www.akwn.net

J. Coderch

Thirteenth Year
(August 2014 - June 2015)

It seems that I did not add subtitles any more; moreover, I started offering different
pieces of news inside the same block, and the picture will make reference to one of
them only (in some cases I combined two pictures, one for each piece of news, into
one).
Different news inside the same block are offered in the text just one after another
without any indication of change of content, but the reader will realise imediately to
what news the text refers.

Ἡ ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ κατάστασις
23 Αὐγούστου 2014

Ταύταις ταῖς τελευταίαις ἡµέραις οὐδὲν µετεβάλετο περὶ τῆς ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ καταστάσεως·
ἡ µὲν τῆς Οὐκραίνας ἀρχὴ τὸν Ποῦτιν κατηγορεῖ ὡς πρόφασιν ζητοῦντα ἵνα εἰς τὴν χώραν
εἰσβάλῃ, οὗτος δὲ τοῦτο τὸ κατηγόρηµα κατὰ τὸ εἰκὸς ἀρνεῖται. ἐξ οὗ οἱ τῆς Οὐκραίνας
πολῖται τὸν πρόεδρον Βίκτωρα Ἰανουκόβιζ (ὃς ἔτυχε τῷ Ποῦτιν συµπαθῶν) ἐκ τῆς ἀρχῆς
ἐξέβαλον, ὁ Ποῦτιν πειρᾷ τὴν ἑαυτοῦ ῥοπὴν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ αὐξάνειν.

νεωστὶ δὲ πολλὰ φορτηγὰ ἀπὸ τῆς Ῥωσσίας εἰς τὸν ὅρον ἥκεν, λόγῳ µὲν µόνον ἐπιτήδεια
τοῖς πολίταις φέροντα, ἔργῳ δὲ οὐδεὶς ἀκριβῶς ἤδει ὅ τι ἔνδον τῶν φορτηγῶν κεῖται· ὁ µὲν
τῆς Οὐκραίνας πρόεδρος, φοβούµενος µὴ ὅπλα ἐνείη, οὐκ εἴασε τὰ φορτηγὰ εἰς τὴν χώραν
εἰσιέναι, ταῦτα δὲ ἡµέρας τρεῖς µάτην παρὰ τῷ ὅρῳ ἔµενεν, τέλος δὲ τοῦ Ποῦτιν τοὺς
ἐλαύνοντας προχωρεῖν κελεύσαντος τὰ φορτηγὰ διὰ τοῦ ὅρου διέβη, καίπερ ἐξουσίαν οὐ
λαβόντα. κατὰ τὴν τῆς Οὐκραίνας ἀρχὴν ταῦτα τὰ φορτηγὰ πολεµικὴν βοήθειαν τοῖς
στρατιώταις εἰσφέρει οἳ ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ αὐτῇ ὑπὲρ τῆς Ῥωσσίας µάχονται, λέγεται γὰρ ὅτι ὁ
Ποῦτιν παντοδαπὰ ὅπλα τοῖς τῇ Ῥωσσίᾳ ἐπικουροῦσι συνεχῶς παρέχει.

τήµερον δὲ ἡ τῆς Γερµανίας πρόεδρος Α. Μέρκηλ εἰς τὸ Κίεβ ἀφίκετο ἅµα µὲν ὡς συνθήκην
ἐπιθεῖναι πειρήσουσα, ἅµα δὲ τῷ Ποῦτιν ἐπιδεῖξαι βουλοµένη τὴν Γερµανίαν τῇ Οὐκραίνᾳ
ἐπικουροῦσαν· τῇ δὲ Οὐκραίνᾳ ἐπικουρεῖ καὶ ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις, ὅµως δὲ οὐκ οἶδεν ὅ τι
ποιεῖν, οὐδὲς γὰρ τολµᾷ τῇ Ῥωσσίᾳ µάχεσθαι.

Βόκο Ἅραµ, Οὐκραίνα καὶ Συρία
29 Αὐγούστου 2014

Οἱ τοῦ Βόκο Ἅραµ Ἰσλαµισταὶ δεκάδας Χριστιανῶν ἐν τῇ πόλει Μαδαγάλι ἀπεκτόνασι (αὕτη
ἡ πόλις ἐν τῇ ἄρκτῳ τῆς Νιγερίας κεῖται), οὗ οἱ Ἰσλαµισταὶ ἀνθιστάµενοι τὴν ἀρχὴν νεωστὶ
κατέλαβον· κατὰ δὲ τοὺς τὰ γενοµένα µαρτυρήσαντας, οἱ τοῦ Βόκο Ἅραµ κεφαλοτοµοῦσιν
µὲν ὅντινα Χριστιανὸν ἂν λάβωσιν, τὰς δὲ γυναῖκας πρῶτον µὲν ἀναγκάζουσι
µεταβάλλεσθαι ἐπὶ τὸ Ἰσλάµ, ἔπειτα δὲ αὐτὰς ὡς ἑαυτῶν γυναῖκας λαµβάνουσιν.

Περὶ δὲ τῆς ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ καταστάσεως, αὕτη ἡ χώρα αὖθις βούλεται εἰς τὸν NATO
εἰσιέναι (Ὀργανισµός Βορειο-ατλαντικοῦ Συµφώνου), ὃ καὶ ὁ πρόεδρος Βίκτωρ Ἰουσιένκο
ἐπείρασε τῷ ἔτει 2004ῷ πράττειν. ἐὰν ἡ Οὐκραίνα εἰς τὸν ΝΑΤΟ εἰσίῃ, τῇ Ῥωσσίᾳ, νῦν
συνεχῶς πρόφασιν πρὸς τὸ εἰσβαλεῖν ζητούσῃ, οὐκ ἔξεσται οὐδὲν ἄλλο ποιεῖν ἢ τῆς
Οὐκραίνας ἐπιλανθάνεσθαι· χθὲς δὲ ἤγγειλεν ὁ πρόεδρος Ποροιζένκο ὅτι Ῥῶσσοι στρατιῶται
εἰς τὴν Οὐκραίναν εἰσέλθοιεν ὡς τοῖς ἀνθισταµένοις βοηθήσοντες, διὰ δὲ τοῦτο τὴν εἰς τὸν
ΝΑΤΟ εἴσοδον ἐπείγειν πειρᾷ.
Ἐν δὲ τῇ Συρίᾳ ἡ τῶν πολιτῶν ἔξοδος τοσαύτη γεγένηται ὥστε ἤδη τρία µὲν ἑκατοµµύρια
πολιτῶν ἐκ τῆς χώρας ἐξέφυγεν (τούτων οἱ πλεῖστοι εἰς τὴν Ἰορδανίαν), ἄλλοι δὲ ἓξ
ἑκατοµµύρια, καίπερ ἔτι ἐντὸς τῆς χώρας µένοντα, ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξέφυγεν· ἔξεστιν οὖν ἡµῖν
τὸ σύµπαν ἅµα λαβοῦσιν διαβεβαιοῦσθαι ὅτι τὸ ἥµισυ πάντων τῶν τῆς Συρίας πολιτῶν τὰς
ἑαυτῶν οἰκίας καταλελοίπασιν. ὁ ΟΗΕ (Ὀργανισµὸς Ἡνωµένων Ἐθνῶν) οὐκ οἶδε τί περὶ τοῦ
Ἀσσᾶδ ποιεῖν δεῖ.

Οὐκραίνα, φύλακες ἐν τῇ Νέᾳ 'Υόρκῃ, ὁ Δαλαὶ Λάµα καὶ ἡ Ἰαπωνία
6 Σεπτεµβρίου 2014

Τί ἐγένετο ταύταις ταῖς τελευταίαις ἡµέραις; ἀρξώµεθα περὶ τῆς ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ
καταστάσεως διαλεγόµενοι, χθὲς γὰρ τῇ Παρασκευῇ ἡ τῆς Οὐκραίνας ἀρχὴ καὶ οἱ
ἀνθιστάµενοι, ἐν τῷ Μὶνσκ συνέλθοντες, συναλλαγὴν ὑπεγράψαντο καθ‘ ἣν ἀλλήλοις
πολεµοῦντες παύσονται. ἤδη µὲν ὁ πέµπτος µὴν ἐξ οὗ ἡ ἐκεῖ διάστασις ἤρξατο, δισχίλιοι δὲ
καὶ ἑξακόσιοι ἄνθρωποι ἀπέθανον. ὅµως δέ, καίπερ πολλῶν χωρῶν ταύτην τὴν συναλλαγὴν
ἐπαινουσῶν, ὅ τε Ὀβάµα καὶ ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις ἀπιστοῦσιν, ὁ γὰρ Ποῦτιν νεωστὶ
ἠπείλησε τοῦτο λέγων· “ἐάν µοι δοκῇ, εἰς τὸ Κίεβ δυοῖν ἑβδοµάδοιν εἰσβαλῶ“.

ἐν δὲ τῇ Ἰαπωνίᾳ ὁ πρωθυπουργὸς Σίνζω Ἄβε, ὃς τὴν ἀρχὴν ἤδη τὸν εἰκοστὸν µῆνα ἔχει,
πολλοὺς µὲν τῶν ὑπουργῶν µετέβαλε νεωστί, πέντε δὲ γυναῖκας ὑπουργοὺς κατέστησεν, ἥδε
δὲ ἡ αἰτία· ὁ Σ. Α. τὸ µὲν πρῶτον καλῶς παρὰ τῷ δήµῳ ἤκουεν, νῦν δὲ κακῶς· καίπερ οὐκ
ἐξὸν ἀκριβῶς εἰδέναι διὰ τί, πολλοὶ πολῖται αὐτῷ µέµφονται ὅτι αἱ γυναῖκες ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ
ἔτι καὶ νῦν µικρὰν ἀρχὴν ἔχουσιν, πειρᾷ οὖν ὁ Σ. Α. τοῦτο αἰσθόµενος πάλιν τὴν προτέραν
δόξαν οὕτως ἀναλαβεῖν.

ἐν δὲ τῇ Νοτίᾳ Ἀφρικῇ οἱ ἄρχοντες τὸν Δαλαὶ Λάµα εἰς τὴν χώραν εἰσβῆναι οὐκ ἐῶσιν· ἔδει
µὲν τὸν Δαλαὶ Λάµα ἐκεῖσε πορεύεσθαι ἵνα συνόδῳ παρείη τῶν τὸ τῆς Εἰρήνης Νοβὲλ
Ἆθλον δεξαµένων (ὁ Δαλαὶ Λάµα τοῦτο τὸ ἆθλον τῷ 1989ῳ ἔτει ἐδέξατο), ὅµως δὲ ἡ τῆς
Νοτίας Ἀφρικῆς ἀρχὴ τὴν Σίναν ὀργίζειν οὐ βούλεται, µάλιστα γὰρ αὐτοῖς ἐµπορεύονται.

τίνα δὲ τὰ νέα ἐν τῇ Νέᾳ ‘Υόρκῃ; λέγει ὁ δήµαρχος ὅτι οἴσονται µὲν οἱ ἐκεῖ φύλακες
κινηµατογραφικὰς µηχανὰς ἐπὶ τῷ σώµατι ἐντεθειµένας, οὕτως δὲ ἰδεῖν ἐξέσται ὅπως οἱ
φύλακες πράττουσιν, δυστυχίας γὰρ γενοµένης ἐπιπονώτατόν ἐστι εἰδέναι ὅστις τἀληθῆ
λέγει, ἄλλως τε καὶ ὅταν πολίτης τις ἀποθάνῃ.

Ὁ ἐν τῇ Συρίᾳ πόλεµος, τὸ Ἰσραῆλ καὶ ἡ Μαλάλα
13 Σεπτεµβρίου 2014

Ὁ τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ ἀποθανόντων ἀριθµὸς οὐ παύεται αὐξανόµενος, νῦν δὲ ἐν τῇ πόλει
Δοῦµᾳ, ἣ τῆς Δαµασκοῦ οὐ πολὺ ἀπέχει, τετταράκοντα καὶ τέτταρες ἄνθρωποι νεωστὶ
ἀπέθανον τοῖς τοῦ Ἀσσᾶδ ἀεροσκάφεσιν ἃ ταύτην τὴν πόλιν συνεχῶς ἐβοµβάρδισεν. καὶ δὴ
καὶ πολλοὶ τῶν βεβλαµµένων, ἅτε τῶν νοσοκοµείων τὰ ἀναγκαῖα οὐκ ἐχόντων,
ἀποθανοῦνται ἐὰν µηδεὶς ὠφέλειαν ἔξωθεν εἰσπέµπῃ. ταύτην δὴ τὴν πόλιν περὶ πλείστου
ποιοῦνται ἑκάτεροι οἱ στρατοί, ἐπὶ γὰρ λόφῳ κεῖται ἐξ οὗ ἔξεστι τοῖς τοῦτον τὸν λόφον
κατέχουσιν ἐπὶ τὴν Δαµασκὸν πύραυλα ῥᾳδίως ἀφεῖναι.

ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ τετταράκοντα καὶ τρεῖς στρατιῶται οἳ τὸ πρότερον ὡς κατάσκοποι ὑπὲρ τοῦ
Ἰσραῆλ ἐστρατεύσαντο γραφὴν νῦν ὑπεγράψαντο ἐν ᾗ διαβεβαιοῦνται ὅτι τοῖς Παλαιστίνοις
µάχεσθαι οὐκ ἐθέλουσιν ἅτε ἀφυλάκτοις οὖσιν· ὅµως δὲ οὗτοι οἱ τετταράκοντα καὶ τρεῖς
στρατιῶται νῦν µὲν οὐ στρατεύσουσιν ἀλλὰ ὡς ἐπιτεταγµένοι στρατιῶται κεῖνται, λέγουσι δὲ
ὅτι ἐὰν αὖθις τῇ στρατιᾷ καταλεχθῶσιν οὐ πείσονται.

πάντες δὲ περὶ τῆς Μαλάλας Ἰουσουφθαῖ ἀκηκόαµεν, τῆς παιδὸς ἣν οἱ ἰσλαµισταὶ
ἐπυροβόλησαν διότι τοῖς νόµοις οἳ κωλύουσι τὰς γυναῖκας παιδεύεσθαι ἀντέστη· νῦν δὲ ὁ
τοῦ Πακιστανοῦ στρατοῦ φερέφωνος τοῖς δηµοσιογράφοις ἐν τῷ Ἰσλαµαβᾶδ εἶπεν ὅτι τοὺς
µὲν τότε τῇ Μαλάλᾳ ἐπιθεµένους τέλος εὕροιεν καὶ κατασχοῖεν, µετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον
δικασθήσοιντο.

Ὁ Ποροσιένκο ἐν τῷ Οὐασιγκτόνι, ἀρχαιρεσίαι ἐν τῇ Σκωτίᾳ καὶ
Ἀµερικανὸς πολίτης ἐν τῇ Κορέᾳ
21 Σεπτεµβρίου 2014

Φωτογραφίας ἔχοµεν αἳ πλείονος ἀξιοῦνται ἢ χιλίων λόγων, ἐνθάδε δὲ ἔχοµεν φωτογραφίαν
τινὰ ἐν ᾗ ἰδεῖν δυνάµεθα τὸν Ποροσιένκο, τὸν τῆς Οὐκραίνας πρόεδρον, τῇ τῶν ΗΑΠ βουλῇ
προσαγορεύοντα· ὀλίγοις δὴ ἔξεστι τοῦτο ποιεῖν, ἡ γὰρ Ἀµερικανὴ ἀρχὴ τοῦτο συγχωρεῖ
µόνον ὀλίγοις τισίν, τούτοις οὓς πιστοὺς συµµάχους εἶναι νοµίζει. παρὰ µὲν τῆς τῶν ΗΑΠ
βουλῆς ᾔτησεν ὁ Ποροσιένκο ὅπλα τῷ τῆς Οὐκραίνας στρατεύµατι, ὁ δὲ Ὀβάµα ὅπλα µὲν
πορίσαι οὐκ ἐθέλει (νοµίζει γὰρ τοῦτο τὴν τάσιν αὐξάνειν ἄν), βούλεται δὲ µόνον χρήµατα
πορίζειν· ταῦτα δὲ ἀκούσας ἀπεκρίνατο ὁ Ποροσιένκο ὅτι οὐκ ἐξείη οὐδενὶ ἐν τῷ πολέµῳ
νικᾶν µόνον σῖτόν τε καὶ φάρµακα δεχοµένῳ.
ἐν δὲ τῇ Σκωτίᾳ ἀρχαιρεσίας ἐποιήσαντο οἱ πολῖται, ἐδέησε γὰρ αὐτοὺς ψηφίζεσθαι πότερον
βούλοιντο ἐν τῷ Ἡνωµένῳ Βασιλείῳ διαµένειν ἢ αὐτονόµους γενέσθαι, ἐνίκησαν δὲ οἱ ἐν τῷ
Ἡνωµένῳ Βασιλείῳ διαµένειν βουλόµενοι, πλεῖον γὰρ τοῦ τῶν ψήφων ἡµίσεος ἐκτήσαντο.
τοῦ ἀποβαίνοντος ἀγγελθέντος, ὁ Ἀλέξανδρος Σάλµονδ τῷ µὲν Δαβὶδ Κάµερον ἐπὶ τῇ νίκῃ
συνήσθη, τῆς δὲ ἀρχῆς ἑκὼν ἐξέστη.

