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After 10 years, we enter into the second period of AKWN: a new web site where
texts appear not any more as an image but as texts, directly typed there with a
Unicode font, and moreover I include an image for each block of news.
Also readers will notice that now titles of the news are directly in Greek, not any
more in English, and under the main title for each news I include some kind of
“subtitle” giving more information before the piece of news itself starts. Also the date
is indicated with the name of the month in Greek.

Ὁ Νὴλ Ἄρµστρογκ ἀπέθανεν
25 Αὐγούστου 2012

Ὁ Νὴλ Ἄρµστρογκ, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ὃς ἐπὶ τῆς σελήνης ἐβάδισεν, ἀπέθανεν ἐν ταῖς
ΗΑΠ ὀγδοήκοντα καὶ δύο ἔτη γεγονώς
Ὁ Ν. Α. ἐν γεωπέδῳ τινὶ ἐγένετο ἐν τῷ Ὀχαίῳ· ἤδη µὲν νεανίας ὢν τὸν νοῦν τοῖς
ἀεροσκάφεσι προσέσχεν, αὐτῷ δὲ καίπερ µόνον ἑκκαίδεκα ἔτη γεγονότι ἐξουσίαν ἔδοσαν
µικρὰ ἀεροσκάφη κυβερνᾶν. ὡραῖος δὲ γενόµενος ἐν τῷ τῆς Κωρέας πολέµῳ ἐµαχήσατο,
ἀπὸ δὲ τοῦ πολέµου ἐπανελθόντα ἡ ΝΑΣΑ αὐτὸν ἐµίσθωσεν ὡς ἐσόµενον ἀστροναύτην. ἔνια
ἔτη ἐκεῖ ἔµενε καὶ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη γεγονὼς ἄρχων ἐγένετο τῆς ἀποστολῆς
”Ἀπόλλωνος Ἕνδεκα”, τῆς πορείας ἣ αὐτόν τε καὶ ἄλλους δύο ἀστροναύτας πρὸς τὴν
σελήνην προσένηγκεν.
ἐδέησε µὲν τοὺς τρεῖς ἀστροναύτας τρεῖς ἡµέρας πορεύεσθαι πρὶν πρὸς τὴν σελήνην
ἀφικέσθαι (εἰκότως δὲ τρεῖς ἄλλας ἡµέρας ἵνα ἐπανέλθοιεν), ἐκεῖσε δὲ ἀφικόµενος καὶ
µέλλων τὸ τελευταῖον βῆµα ποιεῖν πρὶν τὸν πόδα ἐπὶ τὴν σελήνην ἐπιθεῖναι, ὁ Ν. Α. τοὺς
ἐνδοξοτάτους λόγους εἶπεν·

”Μικρὸν µὲν βῆµα ἀνθρώπῳ τινί, µέγα δὲ πήδηµα τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει”

(µετὰ δὲ ταύτην τὴν ἀποστολὴν ἡ ΝΑΣΑ τοῖς ἐπιοῦσιν ἐνιαυτοῖς πέντε ἄλλας ἀποστολὰς
πρὸς τὴν σελήνην προσέπεµψε καὶ δέκα ἄλλοι ἀστροναῦται ἐπὶ τῆς σελήνης ἐβάδισαν, ἕως ἡ
ΝΑΣΑ τὸ πρόγραµµα κατέλιπεν.)

εἰς τὴν γῆν ἐπανελθὼν ὁ Ν. Α. διδάσκαλος ἐν τῷ Πανεπιστηµίῳ τοῦ Σινσινάτι (ΗΑΠ)

ἐγένετο καί, καίπερ ἐθνικὸς ἥρως γενόµενος, τὸν βίον ἐν ἡσυχίᾳ διάγειν προείλετο, ἀεὶ γὰρ
τήν τε φήµην καὶ τοὺς δηµοσιογράφους ἔφευγεν.

Χαλεπὴ σύνοδος ἐν τῷ Τεχεράνῃ
30 Αὐγούστου 2012

Ἡ Αἴγυπτος τὴν τῆς Συρίας ἀρχὴν ἀπροσδοκήτως ἐν τῇ Τεχεράνῃ µέµφεται
Ὁ τῆς Αἰγύπτου νεωστὶ εἱρεθεὶς πρόεδρος, ὁ Μοχαµὰδ Μοῦρσι, χθὲς ἀπροσδόκητος
πρωταγωνιστὴς τῆς ἐν τῇ Τεχεράνῃ συνόδου ἐγένετο, τοῖς µὲν γὰρ ἑαυτοῦ λόγοις τόν τε τῆς
Συρίας πρόεδρον Ἀσσᾶδ καὶ τὴν δικτατωρείαν αὐτοῦ ἐµέµψατο, αὐτὸν δὲ ἐπώτρυνε τὴν
ἀρχὴν καταλιπεῖν· κατὰ δὲ τοῦ Ἀσσᾶδ εἰπὼν ὁ Μοῦρσι ᾔτησε τοὺς τῷ Ἀσσᾶδ ἀνθισταµένους
συνίστασθαι ἵνα τὸν Ἀσσᾶδ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλόντες εἰρηνικὸν τέλος εὕροιεν.

οὗτοι µὲν οἱ λόγοι πάντας τοὺς ἀκούοντας ἀπροσδοκήτους εἷλον, ἄλλους τε καὶ τὸν
Ἀχµαδινειᾶδ, τὸν τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρον, ὃς τὴν σύνοδον παρεσκεύασεν, οἱ δὲ τῆς Δαµασκοῦ
πρεσβευταὶ (ὁ Ἀσσᾶδ αὐτὸς ἐν τῇ συνόδῳ οὐ παρῆν) τοῦ Μοῦρσι ἀκούσαντες τὴν σύνοδον
κατέλιπον ὀργισθέντες· καὶ δὴ καὶ ἡ µὲν Ἰρανία τηλεόρασις τοὺς τοῦ Μοῦρσι λόγους
περσιστὶ οὐ µετέφρασεν, οἱ δὲ τοῦ Ἰρᾶν πολῖται διὰ τῆς τηλεοράσεως ἀκούοντες ἐνόµισαν
τὸν Μοῦρσι τῷ Ἀσσᾶδ ἐπικουρεῖν. τούτοις τοῖς λόγοις βούλεται ὁ Μοῦρσι τὴν ἐξωτερικὴν
τῆς Αἰγύπτου πολιτικὴν µεταβάλλειν·

ἐν τῷ µεταξὺ οἱ τῆς Συρίας πολῖται ὑπὸ τῶν τοῦ Ἀσσᾶδ στρατιωτῶν ἀποθνῄσκουσιν, λέγεται
ὅτι ἑκατὸν καθ᾿ ἡµέραν.

Τὴν Παουλίνην Μαροῖς ἀποκτεῖναι πειρῶσιν

5 Σεπτεµβρίου 2012

Ἄνθρωπός τις πεντήκοντα ἔτη γεγονὼς ἐπυροβόλησε χθὲς ἐν τῷ Τορόντῳ ἐπὶ τὴν Παουλίνην
Μαροῖς, τὴν γυναῖκα ἣ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐν τῷ Κεβὲκ χθὲς γενοµέναις ἐνίκησεν.ὁ µὲν
τροµοκράτης τῆς Π. Μ. ἥµαρτεν, δύο δὲ ἄλλους ἀνθρώπους ἔτρωσεν· ἔπειτα δὲ ὁ τῶν
φυλάκων φερέφωνος εἶπεν ὅτι εἷς τούτων ἐν νοσοκοµείῳ ἀποθάνοι.

ἡ Π. Μ. ἔτυχεν ἐν θεάτρῳ οὖσα, τὴν γὰρ νίκην µετὰ τῶν ἑαυτῆς ἐπικουρούντων
ἐνεκωµίαζεν, ἐξαίφνης δὲ οὗτος ὁ ἄνθρωπος δὶς ἐπυροβόλησεν· οἱ τῆς Π. Μ. δορυφόροι
πρὸς τὴν σκηνὴν ὡς τάχιστα ἐπιπηδήσαντες τὴν Π. Μ. εἰς ἀσφαλείαν ἀπήνεγκον (τὴν
φωτογραφίαν ἰδέτε), µετὰ δὲ µικρόν, τοῦ τροµοκράτου ἤδη ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀποληφθέντος,
αὐτὴ πρὸς τὴν σκηνὴν ἐπανελθοῦσα πάντας τοὺς παρόντας ἤτησεν ἐκ τοῦ θεάτρου ἐν ἡσύχῳ
ἐξελθεῖν.

ἡ µὲν Π. Μ. τὸ Κεβὲκ αὐτόνοµον γενέσθαι βούλεται, οὗτος δὲ ὁ ἄνθρωπος φανερός ἐστι
τοῦτο οὐ βουλόµενος. καὶ δὴ καὶ πρὸ τῆς ἐπιβολῆς µικρὰν ἔµπρησιν ἐποίησεν ὄπισθεν τοῦ
θεάτρου, ἴσως ἵνα τοὺς φύλακας πλανήσειεν.

Τὸν ”ἀριθµὸν δύο” τῆς ἐν τῇ Ἰεµένῃ Ἂλ Καῖδα ἀποκτείνουσιν
11 Σεπτεµβρίου 2012

Ὁ Σαῖδ ἂλ Σιάχρι ἀπέθανε χθὲς ὑπὸ τοῦ Ἰεµενίου στρατεύµατος ἐν τῷ Ἁδραµοῦτ

Ὁ καλούµενος ”ἀριθµὸς δύο” τῆς τροµοκρατικῆς ὁµάδος Ἂλ Καῖδα ἐν τῇ Ἀραβικῇ
Χερσονήσῳ, ὁ Σαῖδ ἂλ Σιάχρι, ἀπέθανε χθὲς ἐν τῇ Ἰεµένῃ. ὁ τῆς Ἀµύνης Ὑπουργὸς εἶπε τοῖς
δηµοσιογράφοις µικρῷ ἀγγέλµατι ὅτι καὶ ἄλλοι ἓξ τροµοκράται τῆς Ἂλ Καῖδα ἐν τῇ αὐτῇ
προσβολῇ ἀποθάνοιεν, ὅµως δὲ ὁ ὑπουργὸς τοῖς ἐρωτῶσιν οὐκ εἶπε πότερον οἱ πεζοὶ τὸν
Σ.α.Σ. ἀποκτείναιεν ἢ µαχητικοῖς ἀεροσκάφεσι χρήσαιντο. τήµερον δὲ πρωὶ ἡ ὁµὰς Ἂλ
Καῖδα αὐτὴ ἤγγειλεν ὅτι ὁ Σ.α.Σ. ἐν τῇ προσβολῇ ἀποθάνοι καὶ ὅτι µάρτυς γεγενηµένος εἴη
πᾶσι τοῖς περὶ αὐτοῦ.
ὁ Σ.α.Σ. ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τοῦ Γουαντανάµου (Κοῦβα) ἐκεῖτο πρὶν πρὸς τὴν Σαουδικὴν
Ἀραβίαν προσελθεῖν, ἔπειτα δὲ οὐ διὰ πολλοῦ πρὸς τὴν Ἰεµένην διῆλθεν ἵνα τὸν Νάσερ ἂλ
Οὐαχίσι ὠφελοίη, ὃς τὸ τῆς Ἂλ Καῖδα µέρος ἐν τῇ Ἰεµένῃ συνιστάναι ἤδη τότε ἐν νῷ εἶχεν·
βραχεῖ χρόνῳ ὕστερον ὁ Οὐαχίσι ἄρχων τούτου τοῦ τῆς Ἂλ Καῖδα µέρους ἐγένετο καὶ τὸν
Σ.α.Σ. ὡς ”ἀριθµὸν δύο” εἵλετο.

Οἱ ἰσλαµισταὶ εἰς τὰς τῶν ΗΑΠ πρεσβείας εἰσβάλλουσιν
15 Σεπτεµβρίου 2012

Ἕνδεκα ἄνθρωποι ἐν ταύταις ταῖς προσβολαῖς ἀποθνῄσκουσιν
Ἐν τῷ διαδικτύῳ ἔξεστι κινηµατογραφικὸν ἔργον ἰδεῖν ἐν ᾧ τὸν προφήτην Μωάµεθ γελοίως
ἀποδεικνύασιν. οὐδεὶς ἀκριβῶς οἶδε ὅστις τοῦτο τὸ ἔργον ποιήσας εἰς τὸ διαδίκτυον
εἰσέθηκεν, ἀλλὰ οἱ ἰσλαµισταί, αὐτὸ ἰδόντες καὶ µάλιστα ὀργισθέντες, τῷ Τρίτῃ τῇ τῶν ΗΑΠ
ἐν τῇ Λυβίῃ πρεσβείᾳ ἐπέθεντο, ἐν τῇ πρωτευούσῃ Βεγγάσι, καὶ τόν τε Ἀµερικανὸν
πρεσβευτὴν ἀπέκτειναν καὶ ἄλλους τρεῖς τῆς πρεσβείας ἐργαστάς. τῷ δὲ Τετάρτῳ τὸ µὲν
αὐτὸ ἐγένετο ἐν τῇ Ἰεµένῃ καὶ τῇ Αἰγύπτῳ, ὅµως δὲ ἐν ταύταις ταῖς προσβολαῖς οὐδεὶς
ἀπέθανεν. χθὲς δέ, πάντων νοµιζόντων τὴν κατάστασιν εἰς ἡσυχίαν µεταβαλεῖσθαι, τῆς
ταραχῆς ἐξαίφνης πάλιν ἀρξαµένης ἐν µὲν τῷ Σουδᾶν τρεῖς ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν ἰσλαµιστῶν
ἀπέθανον, ἄλλοι δὲ τρεῖς ἐν τῇ Τυνησίᾳ καὶ εἷς ἐν τῇ Τριπόλει.

