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Τριάκοντα καὶ δύο φαρµακοεµπόρους ἀποκτείνουσιν
17 Αὐγούστου 2017

Οἱ τῶν Φιλιππίνων φύλακες ἤγγειλαν χθὲς ὅτι τριάκοντα µὲν καὶ δύο φαρµακοεµπόρους µιᾶς
ἡµέρας ἐν τῷ δήµῳ Βουκαλᾶν ἀποκτείναιεν, πρὸς δὲ τούτῳ ἑκατὸν καὶ ἑπτὰ ἄλλους
φαρµακοεµπόρους καταλάβοιεν.

οὗτος ὁ δῆµος Βουκαλᾶν καλούµενος, ἐν ᾧ 3.3 ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων ἐνοικοῦσιν (ἐν πάσῃ
τῇ χώρᾳ ἑκατὸν ἑκατοµµύρια ἐνοικοῦσιν), ἐγγὺς τῆς πρωτευούσης Μανίλα κεῖται. οἱ φύλακες,
εἰς τὰς τῶν φαρµακοεµπόρων οἰκίας εἰσελθόντες, οὐ µόνον παντοδαπὰ φάρµακα ηὗρον ἀλλὰ
καὶ πλεῖστα ὅπλα.

ἐξ οὗ µὲν ἤρξατο οὗτος ὁ πόλεµος ὃν ὁ πρόεδρος Δουτέρτε τοῖς φαρµακοεµπόροις ἐπήγγειλεν
ἤδη 3,451 ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανον, ὅµως δὲ οὐδέποτε τοσοῦτοι µιᾶς
ἡµέρας· τοῦτο ἐξηγούµενος, ὁ τῶν φυλάκων φερέφωνος εἶπεν ὅτι οἱ µὲν ἀποθανόντες τοιοῦτοι
κακουργοὶ εἶεν οἷοι µαχόµενοι ἀποθανεῖν προαιροῦνται µᾶλλον ἢ ζῶντες καταλαβέσθαι, οἱ δὲ
φύλακες αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἀναγκασθεῖεν.

ἄλλοι µὲν τοῦτον τὸν πόλεµον µέµφονται ἅτε παρὰ τοὺς νόµους γιγνόµενον, ἄλλοι δὲ λέγοντες
ὅτι οὐκ ἔξεστιν ἄλλως τούτῳ τῷ προβλήµατι τέλος ἐπιθεῖναι τὸν πρόεδρον Δουτέρτε (ὃν
ἔξεστιν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν) ἐπαινοῦσιν.

Αἱ ἐν τῇ Ἰνδίᾳ γυναῖκες δικανικὴν νίκην κτῶνται
23 Αὐγούστου 2017

Αἱ µουσουλµάναι τῆς Ἰνδίας γυναῖκες νικὴν ἐκτήσαντο νεωστὶ ἐν δικανικῇ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας
µάχῃ, οἱ γὰρ δικασταὶ ἠγγέλκασιν ὅτι ἡ µουσουλµάνη ἐπιτήδευσις “τριπλοῦν
ταλὰκ“ καλουµένη ἄδικος µέν ἐστι καὶ κατὰ τοὺς νόµους, ἀπαγορευτέα δέ ἐστιν. ἆρα τίς αὕτη
ἡ ἐπιτήδευσις; τοῦτο µουσουλµάνος νόµος καθ' ὃν ἔξεστι τῷ ἀνδρὶ τὴν γυναῖκα ἀποπέµψαι
ἐὰν οὗτος τρὶς τὸν λόγον “ταλὰκ“ λέγει ἢ γράφει (ὁ λόγος αὐτὸς σηµαίνει “τὴν γυναῖκα
ἀποπέµπω). αὕτη δὲ ἡ ἐπιτήδευσις τοσαύτην ῥοπὴν εἶχεν ὥστε πολλάκις οἱ ἄνδρες τὰς
γυναῖκας ἀπέπεµπον οὐκ ἐναντίον αὐτῶν στάντες ἀλλὰ διὰ ἐπιστολῆς καὶ διὰ Facebook καὶ
Whatsapp.

τοῦ ἀγγέλµατος ἀγγελθέντος, ὁ τῆς Ἰνδίας πρωθυπουργὸς Ναένδρα Μόδι ἔγραψεν ἐν Twitter
ὅτι αὕτη ἡ τῶν δικαστῶν κρίσις βελτίστη εἴη ἅτε τὴν γυναῖκα τῷ ἀνδρὶ ἐξισοῦσα (τὸ “τριπλοῦν
ταλὰκ“ ἐν πολλαῖς µουσουλµάναις χώραις ἀπαγορεύεται, παραδείγµατος ἕνεκα ἐν τῇ Σαουδὶ
Ἀραβίᾳ καὶ ἐν τῷ γειτοσύνῳ Πακιστᾶν).

πολλάκις ἐν τῇ Ἰνδίᾳ ἔριδας ἔχουσιν οἱ τῆς χώρας δικασταὶ καὶ οἱ τῶν θεοσεβῶν ἄρχοντες,
οὗτοι µὲν γὰρ ἐπὶ τοὺς πολίτας πολλὴν ῥοπὴν ἔχουσιν, ἄλλους τε καὶ τοὺς ἐν µικραῖς κώµαις
ἐνοικοῦντας, οἱ δὲ νόµοι αὐτῶν πολλάκις τῇ τῆς χώρας πολιτείᾳ οὐ συµφωνοῦσιν.

Βορειοκορεάνον πύραυλον ὑπὲρ τῆς Ἰαπωνίας πέτεται
29 Αὐγούστου 2017

Τήµερον οἱ τῆς Βορείας Κορέας ἄρχοντες (ἴσως δέοι ἂν “ὁ µόνος τῆς Β.Κ. ἄρχων“ λέγειν)
πυρηνικὸν πύραυλον ἀνεῖσαν ὃ ὑπὲρ τῆς Ἰαπωνίας ἔπτετο, ὑπὲρ τῆς νήσου Ὁκκαῖδο. πρωῒ µὲν
τοῦ πυραύλου ἤδη ἐν τῷ ἀέρι ὄντος οἱ µεγαφώνοι ἤρξαντο τοῖς πολίταις παραινοῦντες ἔνδον
τῶν οἰκιῶν µένειν ἢ ὁποῦ τύχοιεν ἂν ὄντες, οὐδὲις γὰρ ἤδει πότερον τοῦτο τὸ πύραυλον εἰς
τὴν Ἰαπωνίαν καταπεσεῖσθαι µέλλοι ἢ οὔ, τέλος δὲ τὸ πύραυλον εἰς τὴν θάλατταν κατέπεσεν.

ὡς µὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ἡ µὲν Ἰαπωνία οὐδενὸς ποιεῖται περὶ τούτων τῶν βολῶν, ὁ δὲ τῆς χώρας
πρωθυπουργὸς Σίνζο Ἄβε πολλάκις τὸ ἀκράτισµα ἐσθίει ἅµα ἀγγέλµατα περὶ βολῶν τοιούτων
ἀκούων, πάντων εἰδότων ὅτι ἡ Β.Κ. ἀεὶ τὰς γειτοσύνας χώρας ἐκπλήττειν πειρᾶται, τήµερον
δὲ τὸ πύραυλον τὸν τῆς χώρας οὐρανὸν διέπτετο, τοῦτο δὲ πάντα µεταβάλλει, τὸ γὰρ πύραυλον
ἐδυνήθη ἂν εἰς τὴν Ἰαπωνίαν εἰσπεσεῖν. ὁ Σ. Ἄβε εἶπεν αὐτίκα ὅτι αὔτη ἡ βολὴ ἀληθὴς ἀπειλὴ
εἴη, ἔπειτα δὲ τῷ προέδρῳ Δ. Τρᾶµπ τετταράκοντα λεπτὰ διὰ τοῦ τηλεφώνου διελέχθη. µετὰ
τοῦτον τὸν διάλογον οἱ δύο ἄρχοντες συλλογὴν τοῦ τῆς τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν Ἀσφαλείας
Συµβουλίου συνεκάλεσαν.

ὁ µὲν τοῦ νῦν ἄρχοντος πατὴρ ἑκκαίδεκα πύραυλα ἀνεῖναι ἐκέλευσεν ἑπτακαίδεκα ἐτῶν, ὁ δὲ
νῦν ἄρχων ἤδη ὀκτωκαίδεκα πύραυλα ἀνεῖναι κεκέλευκε τούτου τοῦ ἔτους οὐκέτι
τελευτήσαντος.

Ἀντιλογία ἐν τῇ τοῦ ἀνατέλλοντος ἡλίου χώρᾳ
5 Σεπτεµβρίου 2017

Ἡ βασίλη Μάκο, ἡ τοῦ τῆς Ἰαπωνίας βασιλέως Ἀκιῖτο θυγατριδῆ, ἤγγειλε χθὲς ὅτι γαµεῖσθαι
µέλλοι τῷ Κεῖ Κοµοῦρο, ἀνδρὶ ᾧ ἐν τῷ πανεπιστηµίῳ τὸ πρότερον συνέµαθεν. ὡς µὲν ἐπὶ τὸ
πολύ, ἀνθρώπου τινὸς τοῦ βασιλικοῦ γένους γαµεῖσθαι µέλλοντος τὸ ἄγγελµα ἀεὶ ἀξιόλογόν

ἐστι τοῖς τῆς χώρας πολίταις, τοῦτο δὲ τὸ ἄγγελµα ἀξιολογώτερον ἐγένετο τοῦ δέοντος διότι ὁ
Κ. Κοµοῦρο οὐδὲν βασιλικοῦ αἵµατος ἔχει διὰ τῶν φλεβῶν διαρρύον.

πολλάκις ἐν πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ, ἐν πολλαῖς χώραις, οἱ ἄνθρωποι τοῦ βασιλικοῦ τῆς χώρας
γένους, ἀνθρώπους οἳ οὐδαµῶς βασιλεῖοι ὄντες τυγχάνουσιν γήµαντες, τοιοῦτοι
ὄντες διαµένουσιν οἷοι τὸ πρότερον, ἀλλὰ...

ἐκ τοῦ 1947ου ἔτους νόµος κεῖται παρὰ τῇ Βασιλικῇ τῆς Ἰαπωνίας Οἰκίᾳ καθ' ὅν, ἐὰν γυνὴ τοῦ
βασιλικοῦ γένους ἀνδρί τινι µὴ βασιλικῷ ὄντι γαµῆται, αὐτίκα αὕτη ἡ γυνὴ οὐδαµῶς µὲν
βασιλικὴ ὑπὸ τῶν συγγενῶν νοµίζεται, πάντα δὲ τὰ βασιλικὰ δίκαια ἀποβάλλει. τὸ δὲ χείριστον
τόδε ἐστίν, ὅτι οὗτος ὁ νόµος µόνον παρὰ ταῖς γυναιξὶ κυροῦται, πολλοὶ δὲ ταύτην τὴν
διαφορὰν µέµφονται ὡς ἄδικον οὖσαν.

ἡ µὲν βασίλη Μάκο ἐν µουσείῳ τινὶ ἐν τῇ πρωτευούσῃ Τόκιο ἐργάζεται, ὁ δὲ Κ. Κοµοῦρο
σύνδικός ἐστι καὶ ἐν τῇ πόλει Ἰοκοάµᾳ οἰκεῖ.

Ἡ ἐπιχείρησις WIFI4U τῆς Εὐρωπαικῆς Βουλῆς
13 Σεπτεµβρίου 2017

Ἡ Εὐρωπαικὴ Βουλὴ ἐδέξατο χθὲς ὃ ἤδη πάλαι πολλοὶ βουλευταὶ προέθεσαν· τὸν εἰς τὸ
διαδίκτυον σύνδεσµον βελτιοῦν ἐν τοῖς δηµοσίοις τόποις ἵνα οἱ πολῖται οἷστισι ἂν τὸ νῦν τῷ
διαδικτύῳ συνάπτεσθαι µὴ ἐξῇ ταύτην τὴν χρείαν προῖκα ἔχειν δύνωνται.

τῶν µὲν ἐµπείρων εἰπόντων ὅτι ἥ τε Ἰαπωνία καὶ ἡ Νοτία Κορέα βέλτιον περὶ τούτο
πράττουσιν ἢ αἱ πλεῖσται τῶν Εὐρωπαικῶν χωρῶν, ἔδοξε τῇ Ε. Β. ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν

προθεῖναι, οἱ δὲ τῆς ἐπιχειρεήσεως ἄρχοντες ἐν νῷ ἔχουσιν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἑκατοµµύρια
Εὐρῶν νοµισµάτων εἰς ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν τριῶν ἐτῶν εἰσθεῖναι.

τὸ τῆς ἐπιχειρήσεως ὄνοµα WIFI4U ἐστιν, ὁ δὲ σκόπος τόδε ἐστίν, τὸ ἀσύρµατον σύνδεσµον
οὐ µόνον ἐν ταῖς µεγάλαις πόλεσι διορθοῦν ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν χρείαν καθιστάναι ὅπου ἂν
νῦν µὴ ὑπάρχῃ. ὁ Ἰώσεφ Weidenholzer, Αὐστριακὸς τῆς Ε. Β. βουλευτής, εἶπεν ὅτι τὸ βέλτιον
εἴη ἂν οὐ µόνον πᾶσας τὰς τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως χώρας τὴν αὐτὴν συνδέσµου δύναµιν
ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ ἐντὸς ἑκάστης χώρας µέρη τὴν αὐτὴν ἔχειν.

Ἄγγελµά τι τὴν Μελανίαν Τρᾶµπ ταράττει
19 Σεπτεµβρίου 2017

“Νοµίζοις ἂν ὁποῖος γενέσθαι ἂν δύνασθαι εἰ τὴν Ἀγγλικὴν γλῶτταν γνοίης καὶ εἰ µόνον
µικρόν.“

τοῦτό ἐστιν ὃ ὑπὸ φωτογραφίας ἔγραψαν τῆς Μελανίας Τρᾶµπ, τῆς τοῦ Δόναλδ Τρᾶµπ
γυναικός. ταύτην τὴν φωτογραφίαν τούτους τοὺς λόγους δεικνῦσαν ἔξεστιν ἐν τῇ Κροατίᾳ
ἰδεῖν τοῖς διὰ τῶν τῆς πρωτευούσης Ζάγρεβ ὁδῶν βαίνουσιν. ἆρα τίς αὐτὴν ἀνέθηκεν;
ἀκαδηµία τις ἐν ᾗ τὴν Ἀγγλικὴν γλῶτταν διδάσκουσιν, βούλονται γὰρ τοῖς δυνατοῖς µαθηταῖς
δεῖξαι ὁπόσου ἀξίου ἐστὶ ταύτην τὴν γλῶτταν γνῶναι.

ὅµως δὲ τοῦτο τὴν Μ. Τ. µάλιστα ἐτάραξεν, ἀπειλεῖ δὲ νῦν τοῦτο εἰς δικαστήριον ἄγειν ἐὰν µὴ
ταύτην τὴν φωτογραφίαν ἐξέλωσιν.

