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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ

Στά άπομνημονεύματα τοΟ Προέδρου ΒΔ 1-ΤΓΜΑΝ

28  Σ εβάτ ήταν ή πρώ ιη  έπίτειος τής έκλογής τον άρος  Χ α ΐμ  Βά'ίτ- 
ομαν ώς πρώ τον Π ροέδρου τον Κ ράτονς τον Ίοοαή λ .

Έ π ϊ  τή ευκα ιρ ία  θεω ρούμε τιμή μας νά δημοσιεύσουμε id τελευταία 
κεφάλαια τής αυτοβιογραφίας τον, πον κυκλοφόρησε άγγλικά καί έβραϊκά  πρίν  
λίγους μήνες. « Ό  επίλογος», πον δημοσιενονμε ατό τεύχος αύ ιό  καί πού θά  
σννεχιαθή ατό προσεχές— είναι μ ία  σνγκλονιστική άφήγηση τής τελενταίας φ ά-  
αεως τον άγώνα, πον Ιληξε μέ τήν άνα κήρυξη τοΰ Κ ράτονς τυν ’Ισραήλ , ατίς 
14 Μ αΐον 1948.

Πάνε εννέα μήνες πού έγραψα τό τελευταίο κεφάλαιο αυτών τών Απο
μνημονευμάτων. Νόμιζα τότε δτι τό Ιργο μου είχε λήξει καί δτι ή μακρυά—  
Υσως υπερβολικά μακρυά— άφήγηση μου είχε τελειώσει. Άλλά τά γεγονότα 
πού έπακολοΰθησαν υπήρξαν τέτοια, πού μέ σπρώχνουν νά προσθέσω λίγα 
λόγια, καί άπό προσωπική άποψη, καί άπό γενική. Δέν άλλαξα τίποτα σέ 
δσα είχα γράψει πρίν άπ’ τίς 30 Νοεμβρίου 1947, ούτε κάν τά σημεία πού 
έχουν κάπως ξεπερασθή απ’ τόν καιρό. Νά λοιπόν μιά σύντομη άνασκόπηση 
τών σπουδαίων γεγονότων πού έγιναν μετά·
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Πήραμε τήν απόφαση τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν  τής 29 Νοεμβρίου γι* 
αυτό πού ήταν : μια επίσημη διεθνή απόφαση. Υ π οθέτα μ ε—χωρίς ίσως νά 
τό πολυσκεφθοΰμε— δ η  τά Η νωμένα Έ θ ν η  θά επεμβαίνανε, άν ή εφαρμογή 
τή ; άποφάσεως θ ’ απαιτούσε τήν επέμβασή τους, αλλά ξέραμε επίσης— καί 
σ αυτό βλέπαμε πιο σωστά—δτι ή κυριώτερη ευθύνη γιά τήν εκτέλεση θά 
έ'πεφτε επάνω μας. Ό σον μέ αφορά, αΐσθάνθηκα δτι δσο νωρίτερα θά 
ήιιουνα σιήν Παλαιστίνη, τόσο καλλίτερα θά ήταν. Γ ι ’ αυτό έιοιμάσθηκα 
νά φύγω.

Γιά  οικογενειακούς καί άλλους λόγους, αποφασίσαμε νά καθίσουμε λίγο 
στό Λονδίνο κι’ έτσι στις 23 Δεκεμβρίου J947 γυρίσαμε στο παλιό σπίτι μας 
τοΰ Ντόρτσεστερ. Φαινόταν δτι από πολιτική ά'ποψη δεν χρειαζόταν καί 
πολλή δουλειά, άφοΰ ή βρεταννική κυβέρνηση είχε ά>αγγεί/ει ιήν πρόθεσή 
της νά δεχθή είλικρινά τήν άπόφαση τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν . Καθίσαμε 
στο Λονδίνο για ν’ απολαύσουμε τήν παρέα τών παιδιών μας καί μερικών 
φίλων. ’Ασχολήθηκα μέ διάφορες υποθέσεις πού είχα αμελήσει πολύ καιρό. 
Μίλησα σέ μια συγκέντρωση στό Πάλεσταϊν Χάους καί έλαβα μέρο: σ’ ένα 
μικρό γεύμα υπέρ τήξ Ή νωαένη: Παλαιστινιακής Δράσεως Α ύιές υπήρξαν 
οι μοναδικέ, δηιιόσιες εμφανίσεις μου. Κρατήσαμε μιά θέση σ’ ενα αεροπλάνο 
πού έπρό<ειτο νά φύγη γιά τήν Παλαιστίνη στις 25 ’Ιανουάριου 1948.

Στό μεταξύ, κατά r e  λίγες αυτές έβδομάδε , μιά δυ άρεστη μεταβολή 
σημειώι^ηκε στό Λαίηκ Σαξές — αποτέλεσμα τής καταστάσεως πού χειροτέ
ρευε στό Λονδίνο καί στήν Παλαιστίνη. Γρήγορα φάνηκε καθαρά δτι ή βρε
ταννική κυβέρνηση εννοούσε νά δο>ση μιά ιδιαίτερη έννοια στήν «είλικρινή 
αποδοχή» της τής άποφάσεως τών Ηνωμένων ’ Εθνών. Ή  συνέλευση τών 
'Ηνωμένων Ε θν ώ ν  άι έθεσε σέ μιά πενταμελή επιτροπή, πού τή βγάλανε 
αργότερα τούς «πέντε έ'ρημους προσκυνητές», νά πάη στήν Παλαιστίνη γιά 
ν’ άρχίση τήν εκτέλεση τής άποφάσεως. Έ π ρεπ ε νά δημιουργηθή μία 
έβρ'Γίκή πολιτοφυλακή καί ενα προσωρινό κυβερνητικό Συμβούλιο. Στήν περί
πτωση πού μετά τήν αποχώρηση τής Έντολοδόχου Δυνάμεως ή αραβική 
αντίδραση θάπαιρνε διαστάσεις, τό Συμβούλιο ’Ασφαλείας έπρεπε νά 
ίδρυση μιά διεθνή δύναμη : στό μεταξύ, ή Έντολοδόχος Δύναμις θά 
ήταν υ.τεύθυνη γιά τή διατήρηση τής τάξεως. ’Αλλά, δταν λίγες μέρες μετά 
τή συνεδρίοση τοΰ Συμβουλίου ’Ασφαλείας, ot “Αραβες επετέθησαν κατά τον 
εβραϊκών μεταφορών, ή Έντολοδόχος Δύναμις δεν έλαβε κανένα μέτρο γιά 
νά θέση τέρμα σ’ αυτές τις έπιθέσης. 'Οπωσδήποτε ή βρεταννική κυβέρνηση 
θεωρούσε δτι ή απλή προστασία τής εβραϊκής ζωής άποτελούτε μέρος τοΰ 
σχεδίου χωρισμού καί δτι ή «>ί?ικρΐΛ-ής αποδοχή» τ ϊς  anoqaofa^ τον Η ν ω 
μένων Ε θ ν ώ ν  δεν άπαιτοίσε τέτοιο πράγμα. Οί ταραχές, πού εύκολα μπο
ρούσαν νά κ >τασταλοΰν μέ αποφασιστικά μέτρα, ένετάθησαν — είναι μία 
ιστορία πού ξέρουμε πολύ καλά. Οί εβραϊκές αμυντικές δυνάμεις τήν εποχή 
εκείνη, ήσαν ακόμα στήν «ππρανομία» Οί παγκόσμιες αγορές δπλων τούς 
ήσαν άπρόσιτ ς Τά δπλα πού είχαν, μπορούσαν νά κατασ?εθοΰν μόλις ανα
καλυφθούν. ’Ενώ άρν.όταν νά προστατεύση ή ίδια τον εβραϊκό πληθυσμό, 
ή Έντολοδόχος Δύναμις δεν άνεγνώριζε στούς Έβροίους τό δικαίωμα ν’ 
αμυνθούν. Ερεύνησαν τά φορτηγά τής Άγκανάς, συνέλοβαν τγνς αγωνιστές 
τηε. τή στιγμή πού υπεράσπιζαν τήν εβραϊκή ζωή. Στήν πραγματικότητα, ή 
«ειλικρινής αποδοχή» τής άποφάσεως τοΰ ΟΗΕ έγινε μία πράξη σαμποτάζ.

Εξ άλλου δεν επρόκειτο μόνον περί παθηηκή στάσεω: Ή  Έντολοδό- 
χοc Δύναμίί άπηγόρευσε τήν είσοδο τήο Επιτροπής τοΰ Ο Η Ε στήν Παλαι
στίνη : δεν επετρεψε ιη σύσταση μιά; έβραϊίής πολιτοφυλακής γιά νά δργα-
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νωθή ή άμυνα : άρνήθηκε νά συμμορφωθή στή σύστ αση τής Συνελεύσεως 
ν’ άνοιχθή ενα λιμάνι στή μετανάστευση : άρνήθηκε ν ο- παραδώση τις κυβερ
νητικές υπηρεσίες στον έβραΐο διάδοχό της : έβγαλε τήν Παλαιστίνη από 
τήν περιοχή τίίς στερλίνας, έξάρθρωσε τή διοίκηση, χωρίς νά παραδοιση ούτε 
μιά υπηρεσία, καί έπέτρεψε τήν αποσύνθεση τών κυβερνητικών υπηρεσιών. 
Αλλά ενώ έκλεισε τά σύνορα τής Παλαιστίνης γιά τήν Επιτροπή τοΰ Ο Η Ε, 

τά άνοιγε γιά τήν εισβολή τών άράβων άτακτων, πού πέρασαν τή γέφυρα 
Ά λλενμπη, πάνω στον ’Ιορδάνη, μιά γέφυρα πού μπορούσε ενκολα νά φρου- 
ρηθή. Τί τό καταπληκτικό αν υπό τέτοιες συνθήκες, οί άραβικές επιθέσεις 
πολλαπλασιάσθηκαν. 0£ "Αραβες διαισθανόντουσαν δτι Ικεΐνο πού δέν μπο
ρούσαν νά πετύχουν άπ’ τον ΟΗΕ, μέ τή λογική, θά μπορούσαν νά τό 
πετύχουν μέ τή δύναμη τών δπλων. Τούς ένεθάρρυνε στό δρόμο αυτό, η φαι
νομενική άποτελεσματικότητα πού είχε πάνω στήν κοινή γνώμη τών Ηνω- 
μένων Πολιτειών καί τού ΟΗ Ε ή δική τους περιφρόνηση τού νόμου. Οί 
Έβραΐοι τής Παλαιστίνης, πού είχαν τά χέρια δεμένα  ̂ απ’ τήν Έντολοδόχο 
Δύναμη, έκρίθησαν βιαστικά ανίκανοι νά άμυνθούν καί σέ μερικούς κύκλους 
άκούσθηκ? μιά κραυγή : μόνο μία ένοπλη επέμβαση τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν  
μποροΰσε νά σώτη τήν απόφαση τοΰ Νοεμβρίου— ενδεχόμενό πού γινόταν 
κάθε μέρα πιο άόρισιο. Οί Εβραίοι κατηγορήθηκαν δτι είχαν υπερβάλει τή 
δύναμή τους, δτι είχαν υποτιμήσει τή στρατιωτική δύναμη τών Αράβων, δτι 
είχαν άποσπάσει τό δικαίωμά τους στήν πολιτκή ανεξαρτησία με^κατι _πού 
ήταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, μιά μπλόφα. Σάν νά μη έφθαναν δλα αυτά, 
οί Η νωμένες Πολιτείες άπηγόρευσαν τήν εξαγωγή δπλων στη Μέση Ανα
τολή, πράγμα πού έθετε τού; άραβες επιδρομείς καί τούς έβραίους υπερασπι
στές στό ίδιο επίπεδο. “Ετσι δημιουργήθηκε μιά κατάσταση πού έπέτρεψε 
στούς εχθρούς τού Εβραϊκού Κράτους νά κάνουν μιά ύστανη απόπειρα για 
νά βιάσουν τά Ηνωμένα ’’Εθνη ν’ άναθεωρήσονν τήν απόφασή τους.

Κατά τά μέσα Ίανουαρίου, μοΰ έφθασε στό Λονδίνο ένα κύμα απο  
γράμματα, τηλεγραφήματα καί τηλεφωνικές προσκλήσεις από φίλους^ πού είχαν 
υπεύθυνες θέσεις στις Η νωμένες Πολιτείες. Τό Εκτελεστικό τοΰ Εβραϊκού 
Πρακτορείου μούστειλε μία επίσημη πρόσκληση ιά  επισιρέψο^ στή Νέα 
Ύόρκη γιά νά συνεργαοθώ μαζύ τους κατα την επικείμενη κρίση. Δίσταζα 
"Ηλπιζα δτι τά πράγματα θάσιαχναν μόνα τους μέ τον ενα ή μέ τον άλλο 
τρ ό π ο  καί σκεπτόμουνα δτι μπορούσα νά είμαι πιο χρήσιμος στην Παλαιστίνη. 
’Αλλά δσο πλησίαζε ή ώρα τής άναχα>ρησής μας, οί εκκλήσεις άπ τή Νέα 
'Υόρκη γινόντουσαν πιο επιτακτικές, κι’ δλοι οί φίλοι μου, ο ένας μετα απ 
τον άλλο, προσπαθούσαν νά μέ πείσουν ν αλλάξω κατεύθυνση. Την παραμονή 
τής μέρας πού επρόκειτο νά φύγη τό άεροπλανο, ακυρώσαμε τό ταξίδι μας 
καί κατορθώσαμε νά βρούμε μιά καμπίνα στό «Κουήν Μαίρη» που επρόκειτο 
νά φύγη στις 27 Ίανουαρίου. Οί δύο τελευταίες μέρες πού περάσαμε στό 
Λονδίνο μοιάζανε πολύ μ’ ενα εφιάλτη. Είχαμε κανονίσει νά παραδώσουμε 
τό διαμέρισμά μας στις 2δ Ίανουαρίου καί τά πράγματα τών νέων ενοικια
στών κατέφθασαν αμέσως. Μάς διώξανε απο δωμάτιο σε δωμάτιο, βγαζοντας 
τά χαλιά κάτω απ’ τά πόδια μας, τά μαξιλάρια άπο πίσω απ  ̂την πλάτη μας, 
τούς πίνακες από πάνο) άπ’ τά κεφάλια μας, κι’ εκείνο που επί έννεα χρόνια 
υπήρξε τό σπίτι μας στό Λονδίνο, ξαφανιζοτανε μπροστά στα ματια μας για 
νά ξαναγίνη ένα διαμέρισμα ξενοδοχείου. Στό μεταξύ, τηλεγραφήματα καί 
τηλεφωνικές προσκλήσεις καταφθάνανε αδιάκοπα και είναι σε μια κατασταση 
τελείας έξαντλήσεως πού ή γυναίκα μου κι5 εγώ φύγαμε στις 27 Ιανουάριου.



Φθάσαμε στή Νέα Ύ όρκη στις 4 Φεβρουάριου : τήν ϊδια μέρα δημο
σίευσα μιά δηλωση στίς εφημερίδες, στήν οποία έλεγα μεταξύ άλλων :

«^.έρω οτι ή εκτέλεση τής άποφάσεως τών 'Ηνωμένων ’Εθνών 
προσκρούει σέ πολλές δυσκολίες, άλλά αυτές οί δυσκολίες δέν 
ίΐναι τίποτα μπροστά στούς κινδύνους πού θά προκύψουν αν ή 
πολιτική τών Ηνωμένων Ε θν ώ ν  τροποποιηθή μέ τή βία. Ά ν  
κάτι τέτοιο πρόκειται νά συμβή—καί δέν νομίζω δτι μπορεί νά 
συμβή —μία άπ τίς συνέπειες θά είναι ή παρακμή τών Η νω μ έ
νων Εθνώ ν' αύτό θ ' άποτελοΰσε βαρύ πλήγμα έναντίον τής 
άρχή; τής διεθνούς εξουσίας. Ή  παράταση τής ρίξεως στήν Πα
λαιστίνη θά ήταν μιά άλλη συνέπεια- Συμφέρον τής Αμερικής 
εΐναι νά ενίσχυση τά Ηνωμένα ’Έ θν η , νά έντοπίση τή διαφορά 
στή Μέση Ανατολή καί νά μείνη άπόλυτα πκκή στήν πολιτική 
πού άνέλαβε...

Το ακλόνητο θάρρος τών Εβραίων τής Παλαιστίνης μέ γε
μίζει άπό μεγάλη υπερηφάνεια. ’Έχουν τό δικαίωμα νά ελπίσουν 
δτι ο πολιτισμένος κόσμος, πού αναγνώρισε μέ τήν υπογραφή 
του^τόν πόθο τους γιά εθνική άνεξαρτησία, δέν θά  τούς άφίση 
σε̂  αμηχανία μπροστά στή δολοφονική επίθεση πού φανερά ετοι
μάζουν εναντίον τους οί δυνάμεις τών άκρων καί τής βίας τοϋ 
αραβικού κοσμου... Σήμερα τό πιό επιτακτικό έργο είναι νά πει· 
σθή ή άραβική κοινή γνώμη, μέ χειροπιαστά γεγονότα, οτι δέν 
μπορεί νά εμποδισθή ή γέννηση τοΰ Έβραϊκοΰ Κράτους».

Η αΛηθεια είναι, οπως μπορούν δλοι νά τήν άντιληφθοΰν σήμερα, δτι 
αυτά τα γεγονοτα υπήρχαν πραγματικά, άλλά ήσαν επίτηδες σκεπασμένα άπό 
ενα πολιτικό ελιγμό. Ή μουνα βαθειά πεπεισμένος δτι δχι μόνο οί έβραΐοι 
τής Παλαιστίνης ήσαν άπόλυτα σέ θέση ν’ άμυνθοΰν, άλλά καί δτι ό κίν
δυνος νά δημιουργηθή^ ενα πλήρες διοικητικό χάος λόγφ τής άποχωρήσεως 
τής Έντολοδόχου Δυνάμεως, δέν ήταν παρά μία ψευδαίσθηση πού είχε δη- 
μιουργηθή από τή βρεταννική πολιτική καί διαψευσθή άπ5 τή στερεότητα 
τής διαρθρώσεως τής εβραϊκής ζωής. Ά λλά δέν ήταν εύκολο, εκείνες τίς 
μέρες, να πείση κανείς τόν κόσμο δτι ή κατάσταση στήν Παλαιστίνη δέν 
ηταν οπως τήν^ παρουσίαζαν. Στήν Ούάσιγκτον θεωροΰσαν πιά ώς βέβαιο δτι 
λόγφ αυτών τών_«γεγονότων», θά  γινόταν μία βασική αναθεώρηση καί δτι 
τήν απόφαση τ̂οΰ Νοεμβρίου, αν δέν θά τήν άκύρωναν, τουλάχιστο θά  τήν 
ανέβαλλαν επ αόριστό. Οταν κατά το τέλος Φεβρουάριου, τό Συμβούλιο 
Ασφαλείας άρχισε τη συζητηση τοΰ προβλήματος, ή πολιτική τών Η νω μ έ

νων Πολιτειών φανηκη αδύνατη. Α π ’ δλες τίς Δυνάμεις, πού είχαν υποστη
ρίξει την απόφαση τοΰ Νοεμβρίου, μονο ή Σοβιετική “Ενωση έπέμενε άκόμα 
να επιβληθή ή εξουσία τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν . Τό Συμβούλιο Ασφαλείας 
δεν υιοθέτησε κανένα ψήφισμα που νά ενίοχυε τήν άπόφαση τής Γενικής 
Συνελεύσεως.

— αυτές τις περίστασης, πετυχα μιά άκρόαση άπ’ τόν Πρόεδρο τών 
Ηνωμένων Πολιτει ών, πού δυστυχώς άναβλήθηκε γιά πολλούς λόγους, μετα

ξύ τών άλλων ή κακή κατάσταση τής υγείας μου, λόγφ τών κόπων καί τής 
πιέσεως τών ̂ γεγονότων. Έ ςιθα σα  στήν Ούάσιγκτων στίς 18 Μαρτίου. Ή τα ν  
πιά φανερό δτι το ρεΰμα εναντίον μας είχε γίνει ασυγκράτητο. Ό  Πρόεδρος 
εδειξε προσοοπικώς μεγάλη συμπάθεια γιά τήν υπόθεσή μας καί ήταν άκόμη
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αποφασισμένος νά Ιπισπεύση τήν εφαρμογή τοΰ χωρισμού. Αναρωτιόμουνα 
δμως αν ήξερε μέχρι ποιοΰ σημείου τήν πολιτική τού τήν καταπολεμούσαν 
μερικοί υπάλληλοι τοΰ Σταίητ Ντιπάρτμεντ. Τήν επομένη, 19 Μαρτίου, ό 
γερουσιαστής "Ωστιν, αντιπρόσωπος τών Ηνωμένων Πολιτειών στό Συμβούλιο 
Ασφαλείας, αναγγέλλει μιά μεταβολή στήν άμερικανική στάση. Προτείνει ν’ 
άνασταλή ή εκτέλεση τοΰ σχεδίου χωρισμού, νά επιβληθή μιά εκεχειρία στήν 
Παλαιστίνη καί νά συγκληθή μιά έκτακτη σύνοδος τής Γενικής Συνελεύ
σεως γιά νά έγκριθή ενα σύστημα κηδεμονείας, πού θά ετίθετο εν ισχύει 
στίς 15 Μαΐου, λήξη τής Ε ντολής. Παρ’ δλες τίς προειδοποιήσεις καί παρ’ 
δλες τίς προβλέψεις, τό πλήγμα ήταν ξαφνικό, βαρύ καί φαινομενικώς 
μοιραίο γιά τίς ελπίδες μας.

Ή  ιδέα μιας νέας κηδεμονείας στήν Παλαιστίνη δέν είχε εκείνη τήν 
έποχή, καμμιά έννοια. Ό  εβραϊσμός τής Παλαιστίνης είχε ξεπεράσει τό στάδιο 
τής κηδεμονείας. Καί έπί πλέον, δλα εκείνα πού μέ τήν Έ  ντολή είχανε άπο- 
δειχθή ανεφάρμοστα, υπήρχαν στό σύστημα κηδεμονείας : καί τό πράγμα 
γινόταν άκόμα πιό σοβαρό άπ° τό γεγονός δτι λίγους μήνες πρίν μάς είχαν 
κρίνει άξιους νά άποτελέσουμε ενα Κράτος. Ή  ά.τοδοχή αυτής τής άποφά- 
σεως θά σήμαινε γελοιοποίηση στά μάτια τής ιστορίας.

