
Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΒΪΕΛΑΣ ΑΜΥΡΕΘΕΪΣ.

Οι κομήται, ώς γνωστόν, ειναε σώματα 
βύράνια, διαφέροντα τών λοιπών άστρων 
ού μόνον κατά τό σχήμα αλλά και. κατά 
τών χινήσεων αύτών τάς οιευθύσεις καί 
τήν ταχύτητα. Ώς έρί τό πλείστον τά ά
στρα ταΰτα σύγκει-νται έκ τριών μερών· ή
τοι τής ουράς, τοΰ· πυρήνος, zat νεφελο
ειδούς τίνος περί: τόν πυρήνα περικαλύμ
ματος* πλήν εις πολλά έξ αυτών λείπε·;, 
άλλοτε μεν ό πυρήν, άλλοτε δέ ή ουρά, 
και άλλοτε τό νερελώδες περικάλυμμα. Ή 
διεύθυνσις της κινήσεως αυτών δέν είναι 
ώς ή τών λοιπών- άστρων. Ούτοι φαίνον
ται κινούμενοι πρός όλας τάς διευθύνσεις 
έν τώ οΰρανώ·· και. άλλοτε μέν πλησιά- 
ζουσι τόσον πολύ εις ςμάς ώστε φαίνον- 
ται ότι μέλλουσι·. νά μάς ψαύσωσιν, άλλοτε 
δέ τόσον απομακρύνονται ώστε καί διά τοΰ 
εντελέστατου τηλεσκοπίου· είναι αδύνατον 
νά φανώσι. Καί τοι δέ τά ουράνια ταΰτα 
σώματα είναι πολυπληθέστατα και άνήκου- 
σιν άπαντα, όσα μας πλησιάζουσιν, εις τό 
ήμέτερον ηλιακόν σύστημα, ένεκα όμως τή··; 
άπεράντου γραμμής, τήν όποιαν έν τώ χώ- 
ρω διαγράφουσι,, σπανίως γίνονται όρατά 
εις ήμας.

Ή αμάθεια καε. ή δεισιδαιμονία, ό σκο
τισμός και ή άγυρτεία, πολλάκις έπλήρω- 
σαν τρόμου τήν οικουμένην έπί τή εμφα
νίσει, ή έμφανίσεως προσδοκία, ενός τών 
σωμάτων τούτων. 'Αν άνατρέξωμεν τήν 
ιστορίαν άπειρα τούτου θέλομεν άκαντήσει 
παραδείγματα· ουτω λόγου χάριν, έμφα- 
νίσθέντος κομήτου τενός έν ετε: 837, ό βα
σιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό πρώτος 
τόσον έτρόμαςεν, ώστε, διά νά έξευμενίση 
τήν οργήν τοΰ ούραναΰ, διέταξε, νά κτι- 
σθώσιν έκκλησίαι καί μοναστήρια, τά ό
ποια ή συνείδησίς του τώ έλεγεν ότι είχε 
παραμελήσει έως τότε. Ό  ιστορικός Γιββών 
διηγείται ότη «εν τώ πέμπτω ετει τής βα
σιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού, τό 531 μετά 
Χριστόν, χατά μήνα Σεπτέμβριον, κομή
της τις φανείς είς τό δυτικόν τοΰ ούρα- 
νοΰ μέρος, έρριπτε τάς άκτίνας του εις 
τό βόρειον. Μετά όκτώ £τη, τοΰ ήλιου εύ· 
^ισκομένου εις τόν Αίγόκερων, έ;ερ£ς τις

κομήτης έφάνη είς τόν Τοξότην. Τό μέ
γεθος τούτου βαθμηδόν ηύξανεν ή κεφα
λή του ήτο εις τήν ανατολήν ή δέ ου
ρά του είς τήν δύσιν καί ήτο ορατός: 
περί τάς τεσσαράκοντα ημέρας. Τά έθνη, 
άτινα μετ’ έκπλήξεως έΟεώρησαν αύτούς, 
προσεοόκουν έκ τής έπηρείας αύτών πολέ
μους καί δυστυχίας* αί δέ προσδοκίαι αΰ 
ται ύ::εοεπληρώ9 /)σαν.* Καθόσον όμως δια
δίδονται τής άληΟοΰς παιδείας τά φώτα ή

- V  / * / / / ^των άστρων τουτω/ εμφανίσις φερει φοοον 
εις όλιγωτέρους.

Οί έπισύοοντες τήν προσοχήν τοΰ κοινού- 
κομήται είναι όσοι άνευ τηλεσκοπίου γίνον
ται ορατοί. Τοιούτους αναγράφει πολλούς 
ή ιστορία* κατά τόν αίώνά μας όμως τέσ- 
σαρες μόνον έ$άνησαν, ήτοι τό 1811 ,  1843,, 
1858 καί 1861.  Έκ τών κομητών τούτων 
τινές λέγονται; τόσον λαμπροί ώστε καί· 
έν καιρώ ημέρας έφαίνοντο. Πλήν εκτός 
αύτών ύπάρχουσι καί άλλοι, άόρατοι μέν· 
διά νυμνων οφθαλμών, φαινόμενοι όέ δια
τών τηλεσκοπίων. Έκ τών τελευταίων τού
των οί αστρονόμοι βλέπουσι πολύ συχνά 
καί δέν παρέρχεται έτος χωρίς νά σημει- 
ώσωσι δύο ή τρεις τουλάχιστον.

Ό δρόμος τόν όποιον οί πλεΐστοι τών 
κομητών οιατοέχουσιν, ούτε προσδίωρίσθη 
ούτε υπάρχει έλπίς δτt ταχέως θέλει προσ- 
διορισθή, καθότι άφοϋ ούτοι πλί)σιάσωσι 
τον ήλιον παρακάμπτουσι λαμβάνοντες: 
διεύθυνσιν ήτις δεικνύει ότι ή ούδέποτε 
θέλουσιν έπανέλθει πλέον ή, άν έπανέλθω- 
σι, τοΰτο θέλει γείνει μετά παρέλευσιν 
χιλιάδων ή εκατοντάδων έτών. Τίνών όμως 
έκ τών μικρών κομητών, ήτοι τών διά τη
λεσκοπίου μόνον φαινομένων, ό δρόμος ήδη- 
προσδιωρίσΟη. Είς δέ έκ τούτων είναι καί- 
ό λεγόμενος Βιέλας, όστις ένομίζετο άποΓ 
λεσΟείς, καί περί τοΰ όποιου έγένετο εσ
χάτως πολύς λόγος, ώς άνευρεθέντος, καί 
ώς αιτίου τής κατά τόν παρελθόντα Νοέμ
βριον έκτακτου έμφανίσεως πολυπληθών, 
μετεώρων.

