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ΤοΟ Χάλ Λέρμκν

Σ ’ ενα κινηματογράφο όνόματι 
Κέσσεμ» («Μαγικό») δπου κάποτε ό 

Τόμ Μίξ, δ Τζένε "Ωτρι και άλλοι 
αντάξιοι αντιπρόσωποι τοΰ ΦάρΟΰέστ 
έδίδασκαν στούς νεαρούς τοΰ Τέλ-Αβίβ 
τήν τέχνη τοΰ κάου-μπόϋ, ή Κουλή 
τοΰ ’Ισραήλ συνεδριάζει. Στόν τοΐχο, 
ο .του άλλοτε κυριαρχούσε ή μορφή 
τοΰ Ουΐλλιαμ Χάρτ, ένα πατριαρχικό 
πορτραϊτο τοΰ Θεοδώρου Χέρτσλ προ
στατεύει τώρα τή Σιών πού νομοθε
τεί καί αποφασίζει. 'Η  αίθουσα έ'χει 
μεταβληθή σέ μιά συμφωνία άπό απα
λά χρώματα και ήσυχες γραμμές. Τό 
έμβλημα τοΰ ’Ισραήλ, μιά Μενορά 
πλαισιομένη άπό φύλλα έληάς, δια
κοσμεί τό Σήμα. Μιά μεγαλοπρεπής 
κουρτίνα χρώματος γκρι ανοικτό κα
τεβαίνει ώς τό δάπεδο πίσω άπό τις 
-δρες τοΰ προέδρου και τών γραμμα
τέων τής Βουλής, ένώ άπάνω μιά 
σειρά άπό δώδεκα επιβλητικές άσπίδες 
πού άντιπροσωπεύουν τούς μήνες τοΰ 
έβραϊκοΰ έ'τους, διασχίζουν τό ταβάνι 
χρώιιατος κρέμ. Κάτω, σέ τέσσερες 
σειρές άπό πέτσινα καθίσματα τοπο
θετημένα σ’ άμφιθέατρο γύρω άπ~ τό 
τραπέζι τής κυβερνήσεως, εΐναι συγ
κεντρωμένα τά εκατόν είκοσι μέλη 
τής Κνέσσετ, τής πρώτης συνελεύ 
σεως τοΰ ’Ισραήλ μετά άπό δύο χιλιά
δες χρόνια. Σήμερα αυτή ή αίθουσα 
έχει τήν επισημότητα καί τήν αυστηρή 
ώμορφιά πού έχουν δλα τά ά'λλα κοι
νοβούλια τοΰ κόσμου.

Τό διπλανό κτίριο εΐναι τό πρώην 
ξενοδοχείο Σάν Ρέμο πού έχει άνα- 
καινισθή σύμφωνα μέ τό ρυθμό τής 
Κνέσσετ ώστε ν’ άποτελέση μαζύ της 
έ'να καί μόνο μέγαρο. ’Απάνω υπάρ
χουν αίθουσες συνεδριάσεως γιά τά 
διάφορα κόμματα, άλλά τό μεγαλύ
τερο μέρος τών σπουδαιότερων δια- 
πραγματετνεων γίνεται στό καφενείο 
στό ισόγειο, δπου οί βουλεντές, οί φί

λοι τους καί οί δημοσιογράφοι μπο
ρούν ν’ άπολαύσουν τό καλλίτερο σα
λάμι καί τίς καλλίτερες ρεγγες τής 
Μέσης ’Ανατολής. Ά ν τιθέτω ς πρός 
τή Βιβλική υπόσχεση, α ύ τ ή  δέν εΐναι 
γή μέ γάλα καί μέλη, άλλά με τσάι 
καί λεμόνι. Στήν παραλία έξω, περι
μένουν ένα σωρό παιδιά πού ρίχνον
ται μέ φωνές πάνω σ’ δποιονδήποτε 
βγή άπ’ τήν Κνέσσετ— άκόμα καί 
στούς κλητήρες μέ τή μπλέ στολή καί 
τά χρυσά κουμπιά, καί στούς δημο
σιογράφους— γιά νά τοΰ πάρουν ενα 
αύτόγραφο. Τά παιδιά αύτά τοΰ Τέλ - 
Άβίβ, άγόρια καί κορίτσια μέ τά λα
μπερά μάτια, πολύ μικρά για νάχουν 
πολεμίσει γιά τό Κράτος άλλά καί γιά 
νά βοηθήσουν στή δημιουργία του, αισ
θάνονται δτι πρέπει νά έχουν ενα 
χειροπιαστό ενθύμιο άπ’ αυτή τήν 
ιστορική εποχή, τήν υπογραφή κά
ποιου Πάτρικ Χένρυ η ’Ιούδα Μακ- 
κασσαίου μέ τήν όποία θά μπορέσουν 
νά διακοσμήσουν τό ηρωικό παρα
μύθι πού θά  ποΰνε κάποτε στά έγγό- 
νια τους. Μέ τό ένστικτό τους, νοιώ
θουν δτι σήμερα κάθε στιγμή άπο- 
τελεΐ ιστορία.

Τά παιδιά αύτά έχουν δίκιο. Εΐναι 
μιά μεγάλη, μιά άξέχαστη ώρα γιά 
τό Ισραήλ. Εΐναι έπίσης μιά διδα
κτική ώρα. Εΐναι δ καιρός πού οί 
θερμοί τοΰ μελλοντικοΰ κράτους πού 
μόλΐ- τώρα περνάνε τό πρώτο στά
διο τους, τείνουν πρός μιά συγκε- 
κριμμένη μορφή "Οτι γίνεται σήμερα 
στή Βουλή, στήν Κυβέρνηση, στά δι
καστήρια, στήν άστυνομία, στήν κρα
τική μηχανή καί στά ά'λλα κυβερνη
τικά όργανα, καθορίζει τήν ωριμό
τητα τοΰ αύριο. Εΐναι πολύ νωρίς 
γιά νά προβλέπη κανείς καθαρά το 
μέλλον. Ά λλά δχι τόσο ώστε μή νά 
εΐναι φανερή μιά διευκρίνιση τών 
τάσεων, καί εΐναι δπωσδήποτε και-

(*) Άπό τό περιοδικό Commen Tary»
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ρός γιά μιά σύντομη προκαταρκτικήν 
έκθεση γιά τήν άνάπτυξη μερικών 
•θεσμών τοΰ ’Ισραήλ κατά τό πρώτο 
έτος τής ελευθερίας του.

Μή έχοντας τή δυνατότιιτα νά συμ
βουλευτή τούς ψηφοφόροΐ'ς ενώ οί

προετοιμάση συνταγματικές εκλογές 
καί νά έπικυρώση έκ τών υστέρων τις 
πράξεις τής κυβερνήσεως. Μολονότι 
δέν είχε νομοθετική εξουσία, τό Συμ
βούλιο αύτό δημιούργησε πολλά προ
ηγούμενα διαδικασίας, πού ή Κνεσ- 
σετ τροποποιεί μέ μεγάλη προσο
χή, σάν νά έπρόκειτο γιά παράδοση 
αιώνων καί οχι μηνών.

Ή  Κνέσσετ εΐνα τό αποτέλεσμα 
τών κανονικών εκλογών τοΰ Ίανουα- 
ρίου. Ά π ό  506.567 ψηφοφόρους, ψή
φισαν 440.080 καί έγιναν μόνον 5479 
επαναληπτικές ψηφοφορίες— μιά  ̂ α
ξιοσημείωτη εκδήλωση πολιτικής ωρι
μότητας. Ή  Κνέσσετ συνεδρίασε για 
πρώτη φορά τόν περασμένο Φε
βρουάριο στήν 'Ιερουσαλήμ, στό μέ
γαρο τοΰ Εβραϊκού Πρακτορείου, 
δπου ό Χάϊμ Βαΐτσμαν έξελέγη 
πρόεδρος τής Δημοκρατία:. Μαζί του 
έξελέγησαν άπό τά μεγαλύτερα κόμ
ματα ένας πρό:δρος καί δύο αντι
πρόεδροι τής Βουλής καί ψηφίστηκε 
ένας «Μεταβατικός Νόμος» πού κα
θόριζε τή διαδικασία γιά τόν σχημα
τισμό τής πρώτης Κυβερνήσεως. Α
κολούθησαν τρεις εβδομάδες διαπραγ
ματεύσεων γιά τήν κατανομή τών 'λ  - 
πουργείων μεταξύ τών τεσσάρων 
κομμάτων τής πλειοψηφίας. Καί υ
στέρα, κατά τόν Μάρτιο, δ Δαβίδ 
Μπέν Γκούριον παρουσίασε τήν κυ
βέρνησή του καί τό πρόγραμμά της 
στήν Κνέσσετ πού είχε μεταφερθή 
πιά στό Τέλ-Ά βίβ. “Ετσι δρκίσθηκε 
ή πρώτη συνταγματική κυβέρνηση 
τοΰ ’Ισραήλ.

ΤΗταν αναπόφευκτο ή νέα Βουλή 
νά εΐναι «ηπειρωτική» στό πνεύμα 
καί στήν ατμόσφαιρα, λόγοι τοΰ συ
στήματος τών πολλών κομμάτων 
(δώδεκα) πού είχε έπιβληθή άπό τήν 
ευρωπαϊκή καταγωγή δλων τών μεγα- 
λυτέρων πολιτικών τοΰ ’Ισραήλ. Μιά 
χαρακτηριστική τροποποίηση τής ευ
ρωπαϊκής φόρμολας προκλήθηκε άπό 
τήν χρόνια αδυναμία τών εβραϊκών 
κομμάτων νά μή όνομασθοΰν παρά 
φιλελεύθερα ή αριστερά. Στήν Ιερ ου
σαλήμ, τό κόμμα Χερούτ (’Ε λευθε
ρία) τοΰ Μεναχέμ Μπεϊγκίν, νόμιμη

"Ο κ. Σπρίντζακ, πρόεδρος τής Κνέσσετ*

ένοπλοι “Αραβες εισέβαλαν στήν Π α
λαιστίνη τόν Μάϊο τοΰ 1948, ή προ
σωρινή Κιβέρνηση σχημάτισε μια 
προσωρινή Βουλή μέ τά μέλη τών 
δύο σωμάτων πού οΐ έβραϊοι τής Πα
λαιστίνης ,ειχ.λ» εκλέξει κατά τό πα
ρελθόν. Τό ένα ήταν τό «Β«άντ 
Αεουμί» («Αιρετό Συμβούλιο») πού 
διηύθυνε τις εβραϊκές υποθέσεις ύπό 
τήν ’Εντολή, τό αλλο ήταν ή ομάδα 
πού είχε έκλεγή γιά νά αντιπροσώ
πευση τήν Παλαιστίνη στό παγκόσμιο 
Σιωνιστικό Συνέδριο. Αύτό τό μι- 
κροσκοπικό «Συμβούλιο τού Κρά
τους», πού ένισχυμένο άπό εκπροσώ
πους τών κομμάτων πού δέν άντι- 
προσο)πεύοντο στά σώματα αυτά, 
έκανε χρέη Βουλής επί εννέα μή
νες βάσει ενός διατάγματος τής κυ
βερνήσεως, είχε τό διπλό σκοπό νά

εκδοχή τοΰ ΰπερεθ νικόφρονα Ίργκούν 
Τσβάϊ Αεουμί, πρόβαλε αντιρρήσεις 
δταν τουδωσαν τά καθίσματα τής 
άκρας δεξιάς, καί έγκατεστάθηκε 
πίσω άπό τό Μαρξιστικό Μαπάμ, γε
γονός πού καθ' δλη τήν διάρκεια τής 
επιβλητικής συνεδριάσεως προκάλεσε 
ίωηρ ς αντεγκλήσεις.

Αύτή ή σύγκρουση άποσοβηθηκε 
οτό Τ έ λ -  Ά βίβ χάρις σέ μιά ευφυή 
επινόηση, νά καθωνται τα κόμματα 
άπό αριστερά πρός δεξιά σύμφωνα μέ 
τήν δύναμή τους. ”Ετσι οι μετριοπα
θείς σοσιαλιστές Μαπάϊ τοΰ Μπέν 
Γκουριόν βρέθηκαν στήν_άκρα αρι
στερά καί τό Χερούτ ακριβώς στό κέν
τρο" αμέσως μετά τόν ειρηνικό θρη
σκευτικό συνασπισμό. Ο. Ναθαν 
Φρίντμαν · Ύ έλλιν, πού εΐχε άποφυ 
λακισθή μέ τή γενική άμνηστεία μετά 
τήν εκλογή του, είναι ο μονος βου
λευτής εκείνης τής φλογερής ομαδος 
άπό πιστούς, κάποτε γνωστής ώς 
Στέρν Γκάγκ, καί καθεται μονος του 
στήν άκρα δεξιά.

Κατά τά άλλα, ή Κνέσσετ εΐναι ένα 
>ράμα άπό βρεταννικές καί ήπειρα»- 
τικές μεθόδους, πρό παντός γαλλικςέ, 
μέ εβραϊκά συμπληρώματα. Οί νόμοι 
περνάνε άπό τρεις αναγνιοσεις (βζ>ε- 
ταννοο σύστημα) καί μελετοΰνται 
άπό εννέα ^ιιτροπές (γαλλικό σύ
στημα). :Έ ια  βασικό σημείο πού κα
θορίσθηκε κατά τους πρώτους μήνες 
τής υπάρξεως τής Κνέσσετ, είναι δτι ή 
κυβέρνηση, κι οχι ή Βουλή, αποφα
σίζει ποιά νομοσχέδια θά κατατεθούν.

Ή  άνωτάτη αρχή εινπι ή Κνέσσετ, 
άλλά μέ τό επιχείρημα δτι η ευθυνη 
τήα κυβερνήσεως σ’ αύτό τό πρώτο 
στάδιο άνασυγκροτήσεως άποιτεΐ ενι
αία ηγεσία, δ Μπέν Γκουριόν κατόρ
θωσε νά-έπιβάλη τήν αρχή δτι ή κυ
βέρνηση είναι αρμόδια νά καταθεση 
νομοσχέδια καί ή Κνέσσετ εΐναι αρ
μόδια νά ι ά ψηφίση ή νά τά ,ππορ- 
ρίψη. Καί οί επιτροπές δέν έχουν, 
δ π ω ς  .συμβαίνει σ’ άλλα κοινοβούλια, 
τό δικαίωμα νά ενεργήσουν ως ανώ
τατοι έπιθεωρητές υπουργείων καί 
οργανισμών. Μιά επιτροπή, πρός τό 
παρόν, ξαναεξετάζει ενα νομοσχέδιο

τής αρμοδιότητας της καί μπορεί νά 
υπόδειξη τήν τροποποίηση του, αλλα 
εΐναι ή κυβέρνηση πού δέχεται τήν 
τροποποίηση κι’ οχι ή επιτροπή που 
τήν επιβάλλει.

Γενικώς, ό κοινοβουλευτικός έλεγ
χος π ά ν ω  στήν έκτελεστική εξουσία 
εΐναι άκόμα άκαθόριστος, πρό παντός 
αφ’ δτου οί «Μαπαϊνικς» του Μπεν 
Γκουριόν κατέλαβαν τ ις  στρατηγικές 
θ έ σ ε ι ς . 'Υπάρχει έξ άλλου μιά _τάση νά 
γίνη ή ουσιαστική συζήτηση τών νομο
σχεδίων μα?ιλον στις επιτροπες,στίς ο
ποίες δλα τά κόμματα άντιπροσωπευον- 
ται άναλόγως μέ τή δύναμή τους, παρά 
στήν Βουλή.Κι'δταν ένα νομοσχέδιο γυ
ρίζει σ τ ή ν  Κ 'έσσετ γιά τήν τελική συ
ζήτηση καί τήν ψηφοφορία, το περιε
χόμενό του και η μοΐρα του έχουν ηδη 
άποφασισθή. Πάντως κάθε νομοσχέ- 
?ιο κάνει τήν πρώτη καί τήν τελευ
ταία εμφάνισή του μπροστά στήν δλο 
μέλεια τής Κνεσσετ, καί η Βουλή δέν 
έχει παραχωρήσει τίποτε άπό τό τόσο 
ζηλότυπα φυλαγμένο δικαίωμα της 
νά έκφέρη τή γνώμη της.