ἡ κατάστασις δυσχερεστάτη ἐν τῇ Αἰγύπτῳ κεῖται, ἐκεῖ γὰρ δεῖ τὸν νέον πρόεδρον Μοῦρσι,
ἰσλαµιστὴν ὄντα, εὖ διακεῖσθαι ἅµα τοῖς τε τὰς ΗΑΠ µεµφοµένοις καὶ ταῖς ΗΑΠ αὐταῖς, οἶδε
γὰρ τὴν τῆς Αἰγύπτου οἰκονοµίαν ἄνευ τῆς ἐκ τῶν ΗΑΠ ἀφικνουµένης ὠφελείας εἰς τὸ
κάκιον ἰοῦσαν ἄν.

Τὸν ”µανιώδην Βαρρέρα” ἐν τῇ Βενεζουέλῃ καταλαµβάνουσιν
20 Σεπτεµβρίου 2012

Φύλακες τεττάρων χωρῶν τὸν λαθρέµπορον κατειλήφασιν
Ὁ Δανιὴλ Βαρρέρα (καλούµενος ”ὁ µανιώδης Βαρρέρα”), ὁ τελευταῖος τῶν Κολοµβιάνων
λαθρεµπόρων ὃς ἔτι ἐλευθέρος ἦν, ἐν τῇ Βενεζουέλῃ ὑπὸ φυλάκων τῶν τε ΗΑΠ καὶ τῆς
Κολοµβίας καὶ τῆς Βενεζουέλης καὶ τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου χθὲς κατελήφθη. οἱ µὲν
πολλῶν χωρῶν φύλακες τοῦτον τὸν λαθρέµπορον πολλὰ ἔτη ἐζήτουν ἀλλά, καίπερ ὀλίγου
δέον πολλάκις αὐτὸν καταλαβεῖν, οὔποτε οἷοι τ᾿ ἦσαν, οὗτος γὰρ τοῖς τε ἄλλοις
λαθρεµπόροις οἳ αὐτὸν ὠφέλουν καὶ χρήµασι χρώµενος ἀεὶ τοὺς διώκοντας φεύγων ἔφθανεν,
τέλος δὲ ἐδέησε τοὺς τεττάρων χωρῶν φύλακας συνστῆσαι ἵνα αὐτὸν καταλάβοιεν· νῦν δὲ ὲν
δεσµωτηρίῳ κεῖται, ἐν τῇ πόλει Βογοτά.

Ὁ τῆς Κολοµβίας πρόεδρος, ὁ Ἰωάννης Σάντος, τὸ περὶ τῆς καταλέψεως ἄγγελµα τοῖς
δηµοσιογράφοις χθὲς ἀγγείλας, εἶπεν ὅτι ὁ Βαρρέρα εἴκοσι ἔτη µυρία ἀδικήµατα ἐντός τε καὶ
ἔξω τῆς Κολοµβίας ἀδικήσειεν, παντοῖα γὰρ φάρµακα ἐκ τῆς Κολοµβίας πρὸς ἄλλας χώρας
ἀπεδίδου καὶ τοῖς FARC συνθήκην ἐποιήσατο.

κατὰ µὲν ὁ τῆς Κολοµβίας πρόεδρος οὗτος ὁ τελευταῖος ἦν τῶν µεγάλων λαθρεµπόρων,

ὅµως δὲ πᾶσι δῆλόν ἐστιν ὅτι νῦν (τοῦτο γὰρ ἀεὶ γίγνεται) ἄλλος τις ταχέως αὐτῷ διαδέξεται,
ὁπόταν γάρ τινα καταλαβῶσιν ἄλλος τις ταχέως αὐτῷ διαδέχεται.

Ἅµιλλα περὶ νήσων τινῶν
25 Σεπτεµβρίου 2012

Ἡ Σίνα καὶ ἡ Ἰαπονία περὶ τῶν νησῶν Σεγκάκου δυσµενῶς διαλέγονται
Μεταξὺ τῆς Σίνης καὶ τῆς Ἰαπονίας µικρὸς ὀκτὼ νήσων κύκλος κεῖται, αἱ νῆσοι Σεγκάκου. ἥ
τε Σίνα καὶ ἡ Ἰαπονία ἀεὶ περὶ τούτου ἅµιλλαν πολλὰ ἔτη πεποίηνται, ἥντινα χώραν δεῖ
ταύτας τὰς νήσους κατέχειν· µετὰ µὲν τὸν Δεύτερον Παγκόσµιον Πόλεµον αἱ ΗΑΠ ταύτας
τὰς νήσους ἀφέντες τῇ Ἰαπονίᾳ παρέδοσαν, ἡ δὲ Σίνα (καὶ τὸ Ταιβὰν) τοῦτο τὸ βούλευµα
οὐκ ἐδέξατο.

πολλὰ ἔτη οὐδὲν κακὸν ἐγένετο, µόνον ἐνίοτε περι τούτου διελέγοντο, νῦν δὲ αἱ δύο χῶραι
πολεµικὰς ναῦς ἐκεῖσε πεπόµφασιν· καὶ δὴ καὶ ἐν τῇ Σίνῃ νεωστὶ ἐν πολλαῖς πόλεσι οἱ
πολῖται, τῶν ἀρχόντων τοῦτο ἐποτρυνόντων, ἐπὶ τὴν Ἰαπονίαν διεδηλώσαντο καὶ Ἰαπονικοῖς
ἐµπορίοις ἐπέθεντο, ἐν δὲ τῇ Ἰαπονίᾳ τὸ αὐτὸ ἐγένετο, οἱ πολῖται ἐπὶ τὴν Σίναν
διεδηλώσαντο.

ἐν ταύτῃ τῇ ἁµίλλῃ αἱ ΗΑΠ τῇ Ἰαπονίᾳ ἐπικουροῦσιν, ἡ δὲ Σίνα τὸ πρόβληµα πρὸς τὸν
Ἡνωµένων Ἐθνῶν Ὀργανισµὸν µεταφέρειν βούλεται.

Ὁ Ἀχµαδινεῖαδ ἐν τῷ Ἡνωµένων Ἐθνῶν Ὀργανισµῷ ἀγορᾶται
28 Σεπτεµβρίου 2012

Ὁ τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρος ἀπειλεῖ τὰς χώρας αἵτινες τῷ Ἰρᾶν ἐπιθῶνται ἄν
Τὸ Ἰσραῆλ καὶ τὸ Ἰρᾶν ἐν τῷ ΗΕΟ µάχονται, χθὲς γὰρ ὁ τοῦ Ἰσραῆλ πρωθυπουργός, ὁ
Νετανιάχου, τὸ Ἰρᾶν ᾐτιάσατο τοῦ πυρηνικὰ ὅπλα κτᾶσθαι πειρᾶν καὶ εἶπεν ὅτι τοῦτο
µέγιστος κίνδυνος τῇ τῆς οἰκουµένης εἰρήνῃ ἔσοιτο, ὁ δὲ Ἀχµαδινεῖαδ ἀπεκρίνατο ὅτι τὸ
Ἰρᾶν τῇ πυρηνικῇ ἐνεργείᾳ µόνον εἰρηνικῶς χρῆσθαι ἐν νῷ ἔχοι καὶ ὅτι τὸ Ἰρᾶν πάσῃ βίᾳ
χρήσοιτο ἐπὶ πάσας τὰς χώρας αἵτινες τῷ Ἰρᾶν ἐπιθῶνται ἄν.

ὁ µὲν τῶν ΗΑΠ Ὀβάµα εἶπε πρότερον ἐν τῇ τῆς συνόδου ἀρχῇ ὅτι δέοι κωλύειν τὸ Ἰρᾶν
πυρηνικὰ ὅπλα κτᾶσθαι, ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀχµαδινεῖαδ κατὰ τούτου ἀγορήσεσθαι ἔµελλεν οἵ τε
Ἁµερικανοὶ καὶ οἱ Ἰσραηλίνοι βουλευταὶ ἐκ τῆς βουλῆς ἐξῆλθον· ἔπειτα δέ, τοῦ Ἀχµαδινεῖαδ
ἤδη τοῦ λόγου ἀρξαµένου, καὶ οἱ τοῦ Καναδὰ βουλευταὶ ἐξῆλθον.

Τὸν τοῦ Πάπου ταµίαν δικάζουσιν
3 Ὀκτωβρίου 2012

Ὁ Παῦλος Γαβριῆλ διαβεβαιοῦται ὅτι καίπερ χάρτας κλέψας ἀναίτιός ἐστιν
Ὁ τοῦ Πάπου ταµίας, ὁ Π. Γαβριῆλ, νῦν ἐν Ῥώµῃ δικάζεται. οἱ µὲν δικασταὶ οἱ αὐτὸν εἰς

δίκην ὑπάγοντες λέγουσιν ὅτι κρυπτὰς τοῦ Πάπου χάρτας ἔκλεψεν, ὁ δὲ Π. Γ., ὡς τὸ εἰκός,
πάντα ἀρνεῖται, καὶ δὴ καὶ εἶπεν ὅτι πολλοὶ τῶν περὶ τοῦ Πάπου πολλάκις αὐτὸν ἐξαπατῷεν,
οὐ γὰρ αὐτῷ ἀξιόλογα ἀγγέλµατα ἀγγέλλοιεν ἃ δέοι ἂν εἰδέναι. ὁ Π. Γ. εἶπεν ὅτι, ἅτε µὲν τοῦ
Πάπου ταµίᾳ ὄντι, ἐξείη αὐτῷ πολλάκις τῷ Πάπᾳ ἰδίᾳ διαλέγεσθαι, τότε δὲ αἴσθοιτο τὸν
Πάπαν πολλὰ ἀξιόλογα ἀγνοοῦντα, πολλὰ γὰρ ἠρώτα ἃ οἱ πλεῖστοι τῶν πολιτῶν ἴσασιν,
ταῦτα δὲ ἰδόντι δόξειεν αὐτῷ τοὺς χάρτας κλέπτειν (ὅµως δὲ τὸν τῆς κλοπῆς σκοπὸν οὐκ
εἶπεν).

ἔπειτα δὲ ἐµέµψατο τοῖς δικασταῖς ὅτι καταληφθεὶς ἀναγκασθείη δύο ἑβδοµάδας ἐν
µικροτάτῳ οἰκήµατι µένειν τοιούτῳ µικρῷ ὄντι ὥστε οὐκ ἐξείη οὔτε βαίνειν οὔτε τοὺς
βραχίονας ἐκτεῖναι, ὁ δὲ τοῦ Βατικανοῦ φερέφωνος, ὁ Φ. Λοµβάρδι, ἀπεκρίνατο ὅτι τὸ
οἴκηµα παντελῶς κατὰ τοὺς διεθνεῖς νόµους διακεῖται.

Τὸ Π. Τ. Βαρκελώνα καὶ τὸ Ρ. Μαδρῖδ ἰσοφαρίζουσιν
8 Ὀκτωβρίου 2012

Οἱ δύο πρωταγωνισταί, ὅ τε Μέσσι καὶ ὁ Ῥονάλδο, δύο βαθµοὺς ἕκαστος ποιοῦνται
Μετὰ τὴν πολιτικὴν ταραχὴν ἣ ἐν τῇ Καταλονίᾳ νεωστὶ ἐγένετο (οἱ πολῖται µάλιστα περὶ
τούτου ἐν ταῖς ἁγυιαῖς διαλέγονται, πότερον δεῖ ἀπὸ τῆς Ἰσπανίας αὐτονόµους γενέσθαι ἢ
οὔ), ἡ πολιτικὴ κατάστασις οὕτως µάργη ἦν ὥστε πάντες τοῦτον τὸν ἀγῶνα θεᾶσθαι
ἐβούλοντο, ἔνιοι δὲ ἐφοβοῦντο µὴ ὁ ἀγὼν µάχη γένοιτο. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀγῶνες τούτων
τῶν δυοῖν τµηµάτων µάχαι εἶναι δοκοῦσιν, πικρὰν γὰρ ἅµιλλαν ἀλλήλοις ἔχουσι τῆς
πολιτικῆς καταστάσεως ἕνεκα, ὅµως δὲ σὺν τοῖς θεοῖς χθὲς οὐδὲν κακὸν ἐγένετο καὶ τοῖς
θεαταῖς ἐξῆν κάλλιστον ἀγῶνα θεᾶσθαι.

οὐδὲν τµῆµα ἐνικήσατο, ὁ γὰρ πρωτοστάτης τοῦ Π. Τ. Βαρκελώνα, ὁ Μέσσι, δύο βαθµοὺς
ἐποιήσατο καὶ ὁ τοῦ Ρ. Μαδρῖδ πρωτοστάτης, ὁ Ῥονάλδο, τὸ αὐτὸ ἐποίησεν. πάντες
νοµίζουσι τούτους τοὺς δύο ἀγωνιστὰς τοὺς βελτίους τοῦ κόσµου εἶναι. τὰ δύο τµήµατα
κάλλιστα ἠγωνίσατο, πάντες δὲ οἱ δηµοσιογράφοι ὁµολογοῦσιν ὅτι δίκαιον εἴη τὸ τέλος.