Ό κομήτης ουτος, φέρων τό όνομα του 
χατά τό 2 826 άνακαλύψαντος αύτόν αύ,~ 
στριαχοΰ άξιωματι^οΰ* πλέον ή άπαξ Ιο'ως-
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κεν αφορμήν είς λόγους. Καί πρώτον έλέ- 
γετο τό 1832 ότι, έπειδή ό δρόμος αύτοΰ 
διεσταυροΰτο μετά τοΰ τής Γής (περί τόν 
ήλιον), έμελλε κατά τό ετος εκείνο νά συγ- 
κρουσθή μετ’ αύτής καί νά τήν καταστρέ- 
ψη ! ώστε, ώς βλέπομεν, δέν μας έφοβέ- 
ρισε μόνον μίαν φοράν. Τών άνοήτων όμως 
τά ληρήματα, μολονότι μόνον οί ανόητοι 
πιστεύουσι, πολλάκις ταράττουσι τήν κοι
νωνίαν· τό όποιον σημαίνει ότι ολίγοι ε
χουσι νουν. ’Ακολούθως έπαρουσιάσθη δι
πλούς ή, ώς λέγουσιν, έ δ ι χ ο τ ο μ ή Ο η  
ύπό  τά  ό μ μ α τ α  τ ώ ν  α σ τ ρ ο ν ό μ ω ν .  
Ιναι τέλος ένώ περιεμένετο νά μας έπι- 
σκεφθή τό 1865 έγένετο άφαντος! Πλήν 
πέρυσι, ότε ητο ό καιρός καθ' δ ν, άν δέν 
έχάνετο, θά εύρίσκετο πληοίον τής γής, 
εύρέθη πάλιν ! καί εύρέθη διά τρόπου πολύ 
αξιοσημείωτου.

Συχνάκις κατά τόν «ύγουστον καί νοέμ- 
βριον φαίνοντα·. πολλοί αστέρες διάττοντες, 
ενίοτε μάλιστα τόσον πολλοί ώστε όμοι- 
άζουσι μέ βροχήν πύρινον. Ή αιτία τών 
μετεώρων τούτων, μή οιακρινομένη έντός 
τής ατμόσφαιρας, ήρχισε νά άποδίδηται 
είς ύλην τινα, κοσμικήν καλουμένην, άφα- 
νή μέν, στρεφομένην δέ περί τόν ήλιον, 
ήτις, κατά τήν περιστροφήν της, συμπί- 
πτουσα μετά τής Γής καί έρχομένη είς 
έπαφήν μετά τής ατμόσφαιρας αύτής, πα
ράγει τά φωτομετέωρα έκεΐνα. ’Ακολούθως 
αί παρατηρήσεις έδείκνυον ότι αί τροχιαί, 
ήτοι οί δρόμοι, τής κοσμικής έκείνης ύ
λης συνέπιπτον μέ τάς τροχιάς τινων έκ 
τών προσδιορισθέντων κομητών. Τοΰτο έ- 
γέννησε τήν ιδέαν ότι σχέσις τις πρέπει 
νά ύπάρχη μεταξύ τών κομητών καί τών 
μετεώρων έκείνων. Τήν 15127 παρελθόντος 
Νοεμβρίου τόση έγένετο βροχή φωτομετε
ώρων ώστε είς πολλούς τόπους αστέρες 
οιάττοντες ήριθμήθησαν άνά μυριάδας. Έκ 
τής ιδέας λοιπόν ότι οί κομήται εχουσι 
σχέσιν μέ τά φαινόμενα ταΰτα, πολλοί 
προέλεγον ότι κατά τόν νοέμβριον τοΰ έτους, 
καθ’ ο ό κομήτης Βιέλας θά πλησιάση 
τήν γήν, ή τών μετεώρων βροχή θά έπήρ- 
χετο ραγδαία. Καίτοι δέ ό κομήτης ένο- 
μίζετο ύπό πολλών ώς καταστραφείς, ό 
καθηγητής Έρσχελος έφήλκυσετήν προσο
χήν τών αστρονόμων είς τήν παρατήρη- 
σιν τών μετεώρων, τά όποΐα περί τά

νοεμβρίου 1872 ή πλησίασις τοΰ κομήτου 
Βιέλα θέλει προξενήση έπί τής γής. Τήν 
15 λοιπόν νοεμβρίου τά προρρηθέντα με
τέωρα έφάνησαν, άλλά πολύ ύπεροαίνοντα 
τάς προσδοκίας τών άστρονόμων ό κομή
της όμως έστάθη αδύνατον δι’ όποιουδή- 
ποτε τρόπου νά φανή, καίτοι πολύ καί 
πρό πολλοΰ έζητεΐτ». Έν τούτοις ακρι
βής προσδιορισμός τών σημείων τοΰ ού- 
ρανοΰ, όπου κατά πρώτον έφάνησαν τά με
τέωρα άναφορικώς πρός τούς απλανείς α
στέρας, άπέδειξεν ότι ταΰτα έκινοΰντο έπί 
τής τροχιάς τοΰ κομήτου· έπεται λοιπόν 
ότι άν δέν διήλθομεν δι’ αύτοΰ τοΰ σώ
ματος τοΰ κομήτου, τό όποιον Οά μας 
παρείχε πολύ περισσότερα καί λαμπρότερα 
μετέωρα, διήλθομεν διά μέρους τής ουράς 
του, ίνα ένθυμηθώμεν, κατά τήν έκφρα- 
σιν αστρονόμου δοκίμου, ότι ό καιρός καθ’ 
όν πρέπει νά παύσωμεν ζητοΰντες αύτόν 
είσέτι οέν έ'φθασεν, ώς ούτε νά θεωροΰ- 
μεν αύτόν ώς όλως δι’ ολου άπολεσθέντα 
κομήτην πρέπει.

Πλήν ένώ οί τής Εύρώπης αστρονόμο 
άπεδείκνυον τήν σχέσιν τών μετεώρων καί1 
τοΰ κομήτου, γερμανός τις αστρονόμος, ό 
Δ. Κληγκέρφυος, έσκέφθη ότι, άν πράγ
ματι ή γή διήλθε διά τοΰ κομήτου, τό 
μέρος τοΰ οϋρανοΰ πρός δ ουτος διευθύ
νεται, έδεικνύετο διά τών μετεώρων, καίτοι 
ούδέποτε εως τώρα οι αστρονόμοι μετεχει- 
ρίσθησαν τρόπον παρόμοιον- Ύπολογίσας 
λοιπόν τήν θέσιν τοΰ ούρανίου θόλου δπου 
ό κομήτης επρεπε κατά τά μετέωρα νά 
διευθύνεται, καί εύρών σημεΐόν τι τοΰ νο- 
τείου ήμισφαιρίου, αόρατον άπό τά μέρη 
μας, δέν έχασε καιρόν, άλλ’ επεμψεν είς 
Μαδράς, πρός τον αστρονόμον τής κυβερ
νήσεως Κ. Πόγσωνα, τό εξής τηλεγράφη
μα. « Ό Βιέλας ήγγισε τήν Γήν τήν 15127 
Ζήτησον παρά τό Ο τοΰ Κενταύρου. » Τό 
τηλεγράφημα τοΰτο, πεμφθέν διά 'Ρωσσίας 
τήν 18]30 νοεμβρίου έλήφθη είς Μαδράς 
μίαν ώραν καί 35 λεπτά ύστερώτερον. Τό 
θ τοΰ Κενταύρου ήρχετο ύπέρ τον ορίζον
τα όλίγον πρό τής ανατολής τοΰ ήλίου· 
τήν έπομένην λοιπόν αύγήν ό αστρονόμος 
ήτο είς τήν θέσιν του, άλλά δυστυχώς ό 
ούρανος ήτο κεκαλυμμένος άπό νέφη, ώς 
έπίσης καί τήν ακόλουθον πρωίαν· τήν τρί- 