Τό τελευταίο Συμβουλιο τοΰ Κρά
τους, μέ μιά επανάσταση άνευπροη
γουμένου στά έβραικα χρονικά, από 
τήν εποχή τοΰ Μπαρ Κ ο χ μ π α ,  κα θιέ
ρωσε, σέ πέντε λεπτά τό χρόνο γιά 
τούς ρήτορες. ’Αλλά, δταν η Κνέσσετ 
συνεδρίασε γιά πρώτη φορά στην Ι ε 
ρουσαλήμ, άνοιξαν τα πηγαδια τής 
ευφράδειας. Ά π ό  τότε η ρητορικη 
φούντωσε. ’Αφού οι Εβραίοι π;εριμε- 
ναν δυό χιλιάδες χρόνια γιά νά μιλή
σουν, οί άντιπρόσωποί τους δέν̂  φαί
νονται διατεθειμένοι νά περιμένουν 
ούτε ένα λεπτό περισσότερο. Οί μισοί 
άπ’ τούς βουλευτές μπορεί νά είναι 
στό καφενείο τής Βουλής γιά νά φάνε 
έ'να «στρούντελ», άλλά πάνω στό βή
μα ύπάρχει πάντα κάποιος πού εξηγεί 
τήν ψήφο του, κερδίζοντας ετσι λίγο 
χώρο στίς εφημερίδες. Μη έχωντας 
συναίσθηση τής ρητορικής του δεινό
τητας, πολύ συχνά πετυχαίνει τή με
γίστη άπόδοση τών φονητικών του δυ
νατοτήτων. "Οταν κάποτε, δ πρόεδρος 
τόν παρακάλεσε νά μιλήση λίγο σι- 
γώτερα, δ άγανακτισμένος βουλευτής
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ξεχούφανε τή Βουλή, ουρλιάζοντας 
στό μικρόφωνο : «ποιός φωνάζει ; *.

Ά λλά  συνήθως, καί δ πρόεδρος, 
Ίόσεφ  Σπρίντζακ, και ή Κνέσσετ, 
κρατανε ενα σταθερό επίπεδο άποτε- 
λεσματικότητας καί αξιοπρέπειας. Χά
ρις σέ μιά νέα καί έξυπνη διαδικασία 
ή Βουλή αποφασίζει πυσο ακριβώς θά 
βαστήξη ή συζήτηση γιά κάθε νομο
σχέδιο, καί πόσο καιρό δικαιούται κά
θε κόμμα. Ή  υπέρβαση τών χρονικών 
ορίων απ’ ενα ρήτορα αποβαίνει είς 
βάρος τοΰ κόμματός του. 01 ρήτορες 
στολίζουν τά έπιχειρήματά τους μέ 
λογοτεχνικές καί άλλες παρεκβάσεις, 
καί έχουν τήν τάση -νά καιροσκοπούν 
μέ τό μικρό φώς που τούς ειδοποιεί, 
δτι ή ώρα πέρασε. Οί βουλευτές δια
κόπτουν μέ ειρωνικές παρατηρήσεις, 
δ πρόεδρος άντιλέει καί αγορεύει καί 
χτυπά τό σφυρί. Ά λλά δλοι μαθαί
νουν. 'Η  φινέτσα καί ή πειθαρχία ά- 
ποκτούνται μέ τό καιρό. Καλά είπε, 
δ Σπρίντζακ : Μήτως ήταν κι’ δ πα
τέρας μου πρόεδρος τής Κνέσσετ ; » 

"Ε χ ω  δει παλιότερα κοινοβούλια 
μέ δλιγότεριι αξιοπρέπεια ’Έ χ ω  επί
σης δει κοινοβούλ'α δπου ή πειθαρχία 
εΐναι απόλυτη, δ ίου νομοσχέδια πού 
αλλάζουν δλόκληρη τή συγκρότηση 
καί τήν Ιστορία ένός κράτους, υποβάλ
λονται, συζητοϋνται καί ψηφίζονται 
δ.ά βοής, χωρίς καμμιά διαφωνία, στό 
διάστημα μισής ώρας. Λεν υπάρχει τέ
τοιος κίνδυνος στήν Κνέσσετ. Θά μπο
ρούσε νά ζητήση κανείς λίγο περισσό
τερη έλασιικότητα στις τάξεις τών 
κομμάτων. Εκτός άπό ελαφρές πα
ραλλαγές σέ μή σοβαρά ζητήματα, 
κάθε κόμμα ψηφίζει σταθερά κατό
πιν φανερών προσυνεννοήσεων. Μο
λονότι ή ίδια θαυμαστή ομοφωνία 
συναντάται συχνά καί στά Δυτικά κοι
νοβούλια— κι’ έδώ υπάρχει έ ιί  πλέον 
ή δικαιολογία δτι πρόκειται γιά εθνι
κή ανάγκη —αυτό δέν συμβάλλει στην 
καλή λειτουργία τοΰ θεσμού. Λ περ
βολική ομοφωνία μπορεί νά είναι 
άλλο τόσο ολέθρια δσο ή διαφωνία.

Λένε γιά τόν Μπέν Γκουριόν οτι 
άρνήθηκε τό στέμμα τοΰ ’Ισραήλ μόνο 
επειδή δέν ήθελε νά γίνη Δαβίδ ο 2ος.

Ό  μικρός δυναμικός άνθρωπος μέ 
τ ’ άσπρα μαλλιά γυρω άπ τή φαλα- 
κρα, κυβέρνησε τή χώρα με τήν ανε- 
ξάνιλητη ενεργητικότητά του. Στήν 
προσωπική του διεύθυνση τοΰ πολέ
μου αποδίδεται γενικώς ή νίκη. Γώρα 
πού άνέλαβε νά ΰπερνικήση τήν οικο
νομική κρίση, θά εχη καί τή νίκη 
αύτή, uv κερδίση κΓ αύτή τή μάχη. 
Ά λλά  τό αντίτιμό της είναι ή ύπερ- 
συγκέντρωση τών αρμοδιοτήτων, ένα 
έργο ανώτερο άπό τήν ανθρώπινη δύ
ναμη, και μιά χρόνια συμφόρηση καί 
στά κατώτερα γραφεία, έφ’ ολης τής 
γραμμής. Τό ίδιο περί που ̂  συμβαίνει 
με τόν 'Υπουργό τών Οικονομικών 
Έ λιέζερ  Καπλάν καί σέ μικρότερο 
βαθμό, σχεδόν μ’ δλα τά μέλη τής 
Κυβερνήσεως.

Πάει δ παλιός καλός καιρός τού 
’Εβραϊκού Πρακτορείου πού ακόμα 
κι’ , ένας απλός δημοσιογράφος—γιά 
νά μή πούμε κι ° ένας σημαντικός δω
ρητής -  μπορούσε νά καθίση νά συ- 
ζητήση επί μακρόν μέ οίοδήποτε ή- 
γέτη. Σήμερα 6 ήγέτης είναι μέλος 
τής κυβερνήσεως τοΰ Ισραήλ. Π ο 
νάει σέ μιά πελώρια λιμουζίνα μέ τη 
σημαιονλα τής Σιών, κι” ένα οπλι
σμένο σωματοφύλακα δρθιο στην 
πόρτ ι. Τοΰ καιρού του γίνεται αυ
στηρή κατανομή, δπως μέ τό βούτυρο. 
Είναι δυσκολότερο νά πειύχης μιά 
συνέντευξη μαζί του, παρά μέ τ> ν 
Πάπα, δπω: μπορεί νά βεβαίωση δ 
υποφαινόμενος έξ ιδίας πείρας. Αλλά 
τό κυριώτερο είναι δτι όί υπουργοί 
δυσκολεύονται φοβερά νά τά βγάλουν 
πέρα, γιατί προσπαθούν νά κά'ουν 
περισσότερο άπ’ δτι μπορούνε. Παρα
δείγματος χάριν, χάνουν ατέλειωτες 
ώρες στό τραπέζι τής κυβερνήσεως 
στήν Κνέσσετ, αντί νά έχουν· ενα κοι
νοβουλευτικό υφυπουργό πού νά τούς 
άντιπροσωπεύη. Λαμβάνουν μέρος 
έπίσης στίς συζητήσεις τών διαφόρων 
έπιτροπών τής Κνέσσετ. Στό μεταξύ 
τά προβλήματα τής διοικήσεως συσ
σωρεύονται. Σ ’ δρισμένα υπουργεία 
ακόυσα υπαλλήλους νά εκφράζουν 
ϊδιωτικώς αμφιβολίες κατά πόσον οί 
υπουργοί των θάχουν πια καιρό γιά
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οργανωμένη δούλε·ά καί άκόμα πε
ρισσότερο γιά οργανωμένη μελέτη. 
Αυτό μπορεί νά οφείλεται σ’ έλλει
ψη αρμοδίου προσωπικοί'. Ά λλά 
δποια και ναναι ή αιτία, ενα; ευρύ 
τερος καταμερισμός τής υπουργικής 
εργασίας πρέπει νά είναι ή πρώτη 
ανάμεσα στις επείγουσες μεταρρυθμί
σεις τοΰ ’Ισραήλ.

'Ο «Β G .», δπως τόν λένε χαϊδευ
τικά οί φίλοι του, διευθύνει τήν κυ
βέρνησή του σάν νά ήταν δημοδιδά 
σκαλος. “Οταν τό κυβερνητικό τε
τραετές Σχέδιο Άναπτύξεως καί Ά -  
πορροφήσεως ετοιμάσθηκε, τό τύπωσε 
σέ φ υλλάδιο πού κάθε υπουργός ε- 
πρεπε νά εχει πάντα στή τσέπη, καί 
σέ άιρίσες πού κάθε υπουργός πάλι 
έπρεπε νά βάλη στόν τοίχο ή κάτω άπ’ 
τόκ ρύσταλλο τοΰ γραφείου του. Ό  
« Β -G·» ζήτησε επίσης άπό κάθε 
υπουργό νά κυττάζη τό Σχέδιο κάθε 
πρωί καί νά ρωτάη τόν εαυτό του τί 
είχε κάνει και τί σκόπευε νά κάνει 
έκείνη τή μέρα γιά .τήν πραγματο
ποίησή του. Θεωρητικώς κάθε ΰπουρ- 
γός έχει αυτοπροαίρετα δικαιώματα, 
γιατί οί εξουσίες τοΰ "Υπατου Α ρ 
μοστή τής Εντολής έχουν διανεμηί>ή 
μεταξύ τών διαφόρων υπουργών καί 
επίσημα άναγνωρισ·θή σ’ αυτούς άπό 
τήν Εφημερίδα τής προσωρινής Κυ
βερνήσεως, δταν ό “Υπατος Α ρ μ ο
στής άνεχώρησε μέ τά βρεταννικά 
στρατεύματα. Κάθε υπουργική άπό- 
φαση— συμπεριλαμβανομένων τών εκ
τ ά κ τ ω ν  μετρούν πού Ισχύουν γιά τρεις 
μήνες εκτός αν ακυρωθούν άπ’ τήν 
Κνέσσετ— ισχύει άπ’ τή δημοσίευσή 
του στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως. Ά λλά κάθε άντίτυπο τής ’Ε 
φημερίδας, προτού πάει στό τυπο
γραφείο, περνάει άπ’ τό γραφείο τού 
πρωθυπουργού, δπου μπορεί νά 
«κρατηθή».

Στήν πρακτική εφαρμογή δμως αύτό 
δέν φαίνεται νάχη συμβή άκόμα, γιατί 
κανένας υπουργός δέν θά μπορούσε νά 
σκεφθή ν’ άναλάβη μιά κάπως σημαν- 
τικώτερη πρωτοβουλία χωρίς νά συμ- 
βουλευθή τόν πρωθυπουργό ή δλους 
τούς συναδέλφους του στό 'Υπουργικό 
Συμβούλιο, πού συνήθως συνεδριάζει

μιά φορά τήν εβδομάδα. Ό  «Β. G.» 
ελέγχει τήν ήμερησία διάταξή τών 
συνεδριάσεων και μπορεί'νάσυγκα- 
λέση έκτακτες συνεδριάσεις. Ά λλά 
πρέπει νά λεχθή δτι έχιι υποβάλλει 
στήν ήμερησία διάταξη καί τά δικά του 
τά σχέδια. Οί κυβερνητικές άποφά- 
σεις λαμβάνονται κατά απλή πλειο
ψηφία, στήν όποία 6 ΙΙρόεδρος έχει 
έ'να ψήφο οπως δλοι οί ά'λλοι. Φυσικά 
τό κόμμα του, τό Μαπάϊ, έχει εννέα 
άπό τά δεκαέξη υπουργεία. Μολα 
ταΰτα ό «Β. G.» έ'τυχε νά καταψηφι- 
σθή, άκόμα καί σ’ ένα ζήτημα πού 
άφοροΰσε τή διαμόρφωση τών συνό
ρων. Άφοΰ ληφθή, μιά άπόςραση γί
νεται ευθύνη κάθε υπουργού, καί κ t- 
νένα άπό τά μέλη τής κυβερνήσεως 
δέν μπορεί νά τήν καταψήφισή στήν 
Κνέσσετ. "Ενας υπουργός μπορεί νά 
εκφέρει τήν προσωπικήν του γνώμη 
στην Κνέσσετ, μόνο εάν ή πλειοψηφία 
τοΰ κυβερνητικοΰ συμβουλίου τοΰ πα- 
ραχοορεΐ έξαιρετικώς αύτό τό προνό
μιο. Μ,τορεΙ δμως ν’ άπόσχη άπ’ τήν 
ψηφοφορία έκτος πάλι αν ή πλειοψη
φία τοΰ κυβερνητικού συμβουλίου άπο- 
φασίση τό άντίθετο

Αυτός ό εσωτερικός κανονισμός έ'χει 
έμπνευσθή πρό παντός άπό τά γαλ
λικά κι’ ελβετικά πρότυπα. Ά λλά 6 
βασικός νόμος πού κυβερνά σήμίρα τό 
’ Ισραήλ έμπνέεται σχεδόν εντελώς άπό 
τό βρεταννικό πρότυπο. "Οταν ή ’Εν- 
τολοδόχος Δύναμις άπεχώρησε, ή προ
σωρινή Ίσραηλιανή Κυβέρνηση παρέ
λαβε άτόφια τή νομοθεσία πού οί Βρε- 
Tuvvoi άφισαν π ίσοι τους— εκτός άπό 
τούς περιορισμούς τής μεταναστεύ- 
σεως καί τής πωλήσεως τών γαιών. 
Μιά τέτοια κληρονομιά αποτελεί τή 
φυσική εύτακτη διαδικασία στή δια
δοχή τών Κρατών. Μπορεί νά περάση 
πολύς καιρός πρίν βγάλη τό ’Ισραήλ, 
άρχαιο έθνος τοΰ Νόμου, ένα δικό του 
βασικό νόμο καί ενα δικό του σύν
ταγμα.

'Υπάρχουν αρκετά σχέδια συντάγ
ματος, άπ’ τά οποία τό πιό διαφημι
σμένο είναι εκείνο τοΰ Λρος Λέο Κόν, 
πολιτικού συμβούλου τοΰ Ίόραηλια- 
νοϋ Υπουργείου Εξωτερικών καί έμ·
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πειρογνώμονος εκτός άπ’ τά άλλα, γιά 
τό σύνταγμα τοϋ Ελευθέρου ’Ιρλαν
δικού Κράτους.