ἐν δὲ τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ οἱ φύλακες Ἀµερικανὸν πολίτην κατέσχον ἅτε πρὸς τὴν Βορηίαν
Κορέαν διελθεῖν πειρώµενον... νέοντα. ὁ ἄνθρωπος, ἴσως εἴκοσι καὶ πέντε ἔτη γεγονώς (οἱ
φύλακες τοῦτο λέγουσιν), τοὺς µὲν φρουροὺς ἔλαθε πρὸς τὸν ποταµὸν Ἃν κρύφα
προσβαίνων (οὗτος ὁ ποταµός, χιλιόµετρα ὢν τὸ εὖρος, ὅρος ἐστὶ µεταξὺ τοῖν δυοῖν
Κορέαιν), παρὰ δὲ τῷ ποταµῷ ἀφικόµενος νέων ἤρξατο, ὅµως δὲ ἤδη ἐν τῷ ὕδατι ὢν ναῦν
τῆς Νοτίας Κορέας τινὰ οὐκ ἔλαθεν. ὁ ἄνθρωπος, καταληφθείς, εἶπεν ὅτι ἐν νῷ ἔχοι τῷ τῆς
Νοτίας Κορέας ἄρχοντι διαλέγεσθαι.

Ὁ Κῖµ Ἰὸγγ-Οὖν ἀσθενεῖ, τροµοκρατικαὶ ἐπιβολαὶ ἐν τῇ Κίνῃ καὶ ἐπιβολὴ
ἐπὶ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος

27 Σεπτεµβρίου 2014

Ἡ τῆς Βορείας Κορέας ἀρχὴ εἶπε νεωστὶ ὅτι ὁ ἄρχων Κῖµ Ἰὸγγ-Οὖν ἀσθενοίη, τοῦτο δὲ
ἀκούσαντες οἱ πλεῖστοι τῶν πολιτῶν ἐθαύµασαν, οὐ µὲν διότι ὁ ἄρχων ἀσθενεῖ, ἀλλὰ διότι
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ἐπειδάν τις τῶν ἀρχόντων ἀσθενῇ οἱ δηµοσιογράφοι οὐδὲν
περὶ τούτου λέγειν δύνανται, νῦν δὲ τὸ πρῶτον τοιαῦτα οἱ πολῖται ἤκουσαν. τῷ µὲν µηνὶ
Ἰουλίῳ ἐξῆν τὸν ἄρχοντα διὰ τῆς τηλεοράσεως ἰδεῖν χωλεύοντα, νῦν δὲ οὐδεὶς νεωστὶ αὐτὸν
εἶδεν ἐν τῷ ἐµφανεῖ. λέγεται ὅτι ἡ τῆς ἀσθενείας γένεσις ἐπὶ τῷ τε λίαν οἰνόπνευµα πίνειν καὶ
τῇ πολυσαρκίᾳ κεῖται.

πεντήκοντα δὲ ἄνθρωποι ἐν τῇ Κίνῃ ἀπέθανον τροµοκρατικῶν ἐπιβολῶν ἕνεκα· τέτταρες
βόµβαι ἐξερράγησαν ἐν τῷ Σιγχιάγγ, µέρει ὄντι τῆς χώρας ἐπὶ τῇ ἑσπέρᾳ κειµένῳ. ὁ τῆς
ἀρχῆς φερέφωνος εἶπεν ὅτι καὶ οἰ τροµοκράται αὐτοὶ ἀποθάνοιεν, εἴτε ταῖς βόµβαις αὐταῖς
εἴτε ταῖς τῶν φυλάκων πυροβολαῖς. ἐν δὴ τούτῳ τῷ τῆς χώρας µέρει συνεχῶς οἵ τε Οὐιγοῦροι
(οἳ τυγχάνουσιν ἐκεῖ ἔντοποι ὄντες) καὶ οἱ πολῖται ἐξ ἄλλων τῆς Κίνης µερῶν ἀφικόµενοι ἐπὶ
ἀλλήλους ἅµιλλαν ἔχουσιν· λέγουσι µὲν οἱ Οὐιοῦροι ὅτι οἱ Σίνοι τὴν ἔντοπον δίαιταν
διαφθείρουσιν, ἀποκρίνονται δὲ οἱ Σίνοι ὅτι αὐτοὶ εἰς ταύτην τὴν χώραν µεγάλην ἐπίδοσιν
εἰσενηνόχασιν.

αἱ δὲ ΗΑΠ καὶ οἱ σύµµαχοι δώδεκα διυλιστήρια πετρελαίου διέφθειραν ἐν τῷ τοῦ Ἰρᾶκ µέρει
ὃ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος κατέχει· τὸ µὲν ΙΚ πλεῖστα χρήµατα ἐκ τοῦ πετρελαίου κτᾶται, διὰ
δὲ τοῦτο αἱ ΗΑΠ καὶ οἱ σύµµαχοι τὰ διυλιστήρια ἐκεῖ κείµενα διαφθείρειν ἐβουλεύσαντο ἵνα
τὸ ΙΚ κωλύοιεν χρήµατα ἐκεῖθεν κτᾶσθαι. τῶν ἀεροσκαφῶν ἃ τὰ διυλιστηρία ἐβοµβάρδισαν
οἱ µὲν σύµµαχοι δέκα ἐπόρισαν, αἱ δὲ ΗΑΠ ἕξ. νῦν δὲ τῷ προέδρῳ Ὀβάµα ἄλλας χώρας
πείθειν πειρωµένῳ ὥστε τῷ ΙΚ ἐπιθέσθαι τὸ µὲν Βέλγιον καὶ ἡ Ὁλλανδία ἤδη ὑπέσχοντο
ἑκάστη ἓξ ἀεροσκάφη πέµψαι, ἡ δὲ Γαλατία οὐκέτι διέγνω.

Ἀνάστασις ἐν τῷ Χὸνγκ Κόνγκ, ὁ δὲ “Βάβυ Δὸκ“ ἀποθνῄσκει
5 Ὀκτωβρίου 2014

Διαµένει τὰ προβλήµατα ἐν τῷ Χὸνγκ Κόνγκ ἤδη τὴν ὀγδόην ἡµέραν· οἱ µὲν τῶν τῆς Χ.Κ.
πανεπιστηµίων µαθηταὶ τὸ τῆς πόλεως κέντρον καταλαβόντες οὐκ ἐθέλουσι τοῦτο
καταλιπεῖν, καίπερ τῶν ἐν τέλει καθ' ἡµέραν κελευόντων, νῦν δὲ νέον πρόβληµα γεγένηται,
ἔνιοι γὰρ πολῖται οἳ τῇ ἐν τῷ Πεκίνῳ ἀρχῇ ἐπικουροῦσι τοῖς µαθηταῖς ἐπέθεντο προχθές·
ῥᾷστον δέ ἐστιν ἐν τῇ ἁµίλλῃ διακρίνειν ὅστις τῇ ἐν τῷ Πεκίνῳ ἀρχῇ ἐπικουρεῖ καὶ ὅστις
ἐναντιοῦται, οἱ µὲν γὰρ ἐναντιούµενοι (οἳ τυγχάνουσι µαθηταὶ τῶν πανεπιστηµίων ὄντες οἱ
πλεῖστοι) ξανθὸν µαντήλιον περὶ τοῦ αὐχένος ἔχουσιν, οἱ δὲ ἐπικουροῦντες κυανοῦν. οἱ µὲν
µαθηταὶ διαβεβαιοῦνται ὅτι οὗτοι οἱ νεωστὶ ἀφικόµενοι ὑπὸ τῆς ἐν τῷ Πεκίνῳ ἀρχῆς
ἐπέµφθησαν, οἱ δὲ ἐν τέλει (πῶς γὰρ οὔ;) τοῦτο ἀρνοῦνται.

ἐν δὲ τῇ Ἀϊτῇ ἀπέθανε χθὲς ὁ Ἰωάννης Κλαύδιος Δουβαλιήρ, ὁ δικτάτωρ ὃς ταύτης τῆς
χώρας ἀπὸ τοῦ 1971ου ἔτους ἕως τοῦ 1986ου ἦρχεν. ὁ τοῦ Δουβαλιὴρ πατήρ, “Πάπα Δὸκ“
καλούµενος, τῆς χώρας πρόεδρος ἦν· τοῦ δὲ πατρὸς ἀποθανόντος, ὁ υἱός, “Βάβυ Δὸκ“
καλούµενος, τὴν ἀρχὴν βίᾳ καταλαβὼν δικτατωρείαν ἐπέθηκεν, ἐκ δὲ τούτου, τοῦ Βάβυ Δὸκ
ἄρχοντος, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα χιλιάδες ἀνθρώπων ἠφανίσθησαν. τῷ 1986ῳ ἔτει,
ἐπαναστάσεως γενοµένης, ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβληθεὶς εἰς µὲν τὴν Γαλατίαν ἀπῆλθεν, ἐκεῖ δὲ ἐν
ἀφθόνοις πολλὰ ἔτη ἐβιότευε τὰ χρήµατα ἀναλίσκων ἃ ἐκ τῆς Ἀϊτῆς ἠνέγκετο, ἕως τῷ 2011ῳ
ἔτει πρὸς τὴν Ἀϊτὴν ἐπανῆλθεν, οὗ ἐν ξενοδοχείῳ τινὶ ἐβιότευεν.

Παῖς µετὰ τῶν Utah Jazz ἀγωνίζεται καὶ ἡ Μαλάλα τὸ Νόβελ Ἆθλον
δέχεται
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Ὁ Ι. Β. Γίβσων παῖς ἐστι µόνον πέντε ἔτη γεγονώς, ἐν τῇ Ἁλὸς Λιµένος Πόλει οἰκούµενος
(Σὸλτ Λέικ Σίτι τῇ Δηµοτικῇ γλώττῃ), δυστυχῶς δὲ µάλιστα νοσεῖ, λευχαιµίαν γὰρ πάσχει (ἡ
λευχαιµία καρκίνος ἐστὶ τοῦ αἵµατος). οὗτος ὁ παῖς µάλιστα µὲν πάντων φιλεῖ τὴν
καλαθοσφαίρισιν, µάλιστα δὲ τὴν Utah Jazz ὁµάδα. ἐν ταῖς ΗΑΠ πρόγραµµά τι τυγχάνει ὄν,
“Πᾶν γενέσθαι δύναται“ καλούµενον, διὰ οὗ αἱ ἀθλητικαὶ ὁµάδες τοὺς παῖδας καρκίνον
πάσχοντας ὠφελοῦσιν, περὶ δὲ τούτου τοῦ παιδὸς ἀκούσαντες οἱ τῆς U. J. ὁµάδoς ἄρχοντες,
τίς τοῦτο γίγνεσθαι ἂν δύνασθαι ἐνόµισεν ἄν, συµβολικῶς τὸν παῖδα ὡς µιᾷ ἡµέρᾳ
ἀγωνιστὴν ἐµίσθωσαν, δέον γὰρ ἄσκησιν ποιεῖν ἵνα τὸ πρωτάθληµα παρασκευάζοιεν τοῖς τῆς
U. J. ἀγωνισταῖς ἔδοξε παρὰ ἑαυτοῖς, ἀλλήλοις δή, ἀγωνίζεσθαι καὶ τὸν παῖδα εἰς τὸν ἀγῶνα
προσεκάλεσαν· ὁ δὲ παῖς, πῶς γὰρ οὔ, ἐκεῖ ἦν, παρὰ τοῖς ἀγωνισταῖς καθήµενος, χαίρων ὡς
οὐδεὶς ἄλλος καὶ τὸν ἀριθµὸν "1" δεικνύς· τοῦ δὲ δευτέρου ἡµίσεος ὁ µὲν τῆς ὁµάδος ἄρχων
τὸν παῖδα εἰς τὸ στάδιον εἰσεκάλεσεν, ὁ δὲ λεπτά τινα ἠγωνίσατο, τῶν θεατῶν µεγάλαις
βοαῖς ἐποτρυνόντων.

ὁ τοῦ παιδὸς ὄνειρος ἀληθινὸς ἐγένετο.

ἡ δὲ Μαλάλα Ἰουσαφθαῖ, ἡ κόρη ἣ τῷ 2012ῳ ἔτει ὑπὸ τῶν ταλιβάνων ἐπυροβολήθη, ἐδέξατο
χθὲς τὸ Νοβὲλ τῆς Εἰρήνης Ἆθλον. ἡ Μαλάλα, ἔτι ἐν τῷ Πακιστᾶν οἰκοῦσα, ἤρχετο ἐν τῷ
διαδικτύῳ γράφειν, αὐτῇ γὰρ ἔδοξε τῇ οἰκουµένῃ δηλοῦν ὅ τι οἱ ταλιβᾶνοι ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ
ἐπὶ τὰς γυναῖκας ποιοῖεν, ἄλλα τε καὶ ὅτι τὰ διδασκαλεῖα κατακλείσαιεν ἐν οἷς κόραι
διδάσκοιντο· ταῦτα δὲ γράφουσα ἔνδοξος ἐγένετο, ἔπειτα δὲ οἱ µὲν ταλιβᾶνοι, πειρώµενοι
αὐτὴν κωλύειν περὶ τούτου γράφειν, ἐπυροβόλησαν, οὕτως γὰρ ἔνδοξος ἐγένετο ἡ κόρη ὥστε
οἱ ταλιβᾶνοι οὐκ ᾔδεσαν ὅπως αὐτὴν παύειν δύναιντο· ὅµως δέ, καίπερ τὴν κεφαλὴν
πυροβοληθεῖσα, ἡ Μαλάλα κατὰ τύχην περιεγένετο· νῦν δέ, ἑπτακαίδεκα ἔτη γεγονυῖα, ἐν
µὲν τῇ πόλει Βίρµιγγαµ (ἐν τῷ Ἡνωµένῳ Βασιλείῳ) οἰκεῖ, νεώτατος δέ ἐστιν ἄνθρωπος ἣ
τοῦτο τὸ ἆθλον δέδεκται.

συγχαίροµέν σοι, ὦ Μαλάλα.

Συνθήκη ἐν τῇ Νιγερίᾳ, δύο Γερµανοὶ πολῖται ἐλευθεροῦνται καὶ ὁ Κῖµ
Ἰὸγγ-Οὖν φαίνεται
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Οἰ τῆς Νιγερίας ἄρχοντες καὶ οἱ τῆς Βόκο Ἅραµ ὀργανώσεως συνθήκην πεποιήκασιν καθ' ἣν
τὰς διακοσίας κόρας αἳ τῷ µηνὶ Ἀπριλίῳ βίᾳ ἀπετέθησαν ἐλευθερώσουσιν. ἡ µὲν Βόκο Ἅραµ
ὀργάνωσις ταύτας τὰς κόρας ἐκ διδασκαλείου τινὸς ἀπέθετο ὡς εἰς διδασκαλεῖον φοιτώσας
(οὗ τὸ ὄνοµα “Βόκο Ἅραµ“, ὅ ἐστι µεθερµηνευόµενον “ἑσπερία παιδεία ἀπόρρητόν“), νῦν δὲ
κατὰ τὴν BBC ὁ στρατηγὸς Ἄλεξ Βαδὲχ εἶπεν µὲν ὅτι ἡ ἐλευθέρωσις οὐ διὰ πολλοῦ
γενήσοιτο, ὁµολογεῖν δὲ οὐκ ἐβουλήθη πότερον ἡ τῆς Νιγερὶας ἀρχὴ λύτρα ἀποτείσειεν ἢ οὔ.
νῦν δὲ ὅµοιον ἄλλο ἄγγελµα, ἐν γὰρ ταῖς Φιλιππίναισιν ἡ ἰσλαµικὴ ὀργάνωσις Ἀββοῦ Σαυιᾶφ
δύο Γερµανοὺς πολίτας (ἄνδρα τε καὶ γυναῖκα) οὓς τῷ µηνὶ Ἀπριλίῳ ἀπέθετο µεταξὺ ἐν τῇ
ἑαυτῶν νηὶ πλέοντας ἐλευθέρωσεν· πρῶτον µὲν ἡ ὀργάνωσις εἶπεν ὅτι τοὺς ὁµήρους
ἀποκτενοῖεν εἰ ἡ Γερµανικὴ ἀρχὴ µὴ παύοιτο ἐπὶ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος ἐν τῇ τε Συρίᾳ καὶ τῷ
Ἰρᾶκ µαχοµένη, ἔπειτα δὲ περὶ τοῦτο ἐπιλαθόµενοι λύτρα ᾔτησαν· περὶ δὲ τῶν λύτρων, λέγει
ὁ τῆς Α.Σ. φερέφωνος ὅτι ἡ Γερµανικὴ ἀρχὴ ἀπέτεισεν, ἑκατοµµύρια εὐρῶν, ἡ δὲ Γερµανικὴ
ἀρχὴ τοῦτο ἀρνουµένη διαβεβαιοῦται ὅτι οὐδέποτε πρὸς τοὺς τροµοκράτας πράξει.

