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Η μικρή Ραλλού εξερευνά ςπήλαια 

Μια φορά και ζναν καιρό ιταν ζνα κοριτςάκι που το ζλεγαν Ραλλοφ. Η Ραλλοφ, 

εκείνο το καλοκαίρι, κα ζκλεινε τα 11 και οι γονείσ τθσ τισ είχαν υποςχεκεί ότι κα 

πιγαιναν μαηί οικογενειακζσ διακοπζσ ςε ζνα μακρινό νθςί του Βορείου Αιγαίου. Ο 

πατζρασ τθσ ιταν κακθγθτισ Γεωλογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και μόλισ είχε 

αναλάβει μια ζρευνα για τα ςπιλαια, ενϊ είχε πάρει άδεια από το υπουργείο 

Πολιτιςμοφ. Ζτςι, κα ςυνδφαηε διακοπζσ και περιπζτεια μαηί, ςκεφτόταν θ Ραλλοφ 

ευχαριςτθμζνθ, γιατί τισ άρεςαν πολφ οι εξερευνιςεισ. Μάλλον, αυτό το είχε 

κλθρονομιςει από τον πατζρα τθσ, όπωσ τθσ ζλεγαν όςοι τθ γνϊριηαν, προςωπικά. 

Η μικρι είχε ακοφςει πολφ καλά λόγια για το νθςί αυτό. Είχε, λζει, φανταςτικά 

τοπία, υπζροχεσ κάλαςςεσ και παραλίεσ, αλλά πιο πολφ ιταν φθμιςμζνο για τα 

παρακαλάςςια ςπιλαια, όπου κάκε χρόνο ςυγκζντρωναν πολλοφσ τουρίςτεσ κακϊσ 

και ερευνθτζσ από όλο τον κόςμο. Όμωσ, αναρωτιόταν τι μπορεί να ιταν αυτά τα 

«ςπιλαια» και φαντάηονταν διάφορα με το παιδικό μυαλό τθσ. Οι γονείσ τθσ τισ 

είχαν πει, μεταξφ άλλων, ότι πρόκειται για ςκοτεινά και υγρά μζρθ με ακραίεσ 

κερμοκραςίεσ που βρίςκονται ςτο εςωτερικό τθσ γθσ, αλλά, ταυτόχρονα, είναι πολφ 

όμορφα και τα επιςκζπτονται πολφσ κόςμοσ, κάκε καλοκαίρι, παρότι το νθςί είναι 

μακρινό και απρόςιτο. 

-Πϊσ είναι δυνατόν κάτι που είναι υπόγειο και ςκοτεινό να είναι ωραίο; ρϊτθςε, 

κάποια ςτιγμι, τουσ γονείσ τθσ θ Ραλλοφ. 

-Η αξία ενόσ ςπθλαίου είναι μεγάλθ, τόςο από γεωλογικισ άποψθσ όςο και από 

αρχαιολογικισ, ενϊ υπάρχουν πολφ μφκοι και κρφλοι γφρω από αυτά, τθσ εξιγθςε ο 

πατζρασ τθσ.  

-Με αναςτατϊνει, θ ιδζα ότι κα βρεκϊ ςε ζνα τζτοιο μζροσ κάτω από τθ γθ και, 

φςτερα, φοβάμαι τι μπορεί να κρφβει! Προτιμϊ να εξερευνιςω τισ παραλίεσ του 

νθςιοφ, επζμεινε θ Ραλλοφ.  

-Δεν λζμε να πασ και να χωκείσ μζςα ςε ζνα παλιό ορυχείο με το μαγιό. Μιλάμε για 

εκείνα τα παρακαλάςςια ςπιλαια που κυμίηουν ταινία τθσ Disney και περιμζνουν 

καρτερικά να ανακαλφψεισ τα μυςτικά τουσ, απάντθςε  ο πατζρασ τθσ.  

-Ωωωω! αναφϊνθςε με ενκουςιαςμό θ Ραλλοφ. 