Ά λλά ή δυσκολία είναι δτι ή συ
ζήτηση κιιΐ ή ψήφιση θά άναβληθοΰν 
επ ’ αόριστο, Καί έχει τεθή σιωπηρώς 
κατά μέρος καί τό ζήτημα τοΰ προσ
διορισμού τής Κνέσσετ— εάν είναι μιά 
απλή συντακτιχή συνέλευση η ενα κοι
νοβούλιο μέ κανονική θητεία.

Γιατί αύτή ή άναβολή ; Γιατί ό 
Μπέν Γκουριόν καί ό συνασπισμός 
του φοβούνται μιά διασπαστική συ
ζήτηση πάνο) στή βασική συγκρότηση 
τού κράτους, τή στιγμή πού τό ’Ισραήλ 
αντιμετωπίζει άκόμα τά επιτακτικά 
προβλήματα ενός εχθρικού αραβικού 
κόσμου, τής άπορροφήσεως τών με
ταναστών καί τής οικονομικής άνορ-

θώσεως. 01 άθεοι καί of, ραββίνοι, 
παραδείγματος χάριν, οπαδοί τής κυ
βερνήσεως καί οΐ δύο, συμφωνούν οτι 
είναι καλλίτερα νά έπιτευχθή μιά 
ελάχιστη συμφωνία γιά τίς σχέσεις 
μεταξύ κράτους καί εκκλησίας τώρα, 
πού τό Ισραήλ συγκεντρώνει δλη τή 
δύναμή του στήν προσπάθεια νά βρε- 
θή  στέγη γιά ενα εκατομμύριο νέους 
κατοίκους, παρά νά χωρισθή ή χώρα 
άπό δογματικές διαμάχες. "Ετσι φαί
νεται δτι ή σκέψη είναι ν’ άντιμετω- 
πισθή κάθε ζήτημα χώρια, καθώς 
εμφανίζεται μέρα μέ τή μέρα, δπως 
κάνουν οί ’Άγγλοι, παρά νά έπιβληθή 
ενα Σύνταγμα σέ μιά κοινωνία σέ συ
νεχή άνάπτυξη. Τό δτι οί “Αγγλοι 
•βγάλανε έ'να Μπέβιν— λέει δ Μπέν 
Γκουριόν— δέν σημαίνει δτι δλα δσα 
κάνουν δέν είναι καλά».

Οί άρχαιολογικοί Θησαυροί 

τής σπηλιάς τής Ιεριχώς

Ή  πρόσφατη άνακάλυψη εβραϊ
κών χειρογράφων, κατά 1100 χρό
νια περίπου άρχαιοτέρων άπό τά 
παλιότερα πού είναι γνωστά μέ
χρι σήμεοα, προκάλεσε μεγάλη 
αϊσθησι στόν άρχαιολογικό κόσμο. 
Οί άρμόδιοι δηλώνουν δτι πρόκει
ται γιά τήν μεγαλύτερη άνακάλυ
ψη πού έγινε ποτέ στήν άρχαιο- 
λογία.
Ή  Α ν α κ ά λ υ ψ η  τ ώ ν  χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν .

‘Η ιστορία τών χειρογράφων άρ- 
χίζει άπό τό φθινόπωρο 1947. Ε 
νας άραβας τσοπάνης όδήγησε 
τό κοπάδι του γιά βοσκή στούς λό
φους τ^ς παραλίας τής Ν εκρές 
θ ά λ α σ σ α ς . "Ε να  άρνί άπομακρύν- 
θηκε καί ό τσοπάνης, δταν πήγε 
νά τό ξαναφέρη, είδ ε  ενα κυκλικό 
άνοιγμα σ ’ ενα βράχο. ’Έ ρ ρ ιξε  
μιά ματιά άπό περιέργεια, άλλά 
δέν μπόρεσε ν’ άντιληφθή παρά 
μόνο μιά μεγάλη μαύρη σπηλιά. 
"Α ρπαξε μιά πέτρα, τήν έρριξε κι’ 
ακούσε τό θόρυβο ένός άντικείμε- 
νου πού γίνεται κομμάτια. Φοβι
σμένος έφυγε, άλλά γύρισε άργό- 
τορα μ’ ένα φίλο του. Μαζί έρευ-

νήσανε τή σπηλιά και άνακάλυψαν 
μεγάλα δοχεία μέσα στά όποια 
βρήκαν, δχι χρυσό, άλλά χειρό
γραφα τυλιγμένα σέ δερμάτινους 
κυλίνδρους, σκεπασμένα άπό μία 
άγνωστη >>ραφή. Πήρανε μαζί τους 
οκτώ κυλίνδρους πού μοιράσθηκαν 
μεταξύ τους, καί φύγανε. Μ ετά ό 
καθένας τους προσπάθησε νά τούς 
πουλήση σέ έμπορους τής Βη
θλεέμ . Ά φ οϋ δέν τό κατάφεραν, ό 
ενας άποτάθηκε στό πανεπιστήμιο 
τής Ιερ ο υ σα λή μ  πού άγόρασε τούς 
τέσσα ρες κυλίνδρους πού τοΰ προ- 
σέφεραν. Ό  άλλος πούλησε τό με
ρίδιά του στό μοναστήρι τοΰ Α 
γίου Μάρκου στήν Ιερ ου σα λή μ , 
άπ’ δπου τά χειρόγραφα έστάλη- 
σαν τελικώ ς στήν Α μερικανική 
Σχολή Ά νω τολικώ ν ’Ερευνών πού 
τά φωτογράφησε γιά νά τά δη- 
μοσιεύση. Μόνο τό 1938 μιά άρ- 
χαιολογική άμερικανική εφημερίδα 
έκανε γιά πρώτη φορά μνεία τής 
άνακαλύψεως, σ ’ ένα μικρό άρ
θρο πού, διαπιστώνοντας δτι τά 
χειρόγραφα ήσαν βιβλικά κείμενα 
γραμμένα στό  άρχαϊα έβραϊκά, 
τά τοποθέτησε στό δεύτερο αιώνα



π.Χ. καί έδ ειξε  έτσι τήν τεράστια  
άξία τους. Ό  πόλεμος έμπόδισε 
μιά βαθύτερη ερευνά στό μέρος 
της άνακαλϋψεως, πού κατέχεται 
άπό τούς ’Ά ρ α β ες.
Οί ά ν α α κ α φ ε ς  στή  σ π η λ ιά .

Τό Φεβρ)ριο 1949, μιά άμερικανι- 
κή έφημερίδα δημοσίευσε πληροφο-
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Τά χειρόγραφα δπως ήσαν τή οτι γ 
μήν ΐής άνακαλϋψεως.

ρίες άρκετά άκριβεΐς γιά τήν άνα- 
κάλυψη καί άνέφερε δτι ή σπηλιά 
βρισκόταν κοντά στό Έ ϊν  Φ εσκά, 
νοτίως τής Ιερ ιχ ώ ς. Αύτή τήν π λη
ροφορία οΐ άμερικανοί τήν πήραν 
άπό τούς μοναχούς τοΰ 'Α γίου

Μάρκου, ένας ά π’ τούς όποιους, 
δπως φαίνεται, ε ίχ ε  έπισκεφθή τή 
σπηλιά μαζί μέ τόν άραβα τσοπά- 
νι. Μέ τήν παρότρυνση τοΰ κ. Τζ. 
Λάνκεστερ Χάρντιγκ, έπιμελητή 
τών άρχαιοτήτων τοΰ Βασιλέα  
Ά μπ ντουλλά , μιά άποστολή τοϋ 
Τμήματος ’Αρχαιοτήτων τής Ύ -  
περιορδανίας, άρχισε τίς έρευνες 
στό ιστορικό μέρος. Μ ετά άπό 
τρ εϊς μ έρες άναζητήσεων, κατόρ
θω σε νά βρή τή σπηλιά. Ό  κ. Χάρ- 
ντιγκ, πού είναι άγγλος, ζήτησε τή 
συνδρομή τής Βιβλικής καί ’Αρχαιο
λογικής Γαλλικής Σ χολής τής ‘Ι ε 
ρουσαλήμ καί τοΰ Γαλλικοΰ ’Α ρ
χαιολογικού Μ ουσείου γιά τήν 

• έρευνα τής σπηλιάς καί τήν ε ξ έ 
ταση τών εύρημάτων. Σύμφωνα μ’ 
ένα άρθρο τοΰ κ. Χάρντιγκ πού 
δημοσιεύθηκε σ τό «Τ ά ϊμ ς»  τοΰ Λον
δίνου, π ολλές έκατοντάδες μικρο- 
κομμάτια άπ' τά χειρόγραφα καί 
άπό τά δοχεία , καί κομμάτια άπό 
μάλλινο ύφασμα πού χρησίμευον 
γιά νά τυλίγουν τά χειρόγραφα,βρέ
θηκαν στή σπηλιά. Στό άρθρο του 
ό κ. Χάρντιγκ είναι τής γνώμης 
δτι ήδη άπό τήν εποχή τών Ρ ω 
μαίων άλλος εΤχεν έπισκεφθή τή 
σπηλιά, καί άναφέρει ένα κείμενο 
τοΰ Ό ριγένη, στό όποιο λέγετα ι 
δτι κατά τή βασιλεία  τοΰ Καρα- 
κάλλα, τό 217 π .Χ ., κείμενα τής 
Π αλαιάς Διαθήκης είχαν βρεθή 
κοντά οτήν 'Ιεριχώ . Ό  Ό ριγένης το
νίζει o t l  οί κύλινδροι ήσαν τυλιγ
μένοι στό μαλλί καί βαλμένοι σέ δο
χεία . Ή  συγκέντρωση τών ύπολειμ- 
μάτων έδ ειξε δτι τουλάχιστο σα- 
ραντα δοχεία  βρισκόντουσαν στή 
σπηλιά. Είναι δλα τοΰ ίδιου τύπου 
καί έχουν 60 έκατοστά ύψος καί 
25 διάμετρο. Δεδομένου δτι 5 ή 6 
κύλινδροι μπορούσαν πολύ καλά νά 
τοποθετηθούν σ ’ ένα δοχείο, μπο
ρεί νά συμπεράνει κανείς δτι του
λάχιστον 200 κύλινδροι είχαν φυ- 
λαχθή στή σπηλιά.

Ή  γνώμη τοϋ καΦηγητοϋ Σού- 
κενικ.

Ό  κ. Ε. Λ. Σούκενικ, καθηγητής
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Μολονότι οί τσοπάνηδες τά κακο- 
μεταχειρήσθηκαν λίγο, τά  χειρό
γραφα εΤναι πολύ καλά διατηρη
μένα παρ’ δλην τή λεπτότητά  τους.

Ό  καθ. Σούκενικ άνήγγειλε δτι 
τό έβραϊκό κ ανεπιστήμιο έχει μόνο 

τρία χειρόγραφα κι’ 
δχι τέσσα ρα  δπως ε ΐ-  
χε λεχθή. Τό πρώτο 
περιέχει τό τελευτα ίο  
μέρος τοΰ βιβλίου τοΰ 
Ή σ α ΐα  (ένα τρίτο πε ■ 
ρίπου), τό δεύτερο μιά 
συλλογή άπό ύμνους 
άπό συγγραφέα καί 
έποχή άγνωστα, καί 
τό τρίτο, έπίσης ά
γνωστο, έχει τ ίτ λ ο : 
«Πάλη μεταξύ τών 
παιδιών τοΰ φωτός 
καί τών παιδιών τοΰ 
σκότους».

Κατά τή γνώμη τοΰ 
καθ. ' Σούκενικ, οί ύ
μνοι τοΰ δεύτερου χ ει
ρογράφου είναι πολύ 
ώραιότεροι άπό πολ
λούς ψαλμούς καί ό 
συγγραφ έας τους θά 
μποροΰσε πολύ καλά 
νά είναι ένας άρχη- 
γός α ίρέσεω ς, γνω
στός ώ ς «Δάσκαλος 
τής Εύθύτητας». Τό 
τρίτο χειρόγραφο άνα 

φέρει πώ ς «τά παιδιά τοΰ Λεβή, 
τοΰ ’Ιούδα καί τοΰ Βενιαμίν, γυρί
ζοντας άπό άγριες χώ ρες γιά  νά 
στρατοπεδεύσουν στά βουνά τής 
Ί,ερουσαλήμ, πολέμησαν τά παιδιά 
τοΰ Σκότους, τίς στρατιές τοΰ Έ ν - 
τόμ, τού Μοάβ, τοΰ Ά μ ό ν  καί 
άλλων». Τό χειρόγραφο έχει καί 
μιά λεπτομερέστατη περιγραφή 
τοΰ έβρα'ίκοΰ στρατού, στήν οποία 
άναφέρονται τό πεζικό, τό ιππικό, 
ή έπιμελητεία  κι’ άκόμα καί ή 
στρατιωτική άστυνομία.

Μολονότι συνεχίζονται οί συζη
τήσεις γιά τήν χρονολογία των, ό 
καθ. Σούκενικ είναι πεπεισμένος 
δτι τά έπτά χειρόγραφα είναι άπ’ 
τό δεύτερο αιώνα π .Χ .

‘Α ρχαιολογίας στό έβρα'ίκό πανε
πιστήμιο τής Ιερ ο υ σα λή μ  καί διευ
θυντής τοΰ Μ ουσείου 'Εβραϊκών 
’Αρχαιοτήτων, δήλω σε δτι τά χ ε ι 
ρόγραφα τής Ιερ ιχ ώ ς  άποτελοΰν 
τή σημαντικότερη άνακάλυψη έ-

Τ ά  χειρόγρα φα ά π λοκιένα .

βρα'ίκών κειμένων πού έγινε έω ς 
σήμερα.

Ό  καθηγητής Σούκενικ τόνισε 
δτι ή γλώ σσα  τών χειρογράφων 
έχει άγνό βιβλικό ύφος καί είναι 
ώραιότατη. Σ έ μερικά χειρόγραφα, 
ή όρθογραφία τών λέξεω ν έχει μιά 
μικρή διαφορά άπό τά κείμενα τής 
Μ ασσοράς, άλλά τό χειρόγραφο 
πού περιέχει ένα μέρος τοΰ Βιβλίου 
τοΰ Ή σ α ΐα  άντιστοίχεΐ άπόλυτα 
στήν έκδοχή τής παραδόσεω ς καί 
άποδεικνύει τήν γνησιότητα τής 
Βίβλου στή σημερινή της μορφή, 
Τ ά  χειρόγραφα περιέχουν θησαυ
ρούς πολυμαθείας καί θά βοηθή
σουν στήν έξήγηση πολλών λέξεω ν 
πού ή έννοιά τους ήταν σκοτεινή.
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'Α μ ερ ικ ά ν ικ η  Μκ·&εα·η
Στό μεταξύ ή ’Αμερικανική Σχο

λή Ά νατολικώ νΈ ρευνώ ν δημοσίευ
σε συμπληρω ματικές πληροφορίες, 
πού έπιβεβαιώνουν τήν γνώμη τοΰ 
καθ. Σοόκενικ καί παρέχουν νέα 
στοιχεία  γιά τά χειρόγραφα, πού 
είχαν αγοράσει άρχικώς οί μονα
χοί τοΰ 'Α γίου Μάρκου.

