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It seems that on that year I went back to the old practice of offering the news one by
one instead of two or three combined in each block.

Τροµοκρατικὴν προσβολὴν κωλύουσιν
23 Αὐγούστου 2015

Τῇ Παρασκευῇ 21ῃ ἀνήρ τις Μαροκινός, εἴκοσι καὶ ἓξ ἔτη γεγονώς, ἐπυροβόλησεν ἐπὶ τοὺς
ἐπιβάτας οἳ ἐν τῷ τρένῳ ἐνῆσαν ἐκ τοῦ Ἄµστερδαµ πρὸς τὸ Πάρισι πορευοµένῳ. ὁ
τροµοκράτης, πιστόλιον καὶ καλασνικὸβ ἔχων (εὐκαίρως τῷ καλασνικὸβ χρῆσθαι οὐκ
ἐδύνατο), τρεῖς ἐπιβάτας ἔτρωσεν, ὅµως δὲ ταχέως ὑπὸ τριῶν τε Ἀµερικανῶν στρατιωτῶν καὶ
Βρεταννικοῦ τινος πολίτου οἳ ἔτυχον ἐν τῷ τρένῳ ὄντες ἐπεκρατήθη. ὁ τῆς Γαλατίας πρόεδρος
Ὁλλάνδη καὶ ὁ τῶν ΗΑΠ Ὀβάµα τὴν τούτων τῶν τεττάρων ἀνδρῶν ἀρετὴν δηµοσίᾳ ἐτίµησαν.

Πολεµικὴ κρίσις ἐν ταῖς Κορέαις
23 Αὐγούστου 2015

Πολιτικοὶ τῆς τε Βορείας Κορέας (ΒΚ) καὶ τῆς Νοτίας Κορέας (ΝΚ) συνῆλθον ταύτῃ τῇ
Κυριακῇ ἵνα πειρήσαιεν τέλος ἐπιθεῖναι τῇ πολεµικῇ κρίσει νεωστὶ ἀρξαµένῃ· ὅµως δέ, τῶν
πολιτικῶν διαλεγοµένων, ἡ ἑκατέρας χώρας στρατιὰ παρασκευάζεται. ἆρα τί ἐγένετο; τῇ
Πέµπτῃ ἡµέρᾳ ἡ µὲν ΒΚ πύραυλον ἐφῆκεν ἐπὶ τὰ µεγάφωνα διὰ ὧν ἡ ΝΚ πολιτικὰ ἀγγέλµατα
(κακά, πῶς γὰρ οὔ) ἐπὶ τὸν τῆς ΒΚ ἄρχοντα διαπέµπει, ἡ δὲ ΝΚ ταχέως ἐπὶ τὴν ΒΚ
ἀντεπυροβόλησεν, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐτρώθη οὔτε ἐν τῇ ΒΚ οὔτε ἐν τῇ ΝΚ. νῦν δὲ τῶν µὲν

ἑβδοµήκοντα ὑποβρυχίων ἃ ἔχει ἡ ΒΚ πεντήκοντα ἐκέλευσεν ἐκ τῶν λιµένων ἀποπλεῦσαι, ἡ
δὲ ΝΚ παρασκευάζεται ἵνα ἀµύνηται ἡντιναοῦν προσβολὴν δέχηται ἄν.

Τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος τὸν βέλτιστον τῆς Παλµύρας νεὼν διαφθείρει
26 Αὐγούστου 2015

Τοϋ Ἰσλαµικοῦ Κράτους τῷ µηνὶ Μαίῳ τὴν ἀρχαίαν πόλιν Παλµύραν βίᾳ καταλαβόντος,
πάντες ἐφοβοῦντο µὴ οὗτοι οἱ τροµοκράται τὴν ἔνδοξον πόλιν διαφθείροιεν, νῦν δὲ ἤδη
ἐγένετο ὃ πάντες ἐφοβούµεθα µὴ γένοιτο· πρῶτον µὲν τὸν Jaled al Asad, ἔνδοξον
πρωταρχαιολόγον τῆς Παλµύρας, ἀπέκτειναν ἅτε οὐ βουλόµενον αὐτοῖς εἰπεῖν ὅπου πολλὰ
ἀγάλµατα κρύψαιεν ἃ οἱ ἀρχαιολόγοι ἐκ τῆς πόλεως ἐξέλαβον πρὶν τὸ ΙΚ ἐκεῖσε ἀφίκεσθαι,
νῦν δὲ ἐκρηκτικοῖς χρώµενοι τὸν βέλτιστον τῆς πόλεως νεών, τὸν τοϋ Βαᾶλ, διεφθάρκασιν.
πρὶν τὸν πόλεµον τῷ 2011ῳ ἔτει ἄρχεσθαι, κατ' ἐνιαυτὸν 150.000 τουρισταὶ ἥκοντο εἰς τὴν
Παλµύραν ἵνα τὴν πόλιν θαυµάζοιεν.

Ἡ Οὐγγαρία συρµατόπλεγµα κατασκευάζει
31 Αὐγούστου 2015

Ἡ Οὐγγαρία συρµατόπλεγµα κατεσκεύασε 175 χιλιοµέτρα τὸ µῆκος παρὰ τὸν ὅρον µεταξὺ
ταύτης τῆς χώρας καὶ τῆς Σερβίας κείµενον. µυρίων µὲν ἀποφυγόντων τὸν ὅρον διαβαίνειν

πειρωµένων, ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει τοῦτο τὸ συρµατόπλεγµα κατασκευάζειν, ὅµως δὲ τοῦτο τοὺς
διαβαίνειν καρτερῶς βουλοµένους οὐδαµῶς κωλύει, διὰ δὲ ταῦτα βούλονται νῦν τεῖχος
ὑψηλότατον δὴ (τέτταρα µέτρα τὸ ὑψηλὸν) κατασκευάζειν.
οἱ πλεῖστοι τῶν ἀποφυγόντων, ἐκ τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἀφγανιστᾶν καὶ τοῦ Πακιστᾶν ἡκόντων,
πορεύονται κατὰ τὴν καλουµένην “ὁδὸν τῶν Βαλκάνων“, πειρῶνται δὲ εἰς τὴν Γερµανίαν
ἀφίκεσθαι· δέον οὖν αὐτοὺς τὴν Οὐγγαρίαν διαβαίνειν, οἱ ταύτης τῆς χώρας ἄρχοντες
πειρῶνται τοῦτο κωλύειν.

Οἱ Γαλλικοὶ γεωργοὶ εἰς τὸ Παρίσιον συνέρχονται
3 Σεπτεµβρίου 2015

Οἱ Γαλλικοὶ γεωργοὶ τήµερον τῇ Πέµπτῃ ἐν τῷ τοῦ Παρισίου κέντρῳ ἐκδηλοῦσθαι ἐν νῷ
ἔχουσιν. λέγεται ὅτι 4,500 γεωργοί, πεντήκοντά τε λεωφορείοις καὶ χιλίοις τρακτέρσι
χρώµενοι, εἰς τὴν µητρόπολιν ἀφίξονται. τὴν τῆς ἐκδηλώσεως αἰτίαν ἤδη σαφῶς εἶπον·
βούλονται τὸν πρόεδρον Ὁλλάνδην µείζονα ἐπικουρίαν τῇ γεωργίᾳ αἰτεῖν, ἄλλην τε καὶ
οἰκονοµικήν, ἵνα τοῖς ἄλλοις Εὐρωπαίοις γεωργοῖς ἐπ' ἴσης κατὰ τὰ τιµήµατα ἐν τῇ ἀγορᾷ
ἁµιλλᾶσθαι δύνωνται.
οὐδένα δὲ λανθάνει ἡ ἐκδήλωσις πολλοὺς πολίτας ἀναγκάσουσα τὸ αὐτοκίνητον οἴκοι
καταλιπεῖν, τοσούτων γὰρ ἐκδηλωτῶν τὸ κέντρον κατεχόντων χαλεπὸν ἔσται διὰ τῆς πόλεως
πορεύεσθαι πλὴν τῶν πεζῶν. ἄλλα δὲ ὅµοια προβλήµατα ἐγένετο καὶ τῷ µηνὶ Ἰουλίῳ, τῶν γὰρ
γεωργῶν τὰς εἰς τὸν Μον-Σαιν-Μισὲλ εἰσόδους, ὃς ἐνδοξότατος τουριστικὸς τόπος τυγχάνει
ὤν, πολλὰς ἡµέρας φραξάντων οὐκ ἐξῆν ἀφίκεσθαι.

Αἱ πλουσιώταται τοῦ Περσικοῦ Κόλπου χῶραι ἀποφεύγοντας οὐκ
εἰσδέχονται
8 Σεπτεµβρίου 2015
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παρασκευαζοµένης, νῦν δηµοσιογράφοι τινὲς ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου περὶ πράγµατος τινὸς
γράφειν ἄρχονται ὃ εἰς τὸ νῦν πάντας λέληθεν, οὐδεὶς γὰρ τοῦτο ᾔσθετο· αἱ πλούσιαι τοῦ
Περσικοῦ Κόλπου χῶραι οὐδένα τῶν ἀποφευγόντων εἰσδεδεγµέναι εἰσίν, καίπερ πλησιαιτέρω
κείµεναι ἢ ἡ Εὐρώπη καὶ πλουσιώταται οὖσαι. ὁ ὀργανισµὸς Διεθνὴς Ἀµνηστία, τοῦτο νεωστὶ
αἰσθόµενος, πειράσεται ταύτας τὰς χώρας (τό τε Ὀµὰν καὶ τὸ Κατὰρ καὶ τὸ Βαχρεῖν καὶ τὴν
Σαυδικὴν Ἀραβίαν καὶ τὰ Ἡνωµένα Ἀραβικὰ Ἐµιράτα καὶ τὸ Κουβαῖτ) ἀναπείθειν ἐνίους τῶν
ἀποφευγόντων εἰσδέχεσθαι.

Ὁ Ai Weiwei εἰς τὸ Λονδίνον ἀφικνεῖται
13 Σεπτεµβρίου 2015

Ὁ ἔνδοξος Σινικὸς τεχνίτης Ai Weiwei ἐκ τῆς Κίνης ἐξελθὼν καὶ εἰς τὸ Λονδίνον ἀφικόµενος
εἶπεν ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τὴν µὲν τελευταίαν ἔκθεσιν ποιήσειε πρὶν καταληφθῆναι (τῷ µηνὶ

Ὀκτωβρίου 2010), τὴν δὲ πρώτην ἤδη ἐλευθερωθείς νῦν ποιεῖν βούλοιτο, εἶπε δὲ καὶ ὅτι αὕτη
ἡ αἵρεσις ἀξιόλογος εἴη.
τῷ µὲν 2010ῳ ἔτει οἱ ἐν τέλει αὐτὸν ἐκ τοῦ Λονδίνου εἰς τὴν Κίναν ἐπανελθόντα τοῦ
διαβατηρίου ἐστέρησαν ἵνα ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν µὴ δύναιτο, νῦν δὲ αὐτῷ ἀποδεδώκασιν·
ἐξὸν δὲ αὐτῷ αὖθις πορεύεσθαι, ἐβούλετο τὸ ἔργον ἐκεῖ ἐπαναλαβεῖν οὗ τὸ τελευταῖον
ἠργάσατο.
ὅµως δέ, πρὶν πρὸς τὸ Λονδίνον πορεύεσθαι, ὁ A.W. πρὸς τὴν Γερµανίαν προσῆλθεν, οὗ ὁ υἱὸς
αὐτοῦ, ἓξ ἔτη γεγονώς, οἰκεῖ. καίπερ νῦν τὴν πρώτην ἔκθεσιν ἐν τῷ Λονδίνῳ ποιήσας διὰ τὴν
αἰτίαν ἣν ἤδη εἴποµεν, ὁ τεχνίτης ἐν νῷ ἔχει ἐνίοτε µὲν ἐν τῇ Κίνῃ, ἐνίοτε δὲ ἐν τῷ Βερολίνῳ
ἐργάζεσθαι καὶ οἰκεῖν.

Σεισµὸς ἐν τῇ Χίλῃ
17 Σεπτεµβρίου 2015

Χθὲς δεινὸς σεισµὸς ἐν τῇ Χίλῃ ἐγένετο. ὁ σεισµός, 8,3 βαθµῶν κατὰ τὴν Ῥίχτερ κλίµακα,
οὕτως ἰσχυρὸς ἐγένετο ὥστε καὶ ἐν τῇ Ἀργεντίνῃ ᾔσθοντο, τῷ δήµῳ Μενδόζῃ. τοῦ σεισµοῦ
ἕνεκα ὀκτὼ µὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν, πολλὰ γὰρ οἰκήµατα
κατέπεσεν ἄλλοθί τε καὶ ἐν τοῖς ἀπόροις δήµοις, οὗ τὰ οἰκήµατα ἀσφαλῆ οὔκ ἐστιν. τοῦ
πρώτου σεισµοῦ γενοµένου, ἐξῆν καὶ ἄλλους εἴκοσιν ἀσθενεστέρους σεισµοὺς τῶν
ἐπιγιγνοµένων ὡρῶν αἰσθάνεσθαι.
οἱ ἐν τέλει, φοβούµενοι µὴ ζουνάµι γένοιτο, ἐκέλευσαν τοὺς ἐν τῇ παραλίᾳ οἰκοῦντας ὡς
τάχιστα ἀπὸ τῆς θαλάττης ἀποχωρεῖν, ἐδέησε δὲ ἑκατοµµύρια πολιτῶν τοὺς οἴκους καταλιπεῖν.