(Συνεχίζεται)



Άπό  τήν επίσκεψη τοΰ Πρωθυπουργού στό Νέγκεβ

ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΕΠΟΣ
Τά κατορθώ ματα καί ό ηρω ισμός τών 'Ε β ρα ίω ν  στρατιωτών στον π ό 

λεμο τής ανεξαρτησίας εϊναι ήδη γνωστά στους αναγνώστες τής «Γκεονλας», 
άπό διάφ ορα α ρ θ ρ α  που δημοσιεύσαμε κατά διαστήματα. Κ α ι αλλα πρόκειται 
νά δημοσιεύσουοιε στό πρόσεχες μέλλον. Γνωστή επίσης εϊναι ή μάχη τον 
Γ κ έ ιτο  τής Β αρσοβ ίας , ά π ’ τήν έμπιστεντική έκθεση του γερμανικόν διοικητή  
που  δημοσιεύσαμε ατό 2ον τεΰχος τον π ερ ιοδικού  μας. ’Αλλά μεταξύ τοϋ 
Γκέττο  και τον πολέμου τής ανεξαρτησίας νηάρχει μιά π ερίοδος, κατά τήν 
όποια  οι εβραΐοι πολέμησαν, υπό ξένες σημαίες, με τέτοιο ηρω ισμό, που &πέ· 
σπασαν τό θανμ ασιιό  τών άνωτέρων τους, ή προσφέρανε στη συμμαχική υπό
θεση υπηρεσίες που έδω σαν στον πόλεμο τοΰ τομέα τους μ ιά  νέα τροπή. Λ ό
γοι πολιτικής σκοπ ιμόιητας εμπόδισαν εκείνους που επωφελήθηκαν ά π ’ τήν 
‘Ε β ρα ϊκή  συμβολή, νά τήν κάνουν γνωστή στη διεθνή κοινή γνώιιη■ Σ τό  εξω 
τερικό, δημοσιογράφοι και συγγραφείς, μή εβ ρα ΐο ι, άνέλαβαν ήδη από καιρό  
νά σηκώσουν τον πέπλο που σκέπαζε αυτό  «τό καλλίτερα φυλαγμένο μυστικό 
τοϋ πολέμου·». Σ ιή ν  Έ ίλ ά δ α , αναλαμβάνομε ίμ εΐς  νά δώσουμε στό κοινό, με 
μ ιά  σειρά άπό α ρ θ ρ α  πού άοχίζονμε σήμερα, μ ιά  Ιδέα νιά τήν έβραϊκή  συμ
βολή στή νίκη τών έλενθέρων λαών κατά τον δεύτερο παγκόσμ ιο  πόλεμο.

Οί npiDEs του Μεκίλι

Είναι γνωστή ή ιστορία τών Ε λ ευ 
θέρων Γάλλων πού επί ενα μήνα κρά
τησαν τό Μπίρ Χακίμ εναντίον τών 
στρατιωτών τού Ρόμμελ. Τό θαύμα 
τής άντιστάσεώς τους θεωρήθηκε ενα 
δεύτερο Βερντέν. Ά λλα υπάρχει μιά 
άλλη ιστορία, δμοια μ° εκείνη τοΰ 
Μπίρ Χακίμ, πού κανείς δεν γνωρίζει. 
Είναι ή ιστορία μιας εβραϊκής διμοι
ρίας τοΰ μηχανικού «K ing’s W est 
African Rifles» πού είχε σταλή νά 
τοποθέτηση ενα ναρκοπέδιο, προορι-, 
σμένο νά ματαίωση μιά ενδεχόμενη

απόπειρα τοΰ Ρόμμελ νά ύπερφαλαγ- 
γίση τήν ’Όγδοη Στρατιά, πού γύριζε 
τήν πλάτη στό Έ λ  Άλαμέϊν.

“Ενα γερμανικό αναγνωριστικό αε
ροπλάνο άνεκάλυψε τήν εβραϊκή δ ι
μοιρία στό Μεκίλι. Τήν πολυβόλησε 
κι5 έφυγε. Μιά άμμοθύελλα πού ξέ
σπασε λίγο αργότερα, έκρυψε επί δυο 
μέρες δλη τήν πεδιάδα τοΰ Μεκίλι 
άω’ τήν εχθρική αεροπορία. Οί εβραΐοι 
ακουγαν πάνω άπ’ τά κεφάλια τους 
τά «Μέσσερσμιτ» πού πηγαινοερχόν- 
τουσαν χωρίς νά τούς δοΰν. ’Αλλά



10 4'

μόλις κόπασε ή αμμοθύελλα, δέχθηκαν 
τήν επίσκεψη εξήντα βαρέων βομβαρ
διστικών πού κατέστρεψαν τά μισά 
απ’ τά φορτηγά τους. Τήν επομένη, 
4  ’Ιουνίου, ήρθαν τρεις φορές τά 
«στούκας» Νέος βομβαρδισμός. Τότε 
ό Διοικητής Φέλιξ Λίμπμαν, άπ’ τό 
Τέλ - Ά βίβ, ζήτησε μέ τό ασύρματο 
μερικά άντιεροπορικά κανόνια άπό τό 
πλησιέστερο βρεταννικό φυλάκιο. Τό 
φυλάκιο άπήντησε δτι θά εστελναν α
μέσως δχι μόνο δέκα αντιαεροπορικά, 
άλλά καί μερικά αντιαρματικά γιατί 
οί Εβραίοι έ'πρεπε νά περιμένουν άπό 
■στιγμή σέ στιγμή μιά επίθεση άπό τή 
ξηρά. Πράγματι, βρεταννικά αναγνω
ριστικά είχαν άνακαλύψη μιά φάλαγ
γα άπό γερμανικά τάνκς πού προχω
ρούσε πρός τό Μεκίλι. Ταυτοχρόηος ό 
Λίμπαν έ'λαβε διαταγή άπ’ τό στρατηγό 
Μονγκόμερη, νά βάλη τίς νάρκες καί 
νά κράτηση τίς θέσεις του πάση θυ- 
σίς/:. Ό  στρατηγός Μονγκόμερη υπο
σχόταν νά στείλη ενισχύσεις.

Οί ενισχύσεις δέν φθάσανε ποτέ. 
Τρεις μέρες άργότερα, τό Μεκίλι, κυ
κλωμένο άπό ιταλικά καί γερμανικά 
άρματα μάχης, είχε κοπή άπ’ τον κό
σμο. Προτού εξαπόλυση τήν επίθεσή 
του, ό γερμανός στρατηγός ζήτησε άπ’ 
τούς Εβραίους νά σηκώσουν λευκή 
σημαία. Ή ταν ή 10 ’Ιουνίου. Ό  Δι
οικητής Λίμπμαν άπήντησε στόν γερ- 
μανό αξιωματικό πού έφερνε τήν πρό
ταση τοΰ στρατηγού του : «Δέν έ'χου- 
με λευκή σημαία J Δέν έχουμε παρά 
αύτή τή σημαία, καί θά τήν υψώσουμε 
αμέσως. Εΐναι ή γαλανόλευκη σημαία 
τής Σιών ! . . .»

• «Είσθε Εβραίοι ;» ειπε δ γερμα
νός, κατάπληκτος: ύστερα χτύπησε 
τά ταλόνια, χαιρέτησε καί έφυγε.

“Εξη ώρες άργότερα καταφθάσανε 
τά άρματα μάχης, σέ τρεϊς φάλαγγες, 
δύο άπό είκοσιπέντε καί μία άπό εξήν
τα. Ταυτοχρόνως έμφανίσθησαν πολλά 
«στούκας» πού αναγκάσθηκαν δμως 
ν’ άποσυρθοΰν άπό τά βρεταννικά άε
ροπλάνα. Οί Εβραίοι άφισαν τά τάνκς 
νά φθάσουν ώς τά συρματοπλέγματα, 
οπότε άνοιξαν πΰρ. Δύο άρματα πάτη
σαν πάνω σέ νάρκες καί άνατινάχτη- 
καν. "Αλλα δεκαεννέα άχρηστεύθηκαν

άπό τούς άντιαρματικούς όλμους. ’’Ε 
νας έβραΐος λοχίας πέτυχε έπτά μό
νος του.

Μπροστά σ’ αυτήν τήν απροσδόκητη 
άντίσταση, ή κυριώτερη φάλαγγα άπό 
τάνκς έ'κανε σήματα στίς άλλες δύο, 
καί έ'κανε μεταβολή. c0  Διοικητής 
Λίμπμαν είχε προβλέψει αύτό τό εν
δεχόμενο' εξήντα άπ’ τούς άνδρες του, 
πού εΐχαν κρυφθή σέ ορύγματα κοντά 
στίς άκρες του ναρκοπεδίου, έξόρμη- 
σαν έναντίον τών ’Ιταλών πού υπο
χωρούσαν καί χτύπησαν τό τρωτό 
πίσω μέρος τών αρμάτων, μέ χειρο
βομβίδες καί μπουκάλες γεμάτες βεν
ζίνη. Μερικοί Εβραίοι πήδησαν πάνω 
στά τάνκς καί αδέιασαν τά περίστρο
φά τους στίς πολεμίστρες καί στα στό
ματα τών κανονιών. ’Έτσι καταστρά
φηκαν άλλα πέντε άρματα. Έ ν ώ  τά τε
λευταία τάνκς έφευγαν, βρεταννικά ά- 
εροπλάνα ήρθαν καί πέταξαν χαμηλά, 
καί οί πιλότοι τους χαιρέτησαν μέ τό 
χέρι τούς Εβραίους.

Τήν επομένη τό Μεκίλι. ύπέστη ενα 
άνελέητο άεροπορικό βομβαρδισμό, καί 
επί μιά εβδομάδα οί γερμανοί εξαπό- 
λυσαν τά άεροπλάνα τους δυό φορές 
τήν ημέρα. Τό στρατόπεδο είχε γίνει 
μιά κόλαση οπου φαινόταν άδύ- 
νατο νά βαστήξουν άνθροόπινα νεύρα : 
Έ π τά  μέρες συνέχεια τά «στούκας» 
ερχόντουσαν, καί δέν προλάβαιναν νά 
φύγουν πού άλλά τά άντικαταστοΰσαν 
στόν ουρανό. Βομβάρδισαν τά φορτη
γά, τά καταφύγια, τούς πυροβολητές. 
Αύλάκωσαν τό στρατόπεδο, άνοιξαν 
κρατήρες πού στόν καθένα χοοροΰσε 
ενα διόροφο σπίτί, καί το Μεκίλι έ
γινε μιά κόλαση άπό βόμβες, στήν κό
λαση τής καυτερός ερήμου. Οί Ε 
βραίοι βάστηξαν.

Στίς 20 ’Ιουνίου ξαναήρθαν τά 
τάνκς. Οι υπερασπιστές τοΰ Μεκίλι, 
πεινασμένοι καί έξηντλημένοι, βγήκαν 
άπό τίς τρύπες τους καί λάβανε θέση 
στά κανόνια. ’Απέκρουσαν πάλι τήν 
επίθεση τής μεραρχίας «Άριέτε»,ένώ 
πάνω άπ’ τά κεφάλια τους τά αγγλι
κά άεροπλάνα έ'διωχναν τά στούκας;» 
πού είχαν έρθει νά δώσουν στούς Ε 
βραίους τή χαριστική βολή. Τό βράδυ 
σαρανταένα άρματα μαρτυρούσαν τήν
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ευστοχία τών Εβραίων πυροβολητών, 
■άλλά άπ’ τούς πεντακόσιους άνδρες 
τοΰ διοικητή Λίμπμαν εΐχαν μείνει 
"ζωντανοί μόνο ενενήντα.

Πέρασαν άλλες δέκα μέρες. Οί ’Ι 
ταλοί ξαναρχόντουσαν κάθε μέρα, μ’ 
έ'να φοβερό πΰρ, καί κάθε φορά πλη- 
σιάζαν καί περισσότερο πρός τήν κεν
τρική θέση. Μιά βόμβα πέτυχε τό πη
γάδι, κι’ έ'τσι άρχιζε καί τό μαρτύριο 
τής δίψας. Ά πό τή μέρα εκείνη οί 
άνδρες άναγκάσθηκαν νά περάσουν μέ 
μισή λίτρα νερό ήμερησίως, πού τούς 
έ'ρριχνε ή ΡΑΦ σέ τενεκέδες.

Ό  διοικητής Λίμπμαν συγκέντρωσε 
τούς άνδρες του στό κεντρικό κατα
φύγιο, τό βαθύτερο άπ’ δλα. Έ κ ε ΐ  
έπρόκειτο νά βαστήξουν έως τό τέλος 
τής πολιορκίας. ’Έ ξω  τό έδαφος ήταν 
σπαρμένο άπό τά πτώματα τών συν- 
τρόφο:>ν τους, πού τά «στούκας» δέν ά- 
φιναν ήσυχα. Σέ κάθε βομβαρδισμό 
άναπηδοΰσαν στόν άέρα, σ’ ενα μα
κάβριο χορό, κόκκαλα καί κομμάτια 
άπό σάπια σάρκα. Δύο άνδρες τρελλά- 
θηκαν στίς 25 ’Ιουνίου, άλλοι δύο τήν 
επομένη. Τρεις έφυγαν κραυγάζοντας 
πρός τήν έρημο...

Καί οί βόμβες πέφτανε συνεχώς... 
Ή  ζέστη αύξανε, 6 καυτός άνεμος σή
κωνε σύννεφα άπό σκόνη. Ή  δίψα 
έγινε άφόρητη. Μερικοί ήπιαν βενζίνη 
καί πέθαναν. ’Άλλοι ήπιαν τά ούρα 
τους καί τρελλάθηκαν άπό τό μαρτύ
ριο πού τούς προσκάλεσε ή δίψα λίγο 
άργότερα. Κανένας δέν μιλούσε πιά. 
Τά δπλα καίγανε στά χέρια. Οί κάθε
τες εφορμήσεις τών «στούκας» προκα- 
καλοΰσαν πίδακες άπό άμμο γύρω άπ’ 
τό καταφύγιο. Τήν Την ’Ιουλίου δέν 
έμεναν παρά σαρανταπέντε άνδρες,μιά 
φούχτα άπό σκιάχτρα, πού δέν είχαν 
πιά τίποτε τό άνθριόπινο. Μερικοί,πού 
τά ρούχα τους είχαν σχισθή καί κομ- 
ματιασθή άπό τήν έκρηξη τών βομ
βών τών 250 κιλών πού είχαν πέσει 
κοντά τους, ήσαν εντελώς γυμνοί.

Στίς 2 ’ Ιουλίου, στίς 6 τό πρωί, 
άνθεξαν σέ μιά νέα επίθεση, χάσανε 
δυό άνδρες, καί απέκρουσαν μιάν ά

κόμα φορά τούς ’Ιταλούς. Στίς 10, έ 
νας σκοπός πού μέ δυσκολία μποροΰ
σε νά μιλήση,—τόσο πολύ είχε κολ
λήσει ή γλώσσα του στόν ουρανίσκο — 
άνήγγειλε στόν διοικητή Λίμπμαν δτι 
μία φάλαγγα άπό φορτηγά πλησίαζε, 
μ’ έπί κεφαλής ένα αυτοκίνητο μέ τή 
γαλλική σημαία. Μολονότι πληγωμένος 
στό κεφάλι καί στά πόδια, ό διοικητής 
σηκώθηκε γιά νά κάνη σήματα άνα- 
γνωρίσεως.

Οί Γάλλοι φθάσανε. Ή σαν οί έπι- 
ζήσαντες τού Μπίρ Χακίυ, άπ’ δπου 
είχαν διαταχθή ν’ άποσυρθοΰν τήν 
προηγούμενη νύχτα. Ό  Γάλλος στρα
τηγός Καινίγκ άγκάλιασε τόν διοικη
τή Λίμπμαν : «Βαστήξατε ώς τό τέ
λος !» τού ειπε, ύστερα τά δάκρυα τόν 
εμπόδισαν νά συνέχιση.

Οί Γάλλοι διόσανε νερό στούς Ε 
βραίους, καί ό αρχηγός τους τούς ά- 
νήγγειλε δτι θά συνόδευαν τή γαλλική 
φάλαγγα. Ή  πολιορκία εΐχε λήξει. 
Γ  άλλοι στρατιώτες φόρτωσαν στά φορ
τηγά τό υλικό πού εΐχε μείνει. Πολλά 
Σπίτφαϊρς πετοΰσαν πάνω άπ’ τό Με
κίλι : οί πιλότοι χαιρετούσαν μέ τίς 
κάσκες. t

"Ενας Έβραΐοε στρατιώτης κατέ
βασε τή γαλανόλευκη σημαία τής Σιών 
καί τή δίπλωσε γιά νά τή βάλη στή 
θήκη της. Ό  στρατηγός Καινίγκ τόν 
εΐδε καί ροίτησε γιατί κατέβαζαν τή 
σημαία τους.

«Δέν έχουμε τήν άδεια νά τήν υ
ψώσουμε—εξήγησε ό διοικητής Λίμπ
μαν. Άντίκειται στόν κανονισμό...»

< Παρντόν —είπε ό στρατηγός Και
νίγκ— εδώ διατάζω έγώ. «Je m’ en 
fous pas mal du reglement» (Δέν 
μοΰ καίγεται καρφί γιά τόν κανονι
σμό). Αύτή ή σημαία θά στηθή στό 
αύτοκίνητό μου κοντά στή γαλλική, 
στή θέση πού τής άνήκει. Είμαστε νι
κητές καί οί δύο». Ύστερα, στράφη
κε πρός τούς στρατιώτες του καί φώ
ναξε : «Λεγεωνάριοι ! Ή  εβραϊκή ση
μαία ! Χαιρετήστε !»

H ISTORICUS



ΣΤΡΑ Τ ΙΩ ΤΗ Σ  ΤΗ Σ  ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
τον Ζ. ΤρόνΐΗ

Ό πως δλοι οί άνθρωποι τής γενιάς 
μου, έζησα έπί πολλά χρόνια μιά ζωή 
εξαιρετικά περιπετειώδη. 'Υπήρξα δια- 
δοχικώς δραστήριος αγωνιστής κι’ ανή
μπορο παιγνίδι μιάς σκληρής μοίρας.

'Υπήρξα στρατιώτης τοΰ γαλλικοΰ 
στρατού καί πολέμησα στήν αντίσταση. 
"Αφοΰ κατόρθωσα, μέσα στό διωγμό, 
νά γλυτιύσω άπό τήν χιτλερική κόλα
ση, μέ μιά ομάδα άπό «εθελοντές τοΰ 
έβραϊκοΰ στρατού» πού είχε σχηματι- 
σθή άπό απεσταλμένους τοΰ Γισοΰβ, 
υπήρξα έπί μήνες ενας άπό τούς πολ
λούς άπάτριδες πού περιπλανιόντου
σαν στούς μεγάλους δρόμους τοΰ κό
σμου, γέμιζαν τίς φυλακές καί άγω- 
νιζόντουσαν, έτσι, χωρίς δπλα, μόνο 
καί μόνο επειδή περιφέρανε τά ά
θλια σίόματά τους στίς λεωφόρους τών 
μεγαλουπόλεων, γιά έ'να καλλίτερο 
κόσμο.

Άλλά δέν είναι αύτό πού θά  διη- 
γηθώ στά παιδιά μου. Θά τούς πώ 
δτι υπήρξα ένας στρατιώτης τής 'Ι ε 
ρουσαλήμ άπό τίς 4 Μαΐου 1948 έως 
τίς 15 Μαΐου 1949 .Καί δταν θά τούς 
έχω διηγηθή τή ζωή μου κατ’ αυτήν 
τήν ιστορικήν περίοδο, θά τούς πώ 
ίσως δτι πρίν ήμουνα ένας στρατιώ
της ντυμένος πολιτικά— ένας στρατι- 
ώτης τής Άγκανάς— πού, οπλισμένος 
μ’ ένα απλό περίστροφο, φύλαγε,τρεϊς 
νύχτες τήν εβδομάδα, κατά τό φοβε
ρό χειμώνα τοΰ 1947 ]48, στά μικρά

σοκάκια τής “Αγιας Πόλεως, δπου 
τά τάνκς τής αγγλικής άστυνομίας 
περιπολοΰσαν δδιάκοπα.

Είμαι υπερήφανος πού υπήρξα 
στρατιώτης τής Ιερουσαλήμ. Α γ α 
πώ αύτή τήν εύγενή, αριστοκρατική 
καί υπερήφανη πόλη. Ή  παράξενη 
ώμορφιά της μέ κατέκτησε άπ’ τήν 
αρχή, άλλά χρειάσθηκαν χρόνια γιά 
νά τήν καταλάβω πραγματικά.

Μοΰ αρέσουν πρό παντός οί νύχτες  ̂
τής 'Ιερουσαλήμ. "Οποιος δέν πέρασε 
μιά ολόκληρη νύχτα, τό καλοκαίρι, 
πάνω σ’ ένα λόφο τής “Αγιας Πό
λεως, δποιος δέν υπήρξε στρατιώτης 
της, δέν θά τήν γνωρίση ποτέ έντελώς.

Αύτή ή πόλις τόσο ήσυχη, τόσο ψυ
χρή Ιπιφανειακώς, έχει πάντοτε ένα 
χαμόγελο ζωντανό, γεμάτο άνθρω- 
πιά. Άκόμα καί στίς νύχτες τίς πιό 
μαΰρες, μέ τούς φοβεροτέρους βομ
βαρδισμούς, δέν αισθάνεται κανείς 
ποτέ μόνος του, εγκαταλειμμένος. Ή  
θέρμη μιάς μεγαλόψυχης ζωής τή δια
περνά συνεχώς καί παρηγορεϊ έκεί- 
νους πού τής άνήκουν. Ποτέ, σέ καμ- 
μιά στιγμή, οί άνθρωποι τής πόλεως 
αυτής δέν αισθάνονται στήν ψυχή. 
τους τήν παγερή πνοή τοΰ θανάτου.

Εϊμασταν, στό σύνταγμά μου, μιά 
έτερογενής παρέα. 'Υπήρχαν έκεΐ άν
θρωποι δλων τών χρωμάτων, πραγμα
τικά. 'Εβραίοι Κοΰρδοι, σχεδόν μαύ
ροι, Πολωνοί κοκκινομάλλιδες καί-
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χλωμοί, καί <σάμπρα» ξανθοί, ρωμα
λέοι, ειλικρινείς καί θαρραλέοι.

'Όταν άφίσαμε τό κέντρο έκπαιδεύ- 
σεως γιά νά πάμε ν’ αντικαταστήσου
με τούς κατακτητές τοΰ Κάταμόν, 
οί περισσότεροι άπό μάς δέν ξέρανε 
ούτε καν νά ρίξουν μιά χειροβομβίδα. 
“Οταν τούς βλέπανε στό χειρισμό τοΰ 
δπλου, οί παλιοί σκάγανε στά γέλια. 
Άλλά δέν φοβόμασταν. Είχαμε τόση 
•αυτοπεποίθηση. 'Η  'Ιερουσαλήμ στά 
χέρια τών Αράβων ; Ή ταν ποτέ δυ
νατόν ; 'Ένας Εβραίος δέν μπορεί 
νά φαντασθή τέτοιο πράγμα.

Κι’ δμως, δταν τά αραβικά τάνκς 
εμφανίσθηκαν στόν ορίζοντα, δταν τό 
Ραμάτ - Ρασέλ βομβαρδίσθηκε φο
βερά καί κατακτήθηκε γιά λίγες ώρες, 
δταν οί μπαλάσκες μας ήσαν άδειες 
καί τά πρόσωπά μας σκαμμένα άπό 
τίς στερήσεις, δταν δέν υπήρχε σχεδόν 
πιά νερό κι’ ένας χαλύβδινος κλοιός 
κόντευε νά μάς πνίξη, νά μάς καταδι- 
κάση στήν πείνα, νά μάς έκμηδενίση, 
νά μάς κάψη ζωντανούς... οί πιό άδύ- 
νατοι άπό μάς φοβήθηκαν λίγο.Άλλά 
δέν τολμούσαν νά τό ποΰνε.

'Υπήρξα στρατιώτης τής 'Ιερουσα- 
σήμ άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος. Μή 
νομίζετε δτι τό λέω αύτό γιά νά πα
ριστάνω τόν ήρωα. Τί έννοια έχει 
αύτή ή λέξη μπροστά στό μεγαλείο 
αυτής τής πόλεως ; 'Υπήρχαν μεταξύ 
μας παιδιά 15 έτών πού κρυβόντουσαν 
στήν άκρη τοΰ δρόμου καί περίμεναν 
ώρες, νά πλησιάση έ'να εχθρικό τάνκς. 
Μετά, χωρίς φόβο, στήν κατάλληλη 
στιγμή, ρίχνανε τίς «μπουκάλες Μο- 
λότοοφ» στίς πολεμίστρες τοΰ άρμα
τος. Μήποις ήσαν ηρωες γι’ αύτό ; 
“Οχι, ήσαν στρατιώτες τής 'Ιερουσα
λήμ, δπως έσύ κι’ έγώ.

