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Τὸ τῆς Ἀντιγόνης δίλημμα 
17 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 

Τοῦ θέρους τελευτήσαντος, δεῖ τοὺς παῖδας αὖθις πρὸς τὰ διδασκαλεῖα ἐπανελθεῖν, ὃ ὡς ἐπὶ 

τὸ πολὺ τοῖς γονεῦσι μάλιστα ἀρέσκει, οἱ γὰρ παῖδες ἀπὸ τῆς οἰκίας ἀφανίζονται καὶ ἔξεστι 

τοῖς γονεῦσιν ἡσυχίαν τινὰ ἔχειν, ἀλλὰ ἤδη ἴσμεν ὅ τι ἔτι καὶ νῦν γίγνεται, τῆς γὰρ νόσου διὰ 

τῶν ἀνθρώπων ἔνθα καὶ ἔνθα διατρεχούσης οἱ γονεῖς φοβοῦνται μὴ οἱ παῖδες ἐν τῷ 

διδασκαλείῳ πολλοῖς ἄλλοις παισὶ συντυγχάνοντες νοσῶσιν. 

 

τοῦτο δὲ ἐν πολλαῖς χώραις πρόβλημα γεγένηται τοῖς ἄρχουσιν, λόγῳ μὲν γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστι 

τοὺς παῖδας πρὸς τὸ διδασκαλεῖον πέμπειν, ἔργῳ δὲ πολλοῖς γονεῦσι δοκεῖ τοὺς παῖδας μὴ 

πέμψαι καὶ κελεύειν οἴκοι μεῖναι, καὶ εἰ οἱ ἄρχοντες τοῦτο ἀπαγορεύουσιν. 

 

τὸ οὖν δίλημμα τόδε ἐστίν· δεῖ ἡμᾶς τοῖς τῶν ἀρχόντων νόμοις πείθεσθαι ἢ τοῖς τῆς φύσεως 

νόμοις; ἴσως αὖθις τὸ τῆς Ἀντιγόνης δίλημμα πρὸ ἡμῶν ἔχομεν... 

 

ἐν δὲ τοῖς πανεπιστημίοις, καίπερ τῆς νόσου τῆς αὐτῆς οὔσης, τὸ δίλημμα ουδαμῶς τὸ αὐτό 

ἐστιν, οἱ γὰρ μαθηταὶ οὐκέτι παῖδές εἰσι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς συμβουλεύονται πότερον βούλονται 

ἐν τῷ πανεπιστημίῳ παρεῖναι ἢ οὔ, καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς πανεπιστημίοις ἄλλο τι γίγνεται ὃ σχεδὸν 

οὐδέποτε ἐν τοῖς διδασκαλείοις· μέρος μέγα τῶν μαθητῶν ξένοι τυγχάνουσιν ὄντες καὶ πολλοῖς 

καίπερ ἐλθεῖν βουλομένοις πορεύεσθαι οὐκ ἔξεστιν. 

 

τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τοῖς πλείστοις τῶν πανεπιστημίων ἔδοξε τούτῳ τῷ ἔτει τῷ συστήματι 

χρῆσθαι ὃ “διπλοῦν δίδαγμα“ καλοῦσιν, οἱ δὲ διδάσκαλοι τοὺς μὲν ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ 

παρόντας μαθητὰς διδάξουσιν, ἅμα δὲ τὸ δίδαγμα διὰ τοῦ διαδικτύου τοῖς ἀποῦσι δείξουσιν, 

οὓς δεήσει διαδικτύως  τῷ τοῦ πανεπιστημίου συστήματι συνδεῖν ἵνα πάντα ἴδωσι τε καὶ 

ἀκούωσιν. 



 

 

Ἡ ἐν τῇ Λευκορωσίᾳ κατάστασις 
24 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 

Ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις τὸν Λουκασέγκο ὡς τῆς Λευκορωσίας πρόεδρον οὐ δέχεται. ὁ μὲν 

Λουκασέγκο χθὲς αὖθις ἑαυτὸν πρόεδρον κατέστησεν, ὁ δὲ τῆς ΕΕ φερέφωνος Ἰωσὲφ Βορρὲλλ 

σαφῶς εἶπεν ὅτι οὐδαμῶς μὲν δέξοιντο αὐτὸν ὡς ἀληθῆ πρόεδρον, τὸ δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν 

ἀληθὲς ἀποβὰν παντελῶς ἄλλο εἴη ἢ ἐκεῖνο τὸ ψευδὲς ὑπὸ τοῦ Λουκασέγκο ἀγγελθέν, αἱ γὰρ 

ἀρχαιρεσίαι οὔτε κατὰ τοὺς νόμους οὔτε ἐλεύθεραι γένοιντο καὶ ὁ δικτάτωρ τὸ ἀποβὰν 

μεταβάλοι. 

 

Περὶ τῆς Λευκορωσίας ἤδη ἀκηκόαμεν ὅ τι τῷ μηνὶ Αὐγούστῳ γένοιτο· τῶν μὲν ἀρχαιρεσιῶν 

γενομένων ὁ Λουκασέγκο, ἑξήκοντα καὶ ἓξ ἔτη γεγονὼς καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ ἤδη τὸ εἰκοστὸν καὶ 

ἕκτον ἔτος μένων, εἶπεν ὅτι αὐτὸς οὐ μόνον νικήσειεν ἀλλὰ καὶ τὸ 80% τῶν ψηφισμάτων 

δέξαιτο, ὃ οὔτε ὁ μωρότατος τῶν ἀνθρώπων νομίζοι ἂν ἀληθὲς εἶναι εἰ μὴ παντελῶς 

βακχευόμενος καὶ τοσαύτης βόδκης πιῶν ὥστε μὴ τοῦ ὀνόματος ἑαυτοῦ μέμνησθαι, τοῦ δὲ 

Λουκασέγκο τοῦτο τὸ ψευδὲς ἀποβὰν ἀγγείλαντος οἱ πολῖται εἰς τὰς ὁδοὺς ἐξελθόντες κατὰ 

τοῦ Λουκασένκο ἐβόων τε καὶ ᾔτησαν αὐτὸν τὴν ἧτταν δέχεσθαι. 

 

κατὰ δὲ τὸ εἰκός, ὁ μὲν Λουκασέγκο οὐ μόνον τὴν ἧτταν δέχεσθαι οὐκ ἐβουλήθη ἀλλὰ καὶ 

τούς τε στρατιώτας καὶ τοὺς φύλακας ἐπὶ τοὺς διαδηλωτὰς ἔπεμψεν, ἐξ οὗ δὲ αὕτη ἡ 

κατάστασις ἤρξατο σχεδὸν καθ' ἡμέραν οἱ πολῖται τῷ Λουκασέγκο ἐνίστανται, καίπερ τῶν 

φυλάκων πολλοὺς αὐτῶν καθειργνύντων, αὕτη δὲ ἡ κατάστασις ἤδη ἑπτὰ ἑβδομάδας 

γεγένηται. ἴσως δὲ ὁ Λουκασέγκο ἤλπιζε τοὺς πολίτας καμόντας καταλείψειν, ἀλλὰ πάντα 

πρὸς ἄλλο προχωρεῖ, οἱ γὰρ πολῖται οὐδαμῶς κάμνοντες φαίνονται καὶ δῆλοί εἰσι διαδηλῶσαι 

βουλόμενοι ἕως ἂν ὁ δικτάτωρ τὴν ἀρχὴν ἀπολείπῃ. 



 

ὅτι δὲ ἡ ΕΕ τὸν Λουκασέγκο ὡς πρόεδρον δέχεσθαι οὐ βουληθήσοιτο ἤδη ᾔδεμεν, ἀλλὰ... 

δέξεται τὴν Σβετλάνα Τιχανόβσκαια; αὕτη γὰρ ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἐνίκησεν. 

 

ὁ Λουκασέγκο χθὲς τὴν ἀρχὴν κατὰ τοὺς (ἑαυτοῦ) νόμους ἐδέξατο, ὃ κατ' ἐνιαυτὸν αἰτία ἦν 

μεγάλης ἑορτῆς, ἀλλὰ τούτῳ τῷ ἔτει ἄνευ πομπῆς καὶ λάθρᾳ πάντα ἐγένετο, ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ 

οἱ πολῖται τοῦτο κωλύειν πειρῷντο. 

 

 

Διαλεγώμεθα, ὦ φίλε! 
1 Ὀκτωβρίου 2020 

 
 

“Διαλέγεσθαι φιλικῶς δεῖ,“ λέγουσιν ἀεὶ οἱ νομίζοντες πάντας τοὺς ἀνθρώπους τὰς ἁμίλλας 

τῷ διαλόγῳ διαλύειν δύνασθαι· ὅμως δὲ προχθὲς οἱ κανονικὸν διάλογον θεάσεσθαι ἐλπίζοντες 

οὐχ ηὗρον ὃ εὑρετέον ἦν. 

 

τῇ μὲν τρίτῃ τοῦ Νοεμβρίου ἡμέρᾳ ἀρχαιρεσίας ποιήσονται οἱ τῶν ΗΑΠ πολῖται, οἵτινες δὲ οἱ 

δύο εἰς ἀρχὴν παραγγέλλοντές εἰσιν ἤδη ἴσμεν, ὁ Τρᾶμπ καὶ ὁ Βίδην, οἱ δύο ἄνθρωποι οἳ ἐπὶ 

τοῦ τῆς Λευκῆς Οἰκίας θρόνου καθίζεσθαι πειρῶνται· ἐν δὲ ταῖς ΗΑΠ ὁπόταν ἀρχαιρεσίαι 

γίγνωνται κατὰ μὲν τὸ εἰκὸς οἱ μνηστεύοντες ἐν τηλεοπτικῷ προγράμματι συνέρχονται ἵνα 

δημοσίᾳ διαλέγωνται περὶ οὗ ἑκάτερος ἐν νῷ ἔχει ποιεῖν ἐὰν πρόεδρος γίγνηται καὶ ὡς καλῶς 

τὰ πρὸς τὴν χώραν διοικήσει καὶ ὡς κακῶς ὁ ἕτερος διοικοίη ἄν, προχθὲς δὲ ὃ οἱ θεαταὶ ἰδεῖν 

ἐδυνήθησαν ὁμοιότερον ἦν παλαίσματι ἢ διαλόγῳ, αἱ οὖν Ἀμερικαναὶ ἐφημερίδες σαφῶς τὴν 

κατάστασιν τῇ ὑστεραίᾳ ἀνέγραψαν, παραδείγματος ἕνεκα “ἑορτὴν ὑβρισμάτων“ ὃ ἐγένετο 

καλοῦσιν. 

 

λόγῳ μὲν ἔδει τοὺς δύο μνηστεύοντας κατὰ τοὺς τοῦ διαλόγου νόμους διαλέγεσθαι, ἔργῳ δὲ 

ἀνάξιόν τε καὶ αἰσχρὸν θέαμα ἐγένετο, ὁ γὰρ Τρᾶμπ πρῶτον μὲν συνεχῶς τὸν ἀνταγωνιστὴν 



ὑπέκρουεν, ἔπειτα δὲ καὶ πρὸς τοὺς τοῦ Βίδην συγγενεῖς ὑβρίσματά τινα προσέβαλεν, τέλος 

δὲ τοσάκις τὸν τοῦ ἀνταγωνιστοῦ λόγον ὑπέκρουεν ὥστε τούτῳ οὐκ ἐξῆν φράσιν μίαν 

τελευτᾶν, εἰς δὲ τοσαύτην ἀναίδειαν ἀφίκετο ὁ Τρᾶμπ ὥστε ὁ Βίδην αὐτῷ εἶπεν “οὐ σιωπῴης 

ἄν;“ ὁ δὲ Τρᾶμπ οὐ μόνον τὸν ἀνταγωνιστὴν ὕβρισεν ἀλλὰ καὶ περὶ ἑαυτοῦ μέγα ἐβόησεν, εἶπε 

γὰρ ὅτι “διὰ 47 μηνῶν πλείονα ἐποίησα ἐγὼ ἢ σὺ διὰ 47 ἐτῶν.“ 

 

ἡ δὲ ταραχὴ τοιαύτη ἐγένετο ὥστε τοῦ “διαλόγου“ τελευτήσαντος οἱ ταῦτα παρασκευάζοντες 

εἶπον ὅτι νέους νόμους τοῖς ἐπιγιγνομένοις διαλόγοις εἰσθήσοιεν, ἴσως γὰρ οἱ δύο 

μνηστεύοντες ἔτι δὶς αὖθις διὰ τῆς τηλεοράσεως “διαλέξονται“ πρὶν τοὺς πολίτας ψηφίζεσθαι. 

 

 

Αὖθις ἐν τῇ Λευκῇ Οἰκίᾳ 
7 Ὀκτωβρίου 2020 

 
 

Ὁ τῶν ΗΑΠ πρόεδρος αὖθις ἐν τῇ Λευκῇ Οἰκίᾳ καθεύδειν δύναται. ἤδη πᾶσι γνωστόν ἐστι ὅτι 

ὁ Τρᾶμπ οὐ μάλα τὸν νοῦν τῇ νόσῳ Covid-19 προσεῖχεν, ἐπειρᾶτο δὲ πᾶσι δηλοῦν αὐτὴν οὐχ 

οὕτως ἐπικίνδυνον οὖσαν ὡς πάντες διαβεβαιοῦνται, ἀλλὰ τῇ προτεραίᾳ ἑβδομάδι αὐτὸς τὴν 

νόσον ἔπαθεν, καὶ εἰ μαλακῶς. τῇ μὲν Παρασκευῇ, ἴχνη τινὰ τῆς νόσου δηλώσας, εἰς 

νοσοκομεῖον ἠνέχθη, ἐκεῖ δὲ τέτταρας ἡμέρας ἔμεινεν ἕως οἱ ἰατροὶ αὐτὸν τῇ ἐπιγιγνομένῃ 

Δευτέρᾳ εἴασαν τὸ νοσοκομεῖον ἀπολιπόντα οἴκαδε ἐπανελθεῖν, πρὸς τὴν Πεννσυλβανίαν 

Ὁδὸν 1600, τὴν Λευκὴν Οἰκίαν καλουμένην. 

 

δεῖ πρῶτον μὲν περὶ τούτου διαλέγεσθαι, ὅ τι ἐποίησεν ὁ πρόεδρος ἐν ᾧ ἐν τῷ νοσοκομείῳ 

ἔκειτο· συνεχῶς ἠλεκτρονικὰς ἐπιστολὰς τοῖς πολίταις ἔγραψεν ἐν αἷς αὐτοὺς ἐπώτρυνε μὴ 

τὴν νόσον φοβεῖσθαι ἀλλὰ τῇ αὐτῇ διαίτῃ χρῆσθαι καὶ τὸ πρότερον. τῶν δὴ ἀρχαιρεσιῶν 

προσχωρουσῶν οὐ βούλεται πρὸ τῶν πολιτῶν ἀσθενὴς ἐπιφαίνεσθαι. 

 

εἰς δὲ τὴν Λευκὴν Οἰκίαν ἀφικόμενος πρῶτον μὲν τὸ προσωπεῖον ἀφ' ἑαυτοῦ ἀπέρριψεν (ὃ ἐν 



τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν δυνάμεθα), δεικνύναι βουλόμενος ὅτι τὴν νόσον οὐδαμῶς φοβεῖται, 

ἔπειτα δὲ τοὺς πολίτας ἐκέλευσε τὴν νόσον μὴ ἐᾶν τοῦ ἑαυτῶν βίου κρατεῖν, μᾶλλον ἢ ἧττον 

τὸ αὐτὸ καὶ εἶπεν ἐν ᾧ ἐν τῷ νοσοκομείῳ ἔκειτο. 

 

ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ πάντες διαλέγονται τόδε ἐστίν· τί δὴ περὶ τῶν πολλῶν ἐν τῇ Λευκῇ 

Οἰκίᾳ ἐργαζομένων; οἱ γὰρ ἰατροί, καίπερ ἐάσαντες τὸν πρόεδρον ἐκ τοῦ νοσοκομείου 

ἐξελθεῖν, εἶπον ὅτι οὐ μὲν παντελῶς τὴν νόσον νικήσειεν, δύναιτο δὲ ἄλλοις αὐτὴν 

παραδοῦναι, νῦν δὲ ὁ Τρᾶμπ ἄνω καὶ κάτω διὰ τῆς Λευκῆς Οἰκίας περιπατεῖ τῷ προσωπείῳ οὐ 

χρώμενος καὶ ἴσως μικρόβια καταλείπων ὅπῃ ἂν βαδίζῃ, ὃ ἐπικινδυνώτατον γενέσθαι δύναιτο 

ἂν τοῖς ἐκεῖ ἐργαζομένοις. 

 

ἀλλὰ... τίς τὸ προσωπεῖον τῷ τῶν ΗΑΠ προέδρῳ ἐπιτίθησιν; 

 

 

Ἅμιλλα περὶ τῆς Ταιβάν 
13 Ὀκτωβρίου 2020 

 
 

Αὖθις ἡ Σίνα πρὸς τὰς ΗΑΠ ἅμιλλαν ἔχει, ἡ δὲ τάσις αὐξάνεται· ἡ δὲ αἰτία αὖθις ἡ αὐτή ἐστι 

πᾶσι γνωτή· ἡ νῆσος Ταιβάν. ἡ δὴ τῆς Ταιβὰν κατάστασις ἔνδοξός ἐστιν, ἡ μὲν γὰρ Σίνα 

διαβεβαιοῦται ὅτι αὕτη ἡ νῆσος μέρος τῆς Σίνης ἐστίν, ἡ δὲ Ταιβάν αὐτόνομος οὖσα παύεσθαι 

οὐδαμῶς βούλεται. 

 

εἰρωνικὴ δὲ ἡ κατάστασίς ἐστιν, αἱ γὰρ ΗΑΠ διπλωματικὰς συνθήκας τῇ Σίνῃ ἔχει οὐδὲ τῇ 

Ταιβάν (τῷ 1979ῳ ἔτει ἔδοξε ταῖς ΗΑΠ τὰς μὲν τῇ Ταιβὰν διπλωματικὰς συνθήκας καταλύειν, 

νέας δὲ τῇ Σίνῃ ποιεῖσθαι), ἀλλὰ ἅμα ὁ βέλτιστος σύμμαχος τῆς Ταιβάν εἰσι καὶ αὐτῇ 

βοηθήσουσαι ὅπλα συνεχῶς πωλοῦσιν, ὁπόταν δὲ τοῦτο γίγνηται ἡ Σίνα τὰς ΗΑΠ παρορμᾷ 

τῆς πράσεως παύεσθαι. 