ἐν δὲ τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ ὁ ἄρχων Κῖµ Ἰὸγγ-Οὖν, περὶ οὗ οὐδεὶς οὐδὲν ᾔδη πότερον ἀποθάνοι
ἢ ἀσθενοίη, αὖθις ἐφάνθη· ὅµως δὲ ἐξῆν αὐτὸν ἰδεῖν βακτηρίᾳ ἐπερειδόµενόν τε καὶ χαλεπῶς
βαίνοντα, λέγεται δὲ ὅτι τοὺς πόδας νοσεῖ οὐρικὴν ἀρθρίτιδα πάσχων.

Ὁ Δαυὶδ Κάµερον τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει ὀργίζεται, τροµοκρατικὴ δὲ
ἐπιβολὴ ἐν τῇ Ὀττάβα καὶ ἄνθρωπός τις εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον εἰσιέναι
πειρᾷ
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Ὁ Βρεταννὸς πρωθυπουργὸς Δ. Κάµερον ἀγρίως ὠργίσθη χθὲς τῇ Παρασκευῇ ἡµέρᾳ τοῖς
τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως ἄρχουσιν, ἡ δὲ αἰτία ἥδε ἐστίν· ἡ Ε.Ε. νοµίζει δεῖν τὸ Ἡνωµένον
Βασίλειον δισχίλια καὶ ἑκατὸν ἑκατοµµύρια πλείονα εὐρῶν ἀποτίνειν ἐπὶ ᾧ ἤδη τούτῳ τῷ
ἔτει ἀπέτεισεν, λέγει γὰρ ἡ Ε.Ε. ὅτι, τῆς Βρεταννικῆς οἰκονοµίας βελτιωθείσης, δεῖ νῦν τὸ
Η.Β. πλείονα χρήµατα ἐν ταῖς εἰσφοραῖς συντελεῖν· ὅµως δὲ ταύτην τὴν αἴτησιν δεξάµενος ὁ
Κάµερον οὕτω σφόδρα ἀπεκρίνατο ὥστε οὐδένα τῶν ἀκουόντων ἔλαθεν ἐν νῷ ἔχων µὴ
ἀποτίνειν. καὶ δὴ καὶ ἐν µὲν τῷ Η.Β. πολλοὶ πολῖται ἀπὸ τῆς Ε.Ε. ἀποστῆναι βούλονται (οἱ
Εὐρωσκεπτικοὶ καλούµενοι), ὁ δὲ Κάµερον φοβεῖται µὴ ὁ ἀριθµὸς τῶν τούτῳ τῷ σκοπῷ
ἐπικουρούντων αὐξάνηται.

ἐν δὲ τῇ Ὀττάβᾳ τῇ Τετάρτῃ ἡµέρᾳ ἄνθρωπός τις πρῶτον µὲν στρατιώτην ὃς παρὰ τῷ Τῶν
Πολέµων Μνηµείῳ ἐφύλαττεν ἀπέκτεινεν, ἔπειτα δὲ πρὸς τὴν Βουλήν (ἐγγὺς τοῦ µνηµείου
κεῖται) προσέδραµεν, οὗ πάντες οἱ βουλευταὶ τότε ἐν συνόδῳ ἐκάθηντο, ἐκεῖ δὲ πυροβολῶν
ἤρξατο· οἱ µὲν τὸ οἴκηµα φυλάττοντες εὐθὺς πρὸς αὐτὸν προσδραµόντες ἐκώλυσαν πρὸς
τοὺς βουλευτὰς ἀφίκεσθαι, ὅµως δὲ τοῦτο οὐ ῥᾴδιον ἦν καὶ µάχη ἐν τῷ οἰκήµατι ἐγένετο
(λέγεται ὅτι περὶ τριάκοντα πυροβολισµοὶ ἐγένοντο)· τέλος δὲ ὁ τροµοκράτης ὑπὸ τῶν
φυλάκων ἀπέθανεν. περὶ τούτου τοῦ δυστυχήµατος πάντες οἱ τοῦ Καναδὰ πολῖται
θαυµάζουσιν, ἐκεῖ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοιαῦτα οὐ γίγνεται.

ἐν δὲ τῇ Οὐάσιγγτον ἄνθρωπός τις εἰς τὸν Λευκὸν Οἶκον εἰσιέναι ἐπείρασεν· τὸ αὐτὸ καὶ τῷ
µηνὶ Σεπτεµβρίῳ ἐγένετο, διὰ δὲ τοῦτο πλείονες φύλακες περὶ τοῦ φραγµοῦ κατεστάθησαν,
ὅµως δὲ τῇ Τετάρτῃ ἡµέρᾳ (τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ τοῦ ἐν τῇ Ὀττάβα δυστυχήµατος) ἄνθρωπός τις,

ὑπὲρ τοῦ φραγµοῦ ὑπερβάς, τοὺς φύλακας ἔφθη πρὸς τὸν οἶκον τρέχων, ἔπειτα δὲ οὐ διὰ
πολλοῦ ἄλλοι φύλακες αὐτὸν κατέλαβον.

Ὁ ἀπὸ τοῦ Στρατοπέδου Συγκεντρώσεως 14 ἀποφεύγων, ὁ περὶ τοῦ ἀερίου
πόλεµος καὶ τὸ Ὄρος τοῦ Ναοῦ
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Ὁ µὲν Shin Dong-Hyuk µόνος ἄνθρωπός ἐστιν ὃς ἐκ τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως ἐν τῇ
Βορείᾳ Κορέᾳ κειµένων ἐκφυγεῖν ἐδυνήθη, νῦν δὲ ὁ Ἀµερικανὸς συγγραφεύς τε καὶ
δηµοσιογράφος Blaine Harden βίβλον ἐκδέδωκεν ἐν ᾗ περὶ τῆς ἀποφυγῆς διηγεῖται· τὸ δὲ τῆς
βίβλου κεφάλαιόν ἐστι “Ἀποφυγὴ ἐκ τοῦ Στρατοπέδου 14“ (τοῦτο τὸ στρατόπεδον ἑξήκοντα
χιλιόµετρα τῆς Πυογγιὰγγ ἀπέχει). ὁ Σ.Δ., µόνον τρία καὶ δέκα ἔτη τότε γεγονώς, εἶδε τήν τε
µητέρα καὶ τὸν ἀδελφὸν ὑπὸ τῶν τοῦ στρατοπέδου φυλάκων ἀποθνῄσκοντας ἅτε ἀποφυγεῖν
πειρῶντας, αὐτὸς δὲ ἀπέδρα τῷ ἔτει 2005ῳ σὺν ἄλλῳ πολιτικῷ δεσµώτῃ (ὅµως δὲ οὗτος ἐν
τῇ ἀποφυγῇ ἀπέθανεν), διὰ δὲ τοῦ Σινικοῦ ὅρου διαβὰς δηµοσιογράφῳ τινὶ τῆς Βορεαίας
Κορέας ἐνέτυχεν ὃς αὐτῷ συνέπραξεν ὅπως εἰς τὴν Σεοῦλ ἀφίξοιτο, οὗ ἐν τῷ παρόντι οἰκεῖ
(τριάκοντα ἔτη γεγονώς). νῦν δὲ ὁ ΟΗΕ βούλεται τοῦτο τὸ πρᾶγµα πρὸς τὸ Διεθνὲς
Δικαστήριον τῆς Χάγης προσενεγκεῖν.

ἐν δὲ τῷ Ὄρει τοῦ Ναοῦ, ἐν τῇ Ἰερουσαλήµ, αὖθις ἅµιλλα ἐγένετο, νεωστὶ γὰρ
Μουσουλµάνος ἄνθρωπος ὃς ἐπὶ Ἰουδαῖον Ῥαββίνον ἐπυροβόλησεν ὑπὸ τῶν Ἰσραηλινῶν
φυλάκων ἀπέθανεν· τῶν δὲ δυοῖν ἀγγελµάτων διὰ τῆς πόλεως ταχέως διατρεχόντων, ἤρξαντο
αἱ ἅµιλλαι ἄλλοθί τε καὶ ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ναοῦ· τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ἔδοξε µὲν τῇ τῆς
χώρας ἀρχῇ τὴν εἰς τὸ Ὄρος εἴσοδον κωλύειν (ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔξεστι µόνοις τοῖς
Μουσουλµάνοις εἰσιέναι), χθὲς δὲ αὖθις εἰσιέναι εἴασαν ἀλλὰ µόνον ἄνδρας ἔτη γεγονότας
πλείω πεντήκοντα, καὶ γυναῖκας. µόνοις τοῖς Μουσουλµάνοις εἰσιέναι ἐξόν, πολλοὶ µὲν

Ἰουδαῖοι τὴν ἀρχὴν ἀπαιτοῦσιν εἰσιέναι δύνασθαι, οἱ δὲ Μουσουλµάνοι ταύτην τὴν αἴτησιν
παντελῶς ἀπωθοῦνται.

ἡ δὲ Ῥωσσία καὶ ἡ Οὐκραίνα σύνθηκην ὑπεγράψαντο ἐπὶ ᾗ αἱ Εὐρωπαῖαι χῶραι ἀέριον ἐκ
τῆς Ῥωσσίας δέξονται· αὕτη δὲ ἡ συνθήκη κυρία ἔσται µέχρι τοῦ µηνὸς Μαρτίου τοῦ
ἐπιγιγνοµένου ἔτους.

Ἆρα τίς ἀπέκτεινε τὸν Βῖν Λάδεν; Πλείονες Ἀµερικανοὶ στρατιῶται πρὸς τὸ
Ἰρᾶκ, καὶ... οὐκ ἂν φθάνοις κύνα οὐ κεκτηµένος ἐν τῷ Ἰρᾶν
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Πάντες ἴσµεν ὅτι τῷ 2011ῳ ἔτει, τῇ δευτέρᾳ τοῦ µηνὸς Μαίου, Ἀµερικανοὶ στρατιῶται τὸν
Βῖν Λάδεν ἐν τῇ κώµῃ Ἀββοταβᾶδ καλουµένῃ ἀπέκτειναν· εἴκοσι καὶ τρεῖς στρατιῶται τῶν
SEAL καλουµένων, νυκτὸς ἀφικόµενοι, εἰς τὴν οἰκίαν εἰσέβησαν ἐν ᾗ ὁ Β.Λ. ἐκρύπτετο καὶ
τούτων τις αὐτὸν ἀπέκτεινεν. καίπερ πολλῶν βουλοµένων εἰδέναι ὅστις τὸν Β.Λ.ἀποκτείνειε,
ἡ Ἀµερικανὴ ἀρχὴ οὐδέποτε τὸ ὄνοµα ἐκοίνωσεν. ὅµως δὲ νεωστὶ στρατιώτης µέν τις
ἐκείνης τῆς τῶν SEAL ὁµάδος τοῖς δηµοσιογράφοις εἶπεν ὅτι αὐτὸς εἴη ὁ τὸν Β.Λ.
ἀποκτείνας, τὸ δὲ ὄνοµα τούτου τοῦ ἀνδρὸς Robert O'Neill ἐστίν. νῦν, ἤδη τριάκοντα καὶ
ὀκτὼ ἔτη γεγονώς, οὐκέτι στρατεύεται, τὸ γὰρ στράτευµα κατέλιπεν· ἄλλος µὲν στρατιώτης
τῆς αὐτῆς ὁµάδος, Matt Bissonnette, λέγει ὅτι αὐτὸς τὸν Β.Λ. ἀπέκτεινεν, τὸ δὲ πρόβληµα
οὐκ ἐνθάδε τελευτᾷ, ἄλλοι γὰρ στρατιῶται διαβεβαιοῦνται ὅτι οὐδέτερος τούτων ἐστὶ ὁ τὸν
Β.Λ. ἀποκτείνας. ἴσως τἀληθῆ οὐδέποτε εἰσόµεθα.

κατὰ δὲ τὸν τοῦ Λευκοῦ Οἴκου φερέφωνον ὁ τῶν ΗΑΠ πρόεδρος Ὀβάµα ἄλλους χιλίους καὶ
πεντακοσίους στρατιώτας πρὸς το Ἰρᾶκ πέµψαι ἐν νῷ ἔχει (ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ ἤδη χίλιοι καὶ
πεντακόσιοι Ἀµερικανοὶ στρατιῶται κεῖνται) ἵνα τοῖς τε Ἰρακίοις στρατιώταις καὶ τοῖς

Κούρδοις βοηθῶσιν ἐπὶ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος µαχοµένοις· κατὰ δὲ τὸν φερέφωνον οὗτοι οἱ
στρατιῶται οὐ µὲν µαχήσονται, µόνον δὲ τοὺς Ἰρακίους στρατιώτας διδάξουσι τε καὶ
παρασκευάσουσιν.

κύνα δὲ ἐν τῷ Ἰρᾶν ἔχειν ἴσως οὐκ ἀγαθὴ γνώµη ἐστίν, νεωστὶ γὰρ τριάκοντα καὶ δύο
βουλευταὶ νόµον προὔθεσαν καθ' ὃν ὅστις ἂν κύνα ἔχῃ δέξεται... ἑβδοµήκοντα καὶ τέτταρας
µάστιγας (οὐκ εἶπον διὰ τί ἑβδοµήκοντα καὶ τέτταρας ἀλλὰ οὐχ ἑβδοµήκοντα καὶ τρεῖς ἢ
ἑβδοµήκοντα καὶ πέντε), λέγουσι γὰρ ὅτι κύνα µὲν κεκτῆσθαι κακόν ἐστι κατὰ τοὺς
Ἰσλαµικοὺς νόµους, βούλονται δὲ πάντας τοὺς κύνας λαβεῖν καὶ πρὸς τὴν ἐρηµίαν
ἀποπέµψαι. ὅµως δὲ οὐ πάντα τὰ ἀγγέλµατα ἐκεῖθεν ἀφικόµενα κακά ἐστιν, ἔξεσται γὰρ τοῖς
τε ποιµέσι καὶ τοῖς γεωργοῖς καὶ τοῖς φύλαξι κύνας κεκτῆσθαι.

Τὰ ἐν τῇ Οὐκραίνᾳ γιγνόµενα, θηλυκαὶ φύλακες ἐν τῷ Ἰσλαµικῷ Κράτει
καὶ οἱ ἐν ταῖς ΗΑΠ µετανάσται
16 Νοεµβρίου 2014

Ὁ τῆς Οὐκραίνας πρόεδρος, Πέτρος Ποροσιένκο, ἐκέλευσε προχθὲς τοὺς στρατηγοὺς
ἑτοίµους τε εἶναι καὶ τὸν στρατὸν παρασκευάζειν, κατὰ γὰρ τοὺς ἐπισκόπους βούλονται οἱ
ἀφιστάµενοι οἳ τῷ Ποῦτιν ἐπικουροῦσι τὴν χώραν ἣν περὶ τῆς Δόνεζκ καὶ τῆς Λουχὰρξ
νεωστὶ ἀπέβαλον ἀναλαβεῖν· τοὺς µὲν ἐπισκόπους οὐκ ἔλαθον πολλοὶ Ῥῶσσοι στρατιῶται
τῶν προτέρων ἡµερῶν εἰς ταῦτα τὰ χωρία εἰσβαίνοντές τε καὶ ὅπλα τοῖς ἀφισταµένοις
εἰσφέροντες, ἐξ οὗ δὲ οἱ τῆς Οὐκραίνας πολῖται τὸν τοῦ Ποῦτιν φίλον Ἰανουκόβιζ ἐκ τῆς
ἀρχῆς ἐξέβαλον πειρᾶται οὗτος πρόφασιν εὑρεῖν ἵνα εἰς τὴν χώραν εἰσβαλῇ.
τὸ δὲ Ἰσλαµικὸν Κράτος ἔχει νῦν θηλυκοὺς φύλακας· ἐν µὲν τῇ τῆς πόλεως Ἂλ Μαιαδὶν
ἀγορᾷ ἐξῆν νεωστὶ γυναῖκάς τινας ἰδεῖν πολυβόλα ἐχούσας καὶ ἄνω καὶ κάτω περιπατούσας,
ἐὰν δὲ γυναῖκά τινα ὁρῶσιν ἐσθῆτα µὴ κατὰ τοὺς ἰσλαµικοὺς νόµους ἔχουσαν κατέχουσί τε

καὶ ἐν τῷ φανερῷ κόπτουσι καὶ µέµφονται, τὸ δὲ αὐτὸ γίγνεται ἐπειδὰν γυναῖκά τινα ὁρῶσι
µόνην ἔξω τῆς οἰκίας οὖσαν, µὴ ὑπὸ ἀνδρός τινος ἀκολουθουµένην. τὸ µὲν ταύτης τῆς
ὁµάδος ὄνοµα “Λόχος Ἂλ Χάνσα“ ἐστίν, ἡ δὲ ὁµὰς νῦν ἑξήκοντα γυναῖκας ἐνέχει. (περὶ τοῦ
ὀνόµατος· ἡ Ἂν Χάνσα γυνὴ ἦν τῷ τοῦ Μωάµεθ χρόνῳ ἣ ποίησιν ἔγραφεν.)

