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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή

Kείμενο Αντώνης Παπαθεοδούλου



–Ακούς μια μουσική;
–Την ακούς κι εσύ;
–Ναι. Έρχεται από τον ουρανό!
–Σαν κάποιος εκεί ψηλά να παίζει… τρομπέτα!

–Βλέπετε ένα σημαδάκι εκεί στα σύννεφα;
–Ναι! Είναι άραγε πουλί;
–Και πώς πετά τόσο ψηλά;
–Κοιτάξτε… εξαφανίστηκε!



Μπορείτε να φανταστείτε όλους τους ανθρώπους 
του κόσμου να κοιτούν τον ουρανό με απορία; 
Όλους ταυτόχρονα; Κάπως έτσι ξεκινά αυτή η 
ιστορία! Γιατί, παράξενα πράγματα συμβαίνουν 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Μουσικές 
ακούγονται από τον ουρανό… παράξενα 
σημάδια εμφανίζονται πάνω από πόλεις και 
χωριά και εξαφανίζονται σε μια στιγμή…

Οι άνθρωποι στον δρόμο κοιτάζουν ψηλά 
και σκοντάφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. 
Κι οι επιστήμονες, στα αστεροσκοπεία και 
στα παρατηρητήρια, θυμώνουν και τσακώνονται 
μεταξύ τους για το πώς θα εξηγήσουν τα 
φαινόμενα. Κι ο μόνος λόγος που δεν παίρνουν 
τα τηλεσκόπιά τους να αρχίζουν να παίζουν 
ξιφομαχία είναι γιατί τα χρειάζονται και 
φοβούνται μην τα σπάσουν!



Και σαν να μην ήταν ήδη αρκετά παράξενα 
όλα αυτά, πάνω στα πιο ψηλά σημεία 
του κόσμου, στην κορφή του Πύργου 
του Άιφελ στο Παρίσι, στον 
σταυρό του Αγίου Πέτρου 
στη Ρώμη, πάνω στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας, 
στην Πυραμίδα της 
Γκίζας… βρίσκεται να 
κυματίζει μια σημαία! 
Η ίδια σημαία. Μαύρη, 
με έναν ήλιο χρυσό 
και αστέρια! 

Ποιος έφτασε ως 
εκεί για να τις βάλει; 

Όλα αυτά που 
συμβαίνουν είναι 
εντελώς ανεξήγητα! Γιατί 
βρισκόμαστε στα 1880. Κι οι 
άνθρωποι δεν έχουν κατακτήσει 
ακόμη τον ουρανό. Οι μηχανικοί 
δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν 
οχήματα που να πετούν και να μπορούν 
να πηγαίνουν εκεί που θέλει ο οδηγός τους! 
Κι είναι χωρισμένοι στα δύο…



Οι μισοί υποστηρίζουν ότι τον ουρανό θα 
τον κατακτήσουν οι μηχανές που είναι 
βαρύτερες από τον αέρα. Οι μηχανές 

που είναι φτιαγμένες από ξύλο 
και σίδερο, που έχουν έλικες 

και φτερά και μιμούνται 
τα πουλιά και τα έντομα. 

Εφευρίσκουν τη μια 
μηχανή μετά την άλλη, 
μα όλες αποτυγχάνουν!

Κι οι άλλοι μισοί 
υποστηρίζουν ότι ο 

ουρανός θα κατακτηθεί 
από οχήματα πιο 

ελαφριά από τον αέρα. Και 
φτιάχνουν αερόστατα, με όλο 
και πιο μεγάλα μπαλόνια με 

αέριο, που φτάνουν όλο και πιο 
ψηλά, μα λίγο να φυσήξει… 

τα παίρνει ο άνεμος!



Μπορείτε να φανταστείτε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να κοιτούν 

τον                       με απορία; Όλους ταυτόχρονα; Κάπως έτσι ξεκινά αυτή 

η ιστορία! Γιατί παράξενα πράγματα συμβαίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 

της Γης. Μουσικές ακούγονται από τον                       … παράξενα σημάδια 

εμφανίζονται πάνω από πόλεις και χωριά, και εξαφανίζονται σε μια στιγμή… 

Κι είναι όλα αυτά ανεξήγητα. Γιατί βρισκόμαστε στα 1880. Κι οι άνθρωποι 

δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τον                      . Κανείς δεν έχει καταφέρει 

να φτιάξει μια ιπτάμενη μηχανή που να δουλεύει. Κανείς εκτός από έναν. 

Τον Ροβήρο!
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