ἀλλὰ διὰ τί αὕτη ἡ ἀκαδηµία τὴν Μ. Τ. προείλετο ἵνα τὰ τῆς Ἀγγλικῆς γλώττης µαθήµατα
ἀγγέλλοι; διότι ἡ Μ. Τ. ἐν µὲν τῇ γειτοσύνῃ χώρᾳ Σλοβενίᾳ ἐγένετο (τὸ τότε ὄνοµα αὐτῆς ἦν

Melanija Knavs), ἔπειτα δὲ ἐν ταῖς ΗΑΠ µετοικήσασα τὴν Ἀµερικανὴν πολιτείαν τῷ 2006ῳ
ἔτει ἐδέξατο. οὐδένα οὖν λανθάνει τὸ ἄγγελµα ὃ αὕτη ἡ ἀκαδηµία ἀνεῖναι βούλεται τόδε
ὄν· “ἐὰν τὴν Ἀγγλικὴν γλῶτταν παρὰ ἡµῖν µανθάνῃς, δύνασαι ἡ τοῦ τῶν ΗΑΠ προέδρου γυνὴ
γενέσθαι.“

Δηµογραφικὸν πρόβληµα ἐν τῇ Ῥωσσίᾳ
26 Σεπτεµβρίου 2017

Ἡ Ῥωσσία τοσαύτη ἐστὶν ὥστε οὐ πολλάκις περὶ τῆς ταύτης τῆς χώρας δηµογραφίας
διαλεγόµεθα· ὅµως δὲ οἱ ἔµπειροι ἀπαγγέλλουσι νῦν ὅτι ἡ χώρα προβλήµατι µεγίστῳ
ἐντεύξεσθαι µέλλει· τίνι προβλήµατι; τῷ τῶν ἐνοικούντων ἀριθµῷ.

κατὰ µὲν τοὺς ἐµπείρους ὁ ἀριθµὸς ὁ τῶν πολιτῶν ἐν ἐργασίµῃ ἡλικίᾳ ὄντων καὶ φόρους
τινόντων κατ' ἐνιαυτὸν µειοῦται ἐξ οὗ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις διελύθη, πάντες δὲ ἴσµεν ὅ τι τοῦτο
σηµαίνει· τῶν πλείστων πολιτῶν ἤδη διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ἐργάζεσθαι παυσαµένων (χρήµατα
οὖν δεχοµένων ἀντὶ τοῦ τίνειν), οὐχ ἱκανοὶ ἐργασταὶ παρέσονται οἵτινες ἂν φόρους τίνωσιν.

τοῦτο δὲ τὸ πρόβληµα διπλῆν αἰτίαν ἔχει· πρῶτον µὲν, πολλοὶ Ῥωσσικοὶ πολῖται οὐ βούλονται
ἐκγόνους ἔχειν, λέγουσι γὰρ ὅτι πολλὰ χρήµατα δεῖ ἔχειν ἵνα παῖδα παιδεύωσιν, διὰ δὲ τοῦτο
καθ' ἡµέραν οἱ ταύτης τῆς χώρας πολῖται µείονας παῖδας ἔχουσιν.

ἔπειτα δὲ καὶ ὁ τῶν µετοίκων ἀριθµὸς µειοῦται· πρῶτον µὲν λύσις τις ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου ἐκ
τῶν προσόρων χωρῶν ἀφίκετο, πολλοὶ γὰρ µέτοικοι εἰς τὴν τότε καλουµένην “ Ῥωσσίαν τῶν
πετροδολάρων “ µετανέστησαν. ὅµως δέ, τῆς οἰκονοµικῆς δυστυχίας τῷ 2014ῳ ἔτει
ἀρξαµένης, αὕτη ἡ ῥοὴ ἐτελεύτησεν, ἡ δὲ ἀρχὴ πειρᾶται νῦν αὖθις µετοίκους ἐφέλκεσθαι.

Δεινὸς φόνος ἐν τῇ πόλει Las Vegas
3 Ὀκτωβρίου 2017

Τῇ Κυριακῇ τῆς νυκτὸς ἐν τῇ πόλει Las Vegas, µουσικῆς ἑορτῆς τότε ὑπαρχούσης, ἄνθρωπός
τις οὗ τὸ ὄνοµα Stephen Paddock ἐστὶν ἐξαίφνης ἐπὶ τοὺς τῆς ἑορτῆς θεατὰς πυροβολῶν
ἤρξατο οἳ πρὸ τοῦ θεάτρου παρῆσαν, ἴσως εἴκοσι καὶ χίλιοι ἄνθρωποι. ὁ τροµοκράτης ἐκ
θυρίδος τινὸς τοῦ πανδοκείου ἐπυροβόλει ἐν ᾧ ἤδη τὴν τετάρτην ἡµέραν ᾤκει, ἐκεῖθεν δὲ
ῥᾴδιον ἦν αὐτῷ τὸ πεδίον ἰδεῖν ἐν ᾧ οἱ θεαταὶ τῇ ἑορτῇ παρῆσαν οὐδὲν ὑποπτεύοντες. τῶν δὲ
πρώτων πυροβολῶν ἀκουσθεισῶν, τῶν θεατῶν οἱ µὲν ἔνθα καὶ ἔνθα ἔτρεχον, οἱ δὲ ἐκεῖ ἔµενον
ἐν τῷ πεδίῳ οὐκ εἰδότες ὅ τι ἄµεινον εἴη ποιεῖν, οὐδενὸς εἰδότος ὁπόθεν ἡ πυροβόλησις ἥκοι.

οἱ φύλακες ταχέως ἐπύθοντο ὁπόθεν, εἰς δὲ τὸ πανδοκεῖον εἰσελθόντες τὸν τροµοκράτην ἐν τῷ
οἰκήµατι ηὗρον ἤδη ἀποθανόντα, ἑαυτὸν γὰρ ἀπέκτεινε πρὶν τοὺς φύλακας εἰσελθεῖν.
πεντήκοντα µὲν καὶ ἐννέα ἄνθρωποι ὑπ' αὐτοῦ ἀπέθανον, πεντακόσιοι δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν. ἐν
δὲ τῷ οἰκήµατι οὐ µόνον ἑπτακαίδεκα ὅπλα ηὗρον ἀλλὰ καὶ ὑγρὰ οἷς χρῆσθαι ἔξεστι πρὸς τὸ
βόµβας παρασκευάζειν.

περὶ δὲ τῆς αἰτίας; οὐδὲν γιγνώσκοµεν, οὗτος γὰρ ὁ ἀνήρ, ἑξήκοντα καὶ τέτταρα ἔτη γεγονώς,
οὐδέποτε τὸ πρότερον οὐδένα ἠδικήκει, οὐδὲν κακὸν ἐπεποιήκει... ἀλλὰ ἐξαίφνης ἄνευ λόγου
δεινὸς φονεὺς ἐγένετο. ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ εἶπε τοῖς δηµοσιογράφοις ὅτι οὐκ εἰδείη διὰ ὅ τι
ἀπροσδοκήτως ὁ ἀδελφὸς τοιοῦτος ἐγένετο.

Ἡ Τουρκία στρατιώτας εἰς τὴν Συρίαν εἰσπέµπει
10 Ὀκτωβρίου 2017

Ὁ τοῦ Τούρκου στρατεύµατος φερέφωνος εἶπε χθὲς τῇ Δευτέρᾳ ὅτι Τοῦρκοι στρατιῶται, δύο
ἡµέρας παρὰ τῷ ὅρῳ παρασκευασάµενοι, εἰς τὴν Συρίαν εἰσέλθοιεν, εἰς τὸν δῆµον Ἶδλεβ
καλούµενον, ἐν ᾧ τὸ Ἂλ Καῖδα µεγάλην ῥοπὴν ἔχει. ὁ τῆς Τουρκίας ἄρχων, πρὶν τοὺς
στρατιώτας εἰς τὴν Συρίαν εἰσπέµπειν, περὶ τούτου τῇ τε Ῥωσσίᾳ καὶ τῷ Ἰρᾶν
διελέχθη· λέγεται δὲ ὅτι τὸ τούτου τοῦ στρατηγήµατος τέλος οὐδαµῶς τὸ Ἂλ Καῖδά ἐστιν, ὁ
γὰρ Ἐρδογᾶν πειρᾷ µὴ τοὺς ἐν τῇ Συρίᾳ Κούρδους (οἷς αἱ ΗΑΠ βοηθοῦσιν) εἰς τὴν παραλίαν
ἀφίκωνται κωλύειν.

τοῦτο τὸ στρατήγηµα οὐδαµῶς νέον τι ἐστὶν ἀλλὰ ἡ διαδοχὴ ἐκείνου οὗ τῷ προτέρῳ ἔτει ἡ
Τουρκία ἤρξατο, “ἡ τοῦ Εὐφράτου ἀσπὶς“ καλουµένου, τότε γὰρ ὁ Τοῦρκος στρατὸς
ἐµαχέσατο οὐ µόνον πρὸς τὸ Ἰσλαµικὸν Κράτος ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τῇ Συρίᾳ Κούρδους.

ὅµως δὲ πάντες τὸ αὐτὸ ἐρώτηµα ἐρωτῶσιν, πότερον ὁ Ἐρδογᾶν καὶ ὁ Ἀσᾶδ φίλοι εἰσίν ἢ
πολέµιοι, ῥᾴστη δέ ἐστιν ἡ ἀπόκρισις· πρότερον µὲν πολεµιώτατοι ἦσαν, νῦν δέ, καίπερ
οὐδαµῶς ἐξὸν λέγειν ὅτι φίλοι τε καὶ σύµµαχοί εἰσιν, λέγοιµεν ἂν ὅτι ἀλλήλους ἀνέχονται τῆς
ἀνάγκης ἕνεκα. ἆρα τίς ἐστιν αὕτη ἡ ἀνάγκη; ἡ κοινὴ πρὸς τὸν Ποῦτιν φιλία, νῦν δὲ ἡ
προσποιουµένη τοῦ Ἐρδογᾶν πρὸς τὸν Ἀσᾶδ φιλία διὰ τοῦ Ποῦτιν πορεύεται.

Νέα ἀποίκισις ἐν τῇ πόλει Χεβρῶνι
17 Ὀκτωβρίου 2017

Τὸ πρῶτον ἐκ τοῦ 2002ου ἔτους ἡ τοῦ Ἰσραῆλ ἀρχὴ ἐξουσίαν δέδωκε τῷ οἰκήµατα νέα ἐν τῇ
πόλει Χεβρῶνι οἰκοδοµεῖν. αὕτη ἡ πόλις ἐν µὲν τῇ Δυτικῇ Ὄχθῃ κεῖται, πολλοῖς δὲ σύµβολόν
ἐστι τῆς τοῦ Ἰσραῆλ πράξεως ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ. κατὰ δὲ τὴν ἑταιρείαν “Εἰρήνη
νῦν“ καλουµένην (Ἰσραηλινὴ ἑταιρεία ἐστὶν ἣ ταῖς ἀποίκοις ἀνθίσταται, νοµίζονται γὰρ τὰς
ἀποίκους πρόκλησιν εἶναι), ἡ ἀρχὴ ἐξουσίαν δέδωκεν ἵνα τριάκοντα καὶ ἓν νέα οἰκήµατα
οἰκοδοµῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ Shuhada, συµβολικῇ ὁδῷ ἅτε πρὸς τὸν τῶν Πατριαρχῶν Τάφον
φερούσῃ, ἔνδοξον δὴ τόπον ὃν οἵ τε Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Μουσουλµάνοι τιµῶσιν, παραδίδοται γὰρ
ὅτι τὸ τοῦ Ἀβραᾶµ σῶµα, πατρὸς τοῦ τε Ἰουδαισµοῦ καὶ τοῦ Ἰσλᾶµ, ἐκεῖ κεῖται.

ἐν τῇ Χεβρῶνι νῦν 800 Ἰουδαῖοι ἄποικοι παρὰ τοῖς Παλαιστίνοις πολίταις οἰκοῦσιν, ὧν τὸ
πλῆθος διακοσίας χιλιάδας ἐξαριθµεῖ, συνεχῶς δὲ ἀλλήλοις ἔφοδοι γίγνονται· τῷ µὲν 1929ῳ
ἔτει 69 Ἰουδαῖοι ὑπὸ τῶν Ἀράβων ἀπέθανον, τούτου δὲ γενοµένου ὁ τῶν ἐκεῖ Ἰουδαίων
ἀριθµὸς κατ' ἐνιαυτὸν ἐµειοῦτο, ἕως ἐν τῷ οὕτω καλουµένῳ “Πολέµῳ τῶν Ἓξ Ἡµερῶν“ τὸ
Ἰσραῆλ τὴν πόλιν εἷλεν· τῆς δὲ πόλεως αἱρεθείσης, τὸ Ἰσραῆλ ἀποικίσεις καταθεῖναι ἤρξατο,
ὃ πρόβληµα µέγα ταχέως ἐγένετο· παραδείγµατος ἕνεκα, τῷ 1994ῳ ἔτει ἄποικός τις, Baruch
Goldstein, εἴκοσι καὶ ἐννέα Παλαιστίνους ἀπέκτεινεν, καθ' ἡµέραν δὲ ἀναγιγνώσκοµεν ἐν ταῖς
ἐφηµερίσι περὶ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ἀποθανόντων.

Ὁ Σίνζο Ἄβε ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικᾷ
24 Ὀκτωβρίου 2017

Ὁ Σίνζο Ἄβε παντελῶς ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις τῇ Κυριακῇ ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ γενοµέναις ἐνίκησεν,
αὕτη δὲ ἡ νίκη ῥᾳδίαν ὁδὸν παρέξει αὐτῷ εἰς τὸ βούλευµα ὃ ἐν νῷ ἐπιτελεῖν ἔχει· τὴν πολιτείαν
µεταβάλλειν.

τῶν 465 τῆς Βουλῆς καθεδρῶν ὁ Σ. Α. τὰς πλείστας καθέξει, 313, ὃ αὐτὸν ἐάσει τοῦτο δρᾶν
καὶ ἐὰν πάντα τὰ ἄλλα κόµµατα ἀνθιστῆται. τί δὲ σηµαίνει αὕτη ἡ µεταβολή; κατὰ µὲν τὸν Σ.
Α. ἡ πολιτεία εἰρηνικωτέρα ἐστὶ τοῦ δέοντος, βούλεται δὲ αὐτὴν µεταβάλλειν ἵνα ἐξῆ τῇ
συνεχῶς αὐξανοµένῃ τῆς Βορείας Κορέας ἀπειλῇ ἀνθίστασθαι, ἡ γὰρ νῦν πολιτεία οὐ µὲν ἐᾷ
τὸ στράτευµα ἔξω τῶν ὅρων πέµψαι, ἐᾷ δὲ µόνον τὴν χώραν αὐτὴν φυλάττειν, κατὰ δὲ τὸν Σ.
Α. δεῖ ἐνίοτε τὸ στράτευµα ἔξω τῶν ὅρων πέµψαι ὅπως τὴν τῆς χώρας ἀσφάλειαν φυλάττῃ.

τῆς νίκης ἤδη ἀγγελθείσης, ὁ Σ. Α. εἶπε τοῖς δηµοσιογράφοις ὅτι “ἐπιµελήσοµαι ὅπως ο δῆµος
καὶ ἡ χώρα σόοι τε καὶ ὑγιεῖς ἔσονται.“καὶ εἰ ἐνίοτε ἡ Βορεία Κορέα ἠπείλει τὴν πόλιν Τόκιο
πυρηνικῷ πυραύλῳ διαφθεῖραι, οὐδεὶς πολλοῦ ταύτας τὰς ἀπειλὰς ἐποιεῖτο... µέχρι οὗ νεωστὶ
δύο πύραυλα ἀπὸ τῆς Β. Κ. ἀνέντα ὑπὲρ τῆς Hokkaido νήσου ἔπτετο, αὕτη δὲ ἡ συντυχία
ἀπέδειξε τὸ ἀµυντήριον τῆς Ἰαπωνίας σύστηµα οὐχ ἱκανὸν ὄν, οὐδὲ γὰρ ἐπειράσαντο αὐτὰ
καταβαλεῖν· νῦν δὲ φοβοῦνται οἱ πολῖται µὴ αὗται αἱ ἀπειλαὶ τυγχάνωσιν ἀληθεῖς οὖσαι.