 

περὶ μὲν τοῦ νῦν τῶν ΗΑΠ προέδρου Τρᾶμπ καὶ τῆς αὐτοῦ πρὸς ταύτην τὴν ἅμιλλαν 

διαθέσεως, καὶ εἰ τὸ πρῶτον εἰς τὴν Λευκὴν Οἰκίαν ἀφικόμενος εἶπεν ὅτι ἐν νῷ ἔχοι τῷ τῆς 

Σίνης προέδρῳ Xi Jinping διπλωματικῶς προχωρεῖν, τέλος ἡ πρὸς Ταιβὰν ὅπλων πρᾶσις 

ηὔξησε καὶ νῦν σαφῶς τῇ νήσῳ ἐπικουρεῖ. 

 

περὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Ταιβὰν αὐτῇ, ἐξ οὗ ἡ πρόεδρος Tsai εἰς τὴν τῆς νήσου ἀρχὴν τῷ 2016ῳ ἔτει 

ἀφίκετο αἱ ἅμιλλαι ηὐξήκασιν, αὕτη γὰρ ἡ πρόεδρος πειρᾷ ὡς μάλιστα ταῖς τε ΗΑΠ πλησιάζειν 

καὶ ἀπὸ τῆς Σίνης ἀπελθεῖν καὶ τὸ τῆς Ταιβὰν στράτευμα αὐξάνειν. 

 

νεωστὶ δὲ ἡ Σίνα πολεμικὰς ἀσκήσεις ἐποίησεν ἐν αἷς ἀεροσκάφη τινὰ ἐγγὺς τῆς νήσου 

ἔπτοντο, τὸ δὲ τούτου τέλος σαφὲς πᾶσιν ἐγένετο· τὴν Ταιβὰν φοβεῖν. πολλάκις δὲ ἡ Σίνα εἶπεν 

ὅτι τῆς Ταιβάν ποτε αὖθις ἄρξοιτο, τὴν νῆσον βίᾳ λαβοῦσα εἰ ἀναγκαῖον εἴη, ὃ πάντες 

ἐλπίζουσι μὴ γενήσεσθαι. τὸ τῆς Σίνης στράτευμα πολλῷ μεῖζόν ἐστιν τοῦ τῆς Ταιβάν, ἀλλὰ 

πολέμου γενομένου... τί αἱ ΗΑΠ ποιήσαιεν ἄν; 

 

 

Διδάσκαλον ἐν τῇ Γαλλίᾳ ἀποκτείνουσιν 
20 Ὀκτωβρίου 2020 

 
 

Τῇ προτεραίᾳ Παρασκευῇ ἐν τῇ Γαλλίᾳ οἱ Ἰσλαμισταὶ διδάσκαλον ἐκεφαλοτόμησαν ἅτε 

ζωγραφήματά τινα καὶ εἰκόνας  τοῖς μαθηταῖς δείξαντα· ἡ δὲ αἰτία; ἐν τούτοις τοῖς 

ζωγραφήμασι καὶ εἰκόσιν ἐξῆν τὸν προφήτην Μωάμεθ ἰδεῖν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς τοῦ Ἰσλὰμ 

νόμους ζωγραφήματά τε καὶ εἰκόνας τὸν προφήτην δεικνύντα ἀπαγορεύεται τοῖς 

Μουσουλμάνοις. ὁ μὲν διδάσκαλος, ὃς γεωγραφίαν καὶ ἱστορίαν διδάσκει, περὶ τῆς παρρησίας 

τοῖς μαθηταῖς διαλέγεσθαι βουλόμενος, ταῦτα αὐτοῖς ἀπέδειξεν, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὑπὸ νεανίου 

μόνον ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότος ἀπέθανεν (ὁ δὲ νεανίας αὐτὸς ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν). 



 

ταύτης τῆς δολοφονίας γενομένης, αὐτὸς ὁ φονεὺς ἐν τῷ Twitter φωτογραφίαν μὲν ἐπέθηκεν 

ἐν ᾗ τὸν ἀποθανόντα διδάσκαλον ἰδεῖν ἐξῆν, ἄγγελμα δὲ ἔγραψεν ᾧ ὡμολόγησεν αὐτὸς τὸν 

διδάσκαλον ἀποκτεῖναι. 

 

ταχέως δὲ πάντα τὰ οὕτω καλούμενα “κοινωνικὰ δίκτυα“ ἀγγέλμασι περὶ τούτου ἐπληρώθη, 

ὧν τὰ πλεῖστα ταύτην τὴν δολοφονίαν ἔψεγεν, ἀλλὰ οἱ φύλακες ταχέως εἶδον πολλά, περὶ 

ὀγδοήκοντα, οὐ μόνον ταύτην τὴν δολοφονίαν τιμῶντα ἀλλὰ καὶ τῷ τε φονεῖ ἐπικουροῦντα 

καὶ ἀποκτείνειν ἐποτρύνοντα πάντας οἵτινες ἂν εἰκόνας τοῦ προφήτου δεικνύωσιν, ἀλλὰ οἱ 

φύλακες αἰσθόμενοι οἵτινες ταῦτα τὰ ἀγγέλματα γράψαιεν ταχέως κατέσχον. 

 

ὁ τῆς ἀρχῆς φερέφωνος, ὁ Gabriel Attal, εἶπε χθὲς ὅτι “οἱ ταῦτα τὰ ὑβριστικὰ ἀγγέλματα 

γράψαντες συναίτιοί πώς εἰσιν,“ ὁ δὲ πρόεδρος Μακρὸν εἶπεν ὅτι “δεῖ μὴ ἐᾶν τοὺς Ἰσλαμιστὰς 

ἡσύχως ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χώρᾳ καθεύδειν.“ πολλάκις δὴ οἱ νεανίαι τοῖς κοινωνικοῖς δικτύοις 

χρῶνται ἵνα πρὸς τὴν βίαν ἄλλους νεανίας ἐποτρύνωσιν. 

 

 

Ἐν τῇ Ἰταλίᾳ καὶ ἐν τῇ Τουρκίᾳ 
27 Ὀκτωβρίου 2020 

 
 

Ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, τῆς νόσου καθ' ἡμέραν μᾶλλον σκεδαννυμένης, ἔδοξε τοῖς ἄρχουσι νόμους τινὰς 

νέους καταθεῖναι ἵνα ταύτην τὴν κακίστην κατάστασιν παύωσιν, ἀλλὰ τὸ τούτων τῶν νέων 

νόμων ἀποβὰν πάντες ἴσμεν· ἡ οἰκονομικὴ πρᾶξις μειοῦται, πολλοῖς μὲν γὰρ οὔτε ἐργάζεσθαι 

ἔξεστιν οὔτε δημόσια χρήματα δέχεσθαι, πολλοῖς δὲ οὐκ ἔξεστι πορεύεσθαι ὡς τοῖς συγγενέσι 

ἐντευξομένοις, κτλ., ἡ δὲ τῶν πολιτῶν δίαιτα οὕτω εἰς τὸ χεῖρον μετεβλήθη ὥστε πολλοὶ 

νομίζουσι κάκιον τὸ φάρμακον (τοὺς νέους νόμους) εἶναι ἢ τὴν νόσον αὐτήν, κατὰ δὲ τὸ εἰκὸς 

ἐν πολλαῖς πόλεσι ταραχὴ ἐγένετο (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν δυνάμεθα τοὺς διαδηλωτὰς πρὸς 

τοὺς φύλακας μαχομένους ἐν τῇ Ῥώμῃ).  



 

περὶ δὲ τοῦ διδασκάλου φόνου δεῖ ἔτι καὶ νῦν διαλέγεσθαι, τὸ γὰρ πρᾶγμα οὐ μόνον εἰς τὴν 

λήθην οὐκ εἰσπίπτει ἀλλὰ καὶ χεῖρον γίγνεται, ἄλλως τε καὶ μεταξὺ τῆς Γαλλίας καὶ τῆς 

Τουρκίας, ὁ μὲν γὰρ τῆς Γαλλίας πρόεδρος Μακρὸν εἶπεν ὅτι δέοι τοῖς Ἰσλαμισταῖς μάχεσθαί 

τε καὶ νικᾶν, ταύτας δὲ τὰς ἀπειλὰς πολλοὶ Μουσουλμάνοι οὐ ῥᾳδίως ἐδέξαντο, ἄλλοι τε καὶ 

ὁ τῆς Τουρκίας πρόεδρος Ἐρδογᾶν, ὃς μάλιστα ὀργισθεὶς εἶπεν ὅτι ὁ πρόεδρος Μακρὸν τὸν 

νοῦν νοσεῖ. τούτων οὖν τῶν λόγων εἰς τὸ Παρίσιον ἀφικομένων, ὁ Μακρὸν τὸν ἐν τῇ Τουρκίᾳ 

πρεσβευτὴν ἐκέλευσε πρὸς τὴν Γαλλίαν ἐπανελθεῖν. 

 

οἱ δὲ πολλῶν χωρῶν ἄρχοντες οὗ τὸ Ἰσλᾶμ κρατεῖ ἐποτρύνουσι νῦν τοὺς πολίτας μηδὲν 

ὠνεῖσθαι ὅ τι ἂν Γαλλικὸν ᾖ μηδὲ πρὸς τὴν Γαλλίαν πορεύεσθαι· ὅμως δὲ ἐν οὐδεμιᾷ ἄλλῃ 

χώρᾳ αὕτη ἡ ἐπὶ τὴν Γαλλίαν ἅμιλλα τοιαύτη γεγένηται οἵα ἐν τῇ Τουρκίᾳ οὐδὲ χαλεπόν ἐστι 

τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὁ γὰρ Μακρὸν τῇ Ἑλλάδι ἐπικουρεῖ ἐν τῷ διπλωματικῷ ταύτης τῆς χώρας 

ἐπὶ τὴν Τουρκίαν πολέμῳ, καὶ δὴ καὶ πολλάκις τῇ Τουρκίᾳ τὰ ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ γενόμενα 

ἐμέμψατο.  

 

 

Σεισμὸς καὶ τρομοκρατικὴ ἐπιβολή 
3 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Παῖς τις τρία ἔτη γεγονυῖα ἣ ὑπὸ τῶν ἐρειπίων ἔκειτο ἐσώθη τήμερον ἐν τῇ πόλει Σμύρνῃ, ἤδη 

τὴν πέμπτην ἡμέραν ἐξ οὗ σεισμὸς ταύτην τὴν χώραν ἔσεισεν. ὁ Tunc Soyer, ὁ τῆς πόλεως 

κώμαρχος, περὶ ταύτης τῆς ἀπροσδοκήτου σωτηρίας εἶπεν ὅτι “καὶ παρὰ τοῖς παθήμασιν 

ἔξεστιν ἐνίοτε εὐδαιμονίαν τινὰ καίπερ μικρὰν οὖσαν εὑρεῖν.“ αὕτη δὲ ἡ παῖς ἐνενήκοντα καὶ 

μίαν ὥρας ὑπὸ τῶν ἐρειπίων ἔμενεν ἕως ἐργαστής τις τῶν διὰ τῆς πόλεως τοὺς ἔτι περιόντας 

ζητούντων φωνήν τινα ἤκουσεν. 

 

τοῦ σεισμοῦ ἕνεκα, βαθμὸν ἑπτὰ ἔχοντος κατὰ τὸ Richter μέτρον, ἑκατὸν μὲν καὶ πέντε 



ἄνθρωποι ἀπέθανον, χίλιοι δὲ ἐτρώθησαν· ὁ δὲ σεισμὸς αὐτός, τὸ ἐπικέντρον ἐν τῷ Αἰγαίῳ 

Πελάγει ἔχων, καὶ εἰς τὴν νῆσον Σάμον ἀφίκετο, ἐν ᾗ δύο ἄνθρωποι ἀπέθανον. 

 

ἀπὸ δὲ τῆς Αὐστρίας καὶ κακὰ νέα ἀφίκετο τήμερον, ἐν γὰρ τῇ πόλει Βιέννῃ τέτταρες μὲν 

ἄνθρωποι ἐν τρομοκρατικῇ ἐπιβολῇ ἀπέθανον, ἄλλοι δὲ πεντεκαίδεκα ἐτρώθησαν. ὁ δὲ 

τρομοκράτης, Kujtim Fejzulai ὀνόματι καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, πρῶτον μὲν τῆς ἐπιβολῆς 

ἤρξατο ἐγγὺς συναγωγῆς τινὸς ἐν τῷ τῆς πόλεως κέντρῳ κειμένης, ἔπειτα δὲ διὰ ἄλλων τῆς 

πόλεως μερῶν ἐπυροβόλησεν ᾧτινι ἐντύχοι, τέλος δὲ ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανεν. κατὰ δὲ τὸν 

τῆς ἀρχῆς φερέφωνον οἱ φύλακες τὸν νεανίαν ἤδη ἐγίγνωσκον διότι τῷ προτεραίῳ μηνὶ 

Ἀπριλίου κατεγνώσθη (καὶ εἰ μόνον ὀκτὼ μῆνας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ἔκειτο), ἐνενήκοντα μὲν 

γὰρ ἰσλαμισταὶ πρὸς τὴν Συρίαν πορεύεσθαι ἐπείρασαν ἵνα τρομοκρατικῇ τινὶ ἑταιρείᾳ 

συστήσαιντο, ὁ δὲ K. F. αὐτῶν ἑταῖρος ἔτυχεν ὤν. 

 

ἔπειτα δὲ οἱ φύλακες ἄλλους τετταρακαίδεκα ἀνθρώπους τῶν περὶ αὐτοῦ καθεῖρξαν. 

 

 

Ὁ Βαῖδεν νικᾷ 
10 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Ὁ Βαῖδεν, ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις νικήσας, πρόεδρος τῶν ΗΑΠ γενήσεται, κατὰ μὲν γὰρ τὸ τῶν 

ΗΑΠ σύστημα δεῖ τὸν πρόεδρον ἑλέσθαι βουλόμενον διακοσίους καὶ ἑβδομήκοντα βουλευτὰς 

ἔχειν, ὁ δὲ Βαῖδεν τοῦτον τὸν ἀριθμὸν ἤδη ὑπερβέβληκεν· ὅμως δὲ τὸ ἀποβὰν γιγνώσκειν 

οὐδαμῶς οὔτε ῥᾴδιον οὔτε ταχὺ ἐγένετο, ἐδέησε γὰρ τρεῖς ἡμέρας μένειν ἕως τὸ ἄγγελμα 

ἀφίκετο. 

 

καὶ δὴ καὶ αὗται αἱ ἀρχαιρεσίαι μάλιστα τῶν προτεραίων διάφοροι ἐγένοντο διὰ ὃ πάντες ἐν 



τῇ τηλεοράσει ἑωράκαμεν, ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ μὲν ἡττηθεὶς τὴν ἧτταν δεξάμενος τὸν 

νικήσαντα μακαρίζει, οἱ δὲ δύο φιλικῶς εἴτε συνδειπνοῦσιν εἴτε ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἀλλήλοις 

ἐντυγχάνοντες περὶ τῆς διαδοχῆς διαλέγονται καὶ πάντα παρασκευάζουσιν ἵνα ἡ διαδοχὴ ῥᾳδία 

γένηται, ἀλλὰ ὁ Τρᾶμπ, ἡττηθείς, ἐκ τῆς ἀρχῆς μεγάλως βοήσας διεβεβαιώσατο ὅτι αὐτὸς μὲν 

νικήσειε, ὁ δὲ Βαῖδεν νικηθείη, εἶπε δὲ ἄλλα τε καὶ ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν ψήφων αἳ τῷ Βαῖδεν 

τὴν νίκην παρέχοιεν ἂν ψευδεῖς ψῆφοι εἶεν, οὗτος δὲ ψεύσειε, βούλεται δὲ νῦν τοὺς δικαστὰς 

τὸ ἀποβὰν ἄκυρον ποιεῖν καὶ ἑαυτὸν ὡς νικήσαντα κηρύττειν. 

 

ὃ νῦν πάντες γιγνώσκειν βούλοιντο ἂν τόδε ἐστίν, ὅ τι ποιήσει ὁ Τρᾶμπ ἐπειδὰν ἡ ἡμέρα 

ἀφίκνηται ᾗ δεήσει αὐτὸν τήν τε ἀρχὴν τῷ Βαῖδεν παραδοῦναι καὶ τὴν Λευκὴν Οἰκίαν 

καταλιπεῖν, οὐδέποτε γὰρ τὸ πρότερον τοιοῦτο ἐγένετο, τὸν ἡττηθέντα πρῶτον μὲν τὴν ἀρχὴν 

καταλιπεῖν οὐκ ἐθέλειν, ἔπειτα δὲ λέγειν ὅτι πολλοὶ τῶν ψήφων ψευδεῖς εἰσιν. ὁ Τρᾶμπ ἔτι δύο 

μῆνας ὡς πρόεδρος μενεῖ, πολλοὶ δὲ φοβοῦνται μὴ τούτῳ τῷ χρόνῳ οὐδὲν ἄλλο ποιῇ ἢ 

τιμωρίαν ἐκείνων λαβεῖν οἵτινες ἐνίοτε αὐτῷ ἀντέστησαν.  

 

 

Ἡ μεγίστη ἐλευθέρα ἐμπορικὴ ζώνη 
16 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Ἥ τε Σίνα καὶ ἄλλαι τετταρακαίδεκα χῶραι τὴν τῆς οἰκουμένης μεγίστην ἐλευθέραν ἐμπορικὴν 

ζώνην ἐφηρμόκασιν, οἱ δὲ τῶν χωρῶν πρωθυπουργοὶ τῇ Κυριακῇ ἐν τῷ Βιετνάμ τὴν ταύτης 

τῆς νέας ἑταιρείας συνθήκην συνεγράψαντο ἣν οὐ διὰ πολλοῦ πάντες τῷ  ὀνόματι RCEP (κατὰ 

ἕκαστον πρῶτον τοῦ ὀνόματος γράμμα ἀγγλιστὶ) γνωσόμεθα. 

