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ΣΤΟ ΕΞΩ Φ ΥΛ Λ Ο :

Φυλάκιο στό Μισμάρ *Αγιαρντέν, 
στά συριακά σύνορα.

Τι θά γίνη μέ τά κτήματα πού οι "Αραβες, φεΰ- 
γοντες, εγκατέλειψαν οτό Κράτος τοϋ Ι σ ρ α ή λ :

Τ ό  Κέρεν Καγιέμεθ αέ μιά άποφασιατ ική  καμπή
τον JOSEPH WEITZ .

Μόλις γεννήθηκε to  Κράτος τοΰ ’Ισραήλ, έτέθη τό ερώτημα : Ποια θά  
είναι τώρα ή αποστολή τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ ; Αυτό to  ερώτημα έτέθη τήν 
επομένη τών νικών τοΰ στρατοΰ μας, δταν οί "Αραβες έγκατέλειψαν ομαδι
κά»; τά χωριά τους και τά παράτησαν δλα. Μιά γνώμη διαδόθηκε τότε σάν 
νάταν ενα σύννεφο σκόνης : κατακτήσαμε τη γή τοΰ 'Ισραήλ, δεν χρειάζεται 
πιά νά την εξαγοράσουμε. 'Ό τ ι κατακτήσαμε μέ τά δπλα ανήκει φυσικφ δι- 
καιώματι στό Κράτος τοΰ ’Ισραήλ—και επομένως ; * "Εληξε τό Κέρεν Καγιέ- 
μεθ, εληξε ή αποστολή του».

Πρέπει νά παραδεχθοΰμε ότι στην άρχή, πυΰ είχαμε παρασυρθεΐ στό 
στρόβιλο τόσο ραγδαίων απίστευτων καί απροόπτων γεγονότων, πολλοί άπό 
μάς επηρεασθήκαμε από τήν γενική τάση 'καί συμφωνήσαμε με τούς άλλους : 
— «’Απελευθερώσαμε καί θά  συνεχίσουμε νά άπελευθερώνουμε τή χώρα μας. 
01 ’Άραβες φύγανε κι* έγκατέλειψαν τή γή τους. Ή  γή επανήλθε σέ μάς. 
Μάς ανήκει.

Μιά βαθύτερη ανάλυση τών γεγονότων θά μποροΰσεα εύκολα νά μάς 
πείση δτι ίσα—ίσα τό Κέρεν Καγιέμεθ βρισκότανε μπροστά σ’ ενα μεγάλο 
εργο, ή πραγματοποίηση τοΰ οποίου εκλεινε μέσα της ενα ολόκληρο κόσμο. 
’Ανάμεσα από τά γεγονότα καί από τις αναστατώσεις φάνηκε σιγά σιγά ό 
δρόμος πού έπρεπε ν* ακολουθήσουμε, ενας δρόμος άσφαλής καί ξεκαθαρι
σμένος. Τό Κέρεν Καγιέμεθ, πού δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός θεσμός, αναγ
κάσθηκε μολοντούτο, από τήν ίδια  τή φΰση τής δράσείός του (εξαγορά τής 
γης καί μεταβίβασή της από τούς ’Άραβες γαιοκτήμονες στά χέρια μας) νά 
Ιξαρτηθή άπό τις πολιτικές σχέσεις μας μέ τούς ’Άραβες. Ε ίναι σχεδόν βέ
βαιο δτι θά εξαρτηθοΰμε από τις εσωτερικές διακυμάνσεις τοΰ αραβικού 
κόσμου καί από τά  κέφια του. Βέβαια, κι5 άλλοι παράγοντες επηρέασαν στο 
παρελθόν τή δράση μας, παράγοντες εσωτερικοί, δπως ή χρηματοδότηση τοΰ 
'Ιδρύματος μας άπό τούς Εβραίους τής Διασποράς.

Πολύ συχνά ετυχε νά μάς περιωρίση καί νά μάς συγχρατήση ή έ’λλειψη 
χρημάτων. Ά λλά  δσο καί νάναι, ό κυριώτερος παράγοντας βρισκόταν στον 
’Αραβικό κόσμο. Ε κείνο ι πού άνελάμβαναν τις συναλλαγές μας μέ τούς ’Άραβες 
επρεπε άπαραιτήτως νά είναι πολύ ενήμεροι τοΰ τρόπου τής ζωής, τών άναγ- 
κών τους, τής νοοτροπίας τους καί τής πολιτικής τους. "Ολα, στοιχεία πού 
επρεπε νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν. Οίοδήποτε γεγονός πού θά  ξέφευγε άπό τήν 
κανονικότητα—δπως, παραδείγματος χάριν, μιά τοπικιστική διαμάχη ανάμεσα 
σ’ ενα εβραϊκό χωριό και σ’ ενα αραβικό—μποροΰσε νά εχη ενα ολέθριο αν
τίκτυπο πάνω στήν εργασία μας. Χωρίς ν’ αναφέρουμε σοβαρές ταραχές δπως 
εκείνες τοΰ 1936— 1939 ή τοΰ σημερινού πολέμου.

Μποροΰσε κανείς εΰλόγως νά ΰποθέση δτι ή ριζική αλλαγή στήν κατά 
σταση τών Α ράβων τής Παλαιστίνης επηρέαζε σημαντικά τήν εργασία μας 
καί δτι τό Κέρεν Καγιέμεθ θά βρισκόταν αντιμέτωπο μ’ ενα νέο πρόβλημα. 
Ά λλά , ποιο πρόβλημα ; Κι" αν ακόμα υποθέσουμε οτι δέν εγινε τίποτα άπ’ 
δσα έγιναν τώρα τελευταίως, κι’ δτι οί ’Άραβες δέχθηκαν μαζΰ μας τήν 
απόφαση τοΰ Ο Η Ε  κι’ δτι θ ά  κτίζαμε τό Κράτος μας μ5 δλη τήν ησυχία 
μας—ενα Κράτος πού θ ’ αγκάλιαζε στους κόλπους του μιά ήσυχη αραβική 
μειονότητα—καί πάλι τό πρόβλημα τής γής θ ά  παρέαενε Ιξαιρετικά λεπτό 
καί πολύπλοκο. Καί πάλι θά επρεπε νά τροποποιήσουμε ριζικά τήν γεωρ



4

γική πολιτική μας γιά νά την προσαρμόσουμε στις απαιτήσεις τής νέας 
καταστάσεως. Ή  φυγή των "Αράβων αποτελεί ένα πρόβλημα τελείως δια
φορετικό, ή δίκαιη λύση τοΰ οποίου -θά προδικάση τή μοίρα τής γης στο 
Κράτος τοΰ ’Ισραήλ.

Δεν είμαστε εμείς οί Ε βραίο ι, πού Αναγκάσαμε τούς "Αραβες νά φύ
γουν. Οί ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τήν κατάσταση αυτή. Φαίνεται επίσης, 
από αραβικές μαρτυρίες, δτι οί 'Ά γγλοι έβαλαν τό δάκτυλό τους στήν \'πό- 
θεση αυτή. Αυτή ή όμαδική φυγή στήν αρχή υπήρξε ανεξήγητη για μας. 
Μπορούμε νά φαντασθούμε δτι ήταν ενα σχέδιο προμελετημένο από τούς 
'Άραβες ηγέτες και από τούς Βρεταννούς τούς σύμβουλους, πού προέβλεπε 
τήν Ιχκένωση τοΰ αραβικού πληθυσμού γιά νά διευκολυνθώ ή κατάκτηση 
τού 'Ισραήλ. Αυτή ή κατάκτηση θά  διευκολΰνετο πράγματι καί θ ά  κέρδιζε 
σε ταχύτητα. Ή  εκστρατεία επρεπε νά φθάση στο νικηφόρο τέρμα της εντός 
δύο εβδομάδων. Καί υστέρα οί φυγάδες θ ά  γύριζαν γιά νά εγκατασταθούν 
πάλι στά κτήματά τους καί σ’ εκείνα των Εβραίω ν. Τό σχέδιο αυτό κατέρ- 
ρευσε σάν χάρτινος πύργος. 'Οπωσδήποτε δεν πρόκειται νά στενοχωρεθούμε 
γι’ αυτό! Τώρα πού έφυγαν, δέν μας ενδιαφέρει παρά μόνο ενα πράγμα: Νά 
μη ξαναγυρίσουν πίσω.

Τά συμπεράσματα πού ώρισμένοι κύκλοι βιάζονται νά βγάλουν απ’ αυτό 
τό γεγονός, είναι εσφαλμένα. Ε ίναι σωστό' λένε- δτι οί Ά ραβες δέν πρέπει 
να γυρίσουν. 'Επομένως μπορούμε νά διαθέσουμε ελεύθερα τις γαΐες τους. 
Καί δέν εχουμε πιά νά σκεφθοΐμε ούτε εξαγορά ούτε άπο λύτρωση.

Αυτός ο συλλογισμός είναι εσφαλμένος από τήν αρχή του γιατί δέν 
υπάρχει καμμιά υποχρεωτική σχέση ανάμεσα στη μή επιστροφή των Αράβων 
καί στήν κατάσχεση των περιουσιών τους. "Αν πούμε δτι δέν υπάρχει πιά 
θεση γι’ αυτούς μεταξύ μας, δτι ή παρουσία τους θ ’ αποτελούσε γιά μάς ενα 
βαρύ φορτίο, δτι ή κινητή περιουσία τους έπαθε ζημίες, καί ακόμα περισ
σότερο, δτι ή παρουσία τους μεταξύ μας θά ϊσοδυναμούσε μέ τον κίνδυνο 
μιας πέμπτης φάλαγγας, δλες αυτές είναι αλήθειες αναμφισβήτητες. ’Αλλά 
από κεΐ ως τό συμπέρασμα δτι ή ακίνητη περιουσία τους είναι πιά δική 
μας, επ '1 j i )  βάσει ενός πολεμικού, ενός διεθνούς, ή ενός ηθικού δίκαιου, κι’ 
ότι δέν έχουμε καμμιά υποχρέωση νά τούς αποζημιώσουμε καί νά τούς επι
τρέψουμε νά πάνε νά εγκατασταθούν αλλού, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Μια 
τέτοια στάση θά ήταν απαράδεκτη στά μάτια των άλλων.λαών καί στά δικά 
μας επίσης. Δέν θά  βασιζόταν πουθενά.

Καί πρώτα άπ’ όλα, από τήν πλευρά τού διεθνούς δικαίου. Γιατί άν 
νικήσαμε τον αραβικό λαό, αυτό δέν σημαίνει ότι δέν πρέπει νά σεβασθούμε τήν 
ατομική ιδιοκτησία τών άράβων ιδκοτών. Κατέχουν έγκυρους τίτλους ιδιοκτη
σίας. Μπορεί ν’ άντιτάξη κανείς ότι δέν είναι παρά κουρελόχαρτα. Ά λλά είναι 
ακόμα νωπές στη μνήμη μας οί προσπάθειες καί οί κόποι μας γιά νά γίνη ή 
εφαρμογή Ινος κουρελόχαρτου. Πρέπει νά σεβασθούμε τά γραπτά ντοκουμέντα.

Κάθε ίραβας ιδιώτης θά μπορέση ν ’ άπευθυνθή μ’ απόλυτον πνεύμα 
δικαιοσύνης στήν κυβέρνηση τού ’Ισραήλ γιά νά διεκδίκηση τήν περιουσία 
του, καί ή κυβέρνηση τού ’Ισραήλ δέν θά μπορέση ν’ άποφύγη τις υποχρεώ
σεις της μέ μιά επιγραμματική φράσι: «Νικήσαμε τον αραβικό λαό μέ τό 
σπαθί μας». Μιά τέτοια στάση δέν θά είχε κανένα νομικό στήριγμα, κι° όταν 
η κυβέρνηση βγάζει ενα σχέδ ο αγροτικής μεταρρυθμίσεως, τό σχέδιο αυτό 
αφορά τόσο τούς Εβραίους όσο καί τούς ’Άραβες. Καμμιά αγροτική μεταρ
ρύθμιση στον κόσμο δέν δικαιούται νά ξερριζώση τούς αγρότες από τή γή 
πού τούς τρέφει. Κ ι’ αν πρόκειται γιά τά μεγάλα τσιφλίκια, όλοι ξέρουν από 
πολύ καιρό δτι δέν αντιπροσωπεύουν παρά μιά ελάχιστη αναλογία συγκρι
τικά μέ τό σύνολο τών γαιών τού Έ ρ ετς  - Ίσραέλ. Ή  συντριπτική πλειονό
τητα τών μικρών κτημάτων ανήκαν στους «τφελλάχ*· πού <5π° αύτά ζούσαν.

Ό  δεσμός άνάμεσα στή γή καί σ’ εκείνον πού τή δουλεύει, είναι στενός, 
ακόμα καί γιά τους ’Άραβες. Αυτός δ δεσμός δέν είναι ίσως αρκετός γιά νά 
τούς έπιβάλη πράξεις ηρωισμού καί απεριόριστη αφοσίωση σε καιρό πολέμου, 
καί ή φυγή τους είναι μιά απόδειξη. Ά λλά σέ καιρό ειρηνης αυτός ο δεσμός 
διατηρεί όλη τήν αξία του καί κανείς δέν μπορεί νά τον καταργήση μέ μιά 
μονοκονδυλιά. Δέν μπορεί νά λυθή παρά μονο με την πληρη συγκατάθεση 
τού ιδιοκτήτη. Ώ ς σήμερα εφαρμόσαμε πάντοτε τό σύστημα τής άποζημιώ- 
σεως τών ενδιαφερομένων. Δέν ήταν βέβαια ο νομος τής εντολοδοχου Δυνα- 
μεως πού προστάτευε τούς κτηματίες αυτούς. Ό  νόμος ήταν άρκετά ελαστικός, 
γιά νά μπορέση νά τον καταστρατηγήση κανείς με τήν^ μεγαλύτερη ευκολία 
καί νά γδύση τον καλλιεργητή χωρίς νά τού δωση τήν έλαχιστη αμοιβή. Τό 
Κέρεν Καγιέμεθ άντιτάχΟηκε από τήν πρώτη στιγμή σέ τέτοιους ελιγμούς, 
ανάξιους τής γραμμής πού χάραξε στήν κτηματική πολιτική του. Κ άθε αγορά 
μας έγινε έναντι πληρωμής καί έπέτρεψε στον πωλητή νά έγκατασταθή αλλού.

Καί τώρα δέν θ ’ ακολουθήσουμε άλλο δρόμο από κείνο τής^ συμφωνίας 
μεταξύ τών συμβαλλόμενων. Οί άραβες πρόσφυγες δέν είναι τόσο μακρυά. 
Δέν μάς χωρίζουν άπ’ αυτούς ούτε ωκεανοί ούτε δύσβατα βουνά. Μπορεί να 
μή βρίσκονται πάνω στο έδαφος τοΰ Κράτους τοΰ Ισραήλ, αλλα παντιος βρί
σκονται στο ’Έ ρετς—Ίσραέλ. ’Ό χ ι μόνο εκείνοι πού κάθονται στο τρίγωνο 
(Τζένιν, Ναπλοίίζ, Τουλκαρεμ), άλλά κι* εκείνοι πον βρίσκονται στην^ ^ περ- 
ιορδανία στή Συοία ή στο Λίβανο, ζούν σε μια ατμόσφαιρα Ερετς Ισραελ. 
Ζούνε πάνω σέ μιά γή μέ τήν ’ίδια φύση, στο ϊδιο κ λ ίμα ,  εφαρμόζουν τα  ίδια 
συστήματα καλλιεργείας, καί όλα γύρω τους τούς θυμίζουν τους όρους τής 
ζωής τους στο ’Έ ρετς Ίσραέλ. Καί εμείς δέν μπορούμε νά κοψουμε με το 
σπαθί αυτό τό δεσμό πού τούς δένει στή γή τους.  ̂ __

Δέν πρέπει νά φαν'τασθή κανείς ότι οί κυβερνήσεις τών^γειτονικών αρα
βικών κρατών θά σπεύσουν σέ βοήθεια τών προσφυγών καί οτι θ α  τους βοη
θήσουν νά εγκατασταθούν στή χώρα τους. Ά ν  θέλαμε να^ μείνουμε πιστοί 
στο γράμμα τοΰ νόμου, θά  μπορούσαμε νά επιρρίψουμε ολη την ευθυνη αυτής 
τής ελεεινής καταστάσεως πάνω στούς Αραβες ηγέτες που προκαλεσαν τεχνητά 
τήν όμαδική φυγή τών δικών τους. Θά μπορούσαμε νά τούς πούμε: Ποιος 
σάς είπε νά φ ύγετε ; Ποιός κάλεσετά γειτονικά Ά ραβικα κράτη να εισβάλουν 
στή Χώρα μας καί νά μάς κηρύξουν τον πόλεμο \ Καθώς φαίνεται ήρθαν 
στή χώρα αυτή γιά νά σώσουν τ’ αδέρφια τους από τά χέρια τών σιωνιστών. 
Τό γεγονός είναι ότι έχασαν τον πόλεμο. Πηγαίνετε τώρα στους ηγετες σα? 
καί ζητήστε άπ5 αυτούς νά σάς βγάλουν απ’ τή δύσκολη θέση πού βρίσκεσθε 1 
Ά λλά  ξέρουμε ότι οί έν λόγφ ηγέτες δέν θά κουνήσουν^ ούτε τό δακτυλάκι 
τους γιά νά συνδράμουν τ’ αδέλφια τους στή δυστυχία. Οι αντιπρόσωποι τών 
μεγάλων δυνάμεων θά χύσουν δπακτδήποτε μερικά δάκρυα κροκοδείλου πανω 
στήν πικρή μοίρα σας, όπως δ Μπέβιν κι’ οί άλλοι— και θ ’ αποφασίσουν νά 
γίνουν έρανοι εκατομμυρίων γιά νά σάς βοηθήσουν— αλλά τί θά βγή ; ^

Μπορεί τό Ισραήλ νά μή φέρει νομικώς καμμιά ευθύνη γιά τούς άραβες 
πρόσφυγες. 'Υπάρχει όμως ένας άλλος ισχυρός παράγοντας πού τό Ισραήλ 
δέν μπορεί νά παραβλέψη, καί είναι τό α ίσθημα τής ηθικής ευθύνης. Καί 
είναι άκριβώς τώρα πού πολεμάμε, τώρα πού κάνουμε τό  ̂πάν γιά νά νική
σουμε, πού πρέπει νά προσέξουμε νά μή άποκοιμηθή μέσα μας ο ηθικός 
παράγοντας. Γ ι’ Ικείνο, πού άφοΰ ξαναγίνει ειρήνη, δέν μπορεί νά έπανέλθη 
στή στοιχειώδη τρέχουσα ηθική, είναι άμφίβολο αν ίσχυουν οι νίκες του. 
Αυτό τό ηθικό α ίσθημα μάς λέει ότι άποκτήσαμε τά ουσιαστικά, ότι δ ια θέ
τουμε σήμερα στό Κράτος τοΰ Ισραήλ αρκετό χώρο γιά νά. απορροφήσουμε 
τις μάζες πού θά  έρθουν μέ τήν «άλιγιά». Ά ς  μή ξεχάσουμε ότι είμαστε δ 
περιούσιος λαός πού γνωρίζει βέβαια τή χρήση τών όπλων άλλά δέν ξεχνά τον 
κύριο σκοπό του : τήν Ειρήνη. Ή  Ειρήνη μάς είναι ανεκτίμητη, γιά μάς καί
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για τά παιδιά μας. Γό χρυσό δεν έχει μεγάλη σημασία προκειμένου νά τήν 
πραγματοποιήσουμε καί ν ί τήν εδραιώσουμε.

T kJ k σκ/Ψ ει?> φθάνουμε στά έξης τρία συμπεράσματα:
1) υ ΐ  Αραβες δεν πρόκειται νά ξαναγυρίσουν στό Κράτος τοΰ Ίστραήλ. 

Η φυγή τους εχει γιά μάς τή σημασία Ινός -θαύματος πού πρέπει νά 
διαφυλαξουμε.