Νέα ἄθεος πολιτεία τῷ Νεπᾶλ
20 Σεπτεµβρίου 2015

Ἡ τοῦ Νεπᾶλ βουλὴ νέαν ἄθεον δηµοκρατικὴν πολιτείαν τήµερον ἐψηφίσατο ἣ τέλος ἐπιτίθησι
τῇ προβληµατικῇ καταστάσει τῷ ἔτει 2008ῳ τῆς µοναρχίας ἀναιρεθείσης ἀρξαµένῃ. πολλοὶ
ἄνθρωποι ἀπέθανον ταύτης τῆς διαφορᾶς ἕνεκα, οἱ γὰρ πολῖται ἅµιλλαν ἐποιοῦντο πότερον
δέοι τὴν νέαν πολιτείαν ἄθεον εἶναι ἢ οὔ. ὁ τῆς χώρας πρόεδρος, ὁ Ram Baran Yadav, τὴν νέαν
πολιτείαν ἐν τῇ βουλῇ τήµερον ἐγράψατο, νῦν δέ, καίπερ τῶν πλείστων πολιτῶν ἱνδουιστῶν
ὄντων, τὸ Νεπᾶλ ἄθεος δηµοκρατία γενήσεται· τῆς παρασκευῆς τελευτησάσης, εἶπεν ὁ
πρόεδρος ὅτι ἐλπίζοι ταύτην τὴν πολιτείαν εἰρήνην τε καὶ οἰκονοµικὴν εὐτυχίαν τῇ χώρᾳ
ποριεῖν.

Ὁ Ἂλ Σισὶ τοὺς τρεῖς τοῦ Al Jazeera δηµοσιογράφους ἐλευθεροῖ
23 Σεπτεµβρίου 2015

Ὁ Αἰγύπτιος πρόεδρος Ἂλ Σισὶ συγγνώµην ἔσχε τήµερον 358 δεσµώταις τῆς µουσουλµανικῆς
ἑορτῆς ἕνεκα, ἐν οἷς τρεῖς τοῦ Al Jazeera δηµοσιογράφοι εἰσὶν οἳ νεωστὶ κατεδικάσθησαν ἅτε
(κατὰ τὴν Αἰγυπτίαν ἀρχὴν) ψευδῆ νέα σκεδάννυντες καὶ ἐξουσίαν οὐκ ἔχοντες τῷ ἐν τῇ
Αἰγύπτῳ ἐργάζεσθαι. ἠλευθερώθησαν δὲ καὶ πολλοὶ ἄλλοι οἳ τῷ προέδρῳ ποτὲ ἐνέστησαν.
ἐξ οὗ ὁ Ἂλ Σισὶ εἰς τὴν ἀρχὴν ἀφίκετο, οἱ δηµοσιογράφοι σχετλιάζουσι λέγοντες ὅτι ἡ µὲν

παρρησία ἐκ τῆς χώρας ἠφάνισται, αὐτοῖς δὲ οὐκ ἔξεστιν ἀβιάστως τε καὶ ἀκωλύτως ὅ τι ἂ
βούλωνται ἀγγέλλειν.

Τὸν ὕστατον Ζὰρ ἐξορύξουσιν
27 Σεπτεµβρίου 2015

Ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται τὸ νεκρὸν τὸ τοῦ ὑστάτου Ζὰρ ἐξορύττειν· τῆς Ῥωσσικῆς
ἐπαναστάσεως γενοµένης, ὁ Νικόλαος Β' ὑπὸ τῶν βολσεβίκων τῷ 1918ῷ ἔτει ἀπέθανεν αὐτός
τε καὶ οἱ συγγενεῖς (ὅµως δὲ πάντες ἀκηκόαµεν τὸν µῦθον καθ' ὃν ἡ Ἀναστασία ζῶσα
ἀπέφυγεν). ὅ τε Ζὰρ καὶ ἡ Βασίλεια Ἀλεξάνδρα Φιοδόροβνα ἐν τῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ
Ἁγίου Παύλου ἱερῷ κεῖνται, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πετρουπόλει. τὰ νεκρὰ τῷ µὲν 1991ῳ ἔτει εὑρέθη, τῷ
δὲ 1998, τοῦ Βόρις Ἱέλτζιν προέδρου ὄντος, εἰς τοῦτο τὸ ἱερὸν σεµνότατα ἠνέχθη.
ἡ Ῥωσσικὴ ἀρχὴ βούλεται DNA µόρια ἐκ τοῦ νεκροῦ ἐκλαβεῖν, ἵνα ἐξετάσωσιν πότερον
ἀληθῶς τὸ ἐκεῖ κείµενον νεκρὸν ὁ Ζάρ ἐστιν ἢ οὔ, ἔνιοι γὰρ τῶν ἀπογόνων νῦν περὶ τούτου
ἀπιστίαν ἔχουσιν (διὰ ὅ τι ἀπιστίαν ἔχουσιν οὐκ εἶπον).

Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη τῷ Ἀσσᾶδ βοηθεῖ
2 Ὀκτωβρίου 2015

Πολεµικὰ Ῥωσσικὰ ἀεροσκάφη βόµβας κατέρριψεν ἐπὶ µέρη τινά τῆς Συρίας, νῦν δὲ σαφὲς
οὐκ ἔστιν τίσι προσβαλεῖν ἐν νῷ εἶχον τοῦτο ποιοῦντες, ὁ µὲν Ποῦτιν διαβεβαιοῦται ὅτι οἱ
Ῥωσσικοὶ κυβερνῆται στρατοπέδοις τισὶ τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους ἐπέθεντο, ἄλλοι δὲ λέγουσιν
ὅτι τὰ µὲν ἀεροσκάφη ἐπέθετο τοῖς τῶν τῷ Ἀσσᾶδ ἀνθισταµένων στρατοπέδοις, ὁ δὲ Ποῦτιν
τῷ Ἰσλαµικῷ Κράτει ὡς προφάσει χρῆται ἵνα τῷ Ἀσσᾶδ βοηθῇ, οὐδένα γὰρ λανθάνει ὁ Ποῦτιν
αὐτῷ βοηθεῖν πειρώµενος.
ὁ τῆς Ῥωσσικῆς ἀρχῆς φερέφωνος τῇ Ἀµερικανῇ ἀρχῇ περὶ τῆς γενησοµένης προσβολῆς
ἤγγειλεν, ὅµως δὲ µόνον µίαν ὥραν πρὸ τῆς προσβολῆς αὐτῆς, ᾔτησε δὲ καὶ αὐτοὺς µὴ εἰς τὸν
τῆς Συρίας ἀέριον χῶρον εἰσιέναι.
νῦν δέ, τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐν τῷ αὐτῷ οὐρανῷ ἅµα σύνεισιν Ἀµερικανά τε ἀεροσκάφη
καὶ Ῥωσσικά, ἐναντία δὴ τέλη ἑκάτερα ἔχοντα, οὐδὲ δεῖ ἡµᾶς σοφωτάτους εἶναι ἵνα ἴδωµεν
τοῦτο ἐπικινδυνότατον ὄν.

Ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ἐν τῷ Μαρόκῳ ἀπαγορεύουσιν
7 Ὀκτωβρίου 2015

Ἐν τῷ Μαρόκῳ οἱ κριθίνου παραγωγεῖς ἐν νῷ εἶχον ἑορτὴν τούτου τοῦ ποτοῦ ἐν τῇ πόλει
Κασαβλάγκῃ ποιεῖν ἵνα ἐποτρύνοιεν τοὺς πολίτας πλεῖον κριθίνου πίνειν. ταύτης τῆς ἑορτῆς
ἀγγελθείσης οἱ πολῖται µάλιστα ἐθαύµασαν, ὁ γὰρ ἰσλαµικὸς νόµος τὸ οἰνόπνευµα ἀπαγορεύει,
καὶ εἰ ἐν τῷ Μαρόκῳ οὗτοι µὲν οἱ νόµοι οὐ τοσοῦτο κυριεύουσιν ὡς ἐν ἄλλαις ισλαµικαῖς
χώραις, ἔξεστι δὲ τοῖς τε πολίταις καὶ τοῖς τουρισταῖς ἐκεῖ οἰνόπνευµα πίνειν (καὶ εἰ µετρίως).
ὅµως δὲ ἑορτὴν τοῦ κριθίνου ποιεῖν (ὃ οὐ µόνον ἐν τῇ Γερµανίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις πολλαῖς
χώραις γίγνεται) ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει ἄγαν τε ποιεῖν καὶ ὑβρίζειν, οἱ δὲ ταχέως ἄγγελµα µὲν
δηµοσίᾳ ἤγγειλαν καθ' ὃ ταύτην τὴν ἑορτὴν ἀπαγορεύουσιν, ἐκέλευσαν δὲ τοὺς πίνακας τὴν
ἑορτὴν ἀγγέλλοντας ἀφαιρεῖσθαι (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστι τοιοῦτον πίνακα ἰδεῖν).

Δεινοτάτη τροµοκρατικὴ ἐπιβολὴ ἐν τῇ Τουρκίᾳ
11 Ὀκτωβρίου 2015

97 ἄνθρωποι ἀπέθανον καὶ 186 ἐτρώθησαν χθὲς τῷ Σαββάτῳ πρωὶ ἐν τῇ πόλει Ἀγκύρᾳ, δυοῖν
ἀνατινάξεων γιγνοµένων. πολλῶν πολιτῶν πρὸς διαδήλωσιν ἐγγὺς τοῦ σιδηροδροµικοῦ
σταθµοῦ γενησοµένην συνιόντων, ἐξαίφνης δύο βόµβαι ὀλίγου δεῖν ἅµα ἀνετίναξαν. οἱ
διαδηλωταὶ ἐβούλοντο τῷ πρὸς τοὺς Κούρδους καὶ πρὸς τὸ ΠΚΚ πολέµῳ ἐνίστασθαι.
οὐκέτι ἐξὸν ἀκριβῶς εἰδέναι ὅστις ἀληθῶς τὴν αἰτίαν ἔχει, ἡ Τουρκικὴ ἀρχὴ τὸ Ἰσλαµικὸν
Κράτος τῆς τροµοκρατικῆς ἐπιβολῆς αἰτιᾶται.
τῇ πρώτῃ ἡµέρᾳ τοῦ Νοεµβρίου ἀρχαιρεσιῶν γενησοµένων ἐν τῇ Τουρκίᾳ, τὸ ΠΠΚ ἤδη
ἐκεχειρίαν ἠγγέλκει ἅτε οὐ βουλόµενον ἐµποδὼν ταῖς ἀρχαιρεσίαις εἶναι· ὅµως δὲ ἡ τοῦ
Ἐρδογὰν ἀρχὴ διατελεῖ τοῖς τῷ ΠΠΚ κατεσχηµένοις χωρίοις κατὰ γῆν καὶ κατὰ ἀέρα
ἐπιτιθεµένη.

Νέαν φωτογραφίαν τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδὸς“ εὑρίσκουσιν
15 Ὀκτωβρίου 2015

Πάντες ἀκηκόαµεν περὶ τοῦ “Βίλλι τοῦ Παιδός“, τοῦ νεανίου ὃς ἐν τῷ Νέῳ Μεξίκῳ εἴκοσι καὶ
ἕνα ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν. Βίλλι ὁ Παῖς (τὸ ἀληθὲς ὄνοµα αὐτοῦ ἦν William Henry McCarty)
ἀπέθανε τῷ 1881ῳ ἔτει, εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, τοσαῦτα ἔτη ὅσους ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν·
ὅµως δὲ διαβεβαιοῦνται ἄλλοι ὅτι µόνον τέτταρας ἢ πέντε καὶ αὐτοὺς ἀµυνόµενος.
µίαν µὲν µόνην φωτογραφίαν αὐτοῦ εἴχοµεν εἰς τὸ νῦν, νεωστὶ δὲ ἄλλην εὗρον ἐν ᾗ ἔξεστιν
αὐτὸν ἰδεῖν τῷ 1878ῷ ἔτει σὺν φίλοις τισὶ σχολὴν ἔχοντα. ὁ “Παῖς“ ἕστηκεν ἐν τῇ ἀριστερᾷ
τῆς φωτογραφίας, οὐδὲ ἴσµεν ὅστις ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος τὴν χεῖρα προτείνων.

Διατελοῦσιν αἱ ἅµιλλαι ἐν τῷ Ἰσραῆλ
19 Ὀκτωβρίου 2015

Διατελεῖ τὰ προβλήµατα τοῖς τε Ἰσραηλίταις καὶ τοῖς Παλαιστίνοις. ἤδη τῇ προσθίᾳ ἑβδοµάδι
ἤρξατο ἡ ἅµιλλα ἣν ἤδη πάντες “τὴν τρίτην ἰντιφάδαν“ ἢ “τὴν τῶν µαχαιρῶν ἰντιφάδαν“
ὀνοµάζουσιν. κατὰ τὴν Ἰσραηλινὴν ἀρχήν, ἐν λεωφορείῳ Παλαιστίνος τις Ἰσραηλινῷ µὲν
στρατιώτῃ ὃς ἔτυχεν ἐκεῖ ὢν ἐπέθετο µαχαίρᾳ χρώµενος, ἐπειράσατο δὲ τὸ ὁπλοπολυβόλον
αὐτοῦ ἀφαιρεῖν, ἀλλὰ οἱ Παλαιστῖνοι τοῦτο παντελῶς ἠρνήθησαν καὶ εἶπον ὅτι ὁ στρατιώτης
τῆς ἁµίλλης ἄρξαιτο. ὁστισοῦν αἴτιος ᾖ ἄν, ἐκ τούτου ἡ ἅµιλλα ηὐξήθη.

αἱ πλεῖσται τῶν συµβολῶν, ἐν αἷς ἤδη πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπέθανον, γίγνονται ἐν τῇ Ἰερουσαλὴµ
καὶ τῇ Ἑβρώνι καὶ τῇ Δυτικῇ Ὄχθῃ, καὶ εἰ ἐν ἄλλοις τῆς χώρας µέρεσι τὸ αὐτὸ ἰδεῖν δυνάµεθα·
παραδείγµατος ἕνεκα, χθὲς τῇ Κυριακῇ ἐν τῇ πόλει Βεραβῇ ἀνήρ τις Παλαιστίνος ἐνίοις
ἀνθρώποις ἀλόγως ἐπέθετο, ἔπειτα δὲ ὁ ἀνὴρ ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν.
ἡ πόλις Ἱερουσαλὴµ σχεδὸν σχιστή ἐστίν, οἱ γὰρ φύλακες φράγµατα τεθήκασιν τοὺς
µουσουλµάνους δήµους καὶ τοὺς ἰουδαίους δήµους σχίζοντα, χαλεπόν δέ ἐστιν διὰ τῆς πόλεως
ἐκ δήµου τινὸς εἰς ἄλλον δῆµον πορεύεσθαι.

