
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Τοΰ Άλέξάνδ ρου τούτου πατήρ ήτο ό ’Αλέξανδρος 
Δουμάς, ό συγγραφευς τών Τ ρ ι ώ ν  σ ω μ α τ ο φ υ λ ά κ ω ν  τοϋ 
χ ό μ η τ ο ς  Μ ο ν τ ε χ ρ ίσ χ ο υ  καί πλειστων άλλων μυθιστο
ρημάτων καλών τε καί κακών, δι’ ών τόσους καί τόσους 
έτερψε καί θά τέρπνι έπί έτη πολλά. 'Ο ’Αλέξανδρος Δου
μάς Hide επιλεγόμενος πρός διάκρισιν άπό τοΰ ομωνύ
μου πατρός, έγεννήθη έν Παρισίοις τώ  1 8 2 4 .  Δεκαεξαέ- 
της έπεραίωσε τάς σπουδάς του καί έξέδωκε συλλογήν 
ποιήσεων Τ  ά  Α μ α ρ τ ή μ α τ α  τ ή ς  ν ε ό ζ η τ ο ς ,  έργον ό'περ δέν 
είνε μέγα πράγμα. Ό  πατήρ του άπελθύν εϊς ’Ισπανίαν 
καί Αφρικήν παρέλαβε καί τόν ’Αλέξανδρον, δστις τάς έκ 
τοΰ ταξειδίου εντυπώσεις του έξέθηκε γράψας Τ ά  σ υ μ 

β ά ν τ α  τ ε σ σ ά ρ ω ν  γ υ ν α ι κ ώ ν  κ α ί  έ ν ό ς  ψ ι τ τ α κ ό ν ,  διή
γημα φανταστικόν έν 6 τόμοις. Σπουδάσας τούς άνθρώ
πους έκ τοΰ πλησίον, ίδια δέ τούς κ ρ υ φ ο ύ ς  εκείνους άν
θρώπους, ών τά  ελαττώματα καί ή διαλάμπουσα κα
κία υποκρυπτει πολλάκις πολλήν πικ.ρίαν καί δυστυ
χίαν, έγραψε τά  πρώτα μυθιστορήματα του, δι’ ών έγέ
νετο γνωστός, ήτοι τήν Κ υ ρ ί α ν  μ ε  τ ά ς  χ α μ ε . Ι ία ς ,  τό 
μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς ,  τήν Α ς τ ε μ ι ν  Α ε λ ν ς ,  κτλ .

15 ΑΠΡΙΑΙΟΓ 1875.

Δ Ο Υ Μ Α Σ  υ ίό ς .

Κατά δέ τά  κοινώς έθιζόμενα μετασχηματίζων τά  μυ- 
θιστορήματά του είς δράματα, παρέστησε πλέον η έκα- 
τοντάκις τήν Κυρίαν μέ τάς καμελίας, τόν "ΙΙμισυν κό
σμον, τό Ζήτημα τών χρημάτων, τόν Νόθον, τόν ’Άσω
τον πατέρα καί άλλα. Πλήν τών προμνημονευθέντων μυ
θιστορημάτων έγραψε καί τά  έξης έπιγραφόμενα Καισα- 
ρίνη, Άντωνίνη, Δόκτωρ Σερβάνς, Οί τρεις ισχυροί, Τά 
φαντάσματα, Σοφία τό έαρ, Ή  αργυρά πυξίς, 'Ο φίλος 
τών γυναι/,ών, 'II Δίκη Κλεμανσώ, Τό Κόσμημα τής 
βασιλίσσης, Αί Ίδέαι τής κυρίας Ώβραί καί πλεϊστα άλ- 
λα έν έπιφυλλίσι κλπ .

Τόν παρελθόντα Φεβρουάριον έξελέγη μέλος τής Γαλ
λικής ’Ακαδημίας.

Τών έργων του μετεφράσθησαν είς τήν ήμετέραν γλώσ
σαν τά  εξής : ή Κ ν ρ ί α  μ ε  τ ά ς  χ α μ ε λ ι ά ς  μυθιστόρημα 
έξ ής τό με7.όδραμα ή Τραβιάτα, ή Κ ν ρ ί α  μ έ  τ ά ς  χ α -  

μ ε λ ί α ς  δράμα είς πράξεις 5, Μ ί α  δ έ σ μ η  έ π ι σ τ ο λ ώ ν ,  ό 
Ά ν δ ρ ό γ υ ν ο ς ,  τό Μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  τ ή ς  γ ν ν α ι χ ό ς  η α π ό 

κ ρ υ φ α  τ ο ΰ  γ υ ν α ικ ε ίο υ  φ ΰ λο ν >  Ο ί  τ ρ ε ις  ισ χ υ ρ ο ί  καί ή 
Α ί κ η  Κ λ ε μ α ν σ ώ .

ΤΟΜ Β'—ΑΡΙΘ. Ι ί



ΙΙΕΡΙ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
Κ \1  ΤΩΝ ΕΝ Α,ΪΤΩι ΣΤΑλΑΚΤΙΤΟΝ 

( '  Io£ σελ. 63)

Πάντες οί έπισκεφθέντες τό θχυμάσιον οπή la ior  τής 
Α ν τ ιπ ά ρ ο υ  καί ξένοι /.αί ήμέτεροι^ περιέγραψαν αΰτό 
διά αακρών, έ/. συμφώνου πά/τες έξυμνοϋντες ττ,ν καλ
λονήν καί τό μεγαλεΐον αύτοΰ. Επιθυμούν τες δέ καί 
ήιχΒΐς να προσφέρωμεν εϊς τους άναγινώσκοντας τό Λ/ου- 
σεϊον περιγραφήν τοϋ σπηλαίου ιός οίον τε άκριοή και πι- 
(. r(iV) π αρεκαλέσαμεν τόν έν Πάρω εύπαίδευτον νέον κ.
Μ. Π. Μαυρογένη,' πολλά/.'.ς έπισκεφΟέντα αΰτό, οστις 
προθύμως έκπληρώσας τήν ήμετέραν πχράκλησιν, επεμ- 
ψεν ήμιν την έπομένην περιγραφήν, ην άμέσως δημοσιεύ- 
όντες1, εύχαριστούμεν τω  εϋγενεϊ ήμών φίλω.

