


TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Τρελοκαµπέρος στους αιθέρες
ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντιγόνη Καµπέρου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ — ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ∆ήµος
ÅÐÉÌÅËÅÉÁ — ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κυριακή Κάσση

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου
ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ∆ηµήτρης Χαροκόπος

© Αντιγόνη Καµπέρου, 2018
© EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ×ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2018

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2018

Έντυπη έκδοση ÉSBN 978-618-01-2254-1
Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN 978-618-01-2255-8

Τυπώθηκε στην Ευρωπα�κή Ένωση σε 100% οικολογικό χαρτί.

Το παρόν έργο πνευµατικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόµου (Ν. 2121/1993
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα) και τις διεθνείς συµβάσεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγο-
ρεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο αντιγραφή, φωτοανα-
τύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανοµή, εκµίσθωση ή δανεισµός, µετάφραση, διασκευή, αναµετάδοση,
παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε µορφή (ηλεκτρονική, µηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκµετάλλευση
του συνόλου ή µέρους του έργου.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Τατοiου 121, 144 52 Μεταµόρφωση

Βιβλιοπωλείο: Εµµ. Μπενάκη 13-15, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr

www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr

PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
Head Office: 121, Tatoiou Str., 144 52 Metamorfossi, Greece
Bookstore: 13-15, Emm. Benaki Str., 106 78 Athens, Greece

Tel.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr
www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr

© Αντιγονη ΚΑμπερου, 2018 / εΚδοσεισ Ψυχογιοσ 2018



ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Χρήστος Δήμος

© Αντιγονη ΚΑμπερου, 2018 / εΚδοσεισ Ψυχογιοσ 2018



Η ΑΑΝΝΤΤΙΙΓΓΟΟΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΜΜΠΠΕΕΡΡΟΟΥΥ γεννήθηκε στην Αθήνα
και είναι κόρη του Ευάγγελου Καµπέρου, δικηγό-
ρου, γνωστού Πειραιώτη λογοτέχνη. Σπούδασε αγ-
γλική, γερµανική και ιταλική φιλολογία στο Πανε-
πιστήµιο της Γλασκόβης και του Αµβούργου και συ-
νέχισε τις µεταπτυχιακές σπουδές της στο Ευρωπα�-
κό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου της Γενεύης στις
Ευρωπα�κές Σπουδές. Το διδακτορικό της είχε ως
θέµα την κοινή ευρωπα�κή πολιτιστική ταυτότητα.
∆ίδαξε αγγλικά, γερµανικά και ελληνικά στη Γενεύη
παράλληλα µε τις σπουδές της. Επιστρέφοντας στην
Ελλάδα έπειτα από δωδεκάχρονη παραµονή στο
εξωτερικό, δίδαξε Ευρωπα�κές Σπουδές στο Πά-
ντειο Πανεπιστήµιο και αγγλική ορολογία στο Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Η πρώτη της συγγραφική προσπάθεια ήταν το
∆ηµήτριος Καµπέρος, ο Τρελοκαµπέρος. Η ζωή του
πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου, που κυ-
κλοφόρησε το 2014, και ακολούθησε η συλλογή
διηγηµάτων Του νου κλωθογυρίσµατα, το 2016. 
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Στα παιδιά, µικρά ή µεγάλα, που έχουν
µέσα τους τον ιό της αεροπορίας
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Οι πρώτες επιδείξεις

Σ τις αρχές Ιουνίου του 1912 ξηµέρωσε µια διαφο-
ρετική µέρα. Ο Αλέξανδρος, ένα έξυπνο αγόρι

µε καταγάλανα µάτια, δεν είχε κοιµηθεί όλο το βρά-
δυ, γιατί εκείνη τη µέρα ο ∆ηµήτρης Καµπέρος, ο
πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος, θα έκανε επίδειξη
µε το αεροπλάνο του. ∆εν ήταν η πρώτη φορά που
έκανε επιδείξεις ο Καµπέρος στο Φάληρο^ ήταν 12
Μαiου του 1912 όταν πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
πτήση µε στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα – ένα
κοσµο�στορικό γεγονός για την εποχή εκείνη, σαν να
απογειωνόταν σήµερα ένα διαστηµόπλοιο από ένα
σύγχρονο αεροδρόµιο. Η πιο πρόσφατη ήταν στις 27
Μαiου του 1912, όπου είχε παραστεί ο Πρωθυπουρ-
γός και Υπουργός Στρατιωτικών Ελευθέριος Βενιζέ-
λος για την ονοµατοδοσία τεσσάρων αεροπλάνων
της αεροπορίας. Στην τελετή κατά την οποία το αε-
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ροπλάνο του Καµπέρου ονοµάστηκε «∆αίδαλος», εί-
χαν προσέλθει επίσηµοι και πλήθος κόσµου.