Δύο ἄρχοντε ἐν καπηλείῳ
24 Ὀκτωβρίου 2015

Ὁ Ἡνωµένου Βασιλείου Πρωθυπουργὸς Δαβὶδ Κάµερων καὶ ὁ τῆς Κίνης Πρόεδρος ἅµα τε
καὶ φιλικῶς συνῆλθον προχθὲς πρὸς καπηλεῖόν τι ἐν τῷ Λονδίνῳ, ἐκεῖ δὲ κρίθινον ἔπιον καί,
πῶς γὰρ οὔ, ἔφαγον τὸ ἐνδοξότατον ὄψον "fish and chips", τὸ ὄψον ὃ τοσοῦτοι τοῦ ΗΒ πολῖται
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐσθίουσιν. τῇ Δευτέρᾳ ἀφικόµενος, ὁ τῆς Κίνης πρόεδρος τέτταρας ἡµέρας ἐν
τῷ Λονδίνῳ ἔµεινε καί, ξένος τῆς Βασιλείας γενόµενος, ἐν τοῖς τοῦ Βάκιγχαµ βασιλείοις
διῴκησεν, χθὲς δὲ τὸ Λονδίνον καταλιπὼν πρὸς τὴν πόλιν Μάγξεστερ ἐπορεύθη.
τὸ ΗΒ πειρᾷ τὰς ἐµπορικὰς συνθήκας µετὰ τῆς Κίνης κρατύνειν, αὕτη γὰρ ἡ χώρα τυγχάνει ἡ
δευτέρα τῆς οἰκουµένης οἰκονοµία οὖσα. τῷ µὲν 2005ῳ ἔτει προσῆλθεν εἰς τὸ ΗΒ ὁ τότε
πρόεδρος τῆς Σίνης, ἐκείνῳ δὲ τῷ χρόνῳ οἱ πολῖται ἐν ταῖς ἁγυιαῖς ἐπὶ αὐτὸν διεδηλώσαντο
τῶν ἀνθρωπίνων ἐν τῇ Κίνῃ δικαιωµάτων ἕνεκα.

Ὁ τιµιώτατος πλακοῦς

29 Ὀκτωβρίου 2015

Πλούσιος Ἕλλην οὗ τὸ ὄνοµα οὐ γιγνώσκοµεν ἐπρίατο νεωστὶ ἐν δηµοπρασίᾳ τὸν τιµιώτατον
πλακοῦντα τῆς οἰκουµένης 20,000 εὐρῶν. διὰ τί οὕτω τίµιός ἐστιν; οὗτός ἐστι πλακοῦς τῆς
νεὼς Τιτάνικ, ἣ τῷ 1912ῳ ἔτει κατέδυ· ἐπιβάτης τις τῆς νεὼς Καρπαθίας, ἣ τοὺς περιόντας τῆς
Τιτάνικ ναυαγοὺς ἔσωσεν, τὸν πλακοῦντα ἔλαβεν ἐκ πλοίου τινὸς ἐν οἷς ἔµενον οἱ περιόντες
ἕως σωθήσοιντο, τῆς Τιτάνικ ἤδη καταδύσης. ἐν δὲ τῇ αὐτῇ δηµοπρασίᾳ ἄλλος τις ἀνώνυµος
ὠνητὴς ἐπρίατο φωτογραφίαν τοῦ παγοβούνου ὃ τὴν ναῦν κατέδυσεν (ἔξεστι τὴν φωτογραφίαν
ἐνθάδε ἰδεῖν).

Τὸ ἐν τῇ Τεχεράνῃ πρῶτον KFC µόνον τρεῖς ἡµέρας βιοῖ
4 Νοεµβρίου 2015

Ἐλέγετο ὅτι ἡ ἐνδοξοτάτη Ἀµερικανὴ ἐπιχείρησις ἑστιατορίων Kentucky Fried Chicken
ὀψοπώλιον ἀνοίξειε ἐν τῇ Τεχεράνῃ, πολλοὶ δὲ πολῖται τοῦτο ἀκούσαντες ἐκεῖσε
προσέβαινον... ἀλλὰ τὸ ὀψοπώλιον µόνον τρεῖς ἡµέρας ἀνεῳγµένον κατέµενεν, οἱ γὰρ
φύλακες χθὲς τὸ ὀψοπώλιον κατέκλεισαν τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἐξ οὗ ἀνεῴχθη· ἡ αἰτία (ἴσως ἡ
πρόφασις) ἥδε ἐστί, ὅτι τὸ κατάστηµα ἐξουσίαν οὐκ ἔχοι. ὅµως δὲ νῦν ἴσµεν τοῦτο τὸ
ὀψοπώλιον οὐ µὲν ἐξαρτώµενον ἐκ τῆς ἀληθοῦς ἐπιχειρέσεως KFC, µίµηµα δὲ ὄν.
λέγεται δὲ καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς αἰτία τυγχάνει πολιτικὴ οὖσα, οἱ γὰρ τοῦ Ἰρᾶν ἄρχοντες, πολιτικῶν
αἰτιῶν ἕνεκα, οὐκ ἐθέλουσι ταῦτα τὰ Ἀµερικανὰ σύµβολα ἐν τῇ χώρᾳ ἰδεῖν· νεωστὶ δή,

παραδείγµατος ἕνεκα, ὁ τῆς Ἐργασίας Ὑπουργὸς Mahmoud Shokri εἶπεν ὅτι ἅτινα ἑστιατόρια
Ἀµερικανὸν ὄνοµα ἂν ἔχῃ εὐθὺς κλεισθήσεται.

80,000 Ῥωσσικοὶ περιηγῆται τὴν Ἐρυθρὰν Θάλατταν καταλείπουσιν
8 Νοεµβρίου 2015

Μετὰ τὴν τροµοκρατικὴν ἐπιβολὴν ἐν ᾗ Ῥωσσικὸν ἀεροσκάφος ἐξερράγη (224 ἄνθρωποι
ἀπέθανον), ὁ πρόεδρος Ποῦτιν ἐκέλευσε πάντας τοὺς Ῥωσσικοὺς περιηγήτας οἳ νῦν ἐγγὺς τῆς
Ἑρυθρᾶς Θαλάττης εἰσὶν ἐπανελθεῖν· ὅµως δὲ τοῦτο ῥᾴδιον οὐ γενήσεται, ὁ γὰρ ἀριθµὸς τῶν
Ῥωσσικῶν περιηγητῶν οἳ τυγχάνουσι νῦν ἐκεῖ ὄντες περὶ 80,000 ἐστίν, οὕτω ἔνδοξος παρὰ
τοῖς Ῥωσσικοῖς πολίταις γεγένηται ὁ τόπος πρὸς τήν τε ἀνάπαυλαν καὶ σχολήν.
ἡ µὲν τῆς Ῥωσσίας ἀρχὴ τετταράκοντα κενὰ ἀεροσκάφη ἔπεµψεν ἵνα τῆς ἀναχωρήσεως
ἄρχηται, τὰ δὲ τὸ πόρευµα ποιήσεται ἕως ἂν πάντες οἱ Ῥωσσικοὶ πολῖται τὸν τόπον
καταλίπωσιν, ἀλλὰ οἱ ἐπιβάται σχετλιάζουσιν ὅτι, οὐκ ἐξὸν τὸ νῦν συµφέρειν πλεῖον ἢ πήραν
κατ' ἄνθρωπον, δεήσει αὐτοὺς πάντα τὰ σκεύη ἐκεῖ καταλιπεῖν, ἃ ἔπειτα, τῆς ἀναχωρήσεως
τελευτησάσης, πρὸς τὴν Ῥωσσίαν ἐνεχθέντα αὐτοῖς δοθήσεται.

Οἱ κροκόδειλοι φύλακες καθίστανται
13 Νοεµβρίου 2015

ἡ τῆς Ἰνδονησίας ἀρχὴ ἐν νῷ ἔχει τοὺς µὲν φαρµακοκαπήλους εἰς νῆσον τινὰ πέµψαι, ἐκεῖσε
δὲ σῖτον καθ' ἡµέραν πέµψαι τοῖς καταλειφθεῖσιν (ὅµως δὲ εἶπεν ὁ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος ὅτι
µόνον τοὺς θάνατον καταδικασθέντας ἐκεῖσε πέµψοιεν). ἴσως τοῦτο οὐ τοιοῦτό ἐστι ὥστε
ἄγγελµα περὶ τῆς οἰκουµένης ἀγγελεῖν, ἀλλὰ τοῦτο µόνον ἥµισυ τῆς τῶν ἐν τέλει διανοίας
ἐστίν· τὸ ἄλλο ἥµισυ τόδε ἐστίν, τὴν νῆσον κροκοδείλοις κυκλοῦσθαι.
οἱ ἄρχοντες ἴσασι τοὺς φαρµακοκαπήλους, ἅτε πολλὰ χρήµατα ἔχοντας, ἐν τοῖς δεσµωτηρίοις
τοὺς φύλακας ἀργυρίῳ συνεχῶς ἀναπείθοντας τε καὶ διαφθείροντας ἵνα ἐῶσιν αὐτοὺς
ἐκφυγεῖν, ἀλλὰ χαλεπώτατον ἐστι κροκόδειλον ἀναπείθειν.
ἐν τῇ Ἰνδονησίᾳ οἱ νόµοι οἱ ἐπὶ τοὺς φαρµακοκαπήλους κατατεθειµένοι αὐστηρότατοί εἰσίν,
παραδείγµατος ἕνεκα τῷ µηνὶ Ἀπριλίῳ ὀκτὼ ἄνθρωποι φαρµακοκαπηλείας ἕνεκα
καταδικασθέντες ἐθανατώθησαν.

Ὁλλάνδη· “Ἡ Γαλατία εἰς πόλεµον κατέστη“
17 Νοεµβρίου 2015

Μετὰ τὰς τροµοκρατικὰς ἐπιβολὰς νεωστὶ ἐν τῷ Παρισίῳ γενοµένας, ὁ πρόεδρος Ὁλλάνδη τῇ
Βουλῇ ἐν τοῖς Βερσαλλίοις ταχέως συνελθούσῃ προσηγόρευσεν, εἶπε δὲ ὅτι ἡ Γαλατία, εἰς
πόλεµον

ὑπὸ

τῶν

τροµοκρατῶν

καταστᾶσα,

τῷ

Ἰσλαµικῷ

Κράτει

ἐπιτίθεσθαι

παρασκευάσοιτο. ᾔτησε δὲ καὶ τὴν Βουλὴν ἐξουσίαν ἵνα νόµους τινὰς µεταβάλοι, οὕτω γὰρ
τό τε Ἰσλαµικὸν Κράτος καὶ οὕστινας τροµοκράτας νικᾶν ῥᾷον ἔσοιτο. ὅµως δὲ ὁ Ὁλλάνδη οὐ
βούλεται τὴν Γαλατίαν µόνην εἰς τοῦτον τὸν πόλεµον εἰσιέναι, τοιοῦτο µὲν γὰρ ποιήσας τὸ
Ἰσλαµικὸν Κράτος οὐ µόνον ἐπὶ τὴν Γαλατίαν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς δηµοκρατικάς τε καὶ
ἐλευθέρας χώρας τὸν πόλεµον ἐπαγγέλοι, δέοι δὲ οὖν τὰς ἄλλας χώρας βοηθεῖν.
ἤδη προχθὲς Γαλλικὰ πολεµικὰ ἀεροσκάφη τῇ πόλει Roqqe ἐπέθετο, τοῦτο γάρ ἐστι τὸ
στρατόπεδον τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους ἐν τῇ Συρίᾳ, κατὰ δὲ τὸν πρόεδρον Ὁλλάνδη ταῦτα τὰ
πολεµικὰ ἔργα αὐξάνεται. ὅµως δὲ οὐκ εἶπεν πότερον ἐν νῷ ἔχοι καὶ πεζοὺς εἰς τὴν Συρίαν
εἰσπέµψαι.

Στρατιῶται ἐν ταῖς Βρυξέλλαις
23 Νοεµβρίου 2015

Τῷ Σαββάτῳ ἡ Βελγικὴ ἀρχὴ διέταξε πλείστους στρατιώτας ἅµα τοῖς φύλαξι διὰ τῶν
ἐννεακαίδεκα δήµων τῆς πρωτευούσης, ὑποπτεύουσι γὰρ ὅτι δύο τῶν τροµοκρατῶν οἳ νεωστὶ
ἐν τῷ Παρισίῳ φοβερὸν φόνον ἔπραξαν νῦν ἐν ταῖς Βρυξέλλαις εἰσίν, δῆλοί δέ εἰσι νέαν
τροµοκρατικὴν ἐπιβολὴν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει παρασκευάζοντες.
τήµερον ὀλίγα µὲν πωλητήρια ἔξεστι ἀνεῳγµένα τοῖς ὀλίγοις ἐντυχοῦσιν ἰδεῖν, τὰ δὲ
διδασκαλεῖα καὶ τὸ πανεπιστήµιον καὶ οἱ κινηµατογράφοι καὶ αἱ ἀθλητικαὶ ἐγκαταστάσεις
κεκλεισµένα µένουσιν τῆς ἀρχῆς τοῦτο κελευσάσης, οἱ γὰρ τροµοκράται ἀεὶ ἐπιτίθενται ὅπου
ἂν πλῆθος ἀνθρώπων συγχωρῇ.
οἱ ἐν τέλει τοὺς πολίτας κεκελεύκασι µὴ ἐκ τῶν οἰκηµάτων ἐξιέναι ἐὰν µὴ παντελῶς ἀναγκαῖον
ᾖ, τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἡ πόλις νῦν ἐρηµία εἶναι δοκεῖ.