2) Πρέπει Vs αγοράσουμε τή γή τους, γιά νά κόψουμε θριστικά τό 
δεσμό που τους συνδεει μ εμάς. Τό νά κόψουμε τό δεσμό δεν είναι ένας 
αυτοτελής σκοπος, αλλα τουναντίον ενα μέσο γιά νά συσφίξουμε τις σχέσεις 
κι απο κει βγαίνει το τρ ίτο  συμπέρασμα.

°) Τά χρήματα πού θά  τούς δ(όσουμε γιά νά πληρώσουμε τά κτήματά 
τους πρεπει να τους επιτρέψουν νά εγκατασταθούν στή χώοα στήν οποία 
καταφυγανε. '
, Αυτά τά^ τρία συμπεράσματα είναι άλληλένδετα καί αποτελούν ένα 
οργανικο συνο/.ο. 'Οποιοσδήποτε θελήση νά τροποποίηση τή βάση, θά  κ/ο- 
νιση ολο^το οικοδόμημα.

Εδώ φαίνεται ή ουσιαστική αποστολή τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ. ’Αφού πρό
κειται να απελευθερώσουμε τις γαΐες αυτές έναντι πληρωμής, πρέπει ό
Λυτρωτής ο εβραϊκός^ λαός—νά δώση τά μέσα στον άνεγνοιρισμένο ποάκτοοά 
το υ : στα Κερεν Καγιεμεθ.

Εδω προσκρούομε στις διαμαρτυρίες ώρισμένων εβραϊκών κύκλων, ποό 
παντος στο εςωτερικο. «Α φοΰ πρόκειται νά εξαγοράσουμε αυτές τις γαΐες— 
/.ενε, για το εργο αυτο είναι αρμόδιο τό Κράτος τοϋ Ισραήλ. Ά φ οΰ  αύτά 'τά  
κτήματα βρίσκονται εντός τοϋ εδάφους του, τό Κράτος πρέπει νά διεξαγάγιι 
τις διαπραγματεύσεις μέ τούς άραβες ιδιοκτήτες νά τούς άποζημιώση νά 
τους έγκαταστηση στις γειτονικές χώρες κ.τ.λ. Δέν είναι δουλειά τοϋ παγκό
σμιο υ εβραϊσμού κι ακόμα όλιγώτερο τοϋ Κέρεν Κ αγιέμεθ. Τ  αυτούς 
απαντώ οτι ο προσανατολισμός τους μέ ανησυχεί καί μέ κάνει νά δυσπιστώ— 
απαντώ οτι φοβούνται νά βάλουν τό χέρι στό πορτοφόλι γιά νά δώσουν τή 
συνδρομή τους στην απελευθέριοση τής γης.

Γίν εχει πράγματι ή πίστη τους ; “Α ν  παραδείγματος χάριν οί 
άραβικες περιουσίες αντιπροσωπεύουν μιά αξία 8 0 0 -1 0 0  έκατομαυρίων λιρών, 
είναι το Κράτος του Ισραήλ πού πρέπει νά τά διόση; Καί πού θά  μπορούσε 
να βρη τέτοιο ποσον ; Ας υποθέσουμε δτι τό Κράτος θά πετύχη ένα εξω-

nnn π<Η° * έγνυηθή αν δχι τό Γ ισούβ; ποιος άν δχι  ο!
umj.UUU εβραιοι—και σε πεντε χρόνια τό ενάμισι' εκατομμύριο τών Εβραίω ν 
ισραηλιανων— που θά βρεθούν αντιμέτωποι μέ μιά γιγαντιαία οικονομική 
ευθύνη, μ πρ οστά  στην οπ ο ία  άλλοι λαοί, πιο β α θ ε ι ά  ριζωμένοι απ’ αυτούς 
στη γη τους, θα διστάζανε και μέ τό δίκιο τους ; Κ ι’ δλα αυτά γιά ν’ απαλ- 
λαξουμε τις μεγάλες εβραϊκές κοινότητες— στήν ’Αμερική, στή Νοτιοαφρική, 
στην Αγγλία κ .τ .λ .  απ ο  το μέρος που τούς πέφτει σ ’ αυτή τήν ίερή « π ο -  
στολη  της ίίποΛυτριοσεως τής γης ;

Μπορούμε ποτέ νά τό παραδεχθούμε ; Ε ίνα ι ποτέ δυνατόν νάχουμε τήν 
αξίωση ^απ το 1 ισουβ^νά σηκώση μόνο τον, έκτος από τό βάρος τοϋ πο
λέμου, έκτος απο την ανοικοδόμηση ενός Κράτους, κι’ αυτό τό πελώριο οϊκο- 

'  ν0,μΐκυ Ραρος > στ,° κ«τω κάτω γιά ποιόν μας χρειάζεται ή γή ; Μήπως 
για το σημερινό Γ ισουβ ; “Ισα ϊσα. Γιά τις δεκάδες καί τις εκατοντάδες τών 
χιλιάδων των Εβραίων που μπαίνουν καί θά  μπαίνουν στή χώρα γιά νά 
κτίσουν και να ξαναζήσουν. Ποιος πρέπει νά φροντίση γ ι’ αυτούς ; Μήπως 
δεν είναι φυσικό εργο τοΰ εβραϊσμού νά χρηματοδότηση τήν «άλιγιά» τήν 
απορρόφηση των μεταναστών στή χώρα, καί ταυτοχρόνως τήν εξαγορά τής 
γ%  και τον αποικισμο; Καί δν είναι φανερό δτι πρόκειται γιά  μιά αποστολή 
που πεφτει σ δλο το λαό, άλλο τοσο φανερό είναι δτι ό ιιόνος άνεγνωρι-
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σμένος πράκτορας γιά νά τή φέρη έπιτυχώξ είς πέρας, είναι τό Κέρεν
Καγιέμεθ. '

Κι’ αυτή είναι ή τέταρτη άρχή στο ευρυ μελλοντικο πρόγραμμα τοΰ 
Κέρεν Καγιέμεθ. *Η ζωή μας άναστατώίΗικε φοβερά καί δεν μπορούμε νά 
τήν εξακολουθήσουμε πάνω στις ίδιες παλιές βάσεις. "Οτι ισχύει γιά τή 
δουλειά μας καί γιά τό δημόσιο βίο μας, ισχύει καί γιά τό Κέρεν Κιαγιέμεθ.
Δεν πρόκειται πιά τώρα ν’ αγοράσουμε τή γή σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη , 
συνήθεια καί στις Ιλάχιστες άναλογίες τοϋ παρελθόντος.

Τρείς δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας γιά τήν απελευθέρωση τής γής σέ 
μεγάλη κλίμακα. Ό  καθένας τους ξεκινάει άπό μιά διαφορετική πηγή άγο· 
ράς. Ό  πρώτος, δ όλιγώτερο σημαντικός, είναι ή έξαγορά άπό τούς "Άρα
βες πολίτες τοΰ Ισραήλ πού διαθέτουν πλεονάζοντα κτήματα. Πρόκειται 
μόνο γιά  λίγες δεκάδες χιλιάδων «δουνάμ».

Ό  δεύτερος δρόμος είναι ν’ άποτανθοΰμε στους μεγάλους κτηματίες,
■ πού ήδη κατά τό παρελθόν είχαν εκδηλώσει τήν πρόθεση νά πουλήσουν τά 

κ τή μ α τά  τους καί πού δεν μπόρεσαν νά τό κάνουν γιά διαφόρους λόγους, 
πρό παντός πολιτικούς. Τοίρα πιά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στήν εύκολη 
διεξαγωγή τών συναλλαγών. Θά μπορέσουμε έτσι ν’ αγοράσουμε 200.000 
«δουνάμ* περίπου.

Ό  τρίτος δρόμος ταυτίζεται μέ τό πρόβλημα τών άράβων προσφύγων 
πού θ ά  πρέπει νά λυθή σέ συνεργασία μέ τό Κράτος τοΰ Ισραήλ^ Τό αντί
τιμο τών κτημάτων αύτών θά καταβληθή στούς ιδιοκτήτες καί θ ά  τούς Ιπ ι- 
τρέψη νά εγκατασταθούν είτε μέ δικά τους μέσα, είτε μέ τή συνδρομή ένός 
διεθνούς γραφείου στις χώρες δπου πήγανε.

Αυτοί οί τρεις τρόποι άπολυτρώσεως τής γής μάς προσφέρουν δπως φ αί
νεται καθαρά πελώριες προοπτικές. Τολμοϋμε νά πιστέψουμε δτι τό Κέρεν 
Καγιέμεθ θά  κατορθάιση πολύ σύντομα ν’ αύξηση τήν κτηματική του πε
ριουσία κατά μιά έκταση ΐση μ’ εκείνη πού Ιξαγόρασε άπό τήν «ίδρυσή του 
ως σήμερα. Καί πρόκειται γιά ένα εκατομμύριο δουνάμ» περίπου. Αύτή ή 
άποστολή μας έπιβάλλεται σάν ένα χρέος άπό τά γεγονότα. Πέρασε δ καιρός 
πού μπορούσαμε ν ’ άρκεσθοΰμε μέ τήν εξαγορά μερικών δεκάδων χιλιάδων 
«δουνάμ» ΐό  χρόνο. Ό  χρόνος μάς πιέζει καί πρέπει νά δράσουμε γρήγορα: 
οί ’Άραβες, φεύγοντας, δφισαν πίσω τους 2 εκατομμύρια περίπου «δουνάμ» 
καλλιεργήσιμης γής καί στό Νέγκεβ έξ άλλου, πρέπει νά εξαγοράσουμε κάτι 
σάν 3 έκατομμύρια «δουνάμ» γιά τις άνάγκες τής γεωργίας μας. Αυτά τά δ 
έκατομμύρια «δουνάμ» θά  πρέπει νά τ ’ αγοράσουμε τό ταχύτερον, νά τά έμ- 
πιστευθοΰμε σέ νέους μετανάστες, νά τά κτίσουμε καί νά τά άξιοποιήσουμε. 
Γιά νά τά κάνουμε δλα αυτά δεν έχουμε μπροστά μας, παρά λίγα χρόνια. 
Τώρα, ή ποτέ, αύτή είναι ή προσταγή τής στιγμής.

Ή  σημερινή θέση μας είναι εντελώς νέα. Έ π ί πενήντα χρόνια άκολου- 
θήσαμε τό δύσκολο δρόμο πού μάς ωδήγησε στό Κράτος μας. Τώρα, τό έχουμε 
τό κράτος αύτό. Ή  Ινίσχυση τών θεμελίων του άπαιτεΐ άπό μάς νά τηρή
σουμε μιά στάση ένεργητική καί σταθερή. Αύτό φαίνεται ήδη στον τομέα 
τής «άλιγιά*. Τήν κατευθύνουμε μέ δική μας πρωτοβουλία καί σύμφωνα μέ 
τις παρατηρήσεις μας, γιατί Ικεΐνο πού προέχει είναι ν’ αυξήσουμε τό ταχύ
τερον τον πληθυσμό τοϋ Γισούβ. "Οταν ένα κενό εμφανίζεται σ’ ένα σημείο 
οίοδήποτε τής ήφηλίου, γεμίζεται άμέσως. Στό ’Ισραήλ υπάρχει έλλειψη 
έβραϊκοΰ πληθυσμού, έλλειψη πού δέν μπορεί ν" άντιμετωπισθή μέ μιά 
«άλιγιά» μερικών δεκάδων χιλιάδων μεταναστών τό χρόνο. Πρέπει τώρα πιά 
νά υπολογίσουμε σ’ εκατοντάδες χιλιάδων. Ή  ύπαρξή μας Ιξαρτάται άπό τό 
ρυθμό τής «άλιγιά». Τό Γισούβ δέν μπορεί νά άρκεσθή μέ ένα πληθυσμό 
γύρω άπό ένα έκατομμύριο ψυχών. Αυτός δ πληθυσμός πρέπει νά διπλα- 
σιασθή, πρέπει γρήγορα νά διπλασιασθή.
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Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τή γή. Τό Κράτος δέν μπορεί νά στηριχθή 

πάνω σ’ ένάμιση ή δυο εκατομμύρια «δουνάμ» καλλιεργήσιμης γης. Δέν μας 
λείπουν οί έρημοι στή χώρα μας κι δτι μάς χρειάζεται είναι γαΐες απ’ δπου 
νά μπορέσουμε νά συντηρηθούμε. Κ ι’ εκεΐ υπάρχει ένα κενό πού πρέπει νά 
βιασθούμε νά τό γεμίσουμε απ’ τό φόβο μήπως μάς προλάβουν άλλοι. Τό 
Κέρεν Καγιέμεθ έχει καθήκον «νά βλέπη μεγάλο» κα'ι νά δράση άναλόγως. 
Ό  αντικειμενικός του σκοπός πρέπει νά είναι ή άγορά ενός Εκατομμυρίου 
«δουνάμ» κατά τό 5709, καί ακόμα περισσότερο τά επόμενα χρόνια. Αυτή 
είναι ή αποστολή μας έναντι τού Κράτους τοΰ ’Ισραήλ.

Παράλληλα μέ τήν απελευθέρωση τής γής, πρέπει ν’ άναπτυχθη δ άποι- 
κισμός. Ή  γή δέν γεμίζεται παρά μόνο μ5 εκείνους πού κάθονται απάνω της. 
Στον τομέα τής itiaxbout τό σύνθημά μας πρέπει επίσης νδναι: «Τόλμη, καί 
πάλι τόλμη».

Δέν θ ά  είχε καμμιά έννοια νά ορίσουμε τώρα τον αριθμό τών αποικιών 
πού θά πρέπει νά ιδρύσουμε. Οί αριθμοί θ ά  ήσαν άναγκαστικώς περιορι
στικοί. Τό ’Έ ρετς—Ίσραέλ είναι ακόμα έρημο. Αυτή ή κατάσταση δέν μπο
ρεί νά βαστήξη πολυ, γιατί δπως ενα ρήγμα στο φράχτη πού περιμαντρίόνει 
to  άμπέλι, είναι μιά έμμεση πρόσκληση γιά τήν αλεπού, ετσι καί τό ακατοί
κητο ώρισμένων περιοχών μας αποτελεί μιά έκκληση σέ ανεπιθύμητους. 
Πρέπει λοιπόν νά κλείσουμε τό ρήγμα αυτό. *Αφού 360 αραβικά χωριά έρη- 
μώθησαν, εργο μας είναι νά τά  γεμίσουμε.

Δέν διέφυγε ποτέ στο Κέρεν Καγιέμεθ τό γεγονός δτι ι'πήρχβ εκεί ενα 
3υρύ πεδίο δράσεως καί κατά τά τελευταία χρόνια άνέλαβε τό μέρος του στο 
εργο τής έπανδρώσεως τών άπελευθερωθέντων γαιών. Ε φ έτο ς  περισσότερον 
από οίανδήποτε αλλη φορά, τό Κέρεν Καγιέμεθ εννοεί νά λάβη μέρος στις 
ευθύνες καί στά βάρη τού καθ’ αυτού άποικισμού.

Δέν περιορίζεται άλλωστε μόνο εκεί, καί σηκώνει επί πλέον τό βάρος τής 
βελτιώσεως καί τής άποξηράνσείος τών γαιών. ’Εφέτος τά βλέμματά μας στρέ
φονται προς τό Νέγκεβ πού τόσο πολύ χρειάζεται τή μέριμνά μας καί πού μιά 
τών κυριωτέρων αναγκών του είναι τό νερό. Δέν αποκλείεται άλλωστε στο 
Ε βραϊκό  Κράτος νά γίνη τό Κέρεν Καγιέμεθ δ προμηθευτής τού νερού, οπως 
είναι δ άπολυτρωτής τής γής. Γ ιατί τ ί άξίδει ή γή χωρίς νερό; Πώς θά  μπο
ρέσουμε νά έγκαταστήσουμε τά εκατομμύρια τών «δλίμ» πού περιμένουμε Ιάν 
δέν τούς δώσουμε, μαζί μέ τή γή, καί τό νερό πού τής χρειάζεται; Τό νερό 
θά πρέπει νά γίνη καί αυτό εθνικό κτήμα γιά νά γλυτώση από τήν κερδοσκο
πίαν τών ιδιωτών. Τό Κέρεν Καγιέμεθ άνέλαβε ήδη τό εργον αυτό στο Νέγκεβ, 
ή άνάπτυξη τού οποίου απαιτεί τήν ενίσχυση τών χωριών πού υπάρχουν, τή 
δημιουργία νέων αποικιών, τήν εισροή εκατομμυρίων κυβικών νερού τό χρόνο 
γιά νά γονιμοποιοιηθούν δεκάδες χιλιάδων «δουνάμ».

Είναι φανερό δτι δλα αυτά θά απαιτήσουν μεγάλα ποσά.
Τό κολοσσιαίο έργο πού περιμένει τό Κέρεν Καγιέμεθ δέν μπορεί νά 

έπιτελεσθή παρά μόνο μέ τήν ενεργό υποστήριξη δλων τών Εβραίω ν τοΰ 
κόσμου, άδιάφορο αν κάθονται στά Ισραήλ ή αν είναι σκορπισμένοι στον 
κόσμο. Πρέπει δλοι νά καταλάβουν αυτή τήν αλήθεια, δτι είμαστε στήν άρχή 
τού τέλους, δτι σχεδόν φθάσαμε στήν πραγματοποίηση ενός σκοπού πού έπι- 
διώκαμε τόσο καιρό.

Δέν μπορώ νά μή συγκρίνω τήν πορείαν τοΰ λαού μας μ’ έκείνη ένός 
άνθρίόπου πού σκαρφαλώνει μέ κόπο ένα ψηλό καί άπόκρημνο βουνό περ
νώντας άπό στενά μονοπάτια γεμάτα παγίδες. Αυτός δ άνθρωπος προχωρεί 
στήν άνάβασή του προσκρούει σ’ ενα Ιμπόδιο, έξακολουθεΐ καί ανεβαίνει 
πέφτει άλλά ξανασηκοίνεται καί συνεχίζει πάλι. Έξηντλημένος, πλησιάζει 
βήμα προς βήμα προς τήν κορυφή. Τή βλέπει, δένει τούς μΰς του, σφίγγει 
τά  δόντια του, δεκαπλασιάζει τή θέλησή του—καί νάτος έφθασε Ιτσι. Κ ι“

ΕΡΒΒΜΗΠ
Ζητήστε τήν ειρήνη τής ’Ιερουσαλήμ.
”Α ς άπολαΰσουν τήν ανάπαυση εκείνοι πού σ' άγαπανε,  
“Ας είναι ή ειρήνη μεσ’ τά τείχη σον.
Καί ή ησυχία μεσ’ τά παλάτια σου.

(Ψαλμοί 122, 6 - 7 )

"Οταν στή βαθειά σιωπή τής Ιερουσαλήμ επεοαν οί πρώτες τουφεκιές, ή 
ανθρωπότητα στάθηκε κατάπληκτη κα'ι κράτησε την αναπνοή, σαν > «χε παρα- 
βιασθή ή Ιερή ησυχία ενός ναού. Φάνηκε φοβερό τό θράσος τών ανθρώπων 
που την κατοικούν, ν ’ αποτινάξουν τό βάρος τών αΙώνων καί ν' άποκαλνψονν 
δτι κάτω από τά πανάρχαια λιθάρια οί γενιές είχαν άλληλοδιαδεχθή δχι 
αιά πλαίσια u ιάς Αρχαιολογικής στατικότητας, άλλά ακολουθώντας την Ιξέλιξη 
μιας ζωντανής πολιτείας. Τότε κατάλαβαν δλοι δτι ή Ατμόσφαιρα τής Α γ ία ς  
Πόλεως μπορούσε γιά τον ξένο νά είναι ποιιαμένη άπό τόν μυστιχισμό τών 
τοιών θρησκειών που την κάνανε πνευματική πρωτεύουσα τον κόσμου, καί 
μπορούσαν νά τη-σκεπάσουν η Ιστορία καί δ θρύλος μ ί  τή χρυσή σκόνη τών 
αΙώνων, άλλά η καρδιά της κτνπούσε μεσ' τά στήθια τών Ανθρώπων που σ’ 
αυτή ζούπαν καί δούλευαν καί ήλπιζαν καί που γ ι' αυτή μπορούσαν νά πεθά- 
νουν.