-Η παραλία μπορεί να ζχει τθ γοθτεία τθσ, ωςτόςο, εάν δεν κάνεισ κάτι 

φανταςμαγορικό -τφπου beach volley-, μετά από λίγο βαριζςαι. Μια απίςτευτα 
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ενδιαφζρουςα καλοκαιρινι δραςτθριότθτα, θ οποία ςίγουρα κα κρατιςει το 

ενδιαφζρον ςου ανεξάντλθτο, είναι θ εξερεφνθςθ ςπθλαίων δίπλα ςτθν κάλαςςα, 

είπε θ μθτζρα τθσ που ιταν γυμνάςτρια, λεσ και ιταν ςυνεννοθμζνθ με τον πατζρα 

τθσ.  

-Εντάξει, με πείςατε και οι δφο, απάντθςε θ Ραλλοφ. Εξάλλου, από τθν άλλθ, 

ςκεφτόταν ότι μετά κα διθγοφνταν τθν ιςτορία ςτουσ φίλουσ τθσ, που ςίγουρα δεν 

κα είχαν δει κάτι παρόμοιο, και κα τθν ζπλακε όπωσ ικελε εκείνθ. Σι για δράκουσ, 

κα τουσ ζλεγε, τι για τζρατα που ηοφςαν μζςα ςε εκείνο το περιβάλλον. Ό,τι είχε δει 

ςτο ςινεμά και ό,τι είχε διαβάςει ςτα παραμφκια και ςτα βιβλία για παιδιά. Η 

φανταςία τθσ οργίαηε, ςυχνά, και όλοι τθσ ζλεγαν ότι όταν μεγαλϊςει, κα γινόταν 

ςυγγραφζασ. 

Οπότε, μετροφςε τισ θμζρεσ που κα ζφτανε εκείνθ θ ςτιγμι τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο 

νθςί. Και δεν άργθςε να φτάςει ο καιρόσ. Μόλισ ζκλειςαν τα ςχολεία, τθν επομζνθ, 

και οι τρεισ βρζκθκαν ςτο νθςί, όπωσ τθσ είχαν υποςχεκεί. Ζτςι, όλο το καλοκαίρι 

ιταν μπροςτά τουσ για εξερευνιςεισ και μακροβοφτια, αφοφ εκτόσ από τθν 

περιπζτεια λάτρευε, επίςθσ, και τθ κάλαςςα κακϊσ και τα ςπορ. Κςωσ ςε αυτό να 

ζμοιαηε ςτθ μθτζρα τθσ, ζλεγε ςτον εαυτό τθσ. 

Πράγματι, όταν εγκαταςτάκθκαν ςτο νθςί, κάκε φορά, επιςκζπτονταν και ζνα 

διαφορετικό ςπιλαιο. Η μαγεία που ζνιωςε θ Ραλλοφ, τθν πρϊτθ φορά, ιταν 

μεγάλθ. Μπορεί θ ατμόςφαιρα μζςα ςτo ςπιλαιο να ιταν πιο βαριά και να είχε 

πολφ υγραςία ι να ζκανε κρφο, παρότι ιταν όλοι ντυμζνοι ανάλογα, όμωσ, ιταν 

πολφ ενκουςιαςμζνθ. Από τθ φυςικι είςοδο του ςπθλαίου που βριςκόταν ςτθν 

οροφι τθσ μεγάλθσ αίκουςασ ζμπαιναν ακτίνεσ θλίου και ςε ςυνδυαςμό με τα 

φυςικά χρϊματα των ςχθματιςμϊν τοφ εςωτερικοφ του δθμιουργοφνταν 

φανταςτικζσ εικόνεσ. Ζτςι, ζβλεπε, παντοφ, τόςο εντυπωςιακοφσ ςχθματιςμοφσ, 

όπωσ είναι οι ςταλακτίτεσ, οι ςταλαγμίτεσ και οι κολόνεσ, οι οποίοι ιταν ςε υπζροχα 

ςχζδια και χρϊματα αλλά και ςε ποικίλα μεγζκθ που ικελε να ςπάςει μερικοφσ από 

αυτοφσ ςε κομμάτια, ϊςτε να τα πάρει μαηί τθσ και να τα δείξει ςτουσ φίλουσ τουσ.  