4,000 Κουβάνοι φυγάδες ἐν τῇ Κόστᾳ Ῥίκᾳ
28 Νοεµβρίου 2015

4,000 Κουβάνοι οἳ εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφίκεσθαι πειρῶνται µένουσιν ἀποροῦντες ἐν τῇ Κόστᾳ Ῥίκᾳ,
οἱ πλεῖστοι αὐτῶν παρὰ τῷ τῆς Νικαραγούης ὅρῳ, αὕτη γὰρ ἡ χώρα νεωστὶ τὸν ὅρον
ἀπροσδοκήτως κατέκλεισεν. ἥδε δὴ ἐστι ἡ αἰτία ταύτης τῆς συναγωγῆς· ἡ τελευταία µέθοδος
ἣν οἱ Κουβάνοι ηὗρον οἵτινες ἂν εἰς τὰς ΗΑΠ ἐκφυγεῖν βούλωνταί ἐστι πρῶτον µὲν εἰς τὸν
Ἰσηµερινὸν πέτεσθαι, τοῦτο γὰρ αὐτοῖς ἔξεστι ῥᾳδίως ἄνευ ἐξουσίας ποιεῖν, ἔπειτα δὲ δεῖ
αὐτοὺς διὰ τῆς Κολοµβίας καὶ τοῦ Παναµὰ διαπορευθέντας εἰς τὴν Κόστα Ῥίκα ἀφίκεσθαι
ὁπόθεν διὰ τῆς Νικαραγούας καὶ τῆς Ὁνδούρας καὶ τῆς Γουατεµάλας καὶ τοῦ Μεξίκου τέλος
εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφικνοῦνται. ὅµως δέ, τῆς µὲν Νικαραγουίας πλείους φυγάδας διὰ τῆς χώρας
διαβαίνειν οὐκ ἐθελούσης, τοῦτο τὸ πρόβληµα νῦν γεγένηται, ἡ µὲν γὰρ τῆς Κόστα Ῥίκα ἀρχὴ
οὐκ οἶδεν ὅ τι δεῖ ποιεῖν, οἱ δὲ φυγάδες ἐν ἀπορίᾳ µένουσιν.
τούτῳ τῷ ἔτει οὐκέτι τελευτήσαντι 25,000 Κουβάνοι διὰ ταύτης τῆς ὁδοῦ εἰς τὰς ΗΑΠ
ἀφίκοντο· ἡ µὲν Κουβάνη ἀρχὴ παρέχει φιλικῶς δέχεσθαι τούτους οἵτινες ἂν ἑκόντες εἰς τὴν
Κούβαν ἐπανελθῶσιν, οὐδεὶς δὲ ἐπανέρχεται.

Τὸ Ἡνωµένον Βασίλειον τῷ Ἰσλαµικῷ Κράτει ἐπιτίθεται
3 Δεκεµβρίου 2015

Τῆς τῶν Κοινοτήτων Βουλῆς ἐξουσίαν ποιησάσης, πολεµικὰ ἀεροσκάφη τοῦ Ἡνωµένου
Βασιλείου ἤδη τήµερον πρωὶ βόµβας ἔρριψαν ἐν τῇ Συρίᾳ ἐπὶ τὰ τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους
στρατόπεδα. διεθνοῦς ἑταιρείας κατὰ τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους γενοµένης, ὁ Πρωθυπουργὸς
Δαβὶδ Κάµερον ἐξουσίαν τὴν Βρεταννικὴν Βουλὴν ᾔτησεν ἵνα αὕτη ἡ χώρα συµπράττοι, χθὲς
δὲ τοῦτο ἐδέξατο.
ὅµως δὲ τοῦτο κτᾶσθαι οὐ ῥᾴδιον ἐγένετο αὐτῷ, αἱ µὲν γὰρ ἀντιλογίαι ἐν τῇ βουλῇ ἰσχυρόταται
ἐγένοντο, τέλος δὲ οὐ µόνον τὸ Συντηρητικὸν Κόµµα ὑπὲρ τῆς πολεµικῆς πράξεως ἐψηφίσατο
ἀλλὰ καὶ ἑβδοµήκοντα τῶν τοῦ Ἐργατικοῦ Κόµµατος.
τὰ Βρεταννικὰ πολεµικὰ ἀεροσκάφη χρῆται τῷ Ἀκρωτηρίῳ, ἐν τῇ Κύπρῳ, ὡς ἀφορµῇ.

Πλείους γυναῖκες ἐν τῷ Ἀµερικανῷ στρατῷ
7 Δεκεµβρίου 2015

Ὁ τῆς Ἀµύνης Ὑπουργός, ὁ Ἂς Κάρτηρ, βούλεται ταῖς γυναιξὶν ἐξεῖναι εἰς πάντα τὰ τοῦ
στρατοῦ µέρη εἰσιέναι, οὐ µόνον δὴ εἰς τὰ διαχειριστικὰ ἔργα ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ µάχεσθαι. τῆς
Ἀµερικανῆς Βουλῆς τοῦτο δεξαµένης, ὁ Κάρτηρ κελεύσµατα τοῖς τοῦ στρατοῦ ἄρχουσιν
ἀπέπεµψε περὶ τοῦ γυναῖκας εἰς µαχητικὰς θέσεις δέχεσθαι. οἵ µέν τε τοῦ ξηρᾶς στρατοῦ
ἄρχοντες καὶ οἱ τοῦ ἀεροπορικοῦ στρατοῦ ἀπεκρίναντο ὅτι ἡδέως τοῦτο ποιήσοιντο, οἱ δὲ τοῦ
ναυτικοῦ τὸ κέλευσµα χαλεπῶς δεξάµενοι ἐνέστησαν· ὅµως δὲ εἶπεν ὁ Κάρτηρ ὅτι οὐ µὲν
ἐξείη αὐτοῖς τὸ ναυτικὸν ἐξαίρετον ποιεῖν, δέοι δὲ τοὺς τρεῖς στρατοὺς ὁµοίως προσφέρεσθαι.
τούτων οὕτως ἐχόντων, ἴσως τὸ ἐνδοξότατον κινηµατογραφικὸν ἔργον "G. I. Jane" ἀληθὲς
γενήσεται. ὁπόσαι γυναῖκες ἐν τῷ στρατῷ εἰσιν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τῆς χώρας, παραδείγµατος

ἕνεκα ἐν µὲν ταῖς ΗΑΠ αὐταῖς µόνον δέκα τοῖς ἑκατὸν γυναῖκές εἰσιν, ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ τρεῖς
και τριάκοντα.

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νέον σηµεῖον αἱροῦνται
12 Δεκεµβρίου 2015

Οἱ τῆς Νέας Ζηλανδίας πολῖται νεωστὶ ἐψηφίσαντο ἵνα ἕλοιντο τὸ νέον τῆς χώρας σηµεῖον, ἐν
δὲ τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστιν ὑµῖν ἰδεῖν ὅ τι σηµεῖον οἱ πολῖται νοµίσαιεν βέλτιστον εἶναι. ἐξῆν
αὐτοῖς ἐκ πέντε τύπων γραφεῦσι διαγεγραµµένων ἑλέσθαι. ἐν δὲ τῷ νέῳ σηµείῳ οὔκ ἐστι τὸ
Βρεταννικὸν σηµεῖον (Union Jack καλούµενον) ὃ ἐν τῷ προτέρῳ ἐξῆν ἰδεῖν, ἀλλὰ ἔνεστι
φύλλον πτερίδος, τοῦτο γὰρ τὸ φύλλον ἐπιχώριον σύµβολον γεγένηται καὶ πολλαὶ ἀθλητικαὶ
ὁµάδες δεικνύασιν, ἄλλαι τε καὶ οἱ ἐνδοξότατοι All Blacks.
πολλοὶ µὲν πολῖται ἔλεγον ὅτι τὸ µὲν σηµεῖον οὐ µόνον ἀρχαιότερον ἀλλὰ καὶ ὁµοιότερον τῷ
Βρεταννικῷ σηµείῳ εἴη, δέοι δὲ µεταβαλεῖν, ἄλλοι δέ, πολλοὶ αὐτῶν παλαιόµαχοι ὄντες, τὸ
πρότερον σηµεῖον µένειν ἐβούλοντο ὑπὲρ οὗ ἐµαχήσαντο.

Ὁ Ποῦτιν περὶ τῆς Τουρκίας διαλέγεται
17 Δεκεµβρίου 2015

Καθ' ἑκάστην Πέµπτην ὁ πρόεδρος Ποῦτιν τοῖς δηµοσιογράφοις σύνοδον παρέχει ἐν ᾗ περὶ
τῆς καταστάσεως λέγει καὶ πρὸς τὰ ἐρωτήµατα ἀποκρίνεται, τήµερον δὲ 1,392 δηµοσιογράφοι
παρῆσαν, τοσοῦτοι ὅσοι οὐδέποτε τὸ πρότερον. πρῶτον µὲν κατὰ τὸ εἰκὸς περὶ τῆς
οἰκονοµικῆς καταστάσεως λέγων διεβεβαιώσατο ὅτι ἡ Ῥωσσικὴ οἰκονοµία ἤδη τὴν κρίσιν
νικήσειε.
ἡ µὲν σύνοδος ἐν ἡσυχίᾳ ἦν µέχρι οἱ δηµοσιογράφοι περὶ τοῦ τῆς Τουρκίας προβλήµατος
ἤροντο (ἡ γὰρ Τουρκία Ῥωσσικὸν ἀεροσκάφος ἐγγὺς τοῦ τῆς Συρίας ὅρου κατέβαλεν), ὁ δὲ
Ποῦτιν τὸν τῆς φωνῆς τόνον ἐξαίφνης µεταβαλὼν ἀπεκρίνατο µὲν ὅτι οὐκ ἐξείη τοῖς Τούρκοις
διαλέγεσθαι, εἶπε δὲ ἐρεθιστικὸς “ἡ µὲν Τουρκικὴ ἀρχὴ ᾤετο ἡµᾶς ἐκ τῆς Συρίας
ἀποφεύξεσθαι, τοῦτο δὲ οὐχ οὕτως ἐγένετο, ἡ γὰρ Ῥωσσία οὐ τοιαύτη χώρα ἐστίν· τὸ τῶν
ἀεροσκαφῶν πλῆθος ηὐξήκαµεν ἐν τῇ Συρίᾳ· εἰ τὸ πρότερον τὰ Τουρκικὰ ἀεροσκάφη ἐπὶ τῆς
Συρίας κατὰ τοὺς διεθνεῖς νόµους ἐπέτετο, πειρησάντων τοῦτο νῦν ποιεῖν.“ οὐδένα ἔλαθε
ταύτην τὴν χώραν ἀπειλῶν.

Δεινὴ θύελλα ἐν ταῖς ΗΑΠ
23 Ἰανουαρίου 2016

Δεινή τις θύελλα εἰς τὴν ἀνατολικὴν παραλίαν τῶν ΗΑΠ ἀφίκετο, οἱ δὲ ἐν ταύτῃ τῇ παραλίᾳ
οἰκοῦντες, ἐκ τῆς Ἀτλάντης µέχρι τοῦ Κονέκτικατ, µάλιστα ἀποροῦσιν. τῆς θυέλλης πολὺ
χειµῶνος καταβαλούσης καὶ πολλῶν ἠλεκτρικῶν στύλων τῷ ἀνέµῳ καταβεβληµένων, ἐν
πολλαῖς οἰκίαις (περὶ 114,000) ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν οὐκ ἔχουσιν, ἄλλοθί τε καὶ ἐν τῇ Βορείᾳ
Καρολίνῃ.
ἐξ οὗ δὲ ἡ θύελλα ἀφίκετο, δεδέηκε ἤδη τρισχιλίας πτήσεις καταλύειν, εἴτε ἐντὸς τῶν ΗΑΠ
γενήσεσθαι εἴτε ἐκ τῶν ΗΑΠ ἐκπτήσεσθαι ἢ εἰς τὰς ΗΑΠ ἀφικεῖσθαι µελλούσας· τήµερον µὲν

τῷ Σαββάτῳ τετρακισχίλιαι ἔσονται αἱ καταλυθεῖσαι πτήσεις, αὔριον δὲ τῇ Κυριακῇ µόνον
χίλιαι.
τὸ τῆς θυέλλης ὄνοµα Ἰωνᾶς ἐστίν (αὗται αἱ δειναὶ θύελλαι ἀεὶ ὄνοµά τι δέχονται).
ἡ πρωτεύουσα, Οὐάσιγκτον Π. Κ., ἐν τῷ τῆς θυέλλης κέντρῳ κεῖται, ἡ δὲ τῆς πόλεως ἄρχουσα,
ἡ Μούριελ Βαῦσερ, τοὺς πολίτας ἐκέλευσε χθὲς ὡς πλεῖστον σῖτον ἔνδον τῶν οἰκιῶν
ἁθροίζεσθαι, ἐὰν µὴ ἐξῇ ἐκ τῆς οἰκίας τρεῖς ἡµέρας ἐξελθεῖν.