Ή  ’Ιερουσαλήμ, ή πόλη τού Πρώτου καί τού Δευτέρου λ Ταοϋ, η πόλη 
τών Βασιλέων καί τών προφητών, ξανακτισμένη από τους Εβραίους που 
γύρισαν Απ’ τή Βαβυλωνία, Απελευθερωμένη άπό τους Μακκαβαίονς καί 
πρωτεύουσα τών Απογόνων τους, τών Βασιλέων Χασμοναίων. Ή  ’Ιερουσαλήμ, 
πόλις τών φανατικών καί τών ήρώων, τών σοφών καί τών ερμηνευτών τού 
Νόμου καί τών Χαασιντίιι δλων τών εποχών, υπήρξε πάντοτε ή καρδιά τού 
Εθνους, ή ψυχή τον καί τό όνειρό ι ον.

Ή  μάχη τής Ι ε ρ ο υ 
σαλήμ

Ε ίναι πρόωρο νά πή κανείς τήν 2- 
σιορία τής έβραϊκής αντισιάσεως στήν 
πολιορκη ίλένη Ιερουσαλήμ. Ά ρ κ ε ΐ  
πρός τό παρ&ν νά μάθη δ κόσμος δτι 
οί Ε βρα ίο ι τής Ά γ ια ς  Πόλεως ήσαν 
χωρίς φώς καί χωρίς νερό. °Οτι οί 
κυριώτερες δημοτικές υπηρεσίες λει
τουργούσαν μέ δυσκολία λόγω τών συ
νεχών βομβαρδισμών. αΟτι οί Αραβι-

εμείς βλέπουμε Ιπ ί τέλους τήν κορυφή τής αναβασης μας. Ε ίναι βέβαια 
πολύ κουρασμένος δ λαός τοΰ Ισραήλ καί προ π α ν τ ό ς  το  Γισουβ που υπο 
βλήθηκε σέ τόσους κόπους καί σέ τόσες θυσίες. ’Αλλα αφού βλέπουμε το 
τέρμα, ας διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Μόνο τότε η̂  επ ιτ ιχ ια  θοι είναι 
πλήρης καί δλοκληρωμένη καί ή γή θά είναι δική μας. Ε ίθ ε  νά μπορεσουμε 
δλοι μαζί, νά είμαστε άξιοι αυτής τής μεγάλης νίκης !

κές βόμβες επεφταν Αδιακρίτως σ’ ό
λες τις συνοικίες τής πόλεως. ‘Ό τι οί 
ζημίες είναι σοβαρές καί ό Αριθμός 
τών θυμάτων, νεκρών καί τραυματιών, 
σημαντικός. *Ό τι ό ίφοδιασμός τον 
πληιάνομον ήταν δύσκολος και οι στε
ρήσεις κάθε μέρα και πιο αίσθητές.

Μολαταύτα δέ φάνηκε κανένα οη- 
μειο ηττοπάθειάς. Τουναντίον, καί 
χωρίς ψεύτικες μεγαλοστομίες, οί *Ε 
βραίοι Εδειξαν τή σταθερή Απόφασή 
τους νά βαστήξονν πάση θυσία, νά μή
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χωρίσουν ποτέ πιά τη μοίρα τους άπ’ 
Εκείνη τής Ιερουσαλήμ.

M i τή συνθηκολόγηση της μικρής 
εβραϊκής φρουράς στην Παληά πόλη, 
ίληξε ίνα Επικό επεισόδιο τοΰ πολέμου 
μας. Ά π ό  την άρχή τών εχθροπρα
ξιών, οί ’Άραβες είχαν κλείσει στους 
'Εβραίους την είσοδο τής Παληάς Πό- 
λεως και δλες οί διαμαρτυρίες στή 
Βρεταννική διοίκηση ϊμειναν χωρίς 
άποτέλεσμα. Μολαταύτα ή εβραϊκή 
συνοικία τής Παληάς Πόλεως άντι- 
οτάθηκε Επί μήνες, κατά τη διάρ
κεια τών όποιων οί ’Εβραϊκές δυνά
μεις κατόρθωσαν vd σπάσουν την πο
λιορκία, ν’ άνοίξουν ίνα ρήγμα στο 
Αρχαιότατο τείχος τής Παληάς Πόλεως 
καί νά συνδεθοΰν με τους πολιορκημέ
νους. Γιά  vd ίπιτελέσουν αυτό τό κα
ταπληκτικό κατόρθω μα, οί ’Εβραϊκές 
Ενισχύσεις άναγκάσθηκαν νά καταλά
βουν έξ Εφόδου πολλές θέσεις πάνω 
ατό μεγάλο δρόμο πρός τά βορειοδυτι
κά, καί πολλά αραβικά χωριά που χρη
σίμευαν ώς βάση στις συμμορίες που 
έπετίθεντο Εναντίον τών μεταφορών 
μας. Ή  επιχείρηση πέτυχε καί οί Εφο- 
διοπομπές, άποτελούμενες άπό Εκατον
τάδες φορτηγά, έκαναν τη θριαμβευτι
κή τους είσοδο στήν Ιερουσαλήμ, δπου 
δ πληθυσμός πανηγύριζε.

Ά λλά  αυτή ή καταπληκτική νίκη 
δέν Επέτρεψε παρά μιά σύντομη άνά- 
παυλα. Ή  αδύνατη γραμμή Επικοινω
νίας που εϊχε άποκατασταθή με τους 
πολιορκημένους, κόπηκε άπό τϊς αραβι
κές ίνισχύσεις που άρχισαν νά κατα
φθάνουν σ’ όλονέν καί μεγαλύτερο Α
ριθμό, καί οί ηρωικοί υπερασπιστές 
τής Παληάς Πόλεως αναγκάσθηκαν νά 
συνεχίσουν τόν άγώνα τους, άπό σπίτι 
σέ σπίτι, ατά μικρά σοκκάκια, ώς τήν 
τελευταία σφαίρα.

Ή  συνθηκολόγηση τής φρουράς ά- 
πεκάλυψε, πρός μεγάλην Ικπληξη τών 
’Αράβων καί τών "Αγγλων Αξιωματι

κών που διαπραγματεύοντο έπ ’ όνομα- 
τι τής Α ραβικής Αεγεώνος, δτι . . . 
πενήντα άνδρες είχαν ά,ντισταθή Επί 
μήνες και μήνες Εναντίον δυνάμεων Ε- 
κατό φορές ισχυρότερων.

Πρέπει νά γνωρίζβ καλά κάνεις τήν 
Πόλη ή τό χάρτη τής ’Ιερουσαλήμ γιά 
ν ’ άντιληφθή δτι ή κατάληψη τής Εβρα
ϊκής συνοικίας τής Παληάς Πόλεως δέν 
άλλάζει καθόλου τή στρατηγική θέση 
τών Αραβικών και εβραϊκών γραμμών. 
CH  νέα ’Ιερουσαλήμ, μαζϊ μέ τΙς κα
τειλημμένες Αραβικές συνοικίες (Κατα- 
μόν, ή γερμανική αποικία κλπ.) κα- 
τέχονται σταθερώς Από τούς 'Εβραίους 
και τα νέα οχυρωματικά εργα τΙς κα
θιστούν Ισχυρότατες θέσεις.

Θά ήταν λάθος vd ουγκρίνΐ] κανείς 
τήν αντίσταση τής ’Ιερουσαλήμ μ ’ Ε
κείνη τοΰ Λονδίνου, τήν Εποχή τής 
γερμανικής Επιθέσεως, η καϊ μ ’ Εκείνη 
τοΰ Στάλιγκραντ. Τό Λονδίνο καϊ τό 
Στάλιγκραντ είχαν πίσω τους Ισχυρές 
αυτοκρατορίες, πολλούς συμμάχους καί 
μιά άπέραντη ενδοχώρα, Τό πνεύμα  
Αντιστάσεως τών πόλεων αυτών τροφο
δοτείτο άπό τους άπεριόριστους πόρους 
πού συσσωρεύοντο άλλου γιά ν ’ Αλλά
ξουν τήν Εξέλιξη τοΰ πολέμον.

Ή  ’Ιερουσαλήμ βαστάει χωρίς vd 
%χ$ δλους αυτούς τούς παράγοντες πού 
έδιναν θάρρος ατούς κατοίκους τοΰ 
Λονδίνου καί ατούς υπερασπιστές τοΰ 
Στάλιγκραντ. ’Εναντίον τοΰ μικροΰ  
καί νέου Γισούβ ρίχθηκαν δλα τά Α 
ραβικά Κράτη, εξωπλισμένα άπό τήν 
Α γγλ ία .

’Εμείς δέν ίχουμε κτήσεις πού μπ ο 
ρούν νά μεταβληθοΰν σέ ναυπηγεία, 
καί αντί τοΰ νόμου περί εκμισθώσεως 
καί δανεισμόν, εχομεν τό νόμο περί 
άπαγορεύσεως τής Εξαγωγής οπλών Α
πό τήν Α μερ ική . Κάτω απ’ αυτές τΙς 
συνθήκες ή Αντίσταση τής ’Ιερουσαλήμ 
θά μπή στήν ιστορία σάν γεγονός πρω
τοφανές μέ πρωτοφανή λαμπρότητα.

W > W k V W W W W I i

Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ
του DAVID COURTNEY

Τό μ εγα λείο  ένός “Εθνους βρί
σκεται στά μικροπράγματα καί 
δχι στό βεληνεκές ένός κανονιού  
κι* ούτε στίς μ εγαλόσχημες δηλώ
σεις ένός Υ π ουρ γού  τών 'Εξωτε
ρικών στήν Ο όάσιγκτον.

Μόλις έχει ξημερώση στήν 'Ιε
ρουσαλήμ καί οί σκουπιδιάρηδες 
δουλεύουν κιόλας μέ τις σκοΟπες 
καί τά καροτσάκια τους. Τό π λ α 
κόστρωτο είνα ι καθαρό σάν φρε- 
σκοπλυμμένο τραπέζι κουζίνας. 
Κινδυνεύουν κάθε στιγμή άπό τό 
κανόνι τού στρατηγοΟ Γκλάμπ, 
πού ξερνάει τό φορτίο του στήν 
μέση τοΟ δρόμου.

Ά λ λ ά  αύτός είνα ι £νας κίνδυ
νος πού οί άπλοι άνθρωποι π ρ έ
πει νά  τόν ύποστοΟν.

Έ κεΐ δίπλα, στίς έπτά τό πρωί 
άκριβώς, μιά κοπέλλα μέ π λεξο ύ 
δες άρχίζει τΙς άσκήσεις τού π ιά 
νου μέ μιά δύσκολη μελέτη τοΟ 
Σοπέν. Ε ίναι έκεΐ κάθε πρωί. Δ έν  
μπορεί νά  τήν άκούση κανείς κά 
θε μέρα γιατί πέφτουν όβίδες π ί
σω άπ* τό τείχος τής παληάς π ό 
λεως. Οί βόμβες σκάνε στήν καρ
διά τΑς ’Ιερουσαλήμ, κι ούτε κάν  
στήν καρδιά ά λλ ά  μέσα στήν 
ψυχή της τήν "δια. Μ ιλάνε γιά  
“Α γιους τόπους ά λλά  τό βέβαιο  
είνα ι πώς σημαδεύουν πάνω  στήν 
Ά γιω σύνη  τού πνεύματος.

Τί ματαιότητα, ά λλοίμονο  ! Τί 
διεστραμμένη ματαιότητα ! Οί δύο 
άνθρω ποι μέ χΐς σκοΟπες καί τά 
καροτσάκια καί ή κοπέλλα  στό 
πιάνο είνα ι έκεΐ κάθε πρωΐ καί ή 
Ά γιω σ ύ νη  τοΰ πνεύματος εΤναι 
μαζί τους.

"Ενας άνθρω πος μέ τό σκύλο 
του κάνει τόν περίπατό του πρίν 
ά π ’ τό πρόγευμα. Στό δρόμο ύπάρ- 
χει μιά μυρωδιά ά πό ξύλα  πού  
καίνε δημιουργώ ντας μικρές φω
τιές. καί οί γυναίκες εΐνα ι σκυμ
μένες πάνω  στά μ εγά λα  μπρίκια 
γιά  νά έτοιμάσουν τόν καφέ. Μ ό
λις φθάνουν οί έφημεριδοπώλαι,

τά φύλλα γ ίνοντα ι άνάρπαστα. 
Αύτοί πού μπορούν νά σπα τα λί- 
σουν λ ίγες γουλιές νερό ποτίζουν  
τά λουλούδια .

Οί μ αννάδες έρευνοΟν π ρ οσε
κτικά τόν ούρανό καί άναρωτιοΰν- 
ται ά π ό  ποιά  μεριά θά πέσουν σέ 
λίγο οί όβίδες τοΟ στρατηγοΟ  
Γ κλάμπ.

Μετά β γά ζουν τά μωρά ’έξω  
γιατί κάνει πολλή ζέστη μέσα.

Ά κ ο ύ γετα ι ό γνω στός θόρυβος 
τού τρυπανιού πάνω  στήν πέτρα  
τής Ιερουσαλή μ  καί ή φασαρία  
πού κάνουν μερικά παιδιά πού τά 
φέρανε σ ’ £να κήπο, πού κι’ αύτός 
βρίσκεται μέσα σ’ υπόγειο κ α τα 
φύγιο. "Ετσι είνα ι καλύτερα. Οί 
βόμβες πού έπισκέπτονται τήν 
"Α για Πόλη έχουν σκοτώσει π α ι
διά, γυνα ίκ ες καί γέρους. "Οσο 
γιά  τούς “Α γιους Τόπους, τό γ ε 
γο νό ς είνα ι δτι ό κ. Μ πέβιν εΤναι 
άποφασιστικός άνθρω πος καί &ν 
τά πράμματα δέν π ά νε δπως θέ
λει αύτός, τά παραμερίζει, κι άς  
είναι "Αγια. θ ά  ήταν πράγματι 
τρέλλα νά μή προστατευθοΟν τά 
παιδιά στό ύπόγειο  καταφύγιο.

Ά λ λ ά  κυττατε τήν πεδιάδα  δ 
που σκάνε οί βόμβες καί βλέπετε  
τόν καπνό ν ’ άνεβαίνη. Ό  στρα
τηγός Γκλάμπ κατέστρεψε τό Ρα· 
μάτ Ραχέλ. Δ έν Ιμεινε τίποτε ά π ’ 
τούς σταύλους, άπό τό Γηροκο- 
κομεΐο, άπό τά σπίτια τών μικρών 
καί τών μ εγάλω ν. ΕΤναι καταπλη
κτικό τό τί μπορούν νά κάνουν οί 
όβίδες. Τό ’Υ πουργείο τής Ά μύ*  
νης πρέπει νά να ι εύχαριστημένο  
καί τό Υ π ο υ ρ γείο  ’Εξωτερικών 
ικανοποιημένο ά π ’ τόν τρόπο πού  
έξαφανίστηκε αύτή ή άποικία άπ* 
τήν έπιφάνεια τής Γής, ά π ό  τήν 
όποία δέν επαιρνε παρά τόν καρ
πό τής τραχειάς δουλειάς της.

"Ετσι τακτικά, δπως οί δύο ά ν 
θρωποι μέ τίς σκούπες καί τά κα
ροτσάκια τους καί ή κοπέλλα  τού 
πιάνου καί ό έφημεριδοπώλης καί 
ό πυροβολητής πού δίνει τήν δια
ταγή τού πυρός, ετσι τακτικά γ ί
νεται καί ή διανομή τού νεροΟ. Τά 
παιδιά θά πλυθούν, ό καφές θά
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βράση, τό πάτω μα 8ά σψ ουγγα- 
ρισθή. "Ενα Ιθνος γίνεται μ εγά 
λο, μιά πόλη γίνεται αγια , πιό 
ά για  καί ά πό τούς "Αγιους Τό
πους, μέσα στό αίμα καί στήν 
άγιω σύνη τοΟ πνεύματος τών άν- 
δρών της καί τών γυναικώ ν της. 

**

Ν υκτερινή  ζωή 
τής Ιερουσαλήμ

τοΰ L- W URMBRAND

Ή  ’Ιερουσαλήμ δέ γνώρισε ποτέ τή 
νυχτερινή ζωή μιας μεγαλουπόλεως. 
Είναι μία πολιτεία διανοουμένων, δη
μοσίων ΰπαλλήλοιν καί βιοτεχνών με 
αρχαιότατες οικογενειακές συνήθειες. 
Ή  τελευταία παράσταση τών κινημα
τογράφων που τέλειωνε λίγο πριν τά 
μεσάνυχτα, δέ μπόρεσε ποτε νά Εχη τήν 
προτίμηση τοϋ μεγάλου κοινού. Χ ρεια
ζόταν ίνα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός 
για νά τραβήξγ] τον κόσμο Εξω άπό τό 
σπίτι του τή νύχτα : μιά συναυλία τής 
Συμφωνικής ’Ορχήστρας, μιά θεατρική 
παράσταση. Μ ε τον πόλεμο οί στρατιώ
τες Εφεραν στους δρόμους τής *Ιερου
σαλήμ λίγη ζωηρότητα, που δμως δεν 
βαατοΰσε ποτέ ώς τις πρώτες πρωϊνές 
ώρες κ ι’ Εκδηλωνόταν άλλωστε μόνο 
σέ μεμονωμένα ξεσπάσματα. ‘Ακόμα 
καί ή περίφημη μέρα τής Ν ίκης βρήκε 
Ερημους τους δρόμους τής Ιερουσαλήμ  
τά μεσάνυκτα, έκτος άπό τους καθυστε
ρημένους στρατιώτες που δέ βαστιόν
τουσαν άλλο ατά πόδια  τους.

Α υτή ή λιτή και αυστηρή ’Ιερουσα
λήμ γνωρίζει σήμερα μιά πρωτότυπη 
νυκτερινή ζωή.

Μόλις νυχτώσει, οί άνθρωποι βγαί
νουν από τά διάφορα μέρη συγκεντρώ- 
σεως, σχηματίζοντας μακρυές σειρές, 
καί κατενθννονται στους τόπους τής 
Εργασίας, ατά άκρα τής πόλεως, ακρι
βώς μπροστά στις αραβικές γραμμές. 
Ή  καταπληκτική διαύγεια τοϋ παλαι
στινιακοί) φεγγαριού ίξουδετερώνει με
ρικές φορές τήν προστασία τοϋ σκότους, 
άλλά σ' αυτό τό περιβάλλον φορτωμένο 
άπό Απειλές, αγαπάει κάνεις αυτό τό 
φωτεινό χάδι. Ε ίμαστε εκατοντάδες οέ
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κάθε συνοικία, χιλιάδες σ ' δλόκληρη 
τήν πόλη. Κτίζομε τό νέο τείχος τής 
‘Ιερουσαλήμ : πέτρινα Οδοφράγματα 
πολλών μέτρων ΰψους καί Ενός μέτρου 
τουλάχιστον πάχους γιά νά φράξουν 
τήν είσοδο ατά Εχθρικά Άρματα. Γκρε
μίζεται ενα εγκαταλειμμένο σπίτι ή μιά  
ετοιμόρροπη μάνδρα , κα'ι σηκώνεται 
τό τείχος.

’Απαγορεύεται νά κατρακυλάνε τις 
πέτρες στό πλακόστρωτο γιατί δ θόρυ
βος θά μπορούσε νά προκαλέση τήν 
προσοχή τών ’Αράβων σκοπών. Οί δια
ταγές ψιθυρίζονται καί μεταδίδονται 
άπό στόμα σέ στόμα σάν μυστικά συν
θήματα που οΰιε ό διπλανός δέν πρέ
πει ν ’ άκούσ\-\. ’Απαγορεύεται τό κά
πνισμα. Κάπου κάπου Ενοπλες περί
πολοι εισχωρούν μεσ’ ατό σκοτάδι πού 
μας χωρίζει άπό τίς άραβικές γραμμές, 
καί μιά σιωπηλή εύχή συνοδεύει αυτά 
τά παιδιά, ανάμεσα στά όποια Αναγνω
ρίζουμε συχνά Ενα στενό συγγενή, Ενα 
φίλο, Ενα γνωστό. Καί μετά, πυροβο
λισμοί. ”Οταν τό τείχος είναι αρκετά 
■ψηλό γιά νά μας προσφέρη μιά  Ιδέα 
ασφαλείας, ή <3ουλ«ά συνεχίζεται, γιατί 
οι νύχτες είναι σύντομες καί τό Εργο 
πρέπει νά συμπληρωθή προτοΰ ξημε- 
ρώση.