Κατά τή γνώμη τών κ.κ. Ο. Ρ. 
Σ έλλερ ς καί Ζ. Σ. Τρέβερ τής ’Α 
μερικανικής Σχολής ’Ανατολικών 
Ε ρ ευ νώ ν, ή σημασία τής άνακαλύ- 
ψ εως δέν μπορεί άκόμα νά καθο- 
ρισθή, γιατί δσο βγαίνουν στό φώς 
νέα στοιχεία ,άλλο τόσο αυξάνει καί 
ή άξία της. Οί παλαιογραφικές άνα- 
λύσεις δέν άφίνουν καμιά άμφιβο- 
λία γιά τή γνησιότητα τών χει
ρογράφων. ’Α νάμεσα στά δερμά
τινα άποσπάσματα βρίσκονται τρία 
μέρη τοΰ Βιβλίου τοΟ Δανιήλ. Ή  
γραφή τών άποσπασμάτων αότών 
μοιάζει μ’ έκείνη τοΟ Βιβλίου τοΰ 
Ή σ α ΐα . ’’Α λλα κείμενα είναι γραμ
μένα στήν Ά ραμα ϊκή  καί είναι εν
διαφέρον νά σημειωθή οτι, τά κύ
ρια ονόματα, δπως Δανιήλ, Σα- 
δράκ, Μ εσάκ καί Ά μπεντνέγκο, 
είναι γραμμένα δπως στά κείμενα 
τής Μ ασσοράς. Ή  μεγαλύτερη δια
φορά μεταξύ αύτών τών κειμένων 
καί τής βιβλικής γλώ σσα ς τής πα- 
ραδόσεως άφορά τήν όρθογρα- 
φία τοΰ Βιβλίου του Ή σ α ΐα , δπως 
διεπίστω σε ό καθ. Σούκενικ.
Μ ερ ικ ά  ά π ο σ π ά σ μ α τ α  ξαφ αν ίαύ 'η -

κ α ν .

Δέν έχει άκόμα έξακριβωθή τί 
περιέχουν δλα τά άποσπάσματα. 
Οί ιδιοκτήτες τών 17 άπ ' αύτά είναι 
γνωστοί, άλλά ύποτίθεται δτι άλλα 
άγοράσθηκαν άπό έμπορους ή ιδιώ 
τες, πού θέλουν νά κρατήσουν τήν 
άνωνυμία. Λόγω τής μεγάλης δη
μοσιότητας πού δόθηκε σ ’ αύτά τά

χειρόγραφα, οί ιδιώ τες πού έχουν 
άποσπάσματα έλπίζουν νά μπορέ
σουν νά κερδίσουν περισσότερο, 
άν τά πουλήσουν άργότερα.
'Η  η λ ικ ία  τώ ν  χ ε ιρ ο γ ρ ά φ ω ν .

Δέν είναι βέβαια εύκολο νά κα- 
θορισθή ή άκριβής ήλικία τών χ ει
ρογράφων. Ε κ είν ο  πού άναφέρει 
«τόν πόλεμο μεταξύ τών παιδιών 
τοΰ Φ ω τός καί τών παιδιών τοΰ 
Σκότους» μνημονεύει τούς Ή ττή τες 
τής ’Α σσυρίας καί τής Αίγύπτου, 
γεγονός πού άποδεικνύει δτι τό 
χειρόγραφο έγινε μετά τήν πτώση 
τής αύτοκρατορίας τοΰ ’Α λεξάν- 

,δρου τό 323 π .Χ . 'Υ ποτίθεται δμως 
δτι είναι προγενέστερο ά π’ τήν 
πτώση τής αύτοκρατορίας του Ά ν - 
τιόχου (64 π .Χ .) καί σχεδόν βέβαια 
προγενέστερο ά π ’ τό τέλος τής δυ
ναστείας τών Ά σμ ονα ίω ν(37  π .Χ .). 
Τό γεγονός δτι τά έβραϊκά τών 
χειρογράφων άνήκουν σ ’ ένα ένδιά- 
μεσο στάδιο μεταξύ τής βιβλικής 
γ λώ σσα ς τών τελευταίων χρόνων 
καί τής διαλέκτου τής Μησνά, δέν 
βοηθεΐ στόν καθορισμό τής ηλι
κίας τους.

Ό  καθηγητής Σούκενικ τείνει νά 
πιστέψη δτι ή σύνταξή τους εΐνοι 
προγενέστερη ά π’ τήν εποχή τών 
μακκαβαίων βασιλέων - ιερέων. Ή  
’Αμερικανική Σχολή καθόρισε ώς 
έξής τήν ήλικία τών χειρογράφων 
πού κατέχει :

Βιβλίο τοΰ Ή σ α ΐα  : δεύτερος 
αιώνας π .Χ ., χειρόγραφο αίρέσε- 
ω ς : πρώ τος αιώνας π .Χ ., καί τά 
άλλα κείμενα μεταξύ τοΰ τέλους 
τοΰ πρώτου αιώνα π .Χ . καί τών 
πρώτων ετών τής χριστιανικής έπο- 
χής. Μερικά κείμενα δέν έχουν ά
κόμα μελετηθή. Καί μόνο οί ειδι
κοί τής παλαιογραφίας θά είναι 
πιθανώς σέ θέση νά καθορίσουν 
κατά προσέγγιση τήν ήλικία τους.

Αυτή ή κοπελλα* αξιωματικός τής γυναικείας αατννομίας τής Χαίςτα 
ώμορφιά καί τή ζωτικότητα τής πόλεο^ς.



Βάϊτσμαν ό δημιουργός
ΤοΟ Α. Γκρανόττ Προέδρου τοΟ Κέρεν Καγιέμετ ΛεϊσραέΧ

’Ή δη στά νειάτα μου, α'κουγα συχνά τό δνομα τοΰ Βάϊτσμαν. Οί σιωνι- 
στες πού είχαν τή συνήθεια νά μαζευτούν στό σπίτι μας, στήν Όδησσό, συζη
τούσαν με τον πατέρα μου για τα Συνέδρια και γι' άλλα γεγολ'ότα τής σιωνι- 
στικης ζωής, και θυμάμαι οτι ανεφεραν συχνά τό δνομα τον Βάϊτσμαν. 
Μιλούσε προ παντός γι’ αυτόν ενας φίλος του, ό Δρ Γιόσουα Μπούχμιλ : 
μιλούσε για την επιστημονική σταδιοδρομία του, γιά τις συζητήσεις του στήν 
Ελβετία μέ τούς Ρωσοεβραίους, πού άντετάσσοντο στό Σιωνισμό, γιά τή 

δράση του στα σιωνιστικα Συνέδρια, όπου αγωνιζόταν γιά μιά πρακτική εργα
σία στο Ερετς Ισραέλ. Τότε είναι πού φούντωσε τό ενδιαφέρον μου γιά τήν 
προσωπικότητα τοΰ Βάϊτσμαν, γι’ αύτόν τόν άνθρωπο πού προερχόταν άπό 
ενα μικρό χωριό τής Ρωσίας καί μολονότι γνώριζε συνεχώς επιτυχίες στήν 
επαγγελματική του σταδιοδρομία, έμενε πιστός στήν ιδέα τής εθνικής μας 
αναγέννησης. "Εγινε^ υπόδειγμα γιά δλους μας, τήν εβραϊκή νεολαία τής 
Ρωσίας. Θέλαμε κι' εμείς ν’ απαλλαγούμε άπό τά δεσμά πού περιόριζαν τήν 
άνάπτυξη τών δυνάμεων μας στήν Τσαρική Ρωσία- ζητούσαμε χώρο, ενα 
έ?^εύθερο πεδίο, δπου θά μπορούσαμε ν’ ανοίξουμε τό δρόμο μας σνή ζωή και 
νά πραγματοποιήσουμε ταυτοχρόνως τούς σιωνιστικούς πόθους. Στό πρόσωπο j 
τοΰ Βάϊτσμαν βλέπαμε τή συμβολική σύνθεση, τή ζωντανή απόδειξη, δτι ενας/ 
νέο; Εβραίος μπορούσε νά φθάση ο’ ενα ψηλό - βαθμό μορφώσεως, χωρίς' 
ν’ άποσπασθή άπ’ τό λαό του κι’ άπ’ τή χώρα του.

Ι ο 1914, κατά τό καλοκαίρι εκείνο, τό τόσο ήσυχο, πού προηγήθηκε άπ’ 
τή θύελλα πού έπρόκειτο νά ξεσπάση μέ τήν κήρυξη τοΰ πολέμου, έλαβα 
μέρος'στη λιάσκεψη τή ; Ένώσεως τών Φοιτητών «Έχαβέρ», πού συνεδρίαζε 
στήν ωραία πόλη τής Χάϊδελβέργης, βορείως τοΰ Νεκαρ. Σπούδαζα τότε στό 
Πανεπιστήμιο τής Λωζαννης καί συμμετείχα ενεργώ; στήν κοινωνική ζωή τής 
«παροικία;» τών Ρωσοεβραίων φοιτητών πού υπήρχε στή Λωζάννη, δπως καί 
στις κυρ;ωτερες πόλεις τής δυτικής Ευρώπης. "Εκεί είδα τόν Βάϊτσμαν γιά 
πρώτη φορά : ήταν ήδη καθηγητής τή ; Χημείας στό Πανεπιστήμιο τής Μάν
τσεστερ. Ειχε έρθει στή Διάσκεψή μας για νάρθη σ’ επαφή μέ τή σιωνιστική 
νεολαία και νά γνωρίση τούς εβραϊκούς φοιτητικούς κύκλους τής Ελβετίας, 
τής Γερμανία; καί τής Γαλλίας. Ή  έκθεση πού μάς έκανε γιά τό Εβραϊκό 
Πανεπιστήμιο τής 'Ιερουσαλήμ, — Ιδέα πό γινόταν δλο καί πιό διιμοφιλής 
στίς τάξεις τοϋ σιωνισμού — έγινε δεκτή άπό μάς μ’ ενθουσιασμό, γιατί άπο- 
[ιλεπαμε σε μεγάλα πραγματα και σε ψηλές σκεψεις, τήν εποχή εκείνη πού 6 
«πρακτικός σιωνισμός» ζητούσε μικρές επιτεύξεις. Ή τα ν  κι’ δ ίδιος νέος καί 
ζωηρός, καί πολύ ευτυχής πού βρισκόταν σ’ εκείνο τό θερμό περιβάλλον τών 
αντιπροσώπων τών σιωνιστών φοιτητών τής Διασποράς.

Έπηκολούθησε τότε ή χρυσή εποχή τής Δηλώσεως Μπάλφουρ καί τό 
δνομα τοΰ Χαϊμ Βάϊτσμαν ήταν σ’ δλα τά στόματα. 'I I  εβραϊκή κοινή 
γνώμη είδε άμέβω; σ’ αύτόν τόν ενδεδειγμένο άρχηγό. Τό 1919 Ιπεσκέφ θηκε 
τήν ’Ολλανδία Στό ’Άμστερνταμ είχε οργανωθή μιά μεγαλειώδης σιωνι- 
στική εκδήλωση, στήν οποία λάμβανε μέρος ό άγγλος πρεσβευτής στήν ’Ολλαν
δία. Ό  τότε Πρόεδρος τού Δ .Σ . τού Κέρεν Καγιέμετ, δ Νεχεμιά Ντε Λιέμε,
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πήγε νά δή τόν Βάϊτσμαν. Τήν εποχή εκείνη Εργαζόμουνα ί^δη στό Κεντρικό 
Γραφείο τοΰ Κέρεν Καγιέμετ καί έτσι συνοδέυσα τόν Ντε Λιέμε. Τότε έγινε 
ή πραγματική γνωριμία μου μέ τόν Βάϊτσμαν. Γρήγορα ανοίξαμε μιά μακρυά 
συζήτηση ρωσικά. Ή ταν λίγο παράξενο ν’ άκονση κανείς τή ρωσική γλώσσα, 
μέσα σ’ εκείνη τή τόσο ιδιαίτερη ατμόσφαιρα τής Όλλανδίας, άπό τό στόμα 
ένός σιωνιστή ηγέτη, δεμένου μ’ δλη τήν καρδιά του στή χώρα τών παιδικών 
του χρόνων, καί στή γλώσσα, τήν δποία είχε μάθει τά πρώτα στοιχεία τής 
μεγάλης μόρφωσής του.

Τίς φωτεινές μέρες τής Δηλώσεως Μπάλφουρ διαδέχθηκαν οί γκρίζες 
μέρες τής πρακτικής εργασίας. νΕπρεπε ν’ άφοσιωθή κανείς στίς τρέχουσες 
ανάγκες τής πραγματοποιήσεως καί τής άναπτύξεως τής ιδέας. Ό  Βάϊτσμαν 
άγωνιζόταν άκατάπαυστα γιά νά διασώση τό περιεχόμενο τής επίσημης νπο- 
σχέσεως πού είχε δοθή στόν εβραϊκό λαό. Αύτή ή μακρά περίοδος υπήρξε 
γ’ αύτόν γεμάτη αγωνία, αποτυχίες καί έννοιες. Τό 'Υπουργείο τών ’Αποι
κιών στό Λονδίνο πρπσπαθονσε ν’ αφαίρεση ϊπ’ τή Δήλωση Μπάλφουρ τή 
ζωντανή αρχή της, τήν ψυχή τη;. Ενεργούσε μέ μιά εξαιρετική κακεντρέ- 
χεια, σύμφωνα μέ τήν καλλίτερη διπλωματική παράδοση, κι’ άκόμα μέ μιά 
συστηματική σκληρότητα. ΙΙαρ’ δλα τά εμπόδια καί τίς άντιξοότητες πού συσ- 
σιορευόντουσαν, δ Βάϊτσμαν στάθηκε στίς επάλξεις, ζητώντας άπ’ τούς Σιω- 
νιστές νά συνεχίσουν τό δρόμο ποΐι αύτό; είχε χαράξει : τό δρόμο τής άνοι- 
κοδομήσεως καί τής ειρηνικής κατακτήσεως τή ; μιά; θέσεως μετά άπ’ τήν 
άλλη, τής άπολυτρώσεοκ τοϋ ενό; «δουνάμ» μετά άπ’ τό άλλο, τή ; δημιουρ
γία; τής μιάς αποικίας μετά άπ’ τήν άλλη — γιά νά ενισχυθή τό Γισούβ, 
γιά νά δεκαπλασιασθή ή δημιουργική δραστηριότητα του έως δτου θαρχόταν 
ή γενιά των ελευθέρων ανθρώπων πού σάν ελεύθεροι άνθρωποι θά ενεργού
σαν. ’Εμείς, βυθισμένοι δπως εΐμασταν στή δουλειά τοΰ Κέρεν Καγιέμετ, 
βλέπαμε απολύτως τήν αποφασιστική σημασία τοΰ 'Ιδρύματος μας γιά τήν 
ανοικοδόμηση τής πατρίδος μα; μέ τήν επίμονη κατάκτηση τοΰ εδάφους τοΰ 
"Ερετς ’ Ισροέλ. Σήμερα είναι πια φανερό γιά δλους δτι μ’ αυτές τίς καθη
μερινές προσπάθειες, μέ τήν άγρια θέληση του, δ Βάϊσμαν συνέβαλε σημαν
τικά στήν δημιουργία τοΰ Εβραϊκού Κράτους. Ή  ίδια ή ζωή του είναι ενα 
παλλόμενο σύμβολο τής μακρυάς καί σκληρή; πορείας πού αναγκασθήκαμε 
νά κάνουνε έως τήν άνακήρυξι τοΰ Κράτους.

Οί επιστημονικές του έρευνες, προ παντός στόν τομέα τής πρακτικής 
εφαρμογής γιά τήν κατάκτηση τής φύσεως, υπήρξαν γι’ αύτόν πηγή συχνών 
άπογοητεύσεοιν άλλά καί μεγάλη; δημιουργικής χαράς, πού τόν φώτισε, μέ 
μιά έσίοτερική φλόγα. Παράλληλα μέ τήν επίπονη καί πικρή πείρα, μέ τίς 
απογοητεύσεις καί τίς αποτυχίες, τό σιωνιστικό εγχείρημα υπήρξε γιά τόν 
Βάϊτσμαν έ'να εκτεταμένο πεδίον δράσεως στό όποιο προχώρησε βήμα πρός 
βήμα, πρός ορίζοντες ουνεχώς ευρύτερους, έως τή στιγμή πού έδέησε νά 
δρέψη τούς καρπούς τών κόπων του: ένα Εβραϊκό Κρίτος ανεξάρτητο καί 
κυρίαρχο, άναγνοορισμένο άπό τά ’’Εθνη τοϋ κόσμου. Ά ξ ιζ ε  τοϋ Βάϊτσμαν 
νά ε ί ν α ι  δ πρώτος πρόεδρο; τοΰ Kράτoυc τοϋ ’Ισραήλ. Δέν είναι παρά μιά 
μικρή αμοιβή γιά τίς προσπάθειες πού κατέβαλε ανυπολόγιστα, γιά τήν 
αφοσίωση καί τή φλόγα μέ τίς όποιες υπεράσπισε τή σιωνιστική υπόθεση.