Κεκαλυµµένα ἀγάλµατα
29 Ἰανουαρίου 2016

Νεωστὶ ὁ τοῦ Ἰρᾶν πρόεδρος, ὁ Ῥοχάνι, εἰς τὴν Ῥώµην ἀφίκετο ἵνα τοῖς τῆς Ἰταλίας ἄρχουσι
διαλέγοιτο, ταύτης δὲ τῆς πορείας ἕνεκα ἄνοµόν τι ἐγένετο, τὰ γὰρ ἀγάλµατα γυµνῶν
ἀνθρώπων ἐκαλύφθη τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰταλοῦ Ματθαίου Ῥένζι κελεύοντος.
ἡ δὲ αἰτία; τῷ µὲν τοῦ Ἰρᾶν προέδρῳ µουσεῖά τινα ἐπισκοπεῖν βουλοµένῳ οὐκ ἔδοξε γυµνοὺς
ἀνθρώπους ἰδεῖν, τοῦτο δὲ ἀκούσας ὁ Ῥένζι ἐκέλευσε τοιαῦτα ἀγάλµατα καλυφθῆναι. καὶ δὴ
καὶ οὐκ ἐξὸν τῷ Ῥοχάνι οἶνον πίνειν ἐν τῷ συµποσίῳ ὃ ὁ Ῥένζι αὐτῷ παρέσχεν ἀπῆν τοῦτο τὸ
πότηµα.
οὐ µόνον πολλοὶ Ἰταλοὶ δηµοσιογράφοι τούτῳ ψόγον ἐπήνεγκον ἀλλὰ καὶ πολλοὶ αὐτοῦ τοῦ
κόµµατος τοῦ Ῥένζι. τὴν Ἰταλίαν ἀπολιπὼν ὁ Ῥοχάνι εἰς τὴν Γαλατίαν ἀφίκετο, τῶν γὰρ κατὰ
τοῦ Ἰρᾶν διεθνῶν κυρώσεων τελευτησασῶν ἐν νῷ ἔχει ὡς πλείστοις Εὐρωπαίοις ἄρχουσιν
διαλέγεσθαι.

Ἀετοὶ ἐπὶ “δρόνας“
5 Φεβρουαρίου 2016

Τοῖς τῆς Ὁλλανδίας φύλαξι µέλει ὅπως ἔξεστι πρὸς ταύτας τὰς νέας µηχανὰς µάχεσθαι ἃς νῦν
πάντες “δρόνας“ καλοῦσιν (µὴ ἐπηνδρωµένα ἀεροσκάφη), νέαν δὲ µέθοδον ηὗρον· ἀετοῖς
χρῆσθαι. ἡ µὲν τούτων τῶν µηχανῶν χρῆσις αὐξάνεται συνεχῶς ἐν πάσαις ταῖς χώραις, ὁ δὲ
κίνδυνος ἐν τῷδε κεῖται, ὅτι ῥᾳδίως ἔξεστι τοῖς τροµοκράταις αὐταῖς χρῆσθαι ἵνα
τροµοκρατικὰς ἐπιβολὰς πράξωσιν ἐκεῖ οὗ πολλοὶ ἄνθρωποι ἂν ἁθροίσωνται. τοῦτο κωλύειν
ἐν νῷ ἔχοντες, οἱ φύλακες ἀετοὺς ἀσκοῦσιν ἵνα τοῖς δρόσιν ἐπιτιθῶνται ὥσπερ ἂν εἰ οἱ δρόνες
ὄρνιθες εἴησαν.
ὅµως δὲ δύο οἰκονοµικὰ προβλήµατα τοῦτο παρέχει· πρῶτον µέν, ὁπόταν ἀετὸς δρόνα
διαφθείρῃ ἀσκούµενος, δεῖ νέον δρόνα πρίασθαι, αὗται δὲ αἱ µηχαναὶ ἀδάπανοι οὔκ εἰσιν·
δεύτερον δέ, ἐνίοτε οἱ ἀετοὶ αὐτοὶ ταῖς ἕλιξι καίπερ µικραῖς οὔσαις βλάπτονται.
κατὰ τὸν τῶν φυλάκων φερέφωνον δεῖ τῶν ἐπιγιγνοµένων µηνῶν διακρίνειν πότερον ταύτῃ τῇ
µεθόδῳ χρήσονται ἢ οὔ.

Νέαι (καὶ ἀήθεις) ὑπουργίαι ἐν τοῖς Ἡνωµένοις Ἀραβικοῖς Ἐµιράτοις
12 Φεβρουαρίου 2016

Ὁ πρωθυπουργὸς ὁ τῶν Ἡνωµένων Ἀραβικῶν Ἐµιράτων (ΗΑΕ) νέους ὑπουργοὺς νεωστὶ
κατέστησεν· νέον Ὑπουργὸν τῆς Οἰκονοµίας, νέον Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν, κτλ, ὡς τὸ
ἀεί, ἀλλὰ ... τρεῖς νέους ὑπουργοὺς κατέστησεν ὑπουργιῶν ἄρχοντας περὶ ὧν οὐδεὶς οὐδέποτε
ἤκουσεν, αἵδε δέ εἰσιν αἱ νέαι ὑπουργίαι· Ὑπουργία τῆς Εὐδαιµονίας, Ὑπουργία τῆς
Ἐπιεικείας καὶ Ὑπουργία τῶν Νεανιῶν (ὅµως δὲ οὐ µόνον τὰ ΗΑΕ ἀλλὰ καὶ ἄλλαι χῶραι
Ὑπουργίαν τῶν Νεανιῶν ἔχουσιν).
ὁ τῶν ΗΑΕ Πρωθυπουργός, ὁ Σεῖκ Μοχάµετ ἀλ Μάκτουµ, εἶπεν ὅτι ἡ µὲν τῶν πολιτῶν
εὐδαιµονία κεφαλαιοτάτη εἴη, διὰ δὲ τοῦτο ταύτας τὰς τρεῖς νέας ὑπουργίας κτίσειεν. ὁ
Πρωθυπουργὸς καὶ πλείονας γυναῖκας ἢ τὸ πρότερον εἰς τὴν νέαν ἀρχὴν κατέστησεν, νῦν δὲ
τῶν εἴκοσι ὑπουργῶν ὀκτὼ τυγχάνουσι γυναῖκες οὖσαι, ὧν ἔνιαι κεφαλαιοτάτας ὑπουργίας
ἔχουσιν.
νεωστὶ τὰ ΗΑΕ µεταβολάς τινας εἰσήνεγκεν ἵνα πλεῖον δηµοκρατίας ἐν τῇ ἀρχῇ ὑπάρχοι,
συνεχεῖς γὰρ ψόγους δέχονται αὗται αἱ χῶραι (τὰ ΗΑΕ ἑπτὰ χώρας περιέχει) περὶ τούτου, δέον
δὲ τοῦτο ἀποφυγεῖν οὐδένα λανθάνουσι τοῦτο νῦν µεταβαλεῖν πειρῶντες.

Τηλεσκόπιον µυρίους πολίτας ἐκβάλλει
18 Φεβρουαρίου 2016

Οἱ τῆς Σίνης ἄρχοντες µέλλουσι τελευτήσειν τὸ µέγιστον τηλεσκόπιον τῆς οἰκουµένης (ἴσως,
τούτου τοῦ µηχανήµατος τηλεσκοπίου ὄντος, δυναίµεθα ἂν “τοῦ κόσµου“ λέγειν;)· ὅµως δὲ
οὐ πάντα ῥᾴδια γίγνεται, τοῦτο γὰρ τὸ τηλεσκόπιον τοσοῦτον χῶρον καταλήψεται ὥστε δεήσει
τὴν ἀρχὴν ἐνακισχιλίους ἀνθρώπους ἐκ τῶν ἑαυτῶν οἰκιῶν ἐκβαλεῖν καὶ ἄλλοθι καταστῆσαι,
τούτους ὧν αἱ οἰκίαι πέντε χιλιοµέτρα ἢ ἧττον απὸ τοῦ τηλεσκοπίου ἀπέχουσιν. εἶπεν δὲ περὶ
τούτου ὁ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος ὅτι δέοι µὲν τούτους τοὺς πολίτας τὸ χωρίον καταλιπεῖν τῶν
ἠλεκτροµαγνητικῶν ἀκτινοβολιῶν ἕνεκα, ἡ δὲ ἀρχὴ δώσοι ἑκάστῳ τούτων τῶν πολιτῶν 1,650
εὐρῶ.
τὸ µὲν τηλεσκόπιον, πεντακόσια µέτρα ὂν τῆς διαµέτρου τὸ µῆκος, ἤρξαντο κατασκευάζειν
τῷ 2011ῳ ἔτει καὶ δαπανηρότατόν ἐστιν, ἤδη γὰρ 165 ἑκατοµµύρια εὐρῶ ἀνήλωσαν, ἐν νῷ δὲ
ἔχουσι τελευτᾶν τῷ µηνὶ Σεπτεµβρίῳ τούτου τοῦ ἔτους. τὸ τοῦ τηλεσκοπίου ὄνοµα “Φᾶστ“
ἐστιν.

Οὐκ ἔξεστι τῷ κινητῷ τηλεφώνῳ χρῆσθαι
26 Φεβρουαρίου 2016

Ἐν πολλαῖς τῆς Ἰνδίας κώµαις οὐκ ἐξέσται νῦν ταῖς κόραις τοῖς κινητοῖς τηλεφώνοις χρῆσθαι,
νῦν γὰρ τοῦτο ἀπαγορευθήσεται. τοῖς τοῦ δήµου Μεσάνα ἄρχουσιν ἔδοξε τοῦτο ποιεῖν,

νοµίζουσι γὰρ ἐὰν αἱ κόραι κινητὰ τηλέφωνα ἔχωσιν οὐκ ἐξεῖναι αὐταῖς τὸν νοῦν πρὸς τὰ
µαθήµατα παρέχειν (ὅµως δὲ οὐ λέγουσι διὰ τί οἱ παῖδες τούτοις τοῖς τηλεφώνοις χρώµενοι τὸ
αὐτὸ πρόβληµα οὐκ ἔχουσιν). καὶ δὴ καὶ οὐ µόνον ταῖς οὐκέτι ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονυίαις
ἀλλὰ καὶ ταῖς ἀνάνδροις γυναιξὶ τοῦτο ἀπαγορεύεται. κατὰ µὲν τοὺς ἄρχοντας ἐξέσται αὐταῖς
τῷ κινητῷ τηλεφώνῳ χρῆσθαι ἐπειδὰν γαµῶνται. ἡ δὲ ζηµία ταύταις αἵτινες τῷ νόµῳ µὴ ἂν
πείθωσι 2,100 ῥουπίαι ἔσται (µᾶλλον ἢ ἧττον, 30 εὐρώ).
ἐξαίρετον δὲ ποιοῦσι τὰς κόρας αἳ εἰς τὸ πανεπιστήµιον φοιτῶσιν, ἀνάγκη γάρ ἐστι αὐταῖς
τούτῳ χρῆσθαι τοῖς µαθήµασιν.
ἤδη πολλαὶ περὶ τῆς οἰκουµένης ἑταιρεῖαι αἳ τῶν ἀνθρωπίνων δικαίων ἐπιµελοῦνται τούτῳ τῷ
νέῳ τε καὶ γελοίῳ νόµῳ ἀνθεστήκασιν, οὐδένα γὰρ οὗτος ὁ νόµος λαθεῖν δύναται παντελῶς
ἄδικος ὤν. ἀλλὰ οὐ τὸ πρῶτον τοῦτο γίγνεται ἐν τῇ Ἰνδίᾳ, ἤδη γὰρ πάλαι ἐν ἄλλῳ τινὶ δήµῳ
τὸ αὐτὸ ἐγένετο· ἡ δὲ τότε πρόφασις; εἶπον δὲ ὅτι, πολλῶν ἀνδρῶν διὰ τῶν κινητῶν τηλεφώνων
ἐποτρυνόντων, πολλαὶ γυναῖκες ἐκ τῆς οἰκίας ἐκφυγοῖεν.
Ἡ Ἰνδία τυγχάνει ἡ δευτέρα µεγίστη τῆς οἰκουµένης ἀγορὰ τοῖς κινητοῖς τηλεφώνοις οὖσα.

Ἐν µὲν τῇ Ἰνδίᾳ, ἐν δὲ τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ
4 Μαρτίου 2016

Ἐν τῇ Ἰνδίᾳ ἐλέφας τις ὃς ἐν τῇ πόλει Κεράλα τῶν ἐνιαυσίων ἑορτῶν µετεῖχεν ὀργισθεὶς
ἐξαίφνης (τὴν αἰτίαν οὐδεὶς οἶδεν, ὁ ἐλέφας περὶ τούτου τοῖς δηµοσιογράφοις αὐτὸν ἐρωτῶσι
διαλέγεσθαι παντελῶς ἠρνήθη) ὡρµᾶτο ἐπὶ πάντα ἃ ἐµποδὼν πρὸ αὐτοῦ ἔκειτο. ὁ ἐλέφας
διέφθειρε αὐτοκίνητα τε καὶ πάντα ἃ ηὕρισκεν, τῇ δὲ προβοσκίδι χρώµενος ἔβαλλεν ἐπὶ
τούτους οἵτινες τυχοῖεν παρόντες πάντα ἃ ἁρπάζειν ἐδύνατο. τύχῃ δὲ οὐδεὶς ἐβλάβη, οὐδὲ οἱ
δύο ἄνθρωποι οἳ ἐπὶ τοῦ ἐλέφαντος ἐκάθηντο (καίπερ πειρῶσιν οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς τὸν ἐλέφαντα

παῦσαι). τοῦτο πολλάκις ἐν τῇ Ἰνδίᾳ γίγνεται, ὡς δὲ ἐπὶ τὸ πολὺ ἄνθρωποι ἔνιοι τὸ ἦµαρ ἐν τῷ
νοσοκοµείῳ τελευτῶσιν.
ἐν δὲ τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ ὁ Kim Jong-un ἐπικοµπάζει νῦν ὅτι, ἐὰν ἀγαγκαῖον ᾖ, ἀτοµικαῖς
βόµβαις χρῆσθαι ἐν νῷ ἔχει. χθὲς µὲν ὁ Kim Jong-un ἓξ πύραυλα εἷναι ἐκέλευσεν (ὅµως δὲ εἰς
τὴν θάλατταν· ἴσως ἐν νῷ εἶχε τὸν Ξέρξην µιµεῖσθαι τὴν θάλατταν µαστιγοῦντα;), τήµερον δὲ
τοῦτο ἠπείλησεν, ἴσως βουλόµενος τῇ οἰκουµένῃ δεῖξαι ὅτι αἱ ἀπειλαὶ ἀληθεῖς προσβολαὶ ἂν
γένοιντο ὁπόταν βούληται. ὅµως δὲ οἱ ἔµπειροι ἔτι καὶ νῦν ἀµφισβητοῦσι πότερον ἀληθῶς ἐστι
τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ ἀτοµικὰ ὅπλα ἢ µή, ἴσως γὰρ τοῦτο µόνον τακτική ἐστιν ἵνα τὰς ἄλλας χώρας
φοβῇ.