’Αλλοιώς, καθόμαστε ήσυχα σύρ
ριζα στους τοίχους, εως δτου ή άπα
τη λή σιωπή ξεγελάοη τήν άγρύπνιοη 
τών ’Αράβων φρουρών. Κολ. μόλις 
δώση τό σύνθημα  <5 αρχηγός τής ομά
δας, ή δουλειά ξαναρχίζει.

01 πέτρες είναι βαρειές, τό άσβέστι 
καίει τό λαιμό ήδη ξηρό άπό τίς μέρες 
τοϋ «Χ αμσίν», καί Ανεβαίνομε καί κα
τεβαίνομε μέ δλονέν καί μεγαλύτερη 
δυσκολία τόν κατήφορο πού πάει 'άπό 
τίς μαζεμμένες πέτρες Εως τό τείχος 
πού υψώνεται με απελπιστική βραδύ
τητα. Μ ιά ματιά στό ρολόι μέ τήν 
τρελλή ελπίδα νά σπάση τήν Αδυσώπητη 
γλώσσα τοΰ σκότους, καί πάλι δουλειά, 
μέ πείσμα, μέ τά δόντια σφιγμένα, μή  
μας κυριεύση τό μούδιασμα τοϋ ϋπνου 
καί τοϋ κάματου.

Μέ τό χλωμό φώς τής αυγής, τά 
συνεργεία Αποσύρονται. Σ&ν ρυάκια 
πού χύνονται σ’ ενα ποτάμι, δμάδες 
Ανθρώπων ξεχύνονται άπό τούς πλα ϊ

νούς δρόμους καί Ανακατεύονται γιά 
κάμποση Απόσταση οέ μιά  μάζα συμ
παγή πού σκορπίζεται πάλ\ σιγά 
σιγά στις διάφορες συνοικίες. Τώρα 
πού είμαστε προφυλαγμένοι άπό τίς 
σφαίρες, μπορούμε Επιτέλους νά μιλή
σουμε. νά καπνίσουμε, νά που με  τίς 
Εντυπώσεις μας, νά Επαινέσουμε τά κα
τορθώματα τών δμάδων, »ά μαλλω- 
νουμε τούς αρχηγούς. Υ π ά ρ χε ι πάντα 
Αφορμή γιά Ενα παράηονο, για Ενα 
Αστείο, γιά Ενα Ανέκδοτο, γιά λίγη 
οτρατηνικχ\, γιά λίγο περισσότερη πολι
τική. Κ α ί μετά χωρίζουμε καί πάμε 
γίά Ανάπαυση.

'Η  μέρα Ανατέλλει πάνω σέ μιά  
3μυνα Ισχυρότερη Απ' τήν προηγού
μενη. Ε ίναι γραμμένο: « Κανένας δέν 
θά μπή σ’ αυτή τήν πόλη». Κ αί θυμά
ται κανείς τά λ ό γ ια  τοϋ Νεχεμία : « Καί 
δέν ίγκαταλείπαμε καθόλου τά ρονχα 
μας, οϋτε Εγώ, ουιε τ’ Αδέλφια μου, ού
τε οί ϋπηρέτες μου, οϋτε οί φρουροί που 
μέ Ακολουθούσαν. Ό  καθένας δέν είχε 
παρά τά δπλα του καί νερό».

Υ π ά ρ χει, σ’ αυτή τήν πρωτότυπη 
νυχτερινή ζωή τής σημερινής Ιερ ο υ 
σαλήμ, μιά παράξενη Επιστροφή τών 
πραγμάτων.

Διαβάστε Απ’ τήν Αρχή ώς τό ιέλος 
τον Ν εχεμία, τά βιβλία τών Βασιλέων, 
τήν Βίβλο, καί θά φωνάξετε κι’ Εσείς 
δπως δ προφήτης :

’Ιερουσαλήμ, τίποτε νά μή σε φο ·
βίζη.

Σ ιώ ν , νά μή λυγίσουν τά χέρια σου.
Ό  αΙώνιος θεός σου είναι άνάμεσά 

σου σάν ήρωας πού λυτρώνει.
**

Έ ν α  γράμμα  
άπό τό Καταμόν *

Μόνο έκείνο τό βράδυ κατάλαβα 
πραγματικά τί σημαίνει ή παρουσία 
μου έδδ>. Καί νά π&ς έγινε.

Καθόμουνα σκοπός άπό τίς έννέα

* ’Αραβική συνοικία τής ’Ιερουσα
λήμ πού κατελήφθη άπό τις Ίσραηλια-  
νές δυνάμεις κατά τή διάρκεια τών 
Ιπιχειρήσεων,

ίως τις Ιντεκα τό βρ^δυ, μετά άπό μιά 
πνι-ηρή μέρα, μιά μέρ» μέ «Χαμσίν». 
Ή  θιση μας, καμμιά έκατοσταριά μ ί
τρα άπό τ ς  άραβιχές θέσεις, δέν «Ιχ* 
νερό. Οί σφαίρες είχαν τρυ 'ήσει τούς 
σωλ» νες καί δλη τήν προηγούμενη νύ
χτα είχαμε ικούαει τό νερό πού Ισταζε 
άπό τόν τοίχο. *Η μέρα δπήρξε βέβαια 
ζεστή, μιά καυτερή μέρα τής άνοίξίως, 
άναμμένγ, άπό τό «Χαμσίν» άλλά τώ
ρα ψιχάλιζε ^λυκί. Οί ψιλές σταγόνες 
γέμιζαν τήν ά'ήσυχη σιωπή τής νύ
χτας καί ά ν α κ ^ μ μ έ  ες μέ τόν ψίθυρο 
τδν δέ/δρων, άπασχολοΟσαν τ' α τί. 
Τό χλωμό φδς τοΟ φεγγαριού πλημ
μύριζε τί,ν γειτονιά. Παράξενη σιωπή 
γεμάτη τριξίματα καί άνεπαίσθητους 
θορύβους, παράξενο θέαμ* μπροστά 
στά μάτια μο .·: Ινα μέρος τοΟ δρό
μου, μερικά σπίτια μιά ρά 4πό 
μεγάλου, σκουριασμέν υς τενεκέδες. 
Αδτή ή συνοικία πού Άραβες καί Ε
βραίοι διεκδικοϋσ*ν άπό μήνίν, ήτιν  
γεμάτη προδοσία. *0 ϊνας παρακολου
θούσε μέ ιό μάτι τόν άλλον πίσω άπό 
τά σακκιά μέ τήν άμμο τοποθετημένα 
στά μπαλκόνια, πίσω άπό τά παράθυρα 
χωρίς τζάμια πού Suo αζαν σάν μαύρες 
τρύπες πάνω στή'- άσπρη πε.£σοψ·* τών 
σπιτιδν. Μιά πάλη μέ βραδύ ρυθμό, 
μιά έρημίά ζωντανεμένη άπό μιά φοΟ- 
χτα στρατιωτεε πού άγρυανοΟσαν μέρα 
νύχτα. Οί κάτοικοι είχαν φύγει πρό 
πολλοΟ άφίνοντας στά σπίτια τ*ν άτα- 
ξία τδν έσπευσμένων μετακομίσεων. 
Καί άπό τά δυό μέρη είχαν έγκατατα- 
σταθή, είχαν διοργα»ώσει αύτήν τήν 
άταξία καί είχαν έκμεταλλευθή δσιν 
μπορούσαν καλλίτερα τά §τερ κλητά 
άντι«είμενα πού είχαν βρή στά δωμά
τια. Έ να  μικροσκοπικό Στάλινγκραντ 
σέ μικρογραφία.

Τήν ήμέρα οί έλεύθεροι σκοπευτές 
πυροβολούσαν μέ κάποια νωχέλεια, 
καθαρίζοντας τούς δρόμους μέ τό φονι
κό τους πΟρ Κάθε τόσο, 5νας νεκρός ή 
ενις πληγωμένος. Λίγες μέρες πρίν 
είχαμε χάσει Ινα άπό τούς καλλίτε
ρους σκοπευτές μας, πού τόν είχε βρή 
μ ά σφαίρα άκριβώς στό κεφάλι, διά 
μέσου τής πολεμίστρας. Τήν ίδια υέρχ 
είχε π^τύχει τέσσερες ’Άραβες. 'Ηιαν 
Ινας τύπος χοντρός καί ψηλός, φαλα-
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χρός πάντοτε κεφάτος. Επειδή ήτ-Ύ 
δημόσιος δπάλληλος, ήταν έλεύθερος 
μόν? τό Σάββατο καί Ιρχόταν κανονικά 
κάθε βδομάδα νά ρίξη πάνω στόν έχ- 
θρί. Έ πεσε μέ τό τουφέκι στό χέμ . 
Έ τχν  52 έτών.

’Ήμουν έκεΐ στό μπαλκόνι μου μ5 
Ιντολή ν’ άγρυπνήσω Ιπ ί δύο μακρυές 
ώρες νά προλάβω τις άτιμίες τής νύ
χτας. Οί συνάδελφοί μου πού δέν εί
χαν ύπηρεσία, φλυαρούσαν καί κάπνι
ζαν μέσα, καθισμένοι πάνω σ’ ετερό
κλητες καρέκλες γύρω άπό τό τραπέζι 
στό κίτρινο φώς πού σκόρπιζε μιά 
λάμπα πετρελαίου. Μερικοί διάβαζαν 
μιά έφημερίδα. Άλλοι κοιμόντουσαν 
ήδη πάνω στ’ άχυροστρώματα, τυλιγ
μένοι μέ τά pcOya τους στίς κουβέρτες. 
*Ηταν καλό κι’ εύχάριστο αύτό τό μι
κρό δωμάτιο καί δέν όπήρξε καμμιά 
άνησυχία στήν καρδιά τών συντοόφων 
μου, γιατί ήξεραν δτι Ιξω τρείς άν
θρωποι άγρυπνοΟσαν, στή στέγη, στό 
μπαλκόνι καί στόν κήπο.

Κάπ^υ-κάπου μιά τουφεκιά εσπαζε 
τή μονοτονία τής βροχής.

'Οποιοσδήποτε κάθησε σκοπός στό 
μέτωπο, ξέρει πόσο κακό είναι ν' άφί 
νης τόν έαυτό σου νά παρασύρεται άπό 
τούς ρεμβασμούς, πόσο κακό είναι ν’ ά- 
φίνης τήν φαντασία νά τρέχη. Πρέπει 
νά κλείσης τήν πόρτα στήν ρέμβη γιατί 
μόλις κυριέψει τό μυαλό, έμποδίζει τ’ 
αύτιά ν’ άρπάξουν τούς θόρυβους τής 
νύχτας καί τά μάτια νά καταλάβουν 
έκεΐνα πού βλέπουν. Ό  σκοπός πρέπει 
να είναι Ινα δργανο άκριβές καί προ
σεκτικό πού καταγράφει κάθε ύποπτο 
πράγμα : βήματα, φύλλα πού τρίζουν, 6 
κρότος τών δπλων πού γεμίζονται, κου
βέντες ψιθυρισμένες, σκιές πού γλυ- 
στράνε, σκαρφαλώνουν, κρύβονται άνά- 
μεσα στά δένδρα, πίσω άπό τά λ ιθ ί- 
για: Ά λλά μέ τ4ν καιρό τά μάτια ά- 
νοιγοκλείνουν, τ’ αύτιά άφαιρούνται, τό 
χέρι χαλαρώνεται πάνω στήν σκανδάλην 
καί Ινα χασμουρητό άποκρούεται μέ 
μεγάλο κόπο. Άλλά συνήθισα σ’ αύτήν 
τήν νύχτα πού κρύβει τόν θάνατο μεσ’ 
στίς πτυχές της. Κάθε τόσο κυττάζω 
τό ρολόΐ μου.

Μιά σφαίρα πάει νά χτυπήση Ινα 
σιδερένιο στήλο κάνοντας Ινα θόρυβο
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σάν μπουκάλα χτυπημένη άπό μιά 
πέτρα.

Ά πό τρείς μέρες είμαστε χωρίς φώς. 
Τά καλώδια Ιχουν κοπεί άπό τις σφαί
ρες καί κρέμονται άλύγιστα άπό τούς 
στύλους

Επιτέλους Ινα ζωντανό πλάσμα. 
Μιά γάτα γ*ρίζα τ&έχει χατά μήκος 
τοΟ δρόμου. Μόνο αύτή μπορεί νά πέ
ραση άτιμώρητα τήν «νεκρά ζώνη», 
νά πάη άπό τά έβραϊκά σπίτια στ5 
άραβικά. Είναι δ κύριος τής γειτοΊάς. 
Τήν βλέπω νά ξαφανίζεται πάνω άπό 
ένα μικρό σπίτι μέ κόκκινα «εραμίδια, 
στήν άριστερή πλευρά τοΟ δρόμου, 80 
μέτρα περίπου άπό τό σπίτι μας, Ε ί
ναι Ινα έγκαταλειμμένο σπίτι πού τό 
λέμε «Μπέτ Χαπινά»- Οί Άραβες 
πάνε Ικεϊ κάθε νύχτα. Τούς χρησιμεύει 
σάν βάση γιά τις έπιθέσεις τους. Τότε 
τά πολυβόλα τους ποτίζουν τις θέσεις 
μας, Ινώ οί άκροβολιστές καί οί δυνα
μιτιστές τους σκαρφαλώνουν πρός τήν 
κατεύθυνσή μας. Μιά φορά τού^ άφί- 
σαμε νά πλησιάσουν μέχρι 25 μέτρα 
καί μετά άρχίσαμε τις χειροβομβίδες. 
Ά πό τότε δέν ξαναρθαν,

Τά λεπτά κυλάνε σιγά, έπίσημα, 
σάν λιτανεία. Κοιτάζω τό ρολόϊ μου 
στό φεγγάρι καί παρακολουθώ τόν 
δείκτη τών δευτερολέπτων οτό νευρικό 
γύρω του. Παί^ω έκνευρισμένος μέ τήν 
άσφάλεια τοΟ δπλου μου, βγάζω καί 
ξαναβάζω τόν γεμιστήρα, χασμουριέ
μαι μέ τά δάκρυα στά μάτια, κυττά- 
ζονταν πάντοτε τό δρόμο, τό σπίτι μέ 
τά κόκκινα κεραμίδια, τό έγκαταλειμ- 
μένο γκαράζ. ’Εκεί είναι δλος 6 κό
σμος μου. Είναι δέ<α περασμένες. Δέν 
ακούω πιά τίς φωνές τών συντρόφων 
μου μέσα.

Ή  βροχή σταμάτησε καί άπό τού; 
τρυπημένους σωλήνες στάζουν λίγες 
σταγόνες στή σιωπή, πού είναι σάν ά- 
πολιθωμένη κάτω άπό τό χλωμό φώς 
τοΰ φεγγαριού. Μακριά τρίζουν τά 
σκουριασμένα κάγνελα ένός κήπου.

Μιά ματιά σιό ρολόϊ: Ακόμα 32 
λεπτά, ή καλλίτερα 37, γιατί 6 άντι- 
καταστάτης μου θάρθη μέ μιά μικρή 
καθυστέρηση. Πρέπει νά τόν ξυπνή
σουν θά ψάξη νά βρή τά παπούτσια του, 
θά δέση τά κορδόνια μέ χασμουρητά,

Πρόσφυγες της Κύπρου χαιρετίζουν τή Γή τής Ε υ α γ γ ε λ ία ς  
άπ ό  τό φιλιστρίνι τοΟ πλοίου.

Στρατιώται τής ’Αραβικής Λεγεώνος καί τής Ίσοαηλιανής στρατιωτικής  
άστυνομίας φρουροϋν το Μέγαρον τής Κυβερνήσεως στήν Ιερουσαλήμ  

ί π ο υ  συνεδριάζει ή Ε π ιτ ρ ο π ή  Συμφιλιώσεως.





'Ο συνταγματάρχης Μοσέ Νταγιάν (δεύτερος έκ δεξιΩν), ίσραηλιανός διοικη-Α 
τής της 'Ιερουσαλήμ, ένΟ συνομιλεί μέ τόν συνταγματάρχην Ά μ π τ ο υ λ λ ά  Έ λ  " 
Τέλ. διοικητήν τής Α ραβικ ή ς  ΛεγεΩνος στήν π αλ ιά  πόλι τής 'Ιερουσαλήμ, 

κατά τήν άπόλυσιν  'Αράβων αιχμαλώτων.

Εβραϊκή στρατιωτική κατοχή στό κέντρο τής “Ιερουσαλήμ (φαίνονται τά όχυ- 
ρωμένα μαγαζιά  τής τέως «Μπεβινγκράντ»).

θά φορέας τδ μάλλινο μπερέ του, θά 
χασμουρηθώ πάλι, πολύ, καθισμένος* 
στό κρεββάτι. Μετά θάρθη, περπατών
τας 8σο έλαφρότερα μπορεί, θά  περάση 
άπό τό δωμάτιο άδειο καί θά τόν δώ 
κοντά μου μέ τό πρόσωπο χλωμό στό 
άσπρο φώς tijc νύχτα? καί τά μάτια 
πρισμένα άπό τόν δπνο. θά  τοΟ πα
ραδώσω τό αύτόματο θά τοΟ δείξω τΙς 
χειροβομβίδες σέ μιά γωνιά πίσω άπ’ 
τά σακκιά μέ τήν άμμο. θά  τοΟ πώ 
«Σμιρά Τοβά» χα θ ί μπώ μέσα καί 
θά βρώ τόν Διοικητή, καθισμένο στό 
ιρχπέζι μέ τά χέρια άκουμπι-ιμέν* 
πάνω σ’ §να σωρό χαρτιά νά μοΟ χα 
μογε/άη πίσω άπ’ τήν λάμπα πετρε
λαίου. θά  φάω Ινα σάντουιτς (έάν βέίαια 
δέν θδχουμε πάλι άπ’ αύτή τήν συχα 
μένη μαρμελάδα) θα π ίω  νά πιώ λίγο 
νερό στό διπλανό σπίτι πού Ιχει τους 
σωλή ες άκόμη άνέπαφους, θά γυρίσω, 
Οά καπνίσω Ινα τσιγάρο κουβεντιάζον
τας μέ τόν διοικητή (αγγλικό τσιγάρο: 
μοΟ μένει μισό πακέτο άκόμα) καί 
μετά θά πάω νά κοιμηθώ μέ τήν όλό- 
ψυχη εύχή νά μή έχουμε συναγερμό 
κι5 αύτή τήν νύχτα...

Έ τσ ι ρέμβαζα, παρ’ δλες τΙς καλές 
μου προθέσεις, πίσω άπό τά σακκιά 
μου μέ τήν άμμο. Τό φεγγάρι προχώ
ρησε στόν ούρανό καί πέφτει τώρα πάνω 
μου. Ίσως νά φαίνεται τό πρόσωπό μου 
άπ’ τήν πολεμίστρα. Ί^ω ς τά γυαλιά 
μου γυαλίζουν άπό μακρυά. Κατεβάζω 
τό μάλλινο μπερέ μου στό μέτωπο—κα- 
μουφλάζ—ζαί σκεπάζω άκόμα καί τό 
πάνω μέρος άπ’ τά γιαλιά μου.

Πόσο είχα πεί ; 37 λεπτά ; ; 37 φο 
ρές 60 δευτερόλεπτα... δηλαδή...· δη
λαδή... 80 φορές 60 κάνει 1800, βάλε 
7 φορές 60... 420... Γιά στάσου. Κάτι 
κουνήθηκε κοντά στό σπίτι μέ τά κόκ
κινα κεραμίδια. Άλλα αύτό είναι Ινα 
δένδρο. Ναί, είναι Ινα δένδρο. Λοιπόν, 
πού ήμουνα ; 1800 σύν 420 κάνει 2200 
δευτερόλεπτα. ’Ακόμα 2200 δευτερόλε-

πτα. Έ να  δευτερόλεπτο περνάει πολύ 
γρήγορα, δσο θέλεις γιά νά τό μετρή- 
σης. "Ενα, δύο. Πρέπει νά μείνω έδώ 
δσο χρειάζεται γιά νά μέτρηση κανείς 
2200 φορές Ινα, δύο.