Ή  'Ιερουσαλήμ ήταν απαιτητική 
στήν άρχή.Γιά νάχουμε τήν τιμή νά τήν 
υπερασπίσουμε, έπρεπε νά φέρουμε τά 
πράγματά μας. Αύτή δέν μάς έδινε 
ούτε τά άπαραίτητα δπλα. Άλλά κα
νείς δέν σκεπτόταν νά τής ζητήση 
λογαριασμό. Κ ι’ δμως, μετά τίς πρώ
τες μάχες, ή πατρίδα ευγνώμων μάς 
έκανε δώρο ένα ζεύγος παπούτσια 
καί δύο ζεύγη σώβρακα ; λεία άπό μιά

αποθήκη τής αγγλικής άστυνομίας 
πού εΐχε καταληφθή άπό τό Παλμά"/· 
(τμήματα κρούσεως).

'Όταν οί σφαίρες σφύριζαν πάνω 
στά κεφάλια μας, δταν οί βόμβες έ 
σκαζαν δίπλα μας, βρίσκαμε πάλι τόν 
καιρό νά τό ρίξουμε στό άστεΐο. Γιά 
δοκιμάστε νά μείνετε σοβαροί βλέπον
τας τό Ρέβ Γιακά>β, πού οί μποΰκλες 
του ήσαν τόσο μακρυές πού βγαίνανε 
κάτω άπ5 τό κράνος, νά θέλη νά πείση 
τόν Ρουβέν, ένα κομμουνιστή, δτι δ 
εβραϊκός νόμος τοΰ άπηγόρευε νά φέ- 
ρη δπλο τό Σάββατο έκτος άπό τήν 
περίπτωση έπιθέσεως.

«Καί πού θά βρής ένα δπλο τή 
στιγμή τής έπιθέσεοος, άφοΰ θάχης 
άφίσει τό δικό σου κάπου άλλοΰ, τήν 
Παρασκευή βράδυ, στίς 7 καί 22 ;»

«Οί δρόμοι τοΰ Αιωνίου είναι ανε
ξερεύνητοι» άπήντησε ό Ρέβ Γιακώβ 
«αλλά παρασύρθηκα άπό σάς, ήλίθιοι!. 
Θά φέρω τό δπλο μου τό Σάββατο, 
άλλά μόνο δταν θ ’ άκούσω πυροβο
λισμούς». Γιά πολλά Σάββατα, τό δ
πλο δέν έγκατέλειψε τά λεπτά χέρια 
τοΰ Ρέβ Γιακώβ.

Ά λλά τή μέρα πού ό διοικητής 
μας μάς διάβασε τήν περίφημη ήμερη- 
σία διαταγή, δπου γινόταν λόγος γιά 
τάνκς καί γιά τήν απόφαση τοΰ έχ- 
θροΰ νά κάμψη τήν άντίστασή μας 
μέ τήν βοήθεια αύτών τών φοβερών 
θηρίων, τά αστεία σταματήσανε. Ή  
ήμερησία διαταγή έλεγε μεταξύ άλλων : 
« Ή  στρατιωτική πείρα άποδείκνύει 
δτι τό τάνκς είναι μιά μηχανή ισχυρή 
άλλά βαρειά καί δυσκίνητη.Ό έβραΐος 
στρατιώτης θά δαμάση αύτό τό χα
λύβδινο εχθρό μέ τό θάρρος του καί 
τήν εξυπνάδα του. Δέν διαθέτουμε 
παρά μόνο έλαφρά δπλα, άλλά δέν θ ’ 
άφίσουμε νά περάση ούτε ένα τάνκς 
στό κέντρο τής 'Ιερουσαλήμ». Καλά 
τάλεγαν, άλλά είλικρινά εϊμασταν ά- 
νήσυχοι. Δέν εϊμασταν παρά στρατιώ
τες καί είχαμε τήν εντύπωση δτι μάς 
κοροϊδεύανε. Έλαφρά δπλα : καί πού 
τά είδανε ; Δέν είχαμε ούτε σφαίρες. 
Τά ντουφέκια μας μύριζαν μουσεϊο 
κι’ δσον άφορά τίς άντιαρματικές 
σφαίρες... ήταν ένα ώραΐο όνειρο. Ε ϊ-
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δατε ποτέ μιά φάλαγγα άπό τάνκς νά 
πλησιάζει σιγά, βγάζοντας φωτιά, προς 
μιά φούχτα στρατιώτες οπλισμένους μ’ 
ένα τουφέκι χωρίς σφαίρες καί δυο 
χειροβομβίδες ; Είναι μιά φοβερή στιγ
μή. Ά ν  ό Γιάνκελ, πού είναι ξαπλω
μένος πίσω άπ’ ενα δένδρο, πενήντα 
μέτρα μπροστά μας, μέ 4 «μπουκάλια-), 
δέν καταφέρει τό κόλπο του, τότε ας 
δεχθή ό Θεός μ’ επιείκεια τήν ψυχή 
μας. Άλλά ό Γιάνκελ ήξερε πολύ κα
λά περί τίνος επρόκειτο γιά νά ρίξη 
πριν ή μετά άπ’ τήν ώρα, ή στραβά... 
καί ό Θεός κατεύθυνε τό χέρι του.

Μάλιστα, ό Θεός μάς βοήθησε, πώς 
θά μπορούσαμε νά τά βγάλουμε πέρα 
διαφορετικά ; Δέν είμαι στρατηγός, 
άλλά νομίζω δτι κανείς δέν θά μπόρε
ση νά σάς εξηγήση γιατί νικήσαμε, 
γιατί κανένας στρατιώτης άραβας, άγ- 
γλος, γερμανός ή δλοι εκείνοι πού ή
σαν εναντίον μας, δέν μπόρεσαν ποτέ 
νά βάλουν τά καταραμένα πόδια τους
στήν Ιερουσαλήμ γιά νά καταλάβη
κανείς, πρέπει νά ήταν στρατκύτης— 
ένας στρατιώτης τής Ιερουσαλήμ.

Έ παψ α νά είμαι στρατιώτης τής 
Ιερουσαλήμ, πολύ πριν άποστρατευθώ. 
Ήδη μετά τήν πρώτη ανακωχή, δέν 

ήταν πια τό ϊδιο πράγμα. "Οταν άπό 
τό Τέλ - Άβίβ μάς στέλνανε, άπό τό 
«δρόμο τής Μπιρμανίας», μεγάλα φορ

τηγά γεμάτα δπλα καί πολεμοφόδια, 
ή γοητεία είχε σβύσει οριστικά. Ό τα ν  
μοίρασαν σέ κάθε σύνταγμα .τήν κανο
νική ποσότητα δπλων, δταν δώσανε σέ 
κάθε τμήμα 8 τουφέκια, ένα ελαφρό 
πολυβόλο κι’ ένα αυτόματο, δεχθήκα
με αυτό τό δώρο μ" ένα αναστεναγμό 
άνακουφίσεως, άλλά καί ώς μιά προ
σβολή στήν τιμή μας. ’Επρόκειτο δη
λαδή νά γίνουμε σφαγείς έξ άποστά- 
σεως. 'Ο  Ρέβ Γιακώβ άρνήθηκε κατη
γορηματικά νά φέρη δπλο τό Σάββατο· 
καί διορίσθηκε σιτιστής. Δέν καταδέ
χθηκε πιά οΰτε καν ν’ άπευθύνη τό 
λόγο στον κομμουνιστή—δλα είχαν 
άλλάξει. Προσπαθούσαν νά μάς μετα
βάλουν σέ ρόδες μιάς καλά φτιαγμένης 
καί λαδωμένης μηχανής. Τίόρα πιά ε’ί- 
μασταν έθνος μέ στρατό καί αξιωμα
τικούς, τί διάβολο ! παρελαύναμε κάτω 
άπ’ τά χειροκροτήματα τοΰ πλήθους, 
οί σημαίες άνέμιζαν στον αέρα. Οί πυ
ροβολητές είχαν μάθει τή δουλειά τους, 
καί τό καινούργιο ατσάλι λαμποκοπού
σε στόν ήλιο.

Πιέζαμε τή σκανδάλη καί σκορπίζα
με τον τρόμο ανάμεσα στούς εχθρούς 
μας. Είναι λοιπόν αυτή ή τιμή τής 
ανεξαρτησίας ; Τί τούς κάνατε, πατέ
ρες τοΰ έθνους, τί τούς κάνατε τούς 
στρατιώτες τής ’Ιερουσαλήμ......

Ν

\

Πουρεϊμ
' . ■·· . ■ ■ . ’ · ·  r, '

; ’■ . . " *:r*J \ -
« . . .  Καί δ Μορδοχάϊ έγραψε αυτά 

τά πράγματα κι’ έστειλε γράμματα σ’ 
δλους τούς Εβραίους, πού ζοΰσαν σ' 
δλες τις κοντινές και μακρύ νέε επαρχίες 
τοΰ Βασιλιά 'Ασσουέρου, γιά νά τούς 
πει δτι έπρεπε νά θεωρήσουν κάθε 
χρόνο, τή δεκάτη τετάρτη μέρα τοΰ 
μήνα Άντάρ, και τή δεκάτη πέμπτη, ώς 
τή μέρα πού οί Εβραίοι ησύχασαν άπ’ 
τούς εχθρούς τους, καί τό μήνα πού 
τούς είχε φέρει άπό τή λύπη στή χαρά, 
κι’ άπό το πένθος στή γιορτή- δτι 
έπρεπε νά κάνουν τις μέρες αυτές μέρες 
γιορτής καί χαράς, πού θά έστελναν 
μερίδες στούς άλλους καί δώρα στούς 
φτωχού: . . .  Γ ι ’ αυτό . . .  οί 'Εβραίοι 
άποφάσισαν κι* άνέλαβαν γι’ αυτούς 
τούς ίδιους καί γιά τούς απογόνους τους 
νά θυμούνται αυτές τις μέρες καί νά 
τις γιορτάζουν σέ κάθε γενιά, σέ κάθε 
οικογένεια, σέ κάθε επαρχία και σέ κάθε 
πόλη' καί αυτές οί μέρ^ς τοΰ Πουρεϊμ 
δέν θά  πρέπει νά λείψουν άπ’ τή ζωή 
τών Εβραίων, κι’ ούτε ή άνάμνησή 
τους θά  πρέπει νά σβύσει άπ’ τούς απο
γόνους τους.

(Βιβλίο τής Έ σ θ ή ρ ,  Κεφ. 9)

Μ’ αυτά τά απλά άλλά συγκινητικά λόγια, τό Βιβλίο τής Έ σθή ρ  περι
γράφει στό τελευταίο κεφάλαιο τον χαρακτήρα καί τήν τήρηση τής γιορτής 
τοΰ Πουρείμ, καί οί μεταγενέστερες γενιές χτίσανε πάνω σ’ αυτά τά θεμέλια. 
"Οπως συμβαίνει τόσο συχνά, στούς πατέρες μας δέν φάνηκε ώραΐο ν’ άφίσουν 
τ ι? αρχικές οδηγίες έτσι γυμνές καί αστόλιστες. Καί στό σκέτο φόντο προσέ
θεσαν κεντήματα ζωντανά καί χτυπητά χρώματα, άλλά οί προσθήκες αυτές 
ήσαν πάντα Ιμπνευσμένες άπ’ τή βαθειά συγκίνηση πού ή ιστορία τοϋ 
Πουρείμ προκάλεσε στήν εβραϊκή καρδιά στήν άλληλοδιαδοχή τών γενιών.

•
Τέσσερα βασικά μοτίβα μπορούν νά ύπογραμμισθοΰν πάνω στόν πίνακα 

τοΰ Πουρείμ, σέ κάθε εποχή καί σέ κάθε κοινότητα: 1) Χ α ρ ά  γιά τήν απε
λευθέρωση τοΰ λαού. 2) ’Α ν ά μ ν η σ η  τών γεγονότων καί τής σήμασία;
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τους. 3) Δ ώ ρ α  σέ φίλους καί σέ φτωχούς γιά νά είναι ή χαρά μοιρασμένη 
μέ τούς άλλους. 4) Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή  γ ι ο ρ τ ή  ώς μεταβατικό στάδιο γιά 
τό γενικώτερο γιορτασμό.

Χ Α Ρ Α

Αύτό τό μοτίβο επαναλαμβάνεται σ’ δλα τά έθιμα τών γιορτών. ’Αρ
χίζει μέ τήν πρώτη μέρα τοΰ μήνα : «Μόλις έρθη ό Ά ντάρ, ας διασκεδάση δ 
κόσμος παρά πολύ». Στά σχολεία συνηθίζεται νά γίνουν προετοιμασίες γιά 
τό έργο τοΰ Πουρείμ πού θά παίξουν τά παιδιά. Στήν παλιά εβραϊκή κοι
νότητα τής Βόρμς οί φοιτητές τής «Γιεσιβά», τοϋ Ραββϊνικοΰ κολλέγιου, 
συνήθιζαν νά ορίσουν άπό πρίν τήν ποσότητα κρασιοϋ πού ό καθένας έπρεπε 
νά προμηθεΰση γιά τίς γιορτές καί κανένας δέν τολμούσε νά άγνοήση αύτή 
τήν απόφαση.

Στίς 14 τοΰ Άντάρ ή ευθυμία φτάνει στόν κολοφώνα. Τό πένθος απα
γορεύεται σέ κάθε σχεδόν περίσταση' (κι’ δσο παράξενο κι’ αν μπορεί νά 
φανή εκ πρώτης δψεως, οί γάμοι απαγορεύονται επίσης, γιατί «δέν πρέπει 
νά συγχέουμε τή μιά χαρά μέ τήν άλλη» μολονότι αναγνωρίζονται μερικές 
φορές στούς γαμπρούς είδικά προνόμια στό διάβασμα τής «Μεγκιλάς» (Βιβλίο).

Πολλά πράγματα πού επικρίνονται σέ άλλες περιπτώσεις, δχι μόνο 
επιτρέπονται άλλά υποδεικνύονται τό Πουρείμ. ΟΕ νέοι πρό παντός, ντύ
νονται μέ τά πιό φανταστικά κοστούμια, πού μιμούνται μερικές φορές τά 
πρόσωπα τής «Μέγκιλάς», άλλά συχνά είναι απλώς κωμικά. Στήν 'Ολλαν
δία, δπως μάς δείχνει μιά παληά στάμπα, συνήθιζαν πρίν 300 χρόνια νά 
ντύνονται σέ μαγειρικά σκεύη !

Νά πίνη κανείς χωρ: ς μέτρο θεωρείται στήν περίπτωσή μας μιά αρετή- 
«Είναι καθήκον γιά ενα άνδρα νά μεθάει τόσο πολύ τό Πουρείμ πού νά μή 
καταλαβαίνη τή διαφορά μεταξύ — Καταραμένος νάναι δ Ά μμάν— καί— Ευ
λογημένος νάναι ό Μορδοχάϊ—».

(Μερικοί δμως εξηγούν δτι φθάνει νά πίνη κανείς εως δτου άποκοι- 
μηθή, γιατί αύτό εΐναι άρκετό νά σάς κάνη νά ξεχάσετε τή διαφορά).

Άκόμα καί οί γέροι καί οί γνωστικοί θά  τό ρίξουν έξω. 'Υπάρχει 
ενα μικρό απόσπασμα άπό μιά ενδιαφέρουσα περιγραφή τοΰ τρόπου πού 
γιόρτ«ζε ένας άπ’ τούς μεγαλυτέρους Ραββίνους τών νέων έτών, δ Ράβ Κούκ 
άρχιραββϊνος τοΰ Έ ρ έτς - ’Ισραέλ : «Ξαφνικά σηκώθηκε, έβαλε τό καπέλο
του στραβά δπως κάνουν οί στρατιώτες, κούμπωσε τή ζώνη του καί μίλησε 
μέ αυταρχική φωνή στούς φοιτητές τής Γιεσιβάς :

— ’Ελάτε παιδιά, καί θά  σχηματίσουμε ένα τάγμα γιά νά κάνουμε 
πόλεμο τοϋ Άμαλέκ—"Ολοι σχηματίζουν μιά μεγάλη δμάδα Τούς επιθεωρεί 
μέ γρήγορο μετρημένο βήμα, δίνοντας διαταγές σέ σπασμένα ρωσσικά καί 
οδηγώντας τό τάγμα στούς διαδρόμους τοΰ σπιτιοΰ, τραγουδάει ένώ οί στρα
τιώτες έπαναναλαμβάνουν— . Θά σβύσουμε, θά  σβύσουμε, θά  σβύσουμε τήν 
ανάμνηση τού Άμαλέκ !»

Ή  μεγαλύτερη χαρά σημειώθηκε στήν Ιποχή μας στή γή τοΰ ’Ισραήλ, 
καί προ παντός στήν καθαρά εβραϊκή πόλη τοϋ Τέλ-Ά βίβ.

17

A N A M N H S M

Άσσουέρος.

Ή  χαρά δέν θά εΐχε ' έννοια ί χωρίς 
τούς λόγους πού τή δικαιολογούν, δηλαδή 
τήν απελευθέρωση άπό τήν κακία καί τόν 
κίνδυνο. "Ενα σοβαρό τόνο προσδίνει ή 
περικοπή τής Τοράς πού διαβάζεται στίς 
συναγωγές τό Σάββατο πρίν άπ’ τίς γιορ
τές, καί πού λέγεται «Παρσάτ Ζαχόρ* άπό 
τίς πρώτες λέξεις του : «Θυμήσου τί σοΰ 
έ'κανε δ Ά μ α λ έ κ ...»  (Δευτερονόμιο, κεφ. 
25, στ. 16). Οί Άμαλεκήτες υπήρξαν δ 
πρώτος λαός πού επετέθη κατά τών ’Ισραη
λιτών δταν αυτοί έγκατέλειψαν τήν Αίγυ
πτο, κι’ εμείς τό θυμόμαστε πάντοτε ώς 
ενα τυπικό παράδειγμα εχθρών καί τυράν
νων. Καί δ Ά μμάν, δπως θά θυμάστε, 
κατήγετο άπό τόν Ά μαλέκ.

Ή  μέρα πρίν άπ’ τό Πουρείμ είναι μέρα 
νηστείας, γνωστή ώς «Τά άνίτ Έ σ τίρ » , είς 
μνήμη τής νηστείας πού έ'κανε ή Έ σθή ρ , 
πρίν πάει νά δή τόν Βασιλέα Άσσουέρο. 
Μπορεί νά χρησιμεύση 
έπίσης γιά νά μάς νπεν-  
θυμίση τόν σοβαρό κίν
δυνο άπ’ τόν όποιο τόσο

συχνά δ εβραϊκός λαός μόλις1 γλύτωσε.

Στίς λειτουργίες τής ημέρας υπάρχει μιά ειδική προ
σευχή ευχαριστιών (πού λέγεται καί τό Χανουκά) . «Γιά τά 
θαύματα καί τήν απελευθέρωση....» πού δ Θεός έκανε γιά 
τό λαό του, μέ μιά σύντομη περίληψη τής ιστορίας τών 
εορτών.

Ά λλά ή πράξη μέ τήν δποία πρό παντός προκαλειται 
ή ανάμνησή, είναι ή ανάγνωση τής Μεγκιλλας Έ σ θ ή ρ , τής 
πέργαμινής πού λέει τήν Ιστορία τοΰ Πουρείμ, Είναι ταύτο- 
χρόνως μιά χαρούμενη καί μεγαλοπρεπής στιγμή. Καθένας 
πρέπει νά τή διαβάση ή νά τήν άκούση, άνδρες, γυναίκες 
καί παιδιά, καί πρέπει νά διαβασθή δλόκληρη, μιά φορά τό 
βράδυ καί μιά φορά τήν ημέρα. Ά λλά  ή ανάγνωση τής 
Μεγκιλλας δίνει καί τήν ευκαιρία γιά ευθυμία. Κάθε φορά 
πού προφέρεται τό δνομα τοΰ Άμμάν, τοΰ άρχιεχθροΰ, τά 
παιδιά κάνουν δσον περισσότερο θόρυβο μποροΰν, εϊτε μέ 
τά πόδια, εϊτε μέ κάτι ξυλαράκια πού αγοράζουν επίτηδες.

Ή  επιθυμία νά ξεκάνουν τόν Ά μμάν έχει έμπνεύσει 
μερικά περίεργα καί ενδιαφέροντα έθιμα. Στή Γαλλία καί σέ 
μερικές άλλες χώρες, τά παιδιά ετοιμάζουν μικρίς πέτρες μέ 
το ονομα τοΰ Αμμάν γραμμένο απάνω καί ύστερα τίς τρί
βουν μεταξύ τους έως δτου τό δνομα έξαφανισθή τελείως. 
Στήν Περσία καί στή Βαβυλωνία οί νέοι έφτιαναν άπό 
λίγες μέρες πρίν, ένα δμοίωμα τοΰ Άμμάν καί τό καίγανε Μορδοχάϊ.
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πανω σε μια πυρά, τή νύχτα τής γιορτής. Στήν Καυ- 
•κασια oj, γυναίκες, ενώ οί άνδρες λείπουν στή συνα
γωγή, ετοιμάζουν στήν κουζίνα ενα κομμάτι άπό 
μαύρο ξυλο. “Οταν 6 άνδρας γυρίζει, ρωτάει τή γυ
ναίκα του: «Τί είναι αυτό;» «Εϊναι ό Άμμάν» 
απανταει εκείνη. Τότε ό άνδρας, σέ μιά προσποιητή 
έκρηξη οργής, φωνάζει: «Κάψτο! Κάψτο!» Καί άφοϋ 
το κλοτσήσουν δλοι, τό πετάνε πάνω στ»] φωτιά.

Ενας άλλος; καί ήρεμώτερος, τρόπος άναμνή- 
σεως είναι το έργο τοϋ Πουρείμ, πού παίζουν οί φοι
τητές στις «Γιεσιβότ». Κάποτε στή Ρωσία καί στήν 
Ιίολωνια, θίασοι άπό ερασιτέχνες ηθοποιούς πηγαί
νανε απο σπίτι σέ σπίτι καί παίζανε, προς μεγάλη 
απόλαυση, φυσικά, τών παιδιών. Καί σήμερα άκόμα 
κανένας γιορτασμός τοΰ Πουρείμ δέν θά εϊναι πλήρης 
χωρις^τη θεατρική παράσταση, χιουμοριστική, σατυ
ρική η και απλό ς κωμική.

- Πθ1'ρε1μ “ 6Ζΐζει με τήν ιστορία
του Μορδοχαι και τής Έσθήρ, άλλά πολλές φορές 
προχωρεί πολυ προτού φθάση στό αίσιον τέλος του 

υλα παριστανονται άπό τήν κωμική πλευρά τους. Ή  
κακοηθεια τοϋ Άμμάν, ή υπερηφάνεια τοΰ Βαστί καί 
φυσίκα η ανοησία τοΰ Ασσουέρου. Έ τ σ ι  ήταν στά 
πολυ παλια χροηα, δταν ή «Γιεσιβά Μποχουρίμ» τής 
Πράγας η_της Βίλνας τδρριχνε έξω, μετά τούς κουρα
στικούς μήνες τής μελέτης, κι5 έτσι είναι καί'σήμερα.
Σχεδόν ολα μπορούν να μποϋν σ’ ενα έ’ργο τοϋ Πουρείμ.
Η κακία, το μίσος, ό κίνδυνος γιά τά οποία μιλάει ή

ιστορία του Πουρείμ καί πού μάς έγιναν τόσο γνωστά στήν ποόσφατη ίστο- 
^ μας’ αναπ°δογυρίζονται γιά νά γίνουν άφορμή γέλιου.