.την δμως αύγήν, τυχών τής ευκαιρίας καί

διευθύνας τό τηλεσκόπιον πρός τήν ύπο- 
δειχθεΐσαν θέσιν, ειδον αύτόν έκεΐ! «Τάς  
δύο έπομένας πρωίας» γράφει ό Κ. Ιΐόγσων 
προς τον Βασιλικόν τής ’Αγγλίας ’Αστρο
νόμον, «περιέμενον άπό τής ανατολής τοΰ 
κομήτου μέχρι τής ανατολής τοΰ ήλίου, 
πλήν νέφη καί βροχή δέν μοί έπέτρεψαν 
νά τόν ίδω. Ηειραθείς δμως καί τήν τρί- 
την έπέτυχον όπωσοΰν. Τήν 17 Τιν 1]4 ώραν 
(ήτοι τάς 5 1]4 μετά μεσονύκτιον) μικρόν 
τι άνοιγμα τών νεφών μοί έπέτρεψε νά 
εύρω τόν Βιέλαν μολονότι δέ τετράκις 
μόνον ήδυνήθην νά τόν παραθέσω μετ’ α
νωνύμου τινός άστέρος, έντός τεσσάρων 
λεπτών παρετήρησα κίνησιν 2' 5", τό ό
ποιον μέ έπεισε περί τής ταυτότητάς του. 
Έσημείωσα αύτόν ώς «Κυκλικόν λαμπρόν, 
Ιχοντα εύκρινή πυρήνα, άλλ’ άνευ ούρας, 
καί όντα 45" κατά τήν διάμετρον.» Καί 
ταΰτα έν ώρα ίσχυροΰ πρωϊνοΰ φωτός. 
Τήν ακόλουθον πρωίαν τόν παρετήρησα 
πολύ καλ?άτερον· έποίησα έπτά παραθέσεις 
μετ’ άλλου τινός άνωνύμου άστέρος, δύο 
μεθ’ ένός έκ τών κοινών έν τώ καταλό
γω Μαδράς άστέρων καί δύο μετά τοΰ 
7734 Τάϋλορ.» Τήν φοράν ταύτην, έπιφέ- 
ρει, ειδον αύτον μεγαλλείτερον, μετά λαμ- 
προΰ πυρήνος καί μετ’ άμυδρας άλλά κα
λώς διακεκριμμένης ούρας.

Άστρονομικώς τό συμβάν τοΰτο είναι 
πρωτοφανές καί άξιοθαύμαστον, καίτοι ού
δείς δύναται νά βεβαιώση δτι ούδέποτε άλ
λοτε συνέβη. Κοινωνικώς δμως είναι δι- 
δακτικώτατον. "Ας μάθωσι λοιπόν έμπρά- 
κτως όσοι διά τοΰ φόβου αύτών κηρύτ- 
τουσιν δτι ούδεμίαν πίστιν είς τήν Πρό
νοιαν τοΰ Πανσόφου Δημιουργού εχουσιν, 
άς μάθωσιν ότι « ή μέν επίνοια τοΰ άν
θρώπου έπισφαλής,» οί δέ λόγοι τοΰ Χρι
στού. « Περί δέ τής ήμέρας έκείνης καί 
τής ώρας ούδείς οιδεν, ούδέ οί άγγελοι 
τών ούρανών, £? μή ό Πατήρ μου μό
νος· » είναι λόγοι αύτοΰ τοΰ στόματος τής 
’Αλήθειας.

ΕΞΑΓΩΓΗ 'ΓΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ.
Διαλαβόντες έν όλίγοις τά περί τής με

ταφοράς τοΰ μεταξοσκώληκος έκ Σινικής 
ύπό τών δύο μοναχών, έπί τής βασιλείας 
τοΰ ’Ιουστινιανού, καί τούς χρόνους τής είς 
Ευρώπην μετακομίσεώς του, ήδη προσθέτο-

μέν τινα περί τής έκ τών βομβυκίων (κου- 
κουλίων) έξαγωγής τής μετάξης.

Άφοΰ οί μεταξοσκώληκες, ά λ λ  ά ξα ν 
τε ς  καί τό τελευταΐον αύτών ύ π ο κ ά μ ι -  
σ ο ν, ώς κοινώς λέγεται, έλθωσιν είς τήν 
πλήρη αύτών άνάπτυξιν, πκύουσι πλέον 
τρώγοντες καί άνερχόμενοι είς κλαδία, 
(φρύγανα) άρχίζουσι νά έξάγωσιν έκ δύο 
όπών, ευρισκομένων είς τήν ουράν των, 
λεπτά πεπλατισμένα νήματα. Ή ΰλη, έξ 
ής άποτελοΰνται τά νήματα έκεΐνα, είναι 
ρευστή ή μάλλον κολλώδης, πλήν άμέσως 
στεγνώνουσα γίνεται στερεά καί άδιάλυ- 
τος. Τά έκ τών δύο όπών λοιπόν έξερχό- 
μενα δύο νήματα, έπειδή τήν στιγμήν καθ’ 
ήν έξέρχονται είναι άκόμη κολλώδη, έρχό- 
μενα είς έπαφήν, συγκολλώνται καί άπο- 
τελοΰσιν εν μόνον νήμα, τό όποιον άμέ
σως ξηραινόμενον χάνει πλέον τήν δύνα- 
μιν νά κολλάται μετ’ άλλου άδιασπάστως. 
Τοΰτο άν δέν έγίνετο θά ήτο άδύνατος ή 
έ/. τών βομβυκίων έξαγωγή τής μετάξης.

Ό τρόπος δι’ ου τό ζωύφιον κατασκευά
ζει τό βομβύκιόν του συνίσταται είς τό 
νά διευθετή τό έξ αύτοΰ έξερχόμενον νή
μα είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωνται μι
κρά σχήματα δμοια μέ τό σημεΐον 8. Ά 
φοΰ δέ έπί όκτώ περίπου ήμέρας ουτω 
πως έργασθή, τότε πλησιάζει είς τήν τε
λευταίαν αύτοΰ μεταμόρφωσιν, καθότι με
τά τινας ήμέρας, τρυπών τό βομβύκιόν 
του, έξέρχεται ώς χρυσαλίς, οπότε μηδέν 
τρώγει άλλά μόνον είς συζυγικήν ένωσιν 
έρχομένη, γέννα πλήθος ώών καί μετά δύο 
ή τρεΐς ήμέρας άποθνήσκει. Πλήν έπειδή 
ή είς τά βομβύκια γενομένη όπήν κό
πτει είς άπειροπληθη μικρά τεμάχια τό 
έξ ού συνίστανται πολύτιμον νήμα,, επεται 
δτι, διά νά έξαχθή μέταξα, δέν πρέπει νά 
τρυπώνται. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον λοιπόν 
άφοΰ χωρισθώσι τά δι’ ώά προωρισμένα 
βομβύκια, έντός τών επίλοιπων φονεύεται 
ό σκώληξ, είτε διά θερμοΰ άέρος, είτε δι’ 
άλλου τ:νός τρόπου. Τοΰτο δμως άπαιτεΐ 
άκριβή γνώσιν τής ώρας καθ ήν πρέπει νά 
οονευθή τό ζωύφιον, διότι άν φονευθή προ 
τής ώρας του θέλει πρασγίνει ού μόνον 
άπώλεια μετάξης, άλλά καί χειροτέρέυσις 
τής ποιότητος.