-Δεν επιτρζπετε! Θα τα καταςτρζψεισ, μθν αγγίηεισ τίποτα! Σα ςπιλαια είναι 

πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά και προςτατεφονται από το κράτοσ και τουσ νόμουσ, 

όπωσ και τα αρχαία, ϊςτε πικανι ανκρϊπινθ παρζμβαςθ να μθν επθρεάςει το κλίμα 

ςτο εςωτερικό τουσ, είπαν οι γονείσ τθσ με φωνι που ζτρεμε από κυμό για τθν 
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απεριςκεψία τθσ αλλά και φόβο μαηί μιπωσ και δεν τθν προλάβουν και προκαλζςει 

άκελά τθσ κάποια φκορά. 

-Εντάξει, κατάλαβα μθν κάνετε ζτςι! είπε θ Ραλλοφ ζντρομθ. Αλικεια, πϊσ 

δθμιουργοφνται τα ςπιλαια και όλα αυτά τα περίεργα ςχιματα που μοιάηουν ςαν 

να είναι καταςκευαςμζνα από γυαλί; ρϊτθςε, ζπειτα, θ Ραλλοφ γεμάτθ ζκπλθξθ.  

-Σα περιςςότερα ςπιλαια, όπωσ τα ςυγκεκριμζνα, δθμιουργοφνται από το νερό τθσ 

βροχισ, απάντθςε ο πατζρασ τθσ. 

-Και με ποιον τρόπο; ςυνζχιςε να ρωτάει θ Ραλλοφ όλο περιζργεια με αποτζλεςμα, 

ο πατζρασ τθσ να αρχίςει να τθσ εξθγεί το φαινόμενο με κάκε λεπτομζρεια, γιατί 

ιξερε ότι θ Ραλλοφ δεν κα τον άφθνε κακόλου ςε θςυχία μζχρι να μάκει τα πάντα 

για τθ γζνεςθ των ςπθλαίων: «Η βροχι κακϊσ πζφτει, απορροφάται από το ζδαφοσ. 

Σο νερό αυτό περιζχει διοξείδιο του άνκρακα που υπάρχει ςτθν ατμόςφαιρα, όπωσ 

ζχουμε πει και παλαιοτζρα, ενϊ απορροφάει ακόμθ περιςςότερο μόλισ πζςει ςτο 

χϊμα και, ειδικά, πάνω ςε φφλλα που βρίςκονται ςε αποςφνκεςθ. Ζτςι, 

δθμιουργείται μια ζνωςθ που λζγεται ανκρακικό οξφ. Αυτι θ ουςία διαβρϊνει τα 

πετρϊματα, δθμιουργϊντασ ρωγμζσ. Με τον καιρό, οι ρωγμζσ αυτζσ γίνονται 

κανάλια που γεμίηουν όλο και περιςςότερο με νερό, το οποίο τα διαλφει και άλλο, 

αφινοντασ πίςω του μεγάλα ανοίγματα που είναι οι ςπθλιζσ». 

-Ουαου! ζκανε θ Ραλλοφ εντυπωςιαςμζνθ. Και πόςα χρόνια χρειάηονται για να 

δθμιουργθκεί ζνα τζτοιο ςπιλαιο; είπε ςαςτιςμζνθ θ μικρι. 