Τό είρημένον σπηλαιον κεΐται πρός τό Ν V μέρος τής 
νήσου ’Αντιπάρου, καί άπεχει ύύο μεν ώρας άπό τής 
κωαοπόλεως ’Αντιπάρου, ήμίσειαν δε ώραν άπό τοϋ 
πλησιεστάτου ορμίσκου, Ά π ά ν τ  ηιια όνομαζομένου, 
ένθα προσορμίζονται κατά πάσαν εποχήν τοϋ έτους 
διάφορα πολεμικά σκάφη, ΐνα οί έν αύτοΐς έπίσημοι 
ξένοι έπισκεφθώσι τό άξιοθέατον τοϋτο σπηλαιον, δπερ 
οί εντόπιοι όνομάζουσι καταφύ,  δπερ είνε αποκοπή τής 
λέξεωζ κ αταφύγιον ,  διότι εν αύτώ προτερον ουτοι κa.c.- 
φευγον καί έκρύπτοντο, ΐνα άποφεύγωσι τάς έπιδρομάς 
τών Σαρακηνών καί λοιπών πειρατών. Οί έπισκεπτόμε- 
νοι αύτό πρέπει νά εφοδιάζονται μέ κλίμακας καί χον- 
δ-ά σ/οινία, καί δσον τό δυνατόν περισσότερα φώτα, ΐνα 
έξαρκέσνι καί φωτισθή είς μεγάλη τέραν εκτασιν τό άδιέ- 
ξοδον έκεΐνο χάος. Τό δε κυριώτατον, εΐς δ πρέπει ό 
περιηγητής νά προσέξ·/,, εινε νά λάβη ειδήμονας καί γεν
ναίους εγχωρίους οδηγούς, καί νά φθάστι έκεϊ πολλάς 
ώρας πρό τής δύσεως τοϋ ήλιου- διότι άλλως οί οδηγοί, 
η υ.ή γνωρίζοντες όλας τάς διαφόρους έσωτερικάς διακλα
δώσεις, η βιαζόμενοι νά έπανέλΟωσιν ενωρίς εϊς τό χω
ρίο ν των, δεν καταβιβάζουσι τους έπισκεπτομένους μέ
χρι τού μυχοϋ, ένθα είνε καί τό άξιοΟεατώτατον καί με- 
•-αλοπρεπέστατον μέρος τού σπηλαίου. Έ π ί  τοϋ παρόν
τος μόνοι ευσυνείδητοι οδηγοί είναι ό Ζεπος Παλαιολο- 
νοί, Όδυσσεύς Μέγκουλας, Κωνσταντίνος Καλλίερος καί 
Θεμιστοκλής Μαρινάτος.

Περιπατών τις άνωθι τοϋ κοίλου δρους ούδεν διακρί
νει, καί ουδέποτε υποθέτει δτι υπό τούς πόδας αΰτοϋ 
υπάρχει υπόγειος κόσμος, άξιος νά προσελκύση εϊς έπί- 
σκεψιν αΰτοϋ άνθρώπους έξ άπωτάτων τής γής τόπων' 
κάτωθεν δαως άνερχόμενοι εϋρισκόμεθα άντικρϋ τής έ;ω· 
τερικής δψεως τοϋ σπηλαίου, καί βλεπομεν μίαν στή
λην φυσικήν άλαβαστρίνην χαλκόχρουν, ε;ογκωμένην πρός 
τά  άνω καί κάτω, έστενωμένην δε έν τώ  μέσω, έχου- 
σχν αναλογίαν πρός άνθρωπον έσφ-.γμένον περί τήν όσφύν 
καίδιά τοΰτο Ά ρ ά π η ν  κοινώς καλουμένην. Έτχηματίσθη 
δέ ή στήλη αΰτη έκ τής ένώσεως ένός σταλακτίτου καί 
ένός σταλαγμίτου, καί όια τοϋτο εϊνε στενή κατα το 
μέσον. ’Έ χ ε /  δέ λεπτά  θηλοειδή εξογκώματα, άτινα έάν 
ή σμίλη έπιτηδείου γλύ,ττου άπέξεε, καί έδιδεν είς αυ
τήν 'τήν  γλαρυράν χάριν στήλης ’iyv -.κοϋ ρυθμού, ή

στήλη αΰτη μεταφερομένη εΐς τινα ναόν, θάπετελει τό 
λχ'Λπρότατον αύτοΰ κόσμημα. Συναμα βλεπομεν βαθυ- 
τερον μεγάλην όπήν χ αινούσαν πρός τά  κατω, συνο- 
δευομένην υπό δύο άλλων πρός τά  δεξιά. Τάς όπάς ταύ- 
τας οί κάτοικοι όνομάζουσι ρογούΐ,  καί ό μεν ε.νε πλη
σίον καί ολίγον υψηλότερα, ό δε μακρότερον καί χαμη-  
λότερον. ' Ρ ό γ α , λεξις λατινικής καταγωγής, σημαίνει 
πχρά τω λαώ έτησίαν απολα β ήν ,  μ ισθόν ,  ίίσόδηιια.
Έ κ  τούτου παρά-,'εται τό ρογόc καί έν Ναξω ροος, 
δπερ κοινώς σημαίνει έπίμηκες τμήμα τών υπογείων 
άποθηκών, διά μεσοτοίχου ένός μέτρου ύψηλοϋ άποχω- 
ριζόμενον, καί είς δύο μέρη πάλιν έν τώ μέσω ΰποόιη,- 
ρηαένον, ένθα έναποτίθενται τά  γεννήματα καί διάφοροι 

• δημητριακοί καρποί, τά  έτήσια εισοδήματα τών ιδιο
κτητών (αί ρόγαι). Έπειδή λοιπόν καί αί δύο αύται όπαί 
τ;οϋ σπηλαίου είνε μικρότεραι τής κυρίας οπής, καί αί 
έτωτερικαί αύτών κοιλότητες πολλω μικροτερας χω- 
ρητικότητος τής τοϋ μεγάλόυ σπηλαίου, καί έσωθεν δέ 
καί έξωθεν δρώμενοι παρουσιάζουσιν άναλογίαν τινά πρός 
τους κοινούς ρογούς, ώνομάσθησαν καί αύται όμωνύμως 
ρογοί.

Ίδοΰ φθάνομεν είς τό άνω σπηλαιον, δπερ άντιστοι- 
χεΐ πρός στοάν ναοϋ έπιμήκη, ολίγον επικλινή, έπίπε- 
δον ώς έπί τό πολύ, πλατείαν καί φωτεινήν, άνοικτήν 
δλην πρός δυσμάς, καί μόνον έστεγασμένην ύπό πλα 
τείας πτυχής τοΰ δρους δίκην θολού ΰψηλοτατου. II 
στοά αΰτη’είνε δινιρημένη άνωθεν έως κάτω υπό τοΰ εί- 
ρημένου άράπη, καί φέρει άριστερόθεν ναΐσκον είς τιμήν 
τοϋ άγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, ένθα πολλοί πανη- 
νυρισταί εγχώριοι, συνερχόμενοι τήν 8*>ν Μαίου, ήμέραν 
τής υ.νήμης τοΰ άγίου, εύθυμοϋσιν έπί τής πλατείας 
ταύτης, 'έσθίοντες καί πίνοντες, αδοντες κ α ί  χορεύοντες. 
Λένε τα ι δε τότε καί σχοινίον δι’ δλης τής ημέρας, και 
φώτα ΰπάρχουσιν έτοιμα, ώστε οί περιεργότεροι τών 
παρατυχόντων επισκέπτονται το σπηλαιον, καί τούτων 
πάλιν οί μέν μέχρι τινός, οί δε θαρραλεώτεροι μέχρι τής
κάτω αιθούσης. , (

'Ο πρόναος, ούτως είπεΐν, εκείνος ό φωτεινός μετά τοϋ 
Άοάπη,' καί ή τρομερά πρός τά  κάτω άγουσα οπή μετά 
τών δύο ρογών, ί^ού ή έξωτερική θέα τοΰ σπηλαίου. 
Ε ίσ έ λ θ ω μ ε ν  πρώτον είς τήν χαμηλήν όπήν, ήτις εινε 
κοιλότης άκίνδυνος, έπίπεδος, μετά στερείς βάσεως, 
στενή καί έπιμήκης. Μετά τινων λεπτών εν αύτή οδοι
πορίαν, ένθα τά  φώτα κρατούνται ούχί προς ασφαλείαν, 
άλλ’ ΐνα βλεπωμεν εμπρός, κλείεται ήμιν άποτομως 
ή περαιτέρω δίοδος ύπό βράχου, καί ομοιάζει πρός υπο
νόμους, αΐτινες σκάπτονται εις τα  μεταλλεία τοΰ κργυ- 
ρούχου μολύβδου, με τήν διαφοράν δτι ή παρά τό σπή
λαιόν είνε πλατυτέρα καί έχει ΰψηλοτέραν τήν οροφήν" 
δθεν σπεύδομεν νά έπανέλθωμεν πάλιν πλησίον του 
Άράπη, δι’ άλλα άξιοθεατώτερα.