Άφοΰ έντός τών βομβυκίων φονευθώσιν 
οί σκώληκες τότε έρχεται καί ό καιρός



τής ε ίς  μ έ ΐα ξα ν  μεταποιήσεως τω ν, τό 
όποιον συνίστατα ι είς τ ο  έχ  τ ύ λ ι γ μ α  τ ο ϋ  
είς μικρά σχήματα 8 διευθετηθέντος ύπό 
τοϋ ζ ω ΰ μ ο ν  νήματος. Ηρός τόν σκο
πόν τοΰτον έκενοήδησαν μηχαναί διάφοροι. 
Ιν.ς έκ τών άπλουστέρων τρόπων είναι 
και ό -εις τά μέρη μας έν χρήσει· έπειδή 
όμως είς άλλους τόπους, ώς λόγου χά- 
ριν, εις ’Ιταλίαν καί Ισπανίαν, άντί τοΰ 
-λέβητος τόν όποιον μεταχειρίζονται έδώ, 
νινεται χρήσις άγγείων καί μ α γ γ ά ν ω ν  

μικρότερων, είς "τρόπον ώστε πασα γ υ 
νή δύναται εις τήν οικίαν της νά έκτίλή 
τήν εργασίαν ταύτην, ώς καί πράγματι 
τήν έκτελεΐ, προσέτι οέ καί ΐνα μή περι- 
γραφωμεν πράγματα γνωστά παραθέτο-μεν, 
άντί του -ήμετέρου, τόν τρόπον, δι’ ου αί 
γυναίκες τής έν Ισπανία Ανδαλουσίας 
εξάγουσι τήν μέταξάν των, «ρανίζάμενοι 
εξ είοή μονος περιηγητοΰ. ο Κατά τάς θε- 
ρινάς εσπέρας, λέγει ουτος πάς περιηγη
τής άπαντα ύπό τά δένδρα διαφόρους γυ
ναίκας, νεας τε καί προβεβηκυίας. Έκά- 
στη αύτών εχει παρ’ έαυνη ένθεν μέν άγ- 
γεΐον πλήρες υδατος, τό όποιον δΓ ό- 

-λίγων ανθράκων διατηρεί πάντοτε αρκε
τά  θερμόν, έ'νθεν δέ τροχόν ή μάγγανον, 
τόν -όποιον διά τής άλλης χειρός -της 
στρέφει. Τό άγγεΐον καί ό τροχός άποτε- 
■λοΰσίν όλην τήν μηχανήν της. Παρά τούς 
πόδας της κεϊται κάνιστρον πλήρες κου- 
• κουλίων. Έκ τούτων λαμβάνουαα δρακα 
(ο ου κ τ ι  άν] ρίπτει έντός τοϋ αγγείου, ά- 

-κολούθως δε ταράττει αύτ-ά δι’ ενός κλαδιού* 
άφοΰ ανασύρει τό κλαδίον τά άκρα τών μετα
ξωτών νημάτων 'εύρίσκονται προσκεκολλη- 
μένα έπ’ αύτοΰ. Έκ τών άκρων έκείνων 
λαμβάνουσα όσα θέλει νά σύνθεση αρχί
ζει τό τύλιγμα. Ό τρόπος ουτος λίαν α
νάλογος με τόν παρ’ ήμΐν είναι, ώς π&ς 
τις βλέπει, -καί άπλούστερος καί εύκο- 
λώτερος.

Συνήθως ή μέταξα συνθετεται ?·κ τριών 
ή τεσσάρων νημάτων. Πλείονα τούτων κα- 
Οιστώσιν αύτήν πολύ χονδρήν ώς καί ή 
έκ ρύο μόνον συνισταμένη είναι πολύ λε
πτή. Εννοείται δέ ότι έξ όσων νημάτων αρ
χίσει τις διά τοσούτων πρέπει καί \ά τε
λείωση, καθότι άλλως ή μέταξα άλλου 
μέν θά είναι χονδρή άλλοΰ δέ λεπτή. Ό 
'τε-οπος δέ Ζ.' ου τά vri/ατα τα.Οτα ποοσ-» ι »

κολλωμενα ουνενοΟνται είναι εν έκ τώ·» 
άπειρων θαυμασίων, τά όποια πας παρα
τηρητής ανακαλύπτει έν τή τάξει τής φ«- 
σεως. ΤΙ μεταξα, ώς καί ανωτέρω είδο- 
μεν, όταν εξέρχεται έκ τών δύο οπών 
παρά τήν ούράν τοΰ ζωυφίου, είναι είς 
κολλωοη κατάστασίν, άμέσως δμως χάνει 
την ϊοιότητά της ταύτην καί δέν συγκολ- 
λάται πλέον. Τοιούτόν τι, άλλ’ εις πο
λύ άσθενεστ;ρ)ν βαθμόν, συμβαίνει καί ό
ταν τά κουκουλια εύρισκωνται έντός τοΰ 
θεομοΰ υοατος. Αν λοιπόν δύο ή περισ
σότερα νήματα έκ δύο ή περισσοτέρων βομ
βυκίων, άμαεξαχθώσιν τοΰ υδατος τεθώσι 
τό εν παρά τό άλλο, άμέσως συγκολλώντάΐ 
πλήν καί αμέσως μετά τοΰτο χάνουσι τήν κολ
λητικήν των ιδιότητα, τ·ό όποιον επιτρέπει 
νά τυλιχΟώσιν είς τόν τροχόν. "Λν δέν 
ε χάνον τοσοΰτον ταχέως τήν κολλητικήν 
ταύτην ΐοιότητά, ό τροχός θά έπληροϋτο 
ούχι μεταξη.-, άλλ’ ύλης τινός συμπαγούς 
κοί αχρήστου. Ή κολλητική αυτη ίδιότης 
γίνεται αιτία τής έπ’ άπειρον μηκύνσεως 
τών νημάτων, καθότι, άφοΰ τό νήμα κου
κούλι ου τινός τελείωση, άρκει 'είς τό τέ
λος έκείνου νά συναφΟή ή αρχή άλλου νή
ματος άλλου κουκουλίου καί άμέσω; 
προσκολλώνται

Ταύτη ή μέθοδος τής έκ τών '-βομβυ
κίων εξαγωγής τής μετάξης· ότι άπαιτεΐ 
προσοχήν τινα καί έπιτηδιότητα ούδείς 
δύναται νά άρνηθή, πλήν ή πρ&ξις τό
παν κατορθώνει. Ή άνακάλυψις τής με
τάξης αποδίδεται άπό τούς Σίνας -εϊς τι- 
να αύτοκράτειραν αύτών Σι-λιν-τσί καλου- 
μένην, σύζυγον τοΰ αύτοκράτορος Χοαγγ- 
τί, ζώντος κατά 2,698 II. Χρ. Λύτη, λέ- 
γουσιν, είναι -ή πρώτη .ήτις έδειξεν είς
τούς ανθρώπους οτι μέταξα δύναται νά 
έξάγηται έκ τών βομβυκίων, :άν ταΰτα 
βυθισθώσιν έντός θερμού ΰδατος. Μετά 
τόν θάνατον της ;ή αύτοκράτειρα αυτη 
άποθεωθεΐσα συγκατεριθμήθη μεταξύ τών 
άστέρων τού ΰύρανού καί ήδη -λάμπει, κα
τά τούς Σίνας άστρολόγευς, .είς τόν α
στερισμόν -τοΰ Σκορπίου.

Σπούδαζε τό παρελθόν -άν 'Φέλης νά μ«ί- 
τεύης τό μέλλον.