 

ἀλλὰ οὐδαμῶς δεῖ νομίζειν ῥᾴδιον γενέσθαι τὸ εἰς τοιαύτην συνθήκην ἀφίκεσθαι, ἐδέησε γὰρ 

ταύτας τὰς χώρας ὀκτὼ ἔτη διαλέγεσθαι (ναί, ὀκτὼ ἔτη, καὶ εἰ οὗτος ὁ ἀριθμὸς θαυμαστὸς 

φαίνεται ὤν). 



 

ἐν μὲν ταύτῃ δὴ τῇ ζώνῃ 2,200 ἑκατομμύρια ἀνθρώπων οἰκεῖ, ἡ δὲ Σίνα ἤδη ἡ δευτέρα 

ἐμπορικὴ τῆς οἰκουμένης δύναμις γεγένηται, καὶ δὴ καὶ ἡ τούτων τῶν χωρῶν οἰκονομία θᾶττον 

αὐξάνεται ἢ ἡ τῶν ἑσπερίων· διὰ τί; διότι καὶ εἰ τὴν νόσον Covid-19 οὐκέτι ἐνίκησαν ἔξεστι 

τὸ νῦν εἶναι λέγειν ὅτι ἤδη αὐτὴν εὐθύνουσιν, ὃ οὐδένα λανθάνει. 

 

τί δὲ γενήσεται νῦν; πρῶτον μὲν αὗται αἱ χῶραι τὸν φόρον ἀπελῶσιν ὃν ἀποτίνειν δεῖ ὁπόταν 

αἱ χῶραι ἀπ' ἀλλήλων ὠνήσωνται, ἔπειτα δὲ κοινοὺς ἐμπορικοὺς νόμους ἐπιθήσουσιν, τέλος 

δὲ τὴν τῶν φορτίων κομιδὴν ῥᾴονα ποιήσονται. 

 

ὅμως δὲ πάντες τὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἐρωτῶσιν· διὰ τί τῇ Ἰνδίᾳ, τῇ τρίτῃ τῆς Ἀσίας οἰκονομικῇ 

δυνάμει, ἔδοξεν ἐξαίφνης ταύτης τῆς συνθήκης μὴ μετέχειν καίπερ ἀπ' ἀρχῆς μετέχειν 

βουλομένῃ; ὁ τῆς Ἰνδίας πρωθυπουργὸς αὐτός, Ναρένδα Μόδι, ἀποκρινάμενος εἶπεν ὅτι οὐ 

βούλοιτο τὰ τῆς Σίνης φορτία ταῖς τῆς Ἰνδίας ἀγοραῖς ἐπιχεῖσθαι. 

 

τοῦτο δὲ τὸ ἄγγελμα ἰσχυρότατόν τε καὶ πιστότερον ποιεῖ τοῦτο ὃ ἤδη πολλοὶ νομίζουσιν, 

λέγουσι γὰρ ὅτι τὸ τῆς οἰκονομίας μέλλον οὐκέτι ἐπὶ ταῖς ἑσπερίαις χώραις κείσεσθαι ἀλλὰ ἐπὶ 

τῇ Ἀσίᾳ (τοῖς δὲ περὶ τούτου ἀναγιγνώσκειν βουλομένοις δυναίμεθα ἂν τὴν βίβλον "The Future 

is Asian" τῷ Parag Khanna γεγραμμένην παραινεῖν). 

 

 

Περὶ τῶν ἀντιδότων 
23 Νοεμβρίου 2020 

 
 



“Τὸ φῶς ἐν τῷ τοῦ ὑπονόμου τέρματι ὁρῶμεν,“ λέγουσι μεγίστην εὐδαιμονίαν ἀποδεικνύντες 

οἱ τῆς Παγκοσμίου τῆς Ὑγιείας Ὀργανισμοῦ ἄρχοντες, ἀλλὰ οὗτος ὁ ὑπόνομος μακρότερος 

ὢν τοῦ δέοντος φαίνεται, πολλοὶ μὲν οὖν θαυμάζουσι πότερον εἰς τὸ τέρμα ποτὲ ἀφιξόμεθα, ἡ 

δὲ οἰκουμένη ἔτι καὶ νῦν ἐν τῷ σκοτεινῷ μένει. ναί, ἔνιαι ἐπιχειρήσεις διαβεβαιοῦνται ὅτι εἴτε 

τὸ ἀντίδοτον ὃ πάντες οὕτω ὡς ὕδωρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ποθοῦσιν ἤδη ἔχουσιν εἴτε δι' ὀλίγου ἔχειν 

μέλλουσιν, πολλαὶ δὲ χῶραι ἑκατομμύρια ἀντιδότων ἤδη ἐπρίαντο πρὶν τὸ ἀντίδοτον αὐτὸ 

ἀληθῶς γενέσθαι. 

 

τοῦ δὲ περὶ τῶν ἀντιδότων ἀγγέλματος ἀγγελθέντος, τὰ πρῶτα ἐρωτήματα ἐπεφάνη· τίνες 

χῶραι πρῶται τὸ φάρμακον δέξονται; πῶς δεήσει αὐτὸ κομίζειν (δεῖ γὰρ τὸ φάρμακον ἐν 

κρυερωτάτῃ καταστάσει κατέχειν ἵνα μὴ τὴν ἰατρικὴν δύναμιν ἀπολείπῃ); ἀλλὰ τὰ δύο 

ἐρωτήματα ἃ νεωστὶ διὰ τῆς τηλεοράσεως πάντες οἱ δημοσιογράφοι ἐρωτῶσι ταῦτά 

ἐστιν· πρῶτον μέν, ἐπὶ πόσῳ δεήσει πρίασθαι; ἔπειτα δέ, δυνηθήσονται αἱ ἄπλουτοι χῶραι 

τοσαῦτα ἀντίδοτα ὠνεῖσθαι ὥστε πᾶσι τοῖς ἑαυτῶν πολίταις δοῦναι; 

 

ἡ οὕτω καλουμένη G-20 ἑταιρεία, ἡ τῶν κρατίστων χωρῶν ἑταιρεία, προύθηκε νεωστὶ τὰς τοῦ 

οὕτω καλουμένου “Τρίτου Κόσμου“ χώρας τὰ ὀφειλήματα ἀποτίνειν ἐᾶν τοῦ 2021ου ἔτους 

ἤδη τελευτήσαντος (ἔδει γὰρ τῷ μηνὶ Ἰουνίῳ ἀποτελεῖν). ἆρα ἱκανὸν τοῦτο ἔσται ἵνα τοσαῦτα 

ἀναγκαῖα φάρμακα πρίασθαι δύνωνται;  

 

 

Ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα κατέσχηνται ἐν τῷ Λονδίνῳ 
30 Νοεμβρίου 2020 

 
 

Ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα πολῖται κατεσχέθησαν χθὲς ὑπὸ τῶν φυλάκων ἐν τῷ Λονδίνῳ. ἡ δὲ 

αἰτία; οἱ νόμοι οἷς οἱ ἄρχοντες ἐλπίζουσι τὴν τῆς νόσου διασπορὰν παύσειν, ἐν γὰρ τῷ 

Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ ἤδη 57,000 πολῖται ἀπέθανον, ὁπόσοι ἐν οὐδεμίᾳ ἀλλῃ τῆς Εὐρώπης 

χώρᾳ, οὐδεὶς δὲ οἶδεν ὅ τι δεῖ ποιεῖν. 



 

τῶν πολιτῶν ἤδη τέτταρας ἑβδομάδας ἐν καθείρξει μεινάντων, ἔδει τῇ ἐπιγιγνομένῃ Τετάρτῃ 

τούτους τοὺς νόμους ἀκυρῶσαι (ἐξέσται τοῖς καπήλοις αὖθις τὰ καπηλεῖα ἀνοιγνύναι, κτλ.) 

καὶ τῷ ὄντι τοῦτο οὕτως γενήσεται... ἀλλὰ οὐκ ἐν πᾶσι τοῖς τῆς χώρας μέρεσιν, τοὺς γὰρ 

πολίτας ἐκείνων τῶν δήμων ἐν οἷστισιν ἂν ἡ νόσος καρτερωτάτη γεγενημένη ᾖ δεήσει ἴσως 

δέκα πλείονας ἡμέρας ἔτι ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει καὶ νῦν μένειν· τά τε ἑστιατόρια καὶ τὰ 

καπηλεῖα κεκλεισμένα μενεῖ, κτλ. 

 

τούτου τοῦ ἀπροσδοκήτου βουλεύματος εἰς τὰ τῶν πολιτῶν ὦτα ἀφικομένου ἐγένετο ὃ 

ἐλπιστέον ἦν· διαδηλώσεις πανταχοῦ πολιτῶν “τὴν ἐλευθερίαν ἡμῖν ἀπόδοτε“ καὶ τὰ ὅμοια 

βοώντων· ὅμως δὲ οἱ φύλακες ἐπειρῶντο μὲν τοὺς πολίτας πείθειν τῶν διαδηλώσεων μὴ 

μετέχειν ἵνα μὴ ἐγγὺς ἀλλήλων ἑσταῖεν (τοῦτο γὰρ τὴν τῆς νόσου παράδοσιν ῥᾳδίαν ποιεῖ), 

μάτην δέ, μυρίοι γὰρ συνηθροίσθησαν ἵνα ταύτῃ τῇ τοῦ τῆς καθείρξεως χρονου ἐκτάσει 

ἐνισταῖντο. 

 

οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν διαδηλωτῶν εἰρηνικῶς προσεφέροντο, ἀλλὰ ὡς εἰκός, τῆς διαδηλώσεως ἤδη 

τελευτώσης, ἐνίοις αὐτῶν ἔδοξε βέλτιον εἶναι τῇ βίᾳ μᾶλλον ἢ τῇ φωνῇ χρῆσθαι. τὸ δὲ ἀποβάν, 

ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα κατέσχηνται. 

 

 

Ἆρα συνθήκας σχήσομεν; 
6 Δεκεμβρίου 2020 

 
 

Τοῦ τῆς ἐξόδου χρόνου πλησιάζοντος, ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις καὶ τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον 

οὔπω συνθήκας ἐποιήσαντο. ὁ μὲν οὕτω καλούμενος “τῆς μεταβάσεως“ ἐνιαυτὸς δι' ὀλίγου εἰς 

τὸ τέλος ἀφίξεται, τῇ δὲ πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους ἡμέρᾳ δεήσει τὸ Η.Β. τῇ Ε.Ε. χαίρειν κελεύειν, 

εἴτε συνθήκας ποιησάμενον εἴτε οὔ. 

 

Τῇ μὲν Παρασκευῇ, προχθές, αἱ διαφοραὶ εἰς τοιοῦτο ἀφίκοντο ὥστε ἔδοξε τοῖς διαλεγομένοις 



(ἴσως δέοι ἂν “τοῖς ἀμφισβητοῦσιν“ γράφειν) μηκέτι πειρᾶν ὁμόνοιάν τινα ἁρμόττεσθαι, 

ἀδύνατον γὰρ ἦν ὁμοδοξίαν τινὰ κτᾶσθαι· ὅμως δὲ χθὲς ἡ τῆς Ε.Ε. πρόεδρος Ursula von der 

Leyen καὶ ὁ τοῦ Η.Β. Πρωθυπουργὸς Boris Johnson τηλεφωνικῶς μίαν ὥραν διαλεχθέντες 

συνεβουλεύσαντο αὖθις νέαν πεῖραν ποιεῖν, οἱ γὰρ δύο ἴσασιν ὅτι πολλῷ βέλτιόν ἐστι 

συνθήκας τινὰς ἔχειν ἢ τὸ Η.Β. ἄνευ συνθηκῶν ὡς γείτονα ἔχειν. 

 

ἀλλά, πάντων βουλομένων εἰς συνθήκας ἀφίκεσθαι, τί τοῦτο κωλύει; ἡ δὲ ἀπόκρισις ἥδε 

ἐστίν· μικρὰ ζῷα ἃ ἐν τῇ θαλάττῃ οἰκεῖ, ἃ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ “ἰχθῦς“ καλοῦμεν· ναί, ἡ ἁλιεία, ἡ 

γὰρ Ε.Ε. βούλεται τοὺς ἠπειρωτικοὺς ἁλιέας ἐν τῇ περὶ τοῦ Η.Β. θαλάττῃ ἁλιεύοντας 

διαμένειν, ὃ τὸ Η.Β. παντελῶς οὐ δέχεται. 

 

ἀλλὰ πάντες ἴσμεν ὅπως τοιαῦτα ἀεὶ τελευτᾷ, ἡ δὲ Ε.Ε. ἐμπειροτάτη ἐστὶ περὶ τοῦ εἰς συνθήκας 

ἀφίκεσθαι καὶ ἐὰν τοῦτο τῇ τῆς τελευταίας ἡμέρας νυκτὶ γίγνηται· δεήσει δὲ τότε τὰς τῶν 

εἴκοσιν ἑπτὰ χωρῶν βουλὰς ταύτας τὰς συνθήκας κυρῶσαι, τοῦτο δὲ ταχέως ποιήσουσιν, 

τεκμήριον γὰρ ἔχομεν πασῶν τῶν χωρῶν εἰς ὁμόνοιαν ὡς τάχιστα ἀφίκεσθαι 

βουλομένων· τήμερον τῇ Κυριακῇ ἡθροίσαντο.  

 

 

Ἡ ἀγέλη Boko Haram αὖθις ἐπιφαίνεται 
15 Δεκεμβρίου 2020 

 
 

Ἴσως ἔνιοι ἔτι μέμνηνται τῆς τῷ 2014ῳ ἔτει ἐν τῇ Νιγερίᾳ ἁρπαγῆς, ἐκείνῳ γὰρ τῷ ἔτει ἡ 

τρομοκρατικὴ ἀγέλη Boko Haram 276 κόρας ἀπέθετο ἀπὸ διδασκαλείου τινὸς ἐν τῇ κώμῃ 

Chibok κειμένου, ὧν αἱ μὲν (164) ἐκ μακροῦ χρόνου ἐλευθερώθησαν, αἱ δὲ (112) ἔτι καὶ νῦν 

ἀφανεῖς μένουσιν. 

 

τὸ δὲ αὐτὸ ἐγένετο αὖθις χθές, ἡ γὰρ αὐτὴ ἀγέλη B.H. τριακοσίους μαθητὰς ἀπὸ διδασκαλείου 

τινὸς ἀπέθετο, ἐν τῇ πόλει Καγκάρᾳ, ἔπειτα δὲ οὐ διὰ πολλοῦ ὁ ταύτης τῆς ἀγέλης ἄρχων, ὁ 



Abubakar Shekau, κινηματογραφικὸν ἔργον ἔπεμψε χθὲς τῆς νυκτὸς ἐν ᾧ εἶπεν ὅτι τοῦτο 

πεποιήκασιν ἵνα τήν τε ἑσπερίαν παιδείαν κωλύωσι καὶ τὸ Ἰσλᾶμ προάγωσιν· ὡς δὲ συνελόντι 

εἰπεῖν, κατ' αὐτὸν τὸν ἄρχοντα ἐν τοιούτοις διδασκαλείοις οἵῳ τῷ ἐν τῇ Καγκάρᾳ οἱ διδάσκαλοι 

οὐχ ὅπως διδάσκουσιν ἃ διδακτέα ἐστὶ ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσλᾶμ διαφθείρουσιν· ἐν δὲ τῷ τοῦ 

κινηματογραφικοῦ ἔργου τέλει διαβεβαιοῦται ὅτι αὐτὸς ἄρχων τῆς Β.Η. ἀγέλης ἐστίν. 

 

ἤδη μὲν ἴσμεν διὰ ὅ τι τοῦτο πεποιήκασιν, οὔπω δὲ ἴσμεν πότερον λύτρα ἀπαιτήσουσιν ἢ οὔ. 

 

μέχρι τοῦδε, πλὴν τῆς λυπηρῶς ἐνδόξου τῷ 2014ῳ ἔτει ἁρπαγῆς αὕτη ἡ ἀγέλη μόνον ἐνέδρας 

τῷ τῆς χώρας στρατεύματι καὶ τοῖς φύλαξιν ἐποιεῖτο, ἐνίοτε δὲ καὶ μικρὰς ἁρπαγὰς ἀνθ' ὧν 

λύτρα ἀπῄτει, διὰ δὲ τοῦτο αὕτη ἡ νέα πρᾶξις παντελῶς ἐξ ἀπροσδοκήτου ἀφῖκται. 

 

 

Τὸ Καπιτώλιον 
10 Ἰανουαρίου 2021 

 
 

Τῇ Τετάρτῃ ταύτης τῆς ἑβδομάδος οἱ περὶ τοῦ Τρᾶμπ, τὴν ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις ἧτταν μὴ 

δέχεσθαι ἀρνούμενοι καὶ λέγοντες ὅτι οἱ ἐν τέλει (ἆρα τίς νῦν ἐν τῷ τέλει ἐστίν;) τὴν νίκην ἀπ' 

αὐτῶν κλέψαιεν, συνεβουλεύσαντο τῷ Καπιτωλίῳ ἐπιθέσθαι, τῷ οἰκήματι ὃ σύμβολόν ἐστι 

τῆς Ἀμερικανῆς δημοκρατίας. ἐκείνῃ δὴ τῇ ἡμέρα ἔδει τοὺς βουλευτὰς τὸν νέον τῶν ΗΑΠ 

πρόεδρον ἑλέσθαι, ὃ οἱ ἐπιτιθέμενοι, ἤδη τὸ ἐσόμενον ἀποβὰν εἰδότες, κωλύειν ἐπειράσαντο. 