Κόρην τέτταρα καὶ δέκα ἔτη γεγονυῖαν ἐν τῷ Πακιστᾶν ἀποκτεῖναι
πειρῶσιν
13 Ὀκτωβρίου 2012

Ἡ κόρη τὴν µὲν κεφαλὴν ὑπὸ τῶν ταλιβάνων βολίδι ἐτρώθη, προχθὲς δὲ ἐχειρουργήθη
Ἡ Μαλάλα Ἰουσούφθαι καὶ ἄλλαι δύο κόραι ἐτρώθησαν ἀπὸ τοῦ διδασκαλείου οἴκαδε
ἐπανελθοῦσαι· κατὰ δὲ τὸν τῶν φυλάκων φερέφωνον ἄνθρωπός τις ἐπὶ αὐτὴν ἐπυροβόλησε
καὶ οὐ µόνον αὐτῆς ἔτυχεν ἀλλὰ καὶ ἄλλας κόρας αἳ ἔτυχον ἐκεῖ οὔσας ἔτρωσεν. ἡ Μαλάλα
ἤδη πάλαι ὑπὸ τῶν ταλιβάνων ἠπειλήθη ἅτε τῇ BBC µικρὰν βίβλον περὶ τῆς ἐν τῷ Πακιστᾶν
παιδείας γράψασα, ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ βίβλῳ ἔγραψεν ὅτι τῶν ταλιβάνων ἀρχόντων οὐκ ἐξείη
ταῖς κόραις εἰς τὸ διδασκαλεῖον φοιτᾶν καὶ παιδεύεσθαι τὸ αὐτὸ καὶ τοῖς νεανίαις.

προχθὲς δὲ οἱ ἰατροὶ τὴν Μαλάλα ἐχειρούργησαν καὶ τὴν βολίδα ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐξέλαβον.
τῇ µὲν Μαλάλα τὰς ἀπειλὰς δεξαµένῃ οἱ τοῦ διδασκαλείου ἄρχοντες φύλακα (ὅπλα οὐκ
ἔχοντα) παρέσχον, ὅµως δὲ πάντα οὕτως ταχέως ἐγένετο ὥστε οὐκ ἐξῆν τὴν προσβολὴν
κωλύειν.

Αἱ ΗΑΠ καὶ τὸ Ἰρᾶν συνθήκην τινὰ ἀρνοῦνται
21 Ὀκτωβρίου 2012

Ἄγγελµα ἐν τῇ New York Times ταραχὴν εἰς τὰς ἐν ταῖς ΗΑΠ γενεσοµένας ἀρχαιρεσίας
εἰσβάλλει
Ἡ ἐφηµερίς New York Times ἄγγελµα ἐξέδωκε χθὲς ἐν ᾧ εἶπεν ὅτι αἱ ΗΑΠ καὶ τὸ Ἰρᾶν
συνθήκην περὶ πυρηνικῶν ὅπλων παρασκευάζοιντο, εἶπε δὲ καὶ ὅτι αἱ δύο χῶραι ἐν νῷ ἔχοιεν
τὴν συνθήκην µετὰ τῶν ἐν ταῖς ΗΑΠ γενεσοµενῶν ἀρχαιρεσιῶν συγγράφειν, ὅµως δὲ ὁ
Ἰράνιος τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργὸς τοῦτο ταχέως ἠρνήθη.

λέγουσι δὲ νῦν οἱ ἔµπειροι ὅτι ἡ Λευκὴ Οἰκία, µάτην πολλὰ ἔτη πειρῶσα τὸ Ἰρᾶν πείθειν ἵνα
τὸ πυρηνικὸν πρόγραµµα καταλίπῃ, νῦν συνθήκην δέχεσθαι βούλεται ὅπως τὸ Ἰρᾶν
πυρηνικὰ ὅπλα µὴ ἐργάζηται. πρὸς δὲ τούτοις, τὸ µὲν Ἰρᾶν ἀεὶ διαβεβαιοῦται ὅτι πυρηνικῇ
ἐνεργείᾳ χρῆσθαι βούλεται µόνον εἰρηνικοῖς τέλεσιν, κατὰ δὲ τὰς ΗΑΠ καὶ τὸ Ἰσραῆλ τοῦτο
πρόφασίς ἐστιν.

Τοῦ Βερλουσκόνι καταγιγνώσκουσιν
27 Ὀκτωβρίου 2012

Ὅµως δὲ ὁ πρόσθιος τρὶς τῆς Ἰταλίας πρόεδρος εἰς τὸ δεσµωτήριον οὐκ εἰσπεσεῖται
Οἱ Ἰταλικοὶ δικασταὶ προχθὲς ἐν τῇ πόλει Μιλάνῳ τοῦ προσθίου τῆς χώρας προέδρου
Βερλουσκόνι (καλουµένου Il Cavaliere, Ὁ Ἱππεύς, ὑπὸ τῶν πολιτῶν) κατέγνωσαν ἅτε

δασµούς τινας οὐκ ἀποτείσαντος (τοῦτο τὸ περὶ τῶν δασµῶν πρᾶγµα καλοῦσιν οἵ τε πολῖται
καὶ οἱ δηµοσιογάφοι "τὸ Mediaset πρᾶγµα")· κατὰ µὲν τούτους τοὺς δικαστὰς δεήσειε ἂν τὸν
Βερλουσκόνι τέτταρα ἔτη ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ κεῖσθαι, κατὰ δὲ τὸν Β. οἱ δικασταὶ αὐτὸν διὰ
πολιτικὴν ἅµιλλαν οὐ δικαίως καταγιγνώσκουσιν, λέγει γὰρ ὅτι τοὺς µὲν πλείστους τῶν
δασµῶν οὓς ἀποτεῖσαι ἔδει ἤδη ἀπέτεισεν, οἱ δὲ δασµοὶ οὓς οὐκέτι οὐκ ἀπέτεισε ἐλάχιστοί
εἰσιν.

νῦν δὲ ὁ Β. ἐν νῷ ἔχει οὐ µόνον τούτῳ ἐνίστασθαι ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ πράξει διαµένειν
(πρὸ τούτου µὲν εἶπε ὁ Β. ὅτι ἐν ταῖς ἐπιγιγνοµέναις ἀρχαιρεσίαις εἰς ἀρχὴν οὐ παραγγελοίη,
νῦν δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων τὸ βούλευµα µετέβαλεν), διαβεβαιοῦται γὰρ ὅτι βούλεται τοὺς
νόµους παντελῶς µεταβαλεῖν ἵνα τοιαῦτα µηδέποτε αὖθις ἄλλοις γένηται.

Τὸν τῆς Νέας Ἰόρκης Μαραθώνιον Δρόµον ἀναιροῦσιν
3 Νοεµβρίου 2012

Οὐδέποτε τὸ πρόσθεν τὸν ἀγῶνα ἀνῃρήκεσαν ἐξ οὗ τὸ πρῶτον τῷ ἔτει 1970 κατ᾿
ἐνιαυτὸν συµβαίνειν ἤρξατο
Ὁ τυφὼν Σάνδι εἰς τὴν Νέαν Ἰόρκην ἀφικόµενος µέγα ταύτης τῆς πόλεως µέρος τέτρηχεν,
καὶ δὴ καὶ περὶ πεντήκοντα ἄνθρωποι ἀπέθανον. πολλὰ µὲν τῆς πόλεως µέρη ἠλεκτρικὴν
ἐνεργείαν ἢ πότιµον ὕδωρ οὐκέτι ἔχουσιν, πολλὰ δὲ οἰκήµατα διεφθάρη, τῇ δὲ δηµοσίᾳ
φορτηγίᾳ οὐκέτι ἔξεστι χρῆσθαι, τὰ δὲ διδασκαλεῖα ἔτι κεκλεισµένα µένει, κτλ. δέον αὔριον
τὸν Μαραθώνιον Δρόµον τελεῖν, ὁ τῆς πόλεως ἄρχων οὐκ ᾔδει ὅ τι δέοι ποιεῖν, πότερον δέοι
τὸν ἀγῶνα ποιεῖσθαι ἢ οὔ. οἱ µὲν ἔλεγον ὅτι τῆς πόλεως οὕτως ἐχούσης οὐκ ἔξεστι τὸν
δρόµον τελεῖν, οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τούτου ἕνεκα δεῖ τὸν δρόµον τελεῖν ἅτε πολλὰ χρήµατα τῇ
πόλει παρέξοντα.

τέλος δὲ ἔδοξε τῷ ἄρχοντι τὸν δρόµον ἀναιρεῖν· ὅµως δὲ πολλοὶ νῦν τούτῳ καρτερῶς
ἐνίστανται, τοῦτο γὰρ τὸ ἄγγελµα χθὲς ἤγγειλαν καί, τοῦ ἄρχοντος ταῖς προσθίαις ἡµέραις
πολλάκις εἰπόντος ὅτι τὸν δρόµον οὐκ ἀναιρήσοιεν, πολλοὶ ἄνθρωποι ἐκ πάσης τῆς
οἰκουµένης ἀφικόµενοι ἤδη ἐν τῇ πόλει ἦσαν, νοµίζοντες τὸν ἀγῶνα γενήσεσθαι.

Ἐν τῷ Ἰρᾶν ἰστολόγον βασανίζουσί τε καὶ ἀποκτείνουσιν
9 Νοεµβρίου 2012

Διεθνὴς Ἀµνηστία τὸ ἄγγελµα περὶ τοῦ Σάτταρ Βεχέστι διασπείρει
Ὁ Σάτταρ Βεχέστι, τριάκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονὼς καὶ ἰστολόγος ἐν τῷ Ἰρᾶν ὢν ὃς τὴν τῶν
αἰατολῶν ἀρχὴν ἐν τῷ διαδικτύῳ ἔψεξεν, ὑπὸ τῶν φυλάκων καταληφθεὶς καὶ εἰς
στρατόπεδόν τι ἀπενεχθεὶς ἀπέθανε χθές. ὁ Σ. Β. πολλάκις µὲν κακῶς παρὰ τῶν φυλάκων
ἤκουεν ἅτε αὐτοὺς ψέγων, νῦν δὲ τέθνηκεν· ὁ δὲ ὀργανισµὸς Διεθνὴς Ἀµνηστία τὴν τοῦ
Ἰρᾶν ἀρχὴν αἰτεῖ νῦν τοῦτον τὸν φόνον ἐξετάζειν, διαβεβαιοῦνται γὰρ ὅτι τὸν Σ. Β. ἐν τῷ
στρατοπέδῳ ἐβασάνισάν τε καὶ ἀπέκτειναν, τὸ δὲ αὐτὸ αἰτοῦσι τό τε Ἡνωµένον Βασίλειον
καὶ ἡ Γαλατία. ὁ Βρετανικὸς τῶν ἐξωτερικῶν πρωθυπουργὸς Ἀλαστεῖρ Βᾶρτ µάλιστα περὶ
τούτου θαυµάσας εἶπε τήµερον ὅτι ὁ Σ. Β. µόνον τὰ ἀνθρώπινα δίκαια φυλάττοι, εἶπε δὲ καὶ
Εἰ τοῦτο ἀληθές ἐστιν, τοῦτο ἄλλη νέα αἰσχρὰ πεῖρά ἐστι τοῦ τὴν παρρησίαν βίᾳ κατέχειν
ὑπὸ τῆς τοῦ Ἰρᾶν ἀρχῆς.

ἐξ οὗ αἱ τελευταῖαι ἀρχαιρεσίαι ἐγένοντο µετὰ ἃς ὁ Ἀχµαδινεῖαδ αὖθις πρόεδρος ἐγένετο καὶ
οἱ πολῖται πολλάκις ἐν ταῖς ἁγυιαῖς διεδήλωσαν (τοὺς γὰρ ἄρχοντας ἐµέµφοντο ὅτι τὸ τῶν
ἀρχαιρεσιῶν ἀποβαῖνον διαφθείραιεν), ἐν κινδύνῳ ἐστὶν ὅστις ἂν ἐν τῷ Ἰρᾶν τῇ παρρησίᾳ
χρῆσθαι πειρᾷ.

Πόλεµος ἐν τῇ Γάζῃ
16 Νοεµβρίου 2012

Τό τε Ἰσραῆλ καὶ οἱ Παλαιστίνοι τὰς ἀνοχὰς λύουσιν
Χθὲς τῆς νυκτὸς τὸ µὲν Ἰσραῆλ πυραύλους εἰς τὴν Γάζην προσέβαλε πειρῶν τῶν τῆς Ἁµᾶς
στρατοπέδων τυχεῖν, ἡ δὲ Ἁµᾶς εἰς τὸ Ἰσραῆλ τὸ αὐτὸ ἐποίησεν. τῆς ἁµίλλης τῇ Τετάρτῃ
ἀρξαµένης, ὅ τε Ἰσραῆλ καὶ οἱ Παλαιστίνοι ἀνοχὰς ποιεῖσθαι ὡµολογήσαντο, ὅµως δὲ
ταχέως ἔλυσαν. ἡ µὲν Ἁµᾶς λέγει ὅτι Ἰσραηλῖνον ἀεροσκάφος πυραύλῳ κατέβαλον, ὁ δὲ τοῦ
Ἰσραῆλ φερέφωνος τοῦτο ἀρνεῖται. νῦν δὲ λέγεται (πάντες οἱ ξένιοι δηµοσιογράφοι περί γε
τούτου τοῦ ἀγγέλµατος ὁµολογοῦνται) ὅτι τὸ Ἰσραῆλ ἄρχοντά τινα τῆς Ἁµᾶς ἀπέκτεινε
τήµερον.