ΖίΙΠΝ ΩΦΕΛΙΜΟ ΤΙ1Σ.
Πολλάκις ό άνθρωπος, άγνοών τόν λό

γον τής έπί τής γής ύπάοξεως πολλών 
όντων, έν απορία έρωτα· διατί έπλάσθησαν; 
‘Καί έν τούτοις ούδείς δύναται νά διϊσχυ- 
'ρισθή, ή μάλλον θά ητο άντικρυς μωρία 
άν τις διϊσχυρίζετο οτι καί τό έλάχιστον 
υπάρχει άνευ λόγου* ώστε ούδείς ώς 
πρός τοΰτο δύναται νά κρύψη τήν ιδίαν 
άγνοιαν. Πολλών όμως -καί ζώων κάί φυ
τών διδαχθέντες ήδη τόν λόγον τής ύ- 
■•πάρξεως οί άνθρωποι -καί χρησιμοποιοΰν- 
τες αύτόν, -καρπούνται ωφελειών ανεκτί
μητων. Περί τών έκδουλεύσεων τάς όποιας 
οι τε βόες καί ίπποι καί κάμηλοι -καί 
πλεΐστα άλλα ζώα τετράποδα, πτηνά ή 
νυκτά μας παρέχουσι, περί τών ωφελειών, 
■άς έκ πλείστων όσων καί φυτών καί δένδρων 
καί ορυκτών καρπούμεθα ούδέν λέγομεν 

•ώς πασιγνώστων όϊ πάντες γινώσκομεν 
ότι χωρίς αύτών ύπαοξίς μας έπί τής 
γής ταύτης θά ητο οίκτροτάτη. Πλήν έ- 

•κτός τών άνωτέοω, ήτοι τών άγνοουμέ- 
νων καί τών γνωστών ώς προς τον τής 

Όπάρξεως αύτών λόγον, ύπάρχουσι καί 
πολλά άλλα ζώα -καί φυτά, τών όποιων -ή 
τε έκ προλήψεως ή παρομοίας τινός α
πάτης, άντί ν-ά γινώσκωμεν αύτών τούς 

'.λόγους κάί ‘επομένως νά τά  χρησιμοποι- 
'ώμεν, '-ημείς παραγνωρίζοντες αύτούς τά 
καταστρέφομεν -καί ούτως άντί τής έξ 
αύτών ώφελείας υφιστάμεθα -ζημίαν όσην 

•ούδ-έ καν φανταςόμεθα.
Έν τ ιν ι ' άξιολογω γαλλικώ συγγράμ- 

ματι «βιβλίον τών Αγρών» καλουμενω, 
-εύοόντες τινά περί πολλών ζωων, τών ό
ποιων οί πλεϊστοι, άγνοούντες τάς εκδου
λεύσεις τάς όποία,ς μας παρέχουσιν, άντί 
νά έποφελώνται ·έξ αύτών, αυτοί άδίκως 
•καί π-οός ζημίαν τά -καταστρεφουσι, .-καί 
χρέος ημών θεωροΰντες να υποόειςωμεν 
τήν τοιαύτην απάτην, μεταφράσαντες πα- 
ραθέτομεν τά εξής -όλίγα ώς πρός τό 
παρόν, έπιφυλαττόμενοι νά μεταφερωμεν 
καί άλλα ακολούθως. Έπειοη οε τα ι.ώα 
ταΰτα κυοίως είς δύο ανάγονται οιαιρεσεις, 
μαστό ̂ -όρα και πτηνά, -και ήμεΐς ουο Οε- 
λομεν άπαρτίσει -κεφάλαια, άοχίζοντες ά
πό τά μαστοφόρα, μεταξύ τών όποιων 
ccsy γ κ α τ α ο ι θ α ο ΰ·ν τ α ι -και αι νυκτεριόες, αι

• » · i - * 1

όποΐαι, καίτοι πετώσιν, ούδέν κοινόν εχου
σι πρός τά ζώα τά πτερωτά.

Α'. Μ Χ ΪΤ Ο Φ Ο Ρ Λ . (<)

Έχ τών μαστοφόρων ζώων τχ μ$λλον 
ωφέλιμα, τά μόνα τά όποια ε̂ -ρεπε νά 
περιποιώμεθα ύπέρ πάντα τ άλλα ώ">ελι- 
μα ζώα, εϊναι ο.ί νυχτερίδες καί μυ- 
γαλαί, ζώα έντομοφάγα, τά ότοΐα κατα
διώκονται καί άλό/ως εξολοθρεύονται ύπό 
τών μή γινωσκόντων όποιας μας παρε- 
χουσι '-καθ’ έκάστην εκδουλεύσεις.

Αί νυκτερίδες, π-ερί των ότοιων πολλά 
ανυπόστατα κατά τόπους λέγονται, τρέ
φονται κυρίως άπό έντομα ενοχλητικά, 
οΤο'ν μηλολόνθάς, κώνωπας, σχνιπας και 
τά τοιαΰτα, τά όποια, ν ε μ ό μ ε ν α  e > τω 
σκοτει τής νυκτός, διαφεύγουσι τά έντο
μοφάγα πτηνά τής ήμέρας. Αι νυκ-ερί- 
δες είναι χελιδόνες νυκτεριναι. Ζώσοι ύπο 
τήν αύτήν μεθ' ήμών στέγην πρέπει νά 
άπολαμβάνωσι τή" αύτής ώς έκειναι πο‘9- 
στκσίας* καθότι διαρκοΰντος τοΰ ύπνου 
ήμών, αυται άγρυπνούσι περί τά; ηΛετέ- 

I ρας κατοικίας. Αν οε προτοαλωσι τά ά- 
I νεπτυγμένα έντομα καί ούχί τάς νυμφας 

αύτών, πάλιν ή καταστροφή τήν όποιαν 
είς αύτά προξενούσιν εϊναι μεγίστη, καθό
τι τά έντομα έκεΐνα εμελλον νά γεννή- 
σoJσι μυριάδας μικρών ώών έπί τών ωφε
λίμων φυτών μας. Αοίκως λοιπον τά ω
φέλιμα ταΰτα ζώα φονεύονται* Οά ήτο δέ 
εύχής εργον άν τά παιδία, τά όποΐα ώ ί 
έπί” τό πλεΐστον τάς καταδιώκουσιν, έκω- 
λύοντο άπό τοΰ να τάς καταστρεφωσι. 
Προσθετέον προσέτ: ότι αί νυκτερίδες, ,με- 
τά τούς πιθήκους, είναι τά μόνα ζώα, τά 
όποια μετέχουσι τοΰ ύψηλοΰ ανθρώπινο* 
διοργανισμοΰ. Ένί λογω αί κατά τών 
νυκτερίδων προλήψεις καί ό κατ’ -αυτών 
πόλεμος είναι άδικοι.

Μετά τάς νυκτερίδας έρχόμεθα είς τάς 
μυγαλάς. Αί μυγαλαι είναι· έπίσης ζώα 
ωφέλιμα ώς καθαρίζοντα τούς ήμετέρους 
κήπους, τάς δενδροστοιχιας, και τά περι,ς 
τών οικιών μας άφ’ ο σας νύμας καί οσου: 
κοχλίας (σαλιάγγους) δυνηΟώσι νά -εύρω- 
σιν* εύρισκουσι οε πλεΐστα όσα τοιαΰ.α ε- 
νεκα τής σμικρότητος τοΰ σώματος αύτών,

•I) M a a -.o o t '.p a , ώ ς  γ ν ω « 4 ν ,  λ έ γ ο '-n * »  δ β *  ζδ ιϋ  - ilp o w ··



Μυγαλ?,.