πάντες δὲ ἴσµεν ὅτι ἐν ταῖς ΗΑΠ πολλοὶ µὲν µετανάσται οἰκοῦσιν, ἐκ δὲ τούτων πέντε
ἑκατοµµύριοι τυγχάνουσιν ἐν τῇ χώρᾳ οἰκοῦντες οὐδεµίαν ἐξουσίαν ἔχοντες· οὗτοί εἰσιν οἱ
“παράνοµοι“ καλούµενοι. κατὰ µὲν νόµον τινὰ ὃν ἡ βουλὴ ἤδη πάλαι ἐψηφίσατο δέοι ἂν
τούτους τοὺς παρανόµους ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν, νῦν δὲ ὁ πρόεδρος Ὀβάµα βούλεται
µέθοδόν τινα εὑρεῖν καθ' ἧν ἐξῇ τούτοις τοῖς µετανάσταις ἐν ταῖς ΗΑΠ µένειν. τούτοις τοῖς
ἓξ ἔτεσιν ἐξ οὗ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀφίκετο ὁ Ὀβάµα ἤδη δύο ἑκατοµµύρια παρανόµους
µεταναστὰς ἐκ τῆς χώρας ἐκβέβληκεν οὐδε βούλεται πλείους ἐκβαλεῖν.

Δεινότατος χειµὼν ἐν ταῖς ΗΑΠ καὶ εἴκοσι καὶ ὀκτὼ ἄνθρωποι ἐν τῇ
Σοµαλίᾳ ὑπὸ τῶν τροµοκρατῶν ἀποθνῄσκουσιν
23 Νοεµβρίου 2014

Ἐν ταῖς ΗΑΠ χειµών τις ἐγένετο οὐ κατὰ τὸ εἰωθὸς ἀλλὰ τοιοῦτος ὥστε ἑπτὰ ἄνθρωποι αὐτῷ
ἀπέθανον. νῦν δή, τῷ Νοεµβρίῳ µηνί, ψυχρὸν µὲν γίγνεται πανταχοῦ ἐν τῷ Βορείῳ
Ἡµισφαιρίῳ, τούτου δὲ κατ' ἐνιαυτὸν γιγνοµένου οὐδεὶς ἄγαται, ὅµως δὲ ἐν τῷ βορείῳ
ἡµίσει τῶν ΗΑΠ τοσαύτη χιὼν καταπέπτωκεν ὥστε ἀναγκαῖον ἦν πολλὰ µὲν διδασκαλεῖα
κλεῖσαι, τοὺς δὲ πολίτας αἰτεῖν ἐκ τῆς οἰκίας µὴ ἐξιέναι. παραδείγµατος ἕνεκα, ἐν µὲν τῇ
πόλει Βουφάλῳ, ἐγγὺς τοῦ λιµένος Ἐρίης κειµένῃ, χιὼν κατέπεσεν δύο µέτρα τὸ ὕψος (οἱ
ἐκεῖ οἰκοῦντες οὐδέποτε τοιοῦτο θαῦµα ἑοράκεσαν), ἐν δὲ τῇ τῶν Μεγάλων Λιµνῶν χώρᾳ
πολλοῖς µὲν ἀνθρώποις οἳ ἔτυχον πορευόµενοι οὐκ ἐξῆν, ὅποι δέοι αὐτοὺς πορεύεσθαι,

ἀφίκεσθαι, τῆς χιόνος τὰ αὐτοκίνητα κωλυούσης, ἐδέησε δὲ πολλοὺς τὴν νύκτα ἔνδον τῶν
αὐτοκινήτων µένειν ἕως οἱ φύλακες αὐτοὺς ἔσωσαν.

Σοµάλιοι τροµοκράται τοῦ Al Shabab εἴκοσι καὶ ὀκτὼ ἐπιβάτας οἳ ἔτυχον λεωφορίῳ
πορευόµενοι ἀπέκτειναν. ἐν µὲν τῷ λεωφορίῳ πρὸς τὸ Ναιρόβι πορευοµένῳ ἑξήκοντα
ἐπιβάται ἐνῆσαν, οἱ δὲ τροµοκράται αὐτὸ βίᾳ κατέλαβον ἐν χωρίῳ τινὶ τριάκοντα χιλιόµετρα
τῆς πόλεως Μανδέρης ἀπέχοντι. ἀναγκάσαντες δὲ τοὺς ἐπιβάτας ἐκ τοῦ λεωφορίου ἐκβῆναι,
αὐτοὺς ᾔτησαν µέρη τινὰ τοῦ Κορανίου ἀπὸ µνήµης καταλέγειν ἵνα ἐξευροῖεν οἵτινες µὲν
µουσουλµάνοι εἶεν, οἵτινες δὲ οὔ, ἔπειτα δὲ τοὺς οὐ µουσουλµάνους ὄντας ἀπέκτειναν. κατὰ
δὲ τοὺς τροµοκάτας τοῦτο ἐγένετο διότι νεωστὶ ἡ τῆς χώρας ἀρχὴ τοὺς φύλακας ἔπεµψεν εἰς
τὰ τζαµία Masjid Musa καὶ Sakina (ἐν τῇ Μοµβάσῃ), πολλὰς δὲ ἡµέρας τούτου ἕνεκα ἔρις
ἐγένετο ἐν ταῖς τῆς Μοµβάσης ἀγυιαῖς.

Αὖθις θύελλα ἐν ταῖς Φιλιππίναις, προβλήµατα ἐν ταῖς ΗΑΠ καὶ δεῖ τὸ
ὄνοµα µεταβαλεῖν
6 Δεκεµβρίου 2014

Αὖθις δεινοτάτη θύελλα πρὸς τὰς Φιλιππίνας νήσους προχωρεῖ. τὸ µὲν πέρυσιν ἄλλῃ θυέλλῃ,
Haiyan ὀνόµατι, ἑξακισχίλιοι καὶ τριακόσιοι ἄνθρωποι ἀπέθανον, νῦν δὲ αὕτη ἡ νέα θύελλα,
Hagupit καλουµένη, καίπερ ἔτι καὶ νῦν τὸ ἐπίκεντρον ἐν τῇ θαλάττῃ ἔχουσα, βραδέως πρὸς
τὰς νήσους προχωρεῖ, δέκα χιλιόµετρα καθ' ὥραν τὸ τάχος. οἱ ἐν τῇ παραλίᾳ οἰκοῦντες, οὐκ
ἐξὸν ἐκεῖ µένειν, πρὸς τὸ κέντρον ἀπεληλύθασιν, τυγχάνουσι γὰρ ὄντες οἱ µάλιστα τὸ
πέρυσιν παθόντες. οἱ ἄρχοντες ἤδη παρεσκεύασαν καταφεύξεις ἵνα οἱ πολῖται ἐκεῖ µένωσιν
ἕως ἂν ἡ θύελλα τέλος ἔχῃ.
ἐν δὲ ταῖς ΗΑΠ αὖθις ταραχὴ ἐγένετο περὶ τῆς τῶν φυλάκων πράξεως καὶ ὅπως τοῖς

κατεχοµένοις χρῶνται, αὖθις γὰρ ὑπ' αὐτῶν Ἀφροαµερικανὸς πολίτης ἀπέθανεν. ἐν τῇ πόλει
Φοίνικι (Ἀριζόνα) οὗτος µὲν ὁ πολίτης, τριάκοντα καὶ τέτταρα ἔτη γεγονώς, φύλακί τινι
διελέγετο ὃς περὶ αὐτοῦ ὐπώπτευεν, ἐξαίφνης δὲ τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον εἰσέθηκέ τι
ληψόµενος, ὁ δὲ φύλαξ, νοµίζων τοῦτο ὅπλον εἶναι (ἔτυχεν ἄλλο τι ὄν), ἐπυροβόλησεν. διὰ
δὲ ταῦτα µάλιστα διαλέγεται νῦν ἐν ταῖς ΗΑΠ πότερον δεῖ τὴν ἀρχὴν τοῖς φύλαξι µηχανὰς
ἐπιθεῖναι δηλούσας ὅ τι ποιοῦσιν ὅταν ἄνθρωπόν τινα κατέχωσιν.

ἐν δὲ τῇ Βορεαίᾳ Κορέᾳ δεῖ νῦν πολλοὺς µὲν πολίτας τὸ ἑαυτῶν ὄνοµα µεταβαλεῖν, µόνον δὲ
ἐὰν τυγχάνωσιν τὸ αὐτὸ ὄνοµα ἔχοντες καὶ ὁ ἄρχων Kim Jong-un, οὗτος γὰρ νόµον εἰσέθηκε
καθ' ὃν οὐ θέµις ἐστὶ τὸ αὐτὸ ὄνοµα ἔχειν καὶ ὁ ἄρχων, ἀλλὰ τὸ ὄνοµα Kim Jong τοσοῦτο
συχνόν ἐστιν ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ (ὡς τὸ ὄνοµα Williams ἐν ταῖς ΗΑΠ, παραδείγµατος ἕνεκα)
ὥστε ὁ ἀριθµὸς τῶν πολιτῶν οὓς δεῖ νῦν τὸ ἑαυτῶν ὄνοµα µεταβαλεῖν µέγιστός ἐστιν.

... καὶ ὁ ταῦτα τὰ νέα γράφων τῇ µὲν προτεραίᾳ Κυριακῇ τοῦ Μαραθονίου Δρόµου ἐν τῇ
πόλει Φλωρεντίᾳ µετέσχεν, νῦν δὲ νέον ἄριστον βαθµὸν ἔχει: 2:52:21 (συγγνώµην ἔχετε ὅτι
περὶ ἐµαυτοῦ γράφω...).

Οἱ ἐν τῷ Λονδίνῳ ἀερολιµένες, πυρηνικὸν δῶρον τῇ Ἰνδίᾳ καὶ τὸ τέλος τῆς
ἐν τῷ Χὸγκ-Κὸγκ ἐπαναστάσεως
13 Δεκεµβρίου 2014

Περὶ τοῦ Λονδίνου τέτταρες ἀερολιµένες κεῖνται, τὰ δὲ πλεῖστα τῶν τούτοις τοῖς ἀερολιµέσι
χρωµένων ἀεροσκαφῶν ἐκ τῆς Εὐρωπαικῆς ἠπείρου ἀφικνεῖται· τῇ µὲν Παρασκευῇ πλείω
ἀεροσκάφη ἐκεῖσε ἀφικνεῖται ἢ ἄλλῃ τινὶ τῆς ἑβδοµάδος ἡµέρᾳ, χθὲς δὲ (τῇ Παρασκευῇ, πῶς
γὰρ οὔ) µέγα δυστύχηµα ἐγένετο. ἐγγὺς τοῦ Λονδίνου, ἐν τῇ πόλει Swanwick, τὸ τεχνικὸν
κέντρον κεῖται οὗ οἱ ἐλεγκταὶ πάντα τὰ ἀεροσκάφη ἐκ τῆς ἠπείρου πρὸς τὸ Λονδίνον

πετόµενα εὐθύνουσιν, πρὸς ὅντινα τῶν τεττάρων ἀερολιµένων πέτωνται ἄν· ἐκεῖ δὲ χθὲς
ἠλεκτρικοῦ προβλήµατος γενοµένου οὐ µὲν ἐξῆν τοῖς ἐλεγκταῖς τὰ πρὸς τὸ Λονδίνον
ἀφικνούµενα ἀεροσκάφη ἐν τῷ ῥαδιοεντοπιστῇ ὁρᾶν, ἔδει δὲ αὐτοὺς τὰ ἀεροσκάφη πρὸς
ἄλλας πόλεις ἀποτρέπειν. τέλος δὲ ἤδη τῆς νυκτὸς τὸ πρόβληµα διαλύειν ἔσχον.

ὁ δὲ Βλαδιµὶρ Ποῦτιν δώδεκα πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρας ὡς δῶρον τῇ Ἰνδίᾳ ἔδωκεν. ἐξ οὗ
µὲν οἱ τῆς Οὐκραίνης πολῖται τὸν Ἰανουκόβιζ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξέβαλον, ὁ τῆς Ῥωσσίας
πρόεδρος πειρᾶται ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ῥοπὴν ἔχειν, τοῦτο δὲ τῇ τε Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει καὶ
ταῖς ΗΑΠ οὐκ ἀρέσκει, αἱ δὲ τὴν Ῥωσσίαν µονοῦν πειρῶσιν· δέον ἄλλους νέους συµµάχους
κτᾶσθαι, ὁ Ποῦτιν πρὸς τὴν Ἰνδίαν τρέπεται (ὡς ἤδη πάλαι), νῦν δὲ τούτους τοὺς δώδεκα
πυρηνικοὺς ἀντιδραστῆρας δέδωκεν.

ἐν δὲ τῷ Χὸγκ-Κὸγκ ἡ ἔνστασις ἣ τῷ µηνὶ Σεπτεµβρίῳ ἤρξατο ἤδη τέλος ἔσχεν, οἱ δὲ
µαθηταὶ οἳ ἐκεῖ τῇ ἀρχῇ ἀνθίσταντο τέλος τὸν δῆµον Admiralty (τὸ κέντρον τῆς πολιτικῆς
ἀρχῆς) κατέλιπον. οὐδὲν κτησάµενοι, διαλέγονται νῦν οἱ µαθηταὶ ὅπως ἂν δύναιντο τοὺς
σκοποὺς κτᾶσθαι, τὰς ἀληθῶς δηµοκρατικὰς ἀρχαιρεσίας τῷ 2017ῳ ἔτει· κατὰ µὲν τὴν
ἀρχὴν ἔξεσται τοῖς πολίταις ἐλευθέρως ψηφίζεσθαι, κατὰ δὲ τοὺς µαθητὰς τοῦτο
ψευδοδηµοκρατία ἔσται, ἡ γὰρ τοῦ Πεκίνου ἀρχὴ διακρίνει ὅστις µὲν τῶν εἰς ἀρχὴν
παραγγελλόντων δύναται τῶν ἀρχαιρεσιῶν µετέχειν, ὅστις δὲ οὔ.

Πέντε ἀεροσκάφη τῷ βασιλεῖ Μοχάµεδ ΣΤ' καὶ ἡ Οὐκραίνα τῷ ΝΑΤΟ
προσχωρεῖ
24 Δεκεµβρίου 2014

Ὁ Μοχάµεδ ΣΤ', βασιλεὺς τοῦ Μαρόκου, νεωστὶ εἰς τὴν Τουρκίαν ἀφίκετο, οὗ ἐν νῷ ἔχει
ἡµέρας τινὰς σχολάζειν καὶ ἀναπαύεσθαι. τοῦτο µὲν κατ' αὐτὸ λόγου οὐδενὸς ἄξιον εἴη ἄν,
ὅµως δὲ πολλὰ περὶ ταύτης τῆς πορείας λέγεται, ἡ δὲ αἰτία ἥδε ἐστίν· ἵνα ἡµέρας τινὰς ἐν τῇ
Τουρκίᾳ διατρίβῃ, κέχρηται ὁ Μοχαµὲδ... πέντε ἀεροσκάφεσιν. τῇ Κυριακῇ εἰς τὸν
ἀερολιµένα Κεµὰλ Ἀτατοὺρκ ὧδε ἀφίκετο ταῦτα τὰ ἀεροσκάφη· ἐν µὲν ἄλλῳ τῶν
ἀεροσκαφῶν ἐπορεύθη αὐτὸς ὁ βασιλεύς, ἐν δὲ ἄλλῳ ἐπορεύθησαν ἥ τε γυνὴ (Λάλλα Σάλµα)
καὶ οἱ δύο υἱοί, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τρισὶν ἐπορεύθησαν οἱ ὑπηρέται (ὁπόσοι οὐκ ἴσµεν) καὶ τὰ
σκεύη· ἀλλὰ ἴσως τοῦτο, τὸ ἐν τῇ Τουρκίᾳ σχολάζειν, πολιτικὸν πρόβληµα δείκνυσιν, ὡς µὲν
γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ βασιλεὺς Μοχάµεδ ἐν τῇ Γαλατίᾳ σχολάζει, νῦν δὲ προείλετο ἐν τῇ
Τουρκίᾳ σχολὴν διατρίβειν, λέγουσι δὲ οἱ δηµοσιογράφοι ὅτι νεωστὶ ὁ βασιλεὺς Μοχάµεδ τῷ
Ὁλλὰνδ ὠργίσθη (ἀλλὰ τὴν αἰτίαν οὐκ ἀναγορεύουσιν).