Ἅµιλλα ἐν τῷ Βορδὸ πρὸς τοὺς Παρισίνους
31 Ὀκτωβρίου 2017

Πρόβλµα νεωστὶ ἐγένετο ἐν τῇ πόλει Βορδό, ἐν τῇ Γαλλίᾳ, ἔνιοι γὰρ ταύτης τῆς πόλεως
δηµόσιοι οἰκηταὶ ἄρχονται λέγοντες τὴν φράσιν “ὦ Παρισίνε, οἴκαδε ἐπανελθέ“, τοῦτο δὲ οὐ
µόνον λέγουσιν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς τοίχοις γράφουσιν. τί ἐστι τὸ πρόβληµα; ἴσως βέλτιον εἴη ἂν
ἐρωτᾶν πόθεν ἐγένετο ἢ πῶς ἀφίκετο.

τὸ πρόβληµα τῷ TGV (ὃ τῇ Γαλλικῇ γλώττῃ “σιδηρόδροµος ὑψηλῆς ταχυτῆτος“ σηµαίνει)
ἀφίκετο.

οἱ ταύτης τῆς πόλεως πολῖται νῦν ἅµιλλαν πρὸς τοὺς Παρισίνους διὰ τάδε ἔχουσιν· ἐξὸν νῦν
τῷ TGV ἀπὸ τῆς πρωτευούσης εἰς τὸ Βορδὸ δυοῖν ὥραιν ἀφίκεσθαι, πολλοὶ Παρισίνοι οὓς οὐ
δεῖ καθ' ἡµέραν ἐν τῷ Παρίσι παρεῖναι προαιροῦνται ἐν µὲν τῷ Βορδὸ οἰκεῖν, πρὸς δὲ τὴν
πρωτεύουσαν ἴσως δὶς ἢ τρὶς καθ' ἑβδοµάδα πορεύεσθαι. τί τότε συµβαίνει; οὗτοι οἱ Παρισίνοι
ἐν τῷ Βορδὸ οἰκεῖν προαιρούµενοι πλούσιοι πολῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολύ εἰσιν οἳ πλείονα χρήµατα
προσφέρειν δύνανται ᾧτινι ἂν ἐθέλῃ αὐτοῖς οἴκηµα πωλεῖν, οὕτω δὲ τὰ τῶν οἰκιῶν τιµήµατα
πλεῖον τοῦ δέοντος κατ' ἔτος αὐξάνεται· καὶ δὴ καὶ οὐ µόνον αὕτη ἡ αὔξησις παρὰ τοῖς τῶν
οἰκηµάτων τιµήµασι γίγνεται ἀλλὰ καὶ παρὰ πᾶσιν· ὀψοπωλίοις τε καὶ πανδοκείοις καὶ
καπηλείοις κτλ.

τοῦτο δὲ µέγιστον τοῖς τοῦ πανεπιστηµίου µαθηταῖς πρόβληµά ἐστιν, ἔνιοι γὰρ τῆς πόλεως
δῆµοι, οἷον ὁ δῆµος Saint Michel, παντελῶς µετεβλήθησαν καὶ νέοι δῆµοι γεγενηµένοι εἰσὶν
οὗ µόνοις τοῖς νέοις πλουσίοις ἀφικοµένοις οἰκεῖν ἔξεστι τῶν ὑψηλῶν τιµηµάτων ἕνεκα.

Ἡ πόλις Ἰαν-ᾶν αὐξάνεται
7 Νοεµβρίου 2017

Τῆς τοῦ κοινωνιστικοῦ τῆς Κίνας κόµµατος συνόδου ἤδη τελευτησάσης πάντες οἱ ἔµπειροι
τόδε ὁµολογοῦσιν, ὅτι τὸ µὲν κόµµα µάλιστα ὑγιαίνει, ἡ δὲ ταραχὴ ἣ (ἤδη πάλαι) κατὰ τοὺς
ἑσπερίους ἐµπείρους ἀφίξεσθαι ἔµελλεν οὐδέποτε ἀφίκετο, τοῦτο δὲ τὸ κόµµα ἤδη τὸ
ἑβδοµηκοστὸν ἔτος τῆς Σίνας ἄρχει, τῆς χώρας πλείους ἐνοίκους ἐχούσης ἢ ἄλλης τινὸς ἐν τῇ
οἰκουµένῃ. ἡ Σίνα νεωτέρα χώρα γεγένηται (παραδείγµατος ἕνεκα, ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν
ἔξεστι Σίνους πολίτας πρὸ τοῦ Μάο ἀνδριάντος Harley-Davidson ἐλαύνοντας).

ἐν δὲ ταύτῃ τῇ συνόδῳ µάλα διελέξαντο οἱ τοῦ κόµµατος ἑταῖροι περὶ τῆς πόλεως Ἰαν-ᾶν,
ταύτην γὰρ τὴν πόλιν νοµίζουσι τὸ κέντρον εἶναι τοῦ περὶ τούτου τοῦ κόµµατος
µυθολογήµατος, καὶ εἰ τὸ κόµµα αὐτὸ οὐκ ἐκεῖ ἀλλὰ ἐν τῇ πόλει Σιαγγαῖ ἐκτίσθη. ἀλλὰ διὰ τί;

τῷ 1934ῳ ἔτει τὸ µὲν τοῦ Ζιὰγκ Και Σὲκ στράτευµα τοὺς τοῦ Μάο στρατιώτας ἐπολιόρκουν
ἐν τῇ µεσηµβρίᾳ, ἐδέησε δὲ τότε τοὺς περὶ τὸν Μάο πρὸς τὸν βορέαν πολλὰ καὶ κακὰ
πάσχοντας ἐκφυγεῖν, αὕτη δὲ ἡ φυγὴ “ἡ Μακρὰ Πορεία“ καλεῖται· οὗτοι δέ εἰσιν οἱ θαυµαστοὶ
τῆς πορείας ἀριθµοί, 12,700 χιλιόµετρα τὸ µῆκος οὔσης· τῶν 86,000 ἀνθρώπων οἳ ἀπῆλθον
µόνον 8,000 εἰς τὴν πόλιν Ἰαν-ᾶν ἀφίκοντο 370 ἡµέρας πορευθέντες. ἐκεὶ δὲ δώδεκα ἔτη ὁ
Μάο, τοῖς τε τοῦ Ζιὰγκ Και Σὲκ καὶ τῇ Ἰαπωνίᾳ ἅµα µαχόµενος, τήν τε ἑαυτοῦ ἀρχὴν ἔρρωσε
καὶ τὸ στράτρευµα παρεσκεύαζεν ὃ συχνῷ χρόνῳ ὕστερον τὸ Πεκίνον ἕλοι ἄν.

διὰ δὲ ταῦτα αὕτη ἡ πόλις οὗ νῦν δύο ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων οἰκοῦσι συµβολικὸν κέντρον
ἐγένετο τοῖς τῆς χώρας ἄρχουσιν (κατ' ἐνιαυτὸν ταύτῃ τῇ πόλει τετταράκοντα ἑκατοµµύρια
ἀνθρώπων προσέρχονται), νῦν δὲ τοῖς τῆς συνόδου µετέχουσιν ἔδοξε τούτῳ ἔτι πλεῖον
ἐπικουρεῖν.

Οἱ Βρεταννικοὶ βουλευταὶ περὶ τοῦ Βρέξιτ ψηφίσονται

14 Νοεµβρίου 2017

Περὶ τοῦ οὕτω καλουµένου Βρέξιτ καθ' ἡµέραν πλείονα ἀκούοµεν, ἡ γὰρ διάστασις
προσχωρεῖ, ἴσµεν δὲ ὅ τι ἐστὶ τὸ τοῦ προβλήµατος κέντρον, ἴσµεν περὶ τίνος διπλῆν ἅµιλλαν
συνεχῶς οἱ Βρεταννικοὶ βουλευταὶ ἔχουσιν, πρῶτον µὲν πότερον δεῖ τὸ Ἡνωµένον Βασίλειον
τὴν Εὐρωπαικὴν Ἕνωσιν συνθήκας ποιησάµενον ἢ ἄνευ συνθηκῶν καταλιπεῖν (ὁ ἄρχων τῶν
βουλοµένων τὴν ΕΕ ἄνευ συνθηκῶν καταλιπεῖν ὁ Βόρις Ἰώνσων ἐστίν), δεύτερον δὲ πότερον
ἔξεσται, ἐὰν συνθῆκαι συγγράφωνται, τῇ βουλῇ ψηφίζεσθαι ὡς αὐτὰς δεξοµένῃ ἢ
ἀποψηφισοµένῃ.

τέλος δὲ τὴν ἀπόκρισιν ἤδη ἴσµεν, ὁ γὰρ Δαβὶδ Δάβιες, ὁ τοῦ Βρέξιτ ὑπουργός, ἤγγειλεν
νεωστὶ ὅτι ἐξέσοιτο τοῖς βουλευταῖς τὰς συνθήκας ψηφιζοµένοις εἴτε δέχεσθαι εἴτε
ἀπωθεῖν· νοµίζουσι δὲ οἱ πολιτόλογοι τοῦτο τὸ ἄγγελµα νίκην εἶναι τῶν τῷ ἐν τῇ ΕΕ µένειν
ἐπικουρούντων βουλευτῶν. κατὰ δὲ τὸν Δαβὶδ Δάβιες, αὗται αἱ συνθῆκαι νόµον προθήσουσι
δεικνύντα ὅ τι τοῖς τῆς ΕΕ πολίταις γενήσεται οἳ νῦν ἐν τῷ ΗΒ οἰκοῦσιν, ἀλλὰ αἱ συνθῆκαι
κυρωθήσονται µόνον τῶν βουλευτῶν ἐθελόντων.

ἡ πρωθυπουργὸς Τερέσα Μαῖ περὶ τοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ µένειν κινδυνεύει, οὐ γὰρ µόνον οἱ τῶν
ἄλλων κοµµάτων βουλευταὶ αὐτὴν ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλεῖν πειρῶνται ἀλλὰ καὶ ἐντὸς τοῦ
κόµµατος αὐτοῦ ἔνιοι πάρεισιν ἐχθροὶ τῇ πρωθυπουργῷ, τετταράκοντα γὰρ βουλευταί εἰσιν οἳ
τὸ αὐτὸ καὶ οἱ ἀνθιστάµενοι ποιεῖν ἐν νῷ ἔχουσιν, δέονται δὲ µόνον ἄλλων ὀκτὼ βουλευτῶν
ἵνα τὴν πρωθυπουργὸν ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκψηφίζεσθαι δύνωνται.

Ὁ Καρόλος Μάνσων ἀποθνῄσκει
21 Νοεµβρίου 2017

Ὁ φονεὺς Καρόλος Μάνσων, τῶν ενδοξοτάτων τις δολοφόνων τῆς εἰκοστῆς ἑκατονταετίας,
ἀπέθανε προχθὲς ἐν νοσοκοµείῳ τινὶ ἐν τῇ Καλιφορνίᾳ, ἐν τῇ πόλει Bakersfield. ὁ ΚΜ
κατεδικάσθη τῷ 1971ῳ ἔτει ὡς παρασκευάσας καὶ αἴτιος ὢν δολοφονιῶν ἑπτά.

οὗτος ὁ ἀνὴρ νεανίας τινὰς ἑλκύσας ἑταιρείαν κατέστησεν ἧς αὐτὸς ἄρχων ἐγένετο, µεγάλην
δὲ ῥοπὴν ἐπὶ αὐτοὺς ἔχων ἔπεισε ἑπτὰ ἀνθρώπους ἀποκτεῖναι. ἔτι καὶ νῦν πολλοὶ θαυµάζουσιν
ὅπως

ἔπεισεν

φονέας

γενέσθαι

νεανίας

χρήµατα

ἔχοντας

καὶ

οὐδενὸς

δεοµένους· παραδείγµατος ἕνεκα, ἡ Leslie van Houten, ἡ νεωτάτη (τότε µόνον ἐννεακαίδεκα
ἔτη γεγονυῖα) τῶν περὶ τοῦ CM, εἶπεν πάλαι ὅτι αὐτοὺς πείσειε διαλεγόµενος ἀεὶ περὶ τῆς τοῦ
νεωτερισµοῦ τινος ἄρχεσθαι ἐπιθυµίας. αὐτοὺς ἤδη πείσας, ὁ ΚΜ τὰς ΗΑΠ ἐτάραξε τῷ µηνὶ
Αὐγούστῳ τοῦ 1969ου ἔτους· αὐτὸς δὲ καὶ οἱ περὶ αὐτοῦ ἑπτὰ ἀνθρώπους ἀπέκτειναν, ἄλλους
τε καὶ τὴν ὑποκρίτην Sharon Tate, τὴν γυναῖκα τοῦ κινηµατογραφικοῦ ἄρχοντος Roman
Polanski καὶ µέλλουσαν τότε υἱὸν φύσειν.

πάντων τῶν τῆς ἑταιρείας κοινωνῶν καταληφθέντων, πρῶτον µὲν τοῦ ΚΜ κατέγνωσαν οἱ
δικασταὶ θάνατον, ἔπειτα δέ, τούτου τοῦ κολάσµατος ἐν τῇ Καλιφορνίᾳ ἀναιρεθέντος, αὐτοῦ
κατεδίκασαν εἰσαεὶ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ µένειν· ἐν δὲ τῷ δεσµωτηρίῳ ὁ ΚΜ τὴν αὐτὴν δίαιταν
ἦγεν καὶ τὸ πρότερον, πολλάκις γὰρ καὶ συνεχῶς ἐκολάζετο ἅτε κάκιστα πρὸς τοὺς ἄλλους
δεσµώτας προσφερόµενος.

τῷ µηνὶ Ἰουλίῳ εἶπεν ὁ κινηµατογραφικὸς ἄρχων Quentin Tarantino ὅτι τὸ ἐπιγιγνόµενον
ἑαυτοῦ ἔργον περὶ τοῦ ΚΜ καὶ τῆς ἑταιρείας αὐτοῦ διαπερανοῖ.

τὸ τὸν ἀπόρρητον λόγον ἐκφωνεῖν ἢ τὸ µὴ ἐκφωνεῖν;

28 Νοεµβρίου 2017

Ὁ Ἅµλητ, ἐν τῇ τραγῳδίᾳ ὑπὸ τοῦ Σαίξπηρος γεγραµµένῃ, ἤρετο ἑαυτὸν ἅπαξ τὸ ἐνδοξότατον
ἐρώτηµα “τὸ εἶναι ἢ τὸ µὴ εἶναι; τοῦτό ἐρωτητέον ἐστίν.“ ὁ Πάπας Φραγκίσκος, χθὲς εἰς τὴν
Μιανµὰρ ἀφικόµενος, ὁµοίους τινὰς λόγους ἑαυτῷ πολλάκις τε καὶ συνεχῶς ἐρωτᾷ ἐξ οὗ
ταύτην τὴν πορείαν παρασκευάζειν ἤρξατο, οἱ δὲ λόγοι οἳ διὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἄνω καὶ
κάτω διατρέχουσιν οἵδε εἰσίν· “τὸ τὸν ἀπόρρητον λόγον ἐκφωνεῖν ἢ τὸ µὴ ἐκφωνεῖν; τοῦτό
ἐρωτητέον ἐστίν.“

ἀλλὰ... τὸν λόγον; τὸν ἀπόρρητον λόγον; τίνα λόγον; ὅδε ὁ λόγος ἐστίν· “ Ῥοχίγγυαι.“ ἆρα
τίνες εἰσίν οἱ Ῥοχίγγυαι;

οἱ Ῥοχίγγυαι, ἀπὸ Ἀράβων ἐµπόρων ἀπόγονοι, πολλὰς µὲν ἤδη ἑκατονταετίας ἐν τῇ Μιανµὰρ
ᾠκήκασιν, ὅµως δὲ καίπερ ἐκεῖ οἰκοῦντες τὴν τῆς χώρας πολιτείαν οὐ δέχονται· ἡ δὲ αἰτία;
λέγουσιν οἱ τῆς Μιανµὰρ ἄρχοντες ὅτι οὐκ ἔξεστι τοῖς Ῥοχιγγύαις τεκµήριον παρέχειν ὡς πρὸ
τοῦ 1823ου ἔτους ἐκεῖ οὖσιν· κατὰ µὲν τοὺς ἄρχοντας, οἱ Ῥοχίγγυαι µέτοικοί εἰσιν οἵ ποτε εἰς
τὴν χώραν παρὰ τοὺς νόµους εἰσῆλθον ἀπὸ τοῦ Βαγγλαδὲς ἀφικόµενοι, ἡ δὲ ταύτης τῆς χώρας
ἀρχὴ οὐ βούλεται αὐτοὺς δέχεσθαι. ἡ µὲν τῆς Μιανµὰρ ἀρχὴ νοµίζεται αὐτοὺς Βαγγλαδεσίους
εἶναι, ἡ δὲ τοῦ Βαγγλαδὲς ἀρχὴ Μιανµάρους.