το οποίον ταΐς έπιτοεπει νά είσχωρώσιν είς 
πασαν όπήν /.αί είς παν χάσμα τοίχου, καί 
πρό πάντων ένεκα της λεπτότατης αύτών 
άκ οής και επίσης λεπτότατης όσφρήσεως. 
Αύται προφυλάττουσι λοιπόν καί τούς 
καρπούς τών δένδρων μας άπό πολλά 
είοη εντομών, πλην όυστυχώς ένεκα της 
πολλής αύτών προς τούς μεΐς (ποντικούς) 
όμοιότητος πολύ καταδιώκονται καί εξολο
θρεύονται· Αν τις όμως όλίγον προσέξη 
είναι ευκολον νά τάς διακρίνη καί ανα
γνώριση έκ της μακράς αύτών καί οξείας 
(σουβλεράς) μύτης, (ώς ή ά ν ω τ έ ρ ω  αύτής 
εικονογραφία δεικνύει). Αί μυγαλαί δέν 
τρώγουσι μήτε καρπ,ιύς μήτε σπόρους μή
τε ρίζας. Τό μόνον διά τό όποιον δύνα- 
ταί τις νά τάς έλέγξη slvai gxl τρώγου
σι τούς μικρούς βάτραχους, οί όποιοι καί 
αύτοί είναι πολύ ωφέλιμοι. Είς τούς άρ- 
χαίους χρόνους τών μυγαλών τό δάγκα- 
σμα έθεωρεΐτο θανατη^όρον είς τά ζώα, 
άλλά τούτο είναι άνυπόστατον έκτος τού
του τά μικρά ταΰτα καί ώραΐα ζώα ούδέ
ποτε δαγκάνουσιν, έκτος έάν λάβη τις αύτά 
εϊς τάς χεΐρας.

Lx τών ι,ωων τα όποΐα δέν πρέπει νά 
συλλαμβάνωνται μήτε νά θανατώνωνται εί
ναι και ό άκανΟόχοιρος, δστις είναι κατά 
παντα ωφέλιμον ζώον· πλήν καί τοΰτο ου- 
στυχώς οπου εύρεθή συλλαμβάνεται ύπό 
τών άγνοούντων τάς οποίας μάς παρέχει 
ανεκτίμητους υπηρεσίας.

Προσθετοντες τινα περί τοΰ άσπάλακος 
1 τυφλοποντικοΰ) τελειώνομεν τα περί τών 
έντομοφάγων μαστοφόρων. Πολλάκις συν- 

άν οί άσπαλακες ήναι ωφέλιμοι.

tfi* μαστού; (ε/ουσι βυζία). Τα5τα οέν γευνωσιν ώ;
ττττ,νά οί ί/_θεΤς καί τά ϊί χ ί ι ιζ , άλλά τέκνα δ 

λέγονται καί ζωοτόκα.

’Ακανθόχοιρο;.

Τοΰτο έξαρτάται άπό τάς περιστάσεις. Οί 
άσπάλακες είναι ζώα έντομοφάγα καί σκω- 
ληκοφαγα. 1‘,πειοή οε είναι άδδηφάγοι κα- 
τατρώγουσι μέγαν αριθμόν καμβών, ιδίως 
τών λευκών (αίτινες είναι αί νύμφαι τών 
μηλολονθών) καί όσους εϋρωσι γρυλλοασπά- 
λακας (courliliers), φυτά όμως οέν τρώ- 
γουσι. Προσέτι ή πεΐρα άπέδειξεν ότι ό
που οι άσπαλακες έξωλοθρεύθησαν έκεΐ αί 
ριζαι τών φυτών πασχουσι πολύ άπό τάς 
νύμφας τών μηλολονθών καί άλλων κο- 
λεοπτέρων φυτοφάγων. '"Ωστε εΐναι φανε- 
ρώτατον ότι ύπό ταύτην τήν έποψιν οί ά
σπάλακες είναι ώφελιμώταται. Ά λ λ ’ έ- 
χομέν τινα κατ’ αύτών. ’Επειδή τά ζώα 
ταΰτα ζώσιν ώς έπι το πλεΐστον ύπό τήν 
γήν καί σκάπτουσιν υπογείους διαβάσεις, 
άνατρέπουσι πολλάκις τάς ρίζας τών αυ
τών ή καί διασχίζουσιν αύτάς όπως άνοί- 
ςωσι οιοοον έκτος τουτου καί τά ύψώματα 
τά όποΐα σηκώνουσιν είς τό έδαφος βλά- 
πτουσι τά σπαρτά. Τοιαΰτα τά κατά τών 
ασπαλακών. Ηδη λαμβάνοντες υπ’ od/tv 
τα υπερ και τά κατά, φθάνομεν είς τά 
συμπέρασμα ότι όταν οί άσπάλακες κατοι- 
κώσι γήν κατ’ ετος σπειρομένην η κήπον 
λαχανικών ό κατ’ αύτών πόλεμος ίσως 
δέν φαίνεται άλογος· όταν όμως εύρί- 
σκωνται είς πεδιάδας καί μέρη δενδρόφυτα 
πρέπει νά προστατευωνται, διότι έκτος τοΰ 
ότι κατατρώγουσι τά έντομα καί αί δια
βάσεις τάς όποιας είς μικρόν βάθος ύπό 
το έδαφος άνοίγουσίν είναι είδός τι διο- 
χετευσεως ώφελιμωτάτης διά τά δένδρα.

Ο Λ Έ ΙΡ Ο Ν  Α Ξ ΙΟ ΪΪΙΜ Ε ΙΩ Τ Ο Χ .

Δ '.

Ξενοδόχος τις τής Πορτλαίης, έννέα ή 
δέκα μίλια άπεχούσης τής Βατερφόρδης, 
Άδάμ 'Ρόγερος ονομαζόμενος, ώνειρεύθη

νύκτα τινά, ότι εύρεθείς είς χλοεράν τινα 
^έσιν τών πλησιόχωρων όρέων έβλεπε ούο 
ανθρώπους, ό εις τών όποιων ήτο μικρό
σωμος καί ισχνός, ό δέ έτερο; μεγαλόσω
μός καί ρωμαλαΐος, καί ότι ό είς έξ αύτών 
έδολοφόνησε τόν έτερον, ώς έκ τοΰ όποιου 
έξύπνησεν έν μεγάλη αγωνία. 1 ά καθέκαστα 
τοΰ ονείρου ήσαν τόσον καθαρά, καί τόσον 
επιβλητικά, ώστε ή έξ αύτών έντύπωσις 
τώ εγεινε μεγάλη. Τήν έπομενην πρωίαν 
λοιπόν διηγήθη τό όνειρόν του είς τήν σύ
ζυγόν του καί είς διαφόρους άλλους άνθοώ- 
πους,εις τών οποίων ήτον καί ό Κύριος Βροΰ- 
νος, ό 'Ρωμανόκαθολικός ίερεύς τής ένορίας. 
Τήν έπιοΰσαν ή έλευσις δύο ξένων, εισελθον- 
των είς τό ξενοοοχεΐόν του, περί τήν ένοε- 
κάτην ώραν τής πρωίας τώ έπροξενησε πολ- 
λήν έκπληξιν. Άμέσως είσελθών είς ενδό
τερόν τι όωμάτιον, παρεκάλεσε τήν σύζυγόν 
του νά λάβη ιδιαιτέρως σημειωσιν περι τών 
ανθρώπων, o i o T t  ήσαν άκριβώς εκείνοι τούς 
όποιους ειχεν ίδεΐ καθ’ ύπνον. Άφοΰ οί ξέ
νοι εφαγον όλίγον καί ήτοιμάζοντο νά άνα- 
χωρήσωσιν, ό 'Ρόγερος πολύ παρεκίνησε τόν 
μικρόσωμον άνθρωπον, Χικην καλούμενον, 
νά μή άναχωρήση, βεβαιών αύτόν ότι άν 
έμενε, τήν ακόλουθον πρωίαν ήθε) vc T O V  G U V - 