ἡ δὲ Οὐκραίνα τῷ ΝΑΤΟ προσχωρεῖ· ἡ µὲν τῆς Οὐκραίνας βουλὴ περὶ τοῦδε προχθὲς
ἐψηφίσατο, πότερον δέοι τὴν Οὐκραίναν ὡς ἀδέσµευτον χώραν διαµένειν ἢ εἰς τὸν ΝΑΤΟ
εἰσιέναι. τῆς διαψηφίσεως γενοµένης ὅτι δεῖ αὐτὴν εἰς τὸν ΝΑΤΟ εἰσιέναι, ἡ Ῥωσσία αὐτίκα
ἐσχετλίασεν, ὁ γὰρ Διµίτρι Μεδβέδεβ, ὃς τυγχάνει πρωθυπουργὸς τῆς Ῥωσσίας ὤν (ὁ µὲν
Ποῦτιν πρόεδρός ἐστιν, ὁ δὲ Μεδβέδεβ πρωθυπουργός), εἶπεν ὅτι, εἰ ἡ Οὐκραίνα εἰς τὸν
ΝΑΤΟ εἰσίοι, πολεµία χώρα τῇ Ῥωσσίᾳ γενήσοιτο (ἡ Οὐκραίνα τῷ 2020ῷ ἔτει βούλεται εἰς
τὸν ΝΑΤΟ εἰσιέναι)· καὶ δὴ καὶ ἡ Ῥωσσία ἀπειλεῖ νῦν ὅτι ἀέριον τῇ Οὐκραίνῃ οὐ πορίσει.
κατὰ δὲ τὴν ἐν τῷ Κίεβ ἀρχὴν δεῖ τὴν Οὐκραίναν εἰς τὸν ΝΑΤΟ εἰσιέναι διότι ἡ µὲν Ῥωσσία
οὐ παύεται στρατιώτας εἰς τὴν Οὐκραίναν πέµπουσα, µόνον δὲ ὁ ΝΑΤΟ δύναται τοῦτο
παύειν. ἐξ οὗ ὁ Ποῦτιν ἤρξατο στρατιώτας εἰς τὴν Οὐκραίναν εἰσπέµπειν ὡς ταύτῃ τῇ χώρᾳ
ἐπιτεθησοµένους (καίπερ ἀεὶ τοῦτο ἀρνουµένη), ἤδη τετρακισχίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι ἄνθρωποι
ἀπέθανον.

Περὶ τοῦ ἀνθρώπου ὃς τὸν Πάπαν ἀποκτείνειν ἐπειράσατο καὶ περὶ τοῦ
ἀφανισθέντος ἀεροσκάφους
29 Δεκεµβρίου 2014

Ὁ Ali Agka, ὁ Τοῦρκος πολίτης ὃς τῷ 1981ῳ ἔτει ἐπὶ τὸν Πάπαν Ἰωάννην Παῦλον Β' δὶς
ἐπυροβόλησεν, ἄνθη ἔνια ἐν τῷ τούτου τοῦ Πάπου τάφῳ τῷ Σαββάτῳ ἐπέθηκεν. ὁ Α. Α., νῦν
ἤδη πεντήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη γεγονώς, εἶπεν µὲν ὅτι νοµίζοι ἑαυτὸν τοῦτο ποιεῖσθαι δεῖν,
πρὶν δὲ τοῦτο ποιεῖν ᾔτησε καὶ τῷ Πάπᾳ Φραγκίσκῳ διαλέγεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸν τοῦ Πάπου
φερέφωνον τὸν Φεδερίκον Λοµβάρδι αὕτη ἡ σύνοδος ὡς τὸ εἰκὸς οὐ γενήσεται. περὶ δὲ τῆς
πρὸς τὸν τοῦ Πάπου τάφον πορείας, τόδε λέγειν δυνάµεθα· εἰς µὲν τὸν τοῦ Ἰωάννου Παύλου
Β' τάφον ἀφίκεσθαι οὐκ ἔτυχε ῥᾴδιον ὄν, οἱ γὰρ Πάπαι ἐν τοῖς ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ σπηλαίοις
τεθαµµένοι εἰσὶ καὶ οὐκ ἐξὸν τοῖς τουρίσταις ἐκεῖσε εἰσιέναι δεῖ τοῦτον ὅστις ἂν εἰσιέναι
βούληται ἐξουσίαν χρῆσθαι, τέλος δὲ τῷ Α. Α. τὴν ἀναγκαίαν ἐξουσίαν δεξαµένῳ εἰσιέναι
ἐξῆν ὅποι τοῖς πλείστοις τῶν θνητῶν οὐκ ἔξεστιν.

τὸν µὲν Πάπαν ἀποκτεῖναι πειράσας, ὁ Α. Α. ἔτη ἔνια ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἔκειτο (λόγῳ µὲν εἰς
ἀεὶ κατεδικάσθη, ἔργῳ δὲ ἐννεακαίδεκα ἔτη ἔκειτο), ἐν τῇ Ῥώµῃ, ἕως ἐλευθερωθεὶς πρὸς τὴν
Τουρκίαν ἐπανῆλθεν, οὗ αὔθις ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἔκειτο ἄλλα ἀδικήµατα ἀδικήσας, αὐτῷ δὲ
ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ κειµένῳ (ἐν τῇ Ῥώµῃ) ὁ Πάπας ὃν ἀποκτεῖναι ἐπειράσατο διελέξατο (ὁ
Πάπας οὐδέποτε εἶπε περὶ οὗτινος διαλέξαιντο).

χθὲς δὲ δεινὸν δυστύχηµα ἐγένετο, ἀεροσκάφος γὰρ τῆς Μαλασίας ἀεροπορικῆς ἑταιρείας
Air Asia ἠφανίσθη· ὅτε τὸ ἀεροσκάφος ἐτύγχανεν ἀπὸ τῆς Ἰάβης πρὸς τὴν ΣΙγγαπούρην
πετόµενον, ὁ κυβερνήτης διὰ τῆς ῥαδιοφωνίας εἶπεν ὅτι βούλοιτο χειµῶνα τινὰ διαφεύγειν
διὰ οὗ, κατὰ τὸ πρόγραµµα, διαπέτεσθαι δέοι· τοῦ δὲ κυβερνήτου τοῦτο εἰπόντος, οὐ διὰ
πολλοῦ τὸ ἀεροσκάφος ἀπὸ τοῦ Ῥαδὰρ ἠφανίσθη. ἑκατὸν µὲν καὶ ἑξήκοντα καὶ δύο
ἄνθρωποι ἐν τῷ ἀεροσκάφει ἐνῆσαν, οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν Ἰνδονήσιοι ἦσαν. πάντες µὲν
ὁµολογοῦσιν ὅτι τὸ ἀεροσκάφος εἰς τὴν θάλατταν κατέπεσεν, τὴν δὲ αἰτίαν οὐκέτι
γιγνώσκοµεν (ἴσως δὲ οὐδέποτε γνωσόµεθα). τοῦ περὶ τῆς δυστυχίας ἀγγέλµατος
διασπαρέντος, νῆές τε καὶ ἀεροσκάφη τῆς Σιγγαπούρης καὶ τῆς Ἰνδονησίας καὶ τῆς

Μαλασίας καὶ τῆς Αὐστραλίας ταχέως ἤρχοντο τὸ ἀφανισθὲν ἀεροσκάφος ζητεῖν, ἀλλὰ
οὐκέτι οὐδὲν ηὑρήκασιν.

Ἡ Λετονία εἰς τὴν Εὐρωζώνην εἰσβαίνει
5 Ἰανουαρίου 2015

Τῶν τριῶν Βαλτικῶν χωρῶν, µόνη ἡ Λετονία οὐκέτι τῷ εὐρῷ νοµίσµατι ἔχρητο, τοῦ δὲ
2015ου ἔτους ἤδη ἀρξαµένου ἐγένετο ἡ Λετονία ἡ ἐννεακαιδεκάτη χώρα τῶν τούτῳ τῷ
νοµίσµατι χρωµένων. ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ τρία ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων οἰκοῦσιν, οἷς νῦν µόνον
πεντεκαίδεκα ἡµέρας ἔξεσται ἀλλάττειν λίτας (τὸ νόµισµα ᾧ ἐν τῇ Λετονίᾳ χρῶνται “λίτη“
καλοῦσιν) ἀντὶ εὐρῶν.

πρῶτον µὲν οἱ τῆς Λετονίας πολῖται οὐκ ἐβούλοντο τὸ εὐρὸν νόµισµα δέχεσθαι, ἔπειτα δὲ
µετέγνωσαν, οὐδένα δὲ λανθάνει οὗτος ὁ ἀναλογισµὸς διὰ τὸν φόβον γενόµενος, ἐξ οὗ µὲν
γὰρ ἡ Ῥωσσία τὴν Οὐκραίναν αὖθις λαβεῖν πειρᾶται φοβοῦνται αὗται αἱ χῶραι µὴ ὁ Ποῦτιν,
ὃς δῆλός ἐστι τὴν πρόσθεν τῆς ΕΣΣΔ ἀρχὴν αὖθις τεκταίνεσθαί τε καὶ συµπλάττειν
πειρώµενος, πρὸς ταύτας τὰς τρεῖς χώρας τοὺς ὀφθαλµοὺς ἀπευθύνῃ (αἱ τρεῖς Βαλτικαὶ
χῶραι ὑπὸ τοῦ τῆς ΕΣΣΔ ζυγοῦ πεντήκοντα ἔτη ἔκειντο), τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων
πειρῶνται αἱ τρεῖς χῶραι ἐγγυτέρω τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως µένειν.

Πάντες τὸ Charlie Hebdo οὕτως ταχέως ὠνοῦνται ὥστε οὐκέτι ἔξεστιν
εὑρεῖν
14 Ἰανουαρίου 2015

Μετὰ τὴν δεινὴν τροµοκρατικὴν ἐπίθεσιν ἣ τῇ προτέρᾳ ἑβδοµάδι ἐν τῷ Παρισίῳ ἐγένετο
ἔξεστι νῦν πᾶσι τὴν τῶν Γαλλικῶν πολιτῶν ἀπόκρισιν ἰδεῖν· πάντες βούλονται τὸ περιοδικὸν
Charlie Hebdo ὠνεῖσθαι. αὕτη µὲν ἡ φήµη τὸν ἐκδοτικὸν οἶκον οὐκ ἔλαθεν, διὰ δὲ τοῦτο τρία
ἑκατοµµύρια περιοδικὰ ἐξέδωκε τήµερον· ὅµως δὲ ἤδη πάντα ἐξεδόθη.

τοῦ µὲν ἀγγέλµατος ἤδη χθὲς διὰ τῆς πόλεως δραµόντος ὅτι χαλεπώτατον ἔσοιτο τήµερον τὸ
περιοδικὸν εὑρεῖν, οἱ πολῖται ἅµα πρωὶ ἀναστάντες πρὸς τοῖς περιπτέροις ἕτι κεκλεισµένοις
ἔµενον πειρώµενοι αὐτὸ κτᾶσθαι, τῶν δὲ τριῶν ἑκατοµµυρίων ταχέως ἀφανισθέντων πολλοῖς
τὸ µένειν µάτην ἐγένετο, µόνον γὰρ τούτοις οἳ ἔτυχον πρῶτοι ἀφικόµενοι ἐξῆν τὸ περιοδικὸν
εὑρεῖν.

παραδείγµατος δὲ ἕνεκα τοῦτο εἰδέναι δεῖ· ἐν τῷ Παρισίῳ ἤδη τῇ 6:30 ὥρᾳ οὐκ ἐξῆν τὸ
περιοδικὸν εὑρεῖν, ἐν δὲ πάσῃ τῇ Γαλατίᾳ οὐ διὰ πολλοῦ, τῇ 10:00 ὥρᾳ· οἱ µὲν πολῖται οἷς
οὐκ ἐξῆν τὸ περιοδικὸν ὠνεῖσθαι, τοῖς ἔχουσι φιλικῶς φθονοῦντες, ἐπείρων ἀπὸ αὐτῶν
ὠνεῖσθαι πλείονα χρήµατα προτείνοντες, µάτην δέ. ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος ἤγγειλεν τήµερον τῆς
ἑσπέρας ὅτι δύο πλείονα ἑκατοµµύρια ὡς τάχιστα ἐκδώσοι. τὸ περιοδικὸν ὃ τήµερον ἐξεδόθη
ὀκτὼ σελίδας ἔχον εἰς ἑκκαίδεκα γλώττας µεταπέφρασται.

Ὁ Ὀβάµα νέον νόµον προτίθησιν
20 Ἰανουαρίου 2015

Τοὺς νέους περὶ τῶν τε µεταναστῶν καὶ τῆς Κούβης νόµους νεωστὶ καταθείς, ἔχει νῦν ἐν νῷ
ὁ πρόεδρος Ὀβάµα νέον ἄλλον νόµον, περὶ τῶν φόρων νῦν, τῇ Βουλῇ προθεῖναι. τὸ τοῦ
προέδρου βούλευµα τόδε ἐστίν, τοὺς µὲν φόρους αὐξάνειν τούτοις τοῖς πολίταις οἵτινες ἂν
πλεῖον ἢ 500,000 δολάρια κατ' ἐνιαυτὸν δέξωνται, τὴν δε µέσην τάξιν τῶν πολιτῶν ὠφελεῖν.
ὅµως δὲ µεµνῆσθαι δεῖ ὅτι οἱ µὲν ῥεπουβλικανοὶ τυγχάνουσι τὴν Βουλὴν κατέχοντες, τούτων
δὲ οὕτως ἐχόντων οἱ βουλευταὶ εἰκότως τὸν νέον νόµον οὐ δέξονται. ἴσως εἰ ὁ τοῦτον τὸν
νέον νόµον προτιθεὶς ῥεπουβλικανὸς εἴη, τότε ἡ Βουλὴ δέξαιτο ἄν;

κατὰ τὸν πρόεδρον Ὀβάµα, ἡ µέση τάξις τῶν πολιτῶν οὐδένα λανθάνει, καίπερ τῆς
Ἀµερικανῆς οἰκονοµίας ἤδη ἀναλαµβανούσης, ταύτης τῆς ἀναλήψεως οὐκέτι αἰσθανοµένη,
τοῦτο δέ ἐστιν ὃ µεταβαλεῖν πειρᾶται ὁ πρόεδρος. ἡ µὲν ἀνεργία µειοῦται, τοῦτο πάντες οἱ
πολῖται ἴσασιν, οἱ δὲ τῆς µέσης τάξεως µισθοὶ οὐκ αὐξάνονται, πάντες δὲ οἱ ἔµπειροι ἴσασιν
ὅτι δεῖ τοὺς ταύτης τῆς τάξεως µισθοὺς αὐξάνειν ἵνα ἡ οἰκονοµία διορθῶται.

Τὸ κόµµα ΣΥΡΙΖΑ νικᾷ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις
28 Ἰανουαρίου 2015

Τὸ κόµµα ΣΥΡΙΖΑ ἐνίκησεν ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τῇ Κυριακῇ. τῆς Ἑλλάδος ἐν βαθείᾳ
οἰκονοµικῇ κρίσει κειµένης, οἱ πολῖται, νοµίζοντες ἤδη ἱκανῶς παθεῖν, τὸν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
ἄρχοντα, τὸν Ἀλέξην Τσίπραν (τῷ ἔτει 1974ῳ γεγονότα), νέον τῆς χώρας πρωθυπουργὸν
ᾕρηνται. πῶς ἔξεσται νῦν τῷ Τσίπρᾳ χώραν σῴζειν ἣ τυγχάνει τοσαῦτα χρήµατα ἄλλαις
χώραις ὀφείλουσα; οὐδένα λανθάνει τοῦτο χαλεπώτατον ἐσόµενον.