τῷ µηνὶ Αὐγούστῳ ὁ Πάπας εὔνοιαν πρὸς τοὺς Ῥοχιγγύας δηµοσίᾳ ἐδήλωσεν, ἀλλὰ οὐ τὸ αὐτό
ἐστι τοῦτο λέγειν ὅταν ἐν τῇ Ῥώµῃ ᾖς καὶ ὅταν ἐν τῇ Ῥαγγοῦν (τῇ τῆς Μιανµὰρ πρωτευούσῃ).
οἱ πλεῖστοι τῶν τῆς Μιανµὰρ πολιτῶν Βουδισταί εἰσιν, οἱ δὲ ἱερεῖς ὑπέσχηνται “ἀπόκρισίν
τινα“ δώσειν ἐὰν ὁ Πάπας τὸν ἀπόρρητον λόγον “ Ῥοχίγγυαι“ ἐκφωνῇ (τῷ 2014ῳ ἔτει οἱ ἐν
τέλει τοῦτον τὸν λόγον ἀπηγόρευσαν, δεῖ δὲ νῦν “Βεγγαλίες“ λέγειν ἐὰν τοὺς Ῥοχιγγύας
ὀνοµάζειν βούλῃ).

τί ποιήσει νῦν ὁ Πάπας; πρόβληµα ἔχει, πολλοὶ γὰρ πάσης τῆς οἰκουµένης πολῖται καρτερῶς

αὐτὸν αἰτοῦσιν τῷ πρὸς τοὺς Ῥοχιγγύας διωγµῷ ἀνθίστασθαι καὶ ἄγγελµα ὑπὲρ αὐτῶν
ἀγγέλλειν, ἀλλὰ... ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ διπλωµατικὴ σχέσις οὐκ ἀεὶ τὸ αὐτό εἰσιν.

Ἡ τῶν ΗΑΠ ἐν τῷ Ἰσραῆλ πρεσβεία
5 Δεκεµβρίου 2017

Περὶ τοῦ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ προβλήµατος καθ' ἡµέραν ἀγγέλµατα ἀκούοµέν τε καὶ
ἀναγιγνώσκοµεν (ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀγγέλµατα περὶ δυστυχιῶν), καὶ δὴ καὶ χαλεπώτατόν ἐστι
συντυχεῖν ἀνθρώπῳ τινὶ ὅστις ἂν ἴσως µηδὲν εἰδῇ περὶ ἄλλων τε πολέµων καὶ ἄλλων
διαφορῶν... ἀλλὰ ὅστις ἂν µὴ νοµίζῃ πάντα περὶ τοῦ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ προβλήµατος ὡς
ἀκριβέστατα εἰδέναι, πάντες γὰρ οἱ ἐν τῇ οἰκουµένῃ ἄνθρωποι νοµίζουσιν αὐτοὶ ἐµπειρότατοι
περὶ τούτου τοῦ προβλήµατος εἶναι.

τούτου ῥηθέντος, τόδε ἐστὶ τὸ τελευταῖον ἄγγελµα·

ἡ τῶν ΗΑΠ πρεσβεία ἐν τῇ πόλει Τελ-Ἀβὶβ κεῖται, ὃ οὐδένα ἐτάραττεν, αὕτη γὰρ ἡ πόλις
πρωτεύουσα τῆς χώρας ἐστίν· νῦν δὲ ὁ Ἀµερικανὸς πρόεδρος Δ. Τρᾶµπ, συµβουλεύσας τὴν
πρεσβείαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα (τὴν “Ἁγίαν Πόλιν“ καλουµένην) µεταφέρειν, µικροῦ πολιτικοῦ
σεισµοῦ παρὰ τοῖς Παλαιστίνοις αἴτιος ἐγένετο· τούτου τοῦ ἀγγέλµατος ἀγγελθέντος, οὐ
µόνον οἱ Παλαιστίνοι ἀλλὰ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν Μουσουλµάνων ἀρχόντων τούτῳ τῷ
συµβουλεύµατι ταχέως ἀντέστησαν διότι τοῦτο ποιεῖν τὸ αὐτὸ εἴη ἂν καὶ λέγειν ὅτι τὰ
Ἱεροσόλυµα πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραῆλ πόλις ἐστίν, ὃ οἱ Παλαιστίνοι δέχεσθαι οὐδαµῶς
δύνανται.

τὸ δὲ τῆς πόλεως µέρος “Ἀνατολικὰ Ἱεροσόλυµα“ καλούµενον ταύτης τῆς ἁµίλλης (τῷ ὄντι
τῶν πλείστων ἁµιλλῶν) κέντρον τυγχάνει ὄν· κατὰ µὲν τοὺς Πλαιστίνους, δεῖ τοῦτο τὸ τῆς

πόλεως µέρος πρωτεύουσαν γενέσθαι τῆς µελλούσης Παλαιστίνης Χώρας, κατὰ δὲ τὸ Ἰσραῆλ
τοῦτο τὸ τῆς πόλεως µέρος τοῖς Ἰουδαίοις προσκεῖται. τοῦτο τὸ ἀνατολικὸν µέρος τὸ Ἰσραῆλ
πρῶτον µὲν ἐν τῷ καλουµένῳ “Πολέµῳ τῶν Ἓξ Ἡµερῶν“ εἷλεν, τῷ 1967ῳ ἔτει, ἔπειτα δὲ τῷ
1980ῳ ἔτει τῇ χώρᾳ προσέθηκεν.

κατὰ τοὺς Μουσουλµάνους ἄρχοντας, ἐὰν ὁ Δ. Τρᾶµπ τὴν Ἀµερικανὴν πρεσβείαν εἰς τὰ
Ἱεροσόλυµα µεταφέρῃ νέα ἰντιφάδα γενήσεται.

Ἡ Σίνα στρατόπεδα τοῖς φυγᾶσι παρασκευάζει
12 Δεκεµβρίου 2017

Οἱ τῆς Σίνας ἄρχοντες ἐν νῷ ἔχουσι παρασκευάζειν ἐγγὺς τοῦ τῆς Βορείας Κορέας ὅρου πέντε
στρατόπεδα ἵνα φυγάδας δέχωνται, φοβοῦνται γὰρ οἱ ἐν τέλει µὴ πολέµου τινὸς ἐν τῇ τῆς
Κορέας χερσονήσῳ γενοµένου µυρίοι Βορειοκορεάνοι πολῖται εἰς τὴν Σίναν εἰσφεύγωσιν. ἡ
ἀρχὴ τῇ ἐπιχειρήσει China Mobile τὸ διαδίκτυον ἐν τούτοις τοῖς στρατοπέδοις ἐνθεῖναι
ἐπιτέτροφεν, διὰ δὲ τοῦτο ταχέως τὸ ἄγγελµα εἰς τὰς ἑσπέριας χώρας ἀφίκετο.

ὁ µεταξὺ τῆς Σίνας καὶ τῆς Β. Κορέας κείµενος ὅρος τοσοῦτός ἐστιν (τεττρακόσια χιλιόµετρα
τὸ µῆκος τυγχάνει ὤν) ὥστε ῥᾷστον γίγνεται τοῖς φυγᾶσι διαβαίνειν, ἄλλοθί τε καὶ διὰ τοῦ
Τοῦµεν ποτάµου, τοῦ µὲν γὰρ θέρους οὐ βαθύτερός ἐστιν ἢ ὥστε µὴ ἐξεῖναι πεζῇ διαβαίνειν,
τοῦ δὲ χειµῶνος πολλάκις πηκτὸς κεῖται.

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡ µὲν Σίνα τοὺς τῆς Β.Κ. πολίτας καθ' ἡµέραν εἰς τὴν Σίναν παρανόµως
εἰσελθόντας εἰς τὴν Β.Κ. πάλιν ἀναπέµπει (οὗ εὐθὺς εἰς τὸ δεσµωτήριον εἰσβάλλονται), οἵτινες

δ' ἂν τοὺς φύλακας φεύγωσι πειρῶνται διὰ τῆς Σίνας εἰς τὴν µεσηµβρίαν πορεύεσθαι καὶ εἰς
εἴτε τὴν Μιανµὰρ εἴτε τὸ Λᾶος εἴτε τὸ Βιετνᾶµ ἀφικόµενοι ἐκεῖθεν πρὸς τὸ Σεοῦλ πέτεσθαι.
πολλάκις µὲν ὁ ΗΕΟ τὴν Σίναν ᾔτησε τοὺς φυγάδας δέχεσθαι καὶ µὴ πάλιν ἀναπέµπειν, νῦν δὲ
ἡ Σίνα φαίνεται τοῦτο ποιεῖν ἐθέλουσα· ὅµως δὲ ὁ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Σίνας ὑπουργὸς
διεβεβαιώσατο ὅτι εἰ ἡ Σίνα δέχοιτο πάντας οἵτινες ἐκ τῆς Β. Κορέας φεύγουσιν ἡ τῆς χώρας
οἰκονοµία µάλα πάθοιτο ἄν.

Τῷ Ὀβιδίῳ ἐπανελθεῖν ἔξεστιν
19 Δεκεµβρίου 2017

Τέλος ἔξεστι τῷ ποιητῇ Ὀβιδίῳ εἰς τὴν Ῥώµην ἐννόµως ἐπανελθεῖν, ἡ γὰρ τῆς πόλεως βουλὴ
τὸ βούλευµα ὃ τὸν ποιητὴν εἰς φυγὴν ἀπέπεµψεν ἀνεῖλεν. ὅµως δὲ ὁ Ὀβίδιος εἰκότως µενεῖ οὗ
µεµένηκε δισχίλια ἔτη, τέθνηκε γὰρ πάλαι.

ἆρα τί ἐγένετο ἐν τῷ τοῦ ποιητοῦ βίῳ; τί ἔπαθεν; καίπερ πολλῶν ἐµπείρων περὶ τούτου ἐν
ἀµφιβόλῳ ὄντων, ὁ Καῖσαρ Αὔγουστος τὸν ποιητὴν κολάζειν βουλόµενος πρὸς µικρὰν πόλιν
ἀπέπεµψεν, Τόµιν ὀνόµατι (νῦν πόλις τῆς Ῥωµανίας ἐστίν, Κονστάντα ὀνόµατι), ἐν ᾗ δέκα ἔτη
ἔµενεν µέχρι ὁ θάνατος αὐτὸν κατέλαβεν. νῦν ἡ τῆς Ῥώµης ἀρχή, βουλοµένη τὸν ποιητὴν
τιµᾶν, αὐτῷ συνέγνω.

καίπερ οὐδενὸς ἔτι καὶ νῦν τὴν τῆς ἐκβολῆς αἰτίαν ἀκριβῶς εἰδότος, ὁ ποιητὴς αὐτὸς ἔγραψεν
ὅτι ἡ αἰτία “ποίηµα καὶ ἁµάρτηµα“ εἴη. ἆρα τί ἔγραψεν ὃ ἴσως τῷ Αὐγούστῳ µὴ ἀρέσκοι;
σαφῶς µὲν οὐκ ἴσµεν, ἀλλὰ ὅ τι γράφοι τῷ Καίσαρι οὐκ ἤρεσεν, ὁ δὲ ποιητὴς αὐτὸς λέγει ὅτι
τοιοῦτο γράφειν ὅ τι ἂν τῷ Καίσαρι µὴ ἀρέσκῃ χεῖρόν ἐστιν ἢ ἄνθρωπον φονεύειν.

λέγεται ὅτι τῆς φυγῆς ἕνεκα, οὐκ ἐξὸν ταῖς ἐν τῇ Ῥώµῃ βιβλιοθήκαις χρῆσθαι, οὐκ ἐδυνήθη τὸ
Ἡµερολόγιον ("Fasti" ῥωµαιστὶ) τελευτᾶν, ἵνα γὰρ τοῦτο τὸ ποίηµα γράφοι ἔδει πολλὰ
ἐξετάζειν· ὅµως δὲ ἄλλα πολλὰ ενδοξότατα ποιήµατα ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἔγραψεν.

ἀλλά, ὡς ἤδη εἴποµεν, ἄλλοι διαβεβαιοῦνται ὅτι ὁ Ὀβίδιος οὐδέποτε µὲν ἐκ τῆς Ῥώµης
ἐξεβλήθη, ἀεὶ δὲ ἐν τῇ πόλει ἔµενεν.

Περὶ τῆς Σρὶ Λάγκα
16 Ἰανουαρίου 2018

Πρὸς τὸ παρόν, οὐκέτι ἔξεσται ταῖς γυναιξὶν οἰνοπνευµατώδη ποτὰ ὠνεῖσθαι, τῇ γὰρ ἕκτῃ
ἡµέρᾳ ἐξ οὗ ὁ τῆς Οἰκονοµίας ὑπουργὸς τοῦτο µεταβάλλειν ἐπειράσατο ὁ τῆς χώρας πρόεδρος
ἠνάγκασεν αὐτὸν ἐπανορθοῦν καὶ τῆς µεταβολῆς παντελῶς ἐπιλαθέσθαι.

κατὰ νόµον τινὰ τῷ 1979ῳ ἔτει τεθειµένον οὐκ ἔξεστιν οὔτε ταῖς γυναιξὶ οὔτε τοῖς φύλαξιν
οὔτε τοῖς στρατιώταις οἰνοπνευµατώδη ποτὰ ὠνεῖσθαι, κατὰ δὲ τὸν τῆς Οἰκονοµίας ὑπουργὸν
οὗτος ὁ νόµος οὐδὲν ἄλλο ποιεῖ ἢ τὴν “µέλαιναν ἀγορὰν“ αὐξάνειν καί, ἐκ τούτων, τὴν χώραν
κωλύειν πολλοὺς φόρους εἰσδέχεσθαι.

διὰ ὅ τι ὁ πρόεδρος ἐξαίφνης τὸν τῆς Ο. ὑπουργὸν ἠγάγκασεν ἐπανουρθοῦν ἀκριβῶς οὐκ
ἴσµεν· ὅµως δὲ λέγετα ὅτι, τοῦ τῆς Ο. ὑπουργοῦ ταύτην τὴν ἀπροσδόκητον µεταβολὴν
ἀγγείλαντος, οἱ βουδισταὶ σφόδρα τούτῳ τῷ νεωτερισµῷ ἠναντιώσαντο, οὐδένα δὲ λανθάνει
τοῦτο αἴτιον γενόµενον.

ὅµως δὲ δεῖ τόδε εἰδέναι· τούτῳ τῷ νόµῳ οὐ πανταχῇ, καὶ εἰ ἰσχύει, πείθονται οἱ
πολῖται· παραδείγµατος ἕνεκα, καὶ ἐν τιµίοις ἑστιατορίοις καὶ ἐν δισκοθήκαις οὗ ὁ τῶν ξένων

περιηγητῶν ἀριθµὸς ἀεὶ µέγας τυγχάνει ὢν οἱ ἐκεῖ ἐργαζόµενοι ταῖς γυναιξὶν οἰνοπνευµατώδη
ποτὰ παρέχουσιν οὐδενὸς κωλύοντος.