' Βοήθεια μικράς ξυλίνης κλίμακος, η ΰποβαστα,ομενοι 
κάτωθεν ύπό τοΰ όδηγοϋ, άναρριχώμεθα έπί τίνος βράχου, 
yai κύπτοντες τήν κεφαλήν εΐσερχόμεθα είς τήν ετεραν 
κοιλότητα, ομαλήν κατ’ άρχάς, καί έν ή όυνάμεθα νά 
βαδίσωυ.εν άρκετά, βοήθεια φώτων' άλλα μη τολμησης 
νά προχώρησες πολύ, διότι κάτωθεν πάλιν είνε τό ολον 
κοϋφον, καί τό έδαφος έχει πολλάς μεγάλας οπας; όι 
ών άν ρίψωμεν φρύγανα καί δέματα κλαδιών άνημμενων, 
διακρίνομεν μέρος τού κάτω μεγάλου σπηλαίου ή

εκείνου ομως τοΰ μέρους κάθοδος είς τό σπηλαιον είνε 
άδύνατος' περαιτέρω τής κοιλότητος ταύτης διακρίνο- 

• μεν χάσμα μέγα, δπερ μάς άναγκάζει νά έπιστρέψωμεν 
πάλιν πρός τόν ’Αράπην.

ΛΙέχρις ού κορέσωμεν τούς οφθαλμούς περιεργαζόμε- 
νοι τήν εξωτερικήν δψιν τού σπηλαίου καί τούς ρογούς, 
αί κλίμακες καί τά  διά τήν κάθοδον αναγκαία σχοι
νιά είνε ήδη έ'τοιμα ύπό τών οδηγών. Κατά πρώτον 
προσδένεται τό σχοινιού εΐς τήν λεπτήν μέσην τοϋ Άρά
πη, ώς έάν έπίτηδες τόν εστησεν έκεΐ ή φύσις διά ταύτην 
τήν χρείαν. Ναί μέν προσδένεται κατόπιν καί είς βρα— 
χίονά τινα μαρμάρινον, - παρά τήν μεγάλην όπήν κείμε
νον, άλλά μόνον έπιβοηθητικώς' διότι ή κάθοδος είνε 
λίαν κατωφερής, καί θά ήτο πολύ ριψοκίνδυνον νά θε- 
λήστ] τις άνευ τής βοήθειας τοΰ σχοινιού νά καταβή. 
Μέρη τινά μάλιστα είνε σχεδόν κάθετα, ώστε άναγκά- 
ζεταί τις δλος νά κρεμασθή άπό τοϋ σχοινιού. '1’ποθέσω- 
μεν τώρα δτι εΐκοσιν η τεσσαράκοντα άνθρωποι κατέρ
χονται ταύτοχρόνως, δλοι στηριζόμενοι έπί τούτου τοϋ 
σχοινιού, καί θά φαντασθώμεν τότε πόσον στερεός είνε 
έκεΐνος ό Άράπης, ώστε νά μή διαρρηγνύηται, καί πό
σην πιεσιν εχει ύποστή έπι δύο δλους αιώνας, άφ’ ής 
πρώτον ήδη έν ετει 1 6 7 3  έφωτίσθησαν τά  πεπυκνω- 
μένα έκεΐνα σκότη ύπό τοϋ έπισκεψαμένου αύτά έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσβευτοϋ τής Γαλλίας κ. Νουαντέλ. 
Έάν έλειπεν ό Άράπης, καί βραχίονες καί οπουδήποτε 
προσεδένετο τό σχοινίον θά συμπαρεσύροντο, καί θά 
έφονευοντο οί καταβαίνοντες’ διά νά ήνε δέ τεταν.ένον 
τό σχοινίον, προσδένεται καί είς μέγαν τινά σταλαγμί
την, κείμενον κατά τήν άρχήν τής κάτω αιθούσης.

'Ο Άράπης περιέχει καί άρχαίαν έπιγραφήν, ητις συν- 
δυαζομενη μετα άρχαίου άναγλύφου φέροντος πολλάς 
γυναικείας κεφαλάς, σωζομένου έτι καί εύρεθέντος έν 
τω  σπηλαίω, έλεγχει δτι ήν γνωστόν τό σ~/,λαιον καί 
παρά τοις παλαιοΐς, άλλά διά τήν άπόκεντρον θέσιν αύ- 
τοϋ δέν το έπεσκέπτοντο πολλοί, καί δέν θά ε ί /έ  τις 
δείξει πριοτος την όόον, ώστε νά τολμήσωσι καί άλλοι 
νά προχώρήσωσι μέχρι τής κάτω αιθούσης, καί διά τοϋτο 
ούδεμία τούτου γίνεται μνεία πρό τής έπισκέψεως τοϋ 
Νουαντέλ. 'II περί ής ό λόγος επιγραφή, πιστώς άντι- 
γραφεΐσα, εχει ώς εξής:
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Κ ατ’ άοχάς καταβαίνομεν διά ξυλίνης η σχοινίνης 
κλίμακος είς κάθετον βάθος ένός αναστήματος άνθρώ
που, δπερ όύναταί τις καί δι' ένός γενναίου πηδήματος

νά κατέλθν] άφόβως, διότι τό έδαφος είνε όμαλον κα 
όπωσοϋν φωτεινόν. Τήν στιγμήν έκείνην πραγματικώς, 
καθ’ ην ίστάμενος έπί τού χαίνοντος έκείνου φρέατος, 
πρώτην φοράν κατέρχεσαι διά τής κλίμακος, καί βλέπεις 
τήν κατωφερή οδόν ήν θά διέλθης, καί έκατέρωθεν χάος 
καί θόλους άντηχοϋντας, καταλαμβάνεσαι ύπό ρίγους καί 
νομίζεις ότι ζών καταβαίνεις είς τάφον, έξ ού δέν θάναβής 
πάλιν. Πόσον ευφάνταστοι ήσαν οί άρχatot, καί πόσον 
φυσικώτατα τάς εις 'Άδου -καθόδους τών ζώντων ηρώων 
έ'πλασσον καί έοαντάζοντο πάντοτε δτι έγίνοντο διά 
σπηλαίων !