πάντες ἴσµεν τὰ τῆς Ἑλλάδος προβλήµατα δύο ὄντα, πρῶτον µὲν τὰ χρήµατα ἃ ἄλλαι χῶραι
ἀπ' αὐτῆς ἀπαιτοῦσιν, δεύτερον δὲ ἡ µέση τάξις, τὸ τῶν πολιτῶν µέρος ὃ χρήµατα πορίζειν
δύναται, ἤδη πάλαι ἠφανίσθη.

χθὲς δὲ ὁ Τσίπρας, ἤδη πρωθυπουργὸς καταστάς, παραυτίκα τὸν τῶν ὑπουργῶν ἀριθµὸν
ἐµείωσεν, νῦν γὰρ µόνον δέκα ὑπουργοὺς ἕξει ἡ νέα ἀρχή (ὀκτωκαίδεκα τὸ πρότερον)· καὶ
δὴ καί, οὐκ ἐξὸν τῇ χώρᾳ τοσαῦτα χρέα ἀποτίνειν, βούλεται ὁ νέος πρωθυπουργὸς τοῖς
χρήσταις περὶ τῶν χρεῶν διαλέγεσθαι, αἵτινες γὰρ χῶραι χρήµατα τῇ Ἑλλάδι ἐδάνεισαν
φοβοῦνται νῦν µὴ οὐ δύνωνται ἀναλαβεῖν.

ἔνιοι οἰκονοµισταὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις τὴν Ἑλλάδα ἐκ τῆς Εὐρωζώνης
ἐκβαλεῖν, εἰ τὸ ΣΥΡΙΖΑ νικῴη, ἐν νῷ ἔχοι, τοῦτο δὲ τῷ ὄντι οὐ ποιήσει ἡ ΕΕ, ἑαυτὴν γὰρ
βλάψειε ἂν εἰ τοῦτο ποιοίη.

Ὁ Ὀβάµα περὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἀγορεύει
2 Φεβρουαρίου 2015

Μεγάλης θυέλλης ἐν τῇ Εὐρωπαικῇ Ἑνώσει γενοµένης διότι ἡ νέα τῆς Ἑλλάδος ἀρχὴ οὐ
βούλεται τῇ καλουµένῃ “Τροῖκα“ πείθεσθαι, ὁ πρόεδρος Ὀβάµα χθὲς περὶ τοῦ
πρωθυπουργοῦ Τσίπρου ἠγόρευσεν, νῦν δὲ πᾶσι τοῖς ἀκούσασι δῆλος ἐγένετο ὁ Ὀβάµα αὐτῷ
ἐπικουρεῖν βουλόµενος, εἶπε γὰρ ὅτι οὐ µὲν ἐξείη ἔτι πλεῖον τὰς χώρας πιέζειν αἳ

τυγχάνουσιν ἐν οἰκονοµικῇ ἀπορίᾳ οὖσαι, δέοι δὲ νῦν ὡς τάχιστα σύστηµά τι εὑρεῖν ὅ τι
ταύτας τὰς χώρας αἵτινες ἐν τοιαύτῃ κρίσει κεῖνται αὐξάνεσθαι ἐᾷ ἄν· διεβεβαιώσατο δὲ καὶ
ὅτι δέοι τὴν Ἑλλάδα ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης διαµένειν.

κατὰ δὲ τοὺς ἀναλυτὰς ταῦτα τὰ ἀγγέλµατα τῇ ὑπογραφῇ ἐπικουρεῖ ἣν ἡ Ἑλλὰς τοῖς τῆς
Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως κοινωνοῖς τῇ ἐπιγιγνοµένῃ ἑβδοµάδι προσθεῖναι ἐν νῷ ἔχει, ἡ γὰρ νέα
ἀρχὴ πειρᾷ πρὸ τῶν τῆς ΕΕ ὀφθαλµῶν τὴν τῆς οἰκονοµίας αὔξησιν τῷ τὰ χρέα τείνειν
συνάπτειν (ὅµως δὲ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ ἀναλυταὶ ὅτι, εἰ ἄλλος τις ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις
ἐνίκησεν, ὁ Ὀβάµα ταὐτὰ ἔλεγεν ἂν νῦν.

Ἡ Ἰορδανία τῷ Ἰσλαµικῷ Κράτει ἐπιτίθεται
9 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ Ἰορδανὸς στρατηγὸς Μανσοῦρ ἂν Χβοῦρ εἶπε χθὲς διὰ τῆς τηλεοράσεως ὅτι ἡ µὲν
Ἰορδανία ἓξ καὶ πεντήκοντα προσβολὰς ἐπὶ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος τριῶν ἡµερῶν ποιήσαιτο,
αἱ δὲ πλεῖσται τούτων τῶν προσβολῶν διὰ τοῦ ἀέρος γένοιντο. κατὰ τοῦτον τὸν στρατηγόν,
τὸ Ι.Κ. ταύτας τὰς συνεχεῖς προσβολὰς παθὸν οὐκέτι τοσαύτην δύναµιν ἔχει ὅσην τὸ
πρότερον, κατὰ γὰρ τὸ Πεντάγωνον, πρὶν µὲν τοὺς συµµάχους τῷ Σεπτεµβρίῳ µηνὶ τῶν
προσβολῶν ἄρχεσθαι εἶχε τὸ Ι.Κ. περὶ τρισµυρίους ἀνθρώπους, νῦν δὲ ἴσως ἑπτακισχίλιοι
ὑπὸ τῶν συµµάχων ἀπέθανον. ὁ στρατηγὸς Μανσοῦρ ἂν Χβοῦρ εἶπεν ὅτι δέοι τοὺς
συµµάχους διαµένειν τῷ Ι.Κ. ἐπιτιθεµένους ἕως ἂν τὸ Ι.Κ. ἀφανίζηται.

ἡ Ἰορδανία νεωστὶ τὸν τῶν προσβολῶν ἀριθµὸν ηὔξησεν, πεντήκοντα ἓξ προσβολὰς τριῶν
ἡµερῶν, αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀπόκρισις τῷ Ι.Κ. περὶ τῶν νέων γεγενηµένων· πάντες ἴσµεν ὅ τι
νεωστὶ ἐν τῷ Ἰρᾶκ ἐγένετο· οἱ τοῦ Ι.Κ. τροµοκράται πολεµικὸν µὲν Ἰορδάνον ἀεροσκάφος
καταβαλόντες ἐπὶ τόπῳ τινὶ τοῦ Ἰρᾶκ ὃν κατέχουσι πετόµενον καὶ τὸν κυβερνήτην λαβόντες
ἔτι ζῶντα κατέκαυσαν, τοῦτο δὲ ποιήσαντες πᾶσιν ἔδειξαν µάλιστα εὐχόµενοι. πᾶσα ἡ

οἰκουµένη, τοῦτο ἰδοῦσα (οὐ µόνον τὸν φόνον αὐτὸν ἀλλὰ καὶ τὸ δεῖξαι καὶ τὸ περὶ τούτου
εὔχεσθαι), µάλιστα δικαίως ἠγανάκτησεν.

Πόσον χρόνον διαµενοῦσιν αἱ ἀνοχαί;
15 Φεβρουαρίου 2015

Χθές τῆς νυκτός, ἀκριβῶς τῇ δωδεκάτῃ ὥρᾳ, ἤρξαντο αἱ ἀνοχαὶ ἐν τῇ Οὐκραίνῃ, αλλὰ
ἀφανές ἐστιν ὁπόσον χρόνον διαµενοῦσιν. καίπερ µετὰ τὴν δωδεκάτην ὥραν ἔτι ἐξὸν ἔνια
πυροβόλα ἐν τῷ Δόνεζκ ἀκούειν, πανταχοῦ οἱ στρατιῶται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δοκοῦσι τὰς ἀνοχὰς
φυλάττειν.

τῇ Πέµπτῃ ὁ τῆς Οὐκραίνας πρόεδρος, ὁ Πέτρος Ποροσιέγκω, καὶ ὁ τῆς Ῥωσσίας πρόεδρος,
ὁ Βλαδίµιρος Ποῦτιν, τῆς Ἀγγέλης Μέρκελ καὶ τοῦ Φραγκίσκου Ὁλλάνδη παρόντων,
συνθήκην ὑπεγράψαντο καθ' ἣν περὶ τῶν ἀνοχῶν ὡµολογήσαντο.

πάντα δοκοῦν ἐν ἡσυχίᾳ κεῖσθαι, πρόβληµά τι µέγα ἐν τῷ Δεβαλτσέβῳ µένει, ἐκεῖ γὰρ οἱ
Ῥοῦσσοι στρατιῶται πεντακισχιλίσους Οὐκραινοὺς στρατιώτας περιβαλόντες κατέχουσι καὶ
ἐξελθεῖν οὐκ ἐῶσιν, διεβεβαιώσαντο δὲ καρτερῶς ὅτι τὰς µὲν ἀνοχὰς φυλάξοιεν, τοὺς δὲ
πολεµίους στρατιώτας ἐκ τῆς περιβολῆς ἐξιέναι οὐκ ἐάσοιεν· ἐνθάδε δὲ κεῖται τὸ πρόβληµα·
τί γενήσεται ἐὰν οἱ Οὐκραῖνοι στρατιῶται, καίπερ τῇ βίᾳ µὴ χρώµενοι, ἐξιέναι πειρῶσιν;
πυροβολήσουσί τε οἱ Ῥοῦσσοι στρατιῶται καὶ τὰς ἀνοχὰς διαλύσονται;

Ἆρα κινεῖται ἡ γῆ;
22 Φεβρουαρίου 2015

Νεωστὶ Σαουδικὸς ἱερεὺς ἐνδοξότατος ἐγένετο, ὅµως δὲ οὐ τοιούτῳ τῷ τρόπῳ οἷον αὐτὸς
ἤλπιζεν, εἶπεν γὰρ ὅτι ἡ µὲν γῆ οὐ κινοῖτο περὶ τὸν ἥλιον, ὁ δὲ ἥλιος κινοῖτο περὶ τὴν γῆν
ἀκίνητον µένουσαν. τοῦτο δὲ οὕτως ἐγένετο· συνόδου γενησοµένης ἐν πανεπιστηµίῳ τινὶ ἐν
τῇ Σαουδικῇ Ἀραβίᾳ, ἔδοξε τοῖς µαθηταῖς τοῦτον τὸν ἱερέα παρακαλεῖν· διελέγοντο µὲν οἱ
µαθηταὶ περὶ τῆς ἀστρονοµίας καλὴν ἐπιστήµην δεικνύντες, ἐξαίφνης δὲ πάντες οἱ παρόντες
ἐθαύµασαν ἀκούσαντες τοῦ ἱερέως λέγοντος ὅτι ἡ γῆ οὐ κινεῖται. θορύβου γενοµένου, τοῖς
θαυµάσασι µαθηταῖς τόδε τὸ τεχνικὸν παράδειγµα προύθηκεν ὁ ἱερεύς· εἰ ἀεροσκάφος τι
µέλλοι ἐκ τῆς Ἀραβίας πρὸς τὴν Σίναν πετήσεσθαι ἅµα τῆς γῆς κινουµένης, δέοι ἂν τὸ
ἀεροσκάφος µόνον ἐν τῷ ἀέρι µένειν οὐ κινούµενον... καὶ ἡ Σίνα αὐτὴ πρὸς τὸ ἀεροσκάφος
ἥκοι ἄν, διότι εἰ τὸ ἀεροσκάφος πέτοιτο... οὐδέποτε εἰς τὴν Σίναν ἀφίκοιτο ἄν, ἡ γὰρ Σίνα
ἅµα καὶ κινοῖτο ἄν.

τούτου τοῦ ἀγγέλµατος οὐ διὰ πολλοῦ διὰ πάσης τῆς οἰκουµένης διασπαρέντος, πολλοὶ
ἄνθρωποι πρὸς τοῦτο ἐν τοῖς καλουµένοις “κοινωνικοῖς δικτύοις“ (Twitter κτλ.) µάλιστα
ἔπαιζον, πολλοὶ δὲ ἔγραψαν "Eppure non si muove", µεταβαλόντες τὴν ἔνδοξον φράσιν
"Eppure si muove" ἣν ὁ Γαλιλέος τοῖς δικασταῖς εἶπεν αὐτὸν δικάζουσι ἅτε διαβεβαιούµενον
ὅτι ἡ γῆ κινοῖτο.

ἴσως ἡµεῖς αὐτοὶ οὐχ ὑπάρχοµεν καὶ µόνον σκιὰ ὀνείρου ἐσµέν;

Τῷ Ἀµερικανῷ ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ πρεσβευτῇ ἐπιτίθενται
7 Μαρτίου 2015

Ὁ Μᾶρκος Λίππερτ, ὃς πρεσβευτὴς τῶν ΗΑΠ ἐν τῇ Νοτία Κορέᾳ ἐστίν, ἐτρώθη χθὲς τῇ
Πέµπτῃ, ὅµως δὲ λέγουσιν οἱ ἰατροὶ αὐτὸν ἰατρεύσαντες ὅτι τὸ τραῦµα (δύο τραύµατα, τῷ
ὄντι) οὐ χαλεπόν ἐστιν. ἐν τῇ Νοτίᾳ Κορέᾳ ὑπάρχουσι νῦν πολεµικαὶ ἀσκήσεις ἅµα τῷ
Ἀµερικανῷ στρατῷ, αὕτη δέ ἐστιν ἡ τῆς ἐπιχειρήσεως αἰτία.

ὁ ἐπιχειρῶν, ἄνθρωπός τις τῆς Νοτίας Κορέας πεντήκοντα καὶ πέντε ἔτη γεγονώς, ταχέως
ὑπὸ τῶν φυλάκων καταληφθεὶς εἶπεν ὅτι τοῦτο ποιήσειε διότι ταύταις ταῖς πράξεσιν
ἑνίστασθαι βούλοιτο. λέγουσι δὲ οἱ δηµοσιόγραφοι ὅτι οὗτος ὁ ἀνὴρ ἤδη τὸ πρότερον ὅµοιόν
τί ποτε ἐποίησεν.

ὁ Ἀµερικανὸς πρεσβευτὴς τὸ ἄριστον εἴσθιεν ἐν πανδοχείῳ τινὶ, ἔµελλε δὲ οὐ διὰ πολλοῦ
πρὸς σύνοδον ἰέναι, ἐξαίφνης δὲ οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ὄπισθεν φανεὶς αὐτῷ καθηµένῳ
ἐπέθετο µάχαιραν ἔχων· ὅµως δὲ µόνον τοµὴν (µακρὰν δή) ἐποίησεν ἐν τῷ τοῦ πρέσβευτοῦ
προσώπῳ (ἔξεστι τὴν τοµὴν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν), καίπερ ἀπροσδοκήτου ὄντος, καὶ
ἄλλην µικρὰν τοµὴν ἐν τῇ χειρί. ὁ πρεσβευτὴς (τετταράκοντα καὶ δύο ἔτη γεγονώς) ταχέως
πρὸς νοσοκοµεῖον τι ἠνέχθη, οὗ µόνον δύο ὥρας ἐδέησεν αὐτὸν µεῖναι.

κατ' ἐνιαυτὸν µὲν αὗται αἱ πολεµικαὶ ἀσκήσεις γίγνονται, κατ' ἐνιαυτὸν δὲ ἡ Βόρεια Κορέα
αὐτὰς ψέγει. τοῦτο µὲν τὸ εἰωθὸς ἦν πολλὰ ἔτη, νῦν δὲ ὁ τῆς Βορείας Κορέας ἄρχων ταύτην
τὴν ἐπιχείρησιν ἐνεκωµίασεν, οὐδένα δὲ λανθάνει ἡ πρὸς τὰς ΗΑΠ τάσις µάλιστα ηὐξηκέναι
ἐξ οὗ ὁ Κῖµ Ἰὸγγ Ἲλ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀφίκετο. ὅµως δὲ ἡ Ἀµερικανὴ ἀρχὴ οὐδὲν περὶ τούτου
τοῦ ἐγκωµίου εἶπεν.