Μάχη ἐν τῷ ἀερολιµένι
23 Ἰανουαρίου 2018

Ἤδη ἴσµεν ὅ τι νῦν ἐν τῇ Τουρκίᾳ γίγνεται, πάντες γὰρ περὶ τοῦ τῶν Κούρδων προβλήµατος
καθ' ἡµέραν ἀκούοµεν, νῦν δὲ τοῦ Τούρκου προέδρου Ἐρδογᾶν νεωστὶ τὸ στράτευµα τοῖς ἐν
τῇ Συρίᾳ οἰκοῦσι Κούρδοις ἐπιθεῖσθαι κελεύσαντος τοῦτο τὸ πρόβληµα ἔτι µᾶλλον αὐξήσεται.
οἱ µὲν πλεῖστοι τῶν ἐν τῇ Συρίᾳ Κούρδων ἐν τῷ δήµῳ Ἀφρὶν καλουµένῳ οἰκοῦσιν, ὁ δὲ
Ἐρδογᾶν πειρᾷ νῦν τοῦτον τὸν δῆµον βίᾳ κατέχειν, καίπερ ἐν ἄλλῃ χώρᾳ κείµενον.

τούτων οὕτως ἐχόντων, ἡ πρὸς ἀλλήλους ἔχθρα αὐξάνεται, ὃ πάντες συνιέναι ἔχοµεν· ὅµως δὲ
νῦν οὐ µόνον ἐν τῇ Τουρκίᾳ ἢ ἐν τῇ Συρίᾳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Γερµανίᾳ µάχονται· ποῦ τῆς
Γερµανίας; ἐν τῇ πόλει Ἁννόβηρ· ποῦ τῆς πόλεως; ἐν τῷ ἀερολιµένι.

τῇ χθιζινῇ ἡµέρᾳ ἔνιοι Κοῦρδοι ἐν τῷ ἀερολιµένι πρὸ τοῦ τῆς ἑταιρείας Turkish Airlines
ἐργαστηρίου διεδηλοῦντο οὗ πολλοὶ Τοῦρκοι πολῖται ἔµενον πρὶν εἰς τὸ ἀεροσκάφος
εἰσβῆναι· οἱ µὲν διαδηλωταὶ ἐπὶ τὸν πρόεδρον Ἐρδογᾶν ἐβόων, ὃ τοῖς Τούρκοις πολίταις οἳ
τότε ἔτυχον ἐκεῖ ἑστῶτες οὐκ ἤρεσεν, οὐδὲ δεῖ ἡµᾶς σοφωτάτους εἶναι ἵνα πυθώµεθα ὅ τι
ἐγένετο· λακτίσµατα καὶ πληγαὶ κτλ., εἰ δὲ οἱ φύλακες µὴ ἐµεσίτευσαν ἔτι καὶ νῦν ἐκεῖ
διέµεινον ἂν µαχόµενοι. καὶ δὴ καὶ ουδαµῶς µικρὰ ἅµιλλα ἐγένετο, διακόσιοι γὰρ ἄνθρωποι
µετέσχον.

Διπλωµατικὴ ἅµιλλα Πολωνία-Ἰσραῆλ

30 Ἰανουαρίου 2018

Νεωστὶ ἡ τῆς Πολωνίας Βουλὴ νέον νόµον ἀπεδέξατο περὶ τοῦ Ὁλοκαυτώµατος, τοῦτο δὲ
διπλωµατικὴν ἅµιλλαν πρὸς τὸ Ἰσραῆλ ἤνεγκεν. ὁ νέος νόµος κολάσει τοῦτον ὅστις ἂν λέγῃ
ὅτι οἱ Πολωνοὶ πολῖται τοὺς νάζις ὠφέλησαν ἐν τῷ τοῖς Ἰουδαίοις ὄλεθρον ἐπιφέρειν.

πάντες ἴσµεν ὅτι ἐν τῷ Δευτέρῳ Παγκοσµίῳ Πολέµῳ ἡ Πολωνία ἐλευθέρα χώρα οὐδαµῶς ἦν,
οἱ µὲν γὰρ νάζις εἰς τὴν χώραν εἰσβαλόντες τῇ πρώτῃ ἡµέρᾳ τοῦ µηνὸς Σεπτεµβρίου τοῦ
1939ου ἔτους τὸ ἥµισυ τῆς χώρας κατέλαβον (µετὰ δὲ πεντεκαίδεκα ἡµέρας ὁ Στάλιν ἐκ τῆς
Ῥωσσίας εἰσβαλὼν τὸ ἄλλο ἥµισυ κατέλαβεν), µέχρι δὲ τοῦ τέλους κατεσχηµένη χώρα ἔµενεν,
καὶ δὴ καὶ τῷ 1944ῳ ἔτει ἡ πρωτεούουσα πόλις Βαρσοβία αὐτὴ διεφθάρη δηµοτικῆς
ἀναστάσεως γενοµένης.

ὅµως δὲ ἔνιοι ἱστορικοὶ λέγουσιν ὅτι πολλοὶ Πολωνοί, καίπερ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν νάζις κακῶς
πάσχοντες, αὐτοῖς συνέπραξαν τοὺς Ἰουδαίους διώκουσιν· παραδείγµατος ἕνεκα, ἡ ἱστορικὴ
Havi Dreifuss διαβεβαιοῦται ὅτι οἱ Πολωνοὶ πολῖται οἳ πολλοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῶν νάζις
ἀπέκρυψαν οὐ µόνον ἀπὸ τῶν νάζις ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἑαυτῶν Πολωνῶν γειτόνων αὐτοὺς
ἀπέκρυψαν.

τῇ Πολωνῇ ἀρχῇ, βουλοµένῃ ταύτῃ τῇ φήµῃ ἤδη πολλὰ ἔτη διαµενούσῃ τέλος θεῖναι, ἔδοξε
νῦν τοῦτον τὸν νόµον ἀποδέχεσθαι· τοῦ δὲ νόµου ἀποδεχθέντος, ὁ µὲν τῶν Ἐξωτερικῶν
Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς τὸν Πολωνὸν πρεσβευτὴν ἐκάλεσεν ὅπως τούτῳ ἐνισταῖτο, ὁ δὲ
πρωθυπουργὸς Β. Νετανιάχου τὸν Πολωνὸν ὁµόλογον τηλεφωνικῶς ἐκάλεσεν ἵνα περὶ τούτου
διαλέγοιντο.

Ὁ Ἐρδογᾶν καὶ ὁ Πάπας διαλέγονται

6 Φεβρουαρίου 2018

Ὁ τῆς Τουρκίας πρόεδρος καὶ ὁ Πάπας συνελθόντες χθὲς ἐν τῇ Ῥώµῃ περὶ ἄλλων τε καὶ τοῦδε
διελέξαντο, πότερον δέοι τὰ Ἱεροσόλυµα πρωτεύουσα πόλις τοῦ Ἰσραῆλ γενέσθαι ἢ οὔ. τοῦ
τῶν ΗΑΠ προέδρου ἀγγείλαντος ὅτι ταύτῃ τῇ µεταβολῇ ἐπικουρεῖ, πολλοὶ ἄρχοντες ἄλλων
χωρῶν οἳ τούτῳ τῷ βουλεύµατι ἀνθίστανται πειρῶσι νῦν ἄλλους τινὰς πεῖσαι τούτῳ
ἀντιστῆναι, τὸ δὲ τῆς συνόδου συµβὰν ῥᾷστον ἰδεῖν ἐστιν, τῆς γὰρ χθιζινῆς συνόδου
τελευτησάσης εἶπεν ὁ Πάπας τοῖς δηµοσιογράφοις ὅτι δέοι τὴν ἱερὰν πόλιν οὕτω µένειν ὡς νῦν
κεῖται, κέντρον οὖσαν τῶν τε Μουσουλµάνων καὶ τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Ἰουδαίων, οὐδένα
δὲ λανθάνει τοῦτο τὸ αὐτό ὂν ἢ σαφῶς τε καὶ ὀρθῶς λέγειν ὅτι οὐ βούλεται ταύτην τὴν πόλιν
τοῦ Ἰσραῆλ πρωτεύουσαν γενέσθαι.

οἱ δύο ἄρχοντες διελέξαντο καὶ περὶ τῶν διπλωµατικῶν ἁµιλλῶν ἔτι καὶ νῦν διαµενουσῶν, ὁ
γὰρ Πάπας µάλιστα ὤργισε τὸν Ἐρδογᾶν τῷ 2016ῳ ἔτει, τότε γὰρ οὕτως κακῶς περὶ τοῦ τῶν
Ἀρµενίων φόνου τῷ 1915ῳ ἔτει γενοµένου δηµοσίᾳ εἶπεν ὥστε ἡ τῆς Τουρκίας ἀρχὴ τὸν τοῦ
Βατικανοῦ πρεσβευτὴν ἀνεκάλεσεν, ὃ οὐδέποτε τὸ πρότερον ἐγεγένητο.

ἐν τῇ Ῥώµῃ ὁ Ἐρδογᾶν διελέξατο καὶ τῷ τῆς Ἰταλίας πρωθυπουργῷ Παύλῳ Γεντιλόνι, πρὸς
ὃν ἤδη σαφεστάτην ἐπιστολὴν πρὶν τῆς πορείας ἄρχεσθαι ἔπεµψεν· “βουλόµεθα παντελῶς εἰς
τὴν Εὐρωπαικὴν Ἕνωσιν εἰσιέναι, ἄλλαι γὰρ προσφοραὶ οὐδαµῶς ἱκαναὶ ἔσονται.“ πολλοὶ
Ἰταλοὶ δηµοσιογράφοι τὸν Γεντιλόνι ἔψεξαν ἅτε τὸν Ἐρδογᾶν δεξάµενον.

Δύο ἀήθη οἰκήµατα ἐν τῷ τοῦ Louvre µουσείῳ
20 Φεβρουαρίου 2018

Τὸ τοῦ Louvre µουσεῖον δύο οἰκήµατα ἕξει ἐν οἷς ἐξέσται τοῖς θεαταῖς ἰδεῖν οὐδὲν ἄλλο ἢ
ἐνίους τῶν πινάκων οὓς οἱ νάζις τοῦ Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου προσιόντος ἥρπασαν. ὡς
ἤδη ἴσµεν, ἐν ᾧ µὲν τὸ Γερµανὸν στράτευµα ἐν τῇ Γαλλίᾳ ἔµενεν οἱ νάζις µυρίους πίνακας
ἁρπάσαντες εἰς τὴν Γερµανίαν λάθρᾳ ἀπήνεγκον, τοῦ δὲ πολέµου τελευτήσαντος ἡ νέα τῆς
Γαλλίας ἀρχὴ περὶ τούτου τῇ νέᾳ τῆς Γερµανίας ἀρχῇ διαλεχθεῖσα τοὺς πλείστους ἀνέλαβεν.

πρῶτον µὲν τὸ πρόβληµα τόδε ἐγένετο, ὅπως τοὺς πίνακας τοῖς ἀληθέσι κεκτηµένοις ἀφ' ὧν
ἐκλέφθησαν ἀποδοῦναι· τὸ µὲν ἥµισυ τῶν πινάκων αὖθις εἰς τὰς χεῖρας τῶν τὸ πρότερον
κεκτηµένων ἐπανῆλθεν, τὸ δὲ ἄλλο ἥµισυ, ἀδύνατον ὂν εἰδέναι οἵτινες οἱ κύριοι εἶεν,
χαλεπώτατον ἦν ἀποδοῦναι, πολλοὶ γὰρ τῶν κεκτηµένων ἐν τῷ πολέµῳ ἀπέθανον· ἔπειτα δὲ
τοῖν δυοῖν Γερµανίαιν αὖθις µιᾶς χώρας γενοµένων ἔτι πλείους πίνακες εἰς τὴν Γαλλίαν
ἐπανῆλθον.

δισχίλιοι δὲ πίνακες µένουσιν ἔτι καὶ νῦν ἄνευ ἀληθοῦς κεκτηµένου.

τούτων οὕτως ἐχόντων, ἔδοξε τοῖς τοῦ µουσείου ἄρχουσι δύο οἰκήµατα χωρὶς ἀποθεῖναι ἐν οἷς
ἐξῇ ἐνίους τούτων τῶν πυνάκων ἀποδεικνύναι, ἐλπίζουσι γὰρ εἴτε τοὺς κεκτηµένους εἴτε τοὺς
κληρονόµους αὐτῶν τοὺς πίνακας ἰδόντας ἀπαιτήσειν. ὅµως δὲ ἀναγκαῖον ἔσται τοῖς ἀπαιτοῦσι
τεκµήριόν τι τοῦ κτήµατος παρέχειν, παραδείγµατος ἕνεκα φωτογραφίαν τινὰ ἀρχαίαν ἐν ᾗ
ἐξῇ τὸν αὐτὸν πίνακα ἰδεῖν.

Ψευδεῖς γάµοι ἐν τῷ Βιετνᾶµ
27 Φεβρουαρίου 2018

Πανταχοῦ ἔξεστι γάµους ἰδεῖν, ἐν πάσαις ταῖς χώραις, ἐνίοτε µὲν κατὰ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν,
ἐνίοτε δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀνθρώπων νόµους, ἀλλὰ ἐν πᾶσι τοῖς γάµοις ἔξεστιν ἀεὶ τόν τε
συζεύξοντα καὶ τὴν συζεύξουσαν ἰδεῖν καί, πῶς γὰρ οὐ, τοὺς συµπότας οἳ τοῦ συµποσίου
µεθέξονται καὶ µάλιστα ἔδονταί τε καὶ πίονται (προϊκα, πῶς γὰρ οὐ).

ἀεί; ἆ, ἴσως οὐκ ἀεί. ἴσως τόν τε συζεύξοντα καὶ τὴν συζεύξουσαν καὶ τοὺς συµπότας ὁρῶµεν,
ἀλλὰ... ψευδῆ συζεύξοντα ἢ ψευδῆ συζεύξουσαν ἢ ψευδεῖς συµπότας. ποῦ γίγνεται τοῦτο;
ἄλλοθι τε καὶ ἐν τῷ Βιετνᾶµ.

τίς δὲ ἡ αἰτία; ἐν τῷ Βιετνᾶµ ὁ µὲν γάµος τὸ αὐτό ἐστι καὶ θεῖος νόµος ὃν φυγεῖν οὐδενὶ ἔξεστιν,
δεῖ δὲ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τούτῳ τῷ νόµῳ πείθεσθαι· ὅµως δὲ ἐνίοτε δυστύχηµα
ἐπιφαίνεται ὃ τὸν γάµον κωλύει, παραδείγµατος ἕνεκα οἱ τῆς συζευξούσης (ἢ τοῦ
συζεύξοντος) γονεῖς τῷ γάµῳ οὐχ ὁµολογοῦντες οὐ βούλονται παρεῖναι. τί δὲ δεῖ τότε τοῖς
συζεύξουσι ποιεῖν ἐὰν µὴ βούλωνται τὸ συµπόσιον κενὸν εἶναι; συµπότας µισθοῦν.

ἐνίοτε δὲ ὃν µισθοῦν δεῖ οὐ οἱ συµπόται ἀλλὰ ὁ συζεύξων αὐτός ἐστιν, ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ χώρᾳ
πολλαὶ γυναῖκες αἳ κυοῦσιν οὐ βούλονται τοῦ ἤθους ἕνεκα τοῖς τε συγγενέσι καὶ τοῖς φίλοις
εἰπεῖν ὅτι ἄνανδροι µητέρες γενήσονται, ἡ δὲ µόνη τοῦ προβλήµατος λύσις ἥδε ἐστίν,
προσποιεῖσθαι ὅτι γαµοῦνται, τοῦ δὲ γάµου γενοµένου λέγουσιν ὅτι ὁ ἀνὴρ αὐτὰς
καταλέλοιπεν.