’Άλλη μιά ματιά στό ρολό?. Ακόμα 
12 λεπτά. Ό  καιρός γλίστρησε γρήγορα, 
άνάμεσα στους ρεμβασμούς καί τούς 
ύπολογισμούς μου. Μιά τουφεκιά μα
κρυά. Κάπου κτυπιοΟνται, κοντά στήν 
'Isρουσαλήμ. Κάπου στήν νύχτα Εβραίοι 
μάχονται γιά τήν Ιερουσαλήμ.

Καί ξαφνικά καταλαβαίνω. Καταλα
βαίνω τί κάνω έδώ, στό σπίτι αύτό, 
σ’ αύτό τό μπαλκόνι πίσω άπό τά σακ
κιά μέ τήν άμμο, πίσω άπό τήν πολε
μίστρα μου. Αγρυπνώ πάνω στήν ’Ιε
ρουσαλήμ.

Καί γιά νά ζήση ή Ιερουσαλήμ, γιά 
νά μείνη 'Εβραϊκή, εΐμασιε έκατοντά- 
δ=ς, χιλιάδες, άπ*ίψε δπως κάθε νύχτα, 
πού δέν κοιμόμαστε καί σφίγγουμε ενα 
δπλο στό χέρι μας.

Καί είναι γιά νά μπορέσω έγώ ν’ 
άγρυπνήσω άπόψε κ ι’ δλες τις νύχτες 
πάνω στήν ’Ιερουσαλήμ, πού οί πρόγονοί 
μου ύπέφερχν 2000 χρόνια στήν έξορία, 
Ονειρεύτηκαν τήν Σιών, Ικλαψαν, προ
σευχήθηκαν, τραγούδησαν τά καλά τής 
Σιών, χαμογέλασαν στήν Σιών. Καί 
τώρα, δπου κι’ άν άναπαύονται, άνα- 
παύονται έν είρήνη. Ή  αλυσίδα δέν 
Ϊ3πασε γιατί είμαι ό τελευταίος κρίκος, 
ό εύνοούμενος, πού Ιφθασε ώς τήν Ι ε 
ροί, σαλήμ. Σέ μένα Ιλαχε ή τιμή νά 
πραγματοποιήσω Ινα δνειρο 2000 έτών.

Βήματα στό δωμάτιο. "Ερχονται νά 
μέ άντίκαταστήσουν. Καί ivfij δίνω τό 
αύτόματο στό συνάδελφό μου καί τοΟ 
δείχνω μέ τό πόδι τις χειροβομβίδες 
οίσθάνομαι ξαφνικό σάν νά τοϋ έμπι· 
στεύομαι κάτι τό έξαιρετικά πολύτιμο : 
τά κλειδιά τής Α γίας Πόλεως, τά κλει
διά των πυλών τής πόλεως.

Τώρα θ’ άγρυπνή ση αύτός πάνω στήν 
’Ιερουσαλήμ, Ινώ έγώ θά κοιμάμαι.
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Ό  Χέρτσλ καί ή σ ιωνιστ ική  σημαία
της ΗΑΝΝΑ Η. BODENHEIM BR

Τί είναι λοιπόν μιά σημαία ; "Ενα κοντάρι μέ ϊν α  
κομμάτι πολύχρω μο ύφασμα ; Ό χ ι ,  κύριε, μιά ση
μαία είναι κάτι περισσότερο άπ '  αύτό. Μέ μιά ση
μαία όδηγεΐ κανείς τούς άνθρώ πους δπου θέλει, καί 
στή Γή τής 'Ε παγγελ ία ς  άκόμη. 01  λαοί ζοΟνε καί 
πεθαίνουν γιά μιά σημαία.

(Θ. Χέρτσλ, γράμμα στδ Βαρώνο Ρότσιλντ, 3 Ιουνίου 1695)

Αυτές τίς μέρες που πανχοϋ στά χωριά καί στίς πόλεις τοΟ ’Ισραήλ 
ξεδιπλώ νονται οΕ σιωνιστικές σημαίες, είναι ένδιαφέρον νά  ρίξη κανείς 
μιά σύντομη ματιά στήν ΕστορΕα τών χρω μάτω ν αύτών.

Τό 1891, ό Χέρτσλ συζητοΟσε τό ζήτημα τής σημαίας μέ τόν Δό- 
κτορα Μ άξ Μ ποδενχάϊμερ, ενα  άπό τούς πιστούς του όπαδούς τής 
πρώτης στιγμής στή Γερμανία.

Σ ’ ένα  γράμμ α  του, ό Δόκτωρ Μ ποδενχάϊμερ  έφιστοΰσε τήν προ
σοχή τοΟ σιωνίστή ήγέτη πάνω  στό έμβλημα πού διακοσμούσε τήν έδρα  
τού Ε θνικού 'Εβραϊκού "Ομίλου, στήν Κολωνία τοΰ όποίου ήταν 
Πρόεδρος.

Τό Ιμβλημα έδειχνε πάνω  σέ μπλέ φόντο τό άστέρι τοΰ Δ αυίδ  πού  
περιείχε στό έσωτερικό έξάγω νό του τό λιοντάρι τοΰ Ιούδα, ένώ γύρω  
του ύπήρχαν δώδεκα άστρα πού άντιπροσώ πευαν τις δώδεκα φυλές. 
Μιά γερμανική έπιγραφή πού πλαισίω νε τό Ιμβλημα, Ελεγε : «Ή δη
μιουργία ένός Ε β ρ α ϊκ ού  Κράτους είνα ι ή μόνη δυνατή λύση τοΰΈ β ρ α ϊ· 
κοΰ προβλήματος».

Κατά τήν άλληλογραφία  αύτή, ό Χέρτσλ παρατηρούσε δτι σ’ ά λλες  
χώρες, δπως στήν Αύστρία, στήν ’Α γγλία , στή Ρουμανία και στήν 'Α με
ρική, ή σημαία πού χρησιμοποιούσαν οί σιωνιστές, ναι μέν είχε  τό 
άστέρι τοΰ Δ αυίδ  καί τό λιοντάρι τοΰ 'Ιούδα, ά λλ ά  μ* έπτά  άστρα  
μόνο : ένα  άκριβώς πάνω  άπ' τό έμβλημα καί τά ά λλ α  έξη στίς έξη 
άκρες τοΰ άστρου. Ό  Μ ποδενχάϊμερ ύποδεικνύει τή σύσταση μ ιδς  
είδικής έπιτροπής μετά τήν ϊδρυση τοΰ Κράτους, ά λλά  στό μεταξύ ό 
Χέρτσλ ε ίχε  ήδη χαρίσει στόν υιό του Χάνς, έπί τη εύκαιρία τών έβδόμων 
γενεθλίω ν του, μιά σημαία σχεδιασμένη ά π ’ τόν ϊδιο.

Στό ήμερολόγιό του έγραψε δτι ό ζω γράφος ’Ό κ ιν  ε ίχε  σχεδιάσει 
τό λιοντάρι τοΰ ’Ιούδα.

Δ έν ήταν ή πρώτη φορά πού τό πρόβλημα τής σημαίας τραβούσε 
τήν προσοχή τοΰ Χέρτσλ. Τό ήμερολόγιό του άναφέρει πράγματι στίς 
11 Μ αρτίου 1897, δτι ό Σ υνταγματάρχης Γκόλντσμιντ σέ μιά διάλεξη  
στό Καίμπριτζ ε ίχε  δηλώσει δτι προτιμούσε δώδεκα άστρα άντί έπτά. 
Σύμφωνα μέ μιά έφημερίδα τής έποχής, φαίνεται δτι ό Γκόλντσμιντ 
άπέδιδε στόν Χέρτσλ τήν εισαγω γή  τών σοσιαλιστικών Ιδεών στό π ρό
γραμμ α τοΰ Ε βρ α ϊκ ού  Κράτους καί τήν πρόθεση νά  συμβολίση μέ τά 
έπτά άστρα τίς έπτά ώρες τής έργάσιμης μέρας.

Σ τ’ άπομνημονεύματά του, ό Μ ποδενχάϊμερ άναφέρει τΙς κατοπι
νές  έξελίξεις τής ιδέας τής σημαίας. Στά χρόνια πού άκολούθησαν  
αύτή τήν άλληλογραφία, έγραψε δτι τό άστέρι τοΰ Δ αυίδ  καί τό λ ιο ν 
τάρι πάνω  σ ’ άσπρο φόντο πλαισιω μένο άπό δύο γα λα νές  ταινίες έγ ι
να ν ή έπίσημη σημαία πού χρησιμοποιήθηκε σέ κάθε Σιωνιστικό συνέ
δριο, ώς τό θάνατο τοΰ Χέρτσλ. Οΐ δύο γ α λ α ν ές  ταινίες ήσαν μιά ιδέα  
τοΰ Βόλφσον (διαδόχου τοΰ Χέρτσλ έπί κεφαλής τής Σιωνιστικής Ό ρ -
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γανώ σεω ς) καί ε ίχ α ν  τήν προέλευσή τους στό πατροπαράδοτο σάλι 
τών έβραϊκών προσευχώ ν. Τά άστρα ξεφανίστηκαν στίς βιαστικές 
προετοιμασίες πού προηγήθησαν ά π ’ τό πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο.

Αύτά τά χρώ ματα, άσπρο καί μπλέ, άπέκτησαν τήν άξΙα ένός έθνι- 
κοΰ έμβλήματος καί ό βαθύτατος δεσμός τους μέ τό λα ό  καί τή χώ ρα  
τοΰ Ισραή λ βρήκε ϊσω ς τήν καλλίτερη έκφρασή του στόν περίφημο 
πίνακα τοΰ Λέσσερ Ούρύ : «’Ιερεμίας», δπου βλέπει κανείς τόν λυπη 
μένο προφήτη νά  σηκώνη τό κεφάλι πάνω  στό φόντο ένός άπέραντου  
ά σπ ρ ογά λα ζου  ούρανοΰ.

a ■ ■ ■ ■■ W α ■ ■ ■ ■ ■ ■ «

Οί έφημερ(δε5 τών χωριών μα5
Είναι γνωστή ή λογοτεχνική φιλοδοξία τών αποικιών μας νά δημοσιεύ· 

ουνε ή κάθε μιά τό δικό της δελτίο. Βρίσκει κανείς γραμμένους έκεΐ τούς 
σταθμούς ΐής προόδου στή δουλειά, τά οικογενειακά γεγονότα τής δμάδας 
(καί τοΰ σταΰλου), τ ις  συζητήσεις πάνω στά πολιτικά καί οίκονομικά προ
βλήματα τής χώρας καί συχνά μερικά δειλά άλλά άξιοσημείωτα λογοτεχνικά 
πρωτόλεια. Οί αδυσώπητες άπαιτήσεις τοΰ πολέμου καί τής έργασίας γεμί
ζουν τίς σελίδες τών Δελτίων αύτών άπό τά όποια παρουσιάζουμε στους άνα 
γνώστες μας μερικά αποσπάσματα.

** *
'Η  εφημερίδα τοΰ Κιμπούτς Μαανίτ στό Σαρόν λέγεται «Ναρμπάτα». 

"Ενα άπό τά τελευταία φΰλλα άρχίζει μ5 ενα ποίημα τοΰ Σαούλ Τσερνιχόφσκυ 
καί διηγείται τήν επίθεση πού εγινε *τό Σάββατο τό πρωί Ινώ τά παιδιά 
τρέχανε λίγο παντοΰ καί τά ζώα ήσαν έτοιμα νά πάνε στά χωράφια». Τό 
Κιμπούτς βάστηξε καλά στήν επίθεση κι’ ετσι κανονίσθηκε κ ι’ ενα πρόβλημα. 
Είναι δλοι σύμφωνοι νά σταματήση ή συζήτηση πάνω στήν άμυνα καί στήν 
άσφάλεια έν άντιθέσει μέ τίς καθημερινές δουλειές τοΰ άγροκτήματος— δλοι 
παραδέχονται τώρα σάν αξίωμα οτι τό ενα δέν μπορεί νά γίνη χωρίς τό ά'λλο. 
Πρέπει ν’ άμυνθοΰνε άλλά καί νά συνεχίσουν τή δουλειά δπως πρώτα. Τό 
«Ναρμπάτα» εκφράζει τήν ανησυχία μήπως ή νέα γενιά καταληφθή άπό τήν 
«γοητεία τοΰ πολέμου καί τών δπλων» καί χάση άναλόγως τό ενδιαφέρον της 
γιά τά μονότονα καθήκοντα τής πρωτοπορειακής ζωής. Ή  έφημερίδα τονί
ζει δτι αύτή ή πρωτοπορειακή ζωή πρέπει νά συνεχισθή πάση θυσίςι. Σύμ
φωνοι ν’ αύξηθή ή άσφάλεια, άλλά ή τακτική δουλειά πρέπει νά συνεχισθή. 
«Σπέρνουμε, φυτεύουμε, μπολιάζουμε τά δένδρα. Ε μ π ρ ό ς στή δουλειά».

** *

Τό οργανο τοΰ Κφάρ Μπλούμ είναι τό «Μπεκιμπουτσένου». ’Αγγέλλει 
τό θάνατο τοΰ ”Αρι Λάσνερ, πού σκοτώθηκε πρίν λίγες βδομάδες.

Ό  ”Αρι γεννήθηκε τό 1915 στό Ούΐλλιαμσμπουργκ, στήν πολιτεία τής 
Νέας Ύ όρκης. ’Αφού τελείωσε τίς σπουδές του στό Σίτυ Κόλλετζ τής Νέας 
Ύ όρκης, μπήκε στήν έκπαίδευση. Τό 1932 γίνεται μέλος τών «Χαμπονίμ», 
διοργανώνει τίς κατασκηνώσεις τοΰ κινήματος στό Λος "Αντζελες, στό Σικάγο 
καί στό Σαίν Λουΐ. ’Αργότερα αναλαμβάνει τήν έπιθεώρηση τών Σ ιω νιστι- 
κών ’Οργανώσεων στήν περιοχή τής Νέας Ύόρκης. Τό 1942, δ "Αρι κατα
τάσσεται στό Ναυτικό τών Η νω μένω ν Πολιτειών ως αξιωματικός άσυρματι- 
στής. Μόλις αποστρατεύεται στό τέλος τοΰ πολέμου, ξαναρχίζει τή δουλειά 
του στή Γραμματεία τοΰ κινήματος «Χαμπονίμ», δπου μένει εως τό 1946,
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όπότε ανακατεύεται στη διοργάνωση τής λαθραίας μεταναστευσεως στην 
Παλαιστίνη. Φεύγει καί ό ίδιος μ5 έ'να άπό τά δύο πλοία καί άφοϋ φθάνει 
στήν Παλαιστίνη άποφασίζει νά μείνη έκει. Παει και βρίσκει την ομαδα τών 
« ΧαμπονΙμ» στό Κφάρ Μπλοΰμ Έ κ ε ι εργάζεται ώς κτίστης καί ̂ ειδικεύεται 
ώς ηλεκτρολόγος. Μιά εχθρική σφαίρα τόν πέτυχε ψηλά πάνω σ’ ενα ηλεκ
τρικό στύλο δπου είχε σκαρφαλώσει.

Ψ * *

Τό Ρααάτ Ά κοβές είναι ενα άπό τά πιο εκτεθειμένα χωριά τού ανατο
λικού Σαρόν, γιατί είναι πολύ κοντά στό αραβικό τρίγωνο Ναμπλούζ—Τουλ- 
κάρεμ— Ζενίν. Ε ίναι επομένως φυσικό δτι οι κάτοικοι λάβανε όλες τις προ
φυλάξεις γιά νά υπερασπίσουν τά χωραφια τους. Ενα από τά μέτρα αΰτα 
— σύμφωνα μέ δσα μάς λέει ή εφημερίδα τού Κιμποΰτς -  ητανε νά ^μεταφέ
ρουν τό παιδικό κέντρο στό κυρκ:οτερο κτίριο τής αποικίας, που^ είναι ^απο 
μπετόν. Μιά υπόθεση ολίγων λεπτών. Γο ίδιο φύλλο πλεκει το ΐγκω μιο 
τοΰ Χ αΐμ Γκράτ, που σκοτιόθηκε στη μάχη.

** *

Στό Γκιβάτ Μπρένερ σημειώνεται μιά πολύ ενθαρρυντική αγροτική άναπτυξη. 
Ή  Ιφημερίδα τοΰ χωριοΰ τονίζει δτι παρ’ δλες τις μέρες πού αφιερώνονται 
στήν ά'μυνα, στήν στρατιωτική έκπαίδευση, στά οχυρωματικά εργα και^στήν 
φρούρηση προς ζημία τής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν μεγάλοι πρόοδοι. 
Καί στή σημερινή κατάσταση ακόμη, δέν ξεχνάνε στό Γκιβάτ Μπρενερ να 
Ιξάρουν τή γέννηση τοΰ 500στοΰ παιδιοΰ τοΰ Κιμπουτς σαν γεγονος αξιο εορ
τασμού καί ή εφημερίδα τοΰ άφιερώνει ενα ειδικό παραρτημα. Νεοι μετανα· 
στες άπό τήν Ρουμανία βρίσκονται σήμερα στην αποικία. Ιδιαίτερη μνεία 
γίνεται τοΰ ’Έ ρνεστ Τουρκέϊνερ, άπό τους παληους κατοίκους τοΰ χωριοΰ, 
πού μόλις σκοτώθηκε. 'Η  αφοσίωσή του ήταν μοναδική καί τήν απέδειξε 
δταν στήν αρχή τοΰ πο?*έμου μετέφερε τρόφιμα στήν Ιερουσαλήμ, άψηφών- 
τας τις ένέδρες. Αγαπούσε πολύ τήν μουσική—Μπάχ καί Χάίδν καί στό 
τέλος τής σκληρής ήμέρας του εΰρισκε στις νοτες^ τή γαληνη.^ Εικοσιτέσσερες 
ώρες πριν πεθάνη επαιξε μέ τούς φίλους του σ ενα Κουαρτέτο.

❖* *

Καί γιά νά τελειώσουμε παραθέτουμε ενα άπόσπασμα άπό τό «Χεντέ 
Ρουχαμά» (’Ηχώ τής Ρουχαμά). _

«Θά βροΰμε τόν τρόπο νά φθάσουμε στήν άλλη άκρη τοΰ κτήματος μας, 
άπό τήν οποία είμαστε τώρα μακρυά. Μονο ενα άπό τα χερι<« μας μπορεί 
νά δουλέψη στή γ ή —τό άλλο κραταει το οπλο. Και ομως θά ρθη  καιρός που 
θ ά  σπείρουμε τά χωράφια μας καί θά  τά κάνουμε εύφορα· Τό πράσινο χορ
τάρι θά  φυτρώση στά λειβάδια μας, τά δένδρα θ ’ άνέβουν πιο ψηλα καί ή 
ζω ή—αύτή ή έντονη καί εύθυμη ζωή— θ ’ άπλωθή σέ κάθε γωνιά τής χώρας 
μας. Ή  μέρα αύτή δέν είναι μακρυά.

*Η διαμάχη γιά τό « Ό λ ιβ ε ρ  Του ίστ»
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*0 θόρυβος πού δημιουργήθηκε  
στήν ’Αμερική, καί τώρα τελευταί
ως στή Γερμανία, γιά τό πρόσωπο 
τοΰ Ε β ρ α ίο υ  Φαίηγκιν στό φιλμ 
«"Ολιβερ Τουίστ», παρμένο άπο τό 
μυθιστόρημα τοΰ Ντίκενς, δέν απο
τελεί τίποτε τό νέο.