Μικρὰ παῖς ἐν θήκῃ
10 Μαρτίου 2016

Γυνή τις ὑπὸ τῶν φυλάκων κατελήφθη εὐθὺς ἀφικοµένη εἰς τὸν τοῦ Παρισίου ἀερολιµένα.
αὕτη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸ Παρίσιον ἀεροσκάφει τῆς ἑταιρείας Air
France ἑταιρείας ἀφίκετο θήκην ἔχουσα ἐν ᾗ κόρη τέτταρα ἔτη γεγονυῖα ἔκειτο.
κατὰ τὸν τοῦ ἀερολιµένος φερέφωνον, ἡ µὲν γυνή, τὴν µικρὰν παῖδα ἑαυτῆς θυγατέρα
ποιεῖσθαι βουλοµένη (ἡ παῖς ἐν τῇ Αἰτῇ ἐγένετο), εἰς τὸ Παρίσιον πορεύεσθαι ἐν νῷ εἶχεν, οἱ
δὲ Τοῦρκοι φύλακες οὐκ εἴασαν αὐτήν, καίπερ διὰ τῶν φρουρῶν ἐννόµως διαβᾶσα, εἰς τὸ
πρῶτον ἀεροσκάφος εἰσβῆναι ᾧ εἰσιτήριον εἶχεν· τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων δεύτερον
εἰσιτήριον ἐπρίατο καὶ τὴν παῖδα εἰς θήκην τινὰ τοιαύτην οἵας ἔξεστι ἔχοντι εἰς τὸ ἀεροσκάφος
εἰσβαίνειν εἰσθεῖσα ἐδυνήθη εἰς τοῦτο τὸ δεύτερον ἀεροσκάφος εἰσβαίνειν.
ὅµως δὲ ἐν τῷ ἀεροσκάφει οὐ πάντα ἐπιτήδεια τῇ γυναικὶ ἐγένετο, τῆς παιδὸς ἐν τῇ θήκῃ µέγα

βοώσης ὅτι δέοι αὐτὴν πρὸς τὸ λουτήριον ταχέως ἰέναι· ἔδει οὖν τὴν γυναῖκα, τῶν ἄλλων
ἐπιβατῶν µάλιστα θαυµαζόντων, τὴν θήκην ἀνοῖξαι καὶ τὴν παῖδα ἐλευθεροῦν.

Καταγνωθεὶς ἅτε ἄχρηστον σανίδα κλέψας
18 Μαρτίου 2016

Ὁ Warmbier, Ἀµερικανὸς µαθητὴς ὃς νεωστὶ ὑπὸ τῶν φυλάκων ἐν τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ
κατελήφθη, κατεγνώσθη πεντεκαίδεκα ἔτη µένειν ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἅτε πειράσας ἐκ τῆς
χώρας παρανόµως τε καὶ κρύφα ἐξενεγκεῖν... χρήµατα; οὐδαµῶς· ἴσως φάρµακα; ἥκιστα· τί
οὖν; τόδε· σανίδα τινά.
ὁ νεανίας, εἴκοσι καὶ ἓν ἔτη γεγονώς, ἔτυχε µὲν ὡς τουριστὴς ἐν πανδοχείῳ κατοικῶν, ἐν τῇ
πρωτευούσῃ Πιογγιάγγ, ἐκεῖθεν δὲ ἐπειράσατο σανίδα τινὰ ἐξενεγκέσθαι ἐπὶ ᾗ ἐξῆν πολιτικὴν
φράσιν ἀναγιγνώσκειν. ἡ σανὶς ἔκειτο ἐν µέρει τινὶ τοῦ πανδοχείου ὅποι οὐκ ἔξεστι τοῖς
τουρισταῖς εἰσιέναι.
κατὰ µὲν τοὺς δικαστὰς τοῦτο φοβερώτατον κατὰ τοῦ βορειοκορεάνου δήµου ἀδίκηµά ἐστιν,
ἄξιον τῆς φρικωδεστάτης κολάσεως, τῷ δὲ ὄντι τοῦτο ἐν σχεδὸν πάσαις ταῖς χώραις µικρὸν
ἀδίκηµα εἴη ἄν.
ὅµως δὲ οὐδένα λανθάνει ἡ Β. Κ. βουλοµένη τούτῳ χρῆσθαι ἵνα τὰς ΗΑΠ ἀναγκάζῃ περὶ
ἀτοµικῶν ὅπλων διαλέγεσθαι, οὐ µὲν γὰρ τὸ πρῶτον ταύτῃ τῇ τέχνῃ χρῆται ὡς διπλωµατικῷ
ὅπλῳ, ἡ δὲ ἐπαγγελία σαφεστάτη πᾶσιν γίγνεται· “ἐὰν ἐθέλῃς περὶ ὅπλων διαλέγεσθαι, τὸν σὸν
πολίτην ἐλευθερώσω.“

Δεινὴ τροµοκρατικὴ ἐπιβολὴ ἐν ταῖς Βρουξέλλεσιν

24 Μαρτίου 2016

Ἡ τροµοκρατικὴ ἑταιρεία Ἰσλαµικὸν Κράτος δεινὴν προσβολὴν ἐποιήσατο τῇ Τρίτῃ ἐν ταῖς
Βρουξέλλεσιν, τῇ πόλει οὗ οἱ τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως ὀργανισµοὶ κεῖνται. δύο ἀδελφοί,
Βακράουι καλούµενοι, καὶ ἄλλοι δύο τροµοκράται τρεῖς βόµβας ἐτινάξαντο ἐν πληρουµένοις
τόποις· δύο µὲν ἐν τῷ ἀερολιµένι, ἄλλην δὲ ἐν τῷ καταγείῳ σιδηροδρόµῳ.
πρῶτον µὲν, ἅµα τῇ πρωί, ὁ µὲν τῶν δυοῖν ἀδελφῶν καὶ δύο ἄλλοι τροµοκράται βόµβας δύο
ἐν τῷ ἀερολιµένι ἐτινάξαντο ἐν τῷ τόπῳ οὗ οἱ ἐπιβάται τὰ σκεύη παραδιδόασι πρὶν εἰς τὰ
ἀεροσκάφη εἰσβῆναι· τῶν τριῶν τροµοκρατῶν δύο µὲν ἀπέθανον (ὁ µὲν τῶν δυοῖν ἀδελφῶν
και ἄλλος τις οὗ τὸ ὄνοµα οὐ σαφῶς γιγνώσκοµεν), ὁ δὲ τρίτος ἐκ τοῦ ἀερολιµένος ἀπέφυγεν·
οἱ δὲ φύλακες πειρῶσι νῦν τὸν ἀποφυγόντα εὑρεῖν.
ἔπειτα δέ, ἴσως µιᾶς ὥρας διελθούσης, ὁ ἄλλος τῶν δυοῖν ἀδελφῶν βόµβην ἄλλην ἐτινάξατο
ἐν τῷ τῆς πόλεως καταγείῳ σιδηροδρόµῳ, ἐν τῷ σταθµῷ Maelbeek (οὗτος ὁ τροµοκράτης καὶ
αὐτὸς ἀπέθανεν)· ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ πλῆθος ἀνθρώπων ἔτυχεν ὂν ἐκεῖ οἳ πρὸς τὴν καθηµερινὴν
ἐργασίαν ἐπορεύοντο.
ἐν ταῖς δυοῖν ἐπιβολαῖς τριάκοντα µὲν καὶ εἷς ἄνθρωποι ἀπέθανον, διακόσιοι δὲ καὶ
ἑβδοµήκοντα ἐβλάβησαν. οἱ ἐν τέλει, φοβούµενοι µὴ πλείονες ἐπιβολαὶ γένοιντο, τοῖς µὲν
πολίταις παρῄνεσαν ἐκ τῶν οἰκιῶν µὴ ἐξιέναι εἰ µὴ παντελῶς ἀναγκαῖον εἴη, ἐκέλευσαν δὲ
τοὺς παῖδας οἵτινες ἤδη ἐν τοῖς διδασκαλείοις παρεῖεν ἐκεῖ µένειν ἕως οἱ φύλακες οἴκαδε
ἐπανελθεῖν κελεύσαιεν, ὃ τῆς ἑσπέρας ἐγένετο.

Παῖς τις ἑβδοµάδα ἐν τῷ ἀερολιµένι µένει
1 Απριλίου 2016

Παῖς τις ὀκτὼ ἔτη γεγονὼς ἤδη ἑβδοµάδα ὅλην ἐν τῷ τοῦ Παρισίου ἀερολιµένι καταληφθεὶς
µένει. ὁ παῖς ἔτυχε µόνος πορευόµενος, ἡ γὰρ µήτηρ αὐτὸν ἐκ τῶν νήσων Κοµώρων (αἳ παρὰ
τῇ Ἀφρικῇ κεῖνται) ἔπεµψεν ἵνα βελτίω βίον διάγοι ἐν τῇ Εὐρώπῃ· ὅµως δὲ οἱ τοῦ ἀερολιµένος
φύλακες οὐ κατέσχον αὐτὸν ἅτε µόνον ὄντα ἀλλὰ ἅτε οὐ λαθόντα αὐτοὺς ψευδὲς διαβατήριον
ἔχοντα. οἱ φύλακες, τοῦτο αἰσθόµενοι, τὸν παῖδα πρῶτον µὲν κατέσχον, ἔπειτα δὲ εἰς οἴκηµά
τι εἰσέθεσαν (ἐν τῷ ἀερολιµένι αὐτῷ) οὗ κεῖνται οἵτινες ἂν εἰς τὴν χώραν εἰσιέναι πειρῶσι
ψευδὲς διαβατήριον ἔχοντες (τῷ ὄντι τὸ τοῦ παιδὸς διαβατήριον οὐ ψευδὲς ἦν, ἔτυχε γὰρ ὂν
οὐ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ ἀλλὰ ἀνεψιοῦ ἡλικιώτου τινὸς ὅς ἤδη ἐν τῇ Γαλατίᾳ οἰκεῖ).
ἅµιλλαν τότε ἐποιήσαντο περὶ αὐτοῦ οἵ τε σύνδικοι καὶ οἱ φύλακες, κατὰ µὲν γὰρ τοὺς
συνδίκους τὸ ἐκεῖ µένειν τὸ αὐτό ἐστι τῷ παιδὶ ἢ ἐν δεσµωτηρίῳ κεῖσθαι, κατὰ δὲ τοὺς φύλακας
τὸν παῖδα ἐκεῖ κατέχουσιν ὅπως µηδὲν κακὸν πάσχῃ· τέλος δὲ τοῖς ἄρχουσιν ἔδοξε χθὲς τὸν
παῖδα πάλιν πρὸς τὰς Κοµώρας νήσους ἀποπέµψαι.
οὐδαµῶς τὸ πρῶτον τοῦτο ἐν τῇ Γαλατίᾳ γίγνεται, τῷ γὰρ προτέρῳ ἔτει 260 παῖδες εἰς τὴν
χώραν εἰσιέναι πειρῶντες τὸ αὐτὸ ἔπαθον ἐν τοῖς τῆς Γαλατίας ἀερολιµέσιν.

Ἀποθνῄσκει ὁ τελευταῖος Ἴνδιος Ἄρχων Πολέµου
8 Ἀπριλίου 2016

Πολλάκις κινηµατογραφικὰ ἔργα πάντες εἴδοµεν ἐν οἷς ἐξείη τοὺς τῆς Ἀµερικῆς ἐπιχωρίους,
Ἰνδίους καλουµένους, ἐπὶ τοὺς εἰσβάλλοντας µαχοµένους ἰδεῖν, ἄλλοι τε καὶ οἱ παῖδες τούτοις
τοῖς έργοις ἥδοντο. ὅµως δέ, τί δυναίµεθα ἂν περὶ τῶν νῦν Ἰνδίων λέγειν;
νεωστὶ ἄγγελµα ὁ τῆς Μοντάνης ἄρχων, ὁ Στέφανος Βοῦλλωκ, ἤγγειλεν, ὁ γὰρ Ἰὼς Κόραξ,
καλούµενος “Μεγάλη Ὄρνις“ ὑπὸ τῶν Ἰνδίων καὶ ἑκατὸν καὶ δύο ἔτη γεγονώς, ἀπέθανε νεωστὶ
ἐν τῇ Μοντάνῃ. οὗτος ὁ ἀνὴρ “Ἄρχων Πολέµου“ ἐγένετο, τοῦτο δὲ τὸ ὄνοµά ἐστιν ᾧ οἱ Ἴνδιοι
τούτους καλοῦσιν οἵτινες ἂν ἄριστοι στρατιῶται γίγνωνται.
ἆρα τί ἴσµεν περὶ τοῦ τούτου τοῦ ἀνδρὸς βίου; τοῦ Ἰ. Κόρακος ἔτι νεανίου ὄντος ἤρξατο ὁ
Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος, ὁ δὲ νεανίας, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ µαθητὴς γενοµένος ἐν τῷ
πανεπιστηµίῳ (Ἀνθρωπολογίαν ἐµάνθανεν), τὸ µὲν πανεπιστήµιον ἑκὼν κατέλιπεν καίπερ τὴν
µάθησιν οὐκέτι τελευτήσας, ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ ἐµαχέσατο, οὗ ἄριστα ἤκουσε τῆς ἀρετῆς καὶ
τῆς ἀριστείας ἕνεκα ἣν πάντες οἱ συµµαχόµενοι εἶδον· ἔπειτα δέ, ἐς τὰς ΗΑΠ ἐπανελθών, τὴν
µάθησιν ἐν τῷ πανεπιστηµίῳ ἐτελεύτησεν.
τῷ 2009ῳ ἔτει ἐδέξατο παρὰ τοῦ Προέδρου Ὀβάµα τὸ τῆς Τιµῆς Ἆθλον, µέγιστον ὂν ἆθλον ὃ
ἔξεστι ἐν ταῖς ΗΑΠ δέχεσθαι, ὁ δὲ τῆς Μοντάνης ἄρχων εἶπεν ὅτι οὗτος ὁ ἀνὴρ παράδειγµα
γένοιτο τοῖς νεανίαις.