ἐξ οὗ πάντα ἤρξατο, εἴκοσι µὲν καὶ ἐννέα Παλαιστίνοι ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ ἄλλοι
ἐτρώθησαν. οἱ ἀναλυσταὶ διαβεβαιοῦνται ὅτι τὸ Ἰσραῆλ εἰσβολὴν κατὰ γῆν παρασκευάζει,
τοὺς γὰρ στρατιώτας συγκαλεῖν ἤδη ἤρξατο.

Ἡ Σίνα τὸ ἀτοµικὸν ἐργαστήριον ἀποδείκνυσιν
24 Νοεµβρίου 2012

Ἀτοµικὸν ἐργαστήριον τουριστικὸν κέντρον γενήσεται
Ἐν τῇ Σινιᾶγγ ἐπαρχίᾳ, τρισχίλια χιλιοµέτρα ἀπὸ τοῦ Πεκίνου ἀπούσῃ, κεῖται τὸ πολεµικὸν
ἐργαστήριον ἐν ᾧ πάλαι ἡ Σίνα τὴν ἑαυτῆς πρώτην ἀτοµικὴν βόµβαν ἠργάσατο. τοῦτο τὸ
ἐργαστήριον-στρατόπεδον, Μάλαν καλούµενον, τὸ µὲν πρότερον ἦν ἀπόρρητόν τε καὶ πᾶσι
τοῖς πολίταις ἄβατον χώριον, νῦν δὲ τουριστικὸν κέντρον γενήσεται.

ἐκεῖ εἰργάσθη καὶ ἐξερράγη ἡ πρώτη ἀτοµικὴ βόµβα (ἀτοµική, οὐ δῆτα πυρηνικὴ) ὑπὸ τῆς
Σίνης τῷ ἔτει 1964. ὅµως δέ, ἐξ οὗ ἡ Σίνα τὴν µὴ διαδόσεως πυρηνικῶν ὅπλων συνθήκην
ὑπεγράψατο, τοῦτο τὸ χωρίον κατελήφθη. νῦν µὲν οἱ ταύτης τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντες
βούλονται τῷ χωρίῳ ὡς τουριστικῷ κέντρῳ χρῆσθαι, τὸ δὲ τῆς Σιγγύᾳ Πανεπιστήµιον, ἐν τῷ
Πεκίνῳ, ἐπιµελήσεται ὅπως πάντα εὖ µενεῖ. λέγουσι δὲ οἱ ἔµπειροι ὅτι τοσούτων ἐτῶν ἤδη
ἐξελθόντων οὐδεὶς κίνδυνος κεῖται.

Φύλαξ τῆς Νέας Ἰόρκης ἔνδοξος γίγνεται
30 Νοεµβρίου 2012

Ὀ φύλαξ ἑκὼν ἐνδροµίδας πτωχῷ πρίαται
Ὁ Λαυρέντιος Δεπρἰµος (τοῦ ὀνόµατος ἕνεκα δεῖ ἡµᾶς νοµίζειν αὐτὸν ἐκ Ἰταλικῶν µετοίκων
γενέσθαι) φύλαξ ἐστὶν ἐν τῇ πόλει Νέᾳ Ἰόρκῃ· προχθὲς µὲν οὐδεὶς ᾔδει ὅστις εἴη, νῦν δὲ
πάντες ἴσασιν τίς ἐστιν, οὐ δὴ µόνον ἐν ταῖς ΗΑΠ ἀλλὰ καὶ ἐν πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ. ἆρα τί

ἐδέησεν αὐτὸν ποιεῖν ἵνα ἔνδοξος γένοιτο; µόνον ἕν· οὕτως εἶναι ὥσπερ πέφυκεν. αὕτη ἐστὶ
ἡ ἱστορία·

οὗτος ὁ φύλαξ, εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη γεγονώς, διὰ τῆς Χρόνων Ἀγορᾶς (Times Square)
διαβαίνων, πτωχόν τινα εἶδεν ἀνυπόδητον ὄντα. ψῦχος µὲν ἦν, ὁ δὲ πτωχὸς ἐπὶ τῆς γῆς
ἐκάθητο καὶ χρήµατα ᾔτει τοὺς παραβαίνοντας· ὁ δὲ φύλαξ αὐτῷ προσχωρήσας µικρὸν
χρόνον διελέχθη καί, τὸν τοῦ ποδὸς ἀριθµὸν πυθόµενος, εἰς καπηλεῖόν τι εἰσβὰς ἐνδροµίδας
ἐπρίατο καὶ τῷ πτωχῷ παρέδωκεν. τουριστρίς τις ἣ ἀπὸ τῆς Ἀριζόνης ἀφικοµένη ἔτυχεν ἐκεῖ
οὖσα πάντα µὲν εἶδε καὶ φωτογραφείαν ἐποιήσατο (ἔξεστιν τῇ ᾀριστερᾷ ἰδεῖν), ἔπειτα δὲ περὶ
τούτου ἐν τῷ Facebook τὴν φωτογραφείαν εἰσθεῖσα ἄγγελµα ἐγράψατο. ἐὰν ἐθέλῃς τοῦτο τὸ
ἄγγελµα ἰδεῖν, δεῖ σε ἐνθάδε πιέσαι). λέγεται δὲ καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐν τῷ καπηλείῳ
ἐργάζεται, τὴν τοῦ πρίασθαι αἰτίαν πυθόµενος, τὰς ἐνδροµίδας ἐλάττου τῷ φύλακι ἐπώλησεν
(ἑβδοµήκοντα καὶ πέντε δόλαρσι ἀντὶ ἑκατόν).

Ταραχὴ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ
8 Δεκεµβρίου 2012

Οἱ διαδηλωταὶ πρὸ τῶν βασιλείων µένουσι καὶ τὸν πρόεδρον Μοῦρσι προκαλοῦνται
Ἅµιλλαί τε καὶ ταραχὴ συµβαίνουσιν ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, οἱ µὲν γὰρ τῷ προέδρῳ Μόρσι
ἐπικουροῦντες τοῖς αὐτῷ ἀνθισταµένοις µάχονται, νεωστὶ δὲ µάχη ἐγένετο ἐν τῷ Καίρῳ, πρὸ
αὐτῶν τῶν βασιλείων, ἐν ᾖ ἓξ ἄνθρωποι ἀπέθανον καὶ ἑπτακόσιοι ἄλλοι ἐτρώθησαν. ἡ
ταύτης τῆς ταραχῆς αἰτία ἥδε ἐστίν· ὁ µὲν πρόεδρος Μόρσι νέον νόµον τῇ βουλῇ
προσέθηκεν ὃς τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν ῥώννυσιν, οἱ δὲ ἀνθιστάµενοι βούλονται τὸν πρόεδρον
ἀναγκάζειν τοῦτον τὸν νόµον ἀναιρεῖν· καὶ δὴ καὶ βούλεται µὲν ὁ Μόρσι τῇ πεντεκαιδεκάτῃ
τοῦ Δεκεµβρίου µηνὸς ψηφοφορίαν ποιεῖσθαι περὶ τῆς νέας πολιτείας, πολλοὶ δὲ βουλευταὶ
τοῦτο κωλύειν πειρῶνται (ἐὰν γὰρ ὁ Μόρσι ἐν τῇ ψηφοφορίᾳ νικᾷ, πλείω ἀρχὴν ἕξει).

τούτων τῶν δυοῖν ἀγγελµάτων διὰ πάσης τῆς χώρας ταχέως διαδραµόντων, οὐ µόνον ἐν τῇ
πρωτευούσῃ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσι ταραχὴ καὶ διαδήλωσεις ἐγένοντο.

χθὲς δὲ οἱ φύλακες συρµατοπλέγµατα περὶ τῶν βασιλείων περιέθεσαν ἵνα οἱ διαδηλωταὶ εἰς
τὰ βασίλεια εἰσβῆναι µὴ δυναῖντο, ἀλλὰ οἱ διαδηλωταὶ πανταχοῦ συνελθόντες ῥᾳδίως
ὑπερέβησαν· ὅµως δὲ τήµερον οἱ τῶν διαδηλωτῶν ἄρχοντες τοῖς φύλαξιν ἤδη ὡµολογήκασιν
ὅτι ἡ ἔνστασις εἰρηνικὴ ἔσται. οἱ δηµοσιογράφοι ἐλπίζουσι τὸν πρόεδρον τήµερον τῷ
Σαββάτῳ ἄγγελµά τι ἀγγελεῖν καὶ τοῖς ἀνθισταµένοις συγχωρήσειν.

Δεινότατος φόνος ἐν τῷ Κονέκτικατ
16 Δεκεµβρίου 2012

Νεανίας τις εἴκοσι παῖδας καὶ ἓξ ἀνθρώπους ἐν διδασκαλείῳ ἀποκτείνει
Προχθὲς ἐν τῷ Κονέκτικατ δεινότατος φόνος συνέβη· ἐν τῷ διδασκαλείῳ Sandy Hook , ἐν τῇ
µικρᾷ πόλει Newtown, εἴκοσι παῖδες καὶ ἓξ ἄνθρωποι ἀπέθανον ὑπὸ νεανίου. οὗτος ὁ
νεανίας, Ἄδαµ Λάνθα ὀνόµατι καὶ εἴκοσι ἔτη γεγονώς, πρῶτον µὲν τὴν ἑαυτοῦ µητέρα
ἀπέκτεινεν ἐν τῇ οἰκίᾳ οὖ οἱ δύο ᾤκουν, ἔπειτα δὲ τρία αὐτοµατικὰ ὅπλα λαβὼν ἃ ἡ µήτηρ
οἴκοι εἶχε καὶ τὴν οἰκίαν ἀπολιπὼν καὶ πρὸς τὸ διδσκαλεῖον ἀφικόµενος τοὺς φύλακας λαθὼν
εἰσέβη τὰ ὅπλα ἔχων καὶ ἐξ ἀπροσδοκήτου εἰς οἴκηµα εἰσβὰς ἐν ᾧ πολλοὶ παῖδες ἔτυχον
ὄντες ἐπὶ αὐτοὺς ἐπυροβόλει. ὀκτωκαίδεκα παῖδες ἐκεῖ εὐθὺς ἀπέθανον (δύο ἄλλοι ἐν τῷ
νοσοκοµείῳ ἀπέθανον ἐκεῖσε προσενεχθέντες) καὶ ἓξ ἄνθρωποι (ἡ τοῦ διδασκαλείου
ἄρχουσα καὶ ἄλλοι ἐργασταί). πρῶτον µὲν ἐλέγετο ὅτι ἡ τοῦ φονέως µήτηρ ἐν τῷ
διδασκαλείῳ αὐτῷ ἀπέθανεν (ἐκεῖ γὰρ τὸ πάλαι ἐδίδασκεν), ἔπειτα δὲ δῆλον ἦν τοῦτο οὐκ
ἀληθὲς ὄν.

ὁ τοῦ Κονέκτικατ ἔπαρχος λέγει ὅτι τὸ πρᾶγµα χεῖρον ἂν εἴη, ὁ γὰρ Α. Λ. τοὺς φύλακας
ἀφικοµένους ἀκούσας ἑαυτὸν ἀπέκτεινεν· ὁ δὲ τῶν φυλάκων φερέφωνος τὰ ὅπλα ἐκεῖ
λειφθέντα ἐξετάσας λέγει ὅτι ὁ µὲν φονεὺς ἐν νῷ εἶχε πλείονας παῖδας ἀποκτείνειν, ἡ δὲ
ταχεῖα τῶν φυλάκων ἄφιξις τοῦτο ἐκώλυσεν.

ὁ Α. Λ. τοῦτο τὸ διδασκαλεῖον ἐφοίτα, ἡ δὲ µήτηρ πάλαι ἐν τῷ αὐτῷ διδασκαλείῳ ἐδίδασκεν.
διὰ ὅ τι ὁ Α. Λ. τοῦτο ἐποίησεν οὐκέτι οὐδεὶς ἀκριβῶς οἶδεν, ὅµως δὲ ἴσµεν νῦν ὅτι τῇ µὲν
προτεραίᾳ ὅπλον ὠνεῖσθαι ἐπειράσατο, τοῦτο δὲ οὐκ ἐξὸν (δεῖ γὰρ τὸν ὠνούµενον δύο
ἑβδοµάδας µένειν) τὰ τῆς µητρὸς ἔλαβεν.

Ὁ Γουαρδιόλα τὸ Βαίερν Μονάχου προπονήσει
17 Ἰανουαρίου 2013

Ἓν ἔτος ἐν ταῖς ΗΑΠ ἀναπαυσάµενος, ὁ Γουαρδιόλα αὖθις προπονήσει
Ὡς πάντες ἴσµεν, ὁ Γουαρδιόλα τὸ Π. Τ. Βαρκελόνα ἀπέλιπε πολλὰ ἆθλα κτησάµενος,
ἀληθῶς δὴ τοσαῦτα ὅσα οὐδεὶς ἄλλος προπονητὴς τὸ πρὶν ἐκτήσατο, πρὸς δὲ τὰς ΗΑΠ
ἀπελθὼν ἐκεῖ ᾤκει, ἐβούλετο γὰρ άναπαύεσθαί τε καὶ µένειν πρὶν βουλεύσασθαι τίνα ὁµάδα
τῷ µέλλοντι προπονήσοι.

πολλὰ µὲν ἐλέγετο περὶ τούτου, τί τµῆµα τὸν Γουαρδιόλα µισθώσοιτο· πότερον εἴτε πρὸς τὴν
Ἀγγλίαν προσίοι εἴτε πρὸς τὴν Ἰταλίαν εἴτε ἴσως πρὸς τὸ Π. Τ. Βαρκελόνα ἐπανίοι... κτλ.,
τέλος δὲ χθὲς τὸ ἄγγελµα ἠκούσαµεν· πρὸς τὴν Γερµανίαν πρόσεισιν, τὸ γὰρ Βαίερν
Μονάχου προπονήσει.