ωδεύσει ό ίδιος είς Καρίκην, όπου καί έσκό- 
πευε νά ύπάγη. Έν τούτοις ή ανθρώπινος 
τοΰ 'Ρογέρου πρόνοια είς ούδέν ώφέλησε, 
διότι ό έτερος τών ξένων, Κολφίλδος καλού
μενος, παρεκίνει τόν Χικην, νά έξακολου- 
θήσωσιν όμοΰ τήν οδοιπορίαν των. Μετά μίαν 
ώοαν άνεχώρησαν καί έπορεύοντο διά μονή
ρους τίνος μέρους τοΰ ό'ρους, άκριβώς πλη
σίον τής Οέσεως τήν όποιαν ό 'Ρόγερος είδε 
καθ’ ύπνον. Ό Κολφίλδος έπιτυχών τής κα- 
ραδοκουμένης εύκαιρίας,έδολοφόνησε τόν σύν
τροφόν του. Άκολούθως ήρευνησε τα θηλα- 
κια τοΰ Χίκη, άφήρεσεν όλα τά χρήματα καί 
μέρος τών ενδυμάτων του, καί έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον του. Όλίγον μετά ταΰτα 
τό πτώμα άνεκαλύφθη θερμόν υπό έργατών 
τινων ποοευομένων είς τό έργον των. ’Αμέ
σως έ'γειναν ερευναι, καί ό Ινολφίλδος συνε- 
λήφθη είς Βατερφόοδην τήν ακόλουθον ήμέ
ραν. Κατά τάς ανακρίσεις άπεδείχθη ότι ή
τον ένοχος. Έν τούτοις όταν ό 'Ρογερος λ ε 
πτομερώς περιέγραφε τά φορέματα καί 
τά χαρακτηριστικά του, ό κατηγορούμε
νος άντέταξεν ύπούλως τό ζήτημα « εάν

δέν ήτο πολύ έκτακτον πραγμα, άνθρωπος 
όστις έκράτει ξενοδοχείο ν, νά δύναται να 
λαμβάνη τόσον λεπτομερείς σημειώσεις 
περί τών ένδυμάτων ξένου τίνος, τυχαιως 
είσελθόντος έκεΐ.» Ό 'Ρογερος πρός άπάν- 
τησιν τοΰ ζητήματος τούτου είπεν ότι 
ειχε πολλούς ιδιαιτέρους λόγους, άλλ’ ό 

τι ήσχύνετο νά τούς φανερώση. Ό κατη
γορούμενος έπέμενε διακηρύττω·; ότι πρέ
πει νά τούς είπη, καί τό δικαστηριον 
συγκατένευσε. Τότε ό 'Ρόγερος διηγήθη 
κατά λεπτώς τό όνειρόν του, έπεκαλέσΟη 
τήν μαρτυρίαν τοΰ πατρός Βρούνου, εύρι
σκομένου τότε έν τώ δικαστηρίω, καί έ- 
πρόσθεσεν ότι ή σύζυγός του αύστηρώς 
τόν έπεπληξε, διότι άφήκε τόν Χικην νά 
φύγη άπό τό ΐενοοο^εΐον, ένώ έγνώριζεν 
ότι διά τοΰ συντόμου μονοπατιού τοϋ φέ- 
ροντος πρός τήν Καρίκην θά έπέρνων ά
κριβώς άπό τής Οέσεως τοϋ ό'ρους τήν 
όποιαν είδεν είς τον ύπνον του. Έπί τέ
λους ό κατηγορούμενος άπεδείχθη ένοχος, 
κατεδικάσθη, καί άπεκεφαλίσθη, άφοΰ προ
ηγουμένως ώμολόγησε τήν ένοχή ν του.

Π ΤΟΥΚΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΙΟΓΓΗΣ. (1)
ΙΝΛ1Κ.02 ΜΤΘΟΣ.

Έν παλαιά τινι καί ήρειπωμένη παγό
δα 2) τής άρχαίας πόλεως Παγάν εζη 
τουκτοΰ τις. Ή ηλικία της ήτο πολύ προ 
βεβηκυΐα· κατώκει δέ έκεΐ άπό πολλών, 
άπό πλείστων ήδη έτών, άφ’ ότου καί ό 
έπί τοΰ άγάλματος τοΰ Βούδα Εωδαμά 
χρυσός ήτο έτι λαμπρός καί νέος, καίπροσκυ- 
νηταί έφερον άνθη καί καθημερινάς προσ
φοράς είς τόν βωμόν τοΰ άγάλματος. Ζή- 
σασα δέ είδε τό κτίριον έρειπούμενον, ά- 
μελούμενον, έγκαταλειπόμενον, καί τό άλ
λοτε προσκυνούμενον είδωλον άφινόμενον 
είς νυκτερίδας καί γλαύκας, αίτινες έφώ- 
λευσαν ύπέρ τήν κεφαλήν του. -Σπανιως, 
σπανιώτατα, έβλεπε πλέον τινά έρχόμενον 
είς τόν ναόν καί πίπτοντα ένώπιον του

( I )  Ή  τουκτοΟ είναι εΐοό; τι μεγάλη ; σαύρα;, τχ,ν 
όποιαν σέβονται ο! Βουρμαΐοι Ιν Ίνοικ^· ή «ρωνή τη ; 
εΐναι άρκετά ευκρινή; κα ι ακούεται άπό αρκετόν οιά- 
σττ,μα. ΙΙογγτ, οέ είναι οί ΒουρμαΤο·. μοναχοί, οί ό 
ποιοι φοροΟσι y.rrptvov τ ι φόρεμα, ςυριζουσι t « ;  κε- 
φαλά ; ’ και ζ&σι ζητοϋντε; άπό βύρα; ε ί; Ούραν έλ-η- 
; < l o σύνην. (2 ) Εϊ:ωλολατρι/ό; τ&ν Ί ν ίω ν  ναό;.