*Η διαμάχη πήρε τώρα, βέβαια, 
ενα^πολιτικό καί φυλετικό χαρακτή
ρα πού καλλιεργείται έντονα εκεί 
δπου οί συνθήκες οχι μόνον τόν  
προκαλοΰν, άλλα καί τόν δικαιολο
γούν. ’Αλλά ή συζήτηση γύρω άπό 
τόν Φαίηγκιν, δπως τόν παρουσιά
ζε ι  ό Ντίκενς, είναι παλιά. Τό γ ε 
γονός — εξακρηβ£ομένο πιά — δτι ό 
βυγγραφέας δέν αναφέρει τήν πηγή 
άπό τήν οποία άντλησε γιά νά δη
μιουργήσω αυτό τό πρόσωπο, δείχνει  
δτι αύτό  ήταν ολωσδιόλου φ αντα
στικό, ζωγραφισμένο πάνω στόν  
κλασσικό τύπο  τοΰ Ε β ρ α ίο υ  τής κα
θιερωμένης μεσαιωνικής άντιλήψε-  
ως. ’Αργότερα, φαίνεται δτι ό Ν τί
κενς θέλησε κάπως . . .  νά  έξιλεωθή  
δημιουργώντας τόν τΰπο τοΰ Ριάχ,  
τοΰ ευγενικού καί έναρέτου έβραί- 
ου τ ο ΰ '«Our Mutual Friend».

Στό παρακάτω άρθρο εκτίθενται  
καί σχολιάζονται οί απόψεις των 
Ίσραηλιανω ν συγγραφέων πάνω στό 
ζήτημα αΰτό.

Ό  πρώτος πού έπέστησε τήν προ
σοχή τοΰ Ίσραηλιανοΰ κοινού πάνω 
στή διαμάχη γιά τήν ερμηνεία τοΰ 
Φαίηγκιν, άπό τόν ’Ά λεκ Γκίνες στό 
νέο αγγλικό φιλμ «"Ολιβερ Τουίστ», 
υπήρξε ή άριστερή Ιφημερίδα « Ά λ  
Ά μισμάρ». Τό φΰλλο αύτό δημοσί
ευσε μιά φωτογραφία τοΰ ’Ά λεκ Γκί
νες ώς Φαίηγκιν, μαζί μέ τήν πληρο
φορία δτι τό Παγκόσμιο Εβραϊκό Σ υ 
νέδριο είχε διαμαρτυρηθή γιά τήν 
προβολή τοΰ έργου στήν ’Αμερικανική 
ζώνη τής Γερμανίας, λόγω τοΰ άντι- 
σημιτικοΰ χαρακτήρα του. Γιά τόν 
ίδιο  λόγο άπαγορεύθηκε ή προβολή 
του καί στήν Αμερική. Τότε ό Π ροϊ
στάμενος τοΰ Τμήματος Τύπου, Κ ι
νηματογραφίας καί Ραδιοφωνίας τοΰ 
Ίσραηλιανοΰ Υπουργείου τών Ε σ ω 
τερικών, κ. Κλινόβ, άνήγγειλε δτι τό 
φιλμ δέν έπρόκειτο νά πα ιχθη  στό 
’Ισραήλ. “Ετσι άρχισε ή διαμάχη καί 
στό ’Ισραήλ.

τοΰ DOV S A D D A N

"Ενα γράμμα, πού δημοσιεύθηκε 
στό «Πάλεσταϊν Πόστ», διαμαρτυρή- 
θηκε γιά τήν απαγόρευση, ώς ά ντ ί- ' 
θετη  προς τις δημοκρατικές άρχές, 
άφοΰ μάλιστα δέν υπήρχε φόβος νά 
καλλιεργηθή ό- αντισημιτισμός στό 
’Ισραήλ. Μία άπάντηση πού δικαιο
λογούσε τήν Ιπίσημη άποψη έναντι 
τής ταινίας, προς διαφύλαξιν τής έθ ν ί
κης ΰπερηφανείας, είδε τό φώς στο 
«Χαμπόκερ». Ό τ α ν  ένας ’Ά γγλος η 
θοποιός ξευτελίζει τόν εβραϊκό λαό 
—ελεγε ό άρθρογράφος—δέν είναι 
σωστό ή Κυβέρνησή μας νά τοΰ άνοίγη 
τις πόρτες τοΰ Τέλ Ά β ίβ . Τήν επο
μένη, ή εφημερίδα κατεχά>ρησε τήν 
άντίθετη άποψη, δπως τή διετύπωνε 
ό ανταποκριτής της στό Λονδίνο, κ. 
Σ. Γκόλντσμιτ, ό όποιος δέν έβλεπε 
τίποτε τό προσβλητικό στήν ταινία. 
Α ναμφισβήτητα ό Φαίηγκιν δέν ε ί
ναι ενας πετυχημένος 
’Αλλά κανείς δέν μάς ευχαρίστησε 
ποτέ έπειδή εχουμε ενα Α ϊνσ τά ιν , κι’ 
έτσι κανείς δέν θάπρεπε νά μάς έπι- 
κρίνη εάν έχουμε τόν Φαίηγκιν. Υ 
πήρξαν διάφοροι Φαίηγκιν μεταξύ μας: 
καί νά μήν υπήρχαν, ό Μόσλεϋ δέν 
θά  σταματούσε τήν άντισημιτική 
σταυροφορία του. Μόνο οί Ιλάσσονες 
άντισημΐτες μπορούν νά χρησιμοποιή 
σουν τόν Φαίηγκιν γιά  προπαγάνδα' 
άλλά ποιος νοιάζεται γι’ αυτούς, έκτος 
άπό τούς αφομοιωμένους Εβραίους ;

Μετά άπ’ ο>α αυτά, έμφανίσθηκε 
δ κ. Ά ρ ιε  Γκέλμπλουμ μέ μιά έξυπνη 
δικαίωση τής ταινίας, στό «Άάρετς». 
“Ολοι ξέρουν δτι δ Ντίκενς Ιπίστευε 
στήν καλή πλευρά τής άνθρώπινης φύ- 
σεως καί τά βιβλία του κάθε άλλο είναι 
παρά γεμάτα μίσος : επομένως δέν 
έχουν ούτε άντισημιτισμό. Ό  άρθρο
γράφος προσπαθεί ν’ άντικρύση το 
ζήτημα μέ τά μάτια ένός μή Εβραίου. 
Καί ώς μή Έ β ρ ιΐο ς , ή διαμαρτυρία 
καί ή άπαγόρευση τής ταινίας τοΰ 
φάνηκαν μιά θλιβερή έπίδειξη εύπα- 
θείας, κατωτερότητας καί φόβου. “Υ 
στερα τό Ιξήτασε ώς Ίσραηλιανός
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Ιθαγενής, και ή διαφορά άνάμεσα 
στίς δύο σκοπιές δέν ήταν μεγάλη. 
Ή  νεολαία τής χώρας αυτής διάβασε 
τόν ’Όλιβερ Τουίστ στήν εβραϊκή, 
καί δέν πειράχθηκε άπό τήν 'Εβραϊκή 
Ιδιότητα τοΰ Φαίηγκιν. Ά ντίκρυσε τό 
ζήτημα μέ τό φυσικώτερο τρόπο και 
άπεκήρυξε τόν κλέφτη Φαίηγκιν, μ ο 
λονότι ήταν Εβραίος, ενφ συμπάθησε 
τό μικρό "Ολιβερ, μολονότι ήταν χρι
στιανός.

Έ ξ  ά'λλου, πολλά παιδιά συνωστί- 
ζοντο κάποτε γιά νά δούνε μιά πα
λιά άμερικανική έκδοση τοΰ «’Όλιβερ 
Τουίστ» πού παιζόταν στό Τέλ Ά βίβ , 
κι3 οΰτε ένα σάπιο αυγό δέν χαιρέ
τησε τήν εμφάνιση τοϋ Φαίηγκιν 
στήν οθόνη. Συνεχίζοντας, ό κ. 
Γκέλμπλουμ επικρίνει τόν κ. Κλινόβ 
γιατί ταύτισε τόν εαυτό μου μέ τόν 
Ε βραϊσμό τής Διασποράς, άντί μέ τήν 
υγιή άποψη τοΰ ισραηλιανοΰ κοινοΰ.

"Ενα γράμμα τοΰ κ. Γιεχιέλ Γκόλντ- 
μπεργκ «Ά άρετς» αντιμετώπισε τό 
ζήτημα άπό μιά άλλη πλευρά. 'Ο  κ. 
Κλινόβ ώδηγήθηκε φανερά στήν από
φασή του άπό ένα α ίσθημα αλληλεγ
γύης μέ τή Διασπορά, πού δυσφορεί 
γιά κάθε άπόπειρα νά μήν παρουσια- 
σθή δ Ε βρα ίος ως δ αγνότερος με
ταξύ τών άγνών. 'Υπήρξε πάντως ενα 
λάθος, γ ιατί δέν είναι έργον Ίσραη- 
λιανής Κυβερνήσεως νά προστατεύη 
τά συμφέροντα τής Διασπορας.

“Ενα ά'λλο γράμμα στήν ΐδ ια  έφη
μερίδα επικρίνει τή στάση τοΰ κ. Κλι- 
νόβ γιατί εμποδίζει τό Ίσραηλιανό 
κοινό άπό τό νά δή πώς παρουσιάζε
ται δ λαός μα; στά μάτια τοΰ κόσμου’ 
γιατί ή απόκρυψη τών έλαττωμάτίον 
μας θά εχο αναγκαστικά ένα δυσά
ρεστο άποτέλεσμα μεταξύ τών μή Ε 
βραίων, καί γιατί αν πρόκειται νά 
άπαγορεύσουμε τό ’Όλιβερ Τουίστ, 
θ ά  επρεπε νά άπαγορεύσουμε κ ι' ε
κείνους τούς Ε βραίους συγγραφείς 
πού ξεσκεπάζουν τά έλαττώματά μας.

Τή δεύτερη φάση τοΰ ζητήματος 
άπετέλεσε μιά δήλωση τοΰ κ.Κλινόβ δτι 
ή απαγόρευση άφοροϋσε τήν παλιά 
άμερικανική ταινία, πού είχε σημειώ
σει επιτυχία στό Τέλ Ά β ίβ , καί δχι 
τό νέο άγγλικό έργο. Καμμία αίτηση

γιά τή προβολή τοΰ αγγλικού φιλμ 
δέν εχει ληφθή μέχρι τώρα, είπε δ 
κ. Κλινόβ. Ε ίναι δύσκολο νά κατα- 
λάβη κανείς τί εννοούσε δ Κλινόβ :

, άν δηλαδή τό φιλμ επρεπε νά Ιξετα- 
σθή προτού ληφθή μιά άπόφαση, ή 
αν επρόκειτο γιά μιά διπλωματική υ 
πεκφυγή άπό μιά δύσκολη κατάσταση. 
Πάντως, τό αμερικανικό φιλμ άπαγο- 
ρεύθηκε αύστηρώς καί ή απαγόρευση 
βασίσθηκε σέ καλλιτεχνικά καί ηθικά 
κριτήρια. Ά ν ,  εξ άλλου, άπαγορευθή 
καί ή βρεταννική ταινία, θά  μπορέ
σουμε νά θεωρήσουμε δτι ελήφθη 
προ παντός ΰπ° δψη δ άντισημιτικός 
της χαρακτήρας. Έ ά ν  πάλι επ ιτρο
πή, θά  μπορέσουμε νά συμπεράνουμε 
δτι Ιπεκράτησε ή καλλιτεχνική δψη 
τοΰ ζητήματος. Ά λλά  μιά καλλιτε
χνική τοποθέτηση τοΰ έργου μπορεί 
νά προκαλέση μιά άλλη, εντελώς 
νέα, διαμάχη.

Προτού εκθέσω τήν άποψή μου, θά  
ήθελα νά διευκρινίσω τρία σημεία. 
Πρώτον, δεν θά έπρεπε ίσως νά 
βρούμε μιά διαφορά άνάμεσα σέ μιά 
υγιή ίσραηλιανή σκοπιά και ενα μή 
υγιή τρόπο τοΰ βλέπειν τής Διασπο- 
ρας, δχι μόνον γιατί αύτό θά συνε- 
πάγετο κάποια δόση περιαυτολογίας, 
άλλά καί επειδή δέν είναι καί τόσο 
αλήθεια σχετικώς μέ τά αδέλφια μας 
τής Διασπορας. Αύτό είναι άπόρροια 
τών δύο παραδειγμάτων τών σχετι
κών μέ τήν υγιή άντίληψή μας καί 
βασισμένων πάνω στίς χιλιάδες τών 
παιδιών πού διάβασαν τόν "Ολιβερ 
Τουίστ στήν εβραϊκή (μιά σύντομη 
διασκευή στήν όποια δέν άναφέρεται 
δτι δ Φαίηγκιν είναι Εβραίος) καί 
είδαν τήν παλιά ταινία, πού είναι 
πολύ συζητήσιμο κατά πόσον είναι 
πιστή στό πνεύμα τού Ντίκενς. Ά ν  
αυτά είναι τά κριτήρια, ούτε τά παι
διά ούτε τό κοινόν ώς σύνολο, μπο
ρούν νά κρίνουν κατά πόσον ή νέα 
ταινία είναι περισσότερο πιστή στόν 
Ντίκενς, προ παντός δσον άφορά τό 
πορτραΐτο τοΰ Φαίηγκιν. Καί Ιδώ εί
ναι δ Φαίηγκιν πού μάς ένδιαφέρει 
καί δχι ή άποψη τοΰ Ντίκενς.

Κατά δεύτερο λόγο, άνακατέψανε 
καί τόν «’Έμπορο τής Βενετίας» τοΰ
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Σαίκσπηρ. Ό  Σάύλοκ υπήρξε τό θέ
μα μιας μικράς διαμάχης, πού παρα
μένει άκόμα άλυτη. Ά λλά  κανείς δέν 
μπορεί ν° άρνηθή δτι τό νά παρου- 
σιάση κανείς τόν Σάϋλοκ μέ άντιση- 
μιτική διάθεση δέν συνεπάγεται καμ- 
μιά απολύτως απιστία στό έργο τοΰ 
Σαίκσπηρ, γιατί τό κείμενο Ιπιδέχε- 
ται οίανδήποτε ερμηνεία. ’Ά ν  αγνο
ούσαμε τό γεγονός δτι ενα πρόσωπο 
σάν τόν Σάϋλοκ μπορεί Ϋά χρησιμο
ποιηθώ είτε γιά ν5 αύξηση ε ίτε  γιά 
νά περιορίση τόν αντισημιτισμό, θά  
δείχναμε δτι δ τρόπος μας ν* άντι- 
κρύσωμε τά πράγματα δέν είναι πολύ 
υγιής, κι5 αύτό θ ά  σήμαινε δτι δέν 
έχουμε συνείδηση τοΰ πώς μάς παρι
στάνουν στήν παγκόσμια λογοτεχνία. 
Έ νώ  είναι κάτι πού πρέπει νά ξέρου
με καλά, γιά νά μπορέσουμε νά εκτι
μήσουμε τήν κατάστασή μας στόν 
κόσμο, προ παντός τώρα πού φθάσα- 
με σέ μιά αποφασιστική καμπή τής 
ζωής μας

Κατά τρίτο λόγο, ή άξίωση νά ε ί
μαστε ικανοί νά δούμε πώς μάς π α 
ρουσιάζουν στά μάτια τοΰ κόσμου, 
είναι ορθή. Ά λλά  θάπρεπε νά θυμη
θούμε δτι δλα τά αριστουργήματα 
τής λογοτεχνίας πού έχουν Εβραίους 
ώς ήρωες, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοΰ «Έμπορου τής Βενετίας» τούς 
παρουσιάζουν υπό έ'να φώς δχι πολύ 
ευνοϊκό’ κ ι’ ούτε δ Ντίκενς δέν απο
τελεί έξαίρεση, πού γυρεύοντας έναν 
Ε βρα ίο  βρίσκει τόν Φαίηγκιν. Ά λλά  
ένώ μπορούμε πολύ καλά νά θέλουμε 
νά μάθουμε τί ιδέα έχει δ κόσμος 
γιά μάς, πρέπει νά δείξουμε τίς αντι
δράσεις μας, αί οποίες, κι' αν άκόμη 
δέν θά είναι άποφαστικές, πάντως δέ 
θ ά  μείνουν χωρίς άποιέλεσμα, προ 
παντός εάν θ ’ άποτελέσουν μέρος τής 
προσπάθειάς μας ν ' αλλάξουμε τή 
μοίρα μας. Κ ι’ άπ5 αυτή τή πλευρά 
είναι άμφίβολο άν συμφέρη νά γίνη 
μιά ριζική διάκριση μεταξύ τών άν- 
τιδράσεων τοΰ ’Ισραήλ κι5 εκείνων 
τής Διασποράς.-

Πάντως, μέσα στό πάθος τής δια
μάχης, χάθηκε τό κυριώτερο σημείο, 
έκεινο πού τήν προκάλεσε, δηλαδή δ 
Φαίηγκιν δπως τόν Ιρμηνεύει δ ”Αλεκ

Γκίνες καί δπως τόν δείχνει ή φωτο
γραφία πού δημοσιεύθηκε στό «Ά λ 
Άμισμάρ» καί στό «Άάρετς» επίσης. 
Ε ίπαν δτι δταν ρωτάνε τόν κόσμο 
ποιος είναι δ έμπορος στόν «"Εμπορο 
τής Βενετίας» δλοι απαντάνε συνή
θω ς—ό Σάϋλοκ. — Ά λλά  ή σωστή ά· 
πάντηση είναι : —ό Α ντώ νιος.—"Ε-

— Ή  γή τής ’Επαγγελίας — ή 
χώρα δπου θά μπορέσουμε yd 
ξχονμε τή μύτη κυρτή, τά γένια 
μαϋρα ή κόκκινα, τά πόδια στραβά, 
χωρίς νά είμαστε γ ι ' αυτό άξιοκα- 
ταφρόνητοι. "Οπου θά μπορέσουμε 
επιτέλους νά ζήσουμε ίλενθεροι χαι 
νά πεθάνουμε μ ε . τήν ησυχία μας 
Ιπάναο σε μιά γή που θά μάς άνήκη. 
'Ό που θά ζοϋμε ειρηνικά μ ί  τους 
ανθρώπους, πού θά ίχονν έλευθε 
ρωθη άπό τήν εξέλιξή μας, πλουιίαγ) 
άπό τήν ευημερία μας καϊ έξενγε- 
νισθγ} άπό τό μεγαλείο μας.

*Ετσι ή λέξη « 'Εβραίος» πού άπο- 
τελεί σήμερα δρο προσβλητικό, θά 
γίνη τίτλος ενγενείας, δπως ίκεΐνος 
δλων τών άλλων πολιτισμένων 
λαών. Καϊ χάρις στήν ύπαρξη τοϋ 
Κράτους μας θά μπορέσουμε νά 
μορφώσουμε τόν λαόν μας iv δψει 
τής άποστολής πού τόν περιμένει. 
Για  it  ό Θεός δεν θά μας εαωζε 
δν δέν είχαμε iva ρόλο νά παίξουμε 
atip  Ιστορία τής άνθρωπόχητος.

( Χ έ ρ τ σ λ — Ή μ ε ρ ο λ ό / ΐ ο )

τσι, αντίθετα πρός τήν πρόθεση τοΰ 
συγγραφέα, δ Ε βρα ίος έγινε ή κυ- 
ριώτερη μορφή, ώς τό σημείο νά έπι- 
σκεάσχι τά άλλα πρόσωπα Κατά τόν 
ίδιο τρόπο, δ ύπερβολικός τονισμός 
τής εβραϊκής Ιδιότητας τοΰ Φαίηγκιν 
μπορεί νά τόν κάνη κεντρικό ήρωίΐ 
τοΰ φίλμ, αδιάφορο ποια ήταν ή πρό
θεση τοΰ παραγωγού.