τὸ Βαίερν τετράκις τὸ Εὐρωπαῖον Ἆθλον ἐνήνεκται, ἔστι δὲ ὁ τῆς Γερµανίας γίγας· χθὲς µὲν
ὁ τοῦ τµήµατος φερέφωνος εἶπεν ὅτι ὁ Γουαρδιόλα τὸ Βαίερν τρία ἔτη προπονήσοι, τοῦ δὲ
ἀγγέλµατος ἐν τῇ Βαρκελόνῃ ἀγγελθέντος οἱ τὸν Γουαρδιόλα θαυµάζοντες, καίπερ δύσθυµοι
ὄντες διότι πρὸς τὸ Βαρκελόνα οὐκ ἐπανίοι, ὅµως ἥσθησαν περὶ τὸ βούλευµα, τὸ γὰρ Βαίερν
µέγιστον τµῆµά ἐστιν.

Ἡ ἐν τῇ Μάλι προσβολὴ διατελεῖ
22 Ἰανουαρίου 2013

Τῶν ἰσλαµιστῶν τὴν ἄρκτον κατεχόντων, ἡ Γαλατία στρατιώτας προσπέµπει
Τῇ ἑνδεκάτῃ Ἰανουαρίου ἡ Γαλατία δισχιλίους στρατιώτας πρὸς τὸ Μάλι προσέπεµψεν ἵνα
ἐπὶ τοὺς ἰσλαµιστὰς µάχοιντο οἳ τὴν τῆς χώρας ἄρκτον ἤδη τὸν ἔνατον µῆνα κατέχουσιν, καὶ
δὴ καὶ ἄλλαι Ἀφρικαναὶ χῶραι, φοβούµεναι µὴ οἱ ἰσλαµισταὶ τὴν ἑαυτῶν δύναµιν
πορρωτέρω διασκεδαννύωσιν, ἤδη στρατιώτας πεπόµφασιν ἵνα τῇ τοῦ Μάλι ἀρχῇ βοηθῶσιν.
ἡ µὲν ἐκεῖ κατάστασις οὐκ ἀκίνδυνός ἐστιν, ἡ δὲ τοῦ Καναδὰ ἀρχὴ τοὺς πλείστους τῶν
διπλωµατῶν ἐκ τῆς πρεσβείας ἤδη ἐξενήνοχεν, ἄλλαι δὲ χῶραι τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἐν νῷ ἔχουσιν.

ἐξ οὗ ἡ Γαλατία ἐκ τοῦ Μάλι ἤδη πάλαι ἐξῆλθεν, ἐπειρᾶτο µὴ αὖθις ἐκεῖ πολυπραγµονεῖν·
ὅµως δέ, τῶν ἰσλαµιστῶν τὴν τῆς χώρας πρωτεύουσαν Βαµάκο καταλαβεῖν πειρώντων, ἔδοξε
νῦν τῇ Γαλατίᾳ ἑαυτὴν παρενείρειν.

κατὰ τὸν τῆς Γαλλικῆς ἀρχῆς φερέφωνον ἔχουσιν µὲν οἱ ἰσλαµισταὶ ἀµείνονα παρασκευὴν ἢ
οἱ Γαλλικοὶ στρατιῶται ἐνόµιζον, ὅµως δὲ ἐλπίζουσι τὴν ἄρκτον ἑνὸς µηνὸς ἐλευθερώσειν.

Ἡ βασίλεια Βεατρίκη τῆς Ὁλλανδίας ἀποτίθεται
29 Ἰανουαρίου 2013

Ὁ υἱὸς Γουλιέλµος διάδοχος γίγνεται
Ἡ βασίλεια Βεατρίκη τῆς Ὁλλανδίας ἀπὸ τοῦ θρόνου ἑκοῦσα ἀπαλλάξεται· νεωστὶ µὲν ὁ τῆς
βασιλείας φερέφωνος εἶπεν ὅτι αὕτη τοῖς πολίταις ἀγορεύειν βούλοιτο, τῇ δὲ ῥαδιοφωνίᾳ καὶ
τῇ τηλεοράσει χρωµένη εἶπεν προχθὲς ἡ βασίλεια ὅτι, ἤδη τριάκοντα καὶ τρία ἔτη
βασιλεύσασα, ἀπὸ τοῦ θρόνου ἀπαλλάξεσθαι µέλλοι, εἶπε δὲ καὶ ὅτι νῦν ἀγαθὸς καιρός ἐστι
τὸν θρόνον τῷ υἱῷ παραδοῦναι.

ἐν τῇ Ὁλλανδίᾳ πάντα ἡσυχῶς µένει, οὐδεµία γὰρ εἴτε πολιτικὴ εἴτε οἰκονοµικὴ ταραχὴ
πάρεστιν καὶ ἡ βασίλεια Βεατρίκη ὑγιαίνει, καίπερ ἤδη ἑβδοµήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονυῖα,
ἡ οὖν ἀπόθεσις οὐ προβληµάτων ἕνεκα συµβαίνει· ὅµως δὲ ἠ βασίλεια βούλεται νεώτερόν
τινα βασιλεύειν.

τὴν βασιλείαν ὁ Γουλιέλµος, τετταράκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονώς, παραλήψεται.

Ὁ Ἀχµαδινεῖαδ ἀστροναύτης γενέσθαι βούλεται
5 Φεβρουαρίου 2013

Ὁ τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρος περὶ τοῦ διαστηµικοῦ προγράµµατος ἀγορεύει
Τὸ Ἰρᾶν βούλεται προϊόντος τοῦ ἔτους δύο νέους δορυφόρους ἀναβαλεῖν, ἐν δὲ τῇ συνόδῳ ἐν
ᾗ οἱ ἐπιστήµονες τοὺς τούτων τῶν δορυφόρων πρωτοτύπους τοῖς δηµοσιογράφοις ἐξέδειξαν
εἶπεν ὁ Ἀχµαδινεῖαδ ὅτι ἐθέλοι αὐτὸς ὁ πρῶτος τοῦ Ἰρᾶν ἀστροναύτης γενέσθαι (ὁ
Ἀχµαδινεῖαδ τυγχάνει πρόεδρος τοῦ Ἰρᾶν ὤν).

ἐν δὲ τῇ αὐτῇ συνόδῳ εἶπεν ὁ Ἀχµαδινεῖαδ καὶ περὶ τῆς πείρας ὑπὸ τῶν Ἰρανίων νεωστὶ
ποιηθείσης, κατὰ µὲν γὰρ τοὺς Ἰρανίους µικρὸν δορυφόρον πρὸς τὸ διάστηµα ἀνέβαλον
πίθηκα ἐντὸς ἔχοντα ὃς σῶς ἐπανῆλθεν, κατὰ δὲ πολλοὺς δυτικοὺς δηµοσιογράφους τοῦτο
ψευδές ἐστιν, ὁ γὰρ πίθηξ ὃν ἔξεστιν ἰδεῖν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ πρὶν τὸν δορυφόρον ἀναβαλεῖν
πεποιηµένῃ οὐ ὁ αὐτός ἐστι τῷ ἄλλῳ ὃν ἰδεῖν ἔξεστιν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ τοῦ δορυφόρου ἤδη
ἐπανελθόντος πεποιηµένῃ· ὅµως δὲ λέγεται νῦν ὅτι οἱ δηµοσιογράφοι τὰς φωτογραφίας τύχῃ
συνέµειξαν.

Ἆρα τί γίγνεται περὶ τοῦ τὸν Βῖν Λάδεν ἀποκτείναντος;
12 Φεβρουαρίου 2013

Ὁ τὸν Βῖν Λάδεν ἀποκτείνας ἐν ἀπορίᾳ κεῖται

Ὁ Φίλιππος Βρόνστειν δηµοσιογράφος ἐστίν, µακρὸν δὲ χρόνον διείλεκται τῷ στρατιώτῃ ὃς
τὸν Βῖν Λάδεν ἐν τῷ Πακιστᾶν ἀπέκτεινεν, νῦν δὲ ἱστορίαν περὶ τούτου τοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ
ἐφηµερίδι Esquire ἐξέδωκεν. ὅµως δὲ τῷ Βρόνστειν οὐκ ἔξεστι τὸ τούτου τοῦ στρατιώτου
ὄνοµα ἐκκαλύπτειν, αὐτὸν δὲ οὖν ”τὸν σκοπευτὴν” καλεῖ.
ὁ σκοπευτὴς νεωστὶ τὴν στρατιὰν ἀπολιπὼν πολίτης ἐγένετο, ἀλλά, καίπερ ἥρως ἐν ταῖς
ΗΑΠ γενόµενος, οὐδένα µισθὸν παρὰ τοῦ δηµοσίου δέχεται, λέγει δὲ ὅτι ἡ Ἀµερικανὴ ἀρχὴ
αὐτοῦ ἀµελεῖ. λέγει δὲ ”εἰ ἔτι στρατιώτης ὢν ἀπέθανον, νῦν οἱ ἐµοὶ συγγενεῖς χρήµατα ἂν
ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἅτε ἐµοῦ σώου ἐπανελθόντος οὐδὲν δέχονται.” πολλοὶ µὲν αὐτὸν
ἐποτρύνουσιν ἵνα βίβλον περὶ τῆς θήρας τοῦ Βῖν Λάδεν γράψῃ, πλουσιώτατος γὰρ γένοιτο
ἄν, ὁ δὲ ἀποκρίνεται ὅτι ὑπέσχετο µηδὲν περὶ τούτου λέγειν. καὶ δὴ καὶ οὐ βούλεται ὅτι οἱ
πολῖται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ γιγνώσκουσιν, τόδε γὰρ ἄλλῳ στρατιώτῃ τῶν τὸν Βῖν Λάδεν
ἀποκτεινάντων ἤδη ἐγένετο· βίβλον περὶ τούτου γράψας ἐξέδωκε τῷ ψευδῇ ὀνόµατι ”Μὰρκ
Ὄβεν” χρώµενος, ὅµως δὲ τῇ ἐπιούσῃ ἡµέρᾳ πάντες τὸ ἀληθὲς ὄνοµα ᾔδεσαν, Μάττ
Βισσοννέττη.

Τοῦ Πιστόριους φονὴν κατηγοροῦσιν
19 Φεβρουαρίου 2013

Ὁ ἀθλητὴς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἀπέκτεινεν
Ὁ Πιστόριους, δροµεύς τις εἴκοσι καὶ ἓξ ἔτη γεγονὼς ὃς ἔνδοξος ἐγένετο ἐν τοῖς Ὀλυµπίοις
τοῖς ἐν τῷ Λονδίνῳ ἅτε ἄνευ ποδῶν τρέχει (συµφορὰν παῖς ὢν παθὼν καὶ ἄπους γενόµενος
τεχνητοῖς πόδεσι χρῆται), νῦν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐν τῇ πόλει Πρετορίᾳ κεῖται, τὴν γὰρ ἑαυτοῦ
γυναῖκα Ῥῖβα Στίνκαµπ (εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη γεγονυῖαν) ἀπέκτεινεν. νεωστὶ οἱ φύλακες τὴν

γυναῖκα ἤδη τεθνηκυῖαν εὑρόντες ἐν τῇ οἰκίᾳ οὗ ὁ δροµεὺς ᾤκει τὸν δροµέα εἰς φυλακὴν
ἀπήγαγον.

Ἀτύχηµα ἢ ἐκ προνοίας;
κατὰ πολλοὺς δικαστὰς οὗτος ὁ φόνος οὐκ ἀτύχηµα ἦν ἀλλὰ ἐκ προνοίας. ὁ µὲν Πιστόριους
αὐτὸς ὁµολογεῖ µὲν αὐτὴν ἀποκτείνας, λέγει δὲ ὅτι τοῦτο ἀτύχηµα ἦν, πρὸς γὰρ αὐτὴν
ἐπυροβόλησεν τῆς νυκτὸς νοµίζων αὐτὴν κλέπτην εἶναι. ὅµως δὲ λέγουσιν ἄλλοι ὅτι πρῶτον
µὲν οἱ δύο ἀγρίως ἀλλήλοις ἐνείκεσαν, ἔπειτα δὲ ὀ Πιστόριους αὐτὴν ἀπέκτεινεν, τοῦτο δὲ
λέγουσι διότι ἡ µὲν γυνὴ ἐν τῷ λουτρῶνι ἦν, ὁ δὲ Πιστόριους διὰ τῆς θύρας τετράκις
ἐπυροβόλησεν. τήµερον δεῖ τὸν δικαστὴν διακρίνειν πότερον τὸν δροµέα ἐλεύθερον µένειν
ἐάσει ἕως δικασθῇ ἢ οὔ.