Η µητέρα του Αλέξανδρου τον έντυσε µε ένα
ωραίο ναυτικό κοστούµι και, όταν ο µικρός κάθισε
στην καρέκλα, του είπε: «Αλέξανδρε, σήµερα θα πα-
ρακολουθήσουµε τις επιδείξεις ενός πολύ σηµαντι-
κού ανθρώπου, που µας κάνει όλους υπερήφανους
για το θάρρος και την τόλµη του. Έχει σπουδάσει στη
Γαλλία και έµαθε πώς να πετάει τον “∆αίδαλο”». 

«Τι είναι ο “∆αίδαλος”, µαµά;» ρώτησε µε µάτια
γουρλωµένα από περιέργεια.

«Έτσι ονοµάστηκε το αεροπλάνο του από τον πρω-
θυπουργό µας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προς τιµήν
του διάσηµου τεχνίτη της ελληνικής µυθολογίας. Ο
∆αίδαλος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε µε φτε-
ρά που έφτιαξε µόνος του από κερί», συµπλήρωσε ο
πατέρας του καθώς έµπαινε στο σαλόνι χαµογελώντας.

«Από κερί; Και ο “∆αίδαλος” από κερί είναι φτιαγ-
µένος;»

«Όχι, αγόρι µου, αυτό είναι κατασκευασµένο στη
Γαλλία από σύρµατα, ξύλο και σκοινιά. Έχει και µη-
χανή για να µπορεί να πετάξει. Θα δεις…»

«Είµαστε έτοιµοι να φύγουµε;» ρώτησε η µητέρα
του και άπλωσε το χέρι της για να πιάσει το χέρι του
Αλέξανδρου.

Το τραµ Σύνταγµα-Φάληρο, ο περίφηµος «κωλο-
σούρτης», µετέφερε τους θεατές στο Φάληρο. Λεγό-
ταν έτσι, γιατί στις ανηφόρες ήταν σαν να σερνόταν
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µε τον πισινό. Πολλές φορές έβγαινε ο κόσµος για
να σπρώξει το τραµ ώστε να πάρει την κατηφόρα.
Αυτό πήρε και η οικογένεια Αυδή για να πάει στο
Φάληρο, έπειτα από µια µικρή βόλτα στην Αθήνα.
Μεγάλοι, µικροί, γέροι, νέοι και παιδάκια, όλοι ανε-
ξαιρέτως είχαν την ίδια απόχρωση στα ρούχα τους
και τα πρόσωπά τους· κατάλευκοι και µούσκεµα. Ο
λόγος ήταν απλός. Το τραµ έτρεχε µε την «ιλιγγιώδη
ταχύτητα» των 10 χµ. την ώρα και σήκωνε σύννεφα
σκόνης, ενώ, όταν βουτούσε στα λιµνάζοντα νερά,
τους κατάβρεχε. Ήταν το ελάχιστο τίµηµα που έπρε-
πε να πληρώσουν για να απολαύσουν τις επιδείξεις
του Καµπέρου µε το αεροπλάνο. Στο αεροδρόµιο
του Φαλήρου δίπλα στον Ζωολογικό Κήπο, είχε µα-
ζευτεί πλήθος κόσµου από την Αθήνα και τον Πει-
ραιά για να παρακολουθήσει τις επιδείξεις του πα-
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ράτολµου αεροπόρου µε τον «∆αίδαλο». Το εισιτή-
ριο ήταν τσουχτερό, αλλά το πλήρωναν αυτοί που εί-
χαν χρήµατα, ενώ οι υπόλοιποι έµεναν έξω προ-
σπαθώντας να δουν κάτι από το υπέροχο θέαµα.

Όταν έφτασαν, ο µικρός Αλέξανδρος άφησε το
χέρι της µητέρας του και χοροπηδούσε· είχε ξετρε-
λαθεί µε το αεροπλάνο. Ήθελε να τρέξει προς το µε-
γάλο «συρµάτινο κουνούπι» και να το δει από κοντά.
Όµως, υπήρχε τόσο πολύς κόσµος µπροστά του,
που δεν µπορούσε να δει τίποτα. Ξάφνου τον βού-
τηξε ο πατέρας του από τις µασχάλες και τον πέρασε
στους ώµους του. Από εκεί ψηλά τα έβλεπε όλα.