ὡς μὲν τὸ εἰκός, τοιαύτης συλλογῆς γενησομένης, οἱ φύλακες τὸ οἴκημα ἐκεκυκλώκεσαν 

φοβούμενοι μὴ οἱ τῷ Τρᾶμπ ἐπικουροῦντες τῇ βίᾳ χρῆσθαι πειρῷεν, οἱ δὲ ἐπιβάλλοντες 

τοσοῦτοι ἦσαν ὥστε οὐ δυνατὸν εἶναι αὐτοὺς παῦσαι, οΙ δὲ εἰς τὸ Καπιτώλιον εἰσελθόντες ἄνω 

καὶ κάτω, ἔνθα καὶ ἔνθα περιεπάτουν οὐδενὸς κωλύοντος. τέλος δὲ ἐξῆν τοῖς φύλαξι πάντας 

ἐκ τοῦ οἰκήματος ἐκβαλεῖν, ἀλλὰ οἱ πλεῖστοι αὐτῶν ἔξω τοῦ οἰκήματος ἔμενον τρεῖς ὥρας ἕως 



ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ αὐτοὺς ἀπελθεῖν ἠνάγκασεν. μία μὲν γυνὴ καὶ εἷς φύλαξ μεταξὺ τῆς 

ἐπιθέσεως γιγνομένης ἀπέθανον, ἔξω δὲ τοῦ οἰκήματος ἄλλοι τρεῖς πολῖται ἀπέθανον. 

 

τέλος δὲ ἐξῆν τοῖς βουλευταῖς τὴν ψηφοφορίαν ποιεῖν καὶ τὸν Βαῖδεν νέον πρόεδρον ἑλέσθαι, 

ὁ δὲ κατὰ τοὺς νόμους τῇ εἰκοστῇ ἡμέρᾳ, τοῦ Τρᾶμπ ἤδη ἐξελθόντος, εἰς τὴν Λευκὴν Οἰκίαν 

εἰσεῖσιν. 

 

τί δὲ νῦν γενήσεται; οἱ πλεῖστοι τῶν βουλευτῶν νομίζουσι δεῖν τὸν Τρᾶμπ ἐκ τῆς ἀρχῆς εὐθὺς 

ἐκβαλεῖν (καὶ εἰ μόνον δέκα ἄλλας ἡμέρας πρόεδρος μένειν δύναται) οὐ μόνον φοβούμενοι μὴ 

μανικόν τι ποιῇ ἀλλὰ καὶ ἵνα μὴ αὖθις τῷ μέλλοντι πρόεδρος γενέσθαι δύνηται, αὐτὸς γὰρ οὐ 

μὸνον τοὺς ἐπικουροῦντας ἐπώτρυνέ τε καὶ παρόρμησεν εἰς τὸ τῷ Καπιτολίῳ ἐπιθέσθαι αλλὰ 

καὶ τῆς ἐπιθέσεως ἤδη γενομένης οὐκ ἐβούλετο τοιαύτην πρᾶξιν ψέγειν. 

 

 

Νέα στρατεία ἐν τῇ Ἑλβετίᾳ 
16 Ἰανουαρίου 2021 

 
 

Περὶ τῆς Ἑλβετίας οἱ πλεῖστοι νομίζουσιν πολλὰ εἰδέναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι αὕτη χώρα ἐστὶ περὶ ἧς 

οἱ νομίζοντες πάντα εἰδέναι οὐ πολλὰ ἴσασιν. παραδείγματος ἕνεκα, πολλάκις ἀκούομεν 

“ἐμπειροτάτων“ τινῶν λεγόντων ὅτι ἡ Ἑλβετία, ἅτε εἰρηνικὴ χώρα οὖσα, στράτευμα οὐκ ἔχει, 

ἀλλὰ... οὐδὲν πλείονι ἀπὸ τῆς ἀληθείας ἀπέχει, αὕτη μὲν γὰρ ἡ χώρα στράτευμα ἔχουσα 

τυγχάνει, τοὺς δὲ νεανίας δεῖ στρατεύειν πρῶτον μὲν τέτταρας μῆνας, ἔπειτα δὲ κατ' ἐνιαυτὸν 

τρεῖς ἑβδομάδας· τὸ δὲ θαυμαστότατον τόδε ἐστίν, ὅτι οἱ νεανίαι ἀεὶ τὰ ὅπλα οἴκοι κατέχουσιν, 

κατὰ γὰρ ἐνιαυτὸν στρατεύσαντες οὐκ ἀποδιδόασι διότι κατὰ τοὺς νόμους ἀναγκαῖόν ἐστιν 

αὐτὰ οἴκοι κατέχειν. 

 

νῦν δὲ τῆς Covid-19 νόσου πλείονας ἄγαν ἀνθρώπους συνελθεῖν κωλυούσης ἔδοξε τοῖς 

ἄρχουσι τοὺς νεανίας τοὺς νῦν στρατεύειν μέλλοντας μὴ πάντας ἅμα εἰς τὰ στρατεύματα 



εἰσκαλεῖν ἀλλὰ βάδην, ἐκέλευσαν δὲ τοὺς πλείστους τὰς τρεῖς πρώτας τῆς λειτουργικῆς 

στρατείας ἑβδομάδας οἴκοι μένοντας ἐκεῖ τῆς λειτουργίας ἄρχεσθαι. ὁ Daniel Reist, ὁ τοῦ 

Ἑλβετικοῦ στρατεύματος φερέφωνος, εἶπεν ὅτι οἱ μὲν νῦν ἄρχεσθαι μέλλοντες νεανίαι ἤδη τὸ 

πρόγραμμα δέξαιντο ἐν ᾧ σαφῶς δείκνυται ὅ τι δεῖ ποιεῖν, δεήσοι δὲ αὐτοὺς καθ' ἡμέραν ἓξ 

ὥρας ἐργάζεσθαι τῷ ὑπολογιστηρίῳ χρωμένους. 

 

τί δὲ δεήσει αὐτοὺς ταύτας τὰς τρεῖς ἑβδομάδας μαθεῖν; μαθήματα μὲν περὶ τῶν τοῦ 

στρατεύματος νόμων, μαθήματα δὲ περὶ τῆς ὑγιείας (ἀναγκαιότατα νῦν ὄντα), μαθήματα δὲ 

περὶ τῶν βακτηριολογικῶν τε καὶ βιολογικῶν ὅπλων, κτλ. καὶ δὴ καὶ δεήσει αὐτοὺς καθ' 

ἑβδομάδα τέτταρας ὥρας γυμναστικὰς ἀσκήσεις ἀσκεῖσθαι. 

 

ἔπειτα δὲ τῶν τριῶν ἑβδομάδων ἤδη ἐξελθουσῶν ἐξέσται αὐτοῖς εἰς τὰ στρατόπεδα εἰσελθεῖν, 

οὗ δοκιμασίαν πάσχοντες δείξουσι πότερον ἔμαθον ἃ μαθητέα ἦν ἢ οὔ, οἱ δὲ κακῶς ἐν τῇ 

δοκιμασίᾳ πράττοντες ἐξουσίαν εἰς τὸ ἐκ τοῦ στρατοπέδου ἐξελθεῖν οὐχ ἕξουσιν. 

 

 

Ἡ πόλις Οὐχὰν ἐκ τῶν τεφρῶν πάλιν γίγνεται 
23 Ἰανουαρίου 2021 

 
 

Ἀπὸ μὲν τῆς τραγῳδίας πρὸς τὴν δόξαν, ἀπὸ δὲ τῆς δυσμενείας πρὸς τὴν εὔκλειαν. 

 

περὶ τῆς πόλεως Οὐχὰν πολλὰ ἀκηκόαμεν, ἐκεῖ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπεφάνη ἡ νόσος Covid-19 

καλουμένη, ἴσμεν δὲ ὅτι αὕτη ἡ πόλις κεκλεισμένη ἔμενε τρεῖς μῆνας, οὔτε εἰσελθεῖν οὔτε 

ἐξελθεῖν ἐδύναντο οἱ πολῖται, πάντες δὲ εἴδομεν διὰ τῆς τηλεοράσεως τοὺς στρατιώτας σῖτόν 

τε καὶ ἄλλα ἀναγκαῖα τοῖς πολίταις κομίζοντας· ἐκείνη οὖν ἡ πόλις νῆσος ἐγένετο. 

 

νῦν δὲ δεῖ ἡμᾶς αὖθις περὶ ταύτης τῆς πόλεως γράφειν, ἀλλὰ εἰ τὸ πρότερον μόνον κακὰ νέα 



ἐξῆν γράφειν νῦν τά ἐναντία γράφειν δέοι ἄν, ἡ γὰρ Οὐχὰν ἐκ τῶν τεφρῶν πάλιν ἐγένετο ὥσπερ 

ἂν εἰ ὁ ὄρνις Φοῖνιξ εἴη. 

 

ἤδη ἐνιαυτοῦ ἐξελθόντος ἐξ οὗ ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει τὴν πόλιν κλεῖσαι, ἡ νῦν κατάστασις 

παντελῶς ἀλλοία ἐστίν, ἤδη δὲ πάντες ἴσμεν ὅτι τῶν πολιτῶν αὖθις τῇ αὐτῇ διαίτῃ χρωμένων 

ὡς τὸ πρότερον νῦν εἰσελθεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἔξεστι καὶ οἱ πολῖται οὐκέτι τὴν ἔνδειαν πάσχουσι 

ἣν ἔπαθον, ἀλλὰ ὃ οὐ πάντες ἴσασι τόδε ἐστίν, θαυμαστὸν δέ· Οὐχὰν τὸ τῆς Σίνης κέντρον 

γεγένηται τὸ τῶν περιηγητῶν, τῆς γὰρ νόσου ἀπὸ ταύτης τῆς πόλεως ἀφανισθείσης οἱ 

περιηγηταί, πορεύεσθαί τε καὶ ἅμα τὴν νόσον φυγεῖν βουλόμενοι, οὐ πολὺν χρόνον 

συμβουλεύουσι πρὶν ἂν ταυτην τὴν πόλιν ἑλῶνται, εἰδότες ὅτι ἐκεῖ οὐδεὶς κίνδυνός ἐστι μὴ 

ταύτην τὴν νόσον δέχωνται· νῦν δὲ οἱ Σῖνοι πολῖται ἴσασιν οὔποθι ἀσφαλέστεροι ἐσόμενοι ἢ 

ἐν ταύτῃ τῇ πόλει. 

 

ὁ Σινὸς πρόεδρος νεωστὶ ταύτην τὴν πόλιν “τὴν ἡρωικὴν πόλιν“ ἐκάλεσεν, ἐκεῖ δὲ ἡ νόσος 

δοκεῖ μένειν μόνον ὡς τηλεφανὲς καὶ κακὸν μνημόνευμα. 

 

 

Τρεῖς μῆνας ἐν τῷ ἀερολιμένι 
29 Ἰανουαρίου 2021 

 
 

Πάντες ἴσμεν ὅ τι σημαίνει τὸ ἐν ἀερολιμένι τινὶ καθεύδειν (ἴσως ἂν δέοι λέγειν “καθεύδειν 

πειρώμενοι“), ἐνίοτε μὲν διότι ὀψὲ ἀφικόμενοι οὐκ ἐδυνήθημεν εἰς τὸ ἀεροσκάφος εἰσβῆναι 

καὶ ἐδέησε πᾶσαν τὴν νύκτα ἐκεῖ μένειν ἕως ἄλλο ἀεροσκάφος ὑπάρχοι, ἐνίοτε δὲ διότι, ἐν 

μέσῳ πορείας τινός, ὀψὲ τῆς ἑσπέρας ἐξ ἄλλου ἀεροσκάφους ἐκβάντας ἔδει τὸ δεύτερον 

ἀεροσκάφος μένειν καὶ ἡ πόλις ἄγαν ἀπεῖχεν ἢ ὥστε δύνασθαι ἐκεῖσε ἰέναι... ἀλλὰ τὸ ἀποβὰν 

ἀεὶ τὸ αὐτό ἐστιν· μετὰ πέντε ὥρας ἤδη τὸν ἀερολιμένα μισοῦντες ἐπιφλέγειν ποθοῦμεν. 



 

τὸν δὲ ἀερολιμένα μισοῦμεν διότι, οἴκοι ἐπανελθεῖν βουλόμενοι, ἀναγκαζόμεθα ἐκεῖ μένειν 

οὐδὲν ποιοῦντες, ἀλλὰ... εἰ ἀντὶ μιᾶς νυκτὸς εἴησαν τρεῖς μῆνες, τί ἂν ποιήσαιμεν; τρεῖς μῆνας 

ἐν τῷ ἀερολιμένι μένειν; τίνος ἕνεκα; 

 

τοῦτό γε ἐστιν ὃ ἀνήρ τις ἐν τῷ τῆς πόλεως Σικάγο ἀερολιμένι (O'Hare καλουμένῳ) ἐποίησεν, 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἑκών. ὁ μὲν Aditya Singh, τριάκοντα καὶ ἓξ ἔτη γεγονώς, οὐκ ἐβούλετο πρὸς 

τὴν Καλιφορνίαν ἐπανελθεῖν, οὗ οἰκεῖ, φοβούμενος μὴ τὴν νόσον Covid-19 δέχοιτο (ἐν γὰρ 

ταύτῃ τῇ ἐπαρχίᾳ, τῇ Καλιφορνίᾳ, αὕτη ἡ νόσος μάλιστα ἐσκέδασται), ἔδοξε δὲ αὐτῷ 

φοβουμένῳ τε καὶ ἀποροῦντι ἐν τῷ ἀερολιμένι μένειν ἀλλὰ ἐν ἀβάτῳ χωρίῳ εἰς ὃ μόνοις τοῖς 

τοῦ ἀερολιμένος ἐργασταῖς εἰσελθεῖν ἐξουσία ὑπάρχει· τέλος δὲ ἐργασταί τινες τοῦ 

ἀερολιμένος τὴν ἀλήθειαν περὶ ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς ᾔσθησαν ὃν ἤδη πολλάκις ἐκεῖ ἔνδον τοῦ 

ἀβάτου χωρίου ἔνθα καὶ ἔνθα περιπατοῦντα εἶδον. 

 

ὅμως δὲ ὃ πάντες θαυμάζουσι τόδε ἐστίν· ὅπως οὗτος ὁ ἀνὴρ τοσοῦτον χρόνον χρήματα οὐκ 

ἔχων ἐβίωσεν, αὐτὸς δὲ ἐρωτώμενος τὴν ἀπόκρισιν παρέδωκεν, εἶπε γὰρ ὅτι οἱ ἄλλοι ἐπιβάται 

ἐνίοτε σῖτον ἑαυτῷ παρασχοῖεν.  

 

 

Ἐν τῇ Μιανμὰρ τὸ στράτευμα τὴν ἀρχὴν καταλαμβάνει 
4 Φεβρουαρίου 2021 

 
 

Ἐν τῇ Μιανμὰρ (τὸ πάλαι “Βιρμανίᾳ“ καλουμένῃ) οἱ τοῦ στρατεύματος ἄρχοντες τὴν τῆς 

χώρας ἀρχὴν κατέλαβον νεωστὶ βίᾳ χρώμενοι, ὃ τῷ ὄντι οἱ πλεῖστοι ἤδη γενησόμενον 

προεῖδον.  

 

τῷ μὲν μηνὶ Νοεμβρίῳ, ἀρχαιρεσιῶν γενομένων, τὸ τῆς Aung San Suu Kyi κόμμα παντελῶς 

ἐνίκησεν, τὸ γὰρ 83% τῶν ψήφων ἐκτήσατο, τὸ δὲ τοῦ στρατεύματος κόμμα μόνον μικρὸν 



μέρος τῶν βουλευτῶν ἐκτήσατο· ἔπειτα δὲ οἱ τοῦ στρατεύματος ἄρχοντες τὸ ἀποβὰν οὐ 

δεξάμενοι, τῆς νέας βουλῆς συντάξεσθαι μελλούσης, αὐτήν τε τὴν A.S.S.K. καθεῖρξαν καὶ 

ἄλλους ἑκατὸν βουλευτάς, ὃ δὲ πρὸς τούτῳ ἐγένετο ῥᾷστόν ἐστιν εἰδέναι, ὁπόταν γὰρ ἂν τὸ 

ἧστινος χώρας στράτευμα τὴν ἀρχὴν βίᾳ λαμβάνῃ ἀεὶ τὸ αὐτὸ γίγνεται· δεῖ τὴν τῶν τῆς ὁμιλίας 

ὀργάνων δύναμιν κατέχειν. 

 

τήμερον οἱ νῦν ἐν τέλει στρατηγοὶ οὐ μόνον τὸ Facebook ἀλλὰ καὶ ἄλλα τῆς ὁμιλίας ὄργανα 

οἷα Instagram καὶ Whatsapp κατέκλεισαν φοβούμενοι μὴ οἱ πολῖται εἴτε διαδηλώσεις εἴτε ἄλλο 

τι ὁμοῖον παρασκευάζειν δύνωνται. οἱ οὖν πολῖται νῦν μάλιστα φοβοῦνται, εἰδότες ὅπως τὸ 

στράτευμα τοὺς ἀνθισταμένους κολάζει παρανομίᾳ χρώμενοι. 

 

ὡς δὲ ἐπὶ τὸ πολὺ αὕτη ἡ χώρα σχεδὸν ἀεὶ ὑπὸ τοῦ στρατεύματος ἐκρατήθη, ἀλλὰ τῷ 2010ῳ 

ἔτει ἡ A.S.S.K. τοὺς στρατηγοὺς ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλοῦσα τὴν δημοκρατίαν εἰς τὴν χώραν 

εἰσήνεγκεν (καίπερ περὶ τῆς τῶν Ῥοχιγκίων ἐξωλείας κακῶς ἀκούουσα), ὅμως δὲ ἡ 

δημοκρατία μόνον δέκα ἔτη μεμένηκεν. 

 

κατὰ τὸν Min Aung Hlaing (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ), τὸν τοῦ στρατεύματος ἄρχοντα, ἡ κατάστασις 

οὕτω μενεῖ ἕως ἂν ἑνὸς ἔτους ἐξελθόντος νέας τε καὶ “δικαίας“ ἀρχαιρεσίας ποιῶνται (οὐδεὶς 

τὴν αἰτίαν τῆς θαυμαστῆς προγνώσεως γιγνώσκει, ἀλλὰ ἤδη πάντες ἴσασιν ὅστις νικήσει...). 