Νέα πρόεδρος ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ
26 Φεβρουαρίου 2013

Ἡ νέα πρόεδρος τὴν Βορείαν Κορέαν περὶ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων νουθετεῖ
Ἡ Πᾶρκ Γέουν Ἵη, ἑξήκοντα καὶ ἓν ἔτη γεγονυῖα, ἐγένετο προχθὲς ἡ πρώτη γυνὴ ἣ τὴν
ἀρχὴν ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ κτᾶται, πρόεδρος δὲ ἔσται πέντε ἔτη. κατὰ τὸ ἔθος ἔξω τῆς Βουλῆς
ὀµόσασα, πρὸ τοῦ δήµου ἠγόρευσεν (λέγεται ὅτι ἑπτακισµύριοι πολῖται ἐκεῖσε συνῆλθον ἵνα
τὴν νέαν πρόεδρον ἴδοιεν), εἶπε δὲ ἄλλα τε καὶ περὶ τῆς Βορείας Κορέας, νοµίζει γὰρ τὴν
νέαν πυρηνικὴν πεῖραν ὑπὸ τῆς Βορείας Κορέας νεωστὶ ποιηθεῖσαν πρόκλησιν εἶναι, ὅµως
δὲ τοῖς τῆς Βορείας Κορέας ἄρχουσι διαλέγεσθαι προύθηκεν ἐὰν τοιαύταις πείραις τέλος
ἐπιθῶσιν. ἔπειτα δὲ περὶ τῆς οἰκονοµίας εἶπεν (µέµνησθαι δεῖ τὴν Νοτίαν Κορέαν τετάρτην
τῆς Ἀσίας οἰκονοµίαν κατὰ τὸ µέγεθος οὖσαν), διεβεβαιώσατο δὲ ὅτι τὰς µὲν µεγάλας
ἐπιχειρήσεις µειοῦν βούλοιτο, τὰς δὲ µικρὰς καὶ τὰς µέσας αὐξάνειν, ἄλλας τε καὶ τὰς
τεχνολογικάς.

ὁ Πᾶρκ Σοῦγγ Ἵε, πατὴρ τῆς νέας προέδρου, τῆς χώρας ἑπτακαίδεκα ἔτη ἦρχεν ἕως τῷ ἔτει
1979 ἀπέθανεν· νῦν δὲ τριάκοντα καὶ τριῶν ἐτῶν ἐξελθόντων, ἡ θυγάτηρ εἰς τὴν ἀρχὴν
ἀφῖκται.

Ἆρα τίς Πάπας γενήσεται;
5 Μαρτίου 2013

Οἱ καρδινάλιοι αὔριον αὖθις ἀθροίσονται
Οἱ καρδινάλιοι τήµερον ἠθροίσαντο, ἀλλὰ αὕτη ἡ σύνοδος οὐ σύνοδός ἐστιν ἐν ᾗ τὸν νέον
Πάπαν αἱροῦνται. πότε ἡ κυριωτάτη σύνοδος (”κογκλάβη” καλουµένη) γενήσεται ἵνα τὸν
νέον Πάπαν αἱρήσωνται οὐκέτι οὐδεὶς οἶδεν, ἀλλὰ ἴσως αὔριον τοῦτο γνωσόµεθα· ὁ Πάπας
Βενέδικτος ΙΣΤ᾿ οὕτω ταχέως καὶ ἐξ ἀπροσδοκήτου ἀπέθετο ὥστε ἐδέησε τοὺς καρδιναλίους
πάντα ταχέως παρασκευάσασθαι. οἱ µὲν καρδινάλιοι ἐπεὶ πρῶτον εἰς τὸ Βατικάνον ἀφίκοντο
ἤδη διαλεγόµενοι ἤρξαντο περὶ τῆς αἱρέσεως, ὅστις νέος Πάπας γενήσοιτο, οἱ δὲ
δηµοσιογράφοι καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο περὶ τούτου λογισµοὺς λογίζεσθαι (αὐτοὺς µάλιστα
ἀρέσκει τοιαῦτα ποιεῖν). ὅπως τὸν νέον Πάπαν ἑλῶνται δεήσει τοὺς καρδιναλίους κογκλάβην
ἐν τῇ Καπέλῃ Σιξτίνῃ ποιεῖσθαι καὶ τῆς οἰκουµένης παντελῶς ἀποχωρήσαντας ἐκεῖ µένειν
ἕως ἂν νέον Πάπαν ἔχωσιν.

Γελοῖόν τι ἐγένετο προχθὲς τῆς πρώτης συνόδου ἄρξεσθαι µελλούσης· ἄνθρωπός τις
προσποιούµενος καρδινάλιος εἶναι ἐπείρασεν εἰς τὴν σύνοδον εἰσβῆναι· διὰ µὲν τῆς πρώτης
φυλακῆς ῥᾳδίως διαβὰς πρὸς τοὺς καρδιναλίους ἐβάδιζεν, ἔπειτα δὲ τὴν Ἑλβετικὴν Φρουρὰν
οὐκ ἔλαθεν ἀπατεὼν ὢν καὶ καταληφθεὶς εὐθὺς ἐκ τοῦ Βατικάνου ἐξεβλήθη. ὁ τοῦ
Βατικάνου φερέφωνος οὐκ εἶπεν ὅστις ὁ ἄνθρωπος εἴη.

Ἆρα τὴν τῆς Κλεοπάτρας ἀδελφὴν ηὑρήκασιν;
12 Μαρτίου 2013

Ἀρχαιολόγος τις Αὐστριακὴ διαβεβαιοῦται ὅτι ηὕρηκεν τὸν τῆς Ἀρσινόης νεκρόν
Ἐν τῇ πόλει Ἐφέσῳ ἡ Αὐστριακὴ ἀρχαιολόγος Ἵλκη Τοῦρ νεκρόν τινα γυναικὸς ηὗρεν ἤδη
τὸ δέκατον ἔτος. ὁ µὲν νεκρὸς ἐν οἰκοδοµήµατι ”Ὀκτάγωνον” καλουµένῳ ἔκειτο, τὴν δὲ
ἀρχαιολόγον οὐκ ἔλαθεν νεκρὸς ὢν δυνατῆς τότε γυναικός, νῦν δὲ λέγει ἡ ἀρχαιολόγος ὅτι
οὗτός ἐστιν ὁ τῆς Ἀρσινόης νεκρός. τὸν νεκρὸν εὑροῦσα, ἡ Τοῦρ πάσας τὰς πείρας
ἐποιήσατο, καὶ τὴν τοῦ ”ἄνθρακος 14” πεῖραν ἣ ἔδειξε νεκρὸν γυναικός τινος εἴκοσιν ἐτῶν
οὔσης ὅτε ἀπέθανεν· κατὰ δὲ τὴν ἀρχαιολόγον οἱ πολῖται ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τοὺς νεκροὺς
ἐν τῇ πόλει οὔποτε ἔθαπτον, ἀλλὰ ἔξω τῆς πόλεως, εἰ µή τις ἔνδοξος εἴη· καὶ δὴ καὶ τοῦτο
µὲν τὸ οἰκοδόµηµα ἐν ᾧ ὁ νεκρὸς ἔκειτο Αἰγυπτίῳ βασιλείῳ ἔοικεν, οἰ δὲ ἰατροὶ λέγουσιν
ὅτι, ἥτις ἂν εἴη αὕτη, οὐ διὰ νόσου ἀλλὰ βίᾳ ἀπέθανεν.

ὅµως δὲ ἡ τοῦ DNA πεῖρα οὐδὲν βέβαιον ἐπιδείκνυσιν, τοῦτο δὲ πυθόµενοι πολλοὶ ἄλλοι
ἀρχαιολόγοι τὴν Τοῦρ µέµφονται ὅτι διαβεβαιοῦται τὴν Ἀρσινόην εὑρηκέναι. νῦν ἡ Τοῦρ ἐν
ταῖς ΗΑΠ ἐστίν, οὗ ἐν πανεπιστηµίοις τισὶ περὶ ταύτης τῆς εὑρήσεως ἀγορεύει, ἡ γὰρ ὁµὰς
”Ἀµερικανοὶ Φίλοι τῆς Τουρκίας” ταύτας τὰς ὁµιλίας διατέθηκεν.

Ἡ ἐν τῇ Κορέᾳ κατάστασις

5 Ἀπριλίου 2013

Ἡ ἐν Κορέᾳ τάσις καθ᾿ ἡµέραν αὐξάνεται
Νεωστί, τοῦ τῆς Βορείας Κορέας ἄρχοντος Κὶµ Ἲλ Σοῦγγ πολεµικώτατα κατά τε τῆς Νοτίας
Κορέας καὶ τῶν ΗΑΠ εἰπόντος, τὸ µὲν Πιογγιὰγκ δύο πύραυλα ”Μουσουδὰν” ἐν τῇ
ἀνατολικῇ τῆς χώρας παραλίᾳ χθὲς ἐπέθηκεν (οὐδεὶς οἶδε πότερον ταῦτα τὰ πύραυλα
πυρηνικά εἰσιν ἢ οὔ), ταύτῃ δὲ τῇ προκλήσει ἀποκρινόµενοι οἱ τῆς Νοτίας Κορέας ἄρχοντες
δύο πολεµικὰς ναῦς πρὸς τὴν Κριτίνην Θάλατταν ἀποπεπόµφασιν. αὗται αἱ νῆες σύστηµα
ἔχουσιν ὃ πύραυλα ἤδη πετόµενα ἐν τῷ αἰθέρι διαφθείρειν ἔχει. καὶ δὴ καὶ αἱ ΗΑΠ σύστηµα
ἀντιπυραυλικὸν ἄλλο πρὸς τὴν νῆσον Γουᾶµ, ἐγγὺς τῆς Κορέας κειµένην, τήµερον
προσέπεµψαν.

κατὰ µὲν ἐµπείρους τινὰς ἡ Βορεία Κορέα τῇ πεντεκαιδεκάτῃ Ἀπριλίου πύραυλον ἀνήσει,
χθὲς δὲ ὁ τῆς Β. Κορέας φερέφωνος τῇ Ῥωσσίᾳ παρῄνεσε τοὺς ἐν τῇ Ῥωσσικῇ πρεσβείᾳ ἐν
τῷ Σεοῦλ ὄντας ταχέως ἐκεῖθεν ἀπενεγκεῖν τοῦ κινδύνου ἕνεκα.

ἆρα τί βούλεται ὁ Κὶµ Ἲλ Σοῦγγ ταῦτα ποιῶν; λέγουσιν οἱ πολιτικοὶ ἀναλυσταὶ ὅτι βούλεται
τὴν ἑαυτοῦ ἀρχὴν παρὰ τῇ ἑαυτοῦ στρατιᾷ αὐξάνεσθαι, ὅµως δὲ αὐτὸς οἶδεν ὅτι, εἰ τῇ Ν.
Κορέᾳ πολεµοίη, αἱ ΗΑΠ τῇ Ν. Κορέᾳ βοηθοῖεν ἄν. ἴσως πάντα ταῦτα µόνον αὔχηµά ἐστιν;

Δισχίλιοι ἄνθρωποι ἐν τῇ τῆς Μαργαρίδης Τάτζηρ ἐκφορᾷ παρέσονται
12 Ἀπριλίου 2013

Ἡ Μαργαρίδη Τάτζηρ ἕνδεκα ἔτη τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου ἦρξεν
Τῆς Μαργαρίδης Τάτζηρ ἀποθανούσης, ἔδει τοὺς ἄρχοντας διακρίνειν ἥντινά τε ἐκφορὰν
ποιεῖν δέοι καὶ οὕστινας παρακαλεῖν· ἡ µὲν Μ. Τάτζηρ τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου ἕνδεκα ἔτη
ἄρχουσα ἐνδοξοτάτη ἐγένετο, οὐ γὰρ µόνον τῆς χώρας τοσοῦτον χρόνον ἦρξεν ἀλλὰ καὶ ἐν
τῷ πολέµῳ (ἐπὶ τὴν Ἀργεντίναν) ἐνίκησεν, διὰ δὲ ταῦτα πολλοὶ µὲν τῶν τοῦ Η. Βασιλείου
πολιτῶν αὐτὴν ἐφίλουν καὶ ἔτι φιλοῦσιν, ἄλλοι δὲ ἐµίσουν καὶ ἔτι µισοῦσιν· καὶ δὴ καὶ τοῖς
ἐργασταῖς πολλάκις ἠµφεσβήτει, τοῦτο δὲ κατὰ µὲν πολλοὺς ὀρθῶς ἐποίησεν, κατὰ δὲ
ἄλλους κακῶς.

δέον διακρίνειν οὕστινας ἐπὶ τὴν ἐκφορὰν παρακαλεῖν χρή, οἵ τε συγγενεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες
κατάλογον δισχίλια ὀνόµατα ἔχοντα συγγεγράφασιν, τὰ δὲ ὀνόµατα γνῶναι τήµερον ἐξῆν· ἐν
τῷ καταλόγῳ εἰσὶ πάντες οἱ αὐτῇ ἐν τέλει οὔσῃ συνεργασάµενοι καὶ πρόεδροι πολλῶν χωρῶν
τε καὶ ὀργανώσεων αἳ φιλικῶς τῇ Μ. Τάτζηρ διέκειντο. τὸν Νέλσων Μανδέλα
παρακεκλήκασιν, ὅµως δὲ οὐ παρέσται, τυγχάνει γὰρ νοσῶν. τὴν τῆς Ἀργεντίνας πρόεδρον
οὐ παρακεκλήκασιν ἅτε περὶ τῶν Φάλκλανδ νήσων ἔτι καὶ νῦν ἁµιλλωµένης.

ἐν τῇ χάρτῃ ἣν πρὸς τοὺς παρακεκληµένους ἔπεµψαν λέγεται ὅπως δεῖ τῇ ἐκφορᾷ ἐνδύεσθαι.