Άμμάν.

Δ  Ω .  R  a

τίιν ά - Ι 'Γ  'εΐ’τυχί“ ^  Τί! Μ·°ι.ρασ0ίι κανείς μέ τούς άλλους, άν θέλη νά
την απόλαυση πλέρια και ο τροπος πού πρέπει νά τή μοιρασθη δίνεται /ε-
πτομερως απο την περικοπή πού παραθέσαμε στήν άρχή τού άρθρου αύτοΰ
Πρώτα ερχεται το «Σαλάχ Μόνες», ή καλλίτερα τό «Μισλόαχ M av o T -lfi

ZTtai?: :Γ δων»σ τ ο ύ ?  φ̂ ° ν ς - , Α ύ τ έ ς  ° ι  μ ε ^ ε ΐ ν α ί  ζ α χ α -
JMn Λ  Μ Τ°?φΐ,μ α ’ κα ι σε- καθε πρόσωπό πρέπει νά σταλούν τουλάχιστον
γιά κάθε ω Γ ω Τ Ι Τ '  ™ Μ  δύο τούλ2 ισ νγια καϋε_φτω/.ο— πουαποτελουνται μόνο άπό τρόφιμα καί ποτά νϊά ™
γεύμα του Πουρείμ. Είναι επίσης έ'θιμο πριν άπό τό διάβασμα τής «Μεγκιλ -
« σ έ κ ε λ Γ π ο ύ Ιδ Γ 1 ^  ? ίσ ά / <σέ?ε^  (νόμισμα) (πού αντιστοιχούν στό μισό 
Ισραέλ ^  ™V C) πθί’ π θ00θ ^ ν τ α ι  γιά τό Έ ρ ε τ ς -

Η «ΣΕΟΥΔΑ» "Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ
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δέν πρόκειται να εχη τη δικη του «Σεουδά». Τό γεύμα άρχίζει άπό τή μέρα 
τής 14 τοΰ Άντάρ καί συνεχίζεται ώς τή νύχτα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
ετοιμάζονται ειδικά φαγητά ! Τό «Ά μμάν-τάσεν^ τρία γλυκά μέ παπαρου- 
νόσπορο, γνωστά με το όνομα «Μόν», πού δ λαός ταυτίζει μέ τό μάννα πού 
οί Ισραηλίτες φαγανε στην έρημο : Το «Κρεπλά», εξαιρετικοί κεφτέδες βου- 
τιγμενοι στό ζυμάρι: καί ένα είδος φασόλια πού λέγονται «Μπόμπ» (άλλά 
δέν ξέρω γιατί). Οί ορθόδοξοι Εβραΐοι τρώνε ενα γαλόπουλο, πού εβραϊκά 
λεγεται «ταρνεγκολ χοντού», ’Ινδικό κοτόπουλο», είς μνήμη τού ’Ασσουέρου 
πού κυβερνούσε «άπό τις ’Ινδίες έως. τήν Αιθιοπία». Ά λλά νομίζω δτι δέν 
χρειάζεται καμμιά δικαιολογία γιά νά φάη κανείς τό γαλόπουλο. Καί φυσικά 

υπάρχει μόνο τό φαί, άλλά καί τό ποτό, πού δπως είπαμε προηγουμένως, 
«ιναι ενα απο τα κυριωτερα χαρακτηριστικά τής γιορτής. Αυτά είναι τά 
κυριωτερα ^εθιμα τής πιό εύθυμης καί τής πιο απλής άπ’ τις γιορτές μας. Δέν 
περιέχει, η γιορτή αυτη, καμμιά πολύ βαθειά ή πολύ διατυμπανισμένη 
ηθική άρχη : είναι απλώς ή αυθόρμητη έκφραση ενός στοιχειοδέστατου άν- 
θρωπινου αισθήματος — χαρά καί ανακούφιση γιά τήν άπαλλαγή άπ’ ένα 
θανάσιμο κίνδυνο, και η φυισική αντίδραση υπό τή μορφή τού γιορτασμού 
καί της ευθυμίας. Ά λλα έχει πολλά γνωρίσματα πού είναι χαρακτηριστικά 
ποΰ εβραϊκού λαού" πρώτα απ’ δλα ο τρόπος πού έχει κανονισθή ή γιορτή 
σέ κάθε λεπτομέρεια, τόσο πολύ πού εκτός άπό μερικές άσήμαντες παραλλαγές 
τοπικού χαρακτήρα, οι Εβραίοι ολου τοΰ κόσμου γιορτάζουν τήν ίδια μέρα μέ 
τον ιδιο τροπο. Αυτο είναι άλλωστε ενα άπ’ τά βασικά μυστικά τής εβραϊκής 
ενότητας σ ολες τις εποχες. Δεύτερο, αυτά τά ενιαία έθιμα περιορίζουν άκόμα 
καί τή χαρά μέσα σέ θεμιτά ορια—δέν υπάρχει πραγματικό μεθύσι στή Σεουδά, 
παρ  ̂ ολες τις προσταγές τοΰ Ταλμούδ. Καί, τρίτο, τό Πουρείμ είναι μιά άπ’ 
τις εκφράσεις τής βαθειάς ιστορικής αίσθήσεως τού εβραϊκού λαού. 'Ο  Ά μ - 
μαν δεν είναι μόνο ενα πρόσωπό τοΰ παρελθόντος —έμεΐς τον γνωρίσαμε σέ 
διαφορετικές μορφές καί χρώματα, σέ διαφορετικές χώρες καί σέ διαφορετικές 
εποχες. Οπως και τόσες άλλες άπ’ τις γιορτές μας, τό Πουρείμ είναι ταύτο- 
χρονως μιά πολύ παλια καί συνεχώς σύγχρονη γιορτή. ’Ίσ ω ς αυτό εννοούσε δ 
μεγάλος Μαϊμονίδης δταν έ ΐε γ ε : «"Οταν θάρθη ό Μεσσίας, θά πρέπει έά 
καταργηθοΰν δλα τά βιβλία τών προφητών καί δλα τά «Κετουμπίμ» (τρίτο 
Ιλέρος τής Βίβλου), δλα εκτός άπ’ τή «Μεγκιλλά τής Έ σθή ρ».

Γ ΙΕ Χ Ο Υ Ν Τ Α  Χ Ε Ζ Ρ Α Χ Η



ΠΟΥΡΕΙΜ ΣΤΟ ΙΣΡΔΗΛ

Τό ΙΙουρείμ γιορτάσθηκε επί δυο χιλιάδες χρόνια σέ κάθε γωνιά της: 
γης, άλλά πουθενά μέ τόση χαρά, μέ τόστ  ̂ πληρότητα καί τόση ελευθερία,, 
δπως στή Γή τοϋ Ισραήλ στά νεώτερα χρόνια. Σέ κάθε άλλη χώρα ό γιορ
τασμός έχει ώς κέντρο τή Συναγωγή καί τό σπίτι, μόνο στή Γή τοΰ Ισραήλ, 
οί Εβραίοι μπόρεσαν νά γιορτάσουν στούς δρόμους, γιατί μόνο εκεΐ οί δρό
μοι ανήκουν στούς Εβραίους. Καί είναι αύτό τό αίσθημα τής απόλυτης 
ελευθερίας, τής δυνατότητας νά διασκεδάσουν οπουδήποτε καί δχι μόνο 
στά στενά δρια τής κοινότητας ή τοΰ οικογενειακού περιβάλλοντος δπου οί 
μή Εβραίοι δέν μπορούν νά μπούνε, πού δίνει στό Πουρείμ τοΰ ’Ισραήλ δλη 
εκείνη τή λαμπρότητα πού αίχμαλοπίζει τήν φαντασία τών Εβραίων παντοΰ· 
στόν κόσμο.

Σ ίά  τελευταία χρόνια, οί τραγικές στιγμές πού πέρασε ό εβραϊκός 
λαός είχαν μια ανασταλτική επίδραση στόν δημόσιο γιορτασμό τοΰ Πουρείμ,. 
πού μετριάσθηκε πολύ. Ά πό τό 1936 εως τό 1939 ή χώρα ήταν τό θέατρο 
τών αραβικών ταραχών πού έκαναν βαρεία τήν ατμόσφαιρα της : μετά ήρθε 
δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μέ τίς φρικτές σφαγές πού ξεπέρασαν καί τα 
αγριότερα ό’νειρα τοΰ Ά μμάν ! Καί μετά τόν πόλεμο, δ λαός τοΰ ’Ισραήλ 
αναγκάσθηκε νά δώση τά πάντα γιά τόν αγώνα γιά τήν Ανεξαρτησία, πού 
έληξε μέ μιά τόσο ένδοξη νίκη. Ά λλά μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι δτι τό 
Πουρείμ στό 'Ισραήλ θά  ξαναγίνει εκείνο πού ήταν κάποτε, καί θά  ξεπερά- 
σει τούς τελευταίους θριάμβους του. Ά ς  ρίξουμε λοιπον μιά ματιά σ’ ένα 
πίνακα τών γιορτασμών τοΰ παρελθόντος πού θά είναι σάν προμι^ν^μα τώ ν  
λαμπροτέρων Πουρείμ τοΰ μέλλοντος.

ΣΤΟ  ΤΕΛ  - Α Β ΙΒ

Καθώς πλησιάζει τό Πουρείμ, τό Τέλ - Ά βίβ  συνέρχεται. Έ δώ , σ τή ν  
πρώτη πόλη καθαρώς εβραϊκή περισσότερο παρά δπουδήποτε άλλοΰ, καί 
στή Γή τοΰ ’Ισραήλ άκόμα, έχει κανείς αύτό τό αίσθημα πλέριας χαράς, ξέ
ρει δτι μπορεί νά χορεΰη καί νά φωνάζη καί νά τραγουδάη, στό σπίτι, 
στίς δημόσιες αίθουσες, στούς δρόμους.

Μερικές μέρες πρ ν απ’ τή γιορτή, ή πόλις κατέχεται ήδη άπό μιά διά
θεση διακοπών. Εκατοντάδες επισκέπτες αρχίζουν νά καταφθάνουν άπό δλα 
τά μέρη τής χώρας. “Ολοι ετοιμάζονται, πρός παντός τά παιδιά. Ειδικά κο
στούμια αγοράζονται ή φτιάνονται, προμήθειες γίνονται γιά τή «Σεουδά», 
καί οί τελευταίες δοκιμές γιά τίς θεατρικές παραστάσεις καί γιά τά «πάρτυ»- 
τοΰ Πουρείμ προχωρούν πυρετωδώς.

Τήν παραμονή τοΰ Πουρείμ δ οργασμός αρχίζει άπό τό πρωί νωρίς..
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Εκατοντάδες παιδιά μέ μάσκες καί μέ αστεία κοστούμια συνωστίζονται στούς 
δρόμους, πηγαίνοντας στό σχολείο. Τίποτε μαθήματα σήμερα—μόνο γιορτα
σμός στά σχολεία, ένας πρόλογος στις δημόσιες εκδηλώσεις , πού θά  γίνουν 
άργότερα

Τά εστιατόρια καί τά καφενεία γρήγορα γεμίζουν άπό ξένους καί Τε- 
λαβιβιανους, οι δρόμοι γεμίζουν άπό κόσμο εύθυμο, πού θέλει νά διασκεδάση. 
,Ενα μεγάλο καρναβαλι πρόκειται νά γίνη στήν περιοχή τής έκθέσεως καί 
εκείνοι πού δέν είναι μετεμφιεσμένοι συνωστίζονται στά πεζοδρόμια καί 
πλυμμηρίζουν τό δρόμο, περιμένοντας νά δοΰν τήν πομπή. Ά π ό  τις τρεις τό 
απόγευμα είναι δλοι ουσιαστικά στούς δρόμους. Ή  κυκλοφορία τών οχημά
των παραλύει, εκτός άπό τά τροχοφόρα τής πομπής.

Στό υπαίθριο θέατρο τοΰ «Μπέτ Α’ άμ» παίζεται, μιά θωρυβώδη; 
•φάρσα, βασισμένη στήν πατροπαράδοτη ιστορία, πρός τέρψη δλων τών 
θεατών.^.Μόλις τελειώνει ή παράσταση, τό πλήθος εξογκώνεται, περιμένον
τας μέ άνυπομονησία τήν πομπή πού πρόκειται νά ξεκινήση άπ’ αύτό τό 
μέρος. Παρ ολον τόν συνωστισμό, έχουν δλοι κέφι - δέν εΐναι μέρα γιά γκρί
νιες. Ά κόμα καί οί στέγες καί τά μπαλκόνια εΐναι γεμάτα άπό κόσμο.

Μ’ αύτή τήν ευκαιρία τά παιδιά ζοΰνε μιά μεγάλη μέρα. Στήν περιοχή 
τοΰ καρναβαλιού ύπάρχουν δλες οί διασκεδάσεις ένός πανηγυριού, κούνιες, 
παιχνίδια, καί πραγματικές γκαμήλες πού προσφέρονται γιά περίπατο !

Στίς πέντε αρχίζει ή πομπή. Τήν ανοίγει ή έ'φιππη άστυνομία. Έ ρ 
χονται  ̂μετά κάρρα καί αυτοκίνητα μέ συμβολικές αναπαραστάσεις κάθε ε ί
δους. Έ κ ε ΐ μπορεί νά δει κανείς δλα τά γνωστά πρόσωπα, τήν βασίλισσα 
Εσθηρ με τήν ακολουθία, της τόν Μαρδοχαΐο μέ βασιλικά ροΰχα πάνω στό 

-αλογο, τόν Αμμαν μέ τά δέκα του παιδιά. Πολλές εμπορικές εταιρείες καί 
ιδρύματα παρουσιάζουν άναπαραστάσεις πού σχετίζονται μέ τά είδη ή τούς 
•σκοπούς τής άρμοδιότητάς τους. "Ενας άνδραζ, μέ ψηλό λαιμό, ντυμένος σάν 
μπουκάλι, παριστανει μιά γνωστή μάρκα κρασιού: τά εργοστάσια σοκολάτας 
μοιράζουν δείγματα άπ’ τά προϊόντα τους : τό Ε θνικό  Εβραϊκό Κεφάλαιο 
παρουσίαζες μια εικόνα πού υπογραμμίζει τή σημασία τής άπολυτρώσεως 
τής γής.̂  Μια  ̂ χρονιά τό πρώτο βραβείο τό πήρε ή γεωργική σχολή τοΰ 
Μηκβε Ιζραέλ, που σε μια εικόνα φτιαγμένη άπό φυτά, φρούτα καί στάρια, 
έδειχνε τα πλεονεκτήιιατα τής αγροτικής ζωής έναντι τής ζωής στήν πόλη. 
Μια αλλη χρονιά, οταν ένα κορίτσι άπ’ τήν 'Υεμένη έξελέγη ως Έ σ θή ρ , 
Βασίλισσα τοΰ Καρναβαλιού, δλοι οί Ύεμενΐνες ξεχύθηκαν στούς δρόμους 
με τά πολύχρωμα ανατολίτικα κοστούμια τους, τραγουδίόντας μέ τόν αμίμητο 
τροπο τους, για να έξάρουν τήν τιμή πού εΐχε γίνει σ’ ένα άπ’ τά κορίτσια 
τους. Καί υπήρχαν άλλες έκανοντάδες κόσμου, νέοι καί γέροι, μετεμφιεσμέ- 
yoi με κάθε δυνατόν τρόπο, πού τραγούδαγαν καί χόρευαν στό πέρασμά τους 
απ’ τούς άνθρωποπλυμμυρισμένους δρόμους.

Η Γ ΙΟ Ρ Τ Η  ΣΤΗΝ ΙΕΡΟ ΥΣΑ Λ Η Μ

Στήν Ά γ ια  Πόλη ή ατμόσφαιρα εΐναι πιό  ήσυχη καί πιό οικογενειακή. 
Κ ι’ έκεΐ οί δρόμοι γεμίζουν άπό παιδιά καί μεγάλους μετεμφιεσμένους. Άλλά 
τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον στήν Ιερουσαλήμ παρουσιάζεται άπό τά ειδικά 
έθιμα και παραδόσεις τών διαφόρων κοινοτήτων τής πόλεως, στόν γιορτασμό 
στό σπίτι καί στή συναγωγή.

Στήν περσική κοινότητα, ή οικογένεια κάθεται συγκεντρωμένη πάνω 
στο μεγάλο χαλί, για τόγεΰμα τό Πουρείμ. Ό  άρχηγός τής οικογένειας μέ τή 
μεγάλη  ̂γενειαδα, φοράει ένα σαρίκι άπό χονδρό ύφασμα καί ένα άσπρο φό
ρεμα μέ άσημένιες ρίγες, σφιγμένο στή αέση άπό ένα μεγάλο ζωνάρι. Στήν 
Περσία, κατα τό διαβασμα τής «Μεγκιλλας», δ θόρυβος δέν σταματούσε ποτέ,
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καί κανένας δέν μποροΰσε ν’ άκούση ποτέ τί̂  διαβαζαν. Αποτελούσε συνηΓ 
θεια νι« τήν οικογένεια νά γιορτάση τήν ημέρα στο σπίτι, γιατί στην Περ
σία απαγορευόταν στούς Εβραίους νά βγαίνουν έξω με τα ρούχα της

 ̂  ̂ ^Διαφορετικός ήταν δ γιορτασμός τών Κουρδών Εβραίων. Ο αρχηγός 
τής οικογένειας στεκόταν στήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ γιά νά καλοσοριση τους ξε- 
νους. Έ π ί τή ευκαιρία τής γιορτής φοροΰσε ενα μοντέρνο σακκακι πανω στα 
φαρδυά πανταλόνια (δμοια μ ’ εκείνα τών “Αράβων). Δεν υπήρχε κάνεις στο 
μικρό δωμάτιο. Τά πολλά παιδιά του ήσαν δλα έξω, να γλεντήσουν στους
δρόμους μαζύ μέ τόν εύθυμο κόσμο. „

'  Ά π ό  τά σπίτια μερικών Εβραίων τής Ύ εμενης ακουγεται ενα ανατο
λίτικο τραγοΰδι πού μοιάζει μέ ψαλμό. Τό μικρό δωμάτιο είναι  ̂ολοκαθαρο 
και δλα τά μέλη τής οικογένειας κάθονται ανατολίτικα πανω σ ενα χα/α. 
Ό  πατέρας θά  κουνάη τό κεφάλι του, θά  παίζη με τις μπουκλες του Λαι α
καπνίζη τό ναργιλέ του. ,. ,

Τό γεΰμα τοΰ Πουρείμ γίνεται άπό .τούς Ύ εμ εν ιτες με μεγάλη επιση
μότητα. Έ π ί  τή ευκαιρία τής γιορτής τρώνε γλυκά, αντί τών καρυκευμένων 
φαγητών που τρώνε κάθε μέρα. Τά κορίτσια τους στολισμένα με ασημένια 
δακτυλίδια, χορεύουν στό ρυθμό τών τυμπάνων. Οι «Γκουρτζίμ», που ήρθαν 
άπό τόν Καύκασο, έφεραν μαζύ τους τίς καυκασιωτικες παραδόσεις. Ντύνον
ται δλοι μέ τά κουστούμια -τοΰ Καυκάσου μέ τά μαχαίρια στη μεση, σχημα
τίζουν μιά πομπή καί πάνε στίς πλούσιες συνοικίες. Ε κει χορευουν την 
«Τσερκάσσια», ένα λαϊκό χορό πού συνοδεύεται απο/τον κροτο των μαχαιριών..

Οι Σεφαραδείμ μαζεύονται στά σπίτια τους και καθονται γυρω απ
ενα χαμηλό τραπέζι, Ινώ κάτω άπ’ τό βάρος του σκάνε ευθυμα σπορος απο
ηλιοτρόπιο. Ό  πατέρας θά ρουφάη τό ναργιλέ του και θα παίζη με το 
κομπολόι του, ντυμένος μέ αραβικά ρούχα, φαρδυά πανταλόνια ®κεπαπ^ε'  “ 
απ’ ένα μακρύ φόρεμα. Τά κορίτσια στολίζουν τα μαλλια τους με λουλοιδια
καί τά αγόρια πηγαίνουν έξω μέ τίς κιθάρες. ^

Έ ά ν  συναντήσετε στό δρόμο κοσμο ντυμένο πολύχρωμα, να φωιαζη 
καί νά κάνη ένα εκκοφαντικό Ηόρυβο, νά είσθε βέβαιος οτι είναι Εβραίοι 
άπό τή Μπουκχάρα. Ό  πατέρας, ένας ψηλός, ρωμαλεος ανδρας με ενα ταρ 
ταρικό μουστάκι, μένει στό σπίτι ντυμένος μέ μεταξωτα πολύχρωμα ρούχα.. 
01 άνθρωποι τής Μπουκχάρας ζοΰνε σέ μεγαλα δωμάτιά και τρώνε καθι
σμένοι ανατολίτικα πάνω σέ μεγάλα χαλιά, ν ■>

01 Εβραίοι τής Αιγύπτου ζοΰνε σέ ωραία σπίτια που μοιαςουν με μι
κρά παλάτια. Ό  πατέρας φοράει τό φέσι άλλά κατά τά αλλα είναι ντυμένος 
ευρωπαϊκά. Κι’ άν άκόμα δ επισκέπτης δεν εχει ορεςη να φαη, #  “W ® -  
σθή νά καθίση, νά φάη καί νά πιή ένα τούρκικο καφε, εω^ οτου το τραπεί
μείνη εντελώς άδειο. , , &

’Έ τσ ι οί κοινότητες τής ‘Ιερουσαλήμ γιορτάζουν το Πουρείμ.  ̂ Ενω η 
υπόλοιπη χώρα τό Πουρείμ μπορεί ν* απόλαυση ήδη τη ζέστη και τον ηλιο 
ή 'Ιερουσαλήμ βρίσκεται άκόμα ανάμεσα στους δυνατούς άνεμους και στις
i U £  « *  Ζ Ζ *  ψ *  « « j r f » ·  γ .·  « * * *  * «
τή γιορτή σ τ ο ύ ς  δρόμους, άλλά μπορεί νά είναι βέβαιος οτι καθε σπιτι^ειναι 
ποτισμένο άπ' τό πνεΰμα της.

ΣΤ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Α  ΥΠ Ο ΔΟ Χ Η Σ

Τό στρατόπεδο τοϋ Μπέτ Λίντ.

Ένα  σχολείο σ’ ένα στρατόπεδο ύποδοχής.



Οί «Όλΐμ» τακτοποιούν τά τσαντήρια τους.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΙΟΥ

Ό  κ. Γκρανόττ, πρόεδρος τοπ Κέρεν Καγιέμετ, 
μιλάει στούς κατοίκους τοϋ νέου χωριοΟ.



ΤΟ Ι Σ Ρ Α Η Λ  ΣΤ Ο Ν  ΟΗ Ε

Κάτι καινούργιο έ'φερε στόν ΟΗΕ 
τό νεαρότερο μέλος του. Τό ’ Ισραήλ 
έγινε γιά δλον τόν κόσμο ό «Κύριος 
Μεταξύ».