Προχωροϋμεν περαιτέρω δι’ δμαλής κλιτύος, κρατούν
τες τό σχοινίον ούχί τόσον δι’ άνάγκην, δσον διά νά 
μας δεικνύτ] τήν διεύθυνσιν, καί κατά συνήθειαν μάλ
λον' καθότι άνθρωπος τήν κοινήν άσκησιν εχων δύναται 
νά διατρέξν; μέγα μέρος αύτής' πρός άριστεράν είς αρ
κετήν άπόστασιν, φαίνεται άνοικτόν βάραθρον, είς δ είνε 
αδύνατον νά διεισδύσν) τις. Φθάνομεν έπί τίνος βράχου 
καθύγρου καί λείου, όνομαζομένου Π λύσ τρ α ,  δπου εάν 
μή εΐχομεν τό σχοινίον, θά εύρισκόμεθα εΐς πολλήν αμη
χανίαν' θά ήτο χρεία νά πηδήσωμεν εν πήδημα δύο μέ
τρων βάθους καί ένός μήκους, διά νά φθάσωμεν έπί τ ί 
νος έπιπέδου, έκ τοΰ οποίου άν ολίγον πρός τά  δεξιά 
έξωλισθαίνομεν, Οά κατεκυλινδούμεθα έντός βαράθρου, 
ές ού ούδεις θά έτόλμα νά μας άναζητήση, καί δπου 
ούκ ολίγοι έχάθησαν, θελησαντες νά προτρέχωσι τών 
οδηγών, καί άγνοοϋντες τήν ΰπαρξιν τοΰ βαράθρου έκεί
νου' άλλά βοηθούμενοι ύπό τοϋ σχοινιού, άφίνομεν χαλα
ρούς τούς πόδας, καί όλισθαίνομεν σχεδόν ύπτιοι είς μέ
ρος άσφαλέστατον. Έάν δέ δειλιώμεν είς τό τοιοϋτον εί
δος τής όλισθήσεως, προτείνουσιν οί οδηγοί τήν παλά
μην, έφ’ ής πατοϋμεν, καί έμβάλλουσι τόν πόδα μας εΐς 
γλυφήν τινα τής «Πλύστρας i έξ ής υποβασταζόμενο! 
καταβαίνομεν. I!Αύστηαν  κοινώς όνομάζουσι τήν άλλα- 
χοϋ λεγομένην π.Ιάχα,  ήτις εϊνε λίθος πλατύς λείος έπι- 
κλινώς τεθειμένος είς δχθην ρύακος η δεξαμενής, έφ’ ού 
τρίβουσιν αί πλύντριαι καί κοπανίζουσι τά  πλυνόαενα 
άσπρόρροηγα.  "Οθεν καί ό εΐρημένος βράχος τοϋ σπη
λαίου έπωνομάσθη π λ ύ σ τρ α  διά τό κοΐλον καί κατω
φερές αύτοΰ καί τά πάντοτε υγρόν ώς έκ τών άνωθεν 
καταπιπτουσών σταγόνων. 'Εκατέρωθεν τής εισόδου 
έχουσιν άνημμένας οί οδηγοί δέσμας κλημάτων καί ξύ
λων, διότι αί κρατούμεναι δάδες καί λαμπάδες δέν έ- 
ξαρκοϋσι νά φωτίσωσι τούς πανταχόθεν περιστοιχοϋντας 
ή μάς θόλους. Στρέψωμεν πρός τά  άνω τούς οφθαλμούς* 
χάσματα άδιόρατα διασχίζουσι τά δρος άπό τής έξωτε- 
ρικής έπιφανείας του μέχρι τού έσωτερικοϋ Οόλου’ άνα- 
καλύπτεται δέ ή ΰπαρξις αύτών έκ τών άκαταπαύστως 
πιπτουσών σταγόνων τοϋ υδατος, αΐτινες μένουσαι έπ’ 
ολίγον μετεωρισμέναι έπί τοϋ άνω βράχου, καταστάζου- 
σιν είς τό έδαφος' άλλ’ ούδέποτε πίπτουσι χωρίς νά κα- 
ταλείπωσιν έπάνω μόρια τιτάνου, άτινα παραλαυ,βά- 
νουσιν έκ τοϋ βράχου κατά τήν δι’ αύτοΰ πορείαν των.

Έκεΐθεν μετά 24  μέτρων εΰκολον δίοδον, φθάνομεν είς 
τό μόνον τώ  οντι έπικίνδυνον πέρασμα δλης τής υπο
γείου ήμών πορείας. Ά λ λ ά  προηγουμένως είς διακλάδωσίν 
τινα πρός τά  δεξιά, υπάρχει ρύαξ ψυχρού καί διαυγε- 
στάτου πηγαίου υδατος, έξ ού χωρίς νά διψ-7) τις, μόλις 
διά δοκιμήν έάν έπιχειρήση νά πίγ ,  τοσοϋτον έξεγείρεται 
ή δρεξίς του πρός τό πίνειν, καί τόσον πολύ πίνει, όσον ού-



δέποτε ενθυμείται έπί. ζωής του νά επιε διά μιας το 
άφίνει τέλος πάντων ούχί τ*5σον κορεσθείς, άλλά βαρυν- 
θείς πλέον νά πίν/1, και φοβούμενος μήπως τον βλαψτι.

Α Ι  Μ Ο  Τ Σ A  I Ε Ν  Τ Ω  Ε Ν

Ο Υ Ρ Α Ν  ΙΑ

καί Κύριος όίδεν έάν πάλιν όπισθεν ευρύνεται ή κοίλοτης 
αυτη’ ΰπάρχουσιδέ έν άλλαις θεσεσι και δυο αλλα ΰόατα,
άλλά στρυφνής γεύσεως.

Ά'ς έπανέλθωμεν είς τήν επικίνδυνον θεσιν' ευρισκό- 
μεθα έπί βράχου κυρτοϋ ώς τό έξωτερικόν κλιβάνου, καί 
ολισθηρού ώς έκ τ ώ ν  καταπιπτουσών σταγόνων, έφ’ οΰ 
άνευ σ7 θΐνίου μετά πολλοϋ κόπου θα ηδυνασο να βαοι- 
σνις καί κάθυγρος έάν μή ήτο. Γ/Οσοιέν γενει ΰποκεινται 
είς νευραλγίας τοϋ έγκεφάλου καί εινε έπιρρεπεΐς είς σκο- 
τοδινιάσεις, άς μή στρέψωσι τα  βλέμματα προ; δεξιάν

Διέρχεται δε κελαρύζον δι’ ύψιστεγοϋς (λέν άλλ . τόσον 
στενής όδοϋ, ώστε άν καί έπί άσφαλοϋς εδάφους, δέν χω -  
ρεί πλέον ό άνθρωπος διεισδύσας νά το παρακολουθήσω,

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ  Ν Ε  Ω  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ε Ρ Α Τ Ω

υπάρχει βάραθρον, οΟτινος τό βάθος οΰόείς ποτε επεσκε- 
©θη, και οσα Φώτα θέσωμεν παρά^ τά χείλη του ο λ ι-  
σθνιροϋ βράχου, δέν εφθασάνποτε νάόιεισδύσωσινεως κατω 
καί φωτίσωσι τά αιώνια έκεϊνα σκότη..Περαιτέρω τό ά- 
πόκρημνον τοϋ βράχου καταλήγει είς οξύ, καί έχομεν να 
διανύσωμεν περί τά 40  μέτρα καθόδου καθέτου, ολισίαι- 
νοντες κατά μήκος τοϋ σχοινιού* ό δειλός όεν πρεπει να 
επιχείρηση τοιαύτην κάθοδον, ούχί οτι ένεχει τω οντι 
αεγίστους κινδύνους, άλλ’ ή έλαχίστη διαΟορυβτ,σις όια- 
κόπτουσα πρός στιγμήν τήν αταραξίαν καί ετοιμότητα

τοϋ πνεύματος, συνεπιφέρει τήν απώλειαν τοϋ καταβαί- 
νοντος. ‘Ο οίονεί άπύθμενος κρημνός, ό πρός δεξιάν τού 
βράχου έφ’ οΰ έξακολουθοϋμεν νά καταβαίνωμεν, δέν εχει

πλέον τό δυνάμενον νά προξενήση τόν έλάχιστον φόβον, 
ή όδός αποβαίνει τόσον πλατεία, ώστε διά νά καταπέση 
τις είς τόν κρημνόν πρέπει νά το κάμτι επίτηδες.