Αύτή ή υπογράμμιση τοΰ τύπου τοΰ 
Φαίηγκιν δικαιολογείται μέ τό έπιχεί- 
ρημα δτι δέν είμαστε δλοι άγιοι καί 
δτι έχουμε διάφορους Φαίηγκιν με
ταξύ μας. Καί μπορεί καί δικαιολο
γείται έτσι, δχι γιατί δ Φαίηγκιν
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είναι ακριβώς ενα σκοτεινό πρόσωπο 
πού ετυχε νά είναι Έ βραΐος, αλλά 
γιατί παριστάνεται ως ό πατροπαρά
δοτος Εβραίος, δπως τό -θέλει ό χρι
στιανικός κόσμος, ώς δ άνθρωπος 
πού πρόδωσε τό Χριστό, ώς τό σύμ
βολο τοΰ κακοΰ. Ή  μόνη διαφορά 
είναι δτι δ σύγχρονος αντισημιτισμός, 
σ’ αντίθεση προς τό μεσαιωνικό προ- 
κάτοχό του, άντί νά επιτρέψε στον 
Ε β ρ α ίο  νά γλυτώση μέ τήν άλλαξο; 
πιστία, προτιμά νά τόν στείλη στό 
θάλαμο τών άσφυξιογόνων αερίων. 
Γ ι’ αυτό δ Φαίηγκιν τής ταινίας είναι 
δ δίδυμος αδελφός τών Εβραίω ν πού 
παρουσιάζει ή άντισημιτική προπα
γάνδα. Θΐαδήποτε άντισημητική γε
λοιογραφία θ ά  δείξη τήν πηγή άπό 
τήν δποία προέρχεται αύτό τό πορ- 
τραΐτο τοΰ Φαίηγκιν. "Ενας άνθρω
πος πού δέν κατορθώνει νά τό άντι- 
ληφθή, είναι αμφίβολο άν θά μπο· 
ρέση νά καυχηθή δτι διαθέτη ενα 
υγιή τρόπο νά βλέπη τά πράγματα. 
Ά λλα δπωσδήποτε, δέν θάχη τό δι
καίωμα νά κατηγορήση δτι δέν βλέ
πουν καλά, εκείνοι πού τό αντιλαμβά
νονται.

Μέ ά'λλα λόγια, δ Φαίηγκιν τοΰ 
Ό λιβερ  Τουίστ είναι προωρισμένος 
νά  κάνη τό θεατή νά τό συσχετήση 
μέ τόν Ε βρα ίο  πού σταύρωσε τόν 
Χριστό και σκοτώνει τά παιδιά τό 
Πάσχα. Ά ν τ ί νά καθίσουμε νά βρού
με διαφορές μεταξύ τών άντιδράσεων 
τών Ίσραηλιανών καί τών Ε βραίω ν 
τής Διασποράς, θ ά  κάναμε πολύ καλ
λίτερα νά βλέπαμε τά γεγονότα δπως 
είναι Ό  Ίσραηλιανός μουσικός Στου-

τσέβσκυ έφερε τελευταίως στή δημο
σιότητα τό γεγονός δτι δ "Αγγλος 
συνθέτης Μπέντζαμιν Μπρίτεν άνέ- 
λαβε νά μελοποίηση μερικά αγγλικά 
δημοτικά τραγούδια, ενα άπό τά ό
ποια έχει ώς θέμα τις λαϊκές προλή
ψεις γιά τά Ιγκλήματα πού διαπράτ- 
τουν οί Ε βρα ίο ι τό Πάσχα. 'Ο  Στου- 
τσέβσκυ ύπεγράμμισε τό γεγονός δτι 
παρ5 δλη τή διάδοση πού ειχε αυτή 
ή συκοφαντική πρόληψη, κανένας συν
θέτης δέν τήν χρησιμοποίησε ποτέ 
γιά καλλιτεχνικούς σκοπούς, ούτε στις 
κλασσικές κοιτίδες τών προγκρόμ, δ 
πως στή Ρωσσία, Ουγγαρία, Πολωνία 
ή Ρουμανία. "Οταν οί "Αγγλοι εκδό
τες θέλησαν νά δημοσιεύσουν τά τρα
γούδια στήν Α μερική, τούς έζητήθη 
νά άφαιρέσουν τήν προσβλητική περι
κοπή. Μολαταύτα έκαναν μιά δήθεν 
αντικατάσταση πού δέν γέλασε κανέ
να. Ό  Στουτσέβσκυ ζήτησε άπ5 τό 
Παγκόσμιο Ε βραϊκό  Συνέδριο νά ε- 
πέμβη γιά νά έμποδίση τή δημοσίευση 
τοΰ επίμαχου τραγουδιού. Καί τό Σ υ
νέδριο ικανοποίησε τήν αίτησή του. 
Ή  διαμαρτυρία αύτή υπήρξε ενδειξις 
ενός ΰγιοΰς ή Ινός άρρωστημένου τρό
που άντιμετωπίσεως τών πραγμάτων; 
Γιατί αν λέμε, δπως καί πρέπει νά 
λέμε, δτι, άφοΰ δ τύπος τοΰ Φαίηγκιν 
στό φιλμ βασίζεται πάνω στό ίδιο 
πνεύμα πού γέννησε καί τό τραγούδι 
γιά τά εγκλήματα τών Ε βραίω ν καί 
δλα τά σχετικά, ή άντίδρασή μας ε
ναντίον τοΰ πνεύματος αύτοΰ δέν μπο
ρεί νά είναι 3ΐαρά. άδιάκοπος αγώνας 
Ιναντίον του.

‘ γΙ ιστορία τοΰ μικρού λιμανιού πού άπβκτησε 
δικαίωμα πρωτεραιότητος στόν πανκόσμιο τύπο.

’▲κάμπα
τοΟ I,. Β.

Τό Φόρεΐν ’Ό φφις ισχυριζόταν Αντικείμενο διχονοιώ ν δπως καί
τελευταία  δτι οί Ίσραηλινές δυ
νάμεις ε ίχ α ν  προελάσει πρός τήν 
’Ερυθρά θ ά λ α σ σ α , κοντά στήν 
‘ΥπεριορδανΙα. ‘Έ να ς έκπρόσωπος 
τ?|ς Κυβερνήσεως τοΟ ’Ισραήλ έδή- 
λωσε δτι 6 Ισχυρισμός αυτός άπο- 
τελοΟσε άφορμή γ ιά  μιά βρεταν- 
νική έπέμβαση. Π ράγματι, π ο λ ε
μικά ά γγλ ικ ά  π λο ία  ε ίχ α ν  έμφα- 
νισθή στά πέριξ τοΟ κόλπου τής 
’Α κάμπας άπό άρκετόν χρόνον. 
.Επί π λέον  βρεταννικές στρατιω
τικές έγκαταστάσεις ε ίχα ν  άνε- 
γερθή κατά μήκος τών άκτών του 
κόλπου, σέ ύπεριορδανικό έδαφος. 
ΕΤχε γίνη  έπίσης γνω στό δτι ε ί 
χ α ν  καταρτισθή σχέδια  έργασιώ ν  
τοΟ μηχανικοΟ γιά  τήν κατασκευή  
όδοΟ ά π ό τήν πόλη τής Ά κ ά μ π α ς  
μέχρι τό Νέγκεβ.

ΟΙ Ισχυρισμοί τοΟ Φ όρεΐν ’Ό φ· 
φις είνα ι ψευδείς καί άβάσιμοι δ- 
σον άφορά τά γεω γραφικά γ ε γ ο 
νότα . Τά δρια τοΟ ’Ισραήλ, σύμ
φωνα μέ τήν άπόφαση τοΟ Ο.Η.Ε. 
τοΟ 1947, έκτεΐνοντσι άπό τό ση
μείο δπου τό Ούάντι Ά ρ ά μ π α  
φθάνει στόν Κόλπο τής Ά κ ά μ π α ς  
ώς τό βορειότατο σημείο τοΟ Κόλ
που καί μετά, σ’ άπόσταση 9 χ ι
λιομέτρω ν άνατολικά καί βορειο
δυτικά μέχρι τών αίγυπτιακώ ν σ υ 
νόρω ν. Ή  Εκταση αύτή καλείται 
Ά κ τή  τοΟ Έ ϋλά τ. Τό χωριό τής 
Ά κ ά μ π α ς, πού βρίσκεται στό ύ· 
περισρδανικό έδαφος, ε ίνα ι σέ ά 
πόσταση 5 χιλιομέτρω ν άνατολικά  
τών συνόρων τοΰ Ισραή λ. Τό 
Ισρα ή λ δέν δχει καμμιά βλέψη 
πάνω  στό ύπεριορδανικό χωριό 
τής Ά κ ά μ π α ς  καί ό στρατός τοΟ 
Ισρα ή λ δέν ά π οτελεϊ καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπο άπειλή γ ιά  τό χωριό  
αύτό ή γ ιά  όποιοδήποτε ά λλ ο  ύ- 
περιορδανικό Εδαφος.

‘Η Ά κάμιτα, ή πόρτα  γ ιά  τις 
συγκοινω νίες μέ τΙς ’Ινδίες καί τή 
Βόρειο Αφρικής Ιγινε καί πάλι

στούς βιβλικούς χρόνους, δταν of 
Έ δομΙτες ά π α γόρ ευα ν στούς 
Ισραηλίτες τήν είσοδο στό λιμάνι, 
γιατί τούς θεωρούσαν συμμάχους 
τών ΑΙγυπτίων. Οί Ισραηλίτες ζή
τησαν τό δικαίωμα εισόδου στό  
λιμάνι, ά λλά  δέν τούς τό δώσανε. 
Ό  Κ όλπος ήταν τόσο πολύτιμος  
γιά  τούς Έ δομΙτες πού δήλωσαν

δτι μόνον μέ τά δπλα θά μπορού
σαν άλλοι νά  μποΟν σ’ αύτό. Σή
μερα ή Ιστορία έπα να λα μβά νετα ι, 
Δ έν είνα ι γ ιά  τΙς π η γές πετρε· 
λαίου τοΟ Νέγκεβ, πού ζήτημα ε ί 
ναι &ν ύπάρχουν, πού ή 'Α γγλία  
σταθεροποίησε τή θέση της άπέ- 
ναντι τού ζητήματος αύτοΟ, ά λλά  
μ ά λλον  γιατί φοβήθηκε μήπως μιά 
άλλη δύναμη έγκατασταθή στό 
Εδαφος αύτό, στό σταυροδρόμι 
άκριβώς τών συγκοινω νιακώ ν της 
γραμμώ ν μέ τήν Α να τολή . Ή  
στάση τής Α γ γ λ ία ς  στό άπρό- 
βλεπτο αύτό ζήτημα άποδεικνύει 
καθαρά δτι άκόμα δέν έκτίμησε 
τήν πολιτική τοΟ Ισραή λ, πού ε ί
ναι μιά πολιτική άπόλυτης ού8ε-



τερότητος δσον άφορα τόν άγώ να  
μετσζύ ’Α νατολής καί Δύσεως.

Πρέπει συνεπώ ς νά γίνη μιά 
σαφής διαχώρηση, και γεω γρα φ ι
κά καί πολιτικά, μεταξύ λιμένος 
καί κόλπου τής Ά κ ά μ π α ς.

Σήμερα, τό λιμάνι τής ’Α κάμπας  
άποτελεΐται άπό £να μικρό φτωχό 
χωριό, μέ 400 ψυχές. Βρίσκεται οέ 
μιά έρημη περιοχή, μεταξύ τοΟ 
Κόλπου καί τών δύσβατων κρη
μνών τοΟ δρους Ο μναζίλα . Ά π ό  
καιρού εις καιρόν ή περιοχή π λη μ 
μυρίζεται ά π ό  τούς ποταμούς τοΟ 
βουνοΰ. Στά περίχωρα έχουν γ ί
νει δύο φραγμοί γιά  νά συγκρα  
τήσουν τά νερά. Ε κ ε ίν ο  πού έχει 
μεγάλη άξια γιά  τήν Ά κ ά μ π α , 
εΐνα ι ή άφθονία γλυκού νεροΟ, οί 
άγροί καί οί κήποι τών περιχώρων, 
δπου πολλοί καί κομψοί φοίνικες 
δίνουν μιά χαρακτηριστική γραφ ι
κότητα στό τοπίο. Οί κάτοικοι 
ζοΰν άπό τήν πώληση τών χουρ
μάδων, τών σύκων, τών λεμονιώ ν  
καί τών προϊόντω ν τών κτημάτω ν,. 
πριν άπό λίγο δέ άρχισε καί ή ά - 
λιεία. Μ έχρι σήμερον δέ βρέθηκε 
πηγή γλυκού νεροΟ δυτικά τοΰ 
Τέλ Έ λ  Καλίφα (τοΟ Έ τσιώ ν Γκα- 
βέρ τής Βίβλου) καί φαίνεται δτι 
ο! άστυνομικοί τοΟ παληοΰ συνο
ριακού φυλακίου τοΟ Οϋμ Ρούς 
Ρούς ά να γκ ά ζο ντα ν  νά  περπατή
σουν 5 χιλιόμετρα γ ιά  νά βροΟν 
γλυκό νερό στήν Ά κ ά μ π α . Ε ίναι 
πολύ πιθανό στό προσεχές μ έλ
λον νά βρεθή νερό δταν θά δια
τριβή βαθύτερα ή γή. "Οταν λυθή 
τό πρόβλημα τοϋ νεροΟ, ή άκτή 
τοΰ Ισρ α ή λ θά προσφέρη άναμ- 
φισβήτητα άσφαλέστερο καταφύ
γιο  άπό τό λιμάνι τής Ύ περιορ- 
δανίας. Ά ρ κ ε ΐ νά ρίξη κανείς μιά 
ματιά στό χάρτη γιά  νά άντιλη- 
φθη. Μέ τήν άκτή αύτή θά συνδε- 
θοΰν οί μεσο ειακές πόλεις τής 
Γ άζας, τοΟ Τέλ Ά β ίβ  καί τής Χάϊ- 
φας, ή Νεκρά θάλασσα, ή Ιερ ο υ 
σαλήμ καί ίσως ή Α ίγυπτος καί ή 
Χερσόνησος τού Σινάϊ.

‘Ό τ α ν  προφέρεται τό όνομα Ά -  
κάμπα, δίνει τόν κόλπο πού σκέ
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πτεται κανείς... Αύτός άποτελεΐ- 
ται άπό μιά λωρίδα μήκους 175 
χιλιομέτρων, πού έκτείνεται άπό  
τίς άκτές τής Ά κ ά μ π α ς  μέχρι τοΰ 
νησιού Τιράν. Ό  Κ όλπος μπορεί 
νά γίνη ένας σπουδαιότατος έμπο- 
ρικός κρίκος μεταξύ τής Ά σ ία ς  
καί τής ’Αφρικής καί νά άποτε- 
λέση τήν άφετηρία ιδς γενικής 
ά ναγεννήσεω ς τοΰ έμπορίου, πού  
θά γίνη καί πάλι άνθηρό δπως 
καί άλλοτε, δταν δλο τό έμπόριο  
άπό τις Ινδίες καί τήν Α ρ α βία  
άπό τή μιά μεριά, καί άπό τήν 
’Ιταλία καί τήν Ε λ λ ά δ α  άπό τήν 
άλλη, γ ινότα ν  άπό τήν όδό Ά 
κάμπας— Γ ά ζα ς.

Π λούσιες πόλεις βρίσκονταν 
στό Νέγκεβ κατά μήκος τών δρό
μων αύτών καί ά ργότερα  ίδρύθη- 
κ >ν έκεΐ γεω ργικές άποικίες? Ή  
Ά κ ά μ π α  Ιχει μακρά ιστορία, 
πλούσια  σέ ωφέλιμα παραδείγ
ματα τής σημασίας πού είχε ά λ 
λοτε. Ο Β ασιλεύς Σολομώ ν, π α 
ραδείγματος χάριν, μέ τή βοήθεια  
τοΰ βασιλέω ς Χιράμ τής Τύρου, 
τήν είχε  μετατρέψει στή σπουδαι
ότερη βάση τών έργασιώ ν του μέ 
τήν Α να τ ο λ ή . *

Στή θέση τοΰ Τέλ Έ λ  Καλίφα 
βρισκόταν τότε ή βιβλική πόλη  
τοΰ Έ τσιώ ν Γκαβέρ, πού ε ίχε  χυ 
τήρια χαλκοΰ καί σιδήρου καί ά π ’ 
δπου τά π λο ία  τοΰ βασιλέω ς Σο- 
λομώ ντος άναχω ροΰσαν γ ιά  δλα  
τά μέρη τής ύφηλίου. Τ ελευταίες  
άνακαλύψεις μάς έδειξαν τή ση
μασία πού είχε τήν έποχήν έκείνη  
ή Ά κ ά μ π α . Τότε κτίζανε τήν 
Μ πεερσέβα, πού προοριζόταν γιά  
δαση καί σταθμό γ ιά  δσουζτα ξει- 
δεύαν άπό τή Γ άζα μέχρι τήν Ά 
κάμπα. Ή  στάση τής Τύρου άπέ- 
ναντι τής Ά κ ά μ π α ς  ά λλ α ξε μετά  
τό θάνατο τοΰ Σολομώ ντος, γιατί 
τώρα μποροΰσε νά κάνη τό έμπό· 
ριό της διά μέσου τής χώ ρας τών 
Φιλιστίνων, πού ε ΐχο ν  άποκλείσει 
τό δρόμο τής Αίγύπτου ώς τή 
στιγμή πού ε ΐχ α ν  όριστικώς ήτ- 
τηθή άπό τό Βασιλέα Δαβίδ.

Ή  Ά κ ά μ π α , πού δεν τήν εΐχα ν
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πιά άνάγκη, έγινε τό λιμάνι τών συναντιώ νται ή Ύ περιορδανία, τό
Ά ρα μ α ίω ν τής Δαμασκοΰ. Αύτός Σντόμ, στό άκρο τής Νεκρός θ ά -
είνα ι Υσως ένα ς ά πό  τούς λόγους λασσας, ή Μ πεερσέβα καί ή Γάζα,
τυΰ διαμελισμοΰ τοΰ βασιλείου ή Ά ο ύ ζ ια — Έ λ —Καφίρ, ή Χερ-
μετά τό θάνατο τοΰ Σ ολομώ ντος, σόνησος τοϋ Σ ινάϊ καί ή Α ΐγυ-
γιατί άφοΰ ό κυριώτερος δρόμος πτος. Μέ λίγα  λόγια  στή διασταύ-
περνοΰσε ά π ’ τή Σαμάρεια , ή ρωση τών όδών τοΰ Νέγκεβ.
Τυρός δέν ένδιαφερόταν πιά γιά  Ε ίναι επόμενο δτι χωρίς τήν 
τήν ’Ιερουσαλήμ. Ά κ ά μ π α , οί δρόμοι τοΰ Νέγκεβ

Ά ρ γ ό τερ α  ή Ά κ ά μ π α  κατακτή- είναι δευτερευούσης σημασίας
θηκε άπό τούς Ρω μαίους πού με- Ε ίναι φανερό δτι οί δρόμοι τοΰ
τέφεραν τήν κίνηση τοΰ λιμανιοΰ Ν έγκεβ συμβάλλουν πολύ  στή ση-
της στήν ’Α λεξάνδρεια . Ά λ λ ά  τά μασία της, άφού συνδέουν τούς
σημερινά γ εγ ο νό τα  τής άπέδω σαν λαούς, τίς χώρες καί τούς ώκεα-
δλο της τό ενδιαφέρον τών παρελ- νούς. 'Ό λη ή περιοχή χάνει την
θόντων αιώνων, άφοΰ τήν άφισαν άξια  της άν άποκλεισθοΟν οί δρό·
λησμονημένη γ ιά  2000 χρόνια. μοι της. Ή  άκεραιότητα τοΰ Ν έγ- 

"Οπως καί ά λλοτε, ή Ά κ ά μ π α  κεβ, μαζί μέ τήν Ά κ ά μ π α , στό νό-
βρίσκεται στό σταυροδρόμι δπου τιο ακρο, πρέπει νά μείνη άνέπαφη.