"Ενα από τά κυριώτερα πολιτικά 
φαινόμενα πού προκάλεσε ό ψυχρός 
πόλεμος, είναι ή ενδιάμεση θέση με
ταξύ τών δυό κολοσσών της Δύσεως 
καί τής ’Ανατολής, θέση πού σημειο}- 
νεται μέ τόν μαγικό αριθμό «Τρία». 
Σέ διάφορες περιοχές, αυτή ή θέση 
απέκτησε μιά σημαντική μορφή. Οί 
Γάλλοι σοσιαλιστές τήν ονομάζουν 
«Τρίτη Δύναμη». Ή  Άργεντική τή 
λέει «Τρίτο στρατόπεδο». Στό τελευ
ταίο ταξίδι του στή Δυση, ό Ινδός 
πρωθυπουργός Παντίτ Νεχροΰ, υπο
γράμμισε τήν ουδετερότητα τής χώ
ρας του. Ή  ανεξάρτητη 6μα>ς αύτή 
τρίτη «θέση» ποτέ δέν μπόρεσε νά 
κερδίση έδαφος στόν ΟΗΕ. Στήν τε
τραετή ιστορία τοΰ δργανισμοΰ, ή α
πουσία μιάς τρίτης παρατάξεως άπό 
μικρά έθνη άπετέλεσε τό καταπληκτι- 
κωτερο γεγονός της. Ελάχιστα πράγ
ματα έγιναν γιά τό ιδεώδες μιάς δη
μιουργικής ανεξαρτησίας καί τά βασι- 
κώτερα προβλήματα — εκείνα άπό τά 
όποια έξαρτώνται ή υπόληψη καί τό 
κύρος αυτής τής παγκόσμιας δργανοό- 
σεοος — βρίσκανε πάντοτε τίς μικρές 
χώρες ένταγμένες σ’ ένα άπό τούς δυο 
μεγάλους συνασπισμούς.

Στήν προίτη του κανονική σύνοδο 
τής Γενικής Συνελεύσεως, τό άδύνατο 
έθνος τοΰ ’Ισραήλ, πού ή ανακήρυξή

το ν  Δ άβ ιδ  Ο ν εσ λ ε ΐϊ

του ειχε δώσει στούς Εβραίους τή 
δυνατότητα ν’ άκουσθή ή επίσημη 
φωνή τους στά διεθνή ζητήματα γιά 
πρώτη φορά μετά άπό τοσα χρόνια, 
έσπασε επί τέλους αύτή τήν παράδοση 
κι’ έδειξε πώς ένα μικρό έθνος μπο
ρεί ν’ άκολουθήση μιά δική του 
γραμμή στόν ΟΗΕ. Τό Ισραήλ είναι 
τό πρώτο μέλος πού χάραξε μιά στα
θερή κι’ άνεξάρτητη πολιτική σ’ δλες 
τίς ψηφοφορίες, σύμφωνα μέ προκα
θορισμένες άρχές.

Οί άρχές αυτές, πού διαμορφώνουν 
τή θέση τοΰ ’Ισραήλ, φαίνεναι δτι 
είναι οί εξής:

1) Νά δίνεται σέ κάθε ζήτημα ή ση
μασία πού πραγματικά έχει, χωρίς νά 
λαμβάνονται ΰπ’ ό'ψη ξένοι παράγον
τες καί πρό παντός ό ψυχρός πόλεμος 
και 2) Νά έπιδιά>κεται ή συμφωνία σέ 
ζητήματα καθαροΰ ψυχροΰ πολέμου, 
νά καταπολεμούνται τά ζητήματα αύ
τά άν ή συμφωνία είναι αδύνατη, καί 
νά δηλώνεται αποχή στίς ψηφορίες 
δταν τά ϊδια ζητήματα πρόκειται νά 
προκαλέσουν αποφάσεις ικανές νά εν
τείνουν τή γενικώτερη άντίθεση με
ταξύ Δύσεο)ς καί ’Ανατολής.

Μπορεί νά φανή πολύ απλοϊκή 
αύτή ή τακτική, άλλά σπάνια ό ΟΗΕ 
τήν είδε μέχρι σήμερα, πρό παντός 
στά σοβαρότερα πολιτικά ζητήματα, 
καί ποτέ εφαρμοσμένη σθεναρά άπό 
ένα καί μόνο μέλος του.

"Ενα καλό παράδειγμα είναι τό ζή
τημα τής συνεχίσεως καί στό μέλ
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λον τοΰ θεσμοΰ τής Μικρής Συνε- 
λεύσεως. Ό  προορισμός της ήταν νά 
συνεδριάζει στά διαστήματα μεταξύ 
τών κανονικών συνόδων τής Γενικής 
Συνελεύσεως, καί ό σοβιετικός συνα
σπισμός τήν είχε μποϋκοτάρει έπί δύο 
χρόνια Πρώτο τό ’ Ισραήλ έθιξε τό 
θέμα αύτό καθ’ εαυτό, τονίζοντας δτι 
ή Μικρή Συνέλευση δέν είχε συνε
δριάσει τακτικά καί πάντως είχε άπο- 
τύχει στό σκοπό της ν’ αφαίρεση τό 
φόρτος εργασίας άπό τή Γενική Συ
νέλευση. ’Επί πλέον — προσέθεσεν ό 
Ίσραηλιανός άντιπρόσωπος — έφ’ δσον 
ή Μικρή Συνέλευση αποτελεί αντι
κείμενο διαφορών μεταξύ τών μεγά- 
λων δυνάμεων, καλό θά ήταν νά κα- 
ταργηθή.

’Έ γινε τότε γνωστό δτι ίδιωτικώς 
πολλές αντιπροσωπείες συμφώνησαν 
μέ τήν ισραηλιανή άποψη καί άνεγνώ- 
ρισαν τήν αξία τών ϊσραηλιανών επι
χειρημάτων. Μολαταΰτα, δταν τό ζή
τημα έφθασε στήν ψηφοφορία, άπο- 
φασίσθηκε ή έπ’ αόριστον συνέχιση 
τοΰ θεσμοΰ τής Μικρής Συνελεύσεως 
μέ μεγάλη πλειοψηφία. Επειδή είχε 
άποτύχει στήν προσπάθειά του νά έ- 
πηρεάση τούς άλλους αντιπροσώπους 
πρός μία νέα κατεύθυνση, κι’ επειδή 
αύτή ή άποτυχία του δφείλετο φανερά 
στήν επέμβαση σκέψεων πού είχε υπα
γορεύσει ό ψυχρός πόλεψος, τό ’Ισραήλ 
δήλ«>( ε άποχή.

Γιά τούς ίδιους λόγους, τό ’Ισραήλ 
άπέφυγε νά ψηφίση σέ μερικά παρό
μοια ζητήματα — δπιος -στό πρόβλημα 
τής Κορέας, στό Βαλκανικό, στήν πα
ραβίαση τών ανθρωπίνου δικαιιομά- 
των στήν Ούγγαρία, στή Βουλγαρία 
καί στή Ρουμανία— . Κάθε φορά άγω- 
νίσθηκε γιά συμβιβαστικά μέτρα, έπι- 
μένοντας στή βασική απόφαση πού ό 
ΟΗΕ εΐχε λάβει όμοφώνως στό κάθε 
ζήτημα, καί δηλώνοντας άποχή δταν 
ή έκκλησή του δέν εΰρισκε ανταπό
κριση.

Τό γεγονός δτι τό βιβλιάριο τοΰ

’Ισραήλ έχει πολλές αποχές, μολονότι 
έχει προκαλέσει μερικές επικρίσεις* 
δείχνει δτι τό νέο Κράτος αισθάνε
ται τήν ανάγκην νά προ χοορε ΐ σιγά 
καί προσεκτικά στή διαμόρφωση τής 
πολιτικής του. Εΐναι έπίσης φανερό 
δτι μή ψηφίζοντας σέ ορισμένες περι
πτώσεις, τό ’Ισραήλ άπέφυγε νά έμ- 
φανισθή μόνο του μέ τόν σοβιετικό 
συνασπισμό, πράγμα πού μποροΰσε νά 
δά>ση τήν εντύπωση δτι προσανατολί
ζεται πρός εκείνη τήν κατεύθυνση.

’Από τήν άλλη πλευρά τό εβραϊκό 
Κράτος έδωσε στή συζήτηση γιά τίς 
’ Ιταλικές αποικίες ένα καταπληκτικό 
παράδειγμα εμμονής στήν άρχή τής 
τοποθετήσεως τοΰ κάθε ζητήματος 
στά πραγματικά του πλαίσια, άνεξάρ- 
τητα άπό άλλες σκέψεις. Πράγματι 
τό ’Ισραήλ άγωνίσθηκε σθεναρά γιά 
τή δημιουργία ενός ανεξάρτητου κρά
τους τής Λιβύης, μολονότι αύτό θά 
προσέθετε ένα νέο έθνος στήν ομάδα 
τών αραβικών εθνών μέ τά όποια, δ
πως παρατήρησε 6 ίσραηλιανός άντι- 
πρόσωπος ’Ώμπρεϋ Ή μπαν, τό ’Ι 
σραήλ βρίσκεται σέ σχέσεις δχι καί 
πολύ εύχάριστες.

Σ ’ αύτο τό πρώτο στάδιο, οί προσ
πάθειες τοΰ ’Ισραήλ ώς παράγοντα 
ειρήνης δέν μπόρεσαν άκόμα νά προ
καλέσουν κάποια κίνηση πρός άνά
πτυξη ένός γνησίου τρίτου συνασπι
σμού στόν Ο Η Ε. Γενικώς, σέ κάθε 
πολιτικό ζήτημα οί μικρές δυνάμεις μέ
νουν προσκολλημένες στούς μεγάλους 
συνασπισμούς. ’Αλλά τό γεγονός δτι 
ό ψυχρός πόλεμος εΐναι ουσιαστικά 
ασυμβίβαστος μέ τήν αντίληψη τοΰ 
ΟΗΕ, ασκεί μιά συνεχή πίεση γιά μιά 
τέτοια κίνηση. Αύτό ισχύει πρό παν
τός γιά τό πρόβλημα τής ατομικής ε
νέργειας καί, άν μή τί άλλο, τό ’ Ι 
σραήλ μπορεί νά εΐναι τό πρώτο 
μέλος τοΰ ΟΗΕ πού δταν αύτό τό 
χρόνιο ζήτημα θά φθάση στήν ψηφο
φορία, θά κόψη κάθε δεσμό μέ τούς 
δύο μεγάλους συνασπισμούς.
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ουντής του Κ έρεν Κ α^ιέμετ.

Τελετή τής φυτεύσεως τών πρώτων δένδρων γιά τό Δάσος  
τών Ύπερσπιστών, στό Νέγκε6.

Σιντουρίμ Α ά  Γκολά

'Εκπομπές γιά τή Διασπορά
τ ο ν  Ε . Μ ίλερ·

« ’Α π’ τή Σιών θά βγή ό λόγος».
(Ή σ α ΐα ς)

Αύτά τά λόγια τοΰ άρχαίου προ
φήτη τοΰ ’Ισραήλ περιέχουν τήν 
ίδια τήν ιδέα πού ένέπνευσε τις 
«Ε κ π ο μ π ές γιά τή Δ ιασπορά». Ά 
πό τή γή τοΰ ’Ισραήλ πρέπει νάρ- 
θη ό λόγος τοΰ ’Ισραήλ στόν λαό 
τοΰ ’Ισραήλ πού βρίσκεται στή 
Διασπορά.

"Ο ταν οί εκπομπές θά φέρουν 
στό  έβραϊκά σπίτια τήν άτμόσψαι- 
ρα τής ίσραηλιανής ζωής, οί Ε 
βραίοι δλου τοΰ κόσμου θά πει- 
σθοΰν δτι τό ’Ισραήλ είναι £να 
ζωντανό έθνος, που ξέρει νά τοΰς 
μιλάει ζωντανά. Α ύτός είναι ό 
σκοπός τών «Σιντουρίμ Λ ά Γκολά ».

Ά π ό  κάμποσο καιρό τό ζήτημα 
τών εκπομπών γιά τις υπερπόντιες 
χώρες άποτελοΰσε τό άντικείμενο 
τών συζητήσεων μεταξύ τής Κυ- 
βερνήσεως τοΰ ’Ισραήλ, τής Σιωνι- 
στικής Ό ργα νώ σεω ς, του Ε β ρ α ϊ
κού Πρακτορείου τοΰ Κέρεν Ά γ ι-  
εσσόντ καί τοΰ Κέρεν Κ αγιέμετ. 
Δεδομένου δτι επρόκειτο γιά £να 
ζήτημα πολύ σπουδαίο γιά τό λαό 
μας, τά μέσα γιά τήν πραγματο
ποίησή του βρέθηκαν γρήγορα.

Τά γραφ εία  τής Σιωνιστικής

Ό ρ γα νώ σεω ς θά είναι υπεύθυνα 
γιά τά προγράμματα, ή Κυβέρνησις 
θά άναλάβη τή μετάδω σή τους.

Ό  κ. Μ ορδεχάί Ά βιντα  (Ζλότ- 
νικ), πού ήταν πριν διευθυντής τώ ν  
έβραϊκών προγραμμάτων τής πα
λαιστινιακής Ραδιοφωνίας, άπο- 
σπάσθηκε ά π’ τή θέση του ώ ς διευ
θυντή τοΰ Τμήματος Βρεττανικής 
Σ υμπολιτείας τοΰ 'Υπουργείου Ε 
ξω τερικών, στή Σιωνιστική ’Ο ργά
νωση γιά  νά διευθύνη τις εκ π ο μ π ές 
γιά τή Διασπορά.

Τά προβλήματα τά σχετικά  μέ 
τό σχέδιο αύτό ήσαν πολλά. Καλό 
θά ήταν άν μποροΰσε νά βρεθή ά- 
μέσω ς ενα προσωπικό ειδικευμένο 
στήν ραδιοφωνική έργασία  στις 
κυριώ τερες γλώ σ σες Τό ιδανικό 
θά ήταν νά βρεθή ενας ισχυρός 
πομπός καί τά μέσα γιά τή διορ
γάνωση καθημερινών εκπομπών γ Γ  
ολες τις χώ ρες οπουζοΰν Ε β ρ α ίο ι. 
Α ίθουσες καλά έφοδιασμένες, ο
πού θά μπορούσαν νά γίνουν οί 
πρόβες καί οί φωνοληψίες, καί νά 
έκτελεσθοΰν μέ τήν άκρίβειαν πού 
ά π α ιτεΐ τό ραδιόφωνο τά μουσικά 
κομμάτια καί οί ήχητικοί συνδυα
σμοί, θά είχαν διευκολύνει πολύ 
τήν πραγματοποίηση τών πιό ση
μαντικών ύποδείξεω ν.
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Ά π ό  τίς π ολλές προτάσεις πού 
έφθασαν άπ’ δλες τίς π λευρ ές— 
άπό τίς πιό πρακτικές εω ς τίς πιό 
φανταστικές — γεννήθηκε μιά ρα
διοφωνική υπηρεσία, μ’ ενα πλή
ρες προσωπικό, συγγραφείς, εκ
φωνητές, διερμηνείς, μεταφραστές, 
τεχνικούς καί προγράμματα άξίας. 
Δ έν παρουσιάζουμε α ύτές τίς έκ- 
πομπές πώς θά έπρεπε νά είναι, 
άλλά π ώ ς θά εΐναι, άνσγνωρίζον- 
τας δ λες τίς ά τέλειές τους καθώς 
καί τίς δυνατότητές τους. θ ά  με- 
ταδίδωνται άπ’ τήν ’Ιερουσαλήμ 
σέ μήκος κύματος 30.03 μέτρω ν— 
9.009 χιλιοκύκλων, γιά τήνΕύρώπη 
καί τήν ’Αφρική,

Οί εκπομπές μας θά γίνουν α γ 
γ λ ικ ά ,  γαλλικά καί σέ γιντίς. Οι 
γα λλικές εκπομπές προορίζονται 
γιά τούς γαλλόφωνους Ε β ρ α ίο υ ς 
τής Εύρώπης καί τής Βορειαφρι- 
κής. Οί άγγλικές γιά τούς άγγλό- 
φωνους Ε β ρ α ίο υ ς τής Εύρώπης 
καί τής Νοτιαφρικής. Τό γιντίς 
προορίζεται γιά τούς πολλούς 'Ε 
βραίους πού τό έχουν ώ ς μητρική 
γλώ σσα.

Κατά τήν πρώτη έβδομάδα τοΰ 
Νοεμβρίου 1949 έγιναν πειραματι
κές έκπομπές γιά νά μελετηθή ή 
άντίδραση τών διαφόρων κοινοτή
των, άλλά πρό παντός γιά νά δια
πιστωθούν οί τεχνικές δυνατότη
τες . "Ε να  γράμμα πού ήρθε ά π’ τό 
Μεξικό δίνει τόν τόνο πολλών ά λ 
λων έπιστολών. «Στίς 2, 3 καί 4 
Νοεμβρίου δέν μπορέσαμε νά πά
ρουμε τό σταθμό σας. Μ έ καλλί
τερα ραδιόφωνα στίς 4 Νοεμβρίου 
μπορέσαμε νά πετύχουμεν τή εκπο
μπή άπό τ ίς  21.45 μέχρι 22.15, άλ
λά μέ δυνατά παράσιτα. Σ τίς 5 
Νοεμβρίου χρησιμοποιήσαμε τό ρα
διόφωνο τής μεξικανικής κυβερνή
σεω ς». Μ ολονότι ή συνεργασία τής 
μεξικανικής κυβερνήσεως υπήρξε 
πολύτιμη, χρειάσθηκε νά ληφθή 
ύπ’ δψει τό συμπέρασμα τοΰ ’ίδιου 
τοΰ ειδικού, πού έλ εγ ε στό τέλος 
χής άναφοράς του. «Σύμφωνα μέ 
τ ίς παρατηρήσεις αύτές, νομίζομε

ότι ή άκρόαση στή Βόρειο ’Αμερική 
θά εΤναι άδύνατη γιά τό κοινό, 
έστω  κι’ άν οί καιρικές συνθήκες 
είναι εξα ιρετικές». ’Αργά ή γρή
γορα ή κυβέρνηση θά μάς δώση 
ένα ισχυρότερο πομπό. Στο μεταξύ 
είναι ύπό μελέτη σχέδια πού προ
βλέπουν μεταξύ άλλων φωνολη
ψίες πού θά σταλούν άεροπορικώς. 
’Α λλά δυστυχώς οί έκπομπές δέν 
θ ’ άκουσθοΰν στό δυτικό ημι
σφαίριο.

Τά «Σι,ντουρίμ Λά Γκολά» θά 
γίνουν κάθε βράδυ άπό τίς 20.30 
έω ς τίς 22.45 (άγγλική ώρα). Ξ έ- 
ροςιμε δτι αύτές οί ώρες δέν είναι 
οί καλλίτερες κι’ δτι 2 ώ ρες εκπομ
πής δέν φθάνουν. Αύτοί οί περιο
ρισμοί οφείλονται στό γεγονός δτι 
ό σταθμός τής Ιερου σα λήμ  χρησι
μοποιείται σχεδόν δλη τήν ήμέρα 
άπ’ τίς κρατικές έκπομπές.

Α ύτές οί προσωρινές τεχνικές δυ
σκολίες έξουδετερώνονται κατά πο
λύ άπό τό ψηλό. επίπεδο πού φθά- 
σαμε ήδη στήν προετοιμασία τοΰ 
μεγαλυτέρου μέρος αύτών τών προ
γραμμάτων.

Γιά  δλες τίς σκηνές, τά μουσικά 
προγράμματα, τά δελτία  ειδήσεων, 
χρειάζεται μιά σπίθα έμπνεύσεω ς, 
κάποια διαίσθηση έκ μέρους τών 
άρμοδίων, πού άνέλαβαν νά με
ταδώσουν τό ζωντανό λόγο τοΰ 
’Ισραήλ στούς 'Εβραίους τής Δια- 
σποράς.

Ή  μετάδοση τών ειδήσεων τής 
μέρας είναι καθ’ έαυτή ένα σημαν
τικό μέρος κάθε ραδιοφωνικής ύ- 
πηρεσίας. ’Αλλά τά «Σιντουρίμ Λά 
Γκολά» δέν θ’ άρκεσθοΰν στή με- 
τάδωση τών νέων. θ ά  τό  παρου
σιάσουν μ ’ ένα ελκυστικό τρόπο. 
Τό συνηθισμένο δελτίο θ ’ άντικα- 
τασταθή άπό φωνοληψίες τών κα
θημερινών ειδήσεων. 'Η φωνή τοΰ 
έκφωνητή θ ’ άντικατασταθή μέ τή 
φωνή τών ίδιων τών πρωταγωνι
στών τών νέων. ’Εάν ή είδηση ά- 
φορά τίς έργα σίες τής Κ νέσσετ, ή 
ύπηρεσία μας θά σά ς όδηγήση στήν 
Κνέσσετ, έτσι οί άκροατές θάχουν
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■δχι μόνο τή φωνή τοΰ σπήκερ, άλλά 
καί τήν άτμόσφαιραν τής Βουλής. 
’Εάν πρόκειται γιά κάτι πιό πρα
κτικό, δπως ή άνέγερση τοΰ Μ εγά
ρου τοΰ Συνεδρίου τής Παγκόσμιας 
Σιωνιστικής Ό ρ γ α νώ σεω ς, ό ά- 
κροατής θά όδηγηθή έπί τόπου καί 
θ ’ άκούση τό θόρυβο τών μηχανών 
ή τή γνώμη τοΰ έργολάβου ’Έ τ σ ι  
σ τίς  ειδήσεις θά προστεθούν έντυ- 
π ώ σεις ά π ’ τήν ισραηλιανή ζωή.

Κάθε δψη τής ιστορίας μας, τόσο 
πλούσιας σέ δραματικότητα, καί οί 
σπαρακτικές άφηγήσεις τής πρόσ
φατης ιστορίας τοΰ έβραϊκοΰ λαοΰ, 
έχουν έξερευνηθή γιά  νά προετοι- 
μασθοΰν ραδιοφωνικές σκηνές, πού 
θά είναι ϊσ ω ς τό πιό ενδιαφέρον 
μέρος τών προγραμμάτων, θ ά  πα
ρουσιάσουμε στίς τρεϊς γλώ σ σες 
μερικά ιστορικά γεγονότα, δπως 
τήν «άληθινή ίστορία ένός όρφανοΰ 
κατά τήν πολιορκία τής Ιερ ο υ σ α 
λήμ», «τό ήμερολόγιον τοΰ νοσο
κομείου», «ή διασκευή τής άφηγή- 
σ εω ς μιάς παλιάς Παλμαχνίκ (μέ
λος τής Π αλμάχ, τμήματα κρούσε- 
ω ς), « Έ λ ισ σ έβ α  Γιαρντένη», «Οί 
πρωτοπόροι τής Σιών», άφιερωμέ- 
νο στούς ή γέτες τοΰ Σιωνισμού, 
«τό μαγικό χαλί» σχετικό μέ τήν 
άφιξη στό ’Ισραήλ τών Ε β ρ α ίω ν 
τής 'Υ εμ έν η ς,—τήν ίστορία τής Ι ε 
ρουσαλήμ—δλα έκεΐνα πού άντιτί- 
θενται στή διεθνοποίηση τής Ιερ ο υ 
σαλήμ. Σ ’ ένα σκέτς γιά τούς «Σι- 
δεροφάγους», δλος ό κόσμος πλημ
μυρίζεται άπό στρα τιές άπό έντο
μα, πού τρώνε δλο τό σίδερο πρός 
μεγάλη δυσφορία τοΰ άνθρώπινου 
γένους, καί έτσι καθιστούν άδύνα- 
το τόν πόλεμο — παρωδία, αύτή, 
τής γνωστής προφητείας τοΰ 'Η- 
σα ΐα  : «Τά σπαθιά θά γίνουν ά- 
λέτρια».

Δεκαπέντε λεπτά  τοΰ προγράμ
ματος σέ κάθε γλώ σ σα  θ’ άφίερώ- 
νονται στήν έβραϊκή καί ΐσραηλια- 
νή μουσική, μέ σχόλια τοΰ έκφω
νητή. Τά  μουσικά κομμάτια θά δια- 
λεγοΰν μέ προσοχή, γιά νά είναι 
ιδιαιτέρω ς εύχάριστα.