Τ Ο Υ  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ  Ϊ Π Ο . Π Α Τ Α Ο Τ  B A U D R Υ. («λ. 81 χαί 98).

Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η

’Εφ’ ό'σον ή δίοδος πλατύνεται, ό άνω θόλος γίνεται 
υψηλότερος, καί μετ’ ολίγον μάς είνε έντελώς αδύνατον 
να συμπεράνωμεν τό ΰψος του’ είνε τόσον τεράστιον, ώστε 
ό οφθαλμός ήμών μάτην ζητεί νά διακρίν/) απαύγασμά 
τ ι  τών δάδων, αϊτινες έβοήθουν ήμάς μέχρι τοϋδε νά βλέ- 
πωμεν εύκρινώς τόν έπί τών κεφαλών μας έπικρεμάμε- 
νον βράχον. Λίθοι οΰς έκσφενδονίζομεν ώς οίόν τε  ύψη- 
λοτερον, ούδένα ήχον άποτελοϋσι, οεικνύοντα τήν σύγ- 
κρουσιν αυτών μετά σώματος στερεοϋ, άλλά κατέρχονται 
,οπίσω πρός τό μέρος τοϋ βαράθρου, όπερ είσέτι συνορεύει

Μ Ε Λ Π Ο Μ Ε Ν  Η

πρός τά  δεξιά μας. ΙΙροσέχομεν ϊνα άκούσωμεν τόν ηχον 
τής πτώσεως τών λίθων, ό δέ χρόνος όστις παρέρχεται 
ϊνα φθάστι ό ήχος οΰτος μέχρι ήμών, άρκεϊ νά μας κάμη 
νά συμπεράνωμεν τό  τρομερόν βάθος τοϋ σκοτεινού βα
ράθρου.

Είπομεν ό'τι έκ διαφόρων χασμάτων τοϋ δευτέρου ρο- 
γοΰ  έρρίψαμεν άγκάλας ξύλων άνημμένων, καί διεκρίνο- 
μεν μέρος τοϋ μεγάλου σπηλαίου’ πραγματικώς άπαν- 
τώμεν τήν αγκάλην κατά τήν πρώτην κάθοδον ήμών είς 
τό μέγα σπήλαιον, τάς άλλας ομως ούχί, έξ ού συμπε-



ραίνομεν ότι αί όπαί έκεϊναι δι’ άλλης οδού συγκοινω- 
νούσι πρό; τό βαθύ βάραθρον.

Τέλος φθάνομεν μετά περιήγησιν ήμισεία; τό πολύ 
ώία;, εί; τό ώοαιότατον αέρο; τοΰ σπηλαίου τής ’Αντί- 
πάρου χάριν τοϋ δποίου πρό πάντων έπιχειρούμεν όλην 
τήν επίπονον εκείνην κατάβασιν’ είνε τρισμέγιστη αί
θουσα άπαραμίλλου μεγαλοπρεπείας, έχουσα μήκος 70 
μέτρων, πλάτο ; 40 καί ΰψο; 3 5 ’ ά ;  άνάψωμεν ήδη 
τά  βεγγαλικά φώτα, διά τά  κατίδωμεν καθ’ δλα; τά ;  
διαστάσεις τό αχανές τής αιθούσης, καί δυνηθώμεν νά 
θαυμάσωμεν τό μεγαλεΐον αύτή;. ΙΙρό; τοϋτο δέ θά μα; 
βοηθήση, ολίγον καί ή έν σελ. 0 4 εΐκών τ ι ;  αιθούση; ταύ- 
- 7,;. Αί έπικρεμάμεναι τών σταλακτιτών σττ,λαι άπο- 
τελοϋσι ποικιλωτάτα; μορφάς. Ενιαχού συγκεκολλημέ- 
ναι σχηματίζουσι συμπλέγματα δμοιάζοντα πρό; ό'τι 
Ιργον της γλυπτικής τέχνη; εινε δυνατόν νά φαντασθή 
τ ι ; .  Περαιτέρω ό αλάβαστρο; είνε αποτεθειμένος κατά 
λεπτά  ήαιδιαφανή ελάσματα, δμοια ττρό; κλάδον φοίνι- 
κο;, καί παρουσιάζων επιφάνειαν, ή; ή λευκότη; θά ήτο 
καθαρωτέρα, έάν αί δαδε; τών οδηγών μη έξηκολούθουν 
νά συσιορεύωσιν επί διακόσια ό'λα ετη κηλΐδα; καπνοΰ. 
Τά κάτωθεν φώτά μας διερχόμενα τάς πλαγία ; καί λεία; 
τών σταλακτιτών έπιφανείας, καί αντανακλώμενα έκεϊ- 
θεν ώς έξ ΰαλίνου πρίσματος, παρουσιάζουσιν δλα τά  
ζωηρότατα χρώματα της ί'ριδος, ώς έάν έκρέμαντο άνω
θεν μυριοφεγγεΐς πολυέλαιοι. Μέγιστον ομως προσγίνε- 
ται αδίκημα, δτι τά  ώραιότατα ταϋτα κοσμήματα τής 
αιθούσης, έκ τής έντυπώσεως τών δποίων ανέρχεται τις 
καταγοητευμένος, όσημέραι καταστρέφονται υπό τών 
έπισκεπτομένων αύτήν, διότι έκαστος, εί'τε "Ελλην είτε 
μη, επιθυμεί νά λάβνι μεθ’ έαυτοϋ τμήματα  σταλακτι-  
τών, ϊνα κοσμώσι τά ;  αίθούσας καί τάς τραπέζας του. 
Πρό; τοϋτο δέ,.έ-ειδτ, ουτε χειρ ανθρώπινη ουτε ή ΰψίστη 
κλΐμαξ δύναται νά φθάσηι εω; άνω, άναρρίπτουσιν οί 
όδηγοί λίθου; μεγάλου;, οίτινε; κατασυντρίβουσι τούς 
σταλακτίτας, καί συλλέγονται επειτα τά  μέγιστα τών 
καταπιπτόντων τεμαχίων. Ναί μέν έξακολουθοϋσιν οί 
σταλακτϊται νά γεννώνται πάλιν καί αύξάνωνται, άλλ’ 
δ τι συντρίβει ό λίθος, αιώνες πολλοί απαιτούνται νά 
άναπληρώσωσι’ καί άν άφινοντο ανέπαφοι, άλλοι θά 
εφθανον μέχρι τοϋ έδάφου; καί άλλοι θά έπλησίαζον 
αύτό.