-4-/W*

Οί κα ιρο ί τής Επαγγελίας

Ό  Ραμπί Ίεχουντά  άρχισε ώς εξής μιά άπ’ τίς διαλέξεις του:
«Είναι γραμμένο:» Τί είναι αύτό πού εμφανίζεται σάν τήν αυγή, ωραίο 

σάν τό φεγγάρι αγνό σαν τόν ήλιο, άλλά και τρομερό σάν στρατιά κάτω απ’ 
τις σημαίες της;— Αύτός ό στίχος εχει ήδη έρμηνευθή. Ά λλά  εχει καί μιά 
άλλη έννοια. Ή  φράση:—Τί εΐναι αύτό πού εμφανίζεται σαν τήν α ύ γ ή ..;— 
δείχνει τόν Ισραήλ τήν εποχή πού δ “Αγιος, ας εΐναι εύλογημένος, θά  ξεση- 
κώση τόν ’Ισραήλ και θά  τόν ελευθερώση άπό τήν εξορία. Αύτή τήν εποχή, 
ό Θεός θ ’ άρχίση νά ρίχνη πάνίο στόν ’Ισραήλ μιά αδύνατη αχτίδα φωτός. 
"Υστερα θά  τοΰ ρίξη μιά μεγαλύτερη άχτίδα: και αύξάνοντας σιγά σιγά τήν 
έκταση τοϋ φωτός, δ “Αγιος, άς εΐναι εύλογημένος, θά τοΰ άνοιξη Ιπ ί τέλους 
τις πόρτες ψηλά στίς τέσσερες κατευθύνσεις τοΰ κόσμου.

“Ολα τά φώτα πού δ “Αγιος, ας είναι εύλογημένος, καταδέχεται να 
άποκαλύψη στόν ’Ισραήλ καί στούς δίκαιους, δέν τούς τά δείχνει παρά μόνο 
σιγά σιγά και δχι δλα μαζί. Αύτό μοιάζει μέ τήν περίπτωση ένός ανθρώπου 
πού εζησε πάντα στό σκοτάδι: άφίνεις νά μπή στό δωμάτιό του μιά άχτίδα 
φωτός λεπτή σάν βελόνα, ύστερα σιγά σιγά, τόν συνηθίζεις εντελώς στό φώς. 
Αύτή είναι και ή περίπτωση τοΰ ’Ισραήλ δπως εΐναι γραμμένο:—Θά τούς 
διώξω σιγά σιγά μακρυά άπ’ τό πρόσωπό σου εως δτου μεγ.αλώσης άριθμητι- 
κώς καί μπόρεσης νά καταλάβης τή χώρα. —Αύτή ή περίπτωση μοιάζει έπί- 
σης μ’ εκείνη ενός άρρωστου πού βρίσκεται σ’ ανάρρωση και ανακτά τήν υ
γεία του δχι σέ μιά μέρα άλλά λίγο κάθε μέρα....

“Οταν θάρθη ή μέρα πού δ "Αγιος, ας εΐναι εύλογημένος, θ ά  δείξη τό 
φώς στόν ’Ισραήλ, θά  τοΰ τό άποκαλύψη σιγά σιγά, καί δ ’Ισραήλ βλέπον
τας νά μεγαλώνη αύτό τό φώς, θά ρωτήση:— Τί εΐναι αύτό πού εμφανίζεται 
σαν τήν αύγή....— “Οταν τό φώς θά μεγαλώση άκόμη περισσότερο, θά  πρό
σθεση:— πού είναι ώραΐο σάν τό φεγγάρι...— Και δταν θά μεγαλώση άκόμη 
περισσότερο, θά πή:—αγνό σαν τόν ήλιο... — Καί δταν θ ά  φθάση στό άπο- 
κορΰφοχιια του, θά  πή :— ...τρομερό σάν στρατιά κάτω άπ’ τίς σημαίες της.»

( ’Α π’ τό Ζοχάρ)



ΕΙδήοεις τοΰ Κ έρεν Καγιέμεθ
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* Οί διαπραγματεύσεις πού τό Κέρεν 
Καγιέμβθ ε ίχε  αρχίσει μέ τήν Κυβέρ
νηση τοΰ ’Ισραήλ γιά τήν αγορά μεγά
λων εκτάσεων άπό τά πλεονάζοντα  
’Αραβικά κτήματα «ατά τό 1949, έφθα-  
σαν στήν τελευταία φάση τους. Δέν μέ- 
νβι παρά ή τυπική επικύρωση. Ή  θέση  
των γαιών πού τό Κέρ«ν Καγιέμεθ θ'  
άναλάβη θ ά  ύπαγορευθή άπό εθνικούς  
καί στρατιωτικούς λόγους. Θά συμπερι- 
ληφθοΰν πάντως οί έκτάσεις πού άπαι- 
τοΰνται γιά τό νέο σχέδιο άποικισμοΰ 
σύμφωνα μέ τό όποιον 120—150 άποικίες 
θ ά  ίδρυθοΰν εφέτος.

Μέ τό 1919 αρχίζει μιά νέα μεγάλη  
εποχή στό έργο τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ. Ή  
άγορά μεγάλων εκτάσεων τοΰ έθνικοΰ  
εδάφους θ ά  τοΰ έπιτρέψη νά  πραγμα
τοποίηση σέ μεγάλη κλίμακα τά σχέδια  
άναπτύξεως που θ '  αλλάξουν ριζικώς  
τή χώρα.

* Ε ν ν έ α  νέες άποικίες Ιδρύθησαν τόν 
περασμένο ’Ιανουάριο. Σχεδιασμένη μέ 
στρατιωτική ακρίβεια, ή ΐδρυσίς τους 
είχε σχεδόν τό χαρακτήρα μιας στρα
τιωτικής έπιχειρήσεως : καί πράγματι, ή 
ακριβής τοποθεσία τους άποιελεϊ  σή
μερα στρατιωτικό μυστικό. Τό μόνο πού 
μπορείς ν ’ άποκαλυφθή πρός τό παρόν  
είναι δτι 7 άπό τις 9 άποικίες βρίσκον
τας στή Γαλιλαία, ώς έπϊ τό πλεϊστον  
στή Ά ν ω  Δυτική Γαλιλαία, καί 2 στό 
Νότο.

Οί νέες άποικίες στή Γαλιλαία είναι  
σέ Ιστορικές τοποθεσίες πού ήσαν κά
ποτε σημαντικά Ε β ρ α ϊ κ ά  κέντρα, σέ 
μία άπ’ αυτές υπάρχουν άκόμα τά λεί
ψανα μιας άρχαίας συναγωγής.

ΟΙ αποικοι προέρχονται άπό πολλές  
χώρες. Υ π ά ρ χ ο υ ν  πρόσφυγες τής Κύ
πρου, στρατιώτες καί τρείς άγγλόφωνες  
ομάδες—μία άπ’ τήν ’Αγγλία, μία άπ’ 
τις Η ν ω μ ένε ς  Πολιτείες καί μία άπό 
τή Νοτιοαφρική.

Οί εννέα άποικίες θ ά  δεχθούν 800 
οικογένειες περίπου. Ή  εγκατάστασή  
τους αποτελεί μέρος τοΰ νέου, σέ με
γάλη κλίμακα, προγράμματος άποικι- 
σμοΰ.

* Τό συνδυασμένο σχέδιο τοΰ Ε β ρ α ϊ 
κού Πρακτορείου καί τοΰ Κέρεν Κ αγιέ
μεθ διά τήν ίδρυση 120—150 νέων αποι
κιών κατά τό 1949 τίθεται ήδη σ’ εφαρ
μογή. Οί τοποθεσίες έχουν ήδη καθο-  
ρισθή γιά 96 άποικίες, καί γι' άλλες 51 
θ ά  ν,αθορισθοΰν Ιντός τών εξη προσε
χών μηνών.

Τό Κέρεν Καγιέμεθ πρωτοστατεί σ’ 
αύτό τό πρόγραμμα άποικισμοΰ, τόσο

στόν καθορισμό του όσο καί στή χρη
ματοδότησή του. Δέν θ ά  περιωρισθή νά  
απολύτρωση τό μεγαλύτερο μέρος' τή,  
ζητουμένης γγ)ς, άλλά θ ά  συμβάλλη επί
σης, όπως καί στό παρελθόν, κατά 50%  
στά έξοδα έγκαταστάσεως στό Νέγκεβ  
καί κατά 37*/j°/o στήν υπόλοιπη χώρα.

Κατά τήν εκλογή τών τοποθεσιών  
δπου θ ά  ίδρυθοΰν οί νέες άποικίες έπε- 
κράτησαν λόγοι στρατηγικής σκοπιμό- 
τητος : τά νέα κέντρα θ ά  ένισχύσουν  
μεθοριακές περιοχές καί συγκοινωνιακές  
γραμμές.

* Ή  εκτη καί ή έβδομη άποικία στό  
διάδρομο τής 'Ιερουσαλήμ άπό τήν άρχή  
τού 5709 ιδρύθησαν στις 7 Δβκεμβρίου 
1948, μέρα κατά τήν όποια, έγκαινιά-  
σθηκε έπισήμως ό νέος δρόμος πρός τήν 
πόλη. Ή  μία είναι στήν Οΰλντα καί ή 
άλλη στή Ζορά, τό χιοριό δπου γεννή 
θηκε καί ένταφιάσθηκε ό Σαμψών. Οί 
πέντε άποκίες πού ε ίχαν  ίδρυθή προη
γουμένως ε ίνα ι  τό : Τέλ Μπόκερ (γνωστό  
πριν μέ τό προσωρινό δνομα Τέλ Σάαρ), 
τό Κσαλόν, ή Γκιγα, ή Τσοβά καί τό 
Σβιλίμ. Αύτές οί νέες άποικίες βρίσκον
ται πάνω σέ εκτάσεις πού τό Κέρεν Κ α 
γιέμεθ αγόρασε κατόπιν είδικής συμβά-  
σεως μέ τήν Κυβέρνηση τοΰ 'Ισραήλ.

* * Jit

* Ή  ταινία «Τό θαΰμα τής Π α λα ι
στίνης» εξακολουθεί τή θριαμβευτική  
της περιοδεία σ ’ δλες τις Κοινότητες τής 
χώρας. ’Ως σήμερα παίχθηκε, εκτός ά π ’ 
τήν ’Α θήνα , στή Θεσσαλονίκη, στή Αά-  
ρισσα, στή Βέρροια, στήν Κέρκυρα, στήν 
Πάτρα, στή Ζάκυνθο, στήν Καβάλλα,  
στή  ̂ Δράμα καί στά ’Ιω άννινα . Τώρα  
θ ’ άποσταλή στά Χ ανιά δπου μεταξύ  
τών 7 'Εβραίων πού έπέξησαν ά π ’ τό 
διωγμό, ύπάρχει ένας  πολύτιμος συνερ
γάτης τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ, δ κ. Μινερ- 
βος.^ δ όποιος θ ά  φροντίση γιά τήν προ
βολή της. ’Αμέσως μετά θ ά  προβληθή  
στό Βόλο, καί ύστερα θ ά  ε ίνα ι ή σειρά 
τών Τρικκάλων, τής “Αρτας καί τον 
’Αγρίνιου νά  χειροκροτήσουν αύτό τό 
ωραίο εβραϊκό έ'ργο.

" Στό μεταξύ ή Α θ ή ν α  είχε τήν εύ- 
καιρία νά παρακδλουθήση μιά νέα ται
νία, ή μάλλον δύο σύντομα «έπίκαιρα». 
«Τό ’Ισραήλ άναγεννάται«  καί «Τό 
'Ισραήλ έν δράσει» πού αποτελούν τά 
πρώτα δύο άπό τά μηνιαία «ζουρνάλ»  
πού ύπό τό γενικό τίτλο «Τό ’Ισραήλ  
σήμερα» παράγει ή «Π αλεστάϊν  Φίλμ». 
Αύτή τή φορά ή προβολή εγινε σέ σ υ 
νεργασία με τή Σιωνιστική 'Ομοσπον
δία, στή «Στέγη τοΰ Κοριτσιού» στις 20 
Μαρτίου έγιναν πέντε παραστάσεις κατά
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τις όποιες είδαν τό Φιλμ πάνω άπό 500 
άτομα καί προβλέπεται άλλη μία παρά
σταση γιά τά παιδιά. Ή  ’Επιτροπεία  
τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ πάντοτε σέ στενή 
ουνεργασία μέ τή Σιωνιστική 'Ομοσπον
δία. μελετά τώρα τή δυνατότητα τής 
αποστολής τής ταινίας στήν επαρχία.

: ’Εκτός τούτοι*, ή Έ πιτοοπεία  ήρθε 
ο ’ επαφή μέ μία γαλλική εταιρεία στό 
Παρίσι, γιά νά δή κατά πόσον είναι δυ
νατόν νά παρουσίαση στήν ’Α θ ή να  μιά 
νέα ταινία εβραϊκού περιεχομένου πού 
σημόίοσε μεγάλη επιτυχία παντού δπου 
παίχθηκε. Ε ίναι  όμως πρόωρο νά πή 
κανείς άν αύτή ή νέα προσπαθεια θά  
πετύχη, γιατί ή ’Επιτροπεία συναντά  
ήδη μεγάλα, αν δχι ανυπέρβλητα, εμ
πόδια.

4 £ τ ό  Βόλο σχηματίσθηκε ή νέα 'Ε
πιτροπή τοΰ Κέρεν Καγιέμεθ ύπό τήν

προεδρία τον παλαίμαχου σιωνιστού κ. 
Χ αΐμ  Αεβή. Τής εύχόμεθα καλή επ ιτυ 
χία σ ιό  έργο της.

:·Ά ύ τή  ή σελίδα φιλοδοξεί νά διόση 
μιά εικόνα τής δράσεως τοΟ Κέρεν Κ α 
γιέμεθ στήν επαρχία. Ά ς  άποκαταστή- 
σουν δλες οί Επιτροπές μιά στενότερη 
έπαφή μέ τό Κέντρο Ή  -Γκεουλά» θά  
είναι δ συνδετικός κρίκος μεταξύ τους.

Δ ιευθυντή ς  - 'Υ π εύθυνος  :

ΕΡΡΙΚΟΣ Κ. ΦΟΡΤΗΣ Κατοικία : Πατησίων 
100 β - Ά θ ή ν α ι .

Προϊστάμενος Τυπογραφείου ·

BIK1QP ΚΩΝΣΤΑΝ ΓΙΝΙΑΗΣ Κατοικία: Προύσ- 
σης 21 - Περιστέρι.

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ν  

Φ Ω Τ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε  ΙΟΝ

Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ  5  

Τ Η Λ Ε Φ . 2 4 .7 7 9  

Α Θ Η Ν Α Ι

Φ ω τογρά φ η σ ις κα ί έκ ιέ- 
λεσ ις μέ τόν π λέο ν  μον- 
τέρνον  καί κ α λλ ιτεχν ικόν  

σύστημα

Τ ή Ξ Ε Ι Α Ι Α — Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο ? — Μ Ε Τ Α Η Α Σ Τ Ε Υ Σ Ι Σ
Πρακτορεϊον " Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Ι , ,

Ε Π Ι Σ Η Μ Ω Σ  Α Ν Ε Γ Ν Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ν
Τηλ.  Δ ιε ύ β υ ν σ ις  : “ Α Τ Λ Α Ν Τ ΙΣ Κ Ο , ,

Κ ε ν τ ρ ι κ ά  Γ ρ α φ ε ί α

Ά θ ή ν α ι ;  Γλάδστωνος 2 —Τηλ. 30-179 
' Υ π ο π ρ α κ τ ο ρ ε ί α  :

Εϊς δλας τάς πόλεις  
τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί τού ’Εξωτερικού  

Ε ί ο ι τ ή ρ ι α  :

Σιδηροδρι μικά
’Α τμοπλοϊκά

’Αεροπορικά
Ε σω τερικ ού  — Ε ξω τερ ικ ού ,  

δι’ δλων τών Ε τα ιρ ειώ ν  

Διευκολύνσεις εκδόσεων Διαβατηρίων  
Τάχιστη έξυπηρέτησις  

Τ α κ τ ικ α ' ι  α ν α χ ω ρ ή σ ε ι ς  Si ’Α μ ε ρ ι κ ή ν  
— Α υ σ τ ρ α λ ί α ν  — Κ α ν α δ ά ν — Β ε ν ε ζ ο ν έ -  
λ α ν — Β ρ α ζ ι λ ία ν  κ α ι  ολον  τό ν  Κ ό σ μ ο ν .

Τ γ Π Ο Ι Σ : Π. Α. ΔΪΔΛΗΣΜΛ.



“ KOSMOS,,
T R A V E L  A G E N C Y

1 MITROPOLEOS ST.,

GENERAL AGENTS FOR GREECE:

CZECHOSLOVAK 
A I R L I N E S

T E L  2 0 8 7 3 - 3 - 1 0 8 5  

R egular S erv ices  
to  P a le s tin e  tw ice  a w e e k

Z. I. ΝΤΕΜΔΓΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

•
Α Κ Τ ΙΝ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε ΙΣ , 

Α Κ Τ ΙΝ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ !, 

Δ ΙΑ Θ Ε Ρ Μ ΙΑ Ι 

Υ Π Ε Ρ Β Ρ Α Χ Ε Ω Ν  Κ Υ Μ Α Τ Ω Ν , 

Υ Π Ε Ρ ΙΩ Δ Ε ΙΣ  Α Κ Τ ΙΝ Ε Σ , 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε ΙΑ  I

ΟΔΟΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΛΟΥ 15 
ΤΗΛ. 51 314 

Α Θ Η Ν A I

" η Τ Θ Ι Σ , ,
Μ  Ο Δ Α  - Τ Ε Χ Ν Η
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3 0 — ΤΗΛ· 3 4 - 4 6 2
Κ ο ν μ τ ι ι ά — Π λ ι σ έ δ ε ς  — Κ ο σ μ ή μ α 
τ α — Γ ια κ α δ ά κ ι α  — Ζ α μ τ τ ό — Κ ε ν τ ή 
μ α τ α  — *Αζονρ  — Ζ ώ ν α ι  — Ά γ γ ρ ά -  

φ ε ς — Ν ε ρ β ο υ ρ  κ.λ.σΐ.
'Έ τ ο ιμ α  κ α ί  έ π ί  π α ρ α γ γ ε λ ία

ήΙΑΡΙΙΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 10 ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΗ *
Σ υνεχώ ς  

Ν έα  και Μ οντέρνα  Σ χέδ ια

Ο  Ο  Β  Ε Τ  Α
COMPAGNIE BEIGE DE TRANSPORTS AERIENS 

ΒΕΛΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ
Γενικοί ’Αντιπρόσωποι:

Α Λ Λ Α Λ Ο Υ Φ  &  Σ ' *
Πραξιτέλους 33 — Α θΗ Ν Α Ι  

Τηλέφ. Γραφείων Πόλεως 27-784 
> » Ά ερ οδ ρο μ . 99-246

Τακτικαί άεροπορικαί Αναχωρήσεις  
έξ Α Θ Η Ν Ω Ν  διά ΧΑ-Ι-ΦΑΝ καί 
ΡΩ Μ Η Ν , ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ, ΒΡΥ ΞΕ Λ -  
ΛΑΣ δίς τής έβδομάδος μέ άντα-  
πόκρισιν δι' δλας τάς Ε υρω π α ϊ

κός -πρωτεύουσας.
Εισιτήρια κ«ί Πλπροφ ορίαι 

εις δλα τά Γ ραφεία Ταξιδίων.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ

Δ Α Υ ΙΔ  Β. Α Μ Α Ρ ΙΛ ΙΟ
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α !

Ξ Η Ρ Α Σ  -  Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ  
ΚΑΙ Α Ε Ρ Ο Σ  (ΤΑ Ε)

Δι* δ λ η ν  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α  
καί δ ιά  τό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν

Ε ΚΤΕΛΩ Ν ΙΣΜ ΟΙ  
Π Α ΡΑ Λ Α ΒΑ Ι Ε Μ Π Ο ΡΕ Υ Μ Α Τ Ω Ν

Α . Ε , Ε . Α .  ΣΑΤΤ ΟΡΤ Α  
ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ

Οίκος ιδρυθείς εν ετει 1890 
ΕΔΡΑ Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι : Μέγ. Γιαννου-  

λάτου — Τ. 0 .  21 — Τηλ. 45.383 
ΥΠΟΚ)ΜΑ ΕΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗ : Κομνη- 

νών 12 -  Τ. 0 .  82 -  Τ η λ. 32-23
Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς  τ ω ν :

Kedem Palestine Line Ltd.. Haifa. 
Zim Palestine Navigation Co.Ltd.,Haifa 
Israel Shipowners Pool Ltd., Haifa. 
Israel America Line Ltd., Haifa.