Νά μερικοί τίτλοι : Ίσραηλιανοί 
συνθέτες κλασσικής μουσικής, ίσ- 
ραηλιανά τραγούδια καί χοροί, σο
λ ίστες, τραγούδια τοΰ κιμπούτς, 
τραγούδια τοΰ Στρατοΰ τής ’Α πε- 
λευθερώ σεω ς, τραγούδια τής ’Ανα
τολής, έβραϊκή μουσική άπό μή Ε 
βραίους συνθέτες.

’Έ τ σ ι  έτοιμάσθηκε ένα έκτενές 
πρόγραμμα μέ διάφορες έκπομπές, 
πού έπιδιώκουν διαφόρους σκοπούς 
καί παρουσιάζουν δλη τήν ιστορία 
τοΰ ’Ισραήλ, θ ά  ύπάρχουν έξ ά λ 
λου έβραΐκά μαθήματα, —· κουβέν
τες  άνάμεσά σέ καθηγητή καί σπου
δαστή — γιά τούς άρχάριους : τό 
τραγούδι τής έβδομάδος : ένα ε 
β ρ α ϊκ ό  τραγούδι τήν έβδομάδα γιά 
νά τό μάθουν οί άκροατές : ή Σ ιω - 
νιστική Επιθεώ ρηση,, γιά τά γ εγ ο 
νότα τοΰ σιωνιστικοΰ κόσμου : «ά π ’ 
τό Ντάν στήν Μ περσέμπα», ό στα θ
μός πού θά διάσχιση τή χώρα γιά 
νά μπορέση νά λάβη μέρος στό 
πόγραμμα ό ίσραηλιανός λαός : τό 
« Ό λ έ»  μιά σειρά άπό σκέτς γιά 
τή ζωή τών μεταναστών μέ τή 
συμμετοχή πολλών «Ό λίμ »  : «Κιμ- 
πούτς Γκαλουγιότ» πού θά πα- 
ρουσιάση ήθη καί έθιμα τών *Υε- 
μενιτών, τών Κούρδων καί δλων 
τών στοιχείων πού άποτελοΰν σή
μερα τόν πληθυσμό τοΰ ’Ισραήλ. 
Στό Ρ .Ο .Β . 754 οί άρμόδιοι θ ’ 
άπαντήσουν στίς έρ ω τήσεις τών 
άκροατών σχετικώ ς μέ δλα τά θέ
ματα πού άφοράνε τό σιωνισμό καί 
τό ’Ισραήλ. 'Έ ν α  άλλο πρόγραμμα, 
πού ετοιμάζεται τώ ρα, σχετικώ ς 
μέ τά  επα γγέλμα τα  καί τίς δυνα
τότητες εργασίας στό ’Ισραήλ, θά 
δίνη συμβουλές στούς μελλοντι
κούς μετανάστες. Περιλαμβάνει 
έπίσης : γιορτασμό τοΰ Σαββάτου 
καί τών άλλων γιορτών : διάβασμα 
τοΰ Τορά, θρησκευτική μουσική, 
ύμνους τοΰ Σαββάτου καί τέλος 
συνεντεύξεις μέ προσωπικότητες 
τοΰ έβραϊκοΰ κόσμου.

Μερικά προγράμματα θά μετα
δίδονται μόνο σέ μιά γλώ σσα  : 
οί «Μ ελω δίες Γιντίς τής ’Ανατολι-
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κής Ευρώπης» θά είναι μόνο γιά 
τις έκπ ομπ ές σέ Γιντίς. Τό άγγλι- 
κό τμήμα θά παρουσιάση : «Look 
who’s here», τήν άπροσδόκητη συ
νάντηση τριών πολεμιστώ ν τοΰ πο
λέμου τής άνεξαρτησίας, πού ήρ
θαν έθελο ντές ά π ’ τό έξω τερικό, 
ξαναβρίσκονται κοντά στό μικρό
φωνο καί διηγούνται τήν ιστορία 
τους. Δύο σημεία  ένδιαφέρουν είδι- 
κώς τό γαλλικό τμήμα : «Ρυθμοί 
καί ποιητές τοΰ ’Ισραήλ», γαλλικά 
ποιήματα πάνω σ ’ έβραϊκά θέματα , 
ή γα λλικές μετα φ ρά σεις τήςίσραη- 
λινής λογοτεχνίας : καί «Φ ιλικές 
φωνές», ενα πρόγραμμα γιά τήν 
έπαφή μεταξύ ίσραηλιανώνκαί τών 
συγγενών τής Βορειαφρικής. Αύτά 
είναι τά προγράμματα τών «Σιν
τουρίμ Λά Γκολά». Μ πορούμε νά 
άνακεφαλαιώ σουμε έτσι μερικές 
άπ’ τις άρχές μας καί ά π’ τούς 
σκοπούς μας.

1. Νά παρουσιάσουμε στούς Ε 
βραίους τής Διασποράς ενα πίνακα 
τής ίσραηλιανής ζω ής, δπως είναι. 
Νά μήν κρύψουμε ή νά μη άλλοιώ- 
σουμε τά γεγονότα. "Αν οί συνθή
κες στά στρατόπεδα ύποδοχής 
είναι κακές, άν οί τιμές είναι ψη
λές, άν δέν βρίσκονται σπίτια, νά 
μη τό κρύψουμε καί νά εξηγήσουμε 
τούς λόγους καί νά μέτρα πού 
έλήφθησαν.

2. Νά βοηθήσουμε τό Σιωνιστικό 
κίνημα στό έργο του γιά τή μ ετα 
νάστευση, τήν άπορρόφηση, τόν 
άποικισμό, τήν εκπαίδευση καί 
τόν προσανατολισμό τών μετανα
στών καί νά προσπαθήσουμε νά 
φθάσουμε σέ έβραϊκούς κύκλους 
πού βρίσκονται άκόμα μακρυά άπ’ 
τή σιωνιστική έπίδραση καί ά π ’ τό 
’Ισραήλ.

3. Νά διαδώσουμε τά έβραϊκά,

τή μουσική καί τις ηθικές ά ξιες  
τής θρησκευτικής φιλολογίας, μ* 
άλλα λόγια νά μεταφέρουμε τό 
πνεύμα τ ο ύ ’Ισραήλ στή Διασπορά.

4. Τά  «Σιντουρίμ Λά Γκολά» 
είναι έξω  ά π’ τά κόμματα κι’ άπ^ 
τήν πολιτική.

5. ’Α πευθυνόμαστε πρώτα ά π ’ 
δλα στούς 'Εβραίους τής Διασπο- 
ρας. Ά λ λ ά  θά ύπάρχουν καί άκρο- 
α τές μή Ε β ρ α ίο ι καί μετά άπό 
τόσους αιώνες πού ειδικοί, δπως ό 
Ρόζενμπεργκ, άσχολοΰνται μέ τό 
έβραϊκό ζήτημα, θά είναι ίσ ω ς δι
δακτικό γιά  τά έθνη ν’ άκούσουν 
κάτι γιά τούς 'Εβραίους άπό 
τούς ’ίδιους τούς ένδιαφερσμένους.

’Έ τ σ ι  κάθε βράδυ, στις 1.30, στά 
έβραϊκά σπίτια τού Μ άντσεστερ, 
τής Βαρσοβίας, τής Π ράγας, τής 
Μ ασσαλίας, τής Καζαμπλάνκας ή 
τοΰ Γιοχάνεσμπουργκ, ένας ήσυ
χος σκοπός θ ’ άκούγεται ά π ’ τό 
ραδιόφωνο, τό μουρμουρητό θά με- 
γαλώ ση, ύστερα έννέα νότες τής 
Ά τκ ιβ α ς, ένας θόρυβος άπό τύ
μπανα, καί τά «Σιντουρίμ Λά Γκο- 
ρά» θάχουν άναγγείλη τις έκπο
μπές ά π ’ τήν ’Ιερουσαλήμ, πρω 
τεύουσα τοΰ Κράτους τοΰ ’Ισραήλ. 
Είναι μιά παλιά μελωδία, τόσο 
γνωστή κι’ άγαπητή, πού θά βγαί- 
νη άπό τό ραδιόφωνο κι’ δμως δέν 
είναι τό ϊδιο τραγούδι. Δέν εΐναι 
πιά τό συγκινητικό τραγούδι μιας 
άβέβαιης έλπίδας, έγινε ένας ύμνος 
θάρρους, διαφορετικός, πού ένθου- 
σ ιά ζει. Αύτό σημειώνει μιά νέα έ- 
ποχή, νιά έναν άρχαΐο λαό. Ε ίναι 
ή νέα Ά τικβ ά  πού άναγγέλλει τό 
μήνυμα τών «Σιντουρίμ Λά Γκο
λά», τοΰ ’Ισραήλ στούς Ε β ρ α ίο υ ς 
τοΰ κόσμου δλου.

I ΜΙΛΕΡ

ΙΕΝΤΙΑΤ ΑΑΡΕΤΣ
Τί θά πή Ίεν τιά τ Ά α ρ ετς  ; Δ έν θά δόσω με μιά επί λ έξει έξήγηση, 

διότι δέν θά λεγε τίποτε τό συγκεκριμμένο. θ ά  δώσω μια έξήγηση εύρύ- 
τερη, πιό ούσιώδη, κάτι πού θά προσδώση στή φράση αύτή ένα στεφάνι 
ένδιαφέροντος καί ώμορφιδς. Ίεν τιά τ  ’Ά α ρ ετς  είναι ή γνωριμία μέ τή 
χώρα μας. Δέν είναι μόνο μιά γνωριμία επιφανειακή, κάτι τό πρόχειρο. 
Κ άτι τέτοιο τό παίρνουν καί οί τουρίστες πού έρχονται γιά 15 μ έρες 
στό ’Ισραήλ, γυρίζουν έτσι, άσκοπα καί χωρίς πρόγραμμα, καί μετά λένε 
δτι είδαν τή χώρα Καί άν μέν κατά τις 15 αύτές μ έρες έτυχε νά έχουν 
δή μερικά καλά πράγματα, τότε τό ’Ισραήλ είναι καλό. Ά ν  άντιθέτω ς 
έτυχε στό δρόμο τους νά έχουν δή μόνον μερικά χωριουδάκια καί κ α 
νένα λασπω μένο δρόμο, τότε τό ’Ισραήλ είναι άπαίσιο καί φρικτό. 
Ά λ λ ά  έμ εΐς  δέν είμ α σ τε τουρίστες Ε ίμ α σ τε πιά ίσραηλινοί. Καί σάν 
τέτοιοι πρέπει νά γνωρίσουμε τή γή μας σ ’ δλες της τις πτυχές, νά μά
θουμε τήν ιστορία της, νά έκτιμήσουμε αύτή τή λάσπη πού σ ’ άλλους 
φαίνεται συχαμερή καί άσήμαντη.

’Ε γώ  άρχισα. Μοΰ έπ ιτρέπ ετε νά σά ς δώ σω  σέ σειρά άρθρων τις 
εντυπ ώ σεις μου ; Δέν θά είναι ύμνοι προπαγανδιστικοί, άλλά  άπλώς 
μιά δσο τό δυνατόν άμερόληπτη εξέτα ση  τών πραγμάτων. Σ ά ς τό ύπό- 
σχομαι. "Α ς ύποθέσουμε λοιπόν δτι συντάκτης καί αναγνώ στες συμφω
νούν. Καί άρχίζω : ή πρώτη μου έπίσκεψις δέν μπορούσε νά ήταν άλ- 
λού άπό τό διάδρομο τής ’Ιερουσαλήμ.

Λίγο πριν άπό τήν 'Ά για  Πόλη, κρυμμένη μέσα στά βουνά, βρίσκεται 
ή κβουτσά (’) τοΰ Κυριάτ Ά ναβίμ. "Ο ταν τό αύτοκίνητο άφίνει τή σκονι
σμένη άσφαλτο Τ έλ  Ά β ίβ -Ίερ ο υ σ α λ ή μ  καί μπαίνει στή σκιώδη δενδρο-

( ι) κβουτσά : κολλεκτίβα
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στοιχία τής κβουτσάς, αισθάνεται κανείς μιά άνακούφηση πραγματική.. 
Μιά δροσάδα σέ καταλαμβάνει, έτσ ι, άνεξήγητη, καί σέ βάζει σέ κέφι.

‘Ό τα ν  ρωτάς έναν χαβέρ(!) τής κβουτσας νά σοΰ δείξη τά άξιοθέατα 
του άριστουργήματος αύτοΰ, μπροστά στό όποιο καί οί ’Αμερικανοί 
έμπειρογνώ μω νες έμειναν μέ τό στόμα άνοιχτό, δυο πράγματα θά σοΰ 
δείξει μέ τήν ϊδια περηφάνεια καί μέ τήν ’ίδια συγκίνηση : τό μικρό 
στρατιωτικό νεκροταφείο, βαλμένο σέ μιά ήσυχη καί πράσινη γωνιά,, 
καί τά έπιβλητικά κοττέτσια , κάτι τό άπίστευτο καί τό πρωτοφανές, 
γιά  μένα τουλάχιστον.

« Έ δ ώ  άναπαύεται ή νεολαία μας» μοΰ λέγει ένας γέρος ήλιοκαμ- 
μένος χαβέρ. «Μ άς έπετέθησαν ϋπουλα καί ή πατρίδα μάς κά λεσε έκεΐ, 
στήν άσφαλτο, νά πολεμήσουμε γιά τήν έλευθερία  τής πρωτεύουσας.. 
Πήγανε τά παιδιά μας, τρέξανε μέ τά δπλα στά χέρια καί έμειναν έκεΐ, 
νεκροί άλλά καί τότε γεμάτοι ένθουσιασμοΰ καί άγάπης γιά τή γή 
τους. 150 παλληκάρια, δλα δχι περισσότερο άπό 20 έτών. Πέσανε δλοι». 
Τό σκληρό του χέρι, γεμάτο κάλλους, σκουπίζει τό δάκρυ πού έμφανί- 
ζετα ι στά βλέφαρά του. ΕΤναι δάκρυ· πονου ά λλά  καί υπερηφάνειας.. 
Μένω λίγα λεπτά  μπροστά στή μάκαβρη συλλογή άναμνήσεων καί 
άθελά  μου ή σκέψη μου πάει άκριβώς σ ’ αύτά τά άγνω στα παιδιά, 
πραγματικούς χτίστες ένός τόσο ώραίου οικοδομήματος.

Πάρα πέρα εΐναι τά κοττέτσια . Τί διαφορετικά θέματα. Ά κ ο ΰ σ τε. 
Σ τό Κυριάτ ’Αναβίμ ύπάρχουν 16.000 πουλερικά. ΕΤναι βαλμένα κατά 
οικογένεια, ή κάθε κόττα έχει τόν άριθμό της στό πόδι, στό κάθε σπι
τάκι (σάς βεβαιώ έξ  ι'σου καθαρό μέ τό δικό μας) υπάρχει μιά πινακίδα 
δπου γράφονται τά αύγά πού ή κάθε μιά παράγει, ή κάθε μιά δταν 
άρχίζει τήν παραγωγή της άπομονώνεται καί είδικοί τήν παρακολουθούν, 
Δέν τό π ιστεύω  άκόμα δτι μπορεί νά ύπάρχει ένα τέτοιο πράγμα καί 
κάθομαι έπ ’ άρκετή ώρα νά κυττάξω  αύτά τά εύτυχή δντα. Ό  χαβέρ 
μέ παίρνει άπό τό χέρι: «Χαβέρ, εΤναι άργά. θ ά  σκοτεινιάση».

Φ εύγω  άπό τό Κυριάτ ’Αναβίμ, ένώ ό ήλιος π έφ τει. ’Απέναντι μου 
τό Κ α στέλ  υψώνεται άπειλητικός καί τραχύς, γνώ στης τοΰ αϊματος πού 
έχει στίς π λα γιές του, α ΐμα έβρα'ίκό, ϊσ ω ς  τών νέων τοΰ Κ υριά τ’Αναβίμ.

Πάνω στό βουνό, έκεΐ στή διασταύρωση Ιερ ου σα λή μ  καί Μ πέτ 
Τζουμπρίν, σάν ένο μικρό σκοΰφο πάνω σ ’ ένα κεφάλι άσχημο καί φα
λακρό, βρίσκεται ή Τσοραά. Τί νομίζετε δτι εΐναι ή Τσοραά ; 5 σπίτια, 
προκατασκευασμένα, πού μπήκανε στό ’Ισραήλ μέσα στά  πλαίσια  τοϋ 
προγράμματος τσένας τοΰ Ντόβ Ζοζέφ. Καθός άνεβαίνω λαχανιασμένος 
στήν κορυφή, άναρωτιέμαι π ώ ς άναίβηκαν αύτά τά σπίτια έκεΐ πάνω.

Έ ν α ς  δρόμος άδιάβατος, γεμ άτος π έτρες καί πρασινάδα. ’Α λλά 
δταν φθάνεις στήν κορυφή, μένεις έκθαμβος μπροστά σέ τόση ώμορφιά. 
Έ κ ε ΐ  στό βάθος τά σκληρά βούνά τής Ίουδα ΐα ς μέ τό Μ πάμπ Έ λ  
Ούάντ, καί οί κερ α ίες τής άραβικής Ραμάλλας, πάρα πέρα τά έρείπια 
τής ήρω'ικής Χαρτούβ, καί νά καί οί άραβικές βάσεις έξορμήσεω ς,

Ή  χαβερά πού μάς μιλάει, τά λ έγ ει μέ άπλότητα. Έ δ ώ  πέρασε ή 
τάδε φάλαγγα καί έκοψε τίς  άραβικές γραμμές, έκ εΐ στήσανε ένέδρα,. 
έδώ θά κτισθή μιά πόλις 20.000 κατοίκων.

"Οταν τή ρωτάς γιά τή δουλειά τους καί τή ζωή τους. σέ κ υ ττά - 
ζει μέσα στά μάτια καί σοΰ λέγει : Κάνουμε τή ζωή μας. Ε ίμ α σ τε ε ύ -

( ')  Χαβέρ : σύντροφος
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χαριστημένοι, σπείραμε τό στάρι μας, τίς έληές μα ς, τά σταφύλια μ α ς- 
Καί φυλάμε τή νύχτα τήν Πατρίδα. Ε ίμ α σ τε περήφανοι γ ι’ αύτό. Σ έ β ε- 
βαιώ, οί ’Ά ρ α β ες δέν θά περάσουν άπό δώ καί τόσο εύκολα.

Κφάρ Ούριά. Πάνω σ ’ ένα χάνι σχεδόν κατεστραμμένο, δώρο τών 
πρώην άράβων κατοίκων, μιλάμε μέ τόν ύπεύθυνο τοΰ μοσά β.ί1) Δείχνει 
μέ τό χέρι του τά γύρω γύρω. Μ ιλάει μέ λ ίγες, κοφτές κουβέντες καί 
μάς διηγείται τήν ίστορία τοΰ τόπου. Ε π ισ κ επ τό μ α σ τε  ένα ύπόγειο 
σωλήνα, μήκους δέν ξέρω πόσων μέτρων, πού χρησίμευε γιά  νά έπικοι- 
νωνήση τό μοσάβ μέ τίς γραμμές μας, δταν ήταν περικυκλωμένο άπό 
τούς "Α ραβες. Τά  σπίτια, καινούργια καί νόστημα μέ τό κουκλίστικο 
ύφος τους, σχηματίζουν έναν ήμίκυκλο πού έχει στή μέση τ ό ’χάνι. Α ρ 
χίζουν καί διακρίνονται δρόμοι, τό άράπικο χωριό μ ετα τρέπ ετα ι σιγά. 
σιγά σέ μιά νόστιμη γωνιά στά  βουνά τής Ίουδαίας. Μ ιλάω μέ τούς 
χαβερίμ τοΰ χωριού. Δέν εΐναι δλοι εύχαριστημένοι. Π ολλά τά παρά
πονα. Λείπει τό ένα, λείπ ει τό άλλο, δυσκολευόμαστε γ ι’ αύτό, ύποφέ- 
ρουμε γιά τό άλλο. Ά λ λ ά  καί ποιός δέν παραπονιέται σήμερα στό Ί σ -  , 
ραήλ. Ά κό μ α  καί ό Μπέν Γκουριόν έχει τά παράπονά του. θ ά  περάσουν 
κι’ αύτά. Κ άποιος ο ’ ένα χωριό μοϋλεγε · «Ξ έρεις ποιό εΐναι τό δνειρο 
δλων ; Νά έρθη ή μέρα πού θά ψάξουμε νά βροΰμε έναν παραπονούμενο».

Νομίζω δτι θά περιμένουμε άκόμα πολύ γιά νά φθάσουμε σ ’ αύτό 
τό σημείο.

Στό Τά λ Σάχαρ συναντάμε μερικούς "Ε λληνες. Λάσπη καί κακό. 
Ά λ λ ά  δταν μιλάει κανείς μαζί το·.ς αισθάνεται πολύ άναρμόδιος γιά 
νά μπόρεση νά συζητήση. « Έ δ ώ  εΐναι ό τόπος μας. "Ο τι δήποτε καί νά 
μοΰ δώσουν δέν φεύγω άπό τό Τ ά λ  Σάχαρ». ’Έ τ σ ι μου λ έγ ει ένας νεα
ρός, Σασσώ ν λέγετα ι, πού έφυγε τό 1945 άπό τό Μ οσχάτο, θυ μ ά μ α ι 
μαζί του δτι είχα  τρέξει στίς 3 τή νύχτα μ ’ ένα ταζί γιά νά πάω νά 
τόν πάρω. Γ ελ ά μ ε μαζί καί μοΰ λέγει ; «Τό θυμήθηκα π ολλές φορές 
δταν ήμουνα στό Λατρούν. ’Α λήθεια, π ώ ς ά λλά ζει ό κόσμος». Μοΰ μι
λά ει ίβρίτ(2) ό χαβέρ Σασσώ ν τοΰ Τ ά λ Σάχαρ καί αισθάνομαι λίγο κα τώ 
τερός του καθώς σέ μιά ώρισμένη στιγμή δέν τά βγάζω πέρα. Α ύτός 
εΐναι ό ίσραηλινός, αύτός ό κάτοικος τοΰ λασπω μένου Τ ά λ Σάχαρ. 
ένας άπό τούς τόσους φρουρούς του δρόμου πρός τήν ’Ιερουσαλήμ.

Γ.. Φ..

(‘) Μοσάβ: Χωριό “βασισμένο στήν άτομική Ιδιοκτησία. 
(a) Ίβ ρ ίτ ;  Έβρα:κά .
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τοΰ Νόρμαν Λούρι

Π άνε τρία χρόνια ά π ’ τη μ έρα— Ι.Δ εκευιβρίον 1946—πού παρέλαβα τον 
τεχνικό οπλισμο τον φιλμ τής ζΚλίνε- Αέβιν·» «Τό σπίτι τοΰ πατέρα μον», τήν 

• ίορα π ου στήν Ιεροοοαλή u οί ταραχές φθάνανε στόν κολοφώνα, γιά νά Ιδρύσω  
μ ια  οργάνωση γιά τήν παραγω γή ταινιών στό Ισραή λ . 'Έ ω ς τότε, ή δράση  
στόν τομέα αυ ιο  περιοριζόταν στά «επ ίχαιρα»  καί στήν παραγω γή μερικών  
«ντοχνμαντερι για τα εθνικά ιδρύματα, βασισμένα πάνω  σε υλικό πού προ
ερχόταν άπ' τίς βιβλιοθήκες τής Ν έας-Ύ όρκη ς .