ειδώλου, μέ τήν κεφαλήν έπί τοΰ εδάφους 
ή ύψοΰντα τάς χεΐρας Ή γραΐα τουχτοΰ 
λοιπόν μόνη άπελάμβανε της· μσναξίας 
καί ησυχίας, τήν όποιον καί μόνη πάλιν 
διετάραττε δια της μονοτόνου φωνής της 
« τ ου χ τ ο ΰ ,  τ ου κ τ ο ΰ.» Ευχαριστείτο πο
λύ άκούουσα την ιδίαν φωνήν της έπανα- 
λαμβανομένην υπο τής ήχους, ήν πάλιν ή 
ίδία έπανελάμβανε. Πλήν ημέραν τινά, 
έν ω έκοιμάτο έπί τής μεγάλης καί εκ
τεταμένης χειρίς τοΰ Βοϋδα, χαμηλή τις 
ψαλμωδία εις γλώσσαν άγνωστον τήν έξ- 
ύπνσεν. Άνοίξασα τούς μεγάλους κρυ
σταλλώδεις όφθαλμούς της, όπως ΐ'0η τό 
αίτιον τής ασυνήθους ταραχής, είδε κιτρι- 
νοφόρον τινά, καί έξυρισμένην τήν κεφα
λήν έχοντα ΙΙογγήν, ή ί>ουρμαΐον μοναχόν, 
όστις, εχων τάς χε’ρας υψηλά. έ~ανε/.άμ- 
βανεν εις τήν γλώσσαν τών Παλί φράσεις· 
τόσον ταχέως όσον ήδύνατο νά τάς προ- 
φέρη, καί έκ διαλιιμμάτων ήγγιζε μέ τήν 
κεφαλήν του τό έ'δα-φος.

«Αί, σΰ, Πογγή» έφώνησεν ή τουκτοϋ, 
ήτις έΟεώρει έαυτήν- κυρίαν τής παγόδας 
έκείνης επί τέλους. « Αΐ, σΰ Πογγή* είθε 
νά διαραγή είς επτά ή κεφαλή σου ! Τί 
ήλθες νά φλυαοής έίώ τήν ώραν καθ’ ήν 
αναπαύομαι, κοιμωμένη τόν τοΰ απογεύ
ματος ύπνον; »

Ό μοναχός άνετυνάχθη, χαί Οέσας τό 
κομβολόγιόν του μεταξύ τών δακτύλων 
«Άνέϊτσα, Ντοΰκα, Ά νάττα ! » (1 ) άνεφώ- 
νησε «τι τέρας είσαι;»

«Δέν είμαι τέρας, είμαι τουκτοϋ· καί έπι- 
θυμ ί> νά μάθω τις είσαι σύ, οστις ώς ψυτ- 
ταχός φλυαρείς, διατΟράττων τήν ησυχίαν 
τουκτοΰς σεοασμίας κατά τοιαύτην ώραν.»

«Κράτει τήν γλώσσάν σου, σαΰρα άναι- 
οής,» «ιιήντησεν έν αγανακτήσει ό μοναχός, 
> απαγγέλλω τάς προσευχάς μου. λ

κ 'Α πάγγελλε ις τάς προσευχάς σου ;» έ- 
πανέλαβεν ή τουχτοΰ, « Ά ν  οέν σφάλλω* 
σύ είσαι. Βουρμαϊος, πλήν διατί οέν σέ ά- 
χούω νά όμιλής τήν γλώσσαν σου; Τί 
γλώσσαν ψυττακίζεις ; »

«Παλί, ΠαλΙ, τό ιερόν Παλί, πλάσμα

( I )  A i T ie t ; α ν  t a t  Γ ΐϊλ ικ α Ι  ε?ν* ι sn o aO eyua
ei»^.pr,crr0·ταιο·/ τ ώ »  E o jp u a iu iv . 16  ά ι ί Χ τ α  ο η μ α ίνα

« ό λ ιγ ο £ ρ ο ν ι< $ ττ)(·  τ4 ΝτοΟχ;* ·χ<5ιιος» to

ακάθαρτον. Δέν είξεύρεις τάς Π α τ ά ν  άς;  
(1)» ό Πογγής ήρώτησεν.

Ή Τουχτοΰ, ήδη εντελώς έξυπνήσαο*, 
έπορεύθη ποός τήν φίλην της τήν νυχτε
ρίδα, ήτις έκρέματο ύπέρ τήν κεφαλήν τοΰ· 
Βούδα, καί έκεΐθεν μετά μεγάλης φωνής 
έ̂ κοαξεν., « Όχι, αίδέσιμε Πογγή, δέν εέ~ 
ξεύρω τάς ΟαΜίνάς όλας. Ά ν  Οέλης δύ- 
νασαι νά μοΰ τάς μάθης, καί νά μοΰ φέ~ 
ρης. ακόμη καί μίαν κορωνέτταν* »:

«θουράνα. ούράνα, μουράνα, κέίν ώ· » 
ήρχισε νά λέγη ό Πογγής προσκαλών καί 
τήν Τουκτοΰν νά τά έπαναλάβη..

«Θουράνα, ούράνα, μουράνα, κέίν ώ ! 
ύπάγω νά φάγω όλίγον, ώ !» ειπεν ή του- 
κτοΰ, σύουσα τά γεροντικά της πλευρά καί. 
γελώσα. « II/ήν τί σημαίνει τοΰτο,. κύρ. 
Πογγή ; »

«Σημαίνει . ... σημαίνει . . . .  ώ ! άλλα δέν· 
εΐξεύρω, δέν· εΐξεύρω, εϊναι ΙΙαλιχή; προσ
ευχή. »

«Εϊναι αληθές; καί δέν είςέύρεις- τί ση
μαίνει, κεφαλή ξυρισμένη ; Μά τον Βού
δαν είσαι πολύ έξυπνος. Ά λ λ α  τότε θά: 
ήτο πολύ καλλίτερον νά έφώναζες καθ’ 
όλην σου τήν ζωήν «τούκου* 'ΐώύκου» παρά· 
νά έπαναλαμβάνης λέξεις τών οποίων α
γνοείς· τό νόημα, φλυαρών ώς π α π α γ ά λ-  
λ ο ς. Τί δύναται. νά σέ ώφελήση τοΰτο.· 
καλόγερε ; έξελθε> έξελθε,. χαί άν- δέν ή -  
σαι ήλίθιος,. σήμερον μανθάνεις: περισσότε
ρον έκ μιας πτωχής γραίας τουκτοΰς ή: 
όσα ό θα 0 αν ας (2.) αυτός ήδύνατο νά σέ. 
διδάξη. Πλήν ό παλαιός ούτος ξύλινος 
Γωδαμάς,» προσέθηκε-ν άπευθυνομένη είς. 
τήν. φίλην της. νυχτερίδα,, «καταλαμβάνει 
τά Παλί όσον- καί τά Βουρμαϊκ®. θίμοι,, 
οίμο:, πόσοι τρελλοί υπάρχουσιν- εις τόν- 
κόσμον τοΰταν ! Τουχτοΰ*. τουχτοΰ! άς πεσω· 
καί πάλιν νά κοιμηθώ..» Καί ταΰτα είποΰ- 
σα, άνέπαυσε τήν σοφήν κεφαλήν της, ό· 
δέ Πογγής έπήρε- τά βρεγμένα του, 
καί έξηλθεν, άμφι&άλλων άν ήκουσέ ποτε 
διδαχήν καλλιτέρα-ν άπό τό στόμα κανεΓ 
νός έκ τών χιτρινοφόρων* συναδέλφων, του· 
παρά τήν τής τουκτοΰς..

(1) ΊΙ ).έ;ις -τ.χτχκί; άντ·.·τ:ο<χεΤ μ ί  τή·» έντβϊΌ » 
λΐγομένη» /έξιν »ύ. ρ ι ί  p.a ·n ? · Eits τατρεμά.

( 2 )  \ i f i ~ . 71. >j ά ν , ώ ΐ Λ Τ ο ;  β ^ τ , γ . ό ί