”Ω, πόσον ώραιοτέρους καί μακροτέρους καί πολυπλη- 
θεστέρους θά είδεν αύτοϋς τό πρώτον ό Νουαντέλ, καί 
πόσον μαγευτικώτερον είς αύτόν παρέστη τό θέαμα έν 
δλω τώ  κάλλει τής παρθενικης αύτοϋ άνθηρότητος ! έν ώ 
προϊόντος τοϋ χρόνου ό λαμπρός οΰτος θόλος ούδέν θαυ- 
ααστόν άν καταντήσνι κοινότατος δπως πας άλλος. 'Γό 
προσγινόμενον αδίκημα είς τό αριστοτέχνημα τοϋτο τής 
φύσεως, κατ’ ούδέν είνε μικρότερον τοϋ βανδαλισμού τών 
άποκοψάντων τάς ζωφόρους καί τά  αετώματα τοϋ Παρ
θενώνας. Καί δεν ητο δύσκολον νά τεθή Οπό τής δημο
τική; άρχΐ,ς θύρα κλείουσα την μεγάλην οπήν, ώστε οί 
μέλλοντες νά έπισκέπτωνται τό σπήλαιον, νά λαμβάνω- 
σι την άδειαν καί την κλείδα παρά τής ’Αρχής, νά ήνε 
δέ γνωστοί εί; αυτήν, καί ένυπογράφως υπεύθυνοι διά 
πάσαν τυχόν βλάβην. Συνεπεία τούτων τών προφυλά
ξεων έπρεπε νά καταδιώκωνται οί παραβάται, καί έπι-  
βάλλωνται αΰτοΐς τά  αύτά έπιτίμια, οία καί τοι; π α -  
ραβλάπτουσιν άγάλματα η λοιπά μνημεία τής άρχαιό-

τητο ;.  Οΰτω τό κακόν καί ή άκηδία αυτη, είμή έντελώς» 
αρκούντως ομως θά έμετριάζετο.

Στώμεν έν μέσω τή; αιθούσης’ ιδού υπερμεγέθης στα
λαγμίτης υπό πολλά; έπόψει; άξιο; τή ;  ήμετέρα; προ
σοχή;. Καί τό μέν υψο; αύτοϋ είνε είκοσι τεσσάρων πο
δών, ή δέ διάμετρο; τή ;  βάσεως του είκοσι περίπου.
'II μορφή καί ή θεσις του δίδουσιν είς αύτόν προφα
νή αναλογίαν πρός βωμόν (άλτάριον) τών λατινικών 
έκκλησιών* παρ’ αύτώ έλειτούργησεν δ δυτικός ίερεύς 
ό συγκαταβάς μετά τοϋ Νουαντέλ, καί υπάρχει ση
μειωμένη έπί τοϋ βωμού ή πράξις αυτη’ Καί άπό τοϋ 
άνω όέ σπηλαίου ένθα ό άράπιιc καί οί ρογοί, καθ’ δλον 
τό διάστημα, όπερ κατερχόμεθα μέχρι τής κάτω αι
θούση;, βλέπομεν γράμματα καί ονόματα καί χρονολο
γία;,  τά  μέν δι’ άνθρακα;, τά  δε διά μελανών καί άλ
λων ανεξίτηλων χρωμάτων, τά  δέ διά τή ;  σμίλη; επι- 
πόνω; γε·γλυμμένα, άπερ οί περιηγηταί έγκολάπτουσιν 
έπί τών λευκότατων μαρμάρων, καί τών διαφανών στα
λαγμιτών, ώς οίόν τε μεγαλείτερα, ώς έάν είχομεν και
ρόν καί τήν ματαιοσχολίαν νά άναγινωσκωμεν Εν προς εν 
τά  θεοχάρακτα αύτών ονόματα, καί νά βλέπωμεν τινα 
βαρώνον καί τίνα δούκα. ήξιώθη νά φιλοξενήσω τό σπή- 
λαιόν μας,

Περαιτέρω βλέπομεν άλλον σταλαγμίτην εχοντα μορ
φήν ανθοκράμβης πολλώ μεγαλειτέρας τοϋ φυσικού με
γέθους. ’Ας θέσωμεν είς τινα γωνίαν αύτ·/?; τήν λαμπάδα 
ην κρατοϋμεν, καί έκ τοϋ έτέρου μέρους θά κυματίζω σι 
πάλιν ένώπιον ήμών άεννάως μεταβαλλόμενα τά  χρώματα 
τής ίριδος. Είς τόν μυχόν τοϋ σπηλαίου υπάρχει οπη 
πάλιν συγκοινωνούσα πρός τά άνω βάραθρον. Λεγεται 
μάλιστα δτι ριψοκίνδυνος τ ι ;  "Αγγλο; διέταξε διά στα- 
διαίου τό μήκο; σχοινιού νά καταβιβασθή, δπω; κατα- 
βιβάζωνται εί; τά  κάθετα φρέατα τών μεταλλείων τοϋ 
μολύβδου, άλλά μέχρι τινό; καταβά;, εδωκε σημεϊον νά 
τον άναβιβάσωσι, διότι δεν άνέπνεεν έλευθέρω;. ’Επίσης 
έκ παραδόσεως λέγεται οτι τό αχανές έκεϊνο βάραθρον, 
τό ύφ’ δλον τό γνωστόν σπηλαιον διήκον, καί πολλώ 
μεγαλειτέρας διαστάσει; κατέχον, συγκοινωνεί ΰποβρυ- 
χ ίω ; μετά τή ;  θαλάσση;, καί δτι εοιφος έπιμελώς ση- 
μειωθεϊσα έρρίφθη έκεΐθεν καί άνευρέθη πεπνιγμενη 
κατά τάς άκτάς τοϋ ορμίσκου Άπάντημ.α.

Στρέψωμεν έκεΐθεν τούς οφθαλμού; πρό; τό μέρος 
δθεν κατήλθομεν, καί διακρίνομεν άκτΐνας φωτός, άπα- 
ραλλάκτως ώ; δτε διά τοϋ παραθύρου εισέρχεται ό ήλιο; 
εί; τήν οικίαν μας, καί έπί τών εισερχομένων άκτίνων δια- 
κρίνονται καί ή έλαχίστη κόνι; καί τά  έλάχιστα μόρια 
τά  κυματίζοντα έπί τοϋ άέρος, άπερ άνευ τής βοηθεία; 
έκείνων τών άκτίνων δέν διακρίνομεν. Πόθεν προερχεται 
τό όμοιότατον τούτο φαινόμενον καί έν τώ  σπήλαια); 
δέν εινε ήλιακαί άκτΐνε; άπ ’ εύθεία; προσβάλλουσαι 
τά  σκότη έκεΐνα' πολλοϋ γε  καί δει. Μήπως είνε ή ανω 
μεγάλη όπή ; ούτε τοϋτο, διότι εί; τινα μέρη τή ;  κα
θόδου κάμπτομεν πρός άριστεράν, ώστε έπιπροσθοϋσιν 
άλλα μαρμάρινα τοιχώματα τοϋ σπηλαίου. Πόθεν λοι
π ό ν  αυται αί τόσον φωτειναί φαινόμεναι ακτίνες-, Καίτοι 
τήν άνω οπήν δεν φωτίζει δ ήλιο; άπ’ εύθεία;, διότι 
αυτη έπισκιάζεται ύπό τών θόλων τοΰ άνω σπηλαίου 
καί άλλων παρακειμένων βράχων, έχει ομως αρκετόν 
φώς, ώστε τοϋτο ρίπτεται καί άντανακλάται έπί τών 
λευκών παρειών τών έσω μαρμάρων καί τών άνο> στα-

λ α κ τ ι τ ώ ν ,  έκεΐθεν δέ αντανακλάται πάλιν είς άλλα 
τοιχώματα, καί αί αντανακλάσεις δή αΰται φαίνονται 
ήμΐν ώς ήλιακαί ακτίνες διά τό απόλυτον σκότος τής 
αιθούσης.