Δεινὸς σεισµὸς ἐν τῷ Ἐκουαδῶρ
17 Ἀπριλίου 2016

Δεινὸς σεισµὸς τῷ Σαββάτῳ ἐν τῷ Ἐκουαδῶρ ἐγένετο ὃς εἰς τὸν βαθµὸν 7.8 τῆς οὕτω
καλουµένης Ῥίχτηρ κλίµακος ἀφίκετο. ὁ σεισµὸς οὕτως καρτερὸς ἦν ὥστε καὶ τοῖς τῆς
Κολοµβίας πολίταις ἐξῆν αὐτὸν αἰσθάνεσθαι. οὐκέτι ἔξεστι ἀκριβῶς εἰδέναι ὁπόσοι ἄνθρωποι

ἀπέθανον, ἀλλὰ τήµερον δηµοσιογράφοι τινὲς εἶπον ὅτι διακόσιοι µὲν τριάκοντα καὶ δύο
ἀπέθανον, χίλιοι δὲ ἑξακόσιοι ἐβλάβησαν. πολλὰ δὲ οἰκήµατα εἴτε διεφθάρη εἴτε οὕτω κακῶς
ἐβλάβη ὥστε οὐκ ἐξεῖναι τοῖς ἐνοικοῦσι πάλιν εἰς αὐτὰ εἰσιέναι, κίνδυνος γάρ ἐστι µὴ
καταπέσῃ ἄν, τούτου δὲ ἕνεκα δεήσει νῦν πολλοὺς πολίτας ἔξω τῶν ἑαυτῶν οἰκιῶν µένειν.
ἐπειδὴ ὁ σεισµὸς ἐγγὺς τῆς παραλίας ἐγένετο, οἱ ἔµπειροι ἐφοβοῦντο µὴ µέγιστον κῦµα (ὃ
πάντες “ζουνάµι“ καλοῦσιν) γένοιτο, περὶ δὲ τούτου ταῖς ἐγγὺς κειµέναις χώραις ἀπήγγειλαν·
τύχῃ δὲ τοῦτο οὐκ ἐγένετο.
τοῦ

προέδρου

Ῥαφαῆλ

Κορρέα

ἀποδηµοῦντος,

ὁ

ἀντιπρόεδρος

Γεώργιος

Γλᾶς

πεντακισχιλίους µὲν στρατιώτας πρὸς τὸν ταραχθέντα δῆµον ταχέως ἔπεµψεν, διακοσίους δὲ
τριάκοντα ἰατρούς. ὁ δὲ πρόεδρος Κορρέα αὐτὸς ἔτυχε µὲν διὰ τῶν ΗΑΠ πορευόµενος, ἐν γὰρ
νῷ εἶχεν ἐνίοις ἄρχουσι συντυχεῖν, τοῦ δὲ περὶ τῆς δυστυχίας ἀγγέλµατος ἀφικοµένου ἤγγειλεν
ὅτι ὡς τάχιστα εἰς τὸ Ἐκουαδῶρ ἐπανελεύσοιτο.
µετὰ δὲ τὸν κεφαλαῖον σεισµὸν ἐγένοντο µὲν καὶ πολλοὶ µείους ἄλλοι (τοῦτο ἀεὶ γίγνεται),
περὶ ἑξήκοντα, ἄλλοι δὲ γενήσονται τῶν ἐπιγιγνοµένων ἡµερῶν (ὅµως δὲ ἀσθενέστεροι καθ'
ἡµέραν).

Ἐπικίνδυνος ἔρως ἐν τῇ Κίνῃ
22 Ἀπριλίου 2016

Ἐν τῇ Κίνῃ οἱ ἄρχοντες µάλιστα φροντίζουσι περὶ τῶν ξένων κατασκόπων, λέγουσι γὰρ ὅτι
πολλαὶ χῶραι ἐνίους ἑαυτῶν πολίτας εἰσπέµπουσιν εἰς τὴν Κίνην λόγῳ µὲν µαθητὰς ἢ
ἐργαστὰς ὄντας, ἔργῳ δὲ κατασκόπους. οὕτως δὲ φροντίζουσιν ὥστε νεωστὶ βιβλίον ἐξέδοσαν
ταῖς γυναιξὶ ἐν ᾧ αὐταῖς παραινοῦσι µὴ τοῖς ξένοις κοινωνεῖν, ἴσως γὰρ κατάσκοποι εἰσίν.
τοῦτο τὸ βιβλίον τοιοῦτό ἐστιν οἷον τὸ νῦν "κόµιξ" καλεῖται, διαγράµµατα γὰρ ἔχει ἐν οἷς

ἔξεστιν ἀναγιγνώσκειν τε καὶ ἰδεῖν µῦθόν τινα περὶ Κινικῆς κόρης (ἣ τῷ δηµοσίῳ ἐργάζεται)
καὶ ξένου διδασκάλου (καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, πῶς γὰρ οὔ;).
κατὰ τὸν µῦθον ὁ µὲν ξένος λανθάνει τὴν κόρην κατάσκοπος ὤν, ἡ δὲ τὴν Ἀγγλικὴν γλῶτταν
µελετᾶν βούλεται· τί γίγνεται τότε; ἐνίοτε ἅµα δειπνοῦσιν, εἰς τὸν κινηµατογράφον φοιτῶσιν,
κτλ. τέλος δέ, ἐπειδὴ ἡ κόρη τοῦ ξένου ἐρᾷ ἅτε ὡς καλλίστου ὄντος, ὁ µὲν κάκιστος ξένος
αὐτὴν ἀπόρρητα ἐπερωτᾷ περὶ τοῦ δηµοσίου, ἡ δὲ κόρη, οὐδὲν ὑποπτεύουσα, πρὸς πάντα τὰ
ἐρωτήµατα ἁπλῶς ἀποκρίνεται. τέλος δε, τοῖν δυοῖν ὑπὸ τῶν φυλάκων καταληφθέντοιν, ὁ
µῦθος τέλος ἔχει.
ἡ τῆς Κίνης ἀρχὴ οὐ µόνον τοῦτον τὸν µῦθον ὡς βιβλίον ἐξέδωκεν, ἀλλὰ καὶ µεγάλας εἰκόνας
ἐποίησεν ἃς ἐν ταῖς τῶν πόλεων ὁδοῖς ἀνέθεσαν ὅπου πάντες τὰ τοῦ µύθου διαγράµµατα ἰδεῖν
ἂν δύνωνται.

Δύο δηµοσιογράφοι καταγιγνώσκονται ἐν τῇ Τουρκίᾳ
29 Ἀπριλίου 2016

Δύο Τοῦρκοι δηµοσιογράφοι κατεδικάσθησαν χθὲς τῇ Πέµπτῃ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει ἅτε
ἐκδόντες ἐν τῇ ἐφηµερίδι Cumhuriyet εἰκόνας τινὰς ἐν αἷς ἐξῆν τὸν προφήτην Μουαµᾶδ ἰδεῖν.
τοῖς δηµοσιογράφοις, τῷ Hikmet Cetinkaya καὶ τῇ Ceyda Karan, οὓς δεήσει δύο ἔτη ἐν τῷ
δεσµωτηρίῳ κεῖσθαι, ἔδοξε ταύτας τὰς γραφὰς ἐκδοῦναι βουλοµένοις συµπαθέσιν εἶναι τῇ
ἐφηµερίδι Charlie Hebdo, ἧς ἕνδεκα ἐργασταὶ τῷ 2015ῳ ἔτει ὑπὸ ἰσλαµικῶν τροµοκρατῶν
ἀπέθανον. οἱ ἰσλαµισταὶ οἳ τὴν γραφὴν ἔγραψαν, τὴν τῶν δικαστῶν κρίσιν ἀκούσαντες,
µάλιστα ἐχάρησαν καὶ πολιτικὰς φράσεις κατά τε τῶν δηµοσιογράφων καὶ ὑπὲρ τοῦ
Μουαµµᾶδ ἐβόησαν.
καὶ δὴ καὶ ἡ Φινλανδικὴ δηµοσιογράφος Taina Niemela, ἣ ἐν τῇ Τουρκίᾳ οἰκεῖ, κατελήφθη

χθὲς τῆς νυκτὸς γελοιοτάτῃ προφάσει, κατὰ γὰρ τὸν τῶν ἐσωτερικῶν ὑπουργὸν αὕτη ἡ
δηµοσιογράφος κατάσκοπος ἐστὶ τοῦ παρανόµου κόµµατος ΠΚΚ· οἱ οὖν δικασταὶ
ἀµφισβητοῦσι νῦν ἀλλήλοις πότερον δεῖ αὐτὴν ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν ἢ οὔ. οὐδεὶς διὰ τοῦτο
τὸ ἄγγελµα ἐθαύµασεν, οὐδένα γὰρ λανθάνει ἡ Τουρκικὴ ἀρχὴ νεωστὶ γνοῦσα τοὺς
δηµοσιογράφους οἳ ἐν τῇ Τουρκίᾳ οἰκοῦσιν ἐκφοβεῖν πειρᾶσθαι, συνεχῶς µὲν οὖν αὐτοὺς
ἀκριβῶς ἐπισκοποῦσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ καταλαµβάνουσιν.

Ὁ Κῖµ Ἰὼγγ Οὖν ἥλιος γίγνεται
6 Μαίου 2016

Τήµερον ἄρχεται ἐν τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ τὸ τοῦ τῶν Ἐργαστῶν Κόµµατος συµπόσιον, ὃ µόνον
πολιτικὸν κόµµά ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ. ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοσαῦτα συµπόσια κοµµάτων γίγνεται κατ'
ἐνιαυτὸν πανταχοῦ διὰ τῆς οἰκουµένης ὥστε οὐ πολὺ περὶ αὐτῶν λέγεται, ἀλλὰ περὶ τούτου
τοῦ συµποσίου τὸ ἐναντίον ἐγένετο, πάντες γὰρ οἱ δηµοσιογράφοι αὐτὸ διαγγέλλουσιν· τίνος
ἕνεκα; τοῦ τελευταίου συµποσίου τῷ 1980ῷ ἔτει γενοµένου, τὸ νῦν συµπόσιον
παρασκευάζοντες οἱ ἐν τέλει πᾶσάν τε τὴν χώραν καὶ πάντας τοὺς πολίτας ἐτάραξαν, ἐλέγετο
δὲ προχθὲς ὅτι ἡ Β. Κορέα νῦν τὴν πέµπτην πυρηνικὴν πεῖραν παρασκευάζοι, οἱ δὲ
δηµοσιογράφοι ἔφησαν τὸν Κῖµ Ἰὼγγ Οὖν (τριάκοντα τρία ἔτη γεγονώς) ἐν νῷ ἔχειν ταύτην
τὴν πεῖραν τοῦ συµποσίου ἤδη ἀρξαµένης ἀγγέλλειν ἵνα τῇ οἰκουµένῃ δείξοι τὴν Β. Κορέαν
πυρηνικὰ ὅπλα ἔχουσαν.
κατὰ δὲ τὸ Rodong Sinmum (τοῦτό ἐστιν ο σύλλογος ὁ τῶν τοῦ κόµµατος ἀρχόντων) τοῦτο τὸ
συµπόσιον ἱερὸν γενήσεται, ἐν γὰρ αὐτῷ ὁ Κῖµ Ἰὼγγ Οὖν τὸ ἐπίθετον “Μέγας τῆς ΧΧΙ
Ἑκατονταετίας Ἥλιος“ δέξεται, πάντων µὲν τῶν τῆς χώρας πολιτῶν παντελῶς µὲν
ὁµολογούντων, ὀλβιωτάτων δὲ ὄντων, οὐδενὸς δὲ τούτῳ ἀνθισταµένου.

Τί γενήσεται ἐν τοῖς Ὀλυµπίοις;
13 Μαίου 2016

Τῆς βουλῆς τὴν πρόεδρον Δῖλµα Ῥουσὲφ ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλούσης, ἡ Βρασιλία διὰ ἀβεβαίου
ὁδοῦ βαδίζει. πρῶτον µὲν, ἔδει τοὺς βουλευτὰς περὶ τοῦδε τοῦ πράγµατος διαλέγεσθαι,
πότερον δέοι τὴν Δ. Ρ. τῆς ἀρχῆς καταλύειν ἢ οὔ, ἐνόµιζον δὲ πάντες ταύτην τὴν κρίσιν ταχεῖα
γενήσεσθαι· ὅµως δὲ τοσαῦται ἀντιλογίαι ἐγένοντο ἐν τῇ βουλῇ ὥστε ἐδέησε τοὺς βουλευτὰς
εἴκοσι µίαν ὥρας ἐν τῷ βουλευτηρίῳ µένειν, εἴκοσι µίαν ὥρας συνεχῶς· τέλος δὲ οἱ µὲν
βουλευταί (ὀκτὼ καὶ ἑβδοµήκοντα), ἤδη εἰπόντες ὅ τι ἕκαστος εἰπεῖν ἐβουλήθη, ἐψηφίσαντο,
τόδε δὲ ἦν τὸ ἀποβάν· πεντήκοντα πέντε ἐψηφίσαντο τὴν Δ. Ρ. τῆς προεδρίας στερίσκειν,
εἴκοσι δύο ὑπὲρ αὐτῆς ἐψηφίσαντο, εἷς δὲ τῆς ψήφου ἀπέσχετο.
τῆς ψηφοφορίας γενοµένης, ἡ Δ. Ρ. λόγους τοῖς πολίταις ἐποιήσατο, ἐν ᾧ λόγῳ διεβεβαιώσατο
ἀναίτιος εἶναι (κατὰ γὰρ τοὺς κατηγοροῦντας, ἡ Δ. Ρ. τοὺς φόρους οὓς ἀποτίνειν αὐτὴν ἔδει
οὐκ ἀπέτεισεν) καὶ χρήµατα ἐν ἄλλαις χώραις οὐκ ἔχειν. εἶπε καὶ ὅτι, εἰ τὸν αὐτὸν νόµον πᾶσι
τοῖς τῶν τῆς χώρας δήµων ἄρχουσιν ἐπιθεῖεν ὃν νῦν αὐτῇ ἐπιτιθέασιν, αὐτίκα ἑκκαίδεκα
ἄρχοντες ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβληθεῖεν ἄν.
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τοῦτο οὐδαµῶς τοσοῦτον ἄγγελµα ἐγένετο ἄν, ἀλλὰ τὰ Ὀλύµπια δέον µετ' οὐ
πολὺν χρόνον ἐν τῇ Βρασιλίᾳ ἄρξεσθαι πολλὰ µὲν οὐκέτι ἕτοιµά ἐστιν, αὕτη δὲ ἡ πολιτικὴ
στάσις πάντα χείρω ποιήσει.