Ε ίθε νά μείνη μεταξύ μας γιά πολλά χρόνια άκόμα γιά νά μπορέσουμε 
νά ωφεληθούμε άπό τά έξοχα προσόντα του καί τίς μεγάλες αρετές του, ώς 
πολιτικοϋ κι’ ώς επιστήμονα.

m m  m  m m.  at - m m m m m" r r r t r r  * r s r r r r a



ΑΛΙΓΙΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ
Μ πέτ-Ά ολήμ, Ρός Ά άϊν , Νοέμβριος 1949

“Οταν πρό ολίγων ήμερων ό πρωθυπουργός τοΰ Ισραήλ άνοιξε τή νέα 
σύνοδο τής Βουλής, ολόκληρος 6 λαός περίμενε μέ ανυπομονησία νά μάθη 
άπ’ τό στόμα του τήν κατάσταση τώς χώρας καί τήν προοπτική γιά τό μέλ
λον. Τά προβλήματα πού μάς απασχολούν δλους είναι τόσα και τόσα, καί 
τόσο σοβαρά, ώστε ό καθένας άπό μάς νά συμμετέχη μ ’ δλη του τήν ψυχή 
στήν εξέλιξη τών πραγμάτων : ή μετανάστευση καί ή απορρόφησή της, οί 
διεθνείς μας σχέσεις καί ή εσωτερική πολιτική καιάσιαση, ή <τσένα» καί τό 
κόστος τής ζωής, καί άλλα πολλά ζητήματα ποΰ αφορούν τήν ύπαρξη τοΰ 
νεαρού μας κράτους.

Κι’ δμως εκείνο τό βράδυ, δταν ο πρωθυπουργός, άπό τό βήμα, άρχισε 
τό λόγο του, οί πρώτες του λέξεις έδωσαν αμέσως νά καταλάβη στό ’Έθνος 
δτι κάτι τό σπουδαίο είχε νά ανακοίνωση. «Μιά απ’ τις αρχαιότερες εβραϊ
κές κοινότητες τοΰ κόσμου, εκείνη τής 'Υεμένης «ανεβαίνει» στό ’Ισραήλ.
25.000 άπ’ τό σύνολο τών έβραίοον τής χώρας αυτής έχουν ήδη φθάσει καί 
ΙγκατασταΠή σέ τέσσερα καινούργια Μπατέϋ Άολίμ. ’Άλλοι θά ακολουθήσουν. 
Κάνουμε έκκληση καί πιστεύουμε ΰτι δλος ό λαός θά νοιώση τή θέση τών 
αδελφών μας αυτών, ποΰ επιστρέφουν σέ μάς μετά άπό μιά τόσο μεγάλη εξορία 
καί δτι δλοι θά τούς δείξουν συμπάθεια και κατανόηση».

Ή  είδηση ήταν καταπληκτική.· Μιά τέτοια μαζική μειανάστευση ενός 
στοιχείου πού βρίσκεται σέ μιά κατάσταση πραγματικά άθλια, όμολογουμένως 
δέν μποροΰσε παρά ν’ άνησυχήση λιγάκι τόν πληθυσμό, πού ήδη μέ τόση 
υπομονή καί καρτερικότητα υποφέρει τά καθημερινά τής ζωής στό ’Ισραήλ. 
Ό  μεγάλος άριθμός τών μεταναστών, ή ανάγκη, ε.τείγουσα καί επιτακτική, 
νά μπή αυτό τό στοιχείο στόν ίλιγγιώδη ρυθμό τής χώρας, ό τρόπος τής 
άπορροφήσεώ; τους, δλα αύτά δέν μπορούσαν παρά νά βάλουν σέ δύσκολη 
θέση τούς Ίστραηλινοΰς.

Ά λλά οί Ίστρ ίηλινοί γνωρίζουν κιόλας τούς τεμενίτες, δπως τούς λέμε 
εδώ. Ά π ό  πολλά χρόνια ένας μεγάλος αριθμός άπ’ αυτούς βρίσκεται στό 
’Ισραήλ καί παίρνει ενεργό μέρος στή ζωή τής χώρας. ’ Εργατικοί, νομοτα
γείς, ένα άπό τά καλλίτερα στοιχεία τή ; χώρας, δώσανε κατά τά τελευταία 
χρόνια εξετάσεις. Καί τις περάσανε μέ λαμπρά αποτελέσματα. Ό  πόλεμος 
γιά τήν ανεξαρτησία βρήκε to στοιχείο τών τεμενιτών στήν πρώτη γραμμή. 
Ακούραστοι στρατιώτες, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στόν αγώνα. Πάρα 
πολλά είναι τά θύματά τους στό πεδίο τών μαχών.

Σήμερα εΐναι οργανωμένοι. "Εχουν τόν βουλευτή τους, τόν Γκλοΰσκα, 
τήν ένωσή τους— τό Ό λέϋ Τεμάν— τις οργανώσεις τους. Αυτούς τούς ξέρουμε. 
Συνηθήσαμε νά τούς βλέπουμε στά λεωφορεία καί στήν αγορά, στούς δρόμους 
καί στά μαγαζιά, πάντοτε χαρακτηριστικούς παρ’ δλον τόν έξευρωπαϊσμό τους.

Τό τεμενίτικο στοιχείο, συγκεντρωμένο κατά τό 9 0 °/0 σε ώρισμένους 
μόνον συνοικισμούς, εξακολουθεί πάντοτε τή ζωή του καί ακολουθεί τΙς 
παραδόσεις του. Σπανίως θά δή κανείς έναν τεμενίτη σέ κινηματογράφο ή 
σέ συναυλία ή σέ θέιτρο, μακρυά άπ’ τό συνοικισμό του. Κατά τις γιορτές 
καί τά Σάββατα οί συναγωγές τους εΐναι γεμάτες καί δλοι τους, γέροι καί 
παιδιά, στιβάζονται στίς ευρύχωρες καί γυμνέ; αίθουσες τής προσευχής,
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Θέλησα νά γνωρίσω τοΰ; νέους πού ήρθανε. Νά δω αυτούς τούς ανθρώ
πους, ποΰ αποτελούσαν τήν αρχαιότερη εβραϊκή κοινότητα τ ή ; διασποράς 
καί πού σήμερα εΐναι τό νεώτερο στοιχείο τής χώρας μας.

Βρίσκομαι έτσι στήν πλατεία τής Πέταχ Τίκβα απ’ δπου ξεκινάει τό 
λεωφορείο γιά τό Ρός Ά ά ϊν , τό μεγαλύτερο άπ’ τά τέσσερα Μπατέϋ Ά ολίμ 
τών τεμενιτών.

Στήν ουρά, μακρά καί πολύχρωμη, κάτα> άπ τό θαυμάσιο νοεμβριανό 
ήλιο, βρίσκω τυχαίως έναν τεμενίτη, μέλος τής Ίσταντρούτ, πού γνώρισα 
στούς διαδρόμους τών γραφείων τής ’Εργατικής Ομοσπονδίας. Μέ κυτταζει 
μέ ίκανοποίησιν.

Τοΰ εξηγώ δτι θέλω νά τούς γνωρίσω άπό κοντά, νά δώ πώς ζοΰνε καί 
πώς σκέπτονται. Καί διαβάζω στά μάτια τοΰ συνομιλητοΰ μου και καταλα-

Μετανάστες ά π ’ τήν Υεμένη ο ’ ενα στρατόπεδο υποδοχής.

βαίνω από τά λόγια πού μοΰ λέει πόσο περήφανος εΐναι καί πόσο αγαπάει τούς 
ανθρώπους του.

«Θά δής κόσμο δπισθοδρομικό, κακοντυμένο καί βρώμικο. Καί ξέρω, 
μοΰ λέγει, δτι ή πρώτη σου εντύπωση θά  εΐναι κακή. Ά λλά αυτοί πσΰ ζοΰνε 
σήμερα στά τσαντήρια θά εΐναι σύντομα πολύτιμοι υπήκοοι τοΰ Κράτους 
μας καί πολλοί άπ’ αύιούς θ ’ αποκτήσουν τήν αναγκαία μόρφωση γιά νά 
διοικήσουν τή χώρα. Θά έργασθοΰν δλοι. Τό Κράτος δέν θάχη, δπως δέν 
είχε ποτέ μέχρι σήμερα, παράπονο άπ’ τούς τεμενίτες. Οί εβραΐοι πού 
έρχονται άπ’ τήν Ευρώπη μάς λένε δτι ΰπέφεραν πολύ καί έχασαν εκεί τούς 
δικούς του;. Τούς νοιώθουμε καί συμμεριζόμαστε τή δυστυχία τους, καί 
κάνουμε δτι μπορούμε γιά νά τήν ανακουφίζουμε. Ά λλά καί οί δικοί μας 
ΰπέφεραν, καί περισσότερο άπ’ δτι μπορείτε δλοι σας νά φαντασθήτε. Καρ-
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τβρικοί και ύπομονετικοί περιμένανε αυτήν τήν ώρα, τήν ώρα «ν' άνέβουν» 
στήν Πατρίδα. Και τώ ρα  πού ήρθε αυτή ή ώρα, ζητούμε και εμείς άπό τούς 
άλλους κατανόηση καί αγάπη για τούς δικοΰς μας. Πολλοί άπ’ οσους ήρθανε 
έδώ, δέν ήρθανε έπειδή αγαπάνε αύτή τή χώρα. Ή  ανάγκη καί οϊ περιστάσεις 
τούς έσπρωξαν έδώ. Οί δικοί μας ήρθανε επειδή αγαπάνε τή γή μας, γιατί 
ξέρουν καί πιστεύουν δτι έδώ είναι ή Πατρίδα τους καί τό μέλλον τών 
τόσων παιδιών τους».

* * *

Τό αυτοκίνητο σταματάει στήν είσοδο τοΰ Ρός Ά άϊν . Είναι ένα απέ
ραντο στρατόπεδο στήν πλαγιά ένός μικροΰ λόφου, μέ κά'τι πελώριες σκηνές, 
σκούρες καί βαλμένες σέ μικρή απόσταση ή μιά απ’ τήν άλλη. Στήν είσοδο 
μιά μεγάλη πινακίδα χαιρετάει όσους μπαίνουν: — Καλώς ώρίσατε στό 
Ρός Ά άϊν .

* *  *

Μπροστά μου έκτείνεται μιά περιοχή πού οί τελευταίες βροχές μετέτρε
ψαν σέ μιά απέραντη λίμνη. Είναι ενα δυσάρεστο χαρακτηριστικό τοΰ 
Ισραήλ. Παντού λάσπες καί νερά. Πέρα απ’ τή μικρή αύτή λίμνη, ζεΐ ή 
άλιγιά τοΰ Τεμάν. 11.000 ψυχέ: βρίσκονται μέσα στά μεγάλα τσαντήρια, 
έτοιμα νά φύγουν όταν θάρθη ή ώρα τής άπορροφήσεώς τους στή χώρα. 
Περνάω στήν αντίπερα όχθη τής μικρής λίμνης, περπατώντας πάνω σέ μιά 
στενόμακρη σανίδα. Καί από τίς δύο μεριές σχηματίζονται ουρές γιά τή διά
βαση. Σάν νά βρίσκωμαι μέσα σέ μιά μεγάλη φυλή τής Βίβλου Κι’ όμως αν 
δέν ήξερα ότι οί άνθρωποι αυτοί είναι Εβραίοι, θάλεγα πώς βρίσκομαι 
σ ’ έ'να αραβικό στρατόπεδο.

Ό  κόσμος τρέχει δεξιά καί αριστερά στους κενούς χώρους. Μιά ουρά 
είναι γιά τό συσσίτιο, άλλη γιά κανένα χαρτί, άλλη γιά τό γιατρό, καί έ'να 
σωρό άλλες γιά λόγους πού δέν πρόλαβα νά εξακριβώσω Δεξιά μου μιά μα
κρόστενη παράγκα στεγάζει τή Μασκιροΰτ, τή Γραμματεία δηλαδή καί τή 
Διαχείριση. Ό  Γενικός υπεύθυνος πού μέ δέχεται είναι νέος, γερμανικής 
καταγωγής. Μοΰ λέγει, ανάμεσα σ’ ένα τηλεφώνημα καί σέ καμμιά άλλη 
δουλειά: — «Πίστεψέ με, έ'χω έργασθήσέ πολλά Μπατέϋ Ά ολίμ  καί ποτέ δέν 
είδα μετανάστη πού νά μήν εχη τά παράπονά του. Έ δ ώ  στό Ρός Ά άϊν , κα
νείς δέν λέγει τίποτε. Δέν πιστεύίο νά ΰπάρχη Μπέτ Ά ολίμ  μέ χειρότερες συν 
θήκες ζωής, κι’ όμως οί Εβραίοι αυτοί θεωρούν τόν εαυτό τους εύτυχισμένο. 
Είναι πράγματι συγκινητικό. Χ θές μιά μητέρα μέ 12 παιδιά ήρθε νά μοΰ 
πή ότι τό ένα της παιδί ήταν άρρωστο. Τηλεφώνησα στό γιατρό καί αυτός 
πήγε καί τό είδε. Μετά άπό μιά ώρα, καθώς ετοιμαζόμουν νά φύγω, είδα 
τή γυναίκα, χαρούμενη, νά πλένη τά ρουχαλάκια τών παιδιών της. «Πώς πάει 
τό παιδί;» ροιτησα. «Ά φ οΰ τόν είδε δ'γιατρός, πάει καλλίτερα. Ό  Θεός 
δ Παντοδύναμος μάς προστάτεψε καί ήρθαμε έδώ».

* * *

Βγαίνοντας απ’ τή Γραμματεία, ξαναβρίσκο) τόν φίλο μου τής Ίσταν- 
τρούτ: — «’Έλα μαζί μου», μοΰ λέγει, «νά σοΰ δείξοί τούς φίλους μου καί 
τούς συγγενείς μου».

Μπαίνουμε σέ μιά σκηνή μεγάλη καί βαλμένη σ’ ένα απ’ τά καλλίτερα 
σημεία τοΰ στρατοπέδου. Στήν πόρτα κάθεται ένας γέρος. Μερικές άσπρες 
τρίχες καί άφθονα μπουκλάκια ξεφεύγουν απ’ τό παληό του σκούφο, πολλές 
τρίχες διακοσμούν τό πρόσοοπό του καί μία πυκνή γενειάδα κατεβαίνει στό 
στήθος του. "Ετσι, όπως μέ κυττάζει, μοΰ δίνει τήν εντύπωση ενός παληοΰ 
πατριάρχη.

— «Αυτός είναι δ αρχηγός τής οικογένειας», μοΰ λεγει ο <( ίλος μου, 
«έχει 4 γυναίκες καί 20 παιδιά. “Ολοι τους ζοΰνε μέσα στό τσαντήρι αυτό .

Τόν κυττάζω κατάπληκτος.
—  Μπορώ νά τοΰ υποβάλω μερικές έρωτήσεις ; ρωτάω.
— «Μπεβακασά», καί σπρώχνει μπροστά μου έ'να ξύλινο κιβώτιο άπό κον

σέρβες πού κάνει 
χρέη καρέκλας.

— Ρώτησε ιονε 
τί δουλειά έκανε 
στήν 'Υεμένη ;

'Ο  φίλος μου· 
είναι καλός διε
ρμηνέας.