 

 

Ἡ πρὸς τὸν Τρᾶμπ δίκη ἄρχεται 
11 Φεβρουαρίου 2021 

 
 

Ἡ δίκη ἡ πρὸς τὸν Τρᾶμπ νεωστὶ ἤρξατο· περὶ μὲν τῶν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ γεγενημένων οὐκ 

ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐξηγεῖσθαι, οὐ γὰρ ἂν εὕροις ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ ἄνθρωπόν τινα μὴ περὶ 

τούτων ἀκούσαντα. 



 

τοῦ δὴ Τρᾶμπ τὴν Λευκὴν Οἰκίαν ἤδη καταλιπόντος, διὰ τί βούλονται πολλοὶ τῶν βουλευτῶν 

ταύτην τὴν δίκην γενέσθαι; οὐ γὰρ ἔξεστιν ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλεῖν τοῦτον ὃς οὐκέτι ἐν τῇ ἀρχῇ 

ἐστιν, ἀλλὰ βούλονται αὐτὸν κωλύειν μὴ αὖθις πρόεδρον γενέσθαι πειρᾶν (οὐ γὰρ ἂν ἐξείη 

αὐτῷ καταδικασθέντι)· δεήσει οὖν ἀκούειν τῶν τε τὸν Τρᾶμπ σκεπαζόντων καὶ τῶν αὐτῷ 

ἐπιτιμώντων. 

 

κατὰ μὲν τοὺς κατηγόρους, ὁ ὄχλος ὃς τῷ Καπιτωλίῳ προσέβαλε τοῖς τοῦ Τρᾶμπ κελεύσμασιν 

ἐπείθετο, ὃ οἱ συνήγοροι ἀρνοῦνται, λέγουσιν δὲ οἱ διώκοντες ὅτι ὁ Τρᾶμπ, εἰδὼς ἐν ταῖς 

ἀρχαιρεσίαις ἡττηθήσεσθαι, ὡς πρόφασιν ἐκ τῆς ἀρχῆς (δεῖ δὲ ἐνθάδε τοῦτον τὸν λόγον 

“ἀρχὴν“ τοῖν δυοῖν διανοίαιν λαβεῖν) τὸν μῦθον τὸν περὶ τῆς κιβδηλείας παρεσκευάζετο, εἶπε 

γὰρ “αὗται ἔσονται αἱ κιβδηλόταται ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἀρχαιρεσίαι,“ τοῦτο δὲ εἶπε πρὶν τὰς 

ἀρχαιρεσίας γενέσθαι· καὶ δὴ καὶ ἐπέδειξαν χθὲς οἱ κατήγοροι ὅπως ὁ Τρᾶμπ ψεύσειέ τε καὶ 

ἀπειλήσειε τοὺς τοῦ ἑαυτοῦ κόμματος βουλευτὰς ἵνα τὴν τοῦ Βαῖδεν νίκην μὴ δέχοιντο. 

 

κατὰ δὲ τοὺς συνηγόρους, ὁ Τρᾶμπ οὐδὲν τούτων ἐποίησεν, ἀλλὰ τὰ τεκμήρια ἃ οἱ κατήγοροι 

παρέσχον τοσαῦτά τε καὶ τοιαῦτά ἐστιν ὥστε ῥᾴδιον ἦν αἰσθέσθαι ἐν τῷ δικαστηρίῳ τοὺς 

συνηγόρους οὐκ ἔχοντας ὅ τι λέγοιεν, λέγεται δὲ ὅτι ὁ Τρᾶμ αὐτός, τὴν δίκην διὰ τῆς 

τηλεοράσεως θεώμενος, τοῖς ἑαυτοῦ συνηγόροις ὠργίσθη ἅτε ἑαυτὸν μαλακώτερον τοῦ 

δέοντος σκεπάζουσιν. 

 

 

Τὸ Βατικάνον καὶ ἡ Βορεία Κορέα 
18 Φεβρουαρίου 2021 

 
 

Ὅ τι τὸ Βατικάνον ἐστὶν ἤδη ἴσμεν, ἡ μικροτάτη τῆς οἰκουμένης χώρα οὗ ὁ Πάπας οἰκεῖ, ἀλλὰ 

οἱ πλεῖστοι νομίζουσι πάντας τοὺς ἐκεῖ οἰκοῦντας ἱερέας εἶναι, ὃ μάλιστα ἀπὸ τῆς ἀληθείας 

ἀπέχει, ἐκεῖ γὰρ ἴσως ὀκτακόσιοι ἱερεῖς ἔνδον τῆς ἱερᾶς πόλεως οἰκοῦσιν... ἀλλὰ τρισχίλιοι 



ἄλλοι ἄνθρωποι καίπερ τοῦ Βατικάνου πολῖται οὐκ ὄντες ἔνδον αὐτοῦ ἐργάζονται, ὧν οἱ 

πλεῖστοι καθ' ἡμέραν εἰς τὴν πόλιν εἰσέρχονται καὶ ἐξ αὐτῆς ἐξέρχονται. 

 

τῆς δὲ νόσου Covid-19 ἐν τῇ Ῥώμῃ (οὕτως καὶ πανταχοῦ) διασκεδασθείσης, ἔδοξε τοῖς ἐν τέλει 

τὸ ἀντίδοτον παρέχειν πᾶσιν οἵτινες ἐντὸς τῆς πόλεως οἰκοῦσιν, ἀμφισβήτησις δὲ ἐγένετο περὶ 

τοὺς ἐκεῖ ἐργαζομένους ἀλλὰ οὔτε ἐκεῖ οἰκοῦντας οὔτε πολίτας ὄντας, κίνδυνος γάρ ἐστι μὴ 

τὴν νόσον εἰς τὴν πόλιν εἰσενέγκωσιν· τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ὁ μὲν τῆς πόλεως ἄρχων, ὁ 

Giuseppe Bertello, εἶπεν ὅτι ἀναγκαῖον ἔσοιτο τοῖς ἐν τῇ πόλει ἐργαζομένοις τὸ ἀντίδοτον 

δέχεσθαι καίπερ πολίταις μὴ οὖσιν, κατὰ δὲ τὸ ψήφισμα ὃ ὁ G. B. ἀπέδειξεν οὐκ ἐξέσται 

τοῦτον τὸν νόμον φυγεῖν, οἵτινες δὲ ἂν μὴ βούλωνται τὸ ἀντίδοτον δέχεσθαι ἴσως ἐκ τῆς 

ἐργασίας ἐκβληθήσονται· ὅμως δὲ οἵτινες ἂν τῆς ἑαυτῶν ὑγιείας ἕνεκα μὴ δέχεσθαι ἀρνῶνται 

δυνηθήσονται ἄλλοθι ἐργάζεσθαι ὅπου ἂν ἐλάττοσιν ἀνθρώποις συντύχωσιν. 

 

ἐν δὲ τῷ ἐναντίῳ τοῦ κόσμου μέρει, ἐν τῇ Βορείᾳ Κορέᾳ, ἡ τοῦ Kim Jong-un γυνὴ ὅλου ἔτους 

ἐξελθόντος αὖθις ἐν τῷ φανερῷ ἐπεφάνη· κατὰ μὲν τὸν τῆς ἀρχῆς φερέφωνον εἰς ἐκείνην τὴν 

χώραν ἡ νόσος Covid-19 οὐκ ἀφίκετο, ἀλλὰ λέγεται ὅτι, τῆς νόσου ἀφικομένης, ἡ τοῦ 

ἄρχοντος γυνὴ τὰ πλήθη φεύγει ἵνα μὴ τοῖς ἑαυτῆς υἱοῖς μεταδῷ, ἐπεὶ δὲ ἡ ἐκεῖ παρρησία, ὡς 

ἔπος εἰπεῖν, τὸ πρῶτον ἆθλον ἐν ἀγῶνι ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τινὶ οὐ δέξαιτο ἄν, οὐ δυνάμεθα 

τἀληθῆ εἰδέναι.  

 

 

Οὐκέτι “συνειδήσεως δεσμώτης“ 
26 Φεβρουαρίου 2021 

 
 

Ὅστις ὁ Ναβάλνι ἐστὶν ἤδη ἴσμεν, τῷ μὲν γὰρ μηνὶ Αὐγούστῳ ὀλίγου δεῖν φαρμάκῳ τινὶ 

ἀπέθανεν, αὐτὸς δὲ τὸν Βλαδίμιρ Ποῦτιν ᾐτιάσατο· ἔπειτα δὲ εἰς τὴν Γερμανίαν εἰσεκομίσθη 

ἵνα θεραπευθείη, ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ εἰ ἐν τῇ Ῥωσσίᾳ μένοι ὁ Ποῦτιν αὖθις πειρῷη αὐτὸν 

ἀποκτείνειν, μηνῶν δὲ τινῶν ἐξελθόντων ἔδοξε αὐτῷ εὐτυχῶς αὖθις ὑγιαίνοντι μὴ ἐν τῇ 



Γερμανίᾳ μένειν ἀλλὰ εἰς τὴν Ῥωσσίαν ἐπανελθεῖν καίπερ εἰδότι ὅτι εὐθὺς εἰς φυλακὴν 

βληθήσοιτο (ὃ ἐγένετο). 

 

ἡ κατάστασις Διεθνὴς Ἀμνηστία συνεχῶς παρὰ τοῦ Κρέμλιν τὴν τοῦ Ναβάλνι ἐλευθηρίαν 

αἰτεῖ, ἀλλὰ νεωστὶ ἡ αὐτὴ κατάστασις ἄτοπόν τι καὶ ἀπροσδόκητον ἐποίησεν ὃ πάντας τοὺς τῷ 

Ναβάλνι ἐπικουροῦντας μάλιστα ἐξέπληξεν· κατὰ μὲν ταύτην τὴν κατάστασιν ὁ Ναβάλνι 

“συνειδήσεως δεσμώτης“ ἦν, νῦν δὲ τοῦτο τὸ ἐπίθετον οὐκέτι αὐτῷ ἐπιθήσουσιν. ἡ δὲ αἰτία; 

λέγουσιν οἱ τῆς Δ. Α. φερέφωνοι ὅτι ὁ Ναβάλνι ἤδη πάλαι τὴν ἐπὶ τοὺς ξένους τοὺς ἐν τῇ 

Ῥωσσίᾳ οἰκοῦντας ἔχθραν ἐπώτρυνεν. 

 

κατὰ τὸ εἰκός, οἱ μὲν τῷ Ναβάλνι ἐπικουροῦντες τὴν Δ. Α. μέμφονται καὶ λέγουσιν ὅτι ἡ 

κατάστασις τῷ Κρέμλιν, ὃ βούλεται τὸν Ναβάλνι εἰς ἀτιμίαν καταπίπτειν, πεπίεσται, κατὰ δὲ 

τὴν Δ. Α. οὐδαμῶς μὲν ὑπὸ τοῦ Κρέμλιν ἐπιέσθησαν, τεκμήριον δέ ἐστιν ὅτι ἔτι καὶ νῦν τὴν 

ἐλευθερίαν αὐτοῦ αἰτοῦσι καίπερ αὐτὸν οὐκέτι “συνειδήσεως δεσμώτην“ καλούμενοι ἀλλὰ 

“πολιτικὸν δεσμώτην.“ 

 

 

Διώρυχες ἄνευ ὕδατος 
3 Μαρτίου 2021 

 
 

Ἆ, ἡ Βενετία! ἡ ἐνδοξοτάτη τῶν ἐνδοξοτάτων ἐν τῇ οἰκουμένῃ πόλεων εἰς ἣν πάντες οἱ 

περιηγηταὶ συνέρχονται, ἐνδοξοτάτη δὲ τῶν διωρύχων ἕνεκα ἃς πάντες ἰδεῖν βούλονται· ἐνίοτε 

μὲν ὁ τῶν περιηγητῶν ὅμιλος τοσοῦτός ἐστιν ὥστε εἰ βούλει διὰ γεφύρας τινὸς διαβῆναι δεῖ 

σε εἴκοσι περιηγητὰς ἐκ τῆς γεφύρας κάτω εἰς τὸ ὕδωρ ἐκβαλεῖν, ἐν ᾧ δὲ τοῦτο πράττεις ἄλλοι 

εἴκοσι περιηγηταὶ φωτογραφίας ποιοῦσί σου τοὺς προτέρους εἴκοσιν εἰς τὸ ὕδωρ 

καταβάλλοντος. 



 

ὡς εἴρηται, αἱ διώρυχες αἰτίαι τούτου εἰσίν· ὅμως δὲ οἵτινες νεωστὶ εἰς ταύτην τὴν πόλιν 

ἔλθοιεν οὐ πολὺ ὕδατος εἶδον. ἡ δὲ αἰτία; 

 

πολλάκις φωτογραφίας τῆς τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἀγορᾶς ὁρῶμεν διὰ τὴν παλίρροιαν ὑπὸ τοῦ 

ὕδατος κειμένης, ὁπόταν μὲν γὰρ πλημυρὶς γίγνηται τὸ τῆς θαλάττης ὕδωρ τὴν ἀγορὰν 

ἐπικαλύπτει, νῦν δὲ τὸ ἐναντίον ἰδεῖν ἐξῆν διότι ἡ ἄμπωτις (ὁπόταν ἡ θάλαττα ἀναχωρῇ) 

τοσαύτη ἐγένετο ὥστε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῶν διωρύχων ἠφανίσθη, θαυμαστότατον δὲ ἦν τοὺς 

λέμβους (οὓς οἱ περιηγηταὶ μάλιστα φιλοῦσιν, “γόνδολαι“ δὲ ὀνομάζονται) ἐπὶ τοῦ τῶν 

διωρύχων πυθμένος κειμένους ἰδεῖν. ἐν δὲ τῇ φωτογραφίᾳ δυνάμεθα ἐνίας θεᾶσθαι. 

 

 

Τοὺς κύνας ἐκ τῆς Λευκῆς Οἰκίας ἐκβάλλουσιν 
9 Μαρτίου 2021 

 
 

Ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ μὲν ἄνθρωποι τοὺς κύνας φιλοῦσιν, οἱ δὲ κύνες τοὺς ἀνθρώπους, οὐδένα δὲ 

εὕροις ἂν ὅστις τὴν γὰρ ἔνδοξον φράσιν “ὁ κύων βέλτιστος φίλος ἀνθρώπων“ πολλάκις οὐκ 

ἀκήκοεν. 

 

πορευώμεθα δὲ νῦν εἰς τὴν Λευκὴν Οἰκίαν, εἰ δοκεῖ· ἐκεῖσε; τίνος ἕνεκα; ἴσως οἱ περὶ τοῦ 

Τρᾶμπ, οὐκ ἄσμενοι ὄντες πρὸς τὴν Ἀμερικανὴν Βουλὴν προσβαλόντες καὶ νομίζοντες 

ἐκείνην τὴν προσβολὴν οὐχ ἱκανὴν οὖσαν πειρῶνται νῦν καὶ τὴν Λευκὴν Οἰκίαν βίᾳ λαβεῖν 

καὶ τὸν πρόεδρον Βῖδεν διὰ τῆς θυρίδος ἐκβαλεῖν; 

 

οὐδαμῶς· ὅμως δὲ δεῖ περὶ ἐκείνου τοῦ οἰκήματος διαλέγεσθαι, ἐκεῖ γὰρ εὑρεῖν δυναίμεθα ἂν 

ἀνθρώπους οἵτινες ἐρωτώμενοι οὐ νομίζοιεν ἂν τοὺς κύνας βελτίονας τῶν ἀνθρώπων φίλους 

εἶναι. 



 

τῷ μὲν Βῖδεν εἰς τὴν Λευκὴν Οἰκίαν ἀναστάντι τοὺς δύο ἑαυτοῦ κύνας ἐκεῖσε κομίζεσθαι 

ἔδοξεν, τοῦτο δὲ ποιήσας ὁ πρῶτος τῶν ΗΑΠ πρόεδρος ἐγένετο ὃς κύνας εἰς τὴν Λ. Ο. 

εἰσφέρει· ναί, ὁ πρῶτος... καὶ ἴσως ὁ τελευταῖος, τῶν γὰρ κυνῶν τις ἐργαστὴν χθὲς 

ἔδακεν· λέγεται δὲ ὅτι ἤδη ἐξ οὗ οἱ κύνες εἰς τὴν Λ. Ο. ἀφίκοντο πάντας τοὺς ἐκεῖ ἐργαστὰς 

ἠνώχλουν ἔνθα καὶ ἔνθα πηδῶντές τε καὶ ὑλακτοῦντες καὶ τρέχοντες· τέλος δὲ κυνὶ μὲν ἴσως 

πεινῶντι ἔδοξε τοῦ σκέλους γεύεσθαι ἐργαστοῦ τινος, τούτου δὲ γενομένου ὁ πρόεδρος τοὺς 

δύο κύνας ἐκ τῆς Λ. Ο. ἐξελάσας εἰς τὸ Delaware (οὗ χωρίον ἔχουσιν οἱ τοῦ προέδρου 

συγγενεῖς) ἀπέπεμψεν. 

 

ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν ἔξεστι τὴν τοῦ προέδρου γυναῖκα τὸν κύνα θωπεύουσαν. 

 

 

Ἡ ἐν τῇ Μιανμὰρ κατάστασις 
16 Μαρτίου 2021 

 
 

ὁ τῶν ἐν τῇ Μιανμὰρ αποθανόντων ἀριθμὸς οὐ παύεται αὐξανόμενος· χθὲς μὲν εἴκοσιν 

ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν φυλάκων ἀπέθανον, προχθὲς δὲ ἡ ἐν ταῖς ὁδοῖς κατάστασις τοιαύτη ἐγένετο 

ὥστε πεντήκοντα ἀπέθανον, ὧν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐν τῇ πρωτευούσῃ Ῥανγοῦν, ἄλλοι δὲ ἐν τῇ 

Μανδάλαι, τῇ δευτέρᾳ τῆς χώρας κατὰ τὸ μέγεθος πόλει. 