Καταδίκη ἐν τῇ Ταιλανδίᾳ, µάχη δὲ ἐν τῇ πόλει Τίκριτ
1 Ἀπριλίου 2015

Οἱ δικασταὶ κατεδίκασαν νεωστὶ ἀνθρώπου τινὸς ἅτε τὸν τῆς χώρας βασιλέα ἐν τῷ Facebook
ὑβρίσαντος. ὁ φεύγων, οὗ τὸ ὄνοµα οὐκ ἴσµεν, πέντε ἐπιστολὰς ἐν τῷ Facebook ἐγεγράφει ἐν
οἷς ἐπὶ τὸν βασιλέα λόγους τινὰς ἔλεγεν. λέγεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος, πεντήκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη
γεγονώς, ἐπιχειρηµατίας µέν ἐστι, τυγχάνει δὲ κοινωνὸς τοῦ συλλόγου “Ἐρυθρὰ
Ὑποκάµισα“ καλουµένου ὤν, ὃς τῇ µοναρχίᾳ ἀνθίσταται. πρῶτον µὲν ἔδοξε τοῖς δικασταῖς,
πᾶσι στρατηγοῖς οὖσιν, τοῦ ἀνθρώπου καταγνῶναι δέκα ἔτη καθ' ἑκάστην ἐπιστολήν,
πεντήκοντα ἔτη καθόλου, τέλος δὲ ἐδέξαντο µόνον τὸ ἥµισυ τῆς κολάσεως ἐπιθεῖναι. ὁ
βασιλεύς, ὀγδοήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη γεγονώς, τιµᾶται ὑπὸ τῶν πλείστων τῶν πολιτῶν, οἳ
αὐτὸν ὡς παράδειγµα θεῶνται.

ἐν δὲ τῷ Ἰρᾶκ οἱ Ἰράκιοι στρατιῶται µεγάλην νίκην ἐπὶ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος ἐνίκησαν χθές,
ἐν γὰρ τῇ πόλει Τίκριτ ἀνέλαβον τὰ τῆς ἀρχῆς οἰκήµατα ἃ τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος πολὺν
χρόνον κατεῖχεν· ἐν δὲ ταύτῃ τῇ µάχῃ οἱ Σιίται τοῖς Ἰρακίοις στρατιώταις ἐβοήθησαν. τῇ µὲν
δεκάτῃ τοῦ Μαρτίου µηνὸς οἱ Ἰράκιοι εἰς ταύτην τὴν πόλιν εἰσῆλθον καὶ ἐκ τούτου βάδην
προχωροῦσιν, τὸ δὲ Ἰσλαµικὸν Κράτος καίπερ σφόδρα πειρώµενον οὐχ οἷόν τ' ἐστιν αὐτοὺς
προχωροῦντας παῦσαι, ἀναχωρεῖ δέ.

Ἀπεργία ἐν ταῖς Windsor Βασιλείαις;
7 Ἀπριλίου 2015

Οἱ τοῦ τῶν Βασιλείων Windsor ἐργασταὶ ἀπειλοῦσι τῷ ἀπεργεῖν, ὃ οὐδέποτε τὸ πρότερον
ἐκεῖ γέγονεν, ὅµως δὲ ἀκριβῶς οὐ λέγουσιν ὅ τι ἐν νῷ ποιεῖν ἔχουσιν, πότερον παντελῶς
ἀπεργεῖν ἢ µόνον κατὰ µέρος· κατὰ δὲ τὸν τούτων τῶν ἐργαστῶν φερέφωνον, οὐχ ἱκανὸν
µισθὸν δέχονται, καὶ δὴ οὐ µόνον περὶ τούτου ὀλοφύρονται ἀλλὰ καὶ µέµφονται ὅτι
τυγχάνουσι προῖκα ποιοῦντες πολλὰ ὧν ἐκεῖ ποιοῦσιν, παραδείγµατος ἕνεκα τοῖς µὲν
τουρισταῖς διὰ τοὺ οἰκήµατος ἡγοῦνται καίπερ τοῦτο ποιεῖν οὐκ ἀναγκαῖον αὐτοῖς ὄν, οὐδὲν
δὲ χρηµάτων ὑπὲρ τούτου δέχονται καὶ βούλονται τέλος τούτῳ ἐπιθεῖναι.

αὗται αἱ βασίλειαι, ἐν αἷς διακόσιοι ἐργασταὶ ἐργάζονται, κεῖνται οὐκ ἐν τῷ τοῦ Λονδίνου
κέντρῳ ἀλλὰ ἤδη ἔξω τῆς πόλεως, τῷ πρὸς τὴν πόλιν Reading πορευοµένῳ, ἡ δὲ Βασίλεια
Ἐλισάβετ Β' ἐνίοτε ἡµέρας τινὰς ἐκεῖ διατρίβει (ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς Βασιλείοις Buckingham
διοικεῖ).

Ἄγγελµα τῆς UNICEF περὶ τῆς Νιγερίας
15 Ἀπριλίου 2015

Ἤδη ἐνιαυτὸς ἐξῆλθεν ἐξ οὗ τὸ Βόκο Ἅραµ διακοσίας κόρας ἐκ τοῦ ἄστεως Ζίβοκ, ἐν τῇ
Νιγερίᾳ κειµένου, βίᾳ ἀπέθεντο, νῦν δὲ αὖθις περὶ τούτου τοῦ δυστυχήµατος λέγεται, οὐ
µόνον διότι ἔτους ἤδη ἐξελθόντος οὐδὲν περὶ ἐκείνων τῶν κορῶν ἴσµεν ἀλλὰ καὶ διότι ἡ
UNICEF νεωστὶ ἄγγελµα περὶ τῆς ἐν τῇ Νιγερίᾳ καταστάσεως ἐξέδωκεν, κατὰ γὰρ τὸ ἐν
τούτῳ τῷ ἀγγέλµατι γεγραµµένον ἤδη 800,000 παῖδας διὰ τὸν ἐν τῇ Νιγερίᾳ πόλεµον
ἐδέησεν απὸ τῆς ἑαυτῶν οἰκίας φυγεῖν· οἱ πλεῖστοι τῶν φυγόντων ἐν µὲν τῇ ἄρκτῳ τῆς χώρας
ᾤκουν, πεφύκασι δὲ εἴτε πρὸς ἄλλα µέρη τῆς Νιγερίας εἴτε πρὸς ἄλλας χώρας,
παραδείγµατος ἕνεκα τὸ Σιᾶδ, τὸ Νίγηρ ἢ τὸ Καµεροῦν.

ὁ τοῦ UNICEF τῇ Ἀφρικῇ φερέφωνος, ὁ Μάνουηλ Φονταῖν, εἶπε νεωστὶ ὅτι ὃ ἐν τῷ Ζίβοκ

ἐγένετο µόνον µικρὸν µέρος ἐστὶ τοῦ δυστυχήµατος, πολλάκις γάρ, τῷ ὄντι καθ' ἡµέραν,
παῖδες πολλοὶ ἀφανίζονται, οὐδένα δὲ λανθάνει ὅ τι ἔπειτα γίγνεται· ὑπὸ τοῦ Βόκο Ἅραµ
ἀποτεθέντες, οἱ µὲν παῖδες στρατιῶται γενέσθαι, αἱ δὲ κόραι γαµεῖσθαι ἀναγκάζονται.

Μνήµη περὶ τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων
24 Ἀπριλίου 2015

Τήµερον τῇ Κυριακῇ τιµῶσιν οἱ Ἀρµένιοι ἐκείνους οἳ ὑπὸ τῆς Ὀθωµανικῆς Ἀρχῆς τῷ 1915ῳ
ἔτει παρανόµως ἀπέθανον ἐν ᾧ οἱ ἱστορικοὶ καλοῦσι “γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων“. καίπερ τῆς
Τουρκίας ἔτι καὶ νῦν ἀρνουµένης ἐκεῖνα τὰ τότε γεγενηµένα γενοκτονίαν εἶναι, τῷ ὄντι οἱ
πλεῖστοι τῶν ἱστορικῶν ὁµολογοῦσι τὴν Ὀθωµανικὴν Ἀρχὴν τοὺς Ἀρµενίους ἀναιρεῖν
πειρᾶσαι, τοσοῦτοι δὲ ἄνθρωποι ἀπέθανον ὥστε κατὰ τοὺς ἱστορικοὺς δεῖ “γενοκτονίαν“
τοῦτο καλεῖν (λέγεται ὅτι 1,500,000 ἄνθρωποι ἀπέθανον)· πολλαὶ δὲ χῶραι αἳ τὸ πρότερον
τὴν γενοκτονίαν ἠρνοῦντο νῦν οὐκέτι ἀρνοῦνται· παραδείγµατος ἕνεκα, καὶ ἡ Αὐστρία τὸ
νῦν τοῦτο ὁµολογεῖ, καίπερ ἐν τῷ Πρώτῳ Παγκοσµίῳ Πολέµῳ συµµαχὶς τῇ Ὀθωµανικῇ
Ἀρχῇ οὖσα.

ἡ κεφαλαία µνήµη ἐν τῇ πόλει Ἐρεβὰν ὑπῆρξεν (ἡ Ἐρεβὰν πρωτεύουσα τῆς Ἀρµενίας ἐστίν)·
τῆς µνήµης ἀρχοµένης, ὁ Ἀρµένιος πρόεδρος, ὁ Σέργε Σαρκίσσιαν, χάριν ἔσχε τοῖς ξένοις
ἄρχουσιν εἰς τὴν Ἐρεβὰν τήµερον ἡκοῦσιν, εἶπε δὲ ἄλλα τε καὶ ὅτι δεῖ ἐκείνης τῆς
γενοκτονίας ἀεὶ µὲν µεµνῆσθαι, οὐδέποτε δὲ ἐπιλάθεσθαι. ἐκ τῆς Γαλατίας ἧκον εἰς τὴν
Ἐρεβὰν οὐ µόνον ὁ πρόεδρος Ὁλλάνδε ἀλλὰ καὶ ὁ ᾠδὸς Καρόλος Ἀθναβοῦρ, ὃς τυγχάνει
Ἀρµένιος κατὰ γένεσιν ὤν (ὃ οὐ πολλοὶ ἄνθρωποι ἴσασιν). καὶ δὴ καὶ ἐν πολλαῖς ἄλλαις
πόλεσι διὰ τῆς οἰκουµένης ἄλλαι µνῆµαι ἐποιήθησαν τήµερον, µετὰ γὰρ τὴν γενοκτονίαν
πολλοὶ τῶν περιόντων πρὸς ἄλλας χώρας ἐσκεδάσαντο.

τὸ ὁµολογεῖν ἢ τὸ µὴ ὁµολογεῖν περὶ ταύτης τῆς γενοκτονίας ἀεὶ ἅµιλλαν φέρει τῇ Τουρκίᾳ
πρὸς τὰς χώρας τὴν γενοκτονίαν γενέσθαι ὁµολογούσας. ὅµως δὲ καὶ ἡ Τουρκία
διπλωµατικὸν ἔπεµψεν εἰς τὴν Ἐρεβὰν ἵνα τῆς µνήµης παρέχοι, καίπερ τὸ ὄνοµα
“γενοκτονίαν“ ἀρνoυµένη.

Τάσις µέχρι τῆς Φινλανδίας καὶ τῆς Ῥωσσίας
4 Μαίου 2015

Ὁ Φιννικὸς τῆς ἀµύνης ὑπουργὸς ἐξέβαλε προχθὲς ἐκ τοῦ ναυτικοῦ τὸν ναύαρχον ὃς
ἐκέλευσεν ὑφάλους βόµβας καταρρίπτειν ἐπὶ ὑποβρύχιον ὃ ἔτυχεν ἐγγὺς τοῦ Ἑλσίγκι πλέον·
κατὰ τοὺς ἄρχοντας, ἔδει τὸν ναύαρχον πρῶτον µὲν αἰσθάνεσθαι ἧστινος χώρας ἐκεῖνο τὸ
ὑποβρύχιον εἴη καὶ ὅ τι ἐκεῖ ποιοίη, ἔπειτα δὲ τοῖς ἄρχουσιν ἀγγέλλειν· ὅµως δέ, καίπερ δέον
τοῦτο ποιεῖν, τῷ ναυάρχῳ ἔδοξεν εὐθὺς τῷ ὑποβρυχίῳ ἐπιθέσθαι πρὶν ἐξετάζειν.

ὁ τῆς ἀµύνης ὑπουργός, ὁ Κὰρλ Ἅγλουνδ, εἶπεν ὅτι τῇ µὲν Τρίτῃ ἡµέρᾳ ἄγνωστον
ὑποβρύχιον ὀφθείη, ὅµως δὲ ἀκριβῶς οὐκ εἰδεῖεν πότερον τοῦτο τὸ ὑποβρύχιον Ῥωσσικὸν
εἴη ἢ οὔ.
αὗται αἱ δύο χῶραι, ἥ τε Φινλανδία καὶ ἡ Ῥωσσία, µακρότατον κοινὸν ὅρον ἔχουσιν, τῶν δὲ
τελευταίων µηνῶν πολλάκις ἡ Φινλανδία ἐµέµψατο τὴν Ῥωσσίαν ὡς τακτικὰς διεξόδους
ποιουµένην ἐγγυτάτω τοῦ ὅρου, καὶ δὴ καὶ τὸ πέρυσι Ῥωσσικοῦ ὑποβρυχίου ἐγγὺς τοῦ τῆς
Στοκόλµης λιµένος ὀφθέντος καὶ τῆς Ῥωσσίας ἑαυτῇ κατ' ἐνιαυτὸν προκλητικώτερον πρὸς
τὰς γείτονας χώρας χρωµένης, αἱ πέντε Σκανδιναβαὶ χῶραι (ἥ τε Φινλανδία καὶ ἡ Σουηδία
καὶ ἡ Ἰσλανδία καὶ ἡ Δανία καὶ ἡ Νορβηγία) συνθήκην ὑπεγράψαντο καθ' ἣν ἀµυνοῦσιν
ἀλλήλοις τὴν Ῥωσσίαν.

Ἡ Σίνα πολεµικὴν ἀφορµὴν ἐν τῷ Ζιβουτὶ καταστήσειν µέλλει
10 Μαίου 2015

Ὁ τοῦ Ζιβουτὶ πρόεδρος, Ἰσµαὴλ Ὀµὰρ Γουέλεχ, νεωστὶ τῷ πρακτορείῳ France Presse εἶπεν
ὅτι ἡ Σίνα περὶ τοῦ πολεµικὴν ἀφορµὴν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ καταστῆσαι σφίσι διαλέγοιτο (τοῖς
µὴ εἰδόσιν, τὸ Ζιβουτὶ χώρα ἐστὶν ἐν τῷ καλουµένῳ “Κέρατι τῆς Ἀφρικῆς“, οὕτω καλουµένῳ
διὰ τὴν γεωγραφικὴν µορφήν, τοῦτο ἰδεῖν ἔξεστιν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ).
ἐὰν τὸ τελευταῖον αἱ δύο χῶραι ὁµολογῶσι καὶ ἡ ἀφορµὴ καθιστῆται, αὕτη ἡ ἀφορµὴ
κείσεται ἀκριβῶς παρὰ τῇ Ἀµερικανῇ ἀφορµῇ "Camp Lemmonier" καλουµένῃ, ᾗ οἱ
Ἀµερικανοὶ πολλάκις χρῶνται ὁπόταν στρατιώτας εἰς τὸ Ἰέµεν καὶ τὴν Σοµαλίαν πέµπωσιν.
καὶ δὴ καὶ οὗτος ὁ τόπος πολλοῦ ἄξιός ἐστι κατὰ τα στρατηγικά, ὅστις γὰρ ἂν τούτου τοῦ
τρόπου ἐπικρατῇ δύναται καὶ τῆς εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλατταν εἰσόδου κρατεῖν, ἐξ οὗ ἔξεστιν
εἰς τὴν Διώρυχα τοῦ Σουὲζ ἀφικέσθαι, οὐδὲ ἀναγκαῖόν ἐστιν οὐδενὶ ὁπόσην ῥοπὴν αὕτη ἡ
διώρυξ ἔχει εἰπεῖν, τοῦτο γὰρ οὐδένα λανθάνει.

αὕτη δὲ οὔκ ἐστιν ἡ πρώτη ἐπιχείρησις ἣν ἡ Σίνα ἐν τῷ Ζιβουτὶ ποιεῖ, ἡ γὰρ Σίνα ἤδη
χρήµατα πολλὰ εἰς ταύτην τὴν χώραν εἰσέθηκεν ὡς λιµένας τε καὶ ἀερολιµένας καὶ
σιδηροδρόµους παρασκευάσουσα. κατὰ δὲ τὸν πρόεδρον Ι. Ο. Γουέλεχ, ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ ἡ
Σίνα ἀεὶ ἀσπαστὴ ἔσται.