— Αυτός δέν 
δούλευβ πιά. Δου
λεύανε τά παιδιά 
του. Ά λλος έκανε 
φανάρια, άλλος 
πέταλα, άλλος μι
κροπράγματα καί 
έτσι ζοΰσε ή οι
κογένεια.

— Ά φ ισ ε  τίποτε 
αναμνήσεις στή 
χώρα πού έγκα- 
τέλειψε ;

— Τίποτε. Οί 
Εβραίοι τοΰ Τέ- 
μαν ζοΰσαν μ'ενα 
όνειρο τόσους καί 
τόσους αιώνες- νά 
γυρίσουν στή γή 
τους. Γ ι ’ αύτό 
μείνανε πάντοτε 
ξένοι άπό τούς 
άλλους.

— Πώς ήρθανε 
στό ’Ισραήλ;

— Μέ τά πόδια
κάνανε όλη τ ήν Μετανάστης άπ' τήν ’Υεμένη,
έρημο μέχρι τα 
σύνορα τοΰ άγγλι
κοϋ προτεκτοράτου τοΰ ”Αδεν. Ε κ ε ί  τους παρελαβε η Γζοίντ καί έφθασαν 
στό 'Ισραήλ αεροπορικώς.

— Πώς -,διασχίσανε όλη τήν έρημο μέ τά πόδια ;
— Μάς εΐτανε ότι έπί τέλους ήοθε ο Μεσσίας- Τον περιμενα^ιε τόσα 

χρόνια καί τόν επιθυμούσαμε τόσο πολύ που ο δρομος μεσ την αμμο μάς 
φάνηκε περίπατος. ’Όταν στό ’Ά δεν μάς είπανε οτι θά φθαναμε στο Ισραήλ 
σέ μερικές ώρες, τούς πήραμε γιά τρελλους. Κ ι’ ομως είχανε δίκηο. Μπα- 
ρούχ άσέμ!

— Τί σκέπτεται νά κάνη τώρα :
— Νά έργασθή. Μήπως δέν ειται εδώ δ τόπος μ α ς: Μήπως δέν ήρθε
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ό Μεσαίας και μας εβγαλε απ’ τή δυστυχία καί τόν πόνο καί μας έ'φερε εδ ώ ; 
Θά δουλέψουμε καί τα παιδιά μας θά  μάθουνε «ϊβρίτ».

—  «Πώς βλέπει τά πράγματα εδώ; Δέν νομίζει δτι είναι πολύ δύσκολα;»
— «Δύσκολα; Γ ια τί; Τρώμε, μάς δοοσανε τσαντήρια νά κοιμηθούμε, θά  

μάς δώσουνε καί δουλειά. Τί άλλο θέλουμε. Μάθαμε δτι στίς άλλες πολιτείες 
ό κόσμος παραπονιέται. Δέν καταλαβαίνουμε γιατί. ’Εμείς είμαστε πολύ καλά.»

* * *

Φεύγω άπ’ τή σκηνή. Πραγματικά τά δσα μοΰ είπε δ γέρος μοΰ κάνανε 
εντύπωση. Κυττάζιο γύρω μου, δλο τήν ίδια εικόνα. Δέν βλέπω παρά ελά
χιστα παπούτσια, ελάχιστα πανταλόνια. Έ κ ε ΐ  κάτω μιά νοσοκόμα έ'χει 
μαζέψει γύρω της μερικά παιδιά καί τούς μαθαίνει πώς περνάνε τά κορδόνια 
στά παπούτσια. “Ενα παιδί της έ'χει υποβάλει μιά ερώτηση. Τή ρωτάω νά 
μοΰ πη τί τής ζήτησε. «Μοΰ ρωτάει γιατί πρέπει ό κόσμος νά φοράη παπού
τσια, καί δέν μπορώ νά τοΰ δόσα) πραγματικά νά καταλάβη .

Σέ μιά γωνιά, έ'νας νέος περιεργάζεται τις τιράντες πού βρήκε σέ μιά 
αποθήκη. «Τί νά τό κάνω αύτό ;» μοΰ .λέγει: «’Εμείς δέν τις φοράμε καί 
δέν μάς πέφτει τίποτε. Μήπως χρειάζονται τέτοια γιά νά δουλέψουμε τή 
γή μας ; »

Ό  ιατρός, ένας γάλλος, μοΰ λέγει δτι δλοι υποβάλλονται ευχαρίστως 
στή λεπτομερή ιατρική εξέταση πού τούς γίνεται. «Δέν παραπονιούνται οτι
δήποτε κ’ άν τούς κάνουμε. Δυστυχώς βρήκαμε πολλούς άρρωστους, φυμα
τίωση καί αναιμία είναι τά χειρότερα πού βρήκαμε. ’Αλλά υπάρχουν πολλοί 
πού έχουν μιά ζηλευτή υγεία».

Στήν τραπεζαρία, βλέπω έ'ναν δμιλο γυναικών πού κουβεντιάζουν. Οι 
περισσότερες έχουν κρεμασμένα στά φουστάνια τους παιδιά δλων τών ηλικιών, 
άλλες κρατάνε καί παιδιά στά χέρια. Οι περισσότερες περιμένουν καί άλλα. 
Τό δριο τής ήλικίας τους δέν περνάει τά 18. Μιά δέν πρέπει να ναι περισ
σότερο άπό 15.

Τήν ώρα πού ετοιμαζόμαστε νά φύγουμε, ό φίλος μου μοΰ διηγείται ένα 
ανέκδοτο πού κυκλοφόρησε σ’ δλο τό ’Ισραήλ. "Ενας Ύ εμενίτης καλείται στήν 
Μασκιρούτ. ’Εκεί τοΰ λένε δτι μπορεί νά έγκαταλείψη τό Μπέτ Ά ολίμ  καί 
νά έγκατασταθή σ’ έ'να σπιτάκι μ’ έ'να δωμάτιο κι’ έ'να μικρό χώλλ. 'Ο  Ύ ε μ ε 
νίτης παραπονιέται γιατί ή οίκογένειά του, άποτελουμένη άπό 30 άτομα, δέν 
χωράει σ’ έ'να μόνο δωμάτιο. Αμηχανία τοΰ υπαλλήλου. «Τί νά σοΰ κάνουμε ; » 
«Δώστε μου δυό δωμάτια καί θά βολευθώ μ ° δλη τήν οίκογένειά μου».

Βγαίνω άπ’ τό Ρός Ά ά ϊν  μέ περίεργα συναισθήματα, πού δέν μπορούν 
νά έκφρασθοΰν.

Ξέρω δτι δλοι αυτοί οί καινούργιοι άπορροφοΰνται στά αραβικά χωριά, 
πού εγκαταλείφθησαν άπό τούς παλιούς κατοίκους των κι’ δτι ασχολούνται μέ 
τήν καλιέργεια τών εληών. Χάρηκα τόσο πολύ πού γνώρισα τούς ανθρώπους 
αυτούς, πού δέν ξέρω πώς νά τό πώ στόν συνοδό μου.

Ά λλά μόλις κατεβαίνουμε άπ’ τό λεωφορείο στήν Πέταχ Τίκβα συναν
τάω ένα γνωστό μου, δλο παράπονα: «Νά σοΰ πώ— μοΰ λέει — μετάνοιωσα 
πού ήρθα στό ’Ισραήλ». Είναι μιά απρόοπτη ευκαιρία νά δώσω διέξοδο 
στά άσχημάτιστα αίσθήματά μου.

«Πάρε δύο γκρόσια, φίλε, καί πήγαινε στό Ρός Ά ά ϊν . ’Εκεί υπάρχουν 
άνθρωποι πού δέν φοράνε παπούτσια καί δέν καταλαβαίνουν σέ τί χρησι
μεύουν οι τιράντες, άλλά είναι ευτυχισμένοι πού είναι εδώ. ’Ίσω ς άντλήσης 
άπ’ αυτού; λίγη πίστη καί θάρρος.

Γ. Φ.

Ό μεγάλος σοφός της Ιερουσαλήμ
Τοΰ Έ λ ιά ο υ  Μπέν - Χόριν

Τό Βίλνο ήταν γνωστό ώ ς ή « ’Ιερουσαλήμ τής Λιθουανίας». Ά κό μ α  
περισσότερο γνωστή ώ ς Ιερουσα λήμ  τής Ρω σίας ήταν ή ’Ο δησσός, καί 
δέν είναι ίσ ω ς υπερβολή νά λέη κανείς δτι ή ’Ο δησσός ήταν ή ‘ Ιερου
σαλήμ δλης τής Διασπορας. 'Ο πωσδήποτε, καμμία άλλη πόλη στόν 
κόσμο δέν έχει συμβάλει τόσο πολύ στήν έθνική εβραϊκή αναγέννηση. 
Φυσικά δέν έννοώ τήν οικονομική συμβολή άλλά τόν ρόλο πού έπαιζε 
ή 'Ο δησσός στόν Σιωνισμό, στήν εβραϊκή πολιτική σκέψη, στήν εβραϊκή 
λογοτεχνία καί ποίηση.

Σ ’ αύτή τήν νέα, θερμή καί κοσμοπολιτική πόλη τής Μαύρης 
θ ά λ α σ σ α ς , έζησαν κι’ έργάσθηκαν ό Πίνσκερ καί ό Λίλιενμπλουμ, οί 
δύο ίδεολόγοι ιδρυτές τών « ’Εραστών τής Σιών»: ό Ά χά ντ Ά ά μ , π α τέ
ρας τοΰ πνευματικού Σ ιω νισμ ού : ό Ούσίσκιν, πρόεδρος τής Π αλαι
στινιακής έπιτροπής τής ’Οδησσού, άρχηγός τού Ρωσικού Σιωνισμού 
καί άργότερα πρόεδρος τοΰ Έθνικοΰ ’Εβραϊκού Κεφαλαίου : ό Ζαμπο- 
τίνσκη, ιδρυτής τής ’Εβραϊκής Λ εγεώνας καί άρχηγός τοΰ Ρεβιζιονιστι- 
κοΰ Κινήματος, ό Μπιάλικ καί ό Τσερνικόβσκη, οί δυό μεγαλύτεροι 
έβραΐοι ποιητές- ό Μ π έν-Ά μ ί, ό Ραβνίτσκη, ό Ντρουγιάνοβ, ό Φρούγκ 
καί πολλοί άλλοι έβραΐοι συγγραφ είς κι’ εκπρόσωποι τής σιωνιστικής 
σκέψ εως. Ή  ’Ο δησσός υπήρξε ή πατρίδα καί τοΰ Ζόζεφ Κλάουσνερ, 
τοΰ οποίου οϊ φιλολογικοί κύκλοι τοΰ ’Ισραήλ γιόρτασαν τελευταίω ς 
τά 75 χρόνια.

Ό  Κλάουσνερ ήρθε στήν Παλαιστίνη μέ τό πρώτο πλοίο, τό 
«Ρούσλαν», πού άφισε τήν Ρω σία  τής έπαναστάσεω ς, καί υπήρξε ένας 
άπό τούς πρώτους πού διορίσθηκε καθηγητής στό ’Εβραϊκό Π ανεπι
στήμιο τής ’Ιερουσαλήμ. ’Επί 25 χρόνια, έω ς τήν άποχώρησή του πρίν 
λίγους μήνες, ό Κλάουσνερ υπηρέτησε έκεΐ ώ ς καθηγητής τής σύγχρο 
νης έβραϊκής λογοτεχνίας καί άργότερα άνέλαβε καί τήν έδρα τής 
Δεύτερης Δημοκρατίας.

Πάνω στήν είσοδο τοΰ σπιτ^οΰ τοΰ Κλάουσνερ στό Ταλπιότ, ένα 
προάστειο τής 'Ιερουσαλήμ, ύπάρχει μιά έπιγραφή : «Γιαχαντούτ Β ' 
Ένουσιούτ» ( ’Ιουδαϊσμός κι’ ’Ανθρωπότητα). Είναι ό τίτλος ενός ά π’ 
τά πρώτα βιβλία τοΟ Κλάουσνερ καί είναι ή βασική φιλοσοφία τής 
ζω ής του καί τοΰ έργου του. Αύτό σκάλισε στούς τοίχους τού σπιτιού 
του. Μ έσα, τό σπίτι τών Κλάουσνερ είναι πλημμυρισμένο άπό βιβλία. 
’Ό χ ι μόνο ή βιβλιοθήκη του γεμάτη βιβλία ώ ς τό ταβάνι, άλλά κι’ δλα 
τά τραπέζια , ό χώρος κάτω ά π’ τά παράθυρα, τό πάτωμα, κάθε γωνία 
ελεύθερη, εΐναι φορτωμένα μέ βιβλία. Ε ύτυχώ ς— μόνο ά π’ αύτή τήν 
άποψη— οΐ Κλάουσνερ δέν άπέκτησαν παιδιά κι’ έτσι δέν εΐχαν άνάγκη 
άπό χώρο στό σπίτι γιά νά παίζουν τά παιδιά. Πάνω σ ’ ένα τραπέζι 
στή βιβλιοθήκη, ε ίχ ε  άφαιρεθή λίγος χώρος ά π’ τά βιβλία γιά ένα 
πορτραΐτο τής Φάννη Κλάουσνερ, τής γυναίκας καί συντρόφου του 
πού πέθανε πρίν λίγα  χρόνια.



"Οταν ένας άπ’ τούς μαθητές τοΰ Κλάουσνερ θέλησε νά γράψη ενα 
κατάλογο τών βιβλίων, τών δοκιμίων καί τών άρθρων τοΰ δασκάλου του, 
ό κατάλογος μ εγάλω σε κι’ έγινε βιβλίο, τόσο γόνιμα ήσαν τά 50 χρό
νια τής φιλολογικής σταδιοδρομίας τοΰ Κλάουσνερ. Τά  πιό γνωστά άπ" 
τά έργα του, πρό παντός στό έξω τερικό, είναι τά βιβλία του γιά τίς 
άρχές τοΰ Χριστιανισμού. Μ εταφρασμένα σέ π ολλές γλώ σσες αυτά τά 
βιβλία προκάλεσαν μιά άξιοσημείωτη διαμάχη στήν έποχή τους, άλλά 
έφεραν ταυτοχρόνως στόν συγγραφέα τους τή φήμη καί την παγκόσμια 
άναγνώριση. Τ ελευτα ίω ς ό Κλάουσνερ έξελέγη  έπίτιμο μέλος τής ’Α με
ρικανικής ’Ακαδημίας Τεχνών καί Ε π ιστημ ώ ν τής Βοστώνης.

Στήν σιωνιστική πολιτική σκέψη, ό Κλάουσνερ κατέχει μιά θέση 
μοναδική, γιατί είναι ό μόνος άνθρωπος στόν Σιωνισμό πού έκανε μιά 
σύνθεση μεταξύ του ’Αχάντ Ά ά μ  καί τοΰ Χέρτσλ·. Πράγματι ό Κλάουσνερ 
έγινε ενα ζωντανό σύμβολο αυτής τής συνθέσεω ς μεταξύ πολιτικού καί 
πνευματικού σιωνισμού. Δύο κόσμοι, μεγάλοι χωριστά ό ένας ά π’ τόν 
άλλο, συναντήθηκαν άρμονικά στήν φιλοσοφία καί στά έργα τοΰ Ζόζεφ 
Κλάουσνερ.

Τό 1902,δταν ό ’Αχάντ Ά ά μ  έγκατέλειψ ε τή διεύθυνση τού μηνιαίου 
έβραϊκοΰ περιοδικού «Ά σ ιλό α χ» , ό 28ετής Κλάουσνερ διορίσθηκε διά
δοχος τοΰ διάσημου έβραίου φιλόσοφου γιατί ήταν άναμφίσβήτητα ό 
πρώτος άπό τούς μαθητές τού Ά χά ντ Ά ά μ . Ά λ λ ά  άντιθέτω ς πρός 
πολλούς ά λλους άπ’ τούς οπαδούς τοΰ Ά χά ντ Ά ά μ , πρό παντός στή 
Γερμανία, ό Κλάαυσνερ δέν δέχθηκε ποτέ τό μέρος έκεΐνο τοΰ έργου 
του πού άρνιόταν τόν πολιτικό σιωνισμό.

