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Ένα αερόστατο σε τυφώνα



—Κερδίσαμε ύψος;

—Όχι, κύριε Σμιθ! Κάτι χειρότερο! Πέφτουμε!

—Είμαστε πάνω από ωκεανό. 

—Ας ρίξουμε καθετί περιττό. Όλα! 

Αυτός ο διάλογος γινόταν μέσα στο καλάθι ενός αερό-

στατου, πάνω από την απεραντοσύνη του Ειρηνικού, το 

απόγευμα της 23ης Μαρτίου του 1865. Στο καλάθι βρί-

σκονταν πέντε άτομα.

Τρομερός τυφώνας είχε αρπάξει στα πλοκάμια του το 

ανάλαφρο σκάφος και οι επιβάτες του πέρασαν τη νύχτα 

με θανάσιμη αγωνία. Όταν πια ξημέρωσε, ο τυφώνας κα-

ταλάγιασε.

Κατά το μεσημέρι, το αερόστατο βρισκόταν δύο χι-

λιάδες πόδια* πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού. Δεν 

* Πόδι: μονάδα μέτρησης μήκους, ίση με 0,33 μ. περίπου. (Σ.τ.Ε.)
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μπορούσε πια να ανεβεί ούτε εκατό μέτρα, γιατί δεν είχε 

αρκετό φωταέριο. Επομένως, οι επιβάτες ήταν χαμένοι, 

καθώς δε φαινόταν καμιά στεριά. Παντού απλωνόταν η 

απέραντη θάλασσα! 

Στις δύο μετά το μεσημέρι, το αερόστατο είχε χάσει 

κι άλλο ύψος.

—Ας ρίξουμε το καλάθι και να κρεμαστούμε από τα 

σκοινιά! φώναξε ένας από τους επιβάτες.

Ήταν η έσχατη λύση. Μεμιάς έκοψαν τα σκοινιά του 

καλαθιού και το μπαλόνι τινάχτηκε σε δύο χιλιάδες πόδια 

ύψος. Οι πέντε επιβάτες σκαρφάλωσαν ως το δίχτυ που 

περιέβαλλε το μπαλόνι και κοίταζαν την άβυσσο να απλώ-

νεται κάτω από τα πόδια τους.

Σύντομα, όμως, το αερόστατο άρχισε πάλι να χάνει 

ύψος. Πλέον, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. 

Κατά τις τέσσερις το απόγευμα, μόλις πεντακόσια πό-

δια τούς χώριζαν από τα κύματα. Ξαφνικά, στα νοτιοδυτι-

κά, αντίκρισαν στεριά.

Για να φτάσουν ως εκεί, τους χρειαζόταν το λιγότερο 

μία ώρα. Έπειτα από μισή ώρα, περνούσαν ξυστά πάνω 

από τη θάλασσα. Ένα μίλι υπολειπόταν ακόμα ως τη στε-

ριά. Το μπαλόνι όμως είχε ξεφουσκώσει και τα κύματα 

άρχισαν να βρέχουν τους ταξιδιώτες. Κάποια στιγμή, το 

περίβλημα του αερόστατου σχημάτισε κάτι σαν σακούλα 

και ο άνεμος, καθώς το γέμιζε, έσπρωχνε το αερόστατο 

όπως σπρώχνει ένα καράβι με φουσκωμένα τα πανιά. Η 

ελπίδα ξαναγεννήθηκε στα στήθη των ταξιδιωτών. 

Ξαφνικά, το αερόστατο δέχτηκε ένα χτύπημα από 
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κύμα. Και, εντελώς αναπάντεχα, υψώθηκε χίλια πεντακό-

σια μέτρα. Σπρωγμένο από τον άνεμο, τελικά σωριάστη-

κε στην αμμουδιά, σε μια ερημική ακτή.