-Χρειάηονται εκατομμφρια χρόνια και αρκετζσ ποςότθτεσ νεροφ, ενϊ αν το επίπεδο 

του νεροφ κατζβει, το ςπιλαιο ςταματά να μεγαλϊνει και τότε αρχίηουν να 

δθμιουργοφνται οι ςχθματιςμοί αυτοί που λζγονται ςταλακτίτεσ, ςταλαγμίτεσ και 

κολϊνεσ, εξιγθςε ο πατζρασ τθσ, δείχνοντάσ τθσ, ταυτόχρονα, τον κάκε ςχθματιςμό, 

ξεχωριςτά. Ύςτερα, βλζποντασ το απορθμζνο βλζμμα τθσ Ραλλοφ που ζδειχνε ότι 

είχε μπερδευτεί με όλουσ εκείνουσ τουσ ςχθματιςμοφσ, ςυνζχιςε πιο αναλυτικά: «Οι 

ςταλακτίτεσ είναι αυτοί που κρζμονται από τθν οροφι και ςχθματίηονται από 

ςταγόνεσ νεροφ που τθ διαπερνοφν. Οι ςταγόνεσ αυτζσ πζφτοντασ ςτο ζδαφοσ, 

παραςφρουν μαηί τουσ κάποια ςωματίδια που ςυςςωρεφονται και ζτςι 

δθμιουργοφνται οι ςταλαγμίτεσ».  

-Οι κολόνεσ πϊσ ςχθματίηονται; ρϊτθςε κατόπιν θ μικρι, δείχνοντασ  μεγαλφτερθ 

απορία.  
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-Καμιά φορά, οι ςταλακτίτεσ και οι ςταλαγμίτεσ ςυναντοφνται και ςχθματίηουν τισ 

κολόνεσ. 

-Οι ςχθματιςμοί αυτοί μεγαλϊνουν πολφ αργά, απάντθςε εκείνοσ. 

 -Πόςο αργά, δθλαδι; ξαναρϊτθςε θ Ραλλοφ. 

 -Άλλοι μεγαλϊνουν ζνα εκατοςτό το χρόνο και άλλοι ζνα εκατοςτό ςε ζνα 

εκατομμφριο χρόνια, απάντθςε εκείνοσ.  

-Πολφ εντυπωςιακό! είπε θ μικρι.  

-Αλλά φτάνει για ςιμερα! είπε ο πατζρασ τθσ που ζπρεπε να δουλζψει, ςτθ 

ςυνζχεια, με τισ διάφορεσ ομάδεσ εργαςίασ, τισ οποίεσ  είχε υπό τθν επίβλεψι του, 

για τθ χαρτογράφθςθ του ςπθλαίου. Όμωσ, εκείνθ τθ ςτιγμι, ζχοντασ προχωριςει 

και οι τρεισ τουσ πιο βακιά ςτο ςπιλαιο, ακοφςτθκαν δυνατζσ κραυγζσ και ζνα 

περίεργο πλάςμα με μεγάλα φτερά -κάτι μεταξφ ερπετοφ και πουλιοφ-, που κφμιηε 

κάποια άλλθ εποχι, ζκανε τθν εμφάνιςι του πετϊντασ πολφ κοντά τουσ, ςχεδόν 

απειλθτικά.  

-Σι είναι αυτό; είπε θ Ραλλοφ τρομαγμζνθ λεσ και ζβλεπε κάποιον εφιάλτθ.  

-Είναι νυχτερίδα, είπε εκείνοσ ιρεμα χωρίσ να δείχνει το παραμικρό ίχνοσ φόβου, 

ςαν να ιταν εκπαιδευμζνοσ για να αντιμετωπίηει τζτοιεσ καταςτάςεισ άλλα και για 

να κακθςυχάςει τθ μικρι. τθν πραγματικότθτα, ιταν εκπαιδευμζνοσ, όμωσ, θ 

Ραλλοφ όχι μόνο δεν το γνϊριηε, αλλά οφτε καν ιταν προετοιμαςμζνθ για αυτό που 

ζβλεπε.  

-Μθ φοβάςαι, μείνε ακίνθτθ και μθν κάνεισ τον παραμικρό κόρυβο, γιατί εκείνθ μασ 

φοβάται περιςςότερο, είπε θ μθτζρα τθσ που, επίςθσ, δεν ζδειχνε να φοβάται. Η 

Ραλλοφ υπάκουςε και παρότι ιταν φοβιςμζνθ, υποκρίκθκε ότι δεν ςυμβαίνει 

τίποτα, ενϊ τθν αγκάλιςε ςφιχτά. Εξάλλου, είχε εμπιςτοςφνθ ςτουσ γονείσ τθσ, αφοφ 

είχε αποδειχτεί, πολλζσ φορζσ, ςτο παρελκόν, ότι ιταν «ειδικοί» ςτθ διαχείριςθ 

κρίςεων.  