‘Ω ς νεαρός φοιτητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης, ό Κλά
ουσνερ έλαβε μέρος στό πρώτο οιωνιστικό συνέδριο στή Βασιλεία  τό 
1897. Μισόν αιώνα άργότερα, τό κόμμα Χερούτ υποστήριξε τήν υποψη
φιότητά του στήν προεδρία τοΰ ’Ισραήλ. Μ εταξύ αυτών τών δυο ημ ε
ρομηνιών, ό μεγάλος σοφός τής ’Ιερουσαλήμ έζησε μιά ζωή γεμάτη μέ 
λαμπρές λογοτεχνικές έπ ιτεύξεις.

Τά 75 χρόνια τοΰ Κλάουσνερ άποτελοΰν μιά καμπή στό μακρύ 
δρόμο άπό τήν ’Οδησσόν στήν ’Ιερουσαλήμ. Ό  γέρος καθηγητής είναι 
άκόμα πολύ νέος στό πνεύμα καί στίς δυνάμεις του γιά νά τόν βάλουν 
στήν εφεδρεία. Πράγματι, μετά τήν άποχώρησίν του άπ’ τό Πανεπι
στήμιο,ό καθηγητής Κλάουσνερ δέχθηκε τήν διεύθυνση τής πρώτης έβραϊ- 
κής εγκυκλοπαίδειας, πού ά π οτελεΐ πραγματικά τεράστιο έγχείρημα. 
Έ π ί πλέον έξακο\ουθεΐ νά γράφη, νά λαμβάνη ενεργό μέρος στό 
«Βαάντ Ά λα σόν» (Ε π ιτρ ο π ή  τής 'Εβραϊκής Γλώ σσα ς) καί στήν μόλις 
σχηματισμένη Ε β ρ α ϊκ ή  Α καδημία.

"Ε να ς άπό τούς πρώτους όραματιστές τής Σιών. συμβάλλει άκόμα 
μέ τήν άξία του καί τήν βαθειά σοφία του, στήν ολοκλήρωση τοΰ Σ ιω 
νισμού— στό Κράτος τού ’ Ισραήλ.
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Ό  πρώτοχ τόμ<>5
τ ή ς  ε β ρ α ϊ κ ή ς  ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α ς

ΤοΟ Ρουμπέν Άλκαλάη

Μ έ τή δημοσίευση τοΰ πρώτου τόμου τής Ε β ρ α ϊκ ή ς ’Εγκυκλοπαί
δειας άρχίζει νά πραγματοποιείται ένα παλιό όνειρο. Φθάνει νά 
τό ξεφυλλίση κανείς λίγα λεπτά γιά ν’ άντιληφθή δτι ή πνευματική 
μας ζωή πλουτίζεται μ ’ ένα πολύτιμο έργο, πού παρουσιάζει τά κυριώ- 
τερα προσόντα τών καλλιτέρων εγκυκλοπαιδειών στίς περισσότερο 
προηγμένες χώ ρες. Διαβάζοντας ορισμένα άρθρα τού τόμου αΰτοΰ, 
καταλαβαίνουμε δτι μιά έργασία τέτοιας όλκής δέν θά μπορούσε νά 
εχη άναληφθή σέ μιά άλλη έποχή, ούτε σέ άλλη χώρα. Π ράγματι εΐναι 
βέβαιο δτι χωρίς τή συνδρομή τοΰ Έ β ρα ϊκ οΰ  Π ανεπιστημίου, χωρίς τή 
συγκέντρωση πολλών έβραϊστών καί έβραίων σοφών στή χώρα, χωρίς 
τήν ύπαρξη ένός κοινού πού μιλάει καί διαβάζει έβραϊκά, ενα τέτοιο 
έγχείρημα θά ήταν καταδικασμένο σέ πλήρη άποτυχία.

Οί τομ είς πού καλύπτει ή εγκυκλοπαίδεια : γνώ σεις γενικές, εβραϊ
κές καί ίσραηλιανές, άπέκλειε έκ τών προτέρων όποιαδήποτε έργασία 
άτομική ή ένός περιορισμένου κύκλου. Αύτό τό έγχείρημα δέν μπορεί 
νά είναι παρά τό ομαδικό έργο δλων τών πνευματικών δυνάμεων τής 
χώρας μέ τή συμμετοχή πολλών προσωπικοτήτων τοΰ εξωτερικού. Προ- 
βλέπεται δτι 25 επιστήμονες πού έλαβαν τό Βραβείο ,Νόμπελ καί π ολ
λοί άλλοι διάσημοι επιστήμονες, καλλιτέχνες καί συγγραφ είς θά συν- 
εργασθοΰν, ό καθένας στήν ειδικότητά του, γιά τή σύνταξη τών π ροσε
χών τόμων. ‘Η υπεύθυνη έπιτροπή βρίσκεται σ ’ επαφή μέ τίς άρμόδιες 
υπηρεσίες πολλών χωρών καί έλαβεν ήδτη τίς πιό πρόσφατες πληρο
φορίες σχετικώ ς μέ τούς διοικητικούς, κυβερνητικούς καί πολιτικούς 
θεσμούς τους.

Ή  δημοσίευση αύτοΰ τοΰ πρώτου τόμου πρέπει νά χαιρετισθή μέ 
χαρά καί μπορεί πολύ καλά νά θεωρηθή εθνικό γεγονός. Παρέχει οτόν 
ίσραηλιανό αναγνώστη μιά πρώτης τά ξεω ς πηγή πληροφοριών. Πρό 
παντός χαίρονται οί φοιτητές μας γιατί δέν θάχουν πιά τόση άνάγκη 
νά καταφύγουν σέ ξενόγλω σσα έργα. Στό ’Ισραήλ βρισκόμαστε άκόμα 
στό στάδιο πού ένας φοιτητής, πού δέν ξέρει παρά τά εβραϊκά, συναν
τάει σοβαρές δυσκολίες στήν παρακολούθηση τών μαθημάτων στό 
Πανεπιστήμιο. Δέν έχομε άκόμα εβραϊκές μεταφράσεις πολλών σπου
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δαίων επιστημονικών, φιλολογικών καί φιλοσοφικών συγγραμμάτων. Αύτό 
τό κενό γεμ ίζετα ι βαθμηδόν καί τήν ημέρα πού θά δημοσιευθή ό τελ ευ 
τα ίος τόμος της εγκυκλοπαίδειας, θάχουμε κάνει ενα μεγάλο βήμα 
πρός τήν πνευματική άνεξαρτησία τών μορφωτικών μας ιδρυμάτων.

’Ή δη πρίν άπ’ τήν εφεύρεση τοΰ τύπου καί πρίν άκόμα καί άπ’ 
τήν ίδρυση τών πρώτων πανεπιστημίων, ή εγκυκλοπαίδεια εΐχεν υίοθε- 
τηθή άπό τούς πιο προηγμένους λαούς. Π ρόσφατες άνασκαφές έφεραν 
σέ φώς πίνακες καί παπύρους μέ μιά άνακεφαλαίωση τών πνευματι
κών έπιτεύξεω ν τής εποχής. Ή  ιστορία τών εβραϊκών έγκυκλοπαιδειών 
άρχίζει άπό μάκρυνες εποχές. Σ τίς άρχές τού δεκάτου τρίτου αιώνα 
δημοσιεύθηκε σέ έβραϊκή γλώ σσα  ενα βιβλίο μέ τόν τίτλο : « Η βάσις
τών γνώσεων καί ή δύναμίς τής πίστεω ς» Ή τα ν μιά πραγματική 
εγκυκλοπαίδεια πού πραγματευόταν διάφορα ζητήματα, δπως τά μ α 
θηματικά, τή μουσική, τήν οπτική καί τήν αστρονομία. Τόν δέκατο 
πέμπτο αιώνα ό Καλόνιμος, υιός τοΟ Καλόνιμου, δημοσίευσε τή «Συλ
λογή τών ζωντανών», πού ήταν ή μετάφραση ενός βιβλίου άραβικών 
έπιστημών. ’Α ργότερα εμφανίσθηκαν πολλά συνοπτικά έργα στήν 
εβραϊκή καί σ ’ ά λλες γλώ σ σες, προορισμένα γιά τούς έβραίους άνα-

γνώ στες.
Μ εταξύ τών εβραϊκών έγκυκλοπαιδειών πού δημοσιεύθηκαν στον 

αιώνα μας, ά να φ έρουμ ε: τήν εβραϊκή έγκυκλοπαιδεία σ ’ άγγλική
γλώ σσα , μέ 12 τόμους, τήν έγκυκλοπαιδεία σ ’ εβραϊκή γλώ σσα 
« Ό τζό ρ  Ίσ ρ α έλ » , σέ 10 τόμους, τοΰ Ζ. Δ. ’Μ ζεν στα ϊν  πού δημοσιεύ
θηκε στή Νέα Ύ όρκη καί άνατυπώθηκε στή Βιέννη τό 1924, μιά έγκυ- 
κλοπσιδεία  σέ ρωσσική γλώ σσα , πού δημοσιεύθηκε μέ τή συνεργασία 
τοΰ Ντούμπνοβ, τοΰ Χαρκαβί, τοΰ Κατσνέλσον, τοΰ Κλάουσνερ καί 
άλλων, τό «Judishes Konversations Lexicon» τών Χ έρλιτς καί Κίρσνερ 
πού βγήκε στή Γερμανία , τό «Judaic_a» πού δημοσιεύθηκε έπίσης στή 
Γερμανία άπό τούς Κλάτσκιν καί Έ λμ π ό γκ εν  καί τήν εβραϊκή εγκυ
κλοπαίδεια σέ 10 τόμους πού δημοσιεύθηκε στή Νέα 'Υόρκη.

Στό Έ ρ έ τ ς  - Ίσ ρ α έλ , ό ’Αχάντ Ά ά μ  καί ό Σόκολοβ είχαν σκεφθή 
στή δηιιοσίευση μιας έβραϊκής εγκυκλοπαίδειας, άλλά οί περιστά σεις 
τούς έμπόδισαν νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους.

Τό πρόγραμμα τής σημερινής έβραϊκής Ε γ κυ κ λο π α ίδ εια ς εΐναι 
μεγάλο καί φιλόδοξο. ’Εκτός άπό τό καθαρώς έβραϊκό τομέα, θά 
καλύψη κι’ έκεΐνο πού άφορά τό Έ ρ έτς -Ίσ ρ α ή λ  καί τις τελ ευ τα ίες 
έξελ ίξεις του. ’Επί πλέον δλα τά ζητήματα τά σχετικά  μέ τις γενικές 
γνώσει,ς, τις άνακαλύψεις τοΰ άνθρώπου, τήν μόρφωσή του καί τις 
πνευματικές καί πρακτικές κατακτήσεις, θά συμπεριληφθοΰν στό έργο.

Ή  ϋλη έχει διαιρεθή ώ ς έξ η ς : ’Ε π ιστήμ ες του πνεύματος, ύπεύ- 
θυνος συντάκτης ό κ. Ίεο υ ν τά  Έ β ε ν  Σμουέλ. 2) Ε β ρ α ϊκ ό ς  κόσμος, 
ύπεύθυνος συντάκτης ό ραββΐνος Σιμκα Α σσάφ, καθηγητής Π ανεπι
στημίου. 3) Μ αθηματικά καί φυσικές έπιστήμες, ύπεύθυνος συντάκτης 
ό κ. Υ. Λ έϊμ π οβ ιτς: 4) έφηρμοσμένες έπιστήμες, ύπεύθυνος συντάκτης
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ό κ. Χά',ίνερ. Ό  καθηγητής Ζόζεφ Κλάουσνερ εΐναι γενικώς υπεύθυνος 
γιά τά περιεχόμενα τής Ε γ κυ κ λο π α ίδ εια ς.

Ή  ύποδιαίρεσις τής ϋλης εΐναι ή έξής :
1) Έ π ισ τή μ ες τοΰ π ν εύ μ α το ς: Φιλοσοφία, ψυχολογία, παιδαγω 

γική, προϊστορία, λαογραφία, κλασσική έποχή, γεω γραφία, Ίσ λ ά μ , 
Χριστιανισμός, κοινονιολογία, λογοτεχνία, πολιτικές έπ ιστήμες, σοσια 
λισμός, σύγχρονη πολιτική, οικονομία, στατιστική, τέχνες, μουσική.

2) 'Ε β ρα ϊκός κό σ μ ο ς: Ισ το ρ ία  τοΰ Ισ ρ α ή λ , εβραϊκή θρησκεία, 
εβραϊκή λογοτεχνία, εβραϊκή κοινονιολογία, Έ ρ ετς -Ίσ ρ α ή λ  (ένας τόμος).

3) Μ αθηματικά καί φυσικές έπ ιστήμες : Μ αθηματικά, χημεία,
φυσική, βιολογία, ιατρική.

4) Έ φ ηρμ οσμ ένες έπ ιστήμες : Τεχνική, συγκοινωνίες γεω ργία, 
δασοκομία καί άλιεία , έφηρμοσμένη οικονομία, στατιστική, οικογενειακή 
οικονομία, κοινωνικές ύπηρεσίες, ά σφ άλειες, δημοσιογραφία, στρατός 
καί πόλεμος, θέατρο καί κινηματογράφος, άθλητισμός καί ψυχαγωγία. 
"Ο λη ή πνευματική άριστοκρατεία τής χώρας, καθηγητές Π ανεπιστη
μίου, καθηγητές τοΰ τεχνικοΰ Ινστιτούτου τής Χάϊψας, έπιστήμονες, 
συγγραφ είς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι κ .τ .λ . συμμετ έχουν στή 
σύνταξη τής εγκυκλοπαίδειας.

Μ εταξύ τών ξένων συνεργατών, εκτός άπό τά 25 βραβεία Νόμπελ, 
άς ά να φ έρουμ ε: τόν ναύαρχο Μπέρντ, τόν Μπέρναρ Μ παρούχ, τόν 
Ά λ ν το υ ς Χάξλεϋ, τόν Σάμνερ Ο ύέλλες, τόν καθηγητή Χάρολντ Λάσκι, 
τόν Χέρμπερτ Δέμαν, τόν Ά ν τρ έ Μωρουά, τόν Παντίτ Νεχροΰ, τόν 
καθηγητή Φάμπρεγκατ καί πολλές ά λλες προσωπικότητες τών οποίων 
τό δνομα θά μπορούσε'νά  τιμήση οίανδήποτε έγκυκλοπαιδεία.

Οί δεκαέξτ τόμοι τής Ε γκυκ λο π α ίδεια ς θά περιέχουν 40.000 
άρθρα, 100.000 .εκφ ράσεις καί 3.000 χάρτες, σχέδια καί σκίτσα. Ό  
πρώτος τόμος πάει άπό « Ά λ εφ »  έω ς «Αύστραλία» καί ένισχύει τις 
έλπίδες πού έχουν στηριχθή σ ’ αύτό τό έγχείρημα. Ή  έκτύπωση εΐναι 
φροντισμένη, ή εμφάνιση καλή καί τό δέσιμο στερεό καί άπό τεχνικήν 
άποψη άψογο.

Ή  δημοσίευση τής πρώτης εβραϊκής έγκυκλοπαιδείας άξιας του 
ονόματος παρουσιάζει βέβαια τερά στιες ύλικές καί τεχνικές δυσκολίες. 
Ή  εβραϊκή ορθογραφία τών κυρίων ονομάτων, παραδείγματος χάριν, 
ΰπόκειται συχνά σέ συζήτηση. Δ ιεθνείς έκψράσεις δπως «Πανεπιστήμιο» 
ή «Μ ετεορολογία» μποροΰν νά γραφοΰν μέ δύο διαφορετικούς τρόπους 
στήν έβραϊκή.