Καθ’ δσον διευθυνόμεθα πρός τό έρχόμενον έκεϊνο φώς* 
κατά τήν έπιστροφήν μας, τούτο μέν δέν φαίνεται πλέον, 
άλλ’ έ'τεοον πλησιέστερον τή  όπή’ ή άνοδος είνε τόσον 
ε-ύκολωτέρα τής καθόδου, ώστε τρέχομεν σχεδόν άφόβως' 
τό σχοινίον ομως τότε δοκιμάζει περισσότερον βάρος, 
διότι δ'λον τό σώμα πρό; τά  όπίσω κεκλιμένον στηρίζο- 
μεν καί έξαρτώμεν έξ αύτοϋ, καί έντό; ένό; τετάρτου 
φθάνομεν εί; τήν οπήν. Μόλις δε μακρόθεν άντικρύσωμεν 
αύτην, οί όδηγοί μένουσιν όπίσω, διότι δέν εχομεν άνάγ- 
κην φώτων, άλλά βλέπομεν ώς έάν ήμεθα έν ύπαίθρω. 
’Επί δε τής οροφής, ενεκα τής άντανακλάσεως τοϋ έξω- 
τερικοϋ φωτός, παρατηρούμεν διάφορα χρώματα βαθμη
δόν τά  μέν εί; τά  δέ άποκλίνοντα, δμοια τών όποιων 
κατά τήν άνθηρότητα, τό εΰχρουν καί τήν λάμψιν, ούδενό; 
ζωγράφου τά πυξίον ηΰτύχησε νά έμπεριλάβτί. Καί δμω; 
έν τή αύτή θέσει δτε κατεβαίνομεν ούτε τόν δάκτυλόν 
μα; ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν.

Μόλι; δέ έξέλθωμεν τής όπή; καί άτενίσωμεν εί; τόν 
αίθριον ούρανόν, αίσθανόμεθα θάμβο; εί; τούς οφθαλμούς, 
καί άναγκαζόμεθα νά του; κλείσωμεν, εω; ου βαθμηδόν 
συνοικειωθώσι πρό; τό φώ; τής ήμέρας. Άνοίγομεν μ ετ ’ ο
λίγον τον; οφθαλμού;, πλαγία  άκτίς τοϋ δύοντος ήλιου 
φθάνει μέχρι ήμών. ' ϊ π ά  ίερας σιγής κατεχόμενοι, ίστά- 
μεθα ίνα άπολαύσωμεν στιγμάς τινας έπί πλέον τήν 
λαμπραν εντυπωσιν τοϋ φωτός. Ούδέποτε προηγουμένω; 
θά έφανταζόμεθα δτι δ ήλιο; δύναται νά προξενήσνι τοι
αύτην. 'Π έντύπωσις αΰτη προέρχεται διότι οί οφθαλ
μοί μα ; είχον χάσει οΰτω; είπεΐν τήν εξιν τού παρατη- 
ρεΐν. Τό υδωρ, ή χλόη, δλον τό τοπεΐον δταν έξέλθω
μεν, φαίνονται ήμΐν δλω; διάφορα παρ’ δπω; τά  εϊδομεν 
πρό δύο ώρών’ τόσην ή άντίθε,σι; ίσχύν προσθέτει εί; τάς 
τ ή ;  δψεω; έντυπώσει;.

Πάλιν μετά τή ;  έπελθούση; νυκτά; ή φαντασία με
ταπ ίπτε ι  εί; τά  σκοτεινά υπόγεια, τόσον τά  έφ’ ών έβά- 
δισεν, δσον καί έκεΐνα, είς ά ούτε οφθαλμό; ούτε τά  
ισχυρότατα φώτα ήδυνήθησαν νά διαπεράσωσι. Καί οί έγ- 
χώριοι δε δσάτις νύκτα έξωθεν έξ άνάγκη; διαβαίνωσι, 
κυριεύονται ύπό μυστηριώδου; φρίκης καί φόβου, καί 
φωνάς διαφόρους καί μουσικάς συμφωνίας διηγούνται δτι 
άκούουσιν έκ βάθου; άνεοχομένα;, βεβαίω;έ'νεκα τή ;  ών 
τηχήσεω; τών θόλων, καί μορφάς δτι βλέπουσιν έν αέ
ριων πνευμάτων χορευούσας, καί ύποθέτουσιν δ'τι εινε 
κατοικία τών Νηρηίδων. Πρό πάντων δ'μως μένει ανεξί
τηλο; έκ τή ;  μνήμη; ή κατάκοσμος έκείνη κάτω αί
θουσα, ή τόσον κανονική, ώ; έάν χειρ θνητού αρχιτέκτο
να; είχε δώσει τό σχέδιον, έμπνέουσα σύννοιαν καί σε
βασμόν πρό; τόν αόρατον αύτή; καί πάνσοφον λημιους- 
γόν. Τί τό μέγεθο; τής γης απέναντι τοϋ απείρου ; μη
δέν. Τί αί κοιλότητες αΰται απέναντι τοϋ μεγέθΙυς τή; 
γη ;  ; μηδέν. Τί αύταί αΰται συγκριτικώ; πρά; τήν νι.ζ-  
τέραν σμικρότητα ; τρισμέγιστα-., άπέραντοι καί τρο- 
μεραί !

Μέγα; εί Κύριε, καί θαυμαστά τά έρ'-α Σου καί ού- 
δεί; 7 ογος έξαρχέσει πρός υανον τών Οαυ^ασίων Σου.

 ----

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α Λ Π Π  ΗΞ

Έ κ  πάντων τών έχθρών τοϋ κτηνοτρόφου ό έλάχι
στό; βεβαίω; είνε ή άλώπηξ, διότι αί καταστροφαί τη ; 
περιορίζονται εί; τόν ορνιθώνα καί μόνον, καί διότι τόν 
χειμώνα δλον νηστεύει συνήθως. Κατά τόν χρόνον δέ 
τούτον άποσύρεται είς τήν φωλέαν της, μελετά, περι
διαβάζει, καί τρώγει δπως είμπορεΐ, έχ των ίν ύ τ τω ν  ώ; 
λέγομεν. Τράπεζα δέ τότε μόνον στρώνεται, δτε ή άλώ
πηξ ζή οΐκογενειακώ;, δήλα δή άπό τοϋ Αύγούστου 
περίπου μέχρι τοϋ ’Απριλίου. ’Αλλά τότε ζώσιν έν με
γίστη πολυτελεία ό πατήρ, ή μήτηρ καί τά  παιδία τέσ- 
σαρα εω; πέντε τόν αριθμόν. Ταϋτα δε άφ’ ου αύξηθώσιν 
ολίγον, άλλοίμονον είς τούς γειτονικούς ορνιθώνας. Έν 
πλήρει μεσημβρία λεηλατούνται, καί μετά τοσαύτη; Ορα- 
σύτητος καί τόλμης καί πονηριάς, ώστε καί αύτός ό 
χωρικός, εν ώ θρηνεί τά ;  όρνιθά; του, δέν είμπορεΐ δμω; 
καί νά μή γελάσγ, συγχρόνω;, διά τήν τέχνην τοϋ κλέ
πτου.