Ηταν φανερό οτι μ ιά  μόνιυιη κινηματογρπφική β ιομηχανία  (5έ·’ μπορούσε 
να ατηριχθή στις σποραδικές επισκέψεις τών ξένων παραγωγών, πού δέν είχαν  
καμμ ια  πρόθεση να ίγκατασταθονν οριστικά στή χώρα. Έ ξ  ίσον φανερό ήταν 
οτι, έκτος αν μποροΰαε νά εξααφαλισθή κάποια χρηματοδότηση τής παραγωγής, 
ηταν αδύνατον νά προσελκυσθούν οί άνθρω ποι πού χρειαζόντουοαν γιά τήν 
παραγωγή καλών ταινιών.

Ε κεί πού ήοαν τά πράγματα τό 1946, δεν υπήρχαν είδ ικο ί, δέν υπήρχαν 
εγκαταστασεις, δεν ϋπήρχαν χρήματα. Ή  ιιόνη ίλπ ίδα  ήταν νά πεισθονν  οί άρ- 
χές που εδειχναν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν παραγωγή ταινιών, νά χρημα
τοδοτήσουν τουλάχιστον τά φίλμ πού ή&ελαν. Κ ά θ ε  φίλμ πού θαβγαινε έισ ι θ ά  
μπορούσε  »ά βοηθήση στό ναρθοΰν στό Ίπραήλ νέα ταλέντα—σεναριογράφοι, 
σκηνοθέτες, οπιρατερ κι* άλλοι πού θ ά  μποροΰ αν  ν’ άποτελέσουν τόν πυρήνα 
γύρω άπ τόν όποιο μπορούσε νά δημιουργηθή μ ιά  κινηματογραφική β ιο
μηχανία.

Αλλά ή Παλαιστίνη τό 1946 δέν ήταν μ ία  πολύ ελκυστική προοπτική γιά 
Ανθρώπους πού Επαιρναν ψηλούς μισθούς με πλήρη ασφάλεια στή Ν έα Ύ όρκη , 
στο Χόλλυγονντ, ή άλλου. ’’Οσον αφορά  ιόν τεχνικό οπλισμό, εκτός άπό  μερικά  
ιιδη  που είχε φέρει ή «Κλίνε - Λέβιν» ουσιαστικά δέν υπήρχε τίποτε. Μ έ τέ
τοιες συνθήκες, ή παραγωνή ταινιών δέν μπορούσε νά θεω ρηθή πολύ πρόσφορο 
π εδ ίο  δράσεως γιά ιδιω τικές επιχειρήσεις καί πρωτοβουλίες.

Πάντως, μ ’ ενα μ ικρό  κεφάλαιο τής « Γιουνάϊτεντ Πάλεσταϊν Ά ππήλ», 
και με το προσω πικό πού μπορούσε νά βρεθή  τότε, έβαλα εμπρός τό «Σ πίτι 
στην ερη αο» — τήν ιστορία του Μ πέτ Ά α ρ α β α . Αυτό τό φίλμ, πού τώ ρα π ιά  
είναι ιστορικο ντοκουμέντο, κέρδισε τό πρώ το βραβείο στό φέστιβαλ τής Βενετίας  
τοΰ 1948 κι Απετέλεσε μ ιά  καμπή στήν ιστορία τοϋ κινηματογράφον στό ’Ισ 
ραήλ. Αρχισε τότε μ ιά  φάση ενθαρρύνσεως τών εγχωρίων ταλέντων καί προσ- 
σελκνσεως στο Ισραήλ Ανθρώπων πού στά τελευταία τρία  χρόνια είχαν συμ- 
βάλει σ ήν άνάπινξη  τής κινηματογραφικής μας βιομηχανίας.

Η  άφιξη  f^vcov πεπειραμένων παραγωγών βοήθησε πολύ στήν ενθάρ
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ρυνση και στήν Ανάπτυξη εγχωρίων ταλέντων. Σ '  αυτά τά τρία  χρόνια ή ετα ι
ρεία  μ α , έκανε εννέα φίλμ, υπό τήν α ιγ ίδα  διαφόρων οργανώσεων. «'Η  Ανα
γέννηση τοΰ Ισραή λ »  και «Τό ’Ισραήλ εν δράσει», τά μόνα <·ντοκνμανιέρ» γιά 
τόν πόλεμο τής άνεξαρτησίας, γυρίσθηκαν στό ’Ισραήλ εβ ρα ϊκά . Αυτά τά φιλμ 
επρόκειτο νά είναι τά πρώ τα τής σειράς  «Ή  πορεία  τον χρόνον» γιά τή νέα 
ίοτορία τοΰ ’Ισραήλ, άλλά δυστυχώς στάθηκε Αδύνατον νά γυρισθοϋν άλλα λόγω 
οικονομικώ ν δυσκολιών. Μ ιά άλλη όψη τών δυσκολιών αυτής τής περιόδου  
Αποτελεΐται Από τήν Απαγόρευση τών στρατιωτικών Αρχών νά «γυρίσουμε» τήν 
πολιορκία  τής ’Ιερουσαλήμ, μολονότι εΐμασταν τελείως όργανω ^ένοι γιά τό εγ
χείρημα αυτό. 'Έ τσι χάθηκε μ ιά  σπάνια  Ιστορική ευκαιρία .

Ε ξακολ ουθή σαμ ε νά εξαρτόμαστε οΐκονομικώ ς άπό τις διάφορες οργανώ
σεις. Γ ιά  τήν U JA γυρίσαμεν  «1949, έτος τής επιστροφής» και «Γ ιά  νά θυμ η 
θούμε μ ιά  νίκη·»· γιά τήν Χ αντάσσα «48 ώρες τήν 1ηυ,έρα», γιά τήν Ίσταντρούτ  
«Π εριορισμένη ελευθερία» Hat «“Οχι π ιά  όνειρα». 'Ως μέρος ενός γενικώτερόυ 
σχέδιου τοΰ Ε .Ε  Κ . γιά τήν παραγω γή μορφωτικών ταινιών, τελειώσαμε τό 
φιλμ ΐ ’Ισραηλιανοϊ χοροί». Ά λ λ α  δύο φίλμ γυρίζονται τώ ρ α : « Ά γκανά»  και 
«'Η  ίοτορί ατού Κ ουπάτ Χ ολίμ». 'Ε τοιμάζονται «ντοκυμαντέρ» γιά τό Ε β ρ α ϊκ ό  
Π ανεπιστήιιιο και γιά τό ’Ινστιτούτο Β άϊτσμαν.

Μ ε τή δημ ιουργία  τοϋ Κ ράτους, τεχνικοί Αρχίζουν κ ι’ έρχονται εξ  Ιδίας  
πρωτοβουλίαν. Δεδομένου δτι οί συνθήκες δεν εϊναι και πολύ καλές στις άλλες 
χώρες, δεν υπάρχει π ιά  πρόβλημα προοελκύσεως ταλέντων στό ’Ισραήλ. ’^.λ/Ιά 
τό ουσιαστικό πρόβλημα παραμ ένει ή παρατει>ομένη έλλειψη τεχνικών διευκο
λύνσεων καί ή Ανάγκη χρηυιατοδοτήσεως. Φ ίλα γυρισμένα γιά λογαριασμό τών 
διαφ όρω ν οργανώσεων δέν μπορούν  ν ’ άποτελέσουν τή σταθερή βάση γιά μ ιά  
κινηματογραφική βιομηχανία στή χώρα μας. Κ α ί δέν βλέπω ούτε τό Κ ράτος 
ούτε τό ’Ε β ρα ϊκό  Π ρακτορείο νά διαθέτουν Ανάλογα κονδύλια γιά τήν π α ρ α 
γωγή ταινιών.

"Έ ω ς δτου τό ’Ισραήλ μπόρεση  νά παράγη ταινίες γιά ψυχαγω γία κ ι ’ δχι 
γιά προπαγάνδα, ταινίες πού θά  ένδιαφέρουν τό κοινό καί θά  σταθούν έμπο- 
ριχώς, δέν θά  έχουμε β ιομηχανία. Δέν μπορούμε νά συναγωνισθονμε κ ι ’ οντε 
θά προσπαθή ιουμ ε νά μ ιμ ηθοϋμ ε τό Χόλλυγουντ. Θά πάρουμ ε τό δρόμο τής 
ιταλικής παραγωγής, τονίζοντας τις ιστορικές άξιες  καί γυρεύοντας νά εκφρά- 
σουμε τά μ οναδικά , χτυπητά χαρακτηριστικά τοΰ νέου ’Ισραήλ.

Γ ι ’ αύτό τό σκοπό χρειαζόμαστε Εμπνευσμένους και ικανούς παραγωγούς, 
συγγραφείς, σκηνοθέτες, όπερατέρ, πού  νά γνωρίζουν αν ιή  τή χώρα καί νά 
ξέρουν τις άνάγκες τών άγορών τον έξω τερικον, προ  πάντων τής ’Αμερικής, Απ’ 
τήν όποια  μ ο ιρα ίω ς  θά  εξαρτηθή μ ιά  ά κ μ α ΐα  βιομηχανία. Χ ρειαζόμαστε ένα 
καλό εργαστήριο, γιά νά εμφανίσουμε άρνητικά εξαιρετικής ποιότητας. Χ ρεια 
ζόμαστε Ιδιω τικά κεφάλαια γιά νά πάρουμ ε θάρρος καί νά βάλουμε εμπρός σ ’ 
ενα τομέα πού, άν τά πράγμ ατα  πάνε καλά, υπόσχεται ουσιαστικά κέρδη, καί 
άν πάνε άσχημα, τό κίνδυνο τής ζημίας.

’Α πό τήν κυβέρνηση πρέπει νά έχουμε ήθική υποστήριξη καί πρακτική  
βοή θεια , στά δρια  τών δυνατοτήτων της.



ΤΔΝΤΟΥΡΑ, τό έ\ληνικό χωριό τοϋ Ισραήλ

ΠΟΥΡΕΙΜ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ



Η γ έ τ ε ς  τοΰ ’Ι σραήλ
τ ο ν  Π .  Μ τ ε ά τ  - €Υ ε ν τ ι ν τ ι α

Ό  Φ έλιξ Ρ ό ζ εν  γεννήθηκε στή Γερμανία, 
άπό άστική οικογένεια. Μ ετά τόν πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο, άνέλαβε τήν προεδρία 
τής Σιωνιστικής ‘Ο μοσπονδίας τής Γ ερ μ α 
νίας. Ά φ οΰ έγινε μ έλος τοΟ Ε κ τελεσ τικ ο ύ  
τοΰ Έ β ρα ϊκ οΰ  Πρακτορείου, έργάσθηκε στά 
Γρα φ εία  τοΰ Λονδίνου άπό τό 1925 εω ς τό 
1931, δποτε πήγε νά έγκατασταθή στήν 
Παλαιστίνη, _ δπου άνοιξε δικηγορικό γρα 
φ είο. Εΐναι ενας άπ’ τούς ιδρυτές τής 
«Ά λ ιγ ιά  Χαντασα» καί ενας ά π’ τούς πρω
τερ γά τες τής μεταμορφ ώ σεώ ς της σέ Προο
δευτικό Κόμμα. Εΐναι υπουργός τής Δικαιο
σύνης άπ’ τήν άνακήρυξη τοΰ Κράτους.

Ό  Μ η οχώ β  Σ ίτβ ΐτ ,  εΐναι τό μόνα μέλος 
τής κυβερνήσεως πού γεννήθηκε στήν Π αλαι
στίνη, καί εΐναι καί ό μόνος σεφαραδείτης, 
άφοΰ’ ή οίκογένειά του ήρθε πρίν έκατό χρό
νια άπ’ τό Μαρόκο, καί έγκαταστάθηκε στή 
Τιβεριάδα. Κατατάχθηκε στήν Παλαιστινιακή 
’Αστυνομία νέος άκόμα, τό 1919, καί τό 1931 
εγινε άξιωματικός, έπιφορτισμένος μέ τή 
διεύθυνση τής Σχολής Ε κπ α ιδεύσεω ς Α στυ
νομικών στήν Ιερ ουσα λή μ . Οταν αι σχέσεις 
μεταξύ Παλαιστινιακής Ά στυ νο μ ία ς καί 
Ε βρα ίω ν χειροτέρευσαν, παραιτήθηκε ά π’ τή 
θέση του καί στράφηκε πρός τά νομικά, γιά 
νά γίνη δικαστής : καί άπό τό 1945 υπήρξε 
πρώ τος δικαστής τοΰ Τ έλ  - Ά β ίβ . Φυσικά δέν 
άνακατευθηκε άμεσα  στήν πολιτική, άλλά 
πείσθηκε μέ τόν καιρό δτι ή σεφαραδειστικη μειονότητα εΐχ ε  ειδικά 
προβλήματα στά όποια δέν έδιναν λύση οϋτε τά Ε θ ν ικ ά  Εβραικα 
‘Ιδρύματα οΰτε τά ύπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Γ ι αυτό πριν έξη χρ 
νια συνέβαλε στή δημιουργία μιάς Σεφαραδειστικής Ε π ιτρ ο π ή ς που έξε- 
λίχθηκε σ έ πολιτική δύναμη τής χώρας. Μ έ τή διαχυτική καί άνοιχτο- 
καρδη γοητεία του, 6 Σίτριτ εΐναι άναμφισβήτητα μιά προσωπηκοτητα 
τής Α να τολής. Ά κ ό μ α  καί έκεΐνοι πού δέν δέχονται τήν άρχή τής π ολι
τικής άντιπροσω πεύσεω ς βασισμένης σέ «φυλετικές» κοινότητες, είδαν 
αέ ικανοποίηση τήν έμφάνιση στή δημόσια ζωή μιάς τόσο ξεχω ριστής 
καί χτυπητής μορφής. Στήν Κυβέρνηση ό κ. Σίτριτ εΐναι υπουργός τής 
Δημοσίας Τ ά ξεω ς.

' Ι σ ρ α η λ ι α ν ή  ζωή

Η Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΙΑ 
Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Ω Ν  Ε ΙΔ Ω Ν

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται με· 
ταξΟ τοΟ ‘Υπουργείου θρησκευμάτων 
καί τοΰ 'Υπουργείου τοΰ 'Εμπορίου 
πρός τόν σκοπόν νά καταστή τό ’Ισ
ραήλ ό μοναδικός προμηθευτής θρη- 
σκεκτικών είδών γιά τή Διασπορά. 
‘Υπολογίζεται δτι οί 'Εβραίοι τής Δια· 
σποράς ξοδεύουν 100.000.000 δολλάρια 
τό χρόνο γ ι ’ αύτά τ ' εΐόη. Στό ποσον 
αύτό περιλαμβάνεται ή τιμή γιά τήν 
Ανέγερση συναγωγών.

ΕΜ Π ΟΡΙΚΗ Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ  
ΙΣΡΑΗΛ - Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΑ Σ

Μία νέα έμπορική συμφωνία 'Ισραήλ - 
Οΰγγαρίας ύπεγράφη στις 7 Φεβρουά
ριου,άντικατάσταση τής συμφωνίας τής 
12 Ίανουαρίου 1949. Ή  νέα συμφωνία 
Ισχύει γιά Ενα χρόνο καί προβλέπει σ υ 
ναλλαγές άξίας 4 έκστομμυρίων δολ- 
λαρίων. Τό ‘Ισραήλ θά είσαγάγη ά π ’ 
τήν Ούγγαρία πρώτες Ολες καί τρό
φιμα καί θά στείλη έσπεριδοειδή, βιο
μηχανικά διαμάντια, τεχνητά δόντια, 
αιθέρια Ελαια, ξυλουργικά προϊόντα.

ΤΑ ΑΡΑ ΒΙΚΑ Σ Τ Α  ΣΧ Ο Λ Ε ΙΑ

’Εφέτος ή άραβική γλώσσα διδάσκε
ται σέ 77 σχολεία στό ’Ισραήλ : σέ 40 
μέσης έκπαιδεύσεως καί σέ  37 δημο
τικά.

ΤΟ ΚΡΥΟ

Γιά πρώτη φορά στήν ίστορία τοΰ τό
που τό χιόνι σκέπασε τΙς άκτές της 
Νεκρής θ ά λ α σ σ α ς ,  περισσότερο άπό

400 μέτρα κάτω άπ' τήν έπιφάνεια τής 
θάλασσας.

Σέ πολλές περιοχές τής χώρας, τόν 
περασμένο μήνα ή θερμοκρασία Εμεινε 
σταθερή κάτω ά π ’ τό μηδέν. Στό Ρα- 
μάτ Δαβίδ κατέβηκε μέχρι —12 πού άπο- 
τελεϊ ή κατώτερη θερμοκρασία πού σ η 
μειώθηκε ποτέ στή χώρα. Στήν 'Ιερου
σαλήμ Εφθασε—4 τή νύχτα κ α ί - 1  τή 
μέρα.

ΖΗΜΙΕΣ Α Π ' ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Πολλές έκατοντάδες δουνάμ καλλιερ
γημένα μέ μπανάνες στήν κοιλάδα τοΰ 
Ιορδάνη, Εχουν σχεδόν έντελώς x a ja -  
στραφεΐ ά π ’ τήν κακοκαιρία, Τά φροΰτα 
μαύρισαν καί τά περισσότερα δένδρα 
πάγωσαν Οί μπανανιές θά πρέπει νά 
ξερριζωθοΰν καί εΤναι άναμφίβολο δν 
υπάρχουν άρκετά φυτά γιά ν άντικατα- 
σταθοϋν. Οί μαθητές τών σχολείων έπι- 
στρατεύθηκαν γιά νά τυλίξουν τά 
φροΰτα πού έπάγωσαν, σέ χάρτινες 
σακκ< ΰλες. Ή  έσοδεία πού Επρεπε νά 
φθάση τούς 1.300 τόννους μόλις θά 
φθάση τούς 200. Οί ζημίες ύπολογίζον- 
και σέ πολλές έκατοντάδες χιλιάδων 
λιρών. Ζημιές Εχουν ύποστεϊ καί οί το 
μάτες. Μολονότι δέν Εχουν ύπολογι- 
σθή άκόμα οί ζημιές σέ άλλες περιο
χές, at πρώτες έκθέσεις είναι μάλλον 
άπαισιόδοξες. Στή λίμνη τής ϊιβεριά- 
δας. τά άλ'ευτικά τοΰ "Εϊν Γκέβ άναγ- 
κάσθηκαν νά χρησιμοποιήσου_ν γιά 
πρώτη φορά τήν πυξίδα λόγω τής χιο
νοθύελλας.

ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Π Α Λ ΕΣ ΤΑ Ί-Ν  
Π Ο Τ Α Σ  ΚΟΜΠΑΝΗ

Ή  έπιτροπή τών οικονομικών τής 
Κνέσσετ Ελαβε τίς έξής άποφάσεις σ χε
τικώς μέ τό μέλλον τής μεγάλης Έ τ α ι .



ρίβς Παλέσταϊν Πότας Κομπάνη, Προ- 
κ&ιμένου νά είσηγηθή ή Κυβέρνησις 
στήν Τράπεζα Εισαγωγών 'Εξαγωγών 
τήν χορήγηση ένός δανείου άπό ΑΙ.
2.500.000 στήν 'Εταιρία, τό διοικητικό 
συμβούλιό της πού έδρεύει στό Λον
δίνο, θά πρέπει νά μεταφερθή στό 
Ισρα ήλ έντός τοΟ 1950 καί ή πλειοψη- 
φία τών μετοχών ν' άνήκουν σέ πρό
σωπα fj Ιδρύματα ίσραηλιανά. Ή  Κυ
βέρνηση θά άσκήση μιά άποψασιστική 
έπιρροή στήν "Εταιρία.

'Η ‘Εταιρία πρέπει ν' άποδείξη δτι 
διαθέτει Ενα συμπληρωματικό κεφάλαιο 
άπό ΛΙ. 2.500.000, σέ συνάλλαγμα, ποϋ 
θά χρησιμοποιηθή γιά τήν έπανάληψη 
τών έργασιών στίς νότιες άκτές τής 
Νεκρής θ ά λ α σ σ α ς  καί γιά τήν άνά- 
πτυξη τών έγκαταστάσεων γιά τούς 
έργάτες. Αύτό τό κεφαλαίο πρέπει νά 
συγκεντρωθή έντός τοΟ 1950. Ή  'Ε 
ταιρία πρέπει νά είναι σέ θέση \ά έ- 
ξασφαλίσή τήν υδρευση τής περιοχής 
γιά νά μπορέσουν νά γίνουν τά Εργα, 
καί ν' άναλάβη τά μισά Εξοδσ γιά τήν 
κατασκευή τοΰ δρόμου Μπερσεμπά - 
Λορνούμπ - Σόδομα, πού κατασκευά
ζεται ήδη άπ' τήν Κυβέρνηση. Ή  Ε 
ταιρία πρέπει ν’ άρχίση άμέσως δια
πραγματεύσεις μέ τήν Κυβέρνηση γιά 
νά κανονισθοΰν οί τροποποιήσεις πού 
θα έπέλθουν στίς σχέσεις μεταξύ εται
ρίας καί Κράτους,καί νά τροποποιηθοΟν 
όρισμένες διατάξεις τοΰ κανονισμού της 
γιά νά έξυσφαλισθή μιά άνάλογη άν- 
τιπροσώπευση τής κυβεονήσεως στή 
διευθύι>ουσα Επιτροπή. Αύτές οί δια
πραγματεύσεις πρέπει νά λήξουν έντός 
τοΰ 1950. Ή  'Εταιρία πρέπει νά είναι 
Ετοιμη ν’ άρχίση, άφοΰ προειδοποιηθή 
Ενα χρόνο πριν, διαπραγματεύσεις μέ 
τήν κυβέρνηση γιά νά καθορισθή ποιά 
ά π ’ τά έργοστάσιά της θά διαβιβα- 
σθοϋν στήν κυβέρνηση Εναντι άνάλο- 
γης άμοιβής.

Ο Α Β Β Α Σ  ΣΑΑ ΥΣ Σ Τ Ο  ΙΣΡΑΗΛ

Ό  άββας Λουΐ Σαλύς, ό βέλγος 
παππας πού συνέβαλε στή διάσωση 
έβραιοπαίδων κατά τή γερμανική κα το
χή τοΰ Βελγίου, Ιφθασε στό ’Ισράήλ 
τήν πρώτη εβδομάδα τοΟ Μαρτίου, 
γιά νά δεί δύο κορίτσια πού εϊχεν ά
ναλάβη υπό τήν προστασία του έιιί 
τρία χρόνια. Τά δύο κορίτσια πού εί
ναι τώρα σ '  Ενα κιμπούτς, διηγήθηκαν 
σ ’ Ενα μηχανικό τοΰ Τ έλ  Ά βΙβ  δτι οί 
γονείς τους πέθαναν κατά τόν πόλεμο 
κι' δτι ό άββας Λουΐ Σαλύς τίς εΤχε 
μαζέψει μαζύ μέ τά δύο άδέλφια τους. 
Ό  παππας δχι μόνο δέν προσπάθησε 
νά τΙς προσυλητίση,άλλά άντιθέτως τΓς 
παρακολουθοΰσε γιά νά πηΰνε τίς Εβρα
ϊκές τους τις προσευχές κι’δταν Εναάπ' 
τά άγόρια Εφθασε στήν ήλικίατοΰΜπαρ-
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μητσβά, τοΰ προμήθευσε τά τεφιλίμ. Ό  
μεγαλύτερος άπ' τά δύο άγόρια Ερ
γαζόταν σ ' Ενα άγρόκτημα κι' Εδινε 
στόν παππδ δλα τά κέρδη του, 'Όταν 
δμως τά παιδιά φύγανε γιά τό Ι σ ρ α 
ήλ, ό παππας καί ή οικονόμα του, πού 
τόν συνόδευσε στό ταξίδι του, έ η έστρε
ψαν στό νεαρό τά χρήματα πού τούς 
εΓχε δώσει, δηλαδή 5.500 φράγκα. Παρ' 
δλη τή φτώχεια του, άρνήθηκε νά δεχ- 
θή ότιδήποτε γιά τή συντήρηση τών 
τριών παιδιών Επί τρία χρόνια.