τίς δὲ τοῦτο παρασκευάζει; τὸ τῆς ἐπιχειρίας ὄνοµα Vinamost ἐστιν· ὁ τῆς ἐπιχειρίας οἰκιστὴς

καὶ πρόεδρος λέγει ὅτι ἐν τῇ ἀρχῇ µόνον δώδεκα ἐργαστὰς εἶχον, νῦν δὲ µετὰ δὲκα ἔτη...
τετρακοσίους ἐργαστάς, µυρίους δὲ ψευδεῖς γάµους συνέταξεν.

Αὖθις φαρµακευθεὶς κατάσκοπος
6 Μαρτίου 2018

Οἱ Βρετανικοὶ φύλακες πυνθάνονται πότερον ἄνρωπός τις ὃς πάλαι Ῥωσσικὸς κατάσκοπος ἦν
φαρµάκῳ τινὶ ἐφαρµακεύθη ἢ οὔ. τὸ τοῦ ἀνθρώπου ὄνοµα Σεργεῖ Σκρίπαλ ἐστίν, ἑξήκοντα καὶ
ἓν ἔτη γεγονότος, στρατηγὸς δὲ ἦν τοῦ Ῥωσσικοῦ στρατεύµατος ἕως τῷ 2006ῳ ἔτει τῆς
προδοσίας κατεδικάσθη ὡς τῷ Βρετανικῷ ΜΙ6 ἐργασάµενος, κατὰ γὰρ τοὺς δικαστὰς ὁ
Σκρίπαλ πολλὰ χρήµατα παρὰ τῶν Βρετανικῶν δεξάµενος τὰ ὀνόµατα ἀπεκάλυψε τῶν
Ῥωσσικῶν κατασκόπων τότε ἐν τῇ Εὐρώπῃ τῇ Ῥωσσικῇ ἀρχῇ ἐργαζοµένων. ὅµως δὲ µόνον
τέτταρα ἔτη ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ ἔµεινεν, τῷ γὰρ 2010ῳ ἔτει τέτταρες Ῥωσσικοὶ κατάσκοποι τῇ
Βρετανίᾳ ἐργαζόµενοι, ἐν οἷς ὁ Σκρίπαλ ἦν, ἐλύθησαν ἀντὶ δέκα κατασκόπων τῇ Ῥωσσίᾳ
ἐργαζοµένων, ἐν οἷς ἡ Ἄννα Σιάπµαν ἦν, ἡ οὕτω “νέα Μάτα-Χάρι“ καλουµένη, ἐκ δὲ ἐκείνου
τοῦ χρόνου ὁ Σκρίπαλ ἀεὶ ἐν τῇ Βρετανίᾳ µεµένηκεν.

τῇ Κυριακῇ γυνή τις ἐν τῇ πόλει Σαλίσβουρυ τοῖς φύλαξι ἤγγειλεν ὅτι ἐν τῷ ἐµπορικῷ κέντρῳ
Μάλτιγκ καλουµένῳ ἄνθρωπόν τινα ἴδοι ἐπὶ βάθρου κείµενον ὃς τεθνάναι δοκοίη, ὁ δὲ ἀνὴρ
ἔτι ζῶν εἰς νοσοκοµεῖον ἠνέχθη, οὗ ἔτι καὶ νῦν κεῖται. κατὰ µὲν τοὺς ἰατροὺς ὁ Σκρίπαλ
φαρµακείῳ τινὶ ἐκ προνοίας ἐφαρµακεύθη, ἴσως φεντανύλ, ἰσχυρωτέρῳ φαρµάκῳ.

τούτου τοῦ ἀνδρὸς κατασκόπου τό πρότερον ὄντος πᾶσιν εἰς µνήµην ἐπανῆλθε τὸ τοῦ
Ἀλεξάνδρου Λιτβινένκο πρᾶγµα, ὃς καὶ ἐν τῇ Βρετανίᾳ τῷ 2006ῳ ἔτει ῥαδιενεργικῷ
φαρµακείῳ ἐφαρµακεύθη τοῦ Κρέµλιν κελεύσαντος.

Οὐδαµῶς πλείονες δέκα ξένοι ὁµοῦ
13 Μαρτίου 2018

Ἤδη ἴσµεν ὅ τι γίγνεται καθ' ἡµέραν κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουµένην τῶν διδαγµάτων
τελευτησάντων· πολλοὶ µαθηταὶ εἰς τὰ καπηλεῖα φοιτῶσιν ἐγγὺς τοῦ πανεπιστηµίου κείµενα
ὡς τοῖς φίλοις συντευξόµενοι, τὸ δὲ αὐτὸ ποιοῦσιν οὐ µόνον οἱ ἐπιχώριοι ἀλλὰ καὶ οἱ ξένοι
µαθηταὶ οἵτινες ἂν τυγχάνωσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ µανθάνοντες. τοῦτο νῦν µεταβάλλεται ἐν τῇ
τοῦ πανεπιστηµίου ζώνῃ τοῦ Πεκίνου τοῖς ξένοις µαθηταῖς, οἱ γὰρ φύλακες νεωστὶ ἀπεῖπον
τοῖς καπηλείοις ἐκεῖ κειµένοις πλείους δέκα ξένους ἅµα εἰσδέχεσθαι.

ἆρα εἰσαεὶ τοῦτο οὕτω µενεῖ; οὐδαµῶς, µόνον ἡµέρας τινάς, ἕως ἂν τὸ Ἐθνικὸν Δηµοτικὸν
Συνέδριον, νῦν ἐν τῷ Πεκίνῳ γιγνόµενον, τέλος ἔχῃ (τελευτήσει τῇ 22ᾳ Μαρτίου), καὶ δὴ καὶ
ἠπείλησαν τὰ καπηλεῖα κατακλεῖσαι ἐὰν τὰ προσταχθέντα οἱ κάπηλοι µὴ ἀποτελῶσιν. ὡς τὸ
εἰκός, πολλοὶ µαθηταὶ ἤδη τούτῳ τῷ νόµῳ ἀντέστησαν.

ὅµως δὲ πολλοὶ µὲν οἳ καπηλεῖα κέκτηνται (ἔνδον δὴ τῆς τοῦ πανεπιστηµίου ζώνης) τοῦτο
ἀπέφησαν, διαβεβαιοῦνται γὰρ ὅτι οὐδεὶς τοιαῦτα ἀπαιτῶν ἥκει, ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι ἀληθῶς
οἱ φύλακες ἐπανῆλθον ἵνα ἐξετάζοιεν πότερον πλείονες δέκα ξένοι ὁµοῦ ἐνεῖεν ἢ οὔ, νῦν οὖν
οὐδεὶς σαφῶς οἶδε πότερον αὕτη ἡ περὶ τούτου τοῦ νέου νόµου φήµη ἀληθής ἐστιν ἢ οὔ. εἴσι
καὶ οἱ λέγουσιν ὅτι δεῖ τοῦτον τὸν νόµον µόνον ταῖς Παρασκευαῖς καὶ τοῖς Σαββάτοις
ἀποτελεῖν (ἐκείναις γὰρ ταῖς ἡµέραις τῆς νυκτὸς οἱ µαθηταὶ µάλιστα πρὸς τὰ καπηλεῖα
φοιτῶσιν).

Ἐφήµεροι συνθῆκαι
3 Ἀπριλίου 2018

Ὁ τοῦ Ἰσραῆλ πρωθυπουργὸς Β. Νετανιάχου ἤγγειλε τήµερον ὅτι τὰς συνθήκας τὰς περὶ τῶν
Ἀφρικάνων µετοίκων ἐν τῷ Ἰσραῆλ οἰκούντων ἀναιρήσοι ἃς χθὲς συνεγράψατο.

ἐν τῷ Ἰσραῆλ οἰκοῦσι 38,000 Ἀφρικάνοι µέτοικοι, ὧν οἱ πλεῖστοι, ἐκ τῆς Ἐρυθραίας καὶ τοῦ
Σουδᾶν ἀφικόµενοι, ἐν τῷ Τελ-Αβῖβ οἰκοῦσιν, οἱ δὲ ἄρχοντες τῷ µηνὶ Ἰανουαρίῳ 32,000
αὐτῶν ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν συνεβουλεύσαντο (οἱ ἄλλοι ἑξακισχίλιοι οἷς µένειν ἔξεστιν εἴτε
παῖδές εἰσιν εἴτε παῖδας ἔχουσιν)· ἆρα διὰ τί; λέγουσιν ὅτι οἱ Ἀφρικάνοι µέτοικοι τοσοῦτοί
εἰσιν ὥστε καίπερ τοῦτο ποιεῖν οὐ βουλόµενοι τὴν τῆς χώρας δίαιταν (τὰ ἔθη κτλ.)
διαφθείρουσιν. τούτου ἀγγελθέντος, πολλοὶ µὲν πολῖται τούτῳ τῷ βουλεύµατι τοσοῦτο
ἀντέστησαν ὥστε ὁ Νετανιάχου, τὴν τούτων τῶν πολιτῶν ὀργὴν µειοῦν πειρώµενος, συνθήκας
τῷ Ἡνωµένων Ἐθνῶν Ὀργανισµῷ συνεγράψατο χθὲς καθ' ἃς ἐξέσοιτο µὲν 16,000 µετοίκοις
ἐν τῷ Ἰσραῆλ µένειν, δεήσοι δὲ τὸ ἄλλο ἥµισυ αὐτῶν πρὸς ἄλλας Εὐρωπαίας χώρας πέµψαι.

ὅµως δὲ τήµερον τὸ ἐναντίον ἐγένετο, ἄλλο γὰρ τῶν πολιτῶν µέγα µέρος (καὶ ἔνιοι τῶν
ἀρχόντων), τῷ τοὺς µετοίκους ἐκβαλεῖν ἐπικουροῦν, ἠνάγκασε τὸν πρωθυπουργὸν ταύτας τὰς
συνθήκας ἀναιρεῖν. αἱ µὲν συνθῆκαι ἐφήµεροι ἐγένοντο, µίαν γὰρ ἡµέραν κυρίαι ἔµειναν, ἐν
δὲ τῷ παρόντι οὐδεὶς οἶδεν ὅ τι περὶ τούτου γενήσεται, πότερον οἱ Ἀφρικάνοι µέτοικοι
ἐκβληθήσονται ἢ µένειν δυνηθήσονται, λέγοιµεν δὲ ἂν ὅτι οἱ τοῦ Ἰσραῆλ πολῖται περὶ τούτου
διχάζονται.

Οἱ φύλακες τροµοκρατικὴν ἐπιβολὴν κωλύουσιν
10 Ἀπριλίου 2018

Τῇ ἐπιγιγνοµένῃ ἡµέρᾳ µετὰ τὰ ἐν τῇ πόλει Μονάχῳ νεωστὶ γενοµένα (ἄνθρωπός τις
µαινόµενος ἐπὶ τὸν ὅµιλον τὸ αὐτοκίνητον ἤλασεν) οἱ φύλακες ἐν τῇ πόλει Βερλίνῳ
τροµοκρατιστὴν ἐπιβολὴν ἐκώλυσαν. οἱ φύλακες τέτταρας ἀνθρώπους συνέλαβον, ἐξ ὧν εἷς
ἐν νῷ εἶχε τροµοκρατικήν τινα ἐπιβολὴν ποιεῖσθαι ἐπὶ τοὺς τοῦ ἡµιµαραθωνίου δρόµου ἐν τῇ
πόλει γενησοµένου µετέχοντας.

κατὰ τὴν ἐφηµερίδα Die Welt, οἱ τέτταρες ἄνθρωποι, ἤδη ἐκ µακροῦ χρόνου ὕποπτοι τοῖς
φύλαξι γενόµενοι, ἑταῖροί εἰσιν τοῦ Anis Amri, τοῦ τροµοκράτου ὃς τῇ 19ῃ Δεκεµβρίου τοῦ
2016ου ἔτους ἐν τῇ αὐτῇ πόλει τὸ αὐτοκίνητον ἐπὶ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ Bretischeid παρόντας
ἐπήλασεν (ἕνδεκα ἄνδρες ἀπέθανον καὶ πεντήκοντα ἓξ ἐτρώθησαν).

ὁ µὲν Α.Α. ἐκ τῆς Γερµανίας ἐκφυγὼν εἰς τὴν Ἰταλίαν ἀφίκετο, οὗ ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν,
νῦν δὲ οὗτος ὁ ἀνὴρ ὁ προχθὲς συλληφθεὶς ἐβούλετο τοῖς ἐν τῷ δρόµῳ παροῦσι µαχαίρᾳ
ἐπιθέσθαι (οὐ µόνον τοῖς δροµεῦσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς θεαταις) ἵνα τὸν τοῦ Α.Α. θάνατον τιµωροίη.
ὅµως δὲ τῇ Κυριακῇ ὁ µὲν δρόµος οὐδενὸς δυστυχήµατος κωλύοντος εὐδαιµόνως ἐγένετο,
32000 δὲ δροµεῖς µετέσχον. οἱ φύλακες πάντα τὸν αγῶνα ὡς ἀκριβέστατα φυλάττοντες
ἐπεµελήθησαν ὅπως µηδὲν κακὸν γενήσοιτο.

Τὸ Ἰσραῆλ ὑπόνοµον διαφθείρει
17 Ἀπριλίου 2018

Τὸ τοῦ Ἰσραῆλ στράτευµα ἄλλον ὑπόνοµον διέφθαρκεν· οὗτος ὁ ὑπόνοµος ἐν τῇ Γάζῃ τὴν
ἀρχὴν ἔχων εἰς τὸ Ἰσραῆλ πολλὰ µέτρα εἰσήγαγεν.

τοῖς δὲ τελευταίοις πέντε µησὶν τὸ στράτευµα ἤδη τέτταρας ἄλλους ὑπονόµους διέφθειρεν,
ἔξεστι δὲ διαβεβαιῶσαι ὅτι διαφθείρουσιν ὑπόνοµον κατὰ µῆνα, τοῦτο οὖν τὸ ἄγγελµα οὐδὲν
νέον εἶναι δέοι ἄν· ὅµως δὲ οὗτος χαλεπώτατος ἐγένετο διαφθαρῆναι, οὐ γὰρ εἷς ὑπόνοµος ἦν
ἀλλὰ πολλοὶ ὑπόνοµοι ἀλλήλοις συνηµµένοι, καὶ δὴ καὶ ὁ τῆς Ἀµύνης Ὑπουργὸς εἶπεν ὅτι
οὗτος ὁ µακρότατός τε καὶ βαθύτατος εἴη πάντων ὧν ηὑρήκασιν.

κατὰ τὸν τοῦ στρατεύµατος φερέφωνον ἡ Χαµὰς αὐτὸν ὀρύξασα ἐχρῆτο ἵνα τοῖς τοῦ Ἰσραῆλ
στρατιώταις ἐν τῷ τοῦ 2014ου ἔτους ἐν τῇ Γάζῃ γενοµένῳ πολέµῳ ἀπροσδοκήτως
προσβάλοιεν.