Τὸν µὲν τῶν τροµοκρατῶν ἀποκτείνουσιν, τὸν δὲ ζωγροῦσιν
20 Ἀπριλίου 2013

Ὁ δεύτερος τῶν τροµοκρατῶν ἐν πλοίῳ τινὶ ἐκέκρυπτο
Δεινοτάτης προσβολῆς ἐν τῷ τοῦ Βόστον Μαραθῶνι γενοµένης περὶ ἧς πάντες ἀκηκόαµεν,
ἐν ᾗ τρεῖς ἄνθρωποι ἀπέθανον καὶ διακόσιοι ἐτρώθησαν, οἱ φύλακες, τὰ κινηµατογραφικὰ
τεκµήρια ἐκείνης τῆς ἀγυιᾶς ἐξετάσαντες, ταχέως ἐπύθοντο οἵτινες τοῦτο ποιήσαιεν, ἐξῆν
γὰρ ἐν τοῖς τεκµηρίοις δύο ἀνθρώπους σάκους φέροντας ἰδεῖν καὶ τοὺς σάκους χαµᾶζε
ἐπιτιθέντας· δύο ἀδελφοὶ οἳ ἐκ τῆς Τζετζενίας ἀφικὀµενοι ἐν ταῖς ΗΑΠ ᾤκουν (ὁ τῆς
Τζετζενίας φερέφωνος λέγει ὅτι οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἤδη πάλαι ἐκ τῆς Τζετζενίας ἀπῴκησαν)·
αὐτοὺς δὲ ταχέως ηὗρον καὶ ἐν τῷ ΜΙΤ (Τεχνολογικῷ Ἰνστιτούτῳ Μασσαχουσέτης)
ἐνεκυκλώσαντο (ἐκεῖ ἐν καπηλείῳ τινὶ ἔτυχον χρήµατα κλέψαντες)· ὁ µὲν τοῖς φύλαξι
µαχόµενος ἀπέθανεν, ὅµως δὲ οὐκ ἐξῆν τὸν ἁλλον καταλαβεῖν, οὗτος δὲ ἀπέφυγεν, ἀλλὰ
τοὺς φύλακας οὐκ ἔλαθε τετρωµένος ὤν.

οἱ φύλακες ᾔδησαν µὲν ἐν ᾧτινι δήµῳ ὁ τροµοκράτης κρυπτὸς ἔκειτο, τὸν δὲ ἀκριβῆ τόπον
ἠγνόουν. πάντων µὲν οἴκηµα κατὰ οἴκηµα ἐξεταζόντων, πολίτης τις τοῦ δήµου αἷµα ἰδὼν ἐν
κήπῳ τοὺς φύλακας ὡς τάχιστα παρεκάλεσεν, τῶν δὲ φυλάκων ἀφικοµένων ὁ τροµοκράτης
εἰς µὲν πλοῖόν τι ἐν ἐκείνῳ τῷ κήπῳ κείµενον ἑκρύψατο, αἰσθόµενος δὲ ὅτι οὐκ ἐξείη αὖθις
ἀποφυγεῖν ἑαυτὸν τοῖς φύλαξι παρέδωκεν.

Ἔξεσται ταῖς γυναιξὶν ἐν τῷ τῶν Οἰµωγῶν Τείχει προσεύχεσθαι
27 Ἀπριλίου 2013

Οἱ τοῦ Ἰσραῆλ δικασταὶ νοµίζουσι τὸ τῷ τουλῖτ χρῆσθαι µὴ παρὰ τοὺς νόµους εἶναι
Τὸ ἐν τῷ Ἰερουσαλῆµ Πρῶτον Δικαστήριον εἶπεν ὅτι ἐξείη ταῖς γυναιξὶν ἐν τῷ τῶν Οἰµωγῶν
Τείχει προσεύχεσθαι τῷ τουλῖτ (τὸ τουλῖτ ἱερὸς πέπλος ἐστίν) χρωµέναις, κατὰ γὰρ τοὺς
δικαστὰς οὗτος ὁ πέπλος τὰ τῶν Ἰουδαίων ἔθη οὐχ ὑβρίζει. ἆρα τίς ἐστιν ἡ ταύτης τῆς δίκης
αἰτία; ἥδε ἐστίν·

ἐν τῷ Ἰσραῆλ πολλάκις ἅµιλλα γίγνεται περὶ τῶν ἱερῶν τοῖς τε ὀρθοδόξοις καὶ τοῖς
νεωτερίζειν πειρῶσιν· τῇ µὲν ἑνδεκάτῃ Ἀπριλίου πέντε γυναικῶν ἐν τῷ τῶν Οἰµωγῶν Τείχει
καταληφθεισῶν ἅτε τῷ τε τουλῖτ χρωµένων καὶ ἐκεῖ προσευχοµένων, ἡ ὀργάνωσις ”Γυναῖκες
τοῦ Τείχους”, ἣ τὸ τῶν γυναικῶν ἐν τούτῳ τῶ ἱστορικῷ τόπῳ προσεύχεσθαι ἐποτρύνει, τῇ
καταλήψει ἐνέστη λέγουσα ὅτι τοῦτο οὐδεµίαν ταραχὴν φύοι, νῦν δὲ οἱ δικασταὶ
συµβεβουλεύκασιν ὅτι οὕτως µὲν ἔχει ὡς αὕτη ἡ ὀργάνωσις διαβεβαιοῦται, ἔξεστι δὲ ταῖς
γυναιξὶ τοῦτο ποιεῖν.

Ἀµερικανὸν στρατιώτην ἐν τῷ Βιετνᾶµ εὑρίσκουσιν
2 Μαίου 2013

Αἰχµάλωτος γενόµενος, ἐν τῇ χώρᾳ ἔµενε καίπερ λυθείς
Ὁ Ἰωάννης Ῥόβερτσον Ἀµερικανὸς στρατιώτης ἦν ὃς πρὸς τὸ Βιετνᾶµ ἐπέµφθη ἤδη τὸ
τετταρακοστὸν καὶ τέταρτον ἔτος. πάντες περὶ τοῦ ἐν τῷ Βιετνᾶµ πολέµου ἀκηκόαµεν, ἴσµεν
δὲ πολλοὺς µὲν Ἀµερικανοὺς στρατιώτας ἐκεῖ ἀποθανόντας, πολλοὺς δὲ οἴκαδε
ἐπανελθόντας. ὅµως δὲ πολὺ µὲν λέγεται ἀεὶ περὶ τῶν οὔτε ἀποθανόντων οὔτε πρὸς τὰς ΗΑΠ
ἐπανελθόντων, νῦν δὲ ἐκεῖ ἐν τῷ Βιετνᾶµ στρατιώτην τινὰ ἐν µικρᾷ κώµῃ οἰκοῦντα
ηὑρήκασιν. ἥδε ἐστὶν ἡ ἱστορία·

τῷ ἔτει 1968 τὸ µὲν ἑλικόπτερον ἐν ᾧ ὁ Ἰωάννης Ῥόβερτσον ἔτυχεν ὢν πυραύλῳ κατεβλήθη,
τὸν δὲ τοῦ Ι. Ρ. νεκρὸν οὐδέποτε ηὗρον· οἱ συγγενεῖς, οὐκ εἰδότες πότερον ὁ Ι. Ρ. ἀποθάνοι ἢ
οὔ, πολὺν µὲν χρόνον ἐζήτουν, µάτην δέ· τέλος δέ, οὐδὲν εὑρόντες, πάντες ἐνόµισαν αὐτὸν
ἀποθανεῖν. νῦν δὲ ἄλλος τις Ἀµερικανὸς στρατιώτης, πρὸς τὸ Βιετνᾶµ νεωστὶ ἐπανελθών,
γεωργούς τινας περὶ τοῦ Ι. Ρ. διαλεγοµένους τύχῃ ἀκούσας αὐτὸν ἐζήτει ἕως ηὗρεν. ὁ
ἄνθρωπος, ἤδη ἑβδοµήκοντα καὶ ἓξ ἔτη γεγονώς, τῇ Ἀγγλικῇ γλώττῃ οὐκέτι χρῆται, καὶ δὴ
καὶ οὔτε τοῦ ὀνόµατος τοῦ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς οὐκέτι µέµνηται οὔτε τὰ τῶν ἑαυτοῦ υἱῶν.

ὁ Καναδέζος κινηµατογραφικὸς ἄρχων Μιχαὴλ Ἰόργενσον ἔργον περὶ αὐτοῦ πεποίηκεν ἐν ᾧ
τὴν ἱστορίαν ἐξηγεῖται, τὸ δὲ τοῦ ἔργου ὄνοµα "Unclaimed" ἐστίν.

Τερατώδης λύσις ἐν τῷ Βαγγλαδές
11 Μαίου 2013

Γυναῖκα εὑρίσκουσι τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ ἡµέρᾳ µετὰ τὴν ἐργαστηρίου πτῶσιν
Πάντες ἀκηκόαµεν περὶ τῆς συµφορᾶς νεωστὶ ἐν τῷ Βαγγλαδές γενοµένης· ὑφαντικοῦ
ἐργαστηρίου καταπεσόντος ἐν ᾧ οἱ ἐργασταὶ ἐπὶ ἐλαχίστῳ µισθῷ πολλὰς ὥρας καθ᾿ ἡµέραν
ἐργάζονται, χίλιοι µὲν καὶ τετταράκοντα ἐργασταὶ οἳ ἔτυχον τότε ἐκεῖ ἐργαζόµενοι ἀπέθανον,
πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν.

χθὲς τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ ἡµέρᾳ µετὰ τὴν τοῦ ἐργαστηρίου πτῶσιν οἱ τὰ ἐρείπια
ἀπολαµβάνοντες µέγα τεῖχος ῥήξειν µέλλοντες γυναῖκα µὲν βοῶσαν ἤκουσαν, αἰσθόµενοι δὲ
τῆς καταστάσεως µιᾶς ὥρας αὐτὴν ἀπέλυσαν· ἡ δὲ γυνή, Ῥέσµα Βέγουν ὀνόµατι,
ἐννεακαίδεκα ἔτη γεγονυῖα, εἶπεν ὅτι τοῦ ἐργαστηρίου καταπεσόντος µόνη µὲν ἔνδον µικροῦ

χωρίου κατελείφθη, τύχῃ δὲ βρῶµά τε καὶ ὕδωρ εὕροι, εἶπε δὲ καὶ ὅτι καίπερ πολὺν χρόνον
βοῶσαν οὐδεὶς αὐτὴν ἀκούσειεν.

οἱ τὰ ἐρείπια ἀπολαµβάνοντες οὐκ ἤλπιζον ζῶντά τινα εὑρήσειν, τοσούτων ἡµερῶν ἤδη
διελθουσῶν. ἡ Ῥέσµα, ταχέως πρὸς τὸ νοσοκοµεῖον προσενεχθεῖσα, ἐκεῖ νῦν κεῖται, λέγει δὲ
ὅτι εὐδαιµονοῦσα αἰσθάνεται διότι τὸ φῶς αὖθις ὁρᾶν οἷά τ᾿ ἐστίν.

Ὁ Ἀργεντίνος δικτάτωρ Γεώργιος Βιδέλα ἀποθνῄσκει
17 Μαίου 2013

Ὁ πέντε ἔτη δικτάτωρ γενόµενος ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἀπέθανεν
Ὁ Ἀργεντίνος δικτάτωρ Γ. Βιδέλα τήµερον ἐν δεσµωτηρίῳ τινὶ ἐγγὺς τῆς πόλεως Βουένος
Αἶρες κειµένῳ ἀπέθανεν, ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη γεγονώς. ὅ τε Βιδέλα καὶ ἄλλοι στρατηγοὶ
τῷ ἔτει 1987 τὴν µὲν πρόεδρον κατὰ τοὺς νόµους εἱρεθεῖσαν Στέλλαν Περὼν ἐκ τῆς ἀρχῆς
ἐξέβαλον τῷ στρατεύµατι χρώµενοι, δικτατωρείαν δὲ βίᾳ ἐπιθέντες ἐν τέλει πολλὰ ἔτη
ἔµενον ἕως ἡ δηµοκρατία πάλιν εἰς τὴν χώραν ἐπανῆλθεν (ὁ µὲν Βιδέλα πέντε ἀκριβῶς ἔτη
ἦρξεν, ἔπειτα δὲ ἄλλος τις στρατηγός, ὁ Ῥοβέρτος Βιόλα, αὐτῷ διεδέξατο)· τῆς δηµοκρατίας
εἰς τὴν Ἀργεντίναν ἐπανελθούσης, ὁ Βιδέλα καταληφθεὶς µὲν εἰς δίκην ἐκλήθη, τῷ δὲ ἔτει
1984 κατεγνώσθη ἐν δεσµωτηρίῳ εἰσαεὶ µένειν (τοῦ Βιδέλα ἄρχοντος, πολλοὶ µὲν ἄνθρωποι
ἀπέθανον ἅτε τῇ ἀρχῇ ἀνθιστάµενοι, πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἀφανεῖς ἐγένοντο).

ὅµως δὲ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ οὐ πολὺν χρόνον ἔκειτο, τῷ γὰρ ἔτει 1990 ὁ τότε πρόεδρος
Καρόλος Μένεµ, δηµοσιογράφος ὃς τὸ πρότερον τῆς δικτατωρείας ἔτι οὔσης ἔτυχεν ἐν
δεσµωτηρίῳ µικρὸν χρόνον κείµενος, αὐτὸν ἀπροσδοκήτως ἔλυσεν, ὁ δὲ αὖθις ἐλεύθερος
ἐγένετο· τῶν δὲ Κίρχνηρ εἰς τὴν ἁρχὴν ἀφικοµένων ὁ Βιδέλα αὖθις µὲν κατελήφθη τε καὶ
ἐδικάσθη, τῷ δὲ ἔτει 2010 αὖθις κατεγνώσθη, ἐν δὲ τῷ δεσµωτηρίῳ ἔµενεν ἕως χθὲς
ἀπέθανεν.