 

καὶ εἰ τὸν ἀκριβῆ τῶν ἀποθανόντων ἀριθμὸν εἰδέναι ἀδύνατόν ἐστιν, λέγεται ὅτι μᾶλλον ἢ 

ἧττον διακόσιοι ἄνθρωποι ἀπέθανον ἐξ οὗ τὸ στράτευμα τὴν ἀρχὴν βίᾳ ἔλαβεν, τοῦτο δὲ 

ἐγένετο διότι οἱ τοῦ στρατεύματος ἄρχοντες ἴσως ἐνόμιζον πρῶτον μὲν τοὺς πολίτας 

ἐνστήσεσθαι, ἔπειτα δὲ τοῦ χρόνου ἐξερχομένου τὴν τῶν ἐνστάσεων δύναμιν μειώσειν... ὃ οὐκ 

ἐγένετο, οἱ γὰρ πολῖται φαίνονται ἕτοιμοι ὄντες μάχεσθαι ἕως ἂν τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ἀρχῆς 

ἐκβάλωσιν.  

 



 

Αὖθις νέος τῆς ὑγιείας ὑπουργός 
16 Μαρτίου 2021 

 
 

Ὁ τοῦ Βρασῖλ πρόεδρος Βολσονάρο αὖθις τὸν τῆς ὑγιείας ὑπουργὸν μεταβέβληκεν, ὁ δὲ νέος 

ὑπουργὸς ἤδη τέταρτός ἐστιν ἀφ' οὗ ἡ ἐπιδήμιος νόσος ἤρξατο. 

 

καίπερ ταύτης τῆς χώρας ἐπικέντρου τῆς νόσου Covid-19 γενομένης, ὁ πρόεδρος συνεχῶς τοὺς 

πολίτας πείθειν πειρᾶται ὡς ἡ νόσος οὐ τοσαύτη ἐστὶν οἵαν πάντες διαβεβαιοῦνται. 

παραδείγματος ἕνεκα, ὁ Βολσονάρο λέγει ὅτι ἵνα ἡ τῆς νόσου διασπορὰ μειῶται οὐκ ἀναγκαῖόν 

ἐστι τοῖς πολίταις τὴν ἀπ' ἀλλήλων ἀπαλλαγὴν φυλάττειν, καίπερ πάντων τῶν ἐπιστημόνων τὸ 

ἐναντίον λεγόντων. 

 

 

Ἐπιβολὴ ἐν τῇ πόλει Βοῦλδερ 
23 Μαρτίου 2021 

 
 

Ἐν ταῖς ΗΑΠ αὖθις ἄνθρωπός ἀλόγως τε καὶ ἐξαίφνης τοῖς τυχοῦσιν ἐπυροβόλησεν. ἤδη μὲν 

τὴν ἕκτην ἡμέραν ἐν τῇ πόλει Ἀτλάντᾳ ἄνθρωπός τις ὀκτὼ γυναῖκας ἀπέκτεινεν, χθὲς δὲ ἄλλος 

φονεὺς ἐν καπηλείῳ τινὶ τῆς πόλεως Βοῦλδερ ἐννέα τῶν ἐκεῖ παρόντων (ὠνητῶν τε καὶ τοῦ 

καπηλείου ἐργαστῶν) καὶ ἕνα φύλακα ἀπέκτεινεν. τοῦ δὲ φονέως πυροβολεῖν ἀρξαμένου, οἱ 



μὲν φύλακες ταχέως ἀφικόμενοι (τρία ἑλικόπτερα ἐπέμφθη) τῷ φόνῳ τέλος ἔθεσαν, εἷς δὲ 

αὐτῶν ἀπέθανεν. 

 

πάντων δὲ τελευτησάντων ἐξῆν διὰ τῆς τηλεοράσεως τὸν ἄνδρα ἰδεῖν ἐκ τοῦ καπηλείου 

ἐκβαίνοντα, ἤδη μὲν ὑπὸ τῶν φυλάκων συλληφθέντα καὶ τὰς χεῖρας δεδεμένον, αἷμα δὲ ἐν 

σκέλει ἔχοντα. 

 

ἡ Βοῦλδερ μικρὰ πόλις ἐστὶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κολοράδῳ, ἐγγὺς τῶν Πετραίων Ὀρῶν κειμένη, 

ἔνδοξον δὲ πανεπιστήμιον ἐκεῖ ὐπάρχει, διὰ δὲ τοῦτο οἱ πλεῖστοι τῶν ἐκεῖ οἰκούντων μαθηταί 

εἰσιν. 

 

 

Ἅμιλλα περὶ τοῦ ἀντιδότου 
23 Μαρτίου 2021 

 
 

Ὅ τε Βόρις Ἰόνσων καὶ ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις τοῦ τῆς νόσου Covid-19 ἀντιδότου ἕνεκα 

ἅμιλλαν ποιοῦνται. τὸ μὲν Ἡνωμένον Βασίλειον τὸ ἀντίδοτον AstraZeneca καλούμενον εὑρὸν 

ὡς τάχιστα ἐργάζεται, δύο δὲ τῶν ἐργαστηρίων ἃ τοῦτο τὸ Βρεταννικὸν ἀντίδοτον ποιεῖ οὐκ 

ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ κεῖται ἀλλὰ ἐν τῇ Βελγίᾳ καὶ τῇ Νεδερλανδίᾳ, ὁπόθεν μέρος μὲν 

τῶν δόσεων πρὸς τὸ Η.Β. πέμπουσιν, μέρος δὲ πρὸς τὰς τῆς ἠπείρου χώρας, ἐνθάδε δὲ ἡ ἅμιλλα 

ἄρχεται, κατὰ μὲν γὰρ τὴν Ε.Ε. τὸ Η.Β. μεῖζον τῶν δόσεων μέρος ἑαυτῷ κατέχον οὐ παρέχει 

ταῖς ἄλλαις χώραις πάντα ὅσα παρέχειν ὑπέσχετο, κατὰ δὲ τὸν Β. Ἰόνσων αὕτη ἡ μέμψις 

ψευδής ἐστιν. τούτων οὕτως ἐχόντων, ἡ Ε.Ε. πειρᾷ νῦν ταῦτα τὰ ἐν τῇ Βελγίᾳ καὶ τῇ 

Νεδερλανδίᾳ ἐργαστήρια κωλύειν μὴ τὰς δόσεις ἐκεῖ πεποιημένας εἰς τὸ Η.Β. πεμφθῆναι. 

 

ἐξ οὗ ὁ λοιμὸς ἤρξατο, πᾶσαι αἱ χῶραι τοῖς ἑαυτῶν πολίταις τὸ ἀντίδοτον παρέχειν πειρῶνται, 

ἐν δὲ τῷ Η.Β. ἤδη πλείονες τοῦ τῶν πολιτῶν ἡμίσεος τὸ πρῶτον τοῦ ἀντιδότου μέρος ἐδέξαντο 

(δεῖ γὰρ τὸν ἀντίδοτον δὶς δέχεσθαι ἵνα ἀνύσιμον γίγνηται). 



 

 

Ἡ τοῦ Σουὲζ διῶρυξ, κεκλεισμένη 
26 Μαρτίου 2021 

 
 

Ἡ τοῦ Σουὲζ διῶρυξ, δι' ἧς πλέουσι κατ' ἐνιαυτὸν 19,000 νῆες, κεκλεισμένη μένει (εἰ δὲ μηδὲν 

ταχέως ἐνθυμήσονται, πολλὰς ἄλλας ἡμέρας μενεῖ)· οὐδὲ νῦν τὸ πρῶτον τοιαύτη κατάστασις 

γίγνεται ὥστε αἱ νῆες κωλύονται μὴ τῇ διώρυχι χρῆσθαι, παραδείγματος ἕνεκα τῷ 1967ῳ ἔτει 

ἐν τῷ Πολέμῳ τῶν Ἓξ Ἡμερῶν, ἀλλὰ ὃ νῦν γεγενημένον παντελῶς ἀπροσδοκήτους πάντας 

ἔλαβεν, καὶ τοὺς νομίζοντας αὐτοὺς ἤδη πάντα ἰδεῖν. 

 

ἡ ὁλκὰς Ever Given, διὰ τῆς διώρυχος διαπλέουσα, τῷ μὲν ἀνέμῳ οὕτως ἐώσθη ὥστε καὶ ἡ 

πρῷρα καὶ ἡ πρύμνα τῶν τῆς διώρυχος πλευρῶν ἔτυχον, πλαγίως δὲ κειμένη κινεῖσθαι οὐ 

δύναται. 

 

τί δεῖ ποιεῖν; ἄλλαι μὲν νῆες πειρῶσι τὴν ὁλκάδα ὠθεῖν, ἄλλοι δὲ πειρῶσι τὴν ψάμμον ἐφ' ἧς ἡ 

πρῷρα κεῖται ἐξορύττειν (ὃ ἐν τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν δυνάμεθα), ἐν δὲ τῷ μεταξὺ πολλαὶ ἄλλαι 

ὁλκάδες ὁρμοῦσαι ἐκτὸς τῶν εἰσπλῶν μένουσιν ἕως ἂν ἐξῇ αὖθις διαπλεῦσαι. 

 

εἰ ὁ Φερδινὰν Λεσσὲψ τοῦτο ἴδοι...  

 

 

Κατάσκοποι ἐν τῇ Ῥώμῃ 
31 Μαρτίου 2021 



 
 

Ναύαρχός τις (ἢ δύο, οὔπω σαφὲς τοῦτό ἐστιν) τοῦ Ἰταλικοῦ ναυτικοῦ καὶ ὁμολόγος τις τοῦ 

Ῥωσσικοῦ συνελήφθησαν χθὲς τῆς νυκτὸς ὡς κατάσκοποι ὄντες· ὁ μὲν Ἰταλὸς ναύαρχος 

γραφήματα τινὰ τῷ Ῥωσσικῷ ἐν τῷ τῆς Ὀστίας λιμένι ἐδίδου ὅτε ἐξαίφνης οἱ φύλακες 

ἐπεφάνησαν, λέγεται δὲ ὅτι τὸ πρᾶγμα τοιοῦτό ἐστιν οἷον οὐδὲν ἄλλο τῆς κατασκοπῆς πρᾶγμα 

ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ἐγένετο ἐξ οὗ ὁ οὕτω καλούμενος “Ψυχρὸς Πόλεμος“ τέλος ἔσχεν. ὁ δὲ τῆς 

Ἰταλικῆς διπλωματίας ἄρχων ἤδη ἤγγειλεν ὅτι δύο ἄλλοι Ῥωσσικοὶ πολῖται οἳ ἐν τῇ τῆς 

Ῥωσσίας πρεσβείᾳ ἐργάζονται εὐθὺς ἐκ τῆς χώρας ἐκβληθήσοιντο, οὐδὲ ἄλλο τι εἶπεν περὶ τὸν 

ἤδη συλληφθέντα, ὃς νῦν ἐν φυλακῇ μένει. 

 

ἐν δὲ τῷ Ψυχρῷ Πολέμῳ αἱ δύο πόλεις ἐν αἷς πλεῖστοι κατάσκοποι συνέπεσον ἦσαν τὸ 

Βερολίνο (οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι τὴν αἰτίαν λέγειν) καὶ ἡ Ῥώμη· διὰ τί δὲ ἡ Ῥώμη; διότι τὸ 

Βατικάνον ἐκεῖ κεῖται, ἐν ᾧ ἡ τοῦ τῆς Ῥωσσίας νοῦ πρόσεξις μεγίστη ἦν, ἐκεῖ γὰρ πολλὰ 

διπλωματικαὶ μάχαι ἐγένοντο, ἔνιαι δὲ αὐτῶν γελοιόταταί τε καὶ μνήμης ἄξιαι, παραδείγματος 

ἕνεκα πάντες μεμνήμεθα τῶν πολλῶν Ῥωσσικῶν στασιαζόντων οἳ πρῶτον μὲν τὰ τοῦ 

Βατικάνου μουσεῖα ἐπισκοποῦντες ἐξαίφνης ἠφανίζοντο, ἔπειτα δέ, ἡμερῶν τινῶν 

διελθουσῶν, μαγικῷ τινι τρόπῳ χρώμενοι ὃν πάντες ἐθαυμάζομεν ἐν ταῖς ΗΑΠ ἐπεφαίνοντο. 

 

ἐκεῖνοι δὴ οἷστισιν ἂν αἱ διπλωματικαὶ ἅμιλλαι ἀρέσκωσιν ἡσθήσονται. 

 

 

Ἡ τῆς νόσου ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ κατάστασις 
6 Ἀπριλίου 2021 

 



 

Ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ τὸ τρίτον μέρος τῶν ἀνθρώπων οἳ τὴν νόσον Covid-19 πάσχουσιν 

οὐδὲν σύμπτωμα οὔτε ἐδείκνυ οὔτε ᾔσθετο, διὰ δὲ τοῦτο ἔδοξε νῦν τοῖς ἄρχουσι δύο τῆς νόσου 

δοκιμασίας καθ' ἑβδομάδα προῖκα τοῖς πολίταις παρέχειν οἵτινες ἂν καίπερ ἀγνοοῦντες καὶ 

ὑγιαίνοντες εἰδέναι βούλωνται πότερον τὴν νόσον ἐν ἑαυτοῖς φέρουσι (καὶ ἄλλοις μεταδοῦναι 

δύνανται) ἢ μή. 

 

τοῦ τῶν ἐν τῷ Η. Β. τῇ νόσῳ ἀποθνῃσκόντων ἀριθμοῦ μάλιστα μειωθέντος, ἤδη τῇ 

ἐπιγιγνομένῃ ἑβδομάδι ἐξέσται τοῖς πολίταις δημοσίους τινὰς τόπους φοιτᾶν, οἷον τὰ γυμνάσια 

καὶ τὰ κουρεῖα, καὶ εἰ ἔτι ἀπαγορεύεται ἐκ τῆς χώρας ἡδονῆς ἕνεκα πορεύεσθαι (τῷ ὄντι ὃ 

πράγματα παρέχει οὐ τὸ ἐξιέναι ἐστὶν ἀλλὰ τὸ ἐπανιέναι), μόνοι δὲ ἐκεῖνοι οἷστισιν ἂν 

ἀναγκαῖον ᾖ πορεύεσθαι (δεῖ δὲ τεκμήριον δεικνύναι) ἔξεστιν. 

 

πολὺ δὲ διασκεδάννυται νῦν ἡ φήμη ἡ περὶ ὃ “τὸ τῆς ὑγιείας διαβατήριον“ καλοῦσιν, ᾧ οἵτινες 

ἂν βούλωνται ἐκ τῆς χώρας πορεύεσθαι τοῦτο ποιεῖν δυνηθήσονται· ὅμως δὲ εἶπε χθὲς ὁ 

Πρωθυπουργὸς Β. Johnson ὅτι τοῦτο τὸ “διαβατήριον“ οὐχ ἕτοιμον ἔσται πρὸ τῆς 21ης τοῦ 

μηνὸς Ἰουλίου.  

 

 

Ἡ ἐν τῇ Μιανμὰρ κατάστασις 
11 Ἀπριλίου 2021 

 
 

Ἡ ἐν τῇ Μιανμὰρ κατάστασις καθ' ἡμέραν χείρων γίγνεται, τῇ γὰρ Παρασκευῇ πεντήκοντα 

ἄνθρωποι ἐν ταῖς ὁδοῖς τῇ ἀρχῇ ἐνιστάμενοι ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἀπέθανον· καὶ δὴ καὶ οἱ 

ἄρχοντες, τὴν ἐπανάστασιν πιέζειν πειρώμενοι καὶ φοβούμενοι μὴ ἡ ἐπανάστασις μείζων 

γίγνηται ἢ ὥστε καταπαύειν δύνασθαι, ἤδη ἤρξαντο θάνατον καταγιγνώσκειν ὧντινων ἂν 

κατέχωσιν, χθὲς δὲ ἐννεακαίδεκα ἀνθρώπων θάνατον κατέγνωσαν ὡς στρατιώτην 

ἀποκτεινάντων· τούτων δὲ τῶν ἐννεακαίδεκα, δύο μὲν καθειργμένοι εἰσίν, οἱ δὲ ἄλλοι 



ἑπτακαίδεκα ἀπόντες κατεγνώθησαν. νῦν οὖν οἱ νέοι ἄρχοντες οὐ μόνον ἐν ταῖς ὁδοῖς 

ἀποκτείνουσιν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. 

 

λέγεται δὲ ὅτι τὸ μὲν πᾶν ἴσως ἑξακόσιοι ἄνθρωποι ἀπέθανον ἐξ οὗ τὸ στράτευμα τὴν ἀρχὴν 

βίᾳ ἥρπασεν, νῦν δὲ νέοι τε καὶ ἀπροσδόκητοι πολέμιοι τῷ στρατεύματι ἐπεφάνησαν, πολλαὶ 

γὰρ ἐθνικαὶ στάσεις αἳ μέχρι τοῦ νῦν ἀλλήλαις ἐμάχοντο συνεστήκασι νῦν ὡς ἐπὶ τὸ στράτευμα 

μαχησόμεναι, ὃ οὐδαμῶς ἐν τῇ τοῦ στρατεύματος προόψει ἔκειτο καὶ παρ' ἐλπίδα ἐγένετο. 

 

ὁ τῶν ἀρχόντων φερέφωνος, τῇ νῦν καταστάσει ὡς προφάσει χρώμενος, ἤγγειλε χθὲς ὅτι οὐκ 

ἐξέσοιτο ἀρχαιρεσίας ποιεῖν τῷ ἐπιγιγνομένῳ ἔτει καθ' ὃ ὑπέσχοντο, ὅμως δὲ οὐδεὶς οὕτως 

ἠλίθιός ἐστιν ὥστε νομίζειν ταύτας τὰς ἀρχαιρεσίας, ὁπόταν ἂν γίγνωνται, κατὰ δικαίους 

νόμους γενήσεσθαι, ἐν γὰρ τοιαύταις ἀρχαιρεσίαις ὅστις νικήσει πάντες ἴσασι πρὶν τὰς 

ἀρχαιρεσίας αὐτὰς γίγνεσθαι. 