«Μαµά, µπαµπά, το βλέπω, το βλέπω το αεροπλά-
νο. Τι άσχηµο που είναι! Σαν ένα µεγάλο κουνούπι».

«Ναι, ναι, παιδί µου, σαν κουνούπι είναι. Αλλά τι
κουνούπι… Σε λίγο θα το δεις στον αέρα. Το κου-
νούπι αυτό το κατευθύνει ο Καµπέρος, ο ∆ηµήτριος
Καµπέρος. Είναι στρατιωτικός αεροπόρος µε δίπλω-
µα», του είπε η µητέρα του.

«Θα ανεβεί επάνω του; Πώς θα ανεβεί; Και πώς θα
πετάξει αυτό το πράµα;» ρώτησε µε βλέµµα απορίας.

«Περίµενε και θα δεις! Κοίτα τι κάνουν εκεί κάτω
οι στρατιώτες…» πρόσθεσε ο µπαµπάς.

Στο βάθος δυο τρεις στρατιώτες στο κάθε φτερό
και άλλοι τόσοι στην ουρά βάδιζαν µαζί µε το αερο-
πλάνο. Αυτό το έλεγαν «βαστάζου», δηλαδή το συ-
γκρατούσαν γιατί τότε δεν υπήρχαν φρένα. Το ίδιο
γινόταν και στην προσγείωση, περίµεναν προς το τέ-
λος της διαδροµής για να τσακώσουν το «κουνούπι»,
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να το ακινητοποιήσουν και να το οδηγήσουν στην πί-
στα στάθµευσης.

«Μαµά, πότε θα πετάξει;» ρώτησε ανυπόµονα.
«Τώρα, µη βιάζεσαι, υποµονή!» του απάντησε ο

µπαµπάς, και πριν τελειώσει τη φράση του άρχισε η
επίδειξη.

Από την άκρη του αεροδροµίου εµφανίστηκε ένας
άντρας γύρω στα είκοσι πέντε µε τριάντα, όχι πολύ
ψηλός, µε µια φόρµα εργασίας. Ήταν ο Καµπέρος.
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Είχε παχιά µουστάκια, αφού ήταν η µόδα της εποχής
να έχουν µουστάκι γέροι και νέοι. Στον Αλέξανδρο,
ο οποίος τον περίµενε πιο ψηλό και γεροδεµένο, φά-
νηκε ένας συνηθισµένος κύριος. 

Ο αεροπόρος, αγέρωχος και σοβαρός, πλησίασε το
αεροπλάνο, το περιεργάστηκε και κούνησε ένα ελα-
τήριο για να δείξει πώς κουνιέται η ουρά του. Γαλά-
ζιοι καπνοί πετάχτηκαν µε θυµό, λες και η ουρά του
έκανε το υπόλοιπο αεροπλάνο να αγριέψει. Ο Κα-
µπέρος µε έναν πήδο βρέθηκε στο αεροπλάνο και
έβαλε µπρος τον κινητήρα και ο έλικας άρχισε να γυ-
ρίζει. Άπλωσε τo χέρι του και βούτηξε έναν σκούφο,
σκούρο καφέ δερµάτινο. Ο Αλέξανδρος δεν είχε ξα-
ναδεί τέτοιο σκούφο. Ο Καµπέρος τον φόρεσε και τον
κούµπωσε, πιθανόν για να µην του τον πάρει ο αέρας.
Είχε γάντια χοντρά καφετιά, τα φόρεσε και κατόπιν
πήρε στα χέρια του τα χοντρά γυαλιά του, τα κοίταξε,
αλλά δεν τα έβαλε. ∆εν κατάλαβε ο µικρός γιατί δεν τα
φόρεσε, αλλά αυτό που είχε σηµασία ήταν ότι όλα αυ-
τά θα τον βοηθούσαν να ξεκινήσει. Ο Καµπέρος ήταν
έτοιµος να πετάξει καθώς το διπλάνο άρχισε να κινεί-
ται. Το αεροπλάνο τρανταζόταν, έτρεµε, βροντούσε
και πήγαινε µπροστά τρεκλίζοντας. Με τα φτερά
ανοιγµένα και τον έλικα να µαστιγώνει τον αέρα, προ-
χώρησε λίγα µέτρα σαν πραγµατικό θεριό, έτοιµο να
γλιστρήσει στον ουρανό. Τα διάφανα φτερά του πάλ-
λονταν στον αέρα και οι ρόδες κυλούσαν σηκώνοντας
ένα µικρό σύννεφο σκόνης. Τότε ο µικρός πρόσεξε τις
ρόδες, που ήταν κοινές ρόδες ποδηλάτου.
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