Στρατιώτην κεφαλοτοµοῦσιν ἐν τῷ Λονδίνῳ
23 Μαίου 2013

Δύο ἄνθρωποι στρατιώτην ἀποκτείνουσιν ”ὁ Ἀλλὰχ µέγας ἐστὶν” κεκραγότες
Ἄνθρωπός τις ἐκεφαλοτοµήθη ἐν τῇ τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου πρωτευούσῃ· λέγουσιν οἱ τὴν
προσβολὴν µαρτυρήσαντες ὅτι δύο ἄνθρωποι στρατιώτῃ τινὶ ὃς ἔτυχεν ἐκεῖ ὢν προσέβαλον
ἅµα τοὺς λόγους ”ὁ Ἀλλὰχ µέγας ἐστίν” κεκραγότες καὶ µαχαίρᾳ ἀπέκτειναν· ἔπειτα δὲ πρὸς
µὲν τοὺς φύλακας οὐ διὰ πολλοῦ ἀφικοµένους τὰς µαχαίρας σείοντες ἔτρεχον, οἱ δὲ
ἐπυροβόλησαν· ὅµως δὲ οἱ φονεῖς οὐ µὲν ἀπέθανον, ἐτρώθησαν δὲ καὶ κατελήφθησαν.

κατὰ µὲν τὸν πρωθυπουργὸν Δαβὶδ Κάµερον, ὃς περὶ τούτου ἀκούσας ταχέως πάντας τοὺς
ὑπουργοὺς συνεκάλεσεν, τοῦτο τροµοκρατικὴ προσβολὴ ἦν, ἡ δὲ τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου
Μουσουλµανικὴ Βουλὴ ταχέως ταύτην τὴν προσβολὴν ἐµέµψατο.

Διὰ τῆς Βρετανικῆς τηλεωράσεως ITV ἔξεστιν ἕνα τῶν τροµοκρατῶν ταῖς ᾑµατωµέναις
χερσὶ µάχαιραν ἔχοντα ἰδεῖν, ἔξεστι δὲ καὶ γυναῖκα ἰδεῖν αὐτῷ διαλεγοµένην· αὕτη ἡ γυνή,
πάντα µαρτυρήσασα, τῷ νεκρῷ προσχωρήσασα τῷ φονεῖ διελέγετο ἵνα οὗτος ἐκεῖ µένοι ἕως
οἱ φύλακες ἀφίκοιντο.

Ἡ Ῥωσία τῷ Ἀσσᾶδ βοηθήσει
31 Μαίου 2013

Ἡ Ῥωσικὴ ἀρχὴ ἐν νῷ ἔχει τῷ Ἀσσᾶδ ἀεροσκάφη καὶ πύραυλα δοῦναι
Ὁ ἐν τῇ Συρίᾳ πόλεµος διατελεῖ καί, καίπερ τῶν στασιωτῶν τὸ πέρυσιν µικράς τινας πόλεις
ἑλόντων καὶ ἔνια τῆς χώρας µέρη ἔτι κατεχόντων, τὸ νῦν οἱ τοῦ Ἀσσᾶδ στρατιῶται
κρατοῦσιν, πλείονα γὰρ καὶ βελτίονα ὅπλα ἔχουσιν. τούτων οὕτως ἐχόντων, πολλοὶ
Εὐρωπαῖοι ἄρχοντες νεωστὶ περὶ τούτου ἀλλήλοις διελέξαντο πότερον δέοι τοῖς στασιώταις
βοηθεῖν ἢ οὔ. πάντες ἴσασιν ὅ τι τὸ τῶν στασιωτῶν πρόβληµά ἐστιν· οὐκ ἔχουσιν ὅπως ὅπλα
κτήσωνται, πολλοὶ δὲ Εὐρωπαῖοι ἄρχοντες προτιθέασι νῦν αὐτοῖς ἐᾶν ὅπλα πρίασθαι.

τούτου τοῦ ἀγγέλµατος ἀγγελθέντος, χθὲς µὲν ἡ Ῥωσικὴ ἀρχὴ εὐθὺς ἀπεκρίνατο ὅτι εἰ αἱ
Εὐρωπαῖαι χῶραι τοῖς στασιώταις βοηθοῖεν ἡ Ῥωσία τῷ Ἀσσᾶδ βοηθοίη ἄν, τήµερον δὲ ἡ
Ῥωσικὴ ἀρχή, τὴν τῶν Εὐρωπαιῶν χωρῶν ἀπόκρισιν οὐ µένουσα, τῷ Ἀσσᾶδ δέκα πολεµικὰ
ἀεροσκάφη καὶ πύραυλα πολλὰ δώσειν ὑπίσχετο. ἡ Σίνα, καίπερ ὡς τὰ πολλὰ τῷ Ἀσσᾶδ
ἐπικουροῦσα, περὶ τούτου οὐδὲν εἴρηται.
τῷ Ἰουνίῳ µηνὶ σύνοδος γενήσεται ἐν τῇ Γενεύῃ, οὖ πρεσβεῖς τοῦ τε Ἀσσᾶδ καὶ τῶν
στασιωτῶν παρέσονται.

Στάσις τῷ Ἐρδογᾶν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει
8 Ἰουνίου 2013

Οἱ στασιῶται τὸν Ἐρδογᾶν προκαλοῦνται οὐκ ἀπιόντες
Οἱ Τοῦρκοι πολῖται οἳ τὸν παράδεισον Γέζι ἐν τῷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κέντρῳ
κατέχουσι διαβεβαιοῦνται ὅτι τῷ Ἐρδογᾶν οὐ πείσονται καὶ ὅτι ἐκεῖθεν ἀπελθεῖν ἐν νῷ οὐκ
ἔχουσιν. ὁ Ἐρδογᾶν, ὃς ταύτης τῆς στάσεως ἀρχοµένης ἔτυχε διὰ τοῦ Μαγρὲβ πορευόµενος,
ἐπανῆλθε χθὲς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τοὺς ἑαυτῷ ἐπικουροῦντας συγκαλέσας
ἀγορεύων τοὺς στασιώτας ἀπῄτησε µὲν τῇ στάσει τέλος ἐπιθεῖναι, ᾐτιάσατο δὲ λῃστείας.

ἡ στάσις ἤρξατο ἅτε τοῦ Ἐρδογᾶν οἰκήµατά τινα ἐν τῷ παραδείσῳ Γέζι οἰκοδοµεῖν ἐν νῷ
ἔχοντος· οἱ µὲν πολῖται, περὶ τοῦτο αἰσθόµενοι, ἐνέστησαν καί, ὅ τι ἀεὶ ποιοῦσιν ἐπειδὰν τοῖς
ἀρχοµένοις ἐνιστῶνται, πρὸς τὴν Ταξῖµ ἀγορὰν πανταχοῦ ῥέοντες συνῆλθον· τῶν δὲ
φυλάκων ἀφικοµένων µέν εἰς τὴν ἀγοράν, βουλοµένων δὲ τοὺς ἐκεῖ µένοντας ἐκ τῆς ἀγορᾶς
ἐξελαύνειν βουλοµένων, µάχη ἐγένετο καὶ τέτταρες µὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον (τρεῖς στασιῶται
καὶ εἷς φύλαξ), τετρακισχίλιοι δὲ ἐτρώθησαν (µόνον τριακόσιοι κατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς
φερέφωνον). ἔπειτα δὲ αἱ ἐνστάσεις διὰ τῶν ἄλλων τῆς πόλεως δήµων ἐσκεδάσαντο.

δεῖ νῦν µένειν καὶ θεᾶσθαι ὅ τι ὁ Ἐρδογᾶν ποιήσει, τῶν πολιτῶν προκαλουµένων.

Ἰρᾶν· Ὁ Ἁσσᾶν Ῥουχάνι ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικᾷ
15 Ἰουνίου 2013

Οὐ δεήσει αὖθις ψηφίζεσθαι
Ὁ Ἁσσᾶν Ῥουχάνι, ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικήσας, νέος τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρος γενήσεται· καὶ δὴ
καὶ πλεῖον ἢ τὸ τῶν ψήφων ἥµισυ κτησαµένου τοῦ Ῥουχάνι οὐκ ἀναγκαῖον ἔσται αὖθις
ψηφίζεσθαι (ὠς γὰρ ἐν πολλαῖς ἄλλαις χώραις, δεῖ τοὺς πολίτας δευτεραῖον ψηφίζεσθαι ἐὰν
µηδεὶς πλεῖον ἢ τὸ τῶν ψήφων ἥµισυ κτᾶται).

ἐν ταύταις ταῖς ἀρχαρεσίαις ἓξ ἦσαν οἱ εἰς ἀρχὴν παραγγέλλοντες· τέτταρες οἷς οἱ ἐν τέλει
ἐπεκούρουν, µάλιστα ἰσλαµισταὶ ὄντες, ἄλλος τις περὶ οὗ ἐλέγετο ὅτι τεχνοκράτης ἐστὶ καὶ ὁ
Ῥουχάνι, µέτριος ὤν. τῶν µὲν δηµοσιογράφων πολλάκις εἰπόντων ὅτι τις τῶν ὑπὸ τῶν ἐν
τέλει ἐπικουρουµένων νικήσοι, ἡ τοῦ Ῥουχάνι νίκη ἀπροσδοκέτως ἐγένετο, κατὰ δὲ τοὺς
ἐµπείρους νενίκηκεν ὁ Ῥουχάνι ἅτε τούς τε µεταβολὰς εἰσθεῖναι βουλοµένους καὶ τοὺς
ἰσλαµιστὰς οὐκ ὄντας πείθειν οἷός τ᾿ ὤν.

κατὰ µὲν τοὺς ἑσπερίους ἄρχοντας ὁ Ῥουχάνι τὴν οἰκονοµίαν καὶ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν
κατάστασιν καὶ τὰ τῶν γυναικῶν δίκαια πρὸς τὸ βέλτιον διορθώσει, ὅµως δὲ ἡ τῶν
πυρηνικῶν ὅπλων ἀρχὴ ἔτι οὐκ ἐπὶ τῷ προέδρῳ ἀλλὰ τῷ ἀιατολὰ Ἀλὶ Καµενεῖ κεῖται.

Ταραχὴ ἐν τῇ Βραζιλίᾳ
21 Ἰουνίου 2013

Οἱ διαδηλωταὶ καὶ ἀλλήλοις ἐπιτίθενται
Διατελεῖ ἡ ταραχὴ ἐν τῇ Βραζιλίᾳ· ἐν µὲν τῷ Σάο Πάολο διαδηλωτής τις ἀπέθανεν, ἐν δὲ τῷ
Ῥίο δ. Ἰανείρο τέτταρες πολῖται ἐτρώθησαν. ἡ ταραχὴ ἤρξατο ἅτε τῶν ἐν τέλει ἀγγειλάντων
ὅτι τὸ τίµηµα τὸ τῶν εἰς τὰ λεωφορεία εἰσιτηρίων αὐξάνειν ἐν νῷ ἔχοιεν· τοῦτο δὲ τὸ
ἄγγελµα ἀκούσαντες, οἱ πολῖται εὐθὺς ἀντέστησάν τε καὶ διαδηλώσεις παρεσκεύασαν.
τούτων οὕτως ἐχόντων, ἔδοξε µὲν τοῖς ἐν τέλει τὰ τιµήµατα µὴ αὐξάνειν, φοβουµένοις µὴ ἡ
ταραχὴ ἤδη ἐν ταῖς ἀγυιαῖς παροῦσα χειρίων γένοιτο, ὅµως δέ, καίπερ τῶν ἐν τέλει τοῦτο
ταχέως εἰπόντων, ἡ ταραχὴ τέλος οὐκ εἶχεν.

ἐν µὲν τῷ Σάο Πάολο ἡ διαδήλωσις ἐν ἡσυχίᾳ ἐγένετο, ἐν δὲ τῷ Ῥίο δ. Ἰανείρο βίᾳ
ἐχρήσαντο οἵ τε διαδηλωταὶ καὶ οἱ φύλακες, ἔστι δὲ ἐν τῷ Σάο Πάολο οὗ νεανίας τις
ἀπέθανεν, οὐ µὲν ὑπὸ τῶν φυλάκων, αὐτοκινητῷ δὲ κατὰ τύχην, ὅτε ἔτυχε διαδηλώσει τινὶ
παρών. ἐν δὲ τῷ Ῥίο δ. Ἰανείρο ἡ διαδήλωσις µάχη ἐγένετο, πρῶτον µὲν τῶν φυλάκων τοῖς
διαδηλοταῖς ἐπιτιθεµένων, ἔπειτα δὲ τῶν διαδηλωτῶν ἀλλήλοις ἐπιτιθεµένων, οἱ γὰρ πλεῖστοι
τῶν πολιτῶν ἐβούλοντο πολιτικὰ κόµµατα ταῖς διαδηλώσεσι µὴ παρεῖναι, ἔνιοι δὲ σηµεῖα
κοµµάτων φέροντες ἥκοντο.

καὶ δὴ καὶ οἱ διαδηλωταὶ τῷ Παγκοσµίῳ Ποδοσφαίρου Κυπέλλῳ ἐνέστησαν ὃ ἐν τῇ Βραζιλίᾳ
γενήσεται, µέµφονται γὰρ ὅτι τῆς χώρας οἰκονοµικὰ προβλήµατα ἐχούσης ἡ ἀρχὴ τοσαῦτα
χρήµατα τούτῳ ἀναλώσει.