τούτου τοῦ ὑπονόµου διαφθαρέντος, τὸ τοῦ Ἰσραῆλ στράτευµα ἐλπίζει τοὺς τῆς Χαµᾶς
ἑταίρους ἀπὸ τοῦ ἄλλους ὑπονόµους ὀρύττειν ἀποτρέψειν, νεωστὶ γὰρ νέα ἅµιλλα ἐκεῖ
ἐγένετο· πολλοὶ Παλαιστίνοι πειρῶσι µὲν νῦν διὰ τοῦ ὅρου διαβαίνειν ἵνα εἰς τὴν γῆν ἣν
νοµίζουσιν ἑαυτῶν εἶναι ἐπανίωσιν, τοῦτο δὲ “τὴν τῆς ἐπανόδου πορείαν“ καλοῦσιν.

Ἡ Νοτία Κορέα τὰ µεγάφωνα κατασβέννυσιν
24 Ἀπριλίου 2018

Τέλος ἐξέσται τοῖς Κορεάνοις τοῖς ἐγγὺς τοῦ ὅρου οἰκοῦσι καθεύδειν. ἐξέσται καθεύδειν; ἆρα
τί σηµαίνει τοῦτο; ἴσως ὅτι νῦν οὐκ ἔξεστιν; “ἆρα ἀγρυπνίαν πάσχουσιν οἱ ἐκεῖ
οἰκοῦντες;“ ἔροιτο ἄν τις.

οὐδαµῶς, ἡ γὰρ αἰτία παντελῶς ἄλλη ἐστίν.

περὶ τοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ χερσονήσῳ πολέµου ἤδη ἴσµεν (ἢ πάντες οἱ ἄνθρωποι εἰδέναι
προσποιοῦνται...), ἴσµεν καὶ περὶ τοῦ 38ου παραλλήλου, κτλ. αἱ δύο χῶραι, οὕτως ἐχθραὶ οὖσαι
οἵας ἄλλας δύο χώρας οὐχ εὕροις ἄν, πειρῶσι καὶ εἰ αἱ ἀνοχαὶ κυροῦνται ψυχολογικὸν πόλεµον
ἀλλήλαις ποιεῖσθαι, ἡ δὲ Νοτία Κορέα ἤδη πάλαι µεγάφωνα πολλὰ πανταχοῦ παρὰ τῷ ὅρῳ
κατέστησεν οἷς συνεχῶς πολιτικὰ ἀγγέλµατα τοῖς Βορειοκορεάνοις πέµπουσιν, οὐδὲ µόνον
πολιτικὰ ἀγγέλµατα ἀλλὰ καὶ ἑσπερίαν µουσικὴν καὶ τὰ τοιαῦτα, ἵνα δεικνύοιεν ὅτι οὔτε ἡ
Βορεία Κορέα παράδεισός ἐστιν οὔτε ἡ Νοτία Κορέα τὸ αὐτὸ καὶ ἡ τοῦ Ἅιδου οἰκία. οὐκ ἐξὸν
τοῖς Βορειοκορεάνοις τῷ διαδικτύῳ χρῆσθαι, αὕτη ἐγένετο ἀρίστη µέθοδος ἵνα ἀκούοιεν ἃ οἱ
ἄρχοντες πυνθάνεσθαι οὐκ ἐῶσιν.

νῦν δέ, τῆς Βορείας Κορέας εἰπούσης ὅτι πλείω πύραυλα ἀνεῖναι οὐκέτι ἐν νῷ ἔχει, ἡ Νοτία
Κορέα βουλοµένη εὔνοιαν δεῖξαι τὰ µεγάφωνα κατέσβεσεν, λέγεται δὲ ὅτι ἐξῆν τὰ ἀγγέλµατα
ἀκούειν µέχρι εἴκοσι τέτταρα χιλιόµετρα ἐντὸς τῆς Βορείας Κορέας, τὰ γὰρ µεγάφωνα τοιαῦτα
ἦν οἷα ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν ἔξεστιν, καιρὸς οὖν ἐστι νῦν καθεύδειν πρὶν τὰ µεγάφωνα αὖθις
βοᾶν...

Ὁ Β. Νετανιάχου τὸ Ἰρᾶν αἰτιᾶται
1 Μαίου 2018

Ἡ ταραχὴ ἣ περὶ τῆς Κορεανῆς χερσονήσου νεωστὶ ἐπέτετο µετῴκησε νῦν εἰς τὸ Ἰρᾶν· χθὲς
δὴ ὁ τοῦ Ἰσραῆλ πρωθυπουργὸς Β. Νετανιάχου ἀνήµερον κατηγορίαν ἐπὶ τὸ Ἰρᾶν ἐφῆκεν, ἐν
γὰρ λόγῳ διὰ τῆς τηλεοράσεως πεµφθέντι εἶπεν ὅτι τὸ Ἰρᾶν κρυπτὸν πυρηνικὸν πρόγραµµα
κατεργάζοιτο.

κατὰ τὸν Νετανιάχου, ὃν ἔξεστιν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν µικρόφωνον ἐν τῇ χειρὶ ἔχοντα καὶ
πρὸ µεγάλου ἀγγέλµατος “τὸ Ἰρᾶν ἐψεύσθη“ δεικνύοντος ἑστηκότα, τἀληθῆ ἔκρυψε τὸ Ἰρᾶν
τὴν πυρηνικὴν συνθήκην ὑπογραφόµενον, τὴν συνθήκην περὶ ἧς δεῖ τὸν Ἀµερικανὸν πρόεδρον
Δ. Τρᾶµπ τῇ δωδεκάτῃ τούτου τοῦ µηνὸς ἡµέρᾳ διαγιγνώσκειν· τοῦτο δὲ τὸ πρόγραµµα, οὗ ὁ
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“Ἀµᾶδ“ καλεῖται.

ὁ Δ. Τρᾶµπ τοῦτον τὸν τραχὺν λόγον ἐπῄνεσεν, κατὰ µὲν γὰρ ταύτην τὴν συνθήκην οὐκ ἔξεστι
τῷ Ἰρᾶν πυρηνικὰ ὅπλα οὔτε ἔχειν οὔτε κατεργάζεσθαι, ὁ δὲ Ἀµερικανὸς πρόεδρος ἀεὶ τὸ αὐτὸ
καὶ ὁ Νετανιάχου περὶ τοῦ Ἰρᾶν ἔλεγεν, ὅτι λάθρᾳ πυρηνικὸν πρόγραµµα κατεργάζοιτο.

προχθὲς µὲν πύραυλά τινα ἐπὶ στρατόπεδα ἐγγὺς τῶν Συρίων πόλεων Ἅµα καὶ Ἀλέπο κείµενα
κατέπεσεν οὐδεὶς οἶδεν ὑπὸ οὗτινος ἀνεθέντα, ὅµως δὲ πάντες ὑποπτεύουσι τὸ Ἰσραῆλ ταύτης
τῆς προσβολῆς αἴτιον εἶναι, ἐν γὰρ τούτοις τοῖς στρατοπέδοις πυρηνικὰ πύραυλα
παρεσκευάζοντο, ὃ τὸ Ἰσραῆλ παντελῶς κωλύειν πειρᾷ.

Ὁ Ὄλιβερ Νὸρθ αὖθις εἰς τὸ φανερὸν ἐπιφαίνεται
8 Μαίου 2018

Ὁ τὸ πάλαι στρατηγὸς Ὄλιβερ Νὸρθ πρόεδρος καταστήσεται τῆς Ἀµερικανῆς ἑταιρείας οὕτω
“Δηµοσία Ὅπλων Ἑταιρεία“ (NRA ἀγγλιστὶ) καλουµένης· τοῦτο δὲ τὸ ἄγγελµα ὁ τῆς
ἑταιρείας φερέφωνος χθὲς ἤγγειλεν.

ἴσως οἱ νεανίαι περὶ τὰ πάλαι γενόµενα ουδέποτε ἤκουσαν, διηγώµεθα οὖν· πρῶτον µὲν
ἐρώτηµα· τίς δ' ἐστι ὁ Ο. Νόρθ; οὗτος ὁ ἀνὴρ στρατηγὸς µὲν ἐτύγχανεν ὢν τοῦ Ἀµερικανοῦ
στρατοῦ, ἐξαίφνης δὲ ἐνδοξότατος τοῖς 80οῖς ἔτεσιν ἐγένετο, τὸ γὰρ πρόσωπον αὐτοῦ ἐξῆν ἐν
πάσαις ταῖς ἐφηµερίσιν ἰδεῖν· δεύτερον δὲ ἐρώτηµα· ἆρα τίνος ἕνεκα; τοῦ οὕτω καλουµένου
"Irangate" πράγµατος ἕνεκα· τρίτον δὲ ἐρώτηµα· ἄρα τί ἦν τὸ Irangate πρᾶγµα;

ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ τοῦ τε Ἰρᾶν καὶ τοῦ Ἰρᾶκ ἀλλήλοις µαχοµένων, αἱ ΗΑΠ, ὧν ὁ πρόεδρος
ἦν ὁ Ῥόναλδ Ῥεάγαν, διπλῆν πρᾶξιν εποίουν· λόγῳ µὲν τῷ Ἰρᾶκ ἐπεκούρουν, ἔργῳ δὲ τῷ Ἰρᾶν
ὅπλα ἐπώλουν. διὰ τί; διότι τὰ χρήµατα οὕτω δεχθέντα πρὸς τοὺς στρατιώτας ἔπεµπον οἳ ἐν τῇ
Νικαραγύᾳ τοῖς Σανδινίσταις ἐµάχοντο (οἱ Σανδινῖσται τῷ 1979ῳ ἔτει τὸν φιλαµερικανὸν
πρόεδρον Σοµόθα ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐξεβεβλήκεσαν).

ὁ Ο. Ν. (νῦν ἑβδοµήκοντα ἑπτὰ ἔτη γεγονὼς) ἄρχων ἦν ταύτης τῆς διπλῆς πράξεως µέχρι τὸ
πρᾶγµα πᾶσι δῆλον ἐγένετο καὶ τοῦ πράγµατος ἀποκαλυφθέντος αἴτιος εἶναι ὡµολόγησεν (ἐν
τῇ φωτογραφίᾳ δυνάµεθα αὐτὸν ἰδεῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ὑπισχνούµενον τῇ ἡµέρᾳ ᾗ ἐδικάσθη),
µετὰ δὲ ταῦτα τὸν στρατὸν κατέλιπεν. νῦν ἔδοξε τοῖς τῆς ΝΡΑ ἄρχουσιν αὐτὸν πρόεδρον τῆς
ἑταιρείας καταστῆσαι. ἐν ταῖς ΗΑΠ µεγάλων ἀµφισβητήσεων οὐσῶν περὶ τοῦδε, πότερον δεῖ
τοῖς πολίταις ἐξεῖναι ὅπλα πρίασθαί τε καὶ ἔχειν, αὕτη ἡ ἑταιρεία τῷ ἐξεῖναι ἐπικουρεῖ.

Ταραχὴ ἐν τῷ Ἰσραῆλ
15 Μαίου 2018

Μεγίστης ταραχῆς γενοµένης, πεντήκοντα Παλαιστῖνοι ἀπέθανον χθὲς ἐν τῷ Ἰσραῆλ, οἱ
πλεῖστοι αὐτῶν πρὸς τῷ ἐν Γάζῃ ὅρῳ, τοῖς στρατιώταις τε καὶ τοῖς φύλαξι ἀνθιστάµενοι, καὶ
δὴ καὶ πλείονες ἄλλοι ἐτρώθησαν.

ἡ ταύτης τῆς ταραχῆς αἰτία διπλῆ ἐστιν· πρῶτον µέν, ἡ τῆς νέας Ἀµερικανῆς πρεσβείας
ἄνοιξις· δεύτερον δέ, ἡ οὕτω καλουµένη “τῆς ἐπανόδου πορεία.“

περὶ τῆς πρώτης αἰτίας ἤδη ἴσµεν ὅ τι γίγνεται· τὴν πρεσβείαν ἐν τοῖς Ἱεροσολύµοις
καταστῆσαι τὸ αὐτό ἐστιν ἢ λέγειν ὅτι αὕτη ἡ πόλις πρωτεύουσα τῆς χώρας ἐστίν (τὸ πρότερον
ἡ Ἀµερικανὴ πρεσβεία ἐν τῇ πόλει Τὲλ-Ἀβὶβ ἔκειτο), ὃ οἱ Μουσουλµάνοι παντελῶς ἀρνοῦνται.

διά τῆς ἱστορίας τὰ δύο γεγενηµένα (ἡ τῶν Ἱεροσολύµων στάσις καὶ ἡ τῆς ἐπανόδου πορεία)
ἀλλήλοις συµµείγνυται· τοῦ µὲν πολέµου τῷ 1948ῳ ἔτει τελευτήσαντος, µυρίοι Παλαιστῖνοι
ἠναγκάσθησαν τὴν χώραν καταλιπεῖν, νῦν δὲ ἑβδοµήκοντα ἐτῶν ἤδη ἐξελθόντων ἐπανελθεῖν
πειρῶσιν (κατ' ἀλήθειαν οἱ πλεῖστοι τῶν νῦν ἐπανελθεῖν πειρωµένων ἤδη ἔξω ἐκείνων τῶν
χωρῶν ἐκ τῶν φυγάδων ἐγένοντο).

µετὰ τοῦτον τὸν πόλεµον, τῷ ἐπιγιγνοµένῳ ἔτει, τῷ 1049ῳ, πασῶν τῶν χωρῶν ὁµολογουσῶν
τὰ Ἱεροσόλυµα κατὰ τὸν “χλωρὸν ὅρον“ ἐσχίσθη, κατὰ δὲ ταύτην τὴν συνθήκην οἱ µὲν
Ἰουδαῖοι τὸ ἑσπέριον µέρος, οἱ δὲ Μουσουλµάνοι τὸ ἑῷον µέρος ἐδέξαντο· ὅµως δὲ τῷ 1967ῳ
ἔτει νέου πολέµου γενοµένου (τοῦ καλουµένου “Πόλεµος τῶν ἓξ Ἡµερῶν“) τὸ Ἰσραῆλ τὸ ἑῷον
τῆς πόλεως µέρος βίᾳ ἔλαβεν.

νῦν τὰ δύο προβλήµατα συµπίπτει· οἱ φυγάδες ἐπανελθεῖν πειρώµενοι καὶ ἡ νέα Ἀµερικανὴ
πρεσβεία, διὰ δὲ τοῦτο ἡ ταραχὴ εἰς τοσοῦτο βίας ἀφῖκται.

Τὸ Τὰχ Μαχὰλ τὸ χρῶµα µεταβάλλεται
22 Μαίου 2018

Τὸ Τὰχ Μαχάλ, τὸ ἐνδοξότατον µαυσώλειον ἐν τῇ Ἰνδίᾳ κείµενον, χλωρόν τε καὶ ξανθὸν
γίγνεται. λευκὸν µὲν ἦν τὸ πάλαι ἅτε λευκῷ µαρµάρῳ ᾠκοδοµηµένον, τὸ δὲ χρῶµα
βραδέως µεταβάλλεται. διὰ τί;

τοῦτο µὲν τὸ µαυσώλειον παρὰ τῇ πόλει Ἄγρᾳ κεῖται ἐν ᾗ τρία ἑκατοµµύρια ἀνθρώπων
οἰκοῦσιν, ὁ δὲ ποταµὸς Ἰαµοῦνα τυγχάνει ἐγγὺς τοῦ ἱεροῦ ῥέων, οὐδὲ χαλεπόν ἐστι ὅ τι
γίγνεται συνιέναι· ὁ ποταµὸς πάντα τὸν τῆς πόλεως φορυτὸν δέχεται, πολλὰ δὲ ἔντοµα τοῦ
φορυτοῦ ἕνεκα οὐ µόνον ἐν τούτῳ τῷ ποταµῷ οἰκοῦσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ µαυσωλείου
µαρµαρίνοις λίθοις· καὶ δὴ καὶ οὐδένα λανθάνει ὁ τῶν ἐγγὺς κειµένων ἐργαστηρίων καπνὸς
καὶ ὁ τῶν πολλῶν αὐτοκινήτων τὸ τῶν λίθων χρῶµα µεταβάλλων.