Ό  πατήρ καί ή μήτηρ άνατρέφουσι καί έκπαιδεύου- 
σιν έπιμέλώ; τά  παιδία των, καί δέν έμπιστεύονται τήν 
ανατροφήν των εί; άλλον τινά. Κατά πάντα ουσαι α.)(',>■ 
.■rexec, μόνον είς έαυτάς πιστεύουσιν, καί μά τό ναί κά- 
μνουν πολύ καλά. Κατά παλαιάντινα παροιμίαν ό κύρ 
Λύκος άπεφάσισε νά συστήσνι νηπιακόν σ^ολεΐον χάριν 
τών άλωπέκοιν, άλλά ούδέ μία άλώπηξ έστειλεν εί; τό 
σχολεΐον τό τέκνον της, δλαι προετίμησαν νά τα  διδά- 
σκωσι κατ’ οίκον.

Τό δέρμα τής άλώπεκο; είνε χρησιμώτατον ώ; γοννα-  
p/*oV πολύτιμον καί περιζήτητον είνε τό τή ;  κυανή; ά
λώπεκο;, ζώσης έν Σιβηρία. ' I I  δ ’ άρκτική άλώπηξ άλ- 
λάσσει τό τρίχωμά τη ; καί τόν χειμώνα γίνεται λευκή.

' I I Ά λώπηξ συνήθω; κατοικεί είς τά  άκρα τών δα
σών πλησίον τών χωρίων. Ευχαριστείται πολύ άκούουσα 
μακρόθεν τήν φωνήν τοϋ άλέκτορος καί τών ορνίθων- 
οδηγούμενη δε ύπό τής φωνής, πλησιάζει εί; τό χωρίον, 
καιροφυλακτεΐ, ύποκρίνεται, εισδύει, καί διά παντοίων 
μηχανών φθάνει εί; τόν ορνιθώνα. Έάν τύχ.7ί άνάγκη, ύτερ- 
πηδα καί τόν τοίχον τής αύλή;, καί αρπάζει τήν όρνιθα 
καί φεύγει, ώ ; αστραπή, έάν μάλιστα τύχνι νά την έν- 
νοήσωσιν οί χωρικοί καί την καταδιώξωσι διά τών κυνών 
καί τών δπλων τοιν, ώ ; φαίνεται έν τή δπισθεν είκόνι, 
δπου ή άλώπηξ κρατούσα διά τών όδόντων της όρνιθα 
φεύγει καί φεύγει. Έάν δέ δέν την έννοήσωσιν, επι
στρέφει πάλιν καί αρπάζει άλλην όρνιθα, καί την κρύ
πτει είς τού; θάμνου;, καί τό γυμνάσιον τοϋτο τό επα
ναλαμβάνει έφ’ δσον υπάρχει ήσυνία καί σκότο; έν τή 
οικία, ή; τά ;  όρνιθα; ή τού; λαγιδεΐ; κλέπτει’ άμα δέ 
ίδοϋσα φώ; ή αίσθανθεΐσα καί τόν έλάχ ιστόν θόρυβον, φεύ
γει άνεπιστρεπτεί. Εύρίσκει πληγωμένου; λαγωούς καί 
του; συλλαμβάνει, ανακαλύπτει φωλεάς περδίκων, όρτύ- 
γων καί συλλαμβάνει τήν δυστυχή μητέρα καθημένην καί 
θερμαίνουσαν τά  ώά της.

Ά λ λ ’ έάν οί κάτοικοι τή ;  έξοχή; ένοχλώνται ύπο 
τής άλώπεκο;, αΰτη έτι μάλλον είνε οχληρά εί; τούς



κυνηγούς. Είξεύρει νά εκτίμηση τό καλόν κυνήγιον και 
νά το άρπάσνι έάν θέλη, καί δέν είνε αμφιβολία δτι j ra r -  
το τε  θέλει, κα! είνε έπιδεξιωτάτη, εύστροφος, ακούρα
στος. Έχουσι θαυμαστάς μυστηριώδεις τέχνας, άς ό πα 
τήρ μεταδίδει είς τόν υιόν, και ό υίός πάλιν είς τόν υιόν 
του, προσθέτων καί αύτός ο τ ι  ή γόνιμος φαντασία του 
καί ή πείρα έφεύρνι. Πόσους τρόπους καί πόσας τέχνας

μεταχειρίζεται ή άλώπηξ είς έπιτυχίαν τοϋ σκοπού της ! 
Καί αύτόν τόν μαγνητισμόν, ώς λέγουσιν, είξεύρει, καί έν 
άνάγκν) είξεύρει νάποκοιμίζγ τό θϋμά της.

Πάντοτε δέ προμελετά καί υπολογίζει πρίν ή έπ ι /ε ι-  
ρ·/,σν·| τι,  καί μετρεΐ τά  πάντα ώς διπλωμάτης. Νομίζεις 
ότι είξεύρει έάν αί παγίδες ήν’ έστημέναι, τά  ό'πλα γε
μάτα  καί οί αγροφύλακες έτοιμοι νά .τν,ν καταδιώξωσι.

ΤΠΙΟ ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Ν  ΤΗΣ «ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ» .

Ά . Ι ώ χ η ζ  χ .Ι ί.- ττρ ια  ύ ιω χ ο μ ίγ η .

Καί διά τούτο ϊσα ίσα επιτυγχάνει πάντοτε σχεδόν νά 
έπισκέπτεται τά  μέρη έκεΐνα, ό'που δέν την περιμένουσι.

Οί χωρικοί καταφεύγουσιν είς τά  μ ά γ ια  διά νά j a -  
Αινώσονν τη ν  ά.Ιώ.-ζεκα. Τό μυστικόν της μαγείας συ- 
νίσταται είς τοϋτο, πρέπει δήλα δή νά προφέρνις λέξεις 
τινάς περιερχόμενος τρίς τό μέρος ό'που δέν θέλεις νά 
πλησιάσνι ό όρνιθοφάγος εχθρός σου. Καί τω  όντι κτη-. 
ματίας τις απλούς, μαθών τάς μυστηριώδεις λέξεις παρά 
τίνος γείτονός του, εχαμε τά  μ ά γ ια  μόνος του, καί 
έκοιμήθη τήν νύκτα ήσυχος. Ά λ λ ’ ομως ό άλ/,θινός μά
γος ήλθεν εύθΰς τήν πρώτην νύκτα, καί όιώρθωσε τόν 
μάγον κτηματίαν' τού έρήμαξεν ώς κοινώς λέγομεν τούς 
ορνιθώνας.

Τοϋ κτηματίου τό πάθημα άς γείννι μάθημα καί είς 
υμάς, φίλοι κάτοικοι τής έξοχης. Μάθετε οτι τά  καλ
λίτερα μ ά γ ια  7.α τά  τής ποχηρας άλώπεκος καί κατά παν
τός άλλου τοιούτου έχθροΰ, είνε ή άγρυπνος προσοχή. 
Ή  έ /ετε  τόν νοϋν σας τήν νύκτα, ή κλείετε στερεώς τήν 
θύραν τοϋ όρνιθώνός σας.

Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α

( δ η μ ο τ ι κ ά )

Απάνω ’γδ ί  καί κάτω ’γδί 

καί μέσα κόρη κελαδεϊ.

6'

Κομμάτι γαλατόπηττα  
πάει ’ς τήν Πόλι κ ’ έρχεται.

Αύσις τοΰ έν σξλ, 7 9  α ιν ίγματος .  

Τ ό  γ ρ ά μ μ α  τ ή c αλφ αβ ήτου  Φ