Αϋτή ή Ιστορία συγκίνησε τόσο πολύ 
τόν μηχανικό πού Εγραψε στόν παππδ 
καί τόν προσκάλεσε νάρθη νά δει τά 
παιδιά στό νέο τους Κράτους τοΰ 
‘Ισραήλ, Μέ μερικούς φίλους άνέλαβε 
τά Εξοδα τής διαμονής τοΰ παππα. Τό 
‘Υπουργείο τών Οικονομικών πλήρωσε 
τά ναΰλα τοΰ ταξιδιοΰ μέ τήν ίσραη- 
λιανή άεροπορική "Ελ - "Αλ. Τό τμήμα 
τοορισμοΰ συνέβαλε στή διοργάνωση 
ένός προγράμματος Επισκέψεων στή 
χώρα καί στούς ‘Αγίους Τόπους.

ΡΩΣΙΚΗ  Π Α Ρ Α Γ ΓΕ Λ ΙΑ

Ή  Ρωσία παρήγγειλε μιά σημαντική 
ποσότηΓα άπό σχοινιά στό εργοστά
σιο Γ  ιερουσάλμι.

ΓΙΑ ΤΗΝ Μ Π Ε ΡΣ Ε Μ Π Α

Τρία Εκατομμύρια λίρες θά έπενδυ- 
θοΰν έφέτος στήν άνάπτυξη τής Μπερ- 
σέμπας. ’Εκτός άπό τά 500 σπίτια πού 
είναι ύπό κατασκευή (200 είναι ήδη Ε
τοιμα) άλλα 500 θά άνεγερθοΰν προ
σεχώς.

Α Ρ Α Β Ε Σ  Λ ΙΠ Ο Τ Α Κ Τ ΕΣ

Κατόπιν αίτήσεως τής Ύπεριορδα- 
νίας, τρεις λιποτάκτες τής ’Αραβικής 
Λεγεώνας, πού είχαν καταφύγει σέ 
Ίσραηλιανό Εδαφος τόν περασμένο 
Μάϊο. όδηγήθησαν στήν πύλη Μάντελ- 
μπαουμ, στήν ’Ιερουσαλήμ, γιά νά συ
ναντήσουν τό διοικητή Χινταβί, τής 
’Αραβικής Λεγεώνας. ‘ Ο άραβας άξι- 
ωματικός πρότεινε στούς λιποτάκτες 
νά έπιστρέψουν στήν Ύπεριορδανία 
καί τούς προσέφερε, έκ μέρους τοΰ 
Γκλάμπ πασα, διοικητή τής ’Αραβικής 
Λεγεώνας, χάρη καί άποστράτευση 
γιά νά μπορέσουν νά γυρίσουν στήν 
πολιτική ζωή’ τους. Οί τρεις "Αραβες 
άπέρριψαν τήν πρόταση καί άπεφάσι- 
σαν νά μείνουν ρτό Ισραήλ.

Ο Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Σ  Π ΛΗΘΥΣΜ ΟΣ 
Τ Ο Υ  ΙΣΡΑΗΛ

50.000 χριστιανοί ζοΰνε σήμερα στό 
Ισρα ήλ Εναντι 32.000 τοΰ Νοεμβρίου 
1948. 20.000 εΓναι “Ελληνες Καθολι

κοί, 15.000 "Ελληνες ’Ορθόδοξοι, 6.000 
Καθολικοί, 2000 Μαρονϊτες. 1000 Δια- 
μαρτυρόμενοι, 1000 Κόπτες καί 2000 
’Αρμένιοι Καθολικοί.

ΝΕΟ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ

‘Από τόν περασμένο μήνα Ενα νέο 
Εργοστάσιο'κατασκευάζει προϊόντα άπό 
φελλό, κοντά στή Νατάνια. ΕΓναι τό 
πρώτο σύγχρονο έργοστάσιρ τοΰ είδους 
στή χώρα. Τά περισσότερα άπ’ τά 
προϊόντα άπό φελλό Επρεπε μέχρι σ ή 
μερα νά είσαχθοΰν άπ’ τό Εξωτερικό 
καί νά πληρωθοΰν σέ συνάλλαγμα.

Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  ΛΑΧΑΝ ΙΚΩΝ

’Από τόν περασμένο Δεκέμβριο πολλά 
κυβώτια μέ τομάτες καί κουνουπίδια 
έστάλησαν άεροπορικώς στήν ‘Αγγλία, 
στήν Ε λ β ε τ ία  καί στό Βέλγιο. Τά φορ
τία Εφθασαν σέ & ιστη κατάσταση. 
10 τόννοι Εχουν Επίσης έξαχθή στή 
Σουηδία.

Τ Ο  ΙΣΡΑΗΛ 
ΣΤΗΝ Π Α ΓΚΟ ΣΜ ΙΑ  ΕΚΘ ΕΣΗ

Οί ‘Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλε- 
σαν τό Ισρα ήλ νά λάβη μέρος στήν 
παγκόσμια Εκθεση πού θά έγκαινιασθή 
τόν προσεχή ‘Απρίλιο στήν Οΰάσιγκτων 
γιά νά γιορτασθή ή 150ή έπέτειος ά π ’ 
τή μέρα πού ή πόλις Εγινε ομοσπον
διακή πρωτεύουσα. 'Η Εκθεση θά διαρ- 
κέση έπτά μήνες. Οί υπηρεσίες πληρο

φοριών τής ίσραηλιανής Κυβερνή^εως 
άνέλαβαν τήν προετοιμασία τοΰ ίσραη- 
λιανοϋ περιπτέρου. Ό λ α  τά Εξοδα 
είναι εις βάρος τής ’Εβραϊκής Κοινότη- 
τος τής Ούάσιγκτων.

ΤΑ Ε Β Ρ Α Ί  ΚΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη Ερευνα 
τά νέο—Ε β ρ α ϊκ ά  διδάσκονται σέ δλο 
καί περισσότερα κολλέγια καί πανεπι
στήμια τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών, ά λ
λά τά άρχαία ‘Εβραϊκά κατέχουν άκό
μα τά πρωτεϊα.Πάνω σέ 524 σειρές μα
θημάτων Εβραϊκής γλώσσας, 414 εΓναι 
γιά τά άρχαΐα έβραϊκά, καί 110 γιά τά 
νέα.

Λ Ο ΥΛ Ο ΥΔΙΑ  Τ Ο Υ  ΙΣΡΑΗΛ

Λουλούδια στέλνονται δύο φορές τήν 
Εβδομάδα άεροπορικώς στίς ‘Ηνωμένες 
Πολιτείες καί στήν ’Ελβετία, καί φθά
νουν στόν προορισμό τους σέ πολύ 
καλή κατάσταση.

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Μιά άπ' τις μεγαλύτερες έταιρείες 
τοΰ Βελγίου γιά τά διαμάντια, θ ’ άνοι
ξη προσεχώς Ενα ύποκατάστημα στό 
Τέλ 'Αβίβ.

Ο ΜΕΝΟΥΧ1Ν

Ό  διάσημος έβραϊος βιολονίστας 
Ύ εχούντι Μενουχίν θά παίξη γιά πρώ 
τη φορά στό ‘Ισραήλ τόν προσεχή ‘Α
πρίλιο:
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Ε ι δ ή σ ε ι ς  τ ο ύ  Κ έ ρ ε ν  Κ α γ ι έ μ ε τ

• ‘Ο διάσημος "Εβραίος βιολιστής Γε- 
χούντι Μενούχιν Εδωσε τρία ρεσιτάλ 
στήν 'Αγγλία, πού οί εισπράξεις τους 
θά διατεθοΟν άπό τό Κέρεν Καγιέμετ 
γιά τή δημιουργία ένός «Δάσους Βάϊτ- 
σμαν» στό διάδρομο τής ’Ιερουσαλήμ
• "Ενα νέο δίπλωμα, σχεδιασμένο άπό 
τήν κ. Ρούθ Αέβιν, θά χορηγείται άπό 
σήμερα στά παιδιά πού γράφονται στό 
Σέφερ Ά γιέλεντ.
• Τά τελευταία έπίκαιρα τής «Καρμέλ 
Ηιουήλ» είναι άφιερώμενα στό Εργο 
τής άυαδασώσεως τοΟ ’Ισραήλ, πού ά- 
νέλαβε τό Κέρεν Καγιέμετ. Ή  ταινία 
Εγινε εύνοϊκώτατα δεκτή σ ’δλους κινη
ματογράφους τής χώρας,δπου παίχθηκε.

***
• Στίς 25 Φεβρουάριου δόθηκε στό 
Ξενοδοχείο «Σέσιλ» τής Κηφισίας ό 
πατροπαράδοτος χορός τοΰ Πουρρίμ. 
πού σημείωσε έξαιρετική έπιτυχία Τά 
κοτιγιόν, ή πολύ καλή όρχήστρα καί 
μερικά έκλεκτά νούμερα δημιούργησαν 
Ενα πρω τοφ α'ές  κέφι. ‘Ο κόσμος χό
ρεψε άδιάκοπα μέχρι τίς 4 πρωΐ
• Ή  έπιτροπεία τοΰ Κέρεν Καγίεμετ 
άπέστειλε Εγγραφο στό ΚΙΣ, ζητώντας 
Ενταση τής δράσεως γιά τήν έγγραφή

τής Τζόϊντ στή Χρυσή Βίβλο έκ μέρους 
δλων τών Κοινοτήτων. Στό έγγραφο 
τονίζεται δτι άποτελεϊ ζήτήμα τιμής 
γιά τόν 'Εβραϊσμό τής ’Ελλάδος ή έγ
καιρη τήρη ιη τής ύ π ο σ χ έσ .ω ς  πού οί 
άντιπρόσωποί του Εδωσαν στόν κ. 
Γκόλντ φαρμπ. έ π ’ εύκαιρία τοΰ Σ υ
νεδρίου τοΰ ΟΠΑΙΕ.
• Ή  Γενική Συνέλευση τοΰ Κέρεν Κα
γιέμετ άνεβλήθη γιά τις 16 "Απριλίου.
• Χοοός τοΰ Πουρείμ Εγινε καί στή 
Λάρισα μέ μεγάλη έπιτυχία, δπως μάς 
πληροφορεί γράμμα τής τοπικής έπι- 
τροπής τοΰ Κέρεν Καγιέμετ.
• "Από τίς ύπόλοιπες πόλεις τής έ- 
παρχίας πληροφορηθήκαμε δτι στή 
Χρλκίδα Εγινε Γενική Συνέλευση καί 
στή Ζάκυνθο, έπ ’ εύκαιρία άρραβώνων 
καί περιτομών, Εγιναν διάφορες εισ
φορές.

Κοινωνικά
Στίς 3 Φεβρουάριου 1950, πανδρεύ- 

θηκε στό Παρίσι ή έκλεκτή συνεργά- 
τρια τοΰ Κέρεν Καγιέμετ καί τέως 
διευθύντρια τών γραφείων του, δ)νίς 
Κλαιρέτ Μοσσέρη μέ τόν κ. ’Αλβέρτο 
Καζέ.

Γ  ρ ά μ μ α τ α  σ τ ό ν  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή

Έ ν  ΆΘήναις τή 3-2-50 

Φίλε κ. Φόρτη,

Αισθάνομαι τΛν ήθικήν. ϋποχρέωσιν 
νά σάς γράψω όλίγας λέξεις, γιά νά 
σάς έκφράσω δλην μου ΤΓ-,ν ευγνωμο
σύνην διά τήν Εξοχον ϋλην πού μάς 
δίδεται μέ τήν «Γ κεουλ ά »σ α ς  Δέν θά 
είσέλθω είς λεπτομερείαα διότι δέν ξέ
ρω άπό ποΰ ν’ άρχίσω. Βαθυτάτην έν 
τύπωσ<ν μοΰ Εκαμε τό «Βρέχει στό 
Ισραήλ» τοΰ άγαπητοΰ μου φίλου Γου- 
λιέλμου Φόρτη, ό όποιος τόσο ζω ν τα 
νά μας παρουσιάζει τήν θείαν άλλη- 
λεγγύην τών άδελφών μαο τοΰ Γισούβ 
πρός τά μικρά μας παιδιά, ώστε ή ά- 
νάγνωσίς του μοΰ άπέσπασε δάκρυα, 
ά λλ ’ αύτήν τήν φοράν δάκρυα χαράς. 
Ή  πίστις μου πρός τό πεπρωμένον 
τοΰ ’Έ θνους αας. βγήκε ένισ^υμένη άπό 
τήν μικράν αύτήν άφήγησιν. Πράγμαιι, 
φίλε μου Μινίκο, τό Ισρα ήλ κατοικεΐται 
άπό«μεγάλο"Έθνος,μέ μεγάλη συναίσθη
ση τοΰ πεπρομένου του» άφοΰ ή καρ

διά του συγκινείτσι πάντοτε άπό τήν 
δυστυχία τοΰ άδελφοΰ του.

Ή μεΐς , οί Εβραίο ι  τής Διασπορας, 
αίσθανόμεθα ύπερηφάνειαν γιά σας, 
άλλά καί τόσον πόνον γιά τάς δοκι
μασίας σας. ώ στε  νά πιστεύουμε δτι 
ότιδήποτε κι’ &ν κάνουμε γιά σάς (καί, 
θ ε έ  μου, τί κάνουμε ;) τοΰτο νά είναι 
ενα άπειροελάχιστο μόριον τών δσων 
Επρεπε νϊ< κάνουμε.

Μ' ενα άδελφικό Σαλόμ 
Σ. Π Ε Σ Σ Α Χ

Πάντα αγαπητή // φωνή τον φίλου Σ . 
Π έοοαχ , μας ενισχύει αυτή τή φορά στήν 
πεποίθησή μας οτι ή άλή&εια, γυμνή, ε ΐ 
ναι ή καλλίτερη διαφώτιση : δταν φυσικά, 
οπως στήν περίπτωσή μ α ;, δεν υπάρχει τί- 
τζοια πον πρέπει τά κρ υ φ β εΐ. Μ αζί με τά 
κατορθώ ματα τοΰ 7 σραηλιανον λαού, δείχ
νουμε καί τά βάσανά του, τίς δυσκολίες 
τον, τήν σκληρή δψη τοΰ αγώνα του, ποΰ 
προσδίδουν Άλλωστε μεγαλύτερη άξια  ατά 
κατορθώ ματα. Ε ίν α ι στίς δύσκολες στιγμές 
πον φαίνονται ο! άρετες ίνός έθνους.

Ε  BRAIKO Π Ν ΒΎ ΜΑ

1) Ό  Σπρίντζακ, πρόεδρος τής Κνέσσετ. 2) Ό  Δαβίδ Μπέν - Γκουριόν, Πρωθυπουγός (τά εβραϊκά 
γράμματα σημαίνουν : θεμέ/.ιοι νόμοι. "Ο Μπέν - Γκουριόν αντιτίθεται στην άμεση ψηφιση τοΰ 
Συντάγματος καί ζήτησε νά ψηφισθοΰν «θεμέλιοι νόμοι». 3) Ό  Ά μ π α  “Εβεν, αντιπρόσωπος στόν 
Ο. Η.Ε. 4) Ό  Μοσέ ^αρέτ, υπουργός τών ‘Εξωτερικών, ποΰ ακολουθεί μιά πολιτική ισορροπία 
μεταςΰ ’Ανατολής καί Δύσεως. 5) Ό  Ζάλμαν Σαζάρ, -υπουργός τής Παιδείας, εξετάζει ποιό εκπαι
δευτικό σύστημα πρέπει νά έφαρμόσυ γιά τούς μικρούς Ύεμενίτες (γίνεται μεγάλη συζήτηση στήν 
Κνέσσετ γιά τήν εκπαίδευση). 6) Ή  Γκόλνια Μέγερσον, ύπομργός τής 'Εργασίας και Ανοικοδο. 

μήσεως κάνει ενα περίπατο μέ μιά όμβρέλλα, δπον γράφει «σικούν» (σπίκα).

7) Ό  Έ λιέζερ  Καπλάν, υπουργός Οικονομικών, αναπαύεται μετακύ λιρών καί 
δολλαρίιυν. 8) Οί τρεϊς θρησκευτικοί ύπουρ οί, Σαπίρα, τής Μεταναστεύσεως, 
Ράμπι Λέβιν, τής Κοινωνικής Προνοίας καί Ράμπι Φίσμαν, τών Θρησκευμάτων, 
κρατούν προσεκεικά στά χέρια τό μικρό Ύεμενίτη, σιόν όποιον θέλουν νά επι
βάλλουν τό δικό τους ορθόδοξο εκπαιδευτικό σύστημα. 9) Ό  Μποχώρ Σιτρίτ, 
υπουργός Δημ σίας Τάξεως, σκουπίζει τίς άφθονες παραιτήσεις τών αστυνομι
κών. 10) Ό  Πίνχας Ρόζεν, υπουργός Δικαιοσύνης, βλέπει μέ ανησυχία δτι τό 
Σούκ Σαχόρ (μαύρη αγορά) βαραίνει περισσότερο άπ’ τό Σούκ Σαβάν (λευκή άγορά).



EBRAIKO ΠΝΕΎΜΑ

Λ Λ  Λ Π
11) Ό  Ντόβ Ζόζεφ, υπουργός "Εφοδιασμού 
αρμέγει άπ' τήν οϋρά, δπου φύτεψε. 12) Ό  
Δαβίδ Ρεμέζ, υπουργός Συγκοινωνιών, χάνει 
δοκιμές γιά τό νέο κανονισμό τής τροχαίας.

Ό  "Υπουργός τών Μεταφορών, Ρεμέζ, ετοιμάζει τή συγχώνευση 
τών συνεταιρισμών λεωφορείων.

ΕΒΡΑ  Ϊ ΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ό  Βάϊτσμαν καί 6 Τρούμαν, στήν τελευταία  συνάντησή τους, παρα

πονιόντουσαν ό ένας μέ τόν άλλον γιά τά βάρη πού τούς έπιβάλλει τό 
ψηλό άξίωμα πού κατέχουν.

Έ σ ύ  πάλι καλά βολεύεσαι — λέει ό Τρούμαν — ό λα ός σου είναι 
μικρός. Τί νά πώ έγώ  πού έχω  νά κάνω μέ 150.000.000 ψυχές.

Κάνεις λάθος — τοΰ άπαντά ό Βάϊτσμαν — είσα ι πολύ τυχερότερος 
άπό μένα. Έ σ ύ  δέν έχεις νά κάνης παρά μέ 150.000.000 πολίτες, ένώ 
έγώ  είμ α ι ό πρόεδρος ένός έκατομμυρίου προέδρων.

sfe * *

Δύο άνέκδοτα άπό τήν πρόσφατη έπίσκεψη στό ’Ισραήλ,τοΰ μεγά · 
λου έβραίου ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου, Έ ν το υ α ρ  Ρόμπινσον.

Σ ’ ένα χορό πού δώσανε οί δημοσιογράφοι τοΰ Τ έλ  - Ά β Ιβ , ό Ρόμ
πινσον άπαντώντας στά ενθουσιώδη χειροκροτήματα τοΰ κόσμου, είπ ε 
δτι, δταν γυρίζει ένα φίλμ, είναι υποχρεωμένος νά παίζη πάνω σέ μιά 
έξέδρα, λόγω  τοΰ μικρού άναστήματός του. Καί προσέθεσε :

— Μολονότι έχω  άνάστημα μόνο πέντε πόδια καί έξη ϊντσες, αύτά 
πού έκανε ό λαός τοΰ ’Ισραήλ μέ κάνουν νά αισθανθώ έξη πόδια 
καί πέντε».

Καί τό άλλο. ‘Οπουδήποτε πήγαινε, δλοι τόν πολιορκούσαν ζητών
τα ς αύτόγραφα. ’Έτσι. μιά μέρα, πού έτυχε νά πάη σ ’ ένα στρατόπεδο 
άπό Ύ εμ εν ίτες , βρέθηκε περικυκλωμένος άπό ένα σωρό παιδιά, πού τοΰ 
προσφέρανε τά σχολικά τους τετράδια. Ό  Ρόμπινσον ήταν φανερά σα
στισμένος άπ’ αύτήν τήν κατάσταση, άλλά τοΰ έξήγησαν δτι τά παιδιά 
δέν ζητούσαν τό δικό του αύτόγραφο' τουναντίον ήθελαν νά τοΰ δεί
ξουν, δτι είχαν μάθει νά γράφουν τό δικό τους δνομα.

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Ό ρ ιζο ν τίω ς  : Χ Ε Ρ Τ Σ Λ , Α Β — 
Α ·Ι·Ν ΣΤΑ ·Ι·Ν — IT, Α Ε Τ Ε ,—ΦΑ Ι\ 
ΡΡ, A T — ANA, ΝΟΥΝ— ΤΙ, ΑΟ — 
ΚΦ Α Ρ, ΝΙΚΗ -  Μ Ε, Α Σ, Α Τ Ε — 
Α ΤΙΚ ΒΑ .

Μ ( Ι Ρ Ι Σ  Α. Ι Σ Σ Α Χ Α Ρ
Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ Ο Σ

Κολοκοτρώνη 25 Τηλ. 34-332

Κ α θ έ τω ς : Χ Α Ψ Φ Α , ΚΜΑ — 
Ε-Ι Τ α Ν , Φ Ε Τ - Ρ Ν , ΙΑ ΤΑ — ΤΣΑ , 
ΙΡΑΚ — Σ Τ Ε Ρ Ν , Σ Β  —  · ΛΑ
ΤΡΟ ΥΝ  -  ΙΕ, ΙΑ — ΑΝ, ΑΝΑ
Κ ΤΩ  — Ε Τ , ΟΗΕ.

Διευθυντής - "Υπεύθυνος :
ΕΡΡΙΚΟΣ Κ. ΦΟΡΤΗ · Κ α τοικ ία : Πατησίων

160 β - Ά θή να ι.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου :
BIK1QP KQN ΣΤΑ Ν Γ|Ν ΙΔΗΣ Κατοικία: Προύσ- 

σης 21 - Περιστέρι.

ΤΥΠΟΙΣ: Π. Α. ΔίΔΛΗΣΜΑ
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BRAATHENS s a  f e
Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Κ Η  Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

ΤΑΚ.ΤΙΚΑΙ Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε ΙΣ  Δ ΙΑ  Τ ΕΤ Ρ Α Κ ΙΝ Η Τ Η Ρ ΙΩ Ν  4 -4 - Θ Ε Σ Ω Ν  S K Y M A S T E R  

Έ κα σ τη ν  Κυριακήν ώραν 12.30 
ί«ίΔΓ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ Ν  (Σίδνεϋ) και διά Κά ϊρον, Ά β ά δ α ν , Καράτσι, 

Βομβάην, Καλκούταν, Μ πανγκόκ, Χ ογκ  - Κόγκ. 
Έ κάατην Δευτέραν ώραν 11.30 

__Δι’ Ε Υ Ρ Ω Π Η Ν  (Ρώμην, Γενεύην, "Αμστερδαμ, 'Όσλο, Παρίσι, 
Λ ο νδ ΐνο ν , Σ τοκχόλμην).

Εισιτήρια καί τιληροφορίαι εις τούς Γενικούς Πράκτορας

Α Λ Λ Α Λ Ο Υ Φ  &  Σ ' Α
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 33 -  ΤΗΛ. 27-784-