τοῦτο δὲ οὐδαµῶς νέον δυστύχηµά ἐστιν, οἱ γὰρ ἔµπειροι καὶ οἱ οἰκολογισταὶ καὶ οἱ ἱστορικοὶ
ἤδη πάλαι περὶ τούτου τοῦ προβλήµατος τοῖς ἄρχουσιν ἤγγειλαν (ὡς τὸ εἰκός, οὐδεὶς αὐτῶν
ἤκουον).

οἱ δὲ περιηγηταὶ τοσοῦτοί εἰσιν ὥστε νεωστὶ τῇ τῆς χώρας ἀρχῇ ἔδοξε τὸν τῶν περιηγητῶν
ἀριθµὸν µειοῦν, νῦν δὲ µόνον 40,000 καθ' ἡµέραν εἰς τὸ µαυσώλειον εἰσιέναι ἐῶσι καὶ ἔνδον
τρεῖς ὥρας µένειν (ἆρα τοσούτων ἀνθρώπων ἔνδον τοῦ µαυσωλείου ὄντων πῶς τοῦτο
ἐξετάζουσιν, πότερον περιηγητής τις ἤδη τρεῖς ὥρας ἐκεῖ µεµένηκεν ἢ οὔ;).

Ἀνδρεῖος µέτοικος παῖδα σῴζει
29 Μαίου 2018

Τῷ Σαββάτῳ θαυµαστὴ συντυχία ἐν τῷ Παρίσι ἐγένετο περὶ ἧς ταχέως πάντες διελέγοντο. ὁ
Μαµούδου Γασσάµα, εἴκοσι καὶ δύο ἔτη γεγονώς, ἤδη τὸν ἕκτον µῆνα απὸ τῆς ἑαυτοῦ
πατρίδος Μάλι εἰς τὴν Γαλλίαν ἀφίκετο, ἐζήτει γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἄλλοι µέτοικοι οἳ ἀπὸ
τῆς Ἀφρικῆς τὸν εἰς τὴν Εὐρώπην ὅρον παρὰ τοὺς νόµους διαβαίνουσιν, βελτίονι βίῳ χρῆσθαι,
οἰκεῖ δὲ ἐν µικρᾷ κώµῃ Montreuil καλουµένῃ ἣ ἐγγὺς τοῦ Παρίσι κεῖται.

τῷ Σαββάτῳ ὁ Μ. Γ. ἐν τῷ Παρίσι ἔτυχεν ὢν µετὰ φίλης τινός, ἐν τῷ 18ῳ τῆς πόλεως δήµῳ,
ἤκουσε δὲ ἐξαίφνης τὰς τῶν αὐτοκινήτων σάλπιγγας καὶ ᾔσθετο πλεῖστον ὅµιλον πρὸ
οἰκήµατος τινὸς συνιόντα, ταχέως δὲ τὴν αἰτίαν εἶδεν· παῖς τις ἀπὸ δρυφάκτου ἐκρεµάννυτο
οὐδὲ ἐξὸν αὐτῷ ἐκ τοῦ αὐτοµάτου εἰς τὸ οἴκηµα αὖθις εἰσελθεῖν καταπίπτειν ἐκινδύνευεν, ὁ
δὲ Μ. Γ. τοῦτο ἰδὼν ταχέως µὲν καίπερ εἰς κίνδυνον καθιστάµενος ἀνὰ τὰς τέτταρας στέγας
κατὰ τοὺς δρυφάκτους ἀνέβη, τὸν δὲ παῖδα ἔσωσεν.

ὡς εἰκός, τό τε ἄγγελµα καὶ αἱ εἰκόνες τάχιστα διὰ τῶν “δηµοσίων διαδικτύων“ καλουµένων
διέδραµον (πολλῶν τῶν παρόντων τὴν πρᾶξιν τοῖς τηλεφώνοις λαβοµένων, τοῦτο ἐν τῷ
YouTube ἰδεῖν ἔξεστιν), πολλοὶ δὲ πολῖται νοµίζουσι τὸν Μ. Γ., ἐν τῇ Γαλλίᾳ παρὰ τοὺς νόµους
παρόντα, ἄξιον εἶναι τῆς Γαλλικῆς πολιτείας, ὁ δὲ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος, Benjamin Grivaux,
διεβεβαιώσατο ὅτι αὐτὸν ὠφελήσοι τὴν πολιτείαν δέχεσθαι. ἔπειτα δὲ ὁ τῆς χώρας πρόεδρος
αὐτὸς E. Macron ὑπέσχετο τὸν Μ. Γ. Γάλλον πολίτην γενήσεσθαι (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἔξεστι
τὸν Μ. Γ. τῷ προέδρῳ διαλεγόµενον ἰδεῖν), τέλος δὲ ὁ τῶν πυροσβεστῶν ἄρχων προὔθηκεν
αὐτῷ πυροσβέστῃ γενέσθαι ἅτε ἔχοντι ἃ δεῖ πυροσβέστην ἔχειν, ἀνδρείαν τε καὶ εὐτονίαν καὶ
τὴν τοῦ τοῖς ἄλλοις βοηθεῖν ἐπιθυµίαν.

Χαλεπὴ σύνοδος ἐν τῇ πόλει Λουξεµβούργῳ
5 Ἰουνίου 2018

Τήµερον ἐν τῇ πόλει Λουξεµβούργῳ ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις σύνοδον ποιεῖται ἐν ᾗ αὖθις περὶ
τοῦ τῶν φυγάδων προβλήµατος διαλέξονται. ἡ Ε.Ε. βούλεται ἐν ταύτῃ τῇ συνόδῳ χάρτην τινὰ
προενεγκεῖν ὃν δέοι ἂν πάσας τὰς τῆς Ε.Ε. κοινωνοὺς χώρας ὑπογράφεσθαι. ὅµως δὲ τοῦτο
ῥᾴδιον οὐ γενήσεται, ὁ γὰρ Ματθαῖος Σαλβίνι, ὑποπρόεδρος τῆς Ἰταλίας, ἤδη εἶπε πρὸ τῆς
συνόδου ὅτι ἡ Ἰταλία τοῦτον τὸν χάρτην οὐχ ὑπογράψοιτο διότι εἰ ἡ Ἰταλία ποιοίη ὃ ἐν τῷ
χάρτῃ γέγραπται ἡ χώρα στρατόπεδον φυγάδων γένοιτο ἄν. κατὰ τὸν ὑποπρόεδρον, τὰ νέα
βουλεύµατα ἐν τῷ χάρτῃ γεγραµµένα τὴν µὲν Ἰταλίαν κολάζει, τὰς δὲ ἄλλας χώρας ὠφελεῖ.

οὐ µόνον νῦν ὁ Σαλβίνι (ὃν ἔξεστιν ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν) προτίθησι πλείονας φυγάδας εἰς
τὴν χώραν µὴ δέχεσθαι, καὶ γὰρ τὸ πρότερον ὁµοῖα εἶπεν, τοῦ δὲ Παύλου Γεντιλόνι (τοῦ
προτέρου τῆς Ἰταλίας προέδρου) 7,000 φυγάδας ἐκβαλόντος εἶπεν ὁ Σαλβίνι ὅτι δέοι ἔτι
πλείους ἐκβαλεῖν· ὅµως δὲ ὁ πρότερος τῶν ἐνδοτερικῶν ὑπουργὸς Ῥοβέρτος Μαρόνι, καὶ εἰ
αὐτὸς τῷ αὐτῷ καὶ ὁ Σαλβίνι ἐπικουρεῖ, εἶπεν ὅτι πλείονας φυγάδας ἀποβαλεῖν οὐδαµῶς
ῥᾴδιον εἴη, δέοι µὲν γὰρ αὐτοὺς πρὸς τὰς χώρας ἐξ ὧν ἕκαστος ἀφίκετο ἀποπέµπειν, πολλάκις
δὲ οἱ φυγάδες αὐτοὶ τὴν ἐκβολὴν φεύγοντες οὐ βούλονται ὁπόθεν ἀφιγµένοι εἰσὶ λέγειν.

τὸ δὲ τῶν φυγάδων πρόβληµα καθ' ἡµέραν αὐξάνεται, τῇ γὰρ Κυριακῇ πλοῖόν τι ἐν ᾧ ἑκατὸν
καὶ ὀγδοήκοντα φυγάδες ἐπειρῶντο εἰς τὴν Ἰταλίαν ἀφίκεσθαι κατέδυ· ἑξήκοντα µὲν αὐτῶν
ἀπέθανον, οἱ δὲ περιόντες εἶπον ὅτι ἕκαστος τῶν φυγάδων χιλίους Εὐρωπαίους νόµους ἑκὼν
τείσειεν καίπερ εἰδὼς ὅτι ἴσως ἐν τῇ θαλάττῃ αποθανοῖτο.

Σύνοδος ἐν τῇ Σιγκαπούρῃ
12 Ἰουνίου 2018

Τέλος ὁ Δόναλδ Τρᾶµπ καὶ ὁ Κὶµ Ἰώγγ-ουν συνῆλθον, ὃ τῷ προτέρῳ ἔτει ἀδύνατον µὲν ἐδόκει,
οἱ γὰρ δύο ἄρχοντες πάντα τὰ ἐπίθετα ἀλλήλοις ἔλεγον πλὴν τοῦ ἐπιθέτου “καλός“, οὐδεὶς δὲ
ἐνόµισεν ἂν ταύτην τὴν σύνοδον γενήσεσθαι. ἡ σύνοδος ἐν τῇ Σιγκαπούρῃ ἐγένετο, ἐν τῇ
καλλίστῃ νήσῳ Σεντόσᾳ.

τῆς συνόδου τελευτησάσης, οἱ µὲν δύο ἄρχοντες συνθήκας συνεγράψαντο, οὔπω δὲ ἴσµεν ὅ τι
ἐν ταύταις ταῖς συνθήκαις γέγραπται (ὅµως δὲ οὐ δεῖ τοῦτο περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, ῥᾷστον γάρ
ἐστιν τὰ γεγραµµένα φυγεῖν, ὃ πολλάκις γίγνεται). τῶν συνθηκῶν συγγραφεισῶν, οἱ δύο
ἄρχοντες τοῖς δηµοσιογράφοις διελέξαντο καὶ µᾶλλον ἧττον τὸ αὐτὸ εἶπον, ὁ µὲν γὰρ Τρᾶµπ
εἶπε “µέγιστόν τε καὶ ἐπικινδυνότατον τῇ οἰκουµένῃ πρόβληµα λύσοµεν“, ὁ δὲ Κὶµ Ἰώγγ-ουν
“ἡ οἰκουµένη µεγάλας µεταβολὰς ὄψεται“ εἶπεν. µετὰ τὴν σύνοδον, τετταράκοντα λεπτὰ
χρονισαµένην, εἶπεν ὁ Τρᾶµπ ὅτι τὸν Κὶµ Ἰώγγ-ουν εἰς τὴν Λευκὴν Οἰκίαν παρακαλοίη.

καίπερ οὐδενὸς εἰδότος περὶ ὧντινων οἱ δύο ἄρχοντες διελέξαντο (µόνοι δὲ οἱ δύο ἄρχοντες
καὶ οἱ δύο ἑρµηνεῖς παρῆσαν), ὁµολογοῦσι πάντες ὅτι περὶ τοῦ προβλήµατος ἐφ' ᾧ πάντες
ἐπιστρέφονται· τὰ πυρηνικὰ ὅπλα ἐν τῇ Κορεάνῃ χερσονήσῳ ἃ πάντες λέγουσιν ὅτι χρὴ
ἀφαιρεῖν. καὶ δὴ καὶ δεῖ τοῦδε µὴ ἐπιλαθέσθαι, ὅτι καίπερ οὐδεµιᾶς µάχης νῦν γιγνοµένης ὁ
τῆς Κορέας πόλεµος, τῷ 1950ῳ ἔτει ἀρξάµενος, οὔπω κατὰ τοὺς νόµους τέλος ἔσχεν, τῷ µὲν
γὰρ 1953ῳ ἔτει αἱ δύο Κορέαι ἀνοχὰς συνεγράψαντο, αἱ δὲ ἀνοχαὶ οὐδαµῶς τὸ αὐτό ἐστιν καὶ
τὸ τοῦ πολέµου τέλος.

Σεισµὸς ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ
19 Ἰουνίου 2018

Ἀπροσδόκητος σεισµὸς µέρος τῆς Ἰαπωνίας ἐτίναξε χθὲς ἅµ' ἕῳ, πολλῶν δὲ οἰκηµάτων
καταπεσόντων τρεῖς µὲν ἄνθρωποι ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ ἄλλοι ἐτρώθησαν. ὁ σεισµός, ἐν τῇ
πόλει Ὀσάκα τῇ ὀγδόῃ ὥρᾳ γενόµενος, τὸ ἐπίκεντρον ἐν τῇ πόλει αὐτῇ ἔσχεν, καὶ εἰ ἐξῆν αὐτὸν
καὶ ἔξω τῆς πόλεως αἰσθέσθαι, τὸ δὲ τηλεοπτικὸν δίκτυον ΝΗΚ εἶπεν ὅτι δύο γέροντες
ὀγδοήκοντα ἔτη γεγονότες καὶ παῖς τις ἐννέα ἔτη γεγονυῖα ἀποθάνοιεν τοίχων τινῶν
καταπεσόντων.

ὁ σεισµὸς τῇ ὀγδόῃ ὥρᾳ ἐγένετο, ἐν δὲ ταύτῃ τῇ ὥρᾳ πολλοὶ πολῖται πρὸς τὴν ἐργασίαν
πορευόµενοι ἐν ταῖς ἁγυιαῖς ἔτυχον ὄντες οὐδὲ ἔνδον τῶν οἰκηµάτων· εἰ οὖν ὁ σεισµὸς
παραδείγµατος ἕνεκα τῇ ἑνδεκάτῃ ὥρᾳ ἐγένετο, τὸ ἀποβὰν πολλῷ χεῖρον ἐγένετο ἄν, πολλοὶ
γὰρ πολῖται ἔνδον τῶν καταπεσουµένων οἰκηµάτων ἔτυχον ἂν ὄντες.

ὁ πρωθυπουργὸς Σίνθο Ἄβη εἶπεν ὅτι ἡ ἀρχὴ ἤδη τῆς καταστάσεως ἐπιµελοῖτο, φοβοῦνται γὰρ
µὴ νέος σεισµὸς γίγνηται (ὃ πολλάκις µετὰ τὸν πρῶτον σεισµὸν γίγνεται).

ἐν δὲ ταῖς φωτογραφίαις ὑπὸ τοῦ ΝΗΛ πεµφθείσαις ἔξεστι καὶ πολλὰς ὁδοὺς κατακλυσθείσας
ἰδεῖν· πρὸς δὲ τούτῳ 170,000 µὲν οἰκίαι ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν οὐ δέχονται οὐ µόνον ἐν τῇ
πόλει Ὀσάκα ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ γειτοσύνῳ πόλει Ὑόγο, οἱ δὲ σιδηρόδροµοι ἐν τούτῳ τῷ τῆς χώρας
µέρει πέπαυνται εὐλαβείας ἕνεκα.

ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ πολλοὶ σεισµοὶ γίγνονται, διὰ δὲ τοῦτο οἱ νοµοθέται τοιούτους νόµους
κατέθεσαν καθ' οὓς δεῖ τὰ οἰκοδοµήµατα οὕτως οἰκοδοµεῖν ὥστε βεβαιότερα εἶναι σεισµοῦ
γιγνοµένου· ὅµως δὲ ἀδύνατον µέν ἐστιν οἰκοδοµήµατα παντελῶς ἀσφαλῆ ὄντα οἰκοδοµεῖν.