Όντωσ, θ νυχτερίδα ζκανε δυο τρεισ βόλτεσ πάνω από τα κεφάλια τουσ και, μετά 

από λίγο, απομακρφνκθκε και κρφφκθκε ςτο βάκοσ του ςπθλαίου. 

-Δικό μασ ιταν το λάκοσ! Ζπρεπε να ςε είχαμε ενθμερϊςει τόςο για τισ νυχτερίδεσ 

όςο και για τθ ηωι που υπάρχει ςτα ςπιλαια, ϊςτε να μπορείσ να προςτατευτείσ, 

αλλά κα το κάνουμε αμζςωσ τϊρα, τθσ είπαν και οι δυο με φανερι ςτενοχϊρια, 

επειδι θ μικρι τρόμαξε αρκετά και αν αντιδροφςε κάνοντασ κάποια απότομθ κίνθςθ 
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ι κόρυβο, πικανόν να είχαν κινδυνζψει και οι τρεισ τουσ με κάποιο δάγκωμα από τθ 

νυχτερίδα. Ο λόγοσ ιταν ότι, παρόλο που είχαν κάνει όλα τα απαραίτθτα εμβόλια, 

δεν ικελαν μια τζτοια τραυματικι εμπειρία για τθν κόρθ τουσ που μπορεί να 

οδθγοφςε ςε φόβο για τα ηϊα και τθ φφςθ, γενικότερα. 

Ζτςι, ςτο τζλοσ, οι γονείσ τθσ τισ είπαν για τθ ηωι που υπάρχει ςτα ςπιλαια, όπωσ 

είναι τα ψάρια, οι αράχνεσ, τα ςαλιγκάρια, οι ςκϊλθκεσ και, γενικά, οι κατϊτεροι 

οργανιςμοί που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι. 

Ακόμθ, τθσ μίλθςαν για τα ηϊα που μπορεί να βρεκοφν τυχαία εκεί, όπωσ είναι, για 

παράδειγμα, τα πρόβατα ι οι αρκοφδεσ που βρίςκονται ςε χειμζρια νάρκθ κακϊσ 

και τα ηϊα που βρίςκουν καταφφγιο μζςα ςε αυτά, ενϊ βρίςκουν τθν τροφι τουσ 

απζξω, όπωσ είναι τα πουλιά, οι νυχτερίδεσ, τα φίδια, τα ερπετά, τα τρωκτικά και τα 

ζντομα. Επίςθσ, τθσ εξιγθςαν ότι είναι μφκοσ πωσ οι νυχτερίδεσ είναι επικίνδυνεσ.  

-Πρόκειται για ιςυχα και φιλειρθνικά ηϊα ςε αντίκεςθ με όςα λζγονται για αυτζσ, 

αλλά όταν νιϊςουν απειλι, μπορεί να επιτεκοφν, τθσ ανζφερε θ μθτζρα τθσ με 

ςτακερι και ιρεμθ φωνι που ζδειχνε ότι ζλεγε τθν αλικεια. 

-Ειδικά κατά τθν περίοδο των γεννιςεϊν τουσ που είναι από το Μάιο ζωσ τον 

Ιοφλιο, τόνιςε ο πατζρασ τθσ. 

-Δθλαδι, μπορεί να είχε μικρά θ ςυγκεκριμζνθ;  

-Ακριβϊσ! είπαν και οι δυο με ζνα ςτόμα. 

-Αααα! τϊρα κατάλαβα, είπε θ μικρι και ο πατζρασ τθσ τθν προζτρεψε: «Ασ είμαςτε 

πιο προςεκτικοί, λοιπόν! Δεν ευκφνεται θ φφςθ για τα λάκθ και τισ παραλείψεισ των 

ανκρϊπων». 

 

 

 