Τοῦ Διόκαρ Ζαρνάεβ θάνατον καταγιγνώσκουσιν
17 Μαίου 2015

Οἱ δικασταὶ τοῦ Διόκαρ Ζαρνάεβ θάνατον κατεγνώκασιν. ὁ Δ. Ζ., εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς,
Ἀµερικανὸς πολίτης ἐκ Ζεζενίων γονέων, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ βόµβαν ἔθεσαν ἐν ἀθλητικῷ
ἀγῶνι ὃς ἔτυχεν ἐν τῇ πόλει Βόστον ὑπάρχων τῇ 15ῃ ἡµέρᾳ Ἀπριλίου τοῦ 2013ου ἔτους· ἐν
µὲν ταύτῃ τῇ τροµοκρατικῇ ἐπιβολῇ ἀπέθανον µὲν τρεῖς ἄνθρωποι, τέτταρες δὲ καὶ δέκα εἴτε
χεῖρα εἴτε σκέλος ἐστερήθησαν, πλείονες δὲ διακοσίων ἐβλήθησαν, νῦν δὲ οἱ δικασταί, ἑπτὰ
γυναῖκες καὶ πέντε ἄνδρες, αὐτοῦ θάνατον κατεγνώκασιν· ὅµως δὲ ἐδέησεν αὐτοὺς
πεντεκαίδεκα ὥρας ἀλλήλοις διαλέγεσθαι πρὶν ὁµολογῆσαι πότερον δέοι αὐτοῦ θάνατον
καταγνῶναι ἢ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ εἰσαεὶ καταλιπεῖν.

Οἱ ὑπὲρ τοῦ Δ. Ζ. συνηγοροῦντες ὡµολόγουν µὲν ἀεὶ περὶ τοῦ αὐτὸν αἴτιον εἶναι, τοῦτο
οὐδέποτε ἠρνήθησαν, ὅµως δὲ τὸν φεύγοντα σῶσαι πειρώµενοι ἔλεγον ὅτι ὁ µὲν ἀδελφὸς
αὐτοῦ, Ταµερλὰν τῷ ὀνόµατι, αὐτὸν πείσειεν ὡς νεανίαν ὄντα (ὁ ἀδελφὸς ἀπέθανε τῇ
δευτέρᾳ ἡµέρᾳ µετὰ τὴν ἐπιβολὴν ἀπὸ τῶν φυλάκων φεύγων), διὰ δὲ τοῦτο οὐ δέοι αὐτοῦ
θάνατον καταγνῶναι. κατὰ µὲν τοὺς συνηγοροῦντας ὁ Δ. Ζ. οὐκ ᾔδει ὅ τι ποιοίη, κατὰ δὲ
τοὺς διώκοντας ἀκριβῶς ᾔδει, ἐν δὲ τῇ δίκῃ τεκµήριον ἔδειξαν, ἔµνησαν γὰρ ὅ τι ὁ Δ. Ζ.
γράψειεν ἐν τῇ νηὶ οὗ ἔκρυψε πρὶν ὑπὸ τῶν φυλάκων ληφθῆναι· “οὐκ ἀρέσκει µοι
ἀνθρώπους αποκτείνειν, ἀλλὰ ἐν τῷ τοιούτῳ θεµιτόν ἐστιν.“

κατὰ τὸν τῶν δικαστῶν φερέφωνον, ὁ φεύγων ἀτρεµνὴς τὴν δίκην θανάτου ἤκουσεν.

Τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος τῆς Παλµύρας κρατεῖ
26 Μαίου 2015

Τὸ µέλαν σηµεῖον τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους (ΙΚ) ἤδη ἕστηκεν ἐν τῇ τῶν τῆς Παλµύρας
ἐρειπίων ἀκροπόλει, τοῦτο δὲ ἔξεστιν ἰδεῖν ἐν ταῖς φωτογραφίαις ἃς εἰς τὰ κοινωνικὰ δίκτυα
οἱ καλούµενοι “διαδικτυοναῦται“ νεωστὶ εἰσέθησαν.
οἱ τοῦ ΙΚ στρατιῶται, τῆς πόλεως αἱρεθείσης, εἰς τὸ µουσεῖον εἰσέβησαν, τοῦτο γὰρ ἀεὶ τὸ
πρῶτον ποιοῦσιν ἐπειδὰν πόλιν τινὰ λάβωσιν (οὐ µέντοι διὰ πρὸς τὰς Μούσας φιλίαν, ἀλλὰ
τῷ ὄντι τῆς ἐπὶ αὐτὰς ἔχθρας ἕνεκα), ὅµως δὲ ὁ τῶν Μουσείων καὶ Ἀρχαίων τῆς Συρίας
ὑπουργός, ὁ M. Abdelkarim, εἶπε διὰ τοῦ τηλεφώνου ὅτι οἱ τοῦ ΙΚ στρατιῶται µόνον
ἀντιτύπους τῶν ἀληθῶν ἀγαλµάτων διαφθείρειαν (οἱ ἀντίτυποι ἔλαθον αὐτοὺς ἀντίτυποι
ὄντες), πρὶν γὰρ τὸ ΙΚ εἰς τὴν Παλµύραν ἀφίκεσθαι οἱ τοῦ µουσείου ἐπιµελόµενοι, ἅτε
εἰδότες τοὺς τοῦ ΙΚ εἰκότως τὰ ἀγάλµατα διαφθεροῦντας, ἀντιτύπους µὲν ἐποίησαν ἃ ἐκεῖ
ἀντὶ τῶν ἀληθῶν ἀγαλµάτων κατέλιπον, τὰ δὲ ἀληθῆ ἀγάλµατα ἄλλοσε ἐξήνεγκον· εἶπε δὲ
καὶ ὅτι τὸ ΙΚ φύλακας παρὰ τῇ εἰς τὸ µουσεῖον εἰσόδῳ ἔθηκεν.
τοῦτο µὲν ὃ περὶ τοῦ µουσείου ἴσµεν, περὶ δὲ τῶν ἐρειπίων αὐτῶν, ἃ τυγχάνει ἔξω τῆς
πόλεως κείµενα, εἶπεν µὲν ὁ ὑπουργὸς ὅτι οὐκ αἴσθοιντο οὐδὲν νέον πλὴν τοῦ σηµείου,
ἐµέµψατο δὲ ὅτι αἱ ἄλλαι χῶραι οὐδὲν ποιήσειαν ἵνα κωλύσαιεν τὸ ΙΚ εἰς τὴν Παλµύραν
εἰσελθεῖν καὶ τοῦτον τὸν ἔνδοξον ἀρχαιολογικὸν τόπον ἑλεῖν, πάντες γὰρ φοβοῦνται µὴ τὸ
ΙΚ πάντας τοὺς ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς διαφθείρῃ, ὃ οὐκέτι µὲν ἐποίησαν, οἷοί τ' εἰσι
ποιῆσαι ὁπόταν αὐτοῖς δοκῇ.

Ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ· νῆσον ἐκκενοῦσιν ἡφαιστείου ἕνεκα
30 Μαίου 2015

Ταύτῃ τῇ Παρασκευῇ ἡφαίστειόν τι ἐν τῇ νήσῳ Kuchinoerabu-jima (συγγνώµην ἔχετε, ἀλλὰ
οὐ βούλοµαι πειρᾶν τοιοῦτο ὄνοµα ἑλληνιστὶ γράφειν...), ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ, ἐξερρήξατο. αὕτη
µὲν ἡ νῆσος µάλιστα ἀπέχει ἀπὸ τοῦ Τόκιο, ἐκεῖ δὲ µόνον ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα
ἄνθρωποι τυγχάνουσιν οἰκοῦντες, ἁλιεῖς οἱ πλεῖστοι αὐτῶν. οὐ τὸ πρῶτον τοῦτο γίγνεται ἐν
ταύτῃ τῇ νήσῳ (καὶ δὴ καὶ πολλὰ ἡφαίστεια κεῖται ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ), ὅµως δὲ τὸ συµβαῖνον
πάντας ἀπροσδοκήτους κατέλαβεν, τὸ γὰρ ἡφαίστειον Shindake (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὄνοµα
τούτῳ τῷ ἡφαιστείῳ) ἤδη τριακοστὸν καὶ τέταρτον ἔτος ἡσύχαζεν. τὸ ἡφαίστειον τοσοῦτον
καπνὸν καὶ οὕτως ὑψηλὸν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνέρριψεν (ἐννέα χιλιόµετρα τὸ ὑψηλόν) ὥστε
ἐδέησεν ἀεροσκάφη τινὰ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ παρατρέπειν.
ἔνιοι τῶν ἐν τῇ νήσῳ οἰκούντων εἶπον τῇ Ἰαπωνικῇ τηλεοράσει ὅτι ἐξαίφνης ἔκρηξιν µὲν
ἀκούσαιεν, τὰ δὲ οἰκήµατα σεισθεῖεν. τῆς ἐκρήξεως γενοµένης, καίπερ ἐξὸν ἐκεῖ διαµένειν,
οἱ ἄρχοντες εὐθὺς ἐκέλευσαν τοὺς ἐνοικοῦντας τὴν νῆσον καταλιπεῖν, κατὰ γὰρ τοὺς
ἐµπείρους πλείονες ἐκρήξεις γενήσονται. οὐδεὶς ἄνθρωπος ἐβλάβη.

Ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἀποθνῄσκει
5 Ἰουνίου 2015

Ὁ Ταρὲκ Ἀζίς, ὃς ἐν τῷ Ἰρᾶκ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἦν τοῦ Σαδδὰµ Οὑσσεῖν ἄρχοντος,
ἀπέθανε τήµερον ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ. ὁ Ἀζίς, ἤδη ἑβδοµήκοντα καὶ ἐννέα

ἔτη γεγονώς, ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἔκειτο ἅτε καταγνωθεὶς θάνατον τῷ 2010ῳ ἔτει. ὅµως δέ,
καίπερ θάνατον καταγνωθέντα οὐδέποτε ἀπέκτειναν, ὁ δὲ ἐκεῖ ἔκειτο πολλὰ ἔτη.
τοῦ καλουµένου “Δευτέρου Πολέµου τοῦ Κόλπου“ ἀρξαµένου, ὁ Ταρὲκ Ἀζὶς ἔτυχεν
ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ὤν, ἀλλὰ καὶ ταχέως ἐγένετο φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶµ Οὑσσείν·
λόγῳ µὲν ἄλλος ἄνθρωπος, ὁ Mohammed Saeed al-Sahhaf (ὃς νῦν ἐν τοῖς Ἡνωµένοις
Ἀραβικοῖς Ἐµιράτοις οἰκεῖ), φερέφωνος τοῦ Σαδδᾶµ ἦν, ἔργῳ δὲ ὁ Ἀζὶς µείζονα ῥοπὴν εἶχεν
ἐπὶ τοὺς ξένους δηµοσιογράφους. τῷ 2003ῳ ἔτει, τοῦ πολέµου τελευτήσαντος καὶ τοῦ
Σαδδᾶµ ἡττηθέντος, ὁ Ἀζίς, οὐκ ἐξὸν ἀποφυγεῖν, ἑαυτὸν τοῖς Ἀµερικανοῖς παρέδωκεν.

Τοὺς τέτταρας τῆς Μαλασίας “γυµναστὰς“ ἐλευθεροῦσιν
13 Ἰουνίου 2015

Οἱ τῆς Μαλασίας δικασταὶ κατέγνωσαν χθὲς τρεῖς τε ἡµέρας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ µένειν καὶ
µέγα τίµηµα ἀποτίνειν τῶν τεττάρων τουριστῶν οἳ τῇ Τετάρτῃ κατελήφθησαν ἅτε γυµνοὶ
φαινόµενοι ἐν τῷ ὄρει Κιναβάλου καλουµένῳ.
ἆρα τί ἐγένετο; τόδε ἐγένετο· εἴκοσι καὶ ἑπτὰ τουρισταὶ ἀνὰ τοῦτο τὸ ὄρος ἀνέβησαν (κατ'
ἐνιαυτὸν πολλοὶ τουρισταὶ ἀνὰ τὸ Κιναβάλου ἀναβαίνουσιν), ἀναβάντες δὲ καὶ ἔτι ἐν τῷ
ἄκρῳ ὄντες ἀλλήλους προὐκαλέσαντο πρὶν καταβῆναι εἰς τό τε γυµνοῦσθαι καὶ φωτογραφίας
ποιεῖν ἑαυτῶν γυµνῶν ὄντων, καὶ εἰ ψῦχος ἦν· τοῦτο δὲ ἐποίησαν δέκα τῶν τουριστῶν,
καίπερ τῶν ἡγεµόνων τοῦτο µεµφοµένων, τοῖς γὰρ ἐπιχωρίοις τοῦτο τὸ ὄρος ἱερόν ἐστιν.
ἔπειτα δέ, τῶν φωτογραφιῶν ἐν τῷ διαδικτύῳ φανεισῶν, οἱ µὲν φύλακες τέτταρας τῶν
τουριστῶν εὑρόντες κατέλαβον (τοὺς µὲν ἄλλους ἓξ ἔτι καὶ νῦν ζητοῦσιν, οἱ δὲ ἴσως τοὺς
φύλακας ἔφθησαν ἐκ τῆς χώρας ἐκφυγόντες), εἰς δὲ τὸ δεσµωτήριον ἐνεχθέντας ἔδει ἐκεῖ

ἡµέρας τρεῖς µένειν ἕως χθὲς κατεγνώθησαν. ἅτε ἤδη τρεῖς ἡµέρας ἐκεῖ µείναντες, χθὲς τό τε
τίµηµα ἀποτείσαντες καὶ ὁµολογήσαντες ποιῆσαι ὃ οὐ θέµις ἐστὶν ἠλευθερώθησαν.

Ἤδη τὸ διακοστὸν ἔτος ἡ µάχη τοῦ Βατερλὼ ἐγένετο
19 Ἰουνίου 2015

Τῇ 18ῃ ἡµέρᾳ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου τοῦ 1815ου ἔτους ἡ Γερµανικὴ στρατιὰ καὶ ἡ Βρετανικὴ
καὶ ἡ Ὁλλανδικὴ τῷ Ναπολέοντι Βοναπάρτει ἐν τῷ Βατερλὼ ἀντικατέστησαν. ὁ Ναπολέων,
ἐκ τῆς νήσου Ἔλβα ἀποφυγών, οἷ ἐπέπεµπτο, αὖθις τὴν ἀρχὴν κατεῖχεν, ὅµως δὲ αὕτη ἡ
µάχη τέλος ἔθηκε τῇ καλουµένῃ “ἀρχῇ τῶν ἑκατὸν ἡµερῶν“. 200,000 στρατιῶται µετέσχον
ταύτης τῆς µάχης, ἐκ δὲ τούτων 70,000 ἀπέθανον (46,000 µὲν Γαλάται, 24,000 δὲ τῶν
συµµάχων). ἐκείνης τῆς µάχης γενοµένης, ἤρξατο ἡ Βρετανικὴ ἀρχὴ ἐν τῇ Εὐρώπῃ.
οὗτος ὁ τόπος ἐν τῷ Βελγίῳ κεῖται, τὸν δὲ βουλόµενον αὐτὸν σκοπεῖν δεῖ πρὸς τὰς
Βρυξέλλας προσελθεῖν, τὸ γὰρ Βατερλὼ τυγχάνει ἀπέχον µόνον τριάκοντα χιλιοµέτρα τῆς
πόλεως· ἐκεῖσε µὲν πολλοὶ τῶν Εὐρωπαίων ἀρχόντων συνῆλθον χθὲς ἵνα ἀναµιµνήσκοιντο
περὶ ἐκείνης τῆς ἐνδόξου µάχης, παρῆν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης-Χριστοφόρος Ναπολέων
Βοναπάρτης, ἀπόγονος ὢν τοῦ στρατηγοῦ.
ὁ µὲν τοῦ Βελγίου πρωθυπουργός, ὁ Κάρολος Μιχαήλ, εἶπεν ὅτι “τήµερον, καίπερ περὶ
µάχης τινὸς διαλεγόµενοι, τιµῶµεν τῷ ὄντι τὴν διαλλαγήν,“ ἡ δὲ τοῦ Βατερλὼ ἄρχουσα, ἡ
Φλορένση Ῥεύτηρ, εἶπεν ὅτι ὑπολαµβάνοι 12,000 ἀνθρώπους εἰς τοῦτον τὸν τόπον ἀφίξεσθαι
τοῦ τέλους τῆς ἑβδοµάδος τοῦ τὸν τόπον σκοπεῖν ἕνεκα.

τί ἐγένετο ἂν ἐν τῇ Εὐρώπῃ εἰ ὁ Ναπολέων ἐνίκησεν; τοῦτό ἐστι τὸ µέγα ἐρώτηµα ὃ οὐδεὶς
οὐδέποτε ἀποκρίνεσθαι δυνήσεται.