 

 

Αἱ ΗΑΠ τὸ Ἀφγανιστᾶν τῷ Σεπτεμβρίῳ καταλείψουσιν 
14 Ἀπριλίου 2021 

 
 

“Καιρός ἐστι τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις οἴκαδε ἐπανελθεῖν,“ εἶπε τήμερον ἐν ταῖς Βρυξελαῖς 

ὁ Anthony Blinken, πρὶν διὰ διαδικτύου τοῖς φερεφώνοις ἁθροίζεσθαι τοῖς τῶν τριάκοντα 

χωρῶν αἳ τὸν Βορείου Ἀτλαντικοῦ Συμφώνου Ὀργανισμὸν (ΒΑΣΩ) συνίστασιν. αἱ οὖν ΗΑΠ 

βούλονται πάντας τοῦς ἐκεῖ καθεστηκότας στρατιώτας πρὸ τῆς 11ης τοῦ Σεπτεμβρίου οἴκαδε 

κομίζειν, ἡ δὲ τῆς ἡμέρας αἵρεσις μεγάλην δύναμιν ἔχει, τοῦτο γὰρ σημαίνει εἴκοσιν ἔτη μετὰ 

τὴν τρομοκρατικὴν ἐπιβολὴν ἣ αἰτία ἐγένετο τῆς εἰς τὸ Ἀφγανιστᾶν εἰσβολῆς. 

 

ἡ πρώτη πρὸς τούτους τοὺς λόγους ἀπόκρισις ἀπὸ τῆς Γερμανίας ἀφίκετο· ἡ Kramp-

Karrenbauer (ἡ τῆς ἀμύνης ὑπουργὸς) εἶπεν ὅτι “ἀεὶ τὸ αὐτὸ εἴπομεν· σύμπαντες μὲν ἅμα 



εἰσερχόμεθα, σύμπαντες δὲ ἅμα ἐξερχόμεθα· δεῖ δὲ τὴν ἀναχώρησιν κατὰ κόσμον γενέσθαι.“ ὁ 

δὲ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου φερέφωνος ὅμοιόν τι εἶπεν· “ ἵνα ἡ εἰρήνη πολὺν χρόνον μένῃ, 

δεῖ τοὺς Ταλιβάνας τοῖς τοῦ Ἀφγανιστᾶν ἄρχουσι σπουδῇ διαλέγεσθαι.“ 

 

ὅμως δὲ πολλοὶ τὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἐρωτῶσιν· τί γενήσεται ἐάν, τῶν Ἀμερικανῶν ἀπελθόντων, 

οἱ Ταλιβάνες βίᾳ χρώμενοι τὴν ἀρχὴν ἕλωσιν;  

 

 

Πολέμου τύμπανα ἀκούεται 
19 Ἀπριλίου 2021 

 
 

Φήμης νῦν περὶ τῆς παρὰ τῷ ὅρῳ τῷ μεταξὺ τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Οὐκρανίας καταστάσεως 

ἀφικομένης, ἄλλοι τε πολῖται καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι εἰδέναι ἂν βούλοιντο πότερον πόλεμος 

γενήσεται, ὁ μὲν γὰρ τῆς Ῥωσσίας πρόεδρος Β. Ποῦτιν νεωστὶ μέρος τοῦ στρατεύματος ἐγγὺς 

τούτου τοῦ ὅρου (καὶ εἰ ἐντὸς τῆς Ῥωσσικῆς χώρας) κατέστησεν, ἡ δὲ Οὐκρανία νομίζει τοῦτο 

τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς εἰς τὴν Οὐκρανίαν εἰσβολῆς. 

 

πάντες μὲν τῶν τῷ 2014ῳ ἔτει γεγενημένων μέμνηνται, τότε γὰρ ὁ Ποῦτιν τὴν χερσόνησον 

Κριμαίαν βίᾳ εἷλεν, νῦν δὲ ἡ τῆς Οὐκρανίας ἀρχὴ φοβεῖται μὴ ὁ Ποῦτιν πᾶσαν τὴν χώραν 

λαβεῖν ἐπιθυμῇ· κατὰ μὲν τὴν τῆς Οὐκρανίας ἀρχὴν ὁ Ποῦτιν τὴν ἀρχαίαν τῆς Σοβιετικῆς 

Ἑνώσεως ἀρχὴν ἀνανεοῦσθαι πειρᾷ, κατὰ δὲ τὸν Ποῦτιν ἡ Ῥωσσία δύναται τὸ στράτευμα ἔνθα 

καὶ ἔνθα ἐντὸς τῆς χώρας ὅποι ἂν βούληται κινεῖν ἐφ' ᾧ διὰ τοῦ ὅρου μὴ διαβῆναι. 

 

περὶ δὲ τῶν ἄλλων χωρῶν, αἱ μὲν ΗΑΠ τὸν Ποῦτιν ᾔτησαν τὸ στράτευμα ἀπὸ τοῦ ὅρου 

ἀπάγειν, τὸ δὲ Ἡνωμένον Βασίλειον δύο ναῦς ἐκεῖσε πέπομφεν τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἑβδομάδι 

ἀφιξομένας. ὅμως δὲ πάντες οἱ δημοσιογράφοι τὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἐρωτῶσν, τὸ ἐρώτημα πρὸς 



ὃ ἄρχων οὐδεὶς ἀποκρίνεσθαι βούλεται, τὴν γὰρ ἀπόκρισιν φεύγουσιν ὡς ἂν εἰ ὁ θάνατος αὐτὸς 

εἴη· ἐὰν ἡ Ῥωσσία εἰς τὴν Οὐκρανίαν εἰσβάλλῃ, τί δεήσει τὰς ἄλλας χώρας πράττειν;  

 

 

Μαρτυρία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώττης 
25 Ἀπριλίου 2021 

 
 

Νέων τινῶν εἰς τὰ ἐμὰ ὦτα ἀφικομένων, δεῖ τήμερον περὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώττης 

διαλέγεσθαι. 

 

ὅπου μὲν ἡμῖν ἔξεστι ταύτην τὴν γλῶτταν μανθάνειν ἤδη ἴσμεν· εἴτε ἐν τῷ διδασκαλείῳ εἴτε 

ἐν τῷ πανεπιστημίῳ εἴτε ἐν ἰδίοις ἱδρύμασιν, τῶν δὲ μαθημάτων εἰς τὸ τέλος ἀφικομένων οἱ 

μαθηταὶ δοκιμασίαν πάσχουσι καί, ἐὰν ἑαυτοὺς ἀποδεικνύωσι μαθόντας ὁπόσα μαθητέα ἦν (ὃ 

οὐκ ἀεὶ γίγνεται...), μαρτυρίαν δέχονται· ὅμως δὲ αὗται μὲν αἱ μαρτυρίαι ἀεὶ ἐκ τοῦ 

ὁργανισμοῦ ἐξαρτῶνται ὅπου ἕκαστος μαθητὴς τὴν γλῶτταν ἔμαθεν, ἀπῆν δὲ μαρτυρία 

αὐτόνομος οὖσα. 

 

νεωστὶ δὲ ὁ μὲν ὀργανισμὸς LanguageCert, ὃς μέρος τοῦ αὐτονόμου ὀργανισμοῦ PeopleCert 

ἐστίν, ἤγγειλε τὴν πρώτην τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώττης Μαρτυρίαν, κατὰ δὲ τὸν Βύρωνα 

Νικολαίδη, ὃς ἱδρύτης τε καὶ πρόεδρος τοῦ PeopleCert ἐστίν, ἐξέσται μὲν τοῖς τε μαθηταῖς καὶ 

πᾶσι οἵτινες ἂν βούλωνται ταύτην τὴν μαρτυρίαν κτᾶσθαι τοῦτο πειρᾶν, ἀδιάφορον δὲ ἔσται 

ὅπου τὴν γλῶτταν ἔμαθον οἳ τὴν δοκιμασίαν πάσχοντες. ἡ δὲ μαρτυρία κατὰ δύο βαθμοὺς 

προτενεῖται, Α1 καὶ Α2 (κατὰ τὴν Εὐρωπαίαν τῆς τῶν γλωττῶν ἐπιστήμης διάταξιν). 

 

ἐν δὲ ταύτῃ τῇ ἐπιχειρήσει πολλοὶ ἔνδοξοι ἀκαδημικοὶ συνειργασμένοι εἰσίν, οὐ μόνον 

Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ ξένοι, τοῖς δὲ πλείονα περὶ τῆς ἐπιχειρήσεως εἰδέναι βουλομένοις ἔξεστι 

τούτοις τοῖς συνδέσμοις χρῆσθαι· 



 

https://youtu.be/LjF3uadOGrA (τῇ Ἀγγλικῇ γλώττῃ) 

https://youtu.be/geQ119uMTws (τῇ Δημοτικῇ Ἑλληνικῇ γλώττῃ) 

 

 

“Χαῖρε, ὦ φίλε Βόρις, πῶς ἔχεις;“ 
1 Μαίου 2021 

 
 

- “Χαῖρε, ὦ φίλε Βόρις, πῶς ἔχεις;“ 

- “Χαίρε καὶ σύ, ὦ φίλε πολίτα· εὖ ἔχω, ἐκ δὲ τῆς οἰκίας οὐκ ἐξῆλθον τήμερον, ὕει γάρ.“ 

 

Τίς ἡμῶν οὐδέποτε τόδε ὠνειροπόλησεν, τὸν τῆς ἡμετέρας χώρας ἄρχοντα διὰ τοῦ τηλεφώνου 

καλέσας αὐτῷ διαλέγεσθαι καὶ λέγειν ἅτινα ἂν σὺ βούλῃ; τοῦτο δὲ ὄνειρός ἐστιν, οὐδαμοῦ γὰρ 

τῆς γῆς ἔξεστι τοῖς πολίταις τοῦτον τὸ ὄνειρον διατελεῖν... πλὴν ἐν τῷ Ἡνωμένῳ Βασιλείῳ. 

 

πῶς δὲ τοῦτο ὑπάρχει; ἆρα ὁ Βόρις Ἰόνσον αὐτὸς τὸν ἀριθμὸν ἀφειδῶς δίδωσιν οἷστισιν ἂν διὰ 

τῆς πόλεως βαδίζων ἐντυγχάνῃ; οὐδαμῶς, ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς ἤδη πεντεκαίδεκα ἔτη ἐν τῷ 

διαδικτύῳ κεῖται, πρὶν μὲν γὰρ πρωθυπουργὸς γενέσθαι ὁ Βόρις Ἰόνσον ἐν τῷ τῆς Παιδείας 

Ὑπουργείῳ εἰργάσατο, τῷ δὲ 2006ῳ ἔτει γράφημά τι (περὶ μεταβολῶν τινων ἃς ἐν νῷ εἶχεν) 

τοῖς δημοσιογράφοις παρέσχεν οὗ οὐ μόνον ἐξῆν τὸν ἀριθμὸν ἰδεῖν ἀλλὰ καὶ οἱ δημοσιογράφοι 

αὐτοὶ οἵτινες βούλοιντο ἐρωτήματα ἐρωτᾶν ἐπωτρύνθησαν ἐκείνῳ τῷ ἀριθμῷ χρώμενοι 

ἀνακαλεῖν. 

 

ἔτι καὶ νῦν, καίπερ τοῦ Βόρις Ἰόνσον πρωθυπουργοῦ γενομένου, ἔξεστι τοῦτο τὸ γράφημα ἐν 

τῷ διαδικτύῳ εὑρεῖν, διὰ δὲ τοῦτο ὁ Simon Case, ὁ τῶν γραφέων ἄρχων οἳ ἐν τῇ Βουλῇ 

ἐργάζονται, ἰδὼν ὁπόσοι ἄνθρωποι τὸν πρωθυπουργὸν εὐθὺς καλοῦσιν, αὐτῷ παρῄνησε τὸν 

ἀριθμὸν μεταβαλεῖν.  

 



 

Ἆρα ναυμαχίαν ὀψόμεθα; 
7 Μαίου 2021 

 
 

Καὶ εἰ οἱ πλεῖστοι περὶ τὰ νεωστὶ ἐγγὺς τῆς νήσου Ζέρσει γιγνόμενα ἀκηκόαμεν, οὐ πολλοὶ 

τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν δύναιντο ἂν ταύτην τὴν νῆσον ἐν τῷ γεωγραφικῷ πίνακι εὑρεῖν. τὸ 

Ζέρσει νῆσός ἐστιν οὗ 90.000 ἄνθρωποι οἰκοῦσιν, κεῖται δὲ ἐγγὺς τῆς Γαλλίας πρὸ τῆς 

Νορμανδίας. πάλαι μὲν αὕτη ἡ νῆσος μέρος τῆς Βρεταννικῆς ἀρχῆς ἦν, ἔπειτα δὲ αὐτόνομος 

ἐγένετο, καὶ εἰ ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τῆς Βρεταννικῆς φυλακῆς μένει, οἱ δὲ ἐκεῖ οἰκοῦντες τὴν ἑαυτῶν 

ἀρχὴν ἔχουσιν, ἔχουσι δὲ καὶ τὸ ἑαυτῶν διαβατήριον, ἀλλὰ τοῦτο τὸ διαβατήριον ἡ Βρεταννικὴ 

ἀρχὴ αὐτοῖς δίδωσιν. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ἔξεστι λέγειν ὅτι ἡ νῆσος μέρος μὲν τοῦ 

Ἡνωμένου Βασιλείου οὐκ ἔστιν, ἡ δὲ τῆς Ἀγγλίας βασίλεια καὶ ταύτης τῆς νήσου βασίλειά 

ἐστιν. 

 

ἥδε δέ ἐστι νῦν ἡ ἅμιλλα, ἡ περὶ τῆς νήσου ἁλιεία, πότερον οἱ Γάλλοι ἁλιεῖς ἐξουσίαν ἔχουσιν 

ἐκεῖ ἁλιεύειν ἢ οὔ, κατὰ μὲν γὰρ τοὺς Γάλλους ἁλιέας ὁπόσαι ἂν νῆες ἐκεῖ ἁλιεύειν βούλωνται 

δύνανται οὕτω ποιεῖν ἀλλὰ οἱ τῆς νήσου ἄρχοντες αὐτοὺς κωλύειν πειρῶσιν, κατὰ δὲ τοὺς τῆς 

νήσου ἄρχοντας μόνον τετταράκοντα μία Γαλλικαὶ νῆες ἐκεῖ ἁλιεύειν ἐξουσίαν ἔχουσιν. 

 

νεωστὶ δὲ ἑξήκοντα μὲν Γαλλικαὶ νῆες ἐν τῷ τοῦ λιμένος εἰσπλῷ μένοντες ἐκώλυσαν τὰς 

Βρεταννικὰς ναῦς ἐκπλεῖν, ὁ δὲ Βρεταννικὸς πρωθυπουργὸς Βόρις Ἰόνσον δύο τριήρεις 

ἔπεμψεν, ὃ καὶ ὁ τῆς Γαλλίας πρόεδρος Ἐμμανουὴλ Μακρὸν ἐποίησεν, ἑκάτερος τὰς τῆς 

ἑαυτοῦ χώρας ναῦς φυλάττειν βουλόμενος. 

 

τοῖς ἀγαθὴν μνήμην ἔχουσι ῥᾷστον ἀναμέμνησθαι ἔσται ὅ τι τῷ μηνὶ Δεκεμβρίῳ ἐγένετο, τοῦ 

Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ τῆς Εὑρωπαικῆς Ἑνώσεως συνθήκας ποιεῖν περὶ τοῦ 

“Βρέξιτ“ πειρωμένων, ἡ γὰρ ἁλιεία χαλεπώτατον τῆς συνθήκης μέρος ἐγένετο. 



 

 

Περὶ τὰ ἐν τῷ Ἰσραῆλ καὶ τῇ Γάζᾳ γιγνόμενα 
13 Μαίου 2021 

 
 

Αὖθις πόλεμος γίγνεται ἐν τῇ Γάζᾳ, ὀγδοήκοντα δὲ καὶ τρεῖς Παλαιστίνοι καὶ ἑπτὰ Ἰσραηλῖται 

ἀπέθανον ἐξ οὗ τῇ Δευτέρᾳ ὃ τὸ πρῶτον ἅμιλλα ἦν ἤδη πόλεμος ἐγένετο. ἡ δὲ τοῦ πολέμου 

ἀρχή; τὰ Ἱεροσόλυμα, πῶς γὰρ οὔ, ἀκριβῶς δὲ τὸ ἀνατολικὸν τῆς πόλεως μέρος, ὃ καὶ οἱ 

Ἰσραηλῖται καὶ οἱ Παλαιστίνοι ὡς ἑαυτῶν κατέχειν βούλονται. 

 

ἡ μὲν τοῦ Ἰσραῆλ ἀρχὴ ἐκέλευσε τῇ προτεραίᾳ ἑβδομάδι Παλαιστίνους τινὰς πολίτας ἐν τούτῳ 

τῷ μέρει οἰκοῦντας τὰς οἰκίας καταλιπόντας ἀπελθεῖν, κατὰ δὲ τοὺς Παλαιστίνους δεῖ τοῦτο 

τὸ τῆς πόλεως μέρος τὴν ἑαυτῶν πρωτεύουσαν γίγνεσθαι· τῆς οὖν ἁμίλλης αὐξανομένης καὶ 

διὰ τῆς πόλεως σκεδαννυμένης, οἱ Ἰσραηλινοὶ φύλακες εἰς τὸ οὕτω καλούμενον “ Ὄρος τοῦ 

Ναοῦ “ εἰσῆλθον, ὃς τόπος ἱερώτατος τοῖς Μουσουλμάνοις ἐστίν, τούτου δὲ γενομένου ἡ 

ἅμιλλα οὐ μόνον διὰ τῆς πόλεως ἐσκέδασεν (ὁπόταν γὰρ οἱ Ἰσραηλινοὶ φύλακες εἰς τὸ Ὄρος 

τοῦ Ναοῦ εἰσίωσι ταραχὴ γίγνεται) ἀλλὰ διὰ τῆς χώρας καὶ ταχέως εἰς τὴν Γάζαν ἀφίκετο. 