Οι ναυαγοί κοιτάχτηκαν αναμεταξύ τους. Μετρήθηκαν 

και βρέθηκαν τέσσερις, ενώ στο καλάθι του αερόστατου 

υπήρχαν πέντε άνθρωποι και ένας σκύλος. Φαίνεται πως 

το κύμα είχε αρπάξει τον πέμπτο επιβάτη, και αυτό εξη-

γούσε για ποιο λόγο το αερόστατο, μόλις αλάφρωσε από 

το βάρος του, υψώθηκε πάλι μονομιάς και κατόρθωσε να 

φτάσει ως τη στεριά.

Διαπιστώνοντας την απουσία του συντρόφου τους, οι 

τέσσερις ναυαγοί άρχισαν να φωνάζουν:

—Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ίσως να κολυμπά. Πάμε 

να τον σώσουμε!
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Ποιοι ήταν οι αεροναυαγοί



Οι άντρες που ο τυφώνας έριξε στην ερημική εκεί-

νη ακτή δεν ήταν επαγγελματίες αεροναύτες, αλλά 

αιχμάλωτοι πολέμου που είχαν επιχειρήσει να δραπετεύ-

σουν κάτω από εξαιρετικά ιδιάζουσες συνθήκες.

Τον Φεβρουάριο του 1865, όταν ο στρατηγός Γκραντ 

πολιορκούσε το Ρίτσμοντ, το προπύργιο των Νοτίων, είχε 

επιχειρήσει διάφορες επιθέσεις. Σε μία από αυτές, αρκε-

τοί από τους καλύτερους αξιωματικούς του έπεσαν στα 

χέρια των πολιορκημένων και φυλακίστηκαν. Ανάμεσά 

τους συγκαταλεγόταν και ο μηχανικός Κύρος Σμιθ από 

τη Μασαχουσέτη.

Την ίδια μέρα με τον Κύρο Σμιθ είχε συλληφθεί από 

τους Νοτίους και ένα άλλο σημαντικό πρόσωπο, ο Γεδεών 

Σπίλετ, πολεμικός ανταποκριτής του Κήρυκα της Νέας 

Υόρκης.

Ως τότε, οι δύο αυτοί άντρες δε γνωρίζονταν. Η γνω-
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ριμία τους έγινε στη φυλακή και αμέσως ο ένας εκτίμησε 

τον άλλο. Φλογερός πόθος και κοινή τους απόφαση ήταν 

να δραπετεύσουν με την πρώτη ευκαιρία. Αυτό όμως δεν 

ήταν εύκολο, καθώς το Ρίτσμοντ φυλαγόταν καλά.

Τότε ακριβώς ήρθε να ανταμώσει τον Κύρο Σμιθ ένας 

αφοσιωμένος υπηρέτης του. Ήταν νέγρος και είχε γεν-

νηθεί στα κτήματα του μηχανικού από γονείς σκλάβους. 

Παρόλο που ο Σμιθ τού είχε χαρίσει την ελευθερία του, 

εκείνος δε θέλησε να απομακρυνθεί από κοντά του. 

Ονομαζόταν Ναμπ. Νέος, κοντά στα τριάντα, ευκίνητος 

και πάντα χαμογελαστός, θα έδινε και τη ζωή του για τον 

κύριό του.

Όταν, λοιπόν, έμαθε πως ο Κύρος Σμιθ αιχμαλωτίστη-

κε, έτρεξε στο Ρίτσμοντ και, αφού διακινδύνευσε πολλές 

φορές τη ζωή του, κατόρθωσε να μπει στην πολιορκημέ-

νη πόλη.

Η πολιορκία συνεχιζόταν. Και όσο οι αιχμάλωτοι λα-

χταρούσαν να βγουν αποκεί, άλλο τόσο μερικοί πολιορκη-

μένοι ήθελαν να ενωθούν με τα στρατεύματα των Νοτίων. 

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Ιωνάθαν Φόρστερ, ο οποίος 

είχε την έμπνευση να περάσει με αερόστατο πάνω από 

τους πολιορκητές και να φτάσει κοντά στους δικούς του. 

Έτσι, ετοιμάστηκε να φύγει στις 18 Μαρτίου.