Ἀεροσκάφος εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καταπίπτει
20 Μαίου 2016

Ἀεροσκάφος Α320 τῆς EgyptAir κατέπεσε χθὲς εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος· τὸ ἀεροσκάφος ἀπὸ
τοῦ Παρισίου ἐκπτόµενον τῇ Τετάρτῃ ἡµέρᾳ τῆς νυκτὸς πρὸς τὸ Καῖρο ἐκ τοῦ ῥαδάρος
ἐξαίφνης ἠφανίσθη ὅτε ὑπὲρ τῆς νήσου Καρπάθου (νήσου τῆς Ἑλλάδος) ἐπέτετο. ἐν τῷ
ἀεροσκάφει ἑξήκοντα ἓξ ἄνθρωποι ἐνῆσαν (πεντήκοντα ἓξ ἐπιβάται καὶ δέκα ἐργασταὶ τῆς
EgyptAir). κατὰ τὸν τῆς EgyptAir φερέφωνον, ὁ µὲν κυβερνήτης ἐµπειρότατος ἦν, ἤδη γὰρ
ἑξακισχιλίας ὥρας ἐµπειρίας ἔπραξεν, τὸ δὲ ἀεροσκάφος οὐδαµῶς ἀρχαῖον ἦν. τοῦ ἀγγέλµατος
περὶ τῆς συµφορᾶς ταχέως διασκεδασθέντος, Ἑλληνικαὶ µὲν νῆες καὶ Αἰγυπτικαὶ
ἀποπλεύσασαι πρὸς τὸν τόπον ἔσπευσαν ἐν ᾧ πάντες νοµίζονται τὸ ἀεροσκάφος καταπεσεῖν
ἵνα σηµεῖα εὕροιεν, ὅµως δὲ ουδεὶς ἐλπίζει περιόντας εὑρήσειν.
τὸ ἐρώτηµα νῦν τόδε ἐστίν, πότερον ἡ αἰτία ἡ ταύτης τῆς συµφορᾶς τροµοκρατική τις ἐπιβολή
ἐστιν ἢ τεχνικὸν ἁµάρτηµα· πρῶτον µὲν εἶπον τινὲς ὅτι εἰκότως πάταξις γένοιτο ἐν τῷ
ἀεροσκάφει, ἔπειτα δὲ εἶπον ἄλλοι ὅτι, εἰ πάταξις ἐγένετο, πολλοὶ ῥαδάρες τὴν θερµότητα
ᾔσθοντο ἂν (ὃ οὐκ ἐγένετο). οἱ ἐν τέλει ἐν τῇ Γαλατίᾳ καὶ οἱ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ οὐκέτι δηµοσίους
λόγους περὶ τούτου ἐποίησαν, µένουσι γὰρ ἕως τὰς οὕτω καλουµένας “µελαίνας θήκας“ ἂν
εὑρῶσιν.

Ὁ Ὀβάµα εὐώνως δειπνεῖ
27 Μαίου 2016

Τῷ προέδρῳ τῶν ΗΑΠ Βᾶρακ Ὀβάµα, ὃς ἔτυχε χθὲς ἐν τῷ Ἁνοῖ ὤν, ἔδοξε ὡς ἀγνώστῳ πολίτῃ
δειπνεῖν. ὁ µὲν Ὀβάµα, τῇ Κυριακῇ ἡµέρᾳ τῆς ἑσπέρας εἰς τὸ Βιετνὰµ τὸ πρῶτον ἀφικόµενος,
τὸν ἔνδοξον Ἀµερικανὸν ὀψοποιὸν Ἀντώνιον Βουρδαῖν καλέσας, παρώρµησεν ἀκολουθεῖν
πρὸς ὀψοπώλιον τι, ἐβούλετο γὰρ τῶν Βιετναµιτῶν "noodles" γεύσασθαι, ὁ δὲ ἄσµενος τὸν
πρόεδρον εἰς εὔωνον ὀψοπώλιον τῆς πόλεως Ἁνοῖ προσήνεγκεν ἐν ᾦ ἐξῆν τοῖν δυοῖν τούτου
τοῦ ἐδέσµατος γεύσασθαι. τοῦτο τὸ δεῖπνον οὐκ ἦν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ποιητέων ὃν οἱ τοῦ
προέδρου πάρεδροι πρὸ τῆς πορείας παρεσκεύασαν, ἀλλὰ ἐνίοτε ἄριστόν ἐστιν τὰ νόµιµα
καταλιπεῖν.
σχεδὸν πάντες οἳ ἔτυχον ἐν τῷ ὀψοπωλίῳ ὄντες ἐπιχώριοι πολῖται ἦσαν, ἴσως καὶ τουρισταί
τινες· οἱ µὲν δηµοσιογράφοι ἐβούλοντο τὸν πρόεδρον καὶ τὸν Α.Β. εἰς τὸ ὀψοπώλιον εἰσιόντας
ἀκολουθεῖν, οἱ δὲ τοῦ προέδρου φύλακες οὐκ εἴασαν. ὅµως δὲ ὁ πρόεδρος οὐκ ἔλαθεν ἐκεῖ
παρών (χαλεπώτατόν ἐστι τῷ τῶν ΗΑΠ προέδρῳ λανθάνειν, ὅστις ἂν ᾖ), πολλοὶ δὲ τῶν
συσσίτων, τὸν Ὀβάµα ἀναγνωρίσαντες, φωτογραφίας τοῖς κινητοῖς τηλεφώνοις ἐποιήσαντο ἃς
τοῖς φίλοις ταχέως διὰ τοῦ διαδικτύου ἔπεµψαν, καὶ δὴ καὶ ὁ Α.Β. αὐτὸς ἄγγελµα διὰ τοῦ
Instagram ἔπεµψεν ἐν ᾧ πᾶσιν εἶπεν ὅτι ὁ δυνατώτατος ἄνθρωπος τῆς οἰκουµένης ἐκεῖ
δειπνοίη. ἤδη δειπνήσαντες ἐκ τοῦ ὀψοπωλίου ἐξέβησαν, µακρὸς δὲ ὅµιλος ἔµενεν ἔξω πρὸς
τῇ θύρᾳ.
ὁ Α.Β. εἶπεν ὅτι αὐτὸς ἀποτείσειε τὸ τοῦ προέδρου δεῖπνον, ὅµως δὲ οὐ διὰ τοῦτο πένης
γενήσεται· τὸ τίµηµα; ἓξ δολάρων.

Τὸν Ἰαπονικὸν παῖδα σῶον εὑρίσκουσιν
3 Ἰουνίου 2016

Ὁ Yamato Tanooka, Ἰαπονικὸς παῖς ἑπτὰ ἔτη γεγονὼς ὃν πάντες ἐζήτουν, ηὑρέθη ἐν µικρῷ
οἰκήµατι τοῦ στρατεύµατος ὃ ἐν τῇ µέσῃ ὕλῃ κεῖται. οὗτος ὁ παῖς ὑπὸ τῶν γονέων ἐκ προνοίας
κατελείφθη ἤδη τὴν πέµπτην ἡµέραν ἐν τῇ ὕλῃ ἅτε βουλοµένων αὐτὸν κολάζειν.
ἐπειδὴ οἱ γονεῖς αὐτὸν κατέλιπον, ὁ παῖς µόνος διὰ τῆς ὕλης ἐπλανᾶτο ἕως εἰς τοῦτο τὸ µικρὸν
οἴκηµα ἀφίκετο ἐν ᾧ οὐδεὶς παρῆν, ἐκεῖ δὲ ἔµεινεν ἕως οἱ στρατιῶται οἳ αὐτὸν ἐζήτουν αὐτὸν
ηὗρον. τοῦτο τὸ µικρὸν οἴκηµα πέντε χιλιοµέτρα ἀπέχει τοῦ τόπου οὗ οἱ γονεῖς τὸν παῖδα
κατέλιπον.
ἀλλὰ πῶς πάντα ἐγένετο; πρῶτον µὲν οἱ γονεῖς, τὸν παῖδα κολάζειν βουλόµενοι ἅτε πολλάκις
χαλεπῶς προσφερόµενον καὶ δύσκολον ὄντα, αὐτὸν εἰς τὴν ὕλην ἐλάσαντες ἐκ τοῦ
αὐτοκινήτου ἐκβῆναι ἠνάγκασαν, αὐτοῖς γὰρ ἔδοξε τὸν παῖδα ἐκεῖ λεπτά τινα µόνον
καταλιπεῖν ἵνα φοβοῖτο, ἔπειτα δὲ πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον ἐπανελθόντες ἵνα τὸν παῖδα
συλλέξαιεν οὐχ ηὗρον. τί ἐποίησαν τὸν παῖδα οὐχ εὑρόντες; πρῶτον µὲν πρὸς τοὺς φύλακας
προσελθόντες εἶπον ὅτι ὁ παῖς τύχῃ ἀποπλανηθείη, ἔπειτα δὲ ὡµολόγησαν ὅτι αὐτοὶ τὸν παῖδα
πρῶτον µὲν ἐκεῖ καταλίποιεν, ἔπειτα δὲ οὐχ εὕροιεν.
ταῦτα ἀκούσαντες, πάντες µάλιστα ἐφοβοῦντο µὴ ὁ παῖς ἀποθάνοι, ἐν γὰρ ἐκείνῃ τῇ ὕλῃ
πολλοὶ ἄρκτοι οἰκοῦσιν, καὶ δὴ καὶ πολλὰ ἴχνη ἄρκτου ηὗρον ἐκεῖ οὗ τὸ πρῶτον οἱ γονεῖς τὸν
παῖδα κατέλιπον.
τούτου γενοµένου, καίπερ ἀγαθῇ τύχῃ τελευτήσαντος, διαλέγονται νῦν οἱ τῆς Ἰαπονίας
ἄρχοντες περὶ τοῦδε, ὅπως ἔξεστι τοῖς γονεῦσι τοὺς παῖδας κολάζειν καὶ ὅ τι οὐκ ἔξεστι ποιεῖν.

Ἡ Καπέλα Σιξτίνα ἐν τῷ Μεξικῷ
10 Ἰουνίου 2016

Ἀκριβὲς διπλότυπον τῆς Καπέλης Σιξτίνης ἀνέθεσαν ἐν τῷ Μεξικῷ, ἐν τῇ µέσῃ πόλει, ἵνα
πᾶσιν οἵτινες ἂν βούλωνται θεᾶσθαι ἐξῇ τοιοῦτο ποιεῖν. δεκακισχίλιοι θεαταὶ καθ' ἡµέραν
δυνήσονται τοῦτο τὸ ἐνδοξότατον τῆς Ἀναγεννήσεως ἔργον θαυµάζειν νοµίζοντες ἐν τῷ
Βατικανῷ αὐτῷ εἶναι, οὕτω γὰρ ἀκριβὲς ἐστιν τὸ διπλότυπον.
τὸ οἴκηµα, ἑβδοµήκοντα ὀκτὼ µὲν µέτρα τὸ µῆκος ὄν, τριάκοντα δὲ ἓξ τὸ εὖρος, εἴκοσι δὲ ἑπτὰ
τὸ ὕψος, τριακόσιοι ἄνθρωποι ᾠκοδόµησαν, ἀρχιτέκτονες καὶ φωτόγραφοι κτλ. ταύτης τῆς
ἐργασίας ἄρχων ὁ Ἀντώνιος Βεροῦµεν ἐστίν, ᾧ ἔδοξε τούτῳ τῷ ἐγχειρήµατι ἐπιχειρεῖν πάντων
ἕνεκα οἷστισιν οὐκ ἔξεστι πορεύεσθαι, εἶπε δὲ ὅτι δέοι τοῦτο τὸ τῆς Ἀναγεννήσεως ἔργον τῇ
δευτέρᾳ χώρᾳ πλείστους καθολικοὺς ἐχούσῃ τῆς οἰκουµένης πλησιάζειν.
ὅµως δὲ τοῦτο ποιεῖν ουδαµῶς ῥᾴδιον ἐγένετο, ἔδει γὰρ πρῶτον ἐξουσίαν λαβεῖν τοῦ
Βατικανοῦ· τῆς δὲ ἐξουσίας ληφθείσης, ὁµὰς φωτογράφων νύκτας ἑκατὸν καὶ ἑβδοµήκοντα
ἠργάσαντο φωτογραφίας ποιούµενοι ἃς οἱ τεχνῖται εἰς καµπύλας εἰκόνας µετέτρεψαν.
τὸ οἴκηµα ἐν τῇ πόλει µέχρι τοῦ τέλους τοῦ µηνὸς Ἰουλίου µενεῖ, ἔπειτα δὲ διὰ τῆς χώρας
διοίσονται. πάντες οἳ ἤδη τοῦτο ἰδόντες τὸ αὐτὸ διαβεβαιοῦνται· “εἰ εἴσω µὲν τοῦ οἰκήµατος
κεκλεισµένοις ὀφθαλµοῖς ἥκοις, ἔνδον δὲ ἀνοίξειας, νοµίζοις ἂν ἐν τῇ Ῥώµῃ αὐτῇ εἶναι.“