 

τῆς δὲ ἁμίλλης ἐκεῖσε ἀφικομένης, τὰ πύραυλα ἑκατέρωθεν διὰ τὸν ἀέρα διεπέτετο, τὸ μὲν γὰρ 

Ἁμᾶς πρὸς τὸ Ἰσραῆλ αὐτὰ ἀνίει, τὸ δὲ Ἰσραῆλ πρὸς τὴν Γάζαν. ἐν μὲν τῇ Γάζᾳ πολλὰ 

οἰκήματα κατεβλήθη, ὀγδοήκοντα δὲ καὶ τρεῖς ἄνθρωποι ἀπέθανον, ἔξεστι δὲ ἐν ταῖς ὁδοῖς 

πάντα διεφθαρμένα ἰδεῖν· αὐτοκίνητα καὶ ἐμπορικὰς ἀγορὰς κτλ., ἐν δὲ τῷ Ἰσραῆλ, οὗ ἑπτὰ 

ἄνθρωποι ἀπέθανον, ἔδοξε τοῖς ἄρχουσι πολλὰ ἀεροσκάφη ἃ πρὸς τὸν ἐν τῷ Τὲλ Ἀβὶβ 

ἀερολιμένα ἐπέτετο πρὸς τὸν ἐν τῇ Εἰλᾶτ ἀερολιμένα παρατρέπειν, τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν 

πυραύλων ὑπὸ τοῦ Ἁμᾶς ἀνεθέντων πρὸς τὸ Τὲλ Ἀβὶβ πέτεται. 

 

κατὰ μὲν τὸν τοῦ Ἰσραῆλ φερέφωνον αὕτη ἡ προσβολὴ οὐ παύσεται πρὶν ἂν τὸ Ἁμᾶς πύραυλα 



ἀνιὲν λήγῃ, κατὰ δὲ τὸν τοῦ Ἁμᾶς φερέφωνον τὸ Ἰσραῆλ αἴτιόν ἐστι τοὺς Παλαιστίνους 

ἐκβαλεῖν βουλόμενον ἐξ οὗ ἀεὶ ᾠκήκασιν.  

 

 

Τὰ ἀντίδοτα καὶ οἱ περιηγηταί 
21 Μαίου 2021 

 
 

Τοῦ θέρους προσχωροῦντος, πάντες οἱ ἐν τῇ περιηγήσει ἐργαζόμενοι, πάντες ὧντινων ὁ μισθὸς 

ἀπὸ τῆς περιηγήσεως ἐξαρτᾶται, εἰδέναι βούλονται πότερον οἱ περιηγηταὶ ἀφίξονται ἢ οὔ, 

ἄλλοι τε καὶ οἱ ἐν τοιαύταις χώραις οἵαις τῇ Ἰταλίᾳ καὶ τῇ Ἱσπανίᾳ καὶ τῇ Ἑλλάδι, ἐν γὰρ 

ταύταις ταῖς χώραις τὰ χρήματα ἃ οἱ περιηγηταὶ ἀναλίσκουσι μέγα μέρος τῆς οἰκονομίας ἔχει. 

 

τῶν δὲ ὅρων τοῦ νοσήματος ἕνεκα κεκλεισμένων, δεῖ σύστημά τι εὑρεῖν ὅ τι ἂν τὰς χώρας ἐᾷ 

ἄλλας ἄλλαις περιηγητὰς πέμπειν, ὅ τι ἂν τοὺς πολίτας ἐᾷ καὶ ἔξω τῆς χώρας ἐξελθεῖν (ὃ 

ῥᾷστόν ἐστιν) καὶ εἰς ἄλλην χώραν εἰσελθεῖν (ὃ χαλεπώτατόν ἐστιν, ἐνθάδε γὰρ τὸ πρόβλημα 

κεῖται, οὐ γὰρ τὸ αὐτό ἐστι τὸ ἐξελθεῖν καὶ τὸ εἰσελθεῖν). 

 

τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ἡ Εὐρωπαικὴ Ἕνωσις συνεβουλεύσατο προχθὲς τὸ οὕτω 

καλούμενον “χλωρὸν διαβατήριον“ παρέχειν τούτοις τοῖς πολίταις οἵτινες ἂν τὸ ἀντίδοτον 

δεδεγμένοι ὦσιν, ἐξέσται δὲ αὐτοῖς ἔνθα καὶ ἔνθα διὰ τῆς ΕΕ πορεύεσθαι. οὗτος ὁ νέος 

“διαβατήριον“ τῇ πρώτῃ τοῦ Ἰουλίου ἡμέρᾳ κύριος γενήσεται. 

 

περὶ δὲ ἐκείνων περιηγητῶν οἵτινες ἂν ἀπὸ χωρῶν ἀφικνῶνται αἳ μέρος τῆς ΕΕ οὐκ εἰσίν, 

παραδείγματος ἕνεκα τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον, ἐξέσται καὶ αὐτοῖς εἰσελθεῖν ἐὰν τὰ αὐτὰ 

ἀντίδοτα δεδεγμένοι ὦσιν οἷς ἡ ΕΕ χρῆται (AstraZeneca, Pfizer κτλ.).  

 

 



Οὐρανία λῃστεία ἐν τῇ Λευκορωσίᾳ 
25 Μαίου 2021 

 
 

Τὰ περὶ τῆς οἰκουμένης γιγνόμενα φέρει ἡμᾶς τήμερον πρὸς τὴν Λευκορωσίαν, ἐκεῖ γὰρ ὁ τῆς 

χώρας ἄρχων Λουκασιέγκο, ὃς ἐν ταῖς τελευταίαις ἀρχαιρεσίαις τὴν νίκην αὐτὸς ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

ἐδίκασεν, μαχητικὸν ἀεροσκάφος ἔπεμψεν ἵνα ἀναγκάζοι ἐπιβατῶν ἀεροσκάφος 

προσγειοῦσθαι. ἡ δὲ αἰτία; ὁ Ῥομὰν Προτάσεβιζ (ἐν τῇ φωτογραφίᾳ), δημοσιογράφος ὃς τῷ 

τῆς Λευκορωσίας ἄρχοντι ἀνθίσταται. 

 

τὸ μὲν ἀεροσκάφος ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Λιθουανίαν ἐπέτετο, τῷ δὲ Λουκασιέγκο, 

αἰσθομένῳ τοῦτον τὸν δημοσιογράφον ἔνδον τοῦ ἀεροσκάφους ὄντα, ἔδοξε τῷ καιρῷ χρῆσθαι, 

ἔδει γὰρ τὸ ἀεροσκάφος διὰ τοῦ τῆς Λευκορωσίας οὐρανοῦ πέτεσθαι· τοῦ οὖν ἀεροσκάφους 

ἐν τῷ τῆς πόλεως Μὶνσκ ἀερολιμένι προσγειοῦσθαι ἀναγκασθέντος, ὁ Ῥομὰν Προτάσεβιζ 

συλληφθεὶς εἰς εἱρκτὴν εἰσέπεσεν. 

 

τούτου δὲ γενομένου, οἱ τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως ἄρχοντες, ταχέως συνελθόντες, τοῦ 

Λουκασιένκο οὐρανίαν λῃστείαν κατηγορήσαντες, συνεβουλεύσαντο οἰκονομικὰς τιμωρίας 

αὐτῷ ἐπιθεῖναι, παραδείγματος ἕνεκα τὰ τῆς Λευκορωσίας ἀεροσκάφη κωλύειν μὴ τοῖς 

Εὐρωπαικοῖς ἀερολιμέσι χρῆσθαι, ἐκέλευσαν δὲ τὰς Εὐρωπαικὰς ἐπιχειρήσεις τὸν τῆς 

Λευκορωσίας οὐρανὸν φυγεῖν. ὅμως δὲ πάντες οἱ ἔμπειροι ὁμολογοῦσιν ὅτι αὗται μὲν αἱ 

τιμωρίαι τῷ Λουκασιέγκο οὐδὲν εἰς πλέον ποιοῦσιν, οὐδὲν προὔργον εἰσὶν (αἱ οἰκονομικαὶ 

τιμωρίαι οὐδέποτε οὐδὲν ἄλλο πράττουσιν ἢ τοὺς τῆς χώρας πολίτας βλάπτειν), δέοι δὲ ἂν 

ἄλλο σύστημα εὑρεῖν. 

 

 

Πεφυλαγμένοι περιηγηταί 
2 Ἰουνίου 2021 



 
 

Ἐν τῷ Ἰσραῆλ ἡ περὶ τῆς νόσου κατάστασις οὐ κακῶς κεῖται, μάλιστα εἰ πρὸς ἄλλας χώρας 

προσεικάζομεν, τῶν γὰρ ἀρχόντων χθὲς  τὰ διακωλύματα ἀφελόντων αὖθις ἔξεστι τοῖς 

πολίταις πάντα ποιεῖν ὁπόσα τὸ πρότερον ἐποίουν· πέντε μὲν ἑκατομμύρια τῶν πολιτῶν τὸ 

ἀντίδοτον δεδεγμένοι εἰσὶν (ἐν τῷ Ἰσραῆλ ἐννέα ἑκατομμύρια πολιτῶν οἰκοῦσιν), ὁ δὲ τῶν τὴν 

νόσον πασχόντων ἀριθμὸς μάλιστα ἐμειώθη, παραδείγματος ἕνεκα χθὲς μόνον τριακόσιοι 

πεντήκοντα καὶ δύο πολῖται ἔτι τὴν νόσον ἔπασχον, τῇ δὲ Κυριακῇ μόνον τέτταρες ἄνθρωποι 

εἰς τὴν νόσον κατέπεσον. 

 

ὅμως δὲ οἱ ὅροι ὀλίγου δεῖν κεκλεισμένοι μένουσιν, οἱ γὰρ ἄρχοντες κωλύειν πειρῶσι μὴ νέα 

τῆς νόσου γένη εἰς τὴν χώραν εἰσελθεῖν, ἔνιοι μὲν γὰρ τῆς χώρας πολῖται οἳ ἀπεδήμησαν νῦν 

ἐπανέρχονται, ἀφικνοῦνται δὲ καὶ περιηγηταί τινες (ἐλάχιστοι δή), οἱ δὲ ἐν τέλει φοβοῦνται μὴ 

οὗτοι νέα τῆς νόσου γένη εἰσφέρωσιν, διὰ δὲ ταῦτα ἀναγκαῖόν ἐστι τοῖς νεωστὶ ἀφικομένοις 

δέκα ἡμέρας ἐν ἀπομονώσει μένειν· ὅπως δὲ αὐτοὺς φυλάττειν δύνωνται βούλονται 

ἠλεκτρονικοῖς ψελίοις χρῆσθαι, οὕτως γὰρ εἰδέναι δυνήσονται οι φυλάττοντες πότερον οἱ 

φυλαττόμενοι ἐν τῇ ἑαυτῶν οἰκίᾳ εἰσὶν ἢ τὴν ἀπομόνωσιν φεύγοντες τοῖς φίλοις ἐν τῷ 

οἰνοπωλίῳ συμπίνουσιν. 

 

τοῦτο δὲ ἐν νῷ ἔχων, ἡ μὲν ἀρχὴ τὴν ἐπιχείρησιν SuperCom ἐπὶ τετταράκοντα ἑκατομμυρίοις 

Σιέκελς (ἴσως ἐννέα ἑκατομμύρια Εὐρῶν) 30,000 ἠλεκτρονικὰ ψέλια παρέχειν ἐκέλευσεν, ἐν 

δὲ τῇ φωτογραφίᾳ ἰδεῖν δυνάμεθα δύο πολῖται οἳ ἐπανελθόντες τὸ ψέλιον ἐν τῷ Ben Gurion 

ἀερολιμένι αὐτῷ ἐδέξαντο· ἐπὶ δὲ τούτῳ ἡ ἀρχὴ ἄρξεται τῇ ἐπιγιγνομένῃ ἑβδομάδι τὸ 

ἀντίδοτον τοῖς ἤδη δώδεκα ἔτη γεγονόσι διδοῦσα. 

 

 

Διπλῆ θαυμαστὴ χειρουργία 
11 Ἰουνίου 2021 



 
 

Αὖθις δεῖ περὶ τῆς νόσου Covid-19 διαλέγεσθαι, ὅμως δὲ οὐ περὶ τῆς νόσου αὐτῆς ἀλλὰ περὶ 

διπλῆς χειρουργίας ἣν Ἰταλικοὶ ἰατροὶ ἐποίησαν, ἐκεῖ γὰρ δύο καρδίας μετεμόσχευσαν, ἀλλὰ 

τοῦτο τὸ ἄγγελμα κατ' αὐτὸ οὐδὲν ἀξιόλογον εἴη ἄν, πολλάκις γὰρ καρδιῶν μεταμοσχεύσεις 

γίγνονται διὰ πάσης τῆς οἰκουμένης· ποῦ οὖν τὸ θαῦμα κεῖται; 

 

καὶ δὴ καὶ τὸ ταύτης τῆς διπλῆς χειρουργίας θαῦμα διπλοῦν ἐστιν· πρῶτον μέν, αἱ δύο καρδίαι 

ἐξ ἀνθρώπων ἐγένοντο οἳ τῇ Covid-19 νόσῳ ἀποτεθνηκότες ἦσαν· ἔπειτα δέ, οἱ δύο ἄνθρωποι 

οἳ τὰς νέας καρδίας ἐδέξαντο οὔτε τὸ ἀντίδοτον δεδεγμένοι ἦσαν οὔτε ἀντισώματα τινὰ εἶχον. 

 

κατὰ τοὺς νόμους, ἵνα τὴν ἀνάχρωσιν κωλύωσιν ἔξεστιν ὄργανόν τι ἀνθρώπου τῇ Covid-19 

νόσῳ ἀποθανόντος μεταμοσχεύειν μόνον εἰ ὁ δεξόμενος ἄνθρωπος εἴτε τὴν νόσον ἤδη ἔπαθεν 

εἴτε τὸ ἀντίδοτον ἐδέξατο (ὡς ἔπος εἰπεῖν· εἰ ἀντισώματα ἔχει)· ὅμως δὲ οἱ δύο ἄνθρωποι οὕτω 

ταχέως νέας καρδίας ενδεεῖς ἦσαν ὥστε ἔδοξε τοῖς ἰατροῖς τὰς μεταμοσχεύσεις ποιεῖν καὶ εἰ 

μηδέτερος ἀντισώματα εἶχεν. 

 

ἡ μὲν πρώτη χειρουργία ἐν τῇ Βολονίᾳ ἐγένετο, ὁ δὲ τὴν νέαν καρδίαν δεξάμενος ἑξήκοντα 

καὶ τέτταρα ἔτη γεγονώς ἐστιν, ἡ δὲ δευτέρα ἐν τῇ Ῥώμῃ, ἐκεῖ δὲ νεανίας πεντεκαίδεκα ἔτη 

γεγονὼς τὴν ἑτέραν καρδίαν ἐδέξατο. οἱ δύο ἤδη τὸ νοσοκομεῖον ἀπολιπόντες οἴκοι ἡσυχίαν 

ἔχουσιν οὐδὲν τῆς νόσου σύμπτωμα ἀποδεικνύντες. 

 

 

Διάτασις ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις 
16 Ἰουνίου 2021 



 
 

Αὖθις ἡ διάτασις ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπιφαίνεται (ἀλλά, εἰ δεῖ τἀληθῆ εἰπεῖν, οὐδέποτε 

ἀφανίζεται)· ἡ δὲ αἰτία; ὡς πολλάκις γίγνεται, τὰ Ἀνατολικὰ Ἱεροσόλυμα ἐν τῷ τῆς ἁμίλλης 

κέντρῳ κεῖται. 

 

πολλοῖς μὲν Ἰσραηλίταις ἀρέσκει τὴν τοῦ τῆς πόλεως ἀνατολικοῦ μέρους αἵρεσιν ἐγκωμιάζειν 

τε καὶ τιμᾶν (τὸ Ἰσραῆλ τοῦτο τῆς πόλεως μέρος τῷ 1967ῳ ἔτει εἷλεν), τοῦτο δὲ ἐγκωμιάζουσιν 

ἐξέτασιν διὰ ἐκείνου τοῦ τῆς πόλεως μέρους ποιούμενοι, ὃ μάλιστα τοῖς Μουσουλμάνοις τοῖς 

ἐκεῖ οἰκοῦσιν ἐνοχλεῖ· οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν Ἰσραηλιτῶν οἳ ταύτης τῆς ἐξετάσεως μετέχουσιν 

οὗτοι μέν εἰσιν οὓς πάντες “ὑπερορθοδόξους“ καλοῦσιν, ἐν δὲ νῷ εἶχον τὴν ἐξέτασιν τῇ 10ῃ 

τοῦ Μαίου ἡμέρᾳ ποιεῖσθαι, ἀλλὰ οἱ ἄρχοντες φοβούμενοι μὴ τὰ βίαια ἐπιφαίνοιτο, τὴν 

ἐξέτασιν ἀνεῖλον· τέλος δέ, πολλῶν ὑπερορθοδόξων λιπαρησάντων, οἱ ἄρχοντες ἐξουσίαν 

ἔδοσαν. 

 

τὰ δὲ βίαια φυγεῖν πειρώμενοι, οἱ διατιθέντες τὴν ὁδὸν μετέβαλον ἵνα ἡ ἐξέτασις μὴ διὰ τοῦ 

Μουσουλμάνου δήμου διαβαίνοι, ἀλλὰ τοῦτο ἀλυσιτελὲς ἔτυχεν ὄν, ὃ γὰρ γενησόμενον ἦν 

ἐγένετο καὶ οἱ διαδηλωταί, διὰ τῆς οὕτω καλουμένης Ἀρχαίας Πόλεως εἰς τὴν τῆς Δαμασκοῦ 

Πύλην ἀφικόμενοι, διὰ μὲν αὐτῆς οὐ διέβησαν (ὃ οἱ φύλακες ἀπεῖπον, τοῦτο γὰρ παροξυσμὸς 

εἴη ἄν), ἐκεῖ δὲ ἐχόρευσάν τε καὶ ᾖσαν τὰ σημεῖα ἀνασείοντες καί, πῶς γὰρ οὔ, τῶν Ἰσραηλιτῶν 

καὶ τῶν Μουσουλμάνων πάντα πλὴν “καλοὺς κἀγαθοὺς“ ἀλλήλους καλούντων, τὰ βίαια 

ἤρξατο. 

 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὁπόταν ἅμιλλά τις ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπιφαίνηται, σχεδὸν ἀεὶ παρὰ τῇ τῆς 

Δαμασκοῦ Πύλῃ ἄρχεται. 

 

 