Λογάριαζε να ξεκινήσει τη νύχτα και το πρωί να φτάσει 

στο στρατηγείο του Λη, για να του εκθέσει την κατάσταση 

στο Ρίτσμοντ και να τον παρακινήσει να επιτεθεί. Όμως, 

τη νύχτα εκείνη ξέσπασε τρομερή θύελλα. Πέρασαν έτσι 

δύο μέρες, δίχως ο καιρός να καλυτερεύσει.
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Στις 20 Μαρτίου, ενώ ο Κύρος Σμιθ περπατούσε στους 

δρόμους της πόλης, είδε να τον πλησιάζει ένας άγνω-

στος. Ήταν ο Παγκρόφ, ένας τριανταπεντάρης ναυτικός. 

Πριν από μερικούς μήνες, είχε πάει στο Ρίτσμοντ, μαζί με 

τον Χάρμπερτ Μπράουν, ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, γιο 

του καπετάνιου του. Δεν πρόλαβε όμως να φύγει προτού 

αρχίσει η πολιορκία και τώρα βρισκόταν και εκείνος απο-

κλεισμένος εκεί. Η μόνη του σκέψη ήταν να φύγει, μαζί με 

τον Χάρμπερτ, που τον αγαπούσε σαν γιο του. Είχε ακού-

σει για τον Σμιθ και μάντευε πόσο θα ήθελε και εκείνος να 

δραπετεύσει. Έτσι, χωρίς να διστάσει, τον πλησίασε και 

του μουρμούρισε:

—Κύριε Σμιθ, θέλετε να φύγετε; του είπε ο Παγκρόφ, 

αφού του συστήθηκε.

—Με ποιον τρόπο μού προτείνετε να φύγω;

—Με το αερόστατο που έχουν αφήσει αχρησιμοποίη-

το στην πλατεία, λες και περιμένει εμάς!

Και ο ναύτης τού εξήγησε το σχέδιό του. Παρά τους 

φύλακες, δεν ήταν και πολύ δύσκολο να πλησιάσουν το 

αερόστατο τη νύχτα, να μπουν στο καλάθι και να κόψουν 

τα σκοινιά. Όσο για τη θύελλα... ο Παγκρόφ είχε δει τό-

σες και τόσες στη ζωή του – αυτή δεν τον τρόμαζε.

—Δεν είμαι όμως μόνος, παρατήρησε ο Κύρος Σμιθ. 

Έχω μαζί μου τον υπηρέτη μου Ναμπ και το φίλο μου 

Γεδεών Σπίλετ.

—Τρεις, λοιπόν, και εγώ με τον Χάρμπερτ πέντε. Ωραία, 

το καλάθι χωράει έξι.

Έδωσαν λοιπόν ραντεβού για το ίδιο βράδυ στις δέκα, 
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στην πλατεία του Ρίτσμοντ, και μισή ώρα νωρίτερα βρί-

σκονταν ήδη όλοι κοντά στο αερόστατο. Πλησίασαν το 

καλάθι και τρύπωσαν όλοι στο εσωτερικό του. Έπειτα, 

ο Παγκρόφ έλυσε τους γεμάτους άμμο σάκους, που 

συγκρατούσαν το μπαλόνι. Την ώρα εκείνη, κάτι πήδη-

σε μέσα στο καλάθι. Ήταν ο Τοπ, ο σκύλος του μηχα-

νικού. Είχε σπάσει την αλυσίδα του και ακολούθησε τον 

κύριό του. Ο Σμιθ θέλησε να διώξει το πιστό ζώο, αλλά ο 

Παγκρόφ τον εμπόδισε, αφού το αερόστατο ήταν για έξι. 

Έπειτα, έκοψε το καραβόσκοινο που το συγκρατούσε και 

το αερόστατο υψώθηκε ορμητικά.

Από τους πέντε λοιπόν που είχαν ξεκινήσει στις 20 

Μαρτίου, οι τέσσερις έπεσαν σε μια έρημη ακτή τέσσε-

ρις μέρες αργότερα, ενώ ο πέμπτος, που έλειπε, ήταν ο 

Κύρος Σμιθ.