"Ενα  μεγάλο μέρος του άρθρου χρειάσθηκε νά μεταφρασθή καί, 
λόγω τής σημασίας πού κάθε λέξη έχει σέ μιά έγκυκλοπαιδεία, αύτή 
ή άνάγκη αύξησε καί π ερ ιέπ λεξε πολύ τήν έργασία. Σ ’ αυτές τις συν
θήκες, εΐναι εύνόητο δτι έπιβάλλονται ορισμένες β ελτιώ σεις καί διορ
θώ σεις. Ά λ λ ά  στό σύνολό του, αύτός ό πρώτος τόμος, καρπός μ εγά 
λης έργασίας σέ πολλούς τομ είς, ά π οτελεΐ ένα υπέροχο πλουτισμό 
τών πνευματικών μας έφοδίων.



Τά εγκαίνια τοϋ ’Ινστιτούτου Βάϊτσμαν. Ό  πρόεδρος  στηρίζεται στό χίρι 
τοϋ Πρωθυπουργοί Μπέΐ Κκούριον

Τ Α  Ε ΓΚ Α ΙΝ ΙΑ
ΤΟΥ  ΙΝ Σ Τ ΙΤ Ο Υ Τ Ο Υ  Β Α Ϊ Τ Σ Μ Α Ν

Μπροστά σέ περισσότερους άπό 3.0G0 
καλεσμένους, πού ήρθαν άπ' τό Ισραήλ 
καί άπ' δλα τά μέρη τοϋ κόσμου, Εγι- 
ναν τά εγκαίνια τοΰ 'Επιστημονικού 
'Ινστιτούτου Β ίϊτσμαν. Ή  τελετή όπηρ- 
ξεν επιβλητική. Στήν εξέδρα, κατασκευα
σμένη μέ ύλικΛ πού ε^χαν είσαχθή εΐ- 
δικώς ά π 'τ ίς 'Η ν ω μ ένες  Πολιτείες, SXcr- 
Bav  θέση ό Πρόεδρος τοΰ_ Κράτους. ό 
Πρωθυπουργός καί δλοι οί 'Υπουργοί, 
τά μέλη τοΟ Έ κ τε λ ε σ τ .  τοΟ ‘ Εβραϊκού 
Πρακτορείου, οί άντιπρόσωποι π ο λ 
λών Πανεπιστημίων καί Άκαδημιών μέ 
επίσημο Ενδυμα.

Ό  καθηγητής Βάϊτσμαν φορούσε τή 
στολή τοΰ 'έπίτ μου καθηγητή τοϋ Πα
νεπιστημίου τοϋ Φριμπούργου ( Ε λ β ε 
τία), δπου πενήντα χρόνια πρίν εΤΧε 
πάρει τ<** πτυχίο του. Μεταξύ τών κα
λεσμένων ήσαν ό έλβετός καθηγητής 
Ούΐλλιαμ Ραμπάρ. παλιός όπαδός τοΰ 
σιωνισμού, ό γάλλος καθηγητής Φραν- 
σίς Περέν κι’ δλο τό Διπλωματικό Σώμα.

Στόν λόγο του ό Πρωθυπουργός Μπέν 
Γκουριόν τόνισεν δτι δέν συμβαίνει εΰ-

κολα ενας άνθρωπος νά είναι ταυτο
χρόνως μεγάλος πολιτικός άρχηγός 
καί έπιστημονική κορυφή.

ΟΙ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  
Μ Ε  ΤΗ Δ ΥΤ ΙΚ Η  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Ό  κ. Γκέρσον "Αβνερ, διευθυντής 
τοϋ Τμήματος Δυτικής Ευρώπης στό 
'Υπουργείο Ε ξω τερικώ ν, έκανε στούς 
δημοσιογράφους μιά λεπτομερή Εκθεση 
τών διπλωματικών σχέσεων τοϋ Ισρα ήλ 
μέ τίς χώρες τής Δυτικής Εύρώπης.

Ό  κ. "Αβνερ ύπογράμμισε τήν τα υ
τότητα τών συμφερόντων μεταξύ Ισ
ραήλ καί Γαλλίας δσον άφορα τήν έξέ- 
λιξη τής καταστάσεως στή Μέση Ανα
τολή καί έξέφρασε τήν ισραηλιανή ε υ 
γνωμοσύνη πρός τήν 'Ιταλία _YL“  τή 
βοήθειά της κατά τόν πόλεμο τής άνε- 
ξαρτησίας Ά φοΰ τ ό η σ ε  δτι οί σχέσεις 
μέ τήν ‘Ολλανδία καί τό Λουξεμβούρ
γο είναι φιλικές, είπε δτι καί στό Β έ λ 
γιο σημειώνεται μιά τάση προ^εγγί- 
σ ε ω ;  μέ τό Τέλ-Ά βίβ. Ε γκά ρδιες  είναι 
οί σχέσεις μέ τή Φιλλανδία, ένώ ή δο
λοφονία τοΰ κόμητος Μπερναντότ έξα- 
κολουθεΐ νά επισκιάζει τίς σχέσεις μέ 
τίς άλλες σκανδιναυϊκές χώρες, πού

Ι σ ρ α η λ ι α ν ή Ζ ω ή
μολαταύτα τηροΟν μιά άψογη στάση 
Εναντι τοΰ ’Ισραήλ. Σχετικώς μέ τήν 
'Ελλάδα ό κ. "Αβνερ είπε δτι ύπάρχει 
άπό έβραϊκή πλευρά μιά ειλικρινής έπι- 
θυμία νά βελτιωθοΰν αί σχέσεις μετα
ξύ τών δύο χωρών, άλλά ή ελληνική 
κυβέρνηση έξακολουθεΐ νά είναι διατα
κτική καί οϋτε ή άφιξη τοΰ διπλωματι
κού άντιπροσώπου τής ‘Ελλάδος στό 
Ίςραήλ δέν άλλαξε τήν ελληνική στά^η.

Τέλος ό κ. "Αβνερ δήλωσε δτι τό 'Υ 
πουργεία 'Εξωτερικών έξετάζει τή στά 
ση πού θά τηρήσει τό ’Ισραήλ Εναντι 
τής Δυτικής Γερμανίας.

Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ  Ν Ε Α Σ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ  Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ

'Αγγέλλεται ή δημιουργία μιας νέας 
-.μεθωριακής δυνάμεως» πού θά έπι- 
φορτισθή μέ τήν άσφάλεια τών συνό
ρων τοΰ ’Ισραήλ καί θ ’ άποτελεΐ μέ
ρος του Στρατοΰ.

Π Τ Ω Σ Η  ΤΟΥ  Τ ΙΜ Α Ρ ΙΘ Μ Ο Υ
Τό κεντρικό γραφείο στατιστικής ά- 

νακοινεϊ δτι ό τιμάριθμος (1939 : έκατό 
μονάδες) Επεσε κατά τόν Δεκέβριο στίς 
329 μονάδες, ένώ τόν Ίού>ιο ήταν 343. 
"Επεσ-ιν προπαντός οί τιμές τών τρο
φίμων, τών ένδυμάτων καί τών ύπο- 
δημάτων. Τόν περασμένο μήνα άνακοι· 
νώθηκαν οί εξής νέες τιμές κατά χιλιό-, 
γραμμο μέ εντός παρενθέσεως τίς πα
λιές : γιαούρτη μίλς 132 (160), τυρί 
256 (290), λάχανα 68 (95), κρεμμύδια 
45 (60), λεμόνια 45 (50), μπισκότα 194 
(198).

ΤΟ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο  Μ Ε  ΤΗΝ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΑ
Τό έργοστάσιο «Ά ντέρετ»  Ελαβε άπ€ 

τήν Οόγγαρία μιά παραγγελία γιά 
μαλλιά πλεκτικής, άξίας 30.000 δολλ.

Η Ι Ε Ρ Ο Υ Σ Α Λ Η Μ
Μιά ειδική έπιτροπή άπό ύπουργούς 

ύπέβαλε στήν κυβέρνηση έ'να σχέδιο, 
πού προβλέπει τήν έντός τεσσάρων έτών 
αΟξηση τοΰ πληθυσμοΰ τής Ι ερ ο υ σ α 
λήμ άπό 100.000 σέ 200.000 κατοίκους.

Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Η  Π Ρ Ε Σ Β Ε Υ Τ Ο Υ
‘U κ. Ρεουβέν Ρουμπίν, πρεσβευτής 

τοΰ Ισραήλ στή Ρουμανία, ζήτησε ά ι '  
τήν κυβέρνηση νά γίνη δεκτή ή παραί
τησή του. Ο κ. Ρουμπίν είχε άναλά- 
βει τά καθήκοντά του γιά Ενα χρόνο, 
κι’ Ενας χρόνος πέρασε ήδη. Δέν Εχει 
άκόμα άποφασισθή ποιός θά είναι ό 
άντικαταστάτης του.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο  Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ω Ν  Ψ ΥΓΕ ΙΩΝ
Μεγάλα κεφάλαια Εχουν έπενδυθή 

άπό ιδιώτες καί συνεταιρισμούς γιά τήν 
κατασκευή τών ψυγείων «Φίλκο» στό 
’Ισραήλ. Τά πρώτα ψυγεία θά βγουν 
τόν προσεχή Ιούλιο.

Η έταιρία «Ά μ π α » πού άντιπροσω- 
πεύει τήν «Φίλκο» στό ’Ισραήλ, Υδρυσε 
μιά έταιρία μέ τήν <Άαργκάζ», συνε
ταιρισμό άμαξωμάτων. Τό έργοστάσιο 
θά κοστίση L.I. 30.000. Τά ψυγεία θά 
είναι ίδια μέ τά Αμερικάνικα. Ή  έται
ρία Ελαβε Ενα δάνειο 100.000 δολλαρίων 
άπό τήν Τράπεζα Εισα γω γώ ν—Έ ξα γ ω  
γών, καί άμερικανοί τεχνικοί θά βοηθή- 
σ< υν τό ίσραηλιανό προσωπικό κατά τό 
πρώτο στάδιο τής έργασίας. ‘Η τιμή 
τοϋ ίσραηλιανοϋ ψυγείου θά εΓναι πρός 
τό παρόν ή ιδια μ ’ έκείνη τοΰ είσαγω- 
μένου ψυγείου, άλλά θά είναι πιθανώς 
φθηνότερη, δ Γαν τό έργοστάσιο θά λει- 
τουργήση κανονικά. 6.000 ψυγεία θά κα- 
τασκευασθοΰν τόν πρώτο χρόνο. Αύτό 
τό έργοστάσιο εΓναι τό πρώτο τοΰ ε ί 
δους στή Μέση ’Ανατολή.

Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η  
Ι Σ Ρ Α Η Λ Ι Α Ν Ω Ν  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

Στό Τ έλ -Ά β ίβ  άνακοινώθηκε δτι οί 
ΐσραηλιανές εξαγωγές στίς σκανδιναυϊ- 
κές χώρες θά περιλάβουν ύφάσματα. 
άδιάβροχα καί εσπεριδοειδή. Ό  Πρόε
δρος τής Ίσραηλιανής Έ ν ώ σ ε ω ς  τών 
Βιομηχανιών τής Μόδας κ. Φρίτς Λιά- 
σιτς, πού περιοδεϊει τίς χώρες τής Βο- 
ρειοδυτικήο Εϋρώπηο, υπέγραψε συμ
βόλαια μέ Νορβηγικούς καί 'Ο λλανδι
κούς οίκους γιά τήν προμήθεια ίσραη- 
λιανών ύφασμάτων. Τά δεί *ματα Εκα
ναν καλή έντύπωση στούς σκανδι- 
ναυούς έμπόρους.

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α  Σ Π Ι Τ Ι Α  ΓΙΑ ΤΟ Ι Σ Ρ Α Η Λ
"Ενα έργοστάσιο τοϋ Βερολίνου έλα

βε μιά παραγγελία τής ίσραηλιανής κυ
βερνήσεως γιά 2.000 έτοιμα σπίτια, πού 
θά πληρωθούν μέ τίς περιουσίες τών 
γερμανοεβραίων πού πέθαναν 6 rtό τό 
χιτλερικό καθεστώς,

‘Ο κ. Ά ρ τ ο υ ρ  Κράζε, διευθυντής τοΰ 
γερμανικοΰ έργοστασίου, δήλωσε δτι ή 
πρώτη άποστολή θά γίνει μόλις τεθοϋν 
τά χρήματα στή διάθεσή του άπό τις 
συμμαχικές άρχές. «Μέχρι σήμερον —εΤ- 
πε ό κ. Κράζε — τό 'Ισραήλ άγόρασε
8.000 Ετοιμα σπίτια στή Σουηδία, δπου 
Επρεπε νά πληρώση μέ δολλάρια. Ή  
κυβέρνηση προτιμάει τώρα νά τ ' άγο- 
ράσει στή Γερμανία δπου θά μπορέ
σουν νά πληρωθούν, ώς έπανορθώσεις, 
μέ μάρκα άνήκοντα σέ έβραικές π ε
ριουσίες».
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Πρός εξυπηρέτηση τών τόσων άνα· 
γνωστών πού μας τό ζήτησαν, δημο
σιεύουμε τά μήκη κύματος τών ίσραη- 
λιανών ραδιοσταθμών: Κόλ Ίσραέλ ;
3 '.7 . 43.9 καί 522 μέτρα. Κόλ Ίερου- 
σαλάϊμ: 375.1 μέτρα.

Ν



Ε ι δ ή σ ε ι ς  τ ο ύ  Κ έ ρ ε ν  Κ α γ ι έ μ ε τ

■  120' σπίτια χα- 
τασκευάσθησαν ή
δη, κι’ άλλα 200 ε ί 
ναι ύπό κατασκευή, 
άπό τό χχτιστικό 
κανόνιν (ειδική μη
χανή γιά τή μαζι
κή παραγωγή σπι- 
τιών πού λόγω τής 
ομοιότητάς της με 
ενα κανόνι, βαφτί
στηκε άπό τό Γι- 
σούβ '.χτιστικό κα
νόνι») πάνω στή 
γή τοΰ Κέρεν Κ α 
γιέμετ στό Έ μ ε κ  Ζεμ- 
πουλόν (κόλπος τής 
Χάϊφας), καί βορείως 
τοΰ Κυρίά τ - Γιάμ. Τά 
σπίτια κατασκευάσθη 
καν μ’ ένα μέσο ρυθμό 
τεσσάρων τήν ήμερα.
’Έχουν είτε ένα όροφο 
(δυο διαμερίσματα) είτε 
δύο (τέσσερα διαμερί
σματα) καί προορίζον
ται γιά τούς νέους με
τανάστες. Αυτά τά έρ
γα γίνονται άπό τό 
«Σολέλ Μπονέ» κι’ άπό 
άλλες εταιρίες πού δου
λεύουν γιά λογαριασμό 
τής «Άμιντάρ». Τό 
Κέρεν Καγιέμετ έχει 
παραχωρήσει τή γή 
πάνω στήν όποία κτί
ζονται τά σπίτια, καί 
έχει άναλάβει τά έργα 
ΐσοπεδίόσεως τοΰ εδά
φους καί οδοποιίας.
Β Τό Κεντρικό Γρα- 
φεΐον τής Ίερουσαλήμι έλαβεν άπό τό 
Παρίσι τήν πληροφορία καί οί Ε π ιτρο
πές τής Γαλλίας καί τής Βορειοαφρικής 
άπεφάσισαν τή φύτεψη ενός δάσους είς 
μνήμη τών 27 παιδιών άπό τήν Τύνιδα, 
που σκοτο')θηκαν κατά τό πρόσφατο 
αεροπορικό δυστύχημα στή Νορβηγία.

Β Οί Έρυθροσταυρϊτες τοΰ Εβραϊκού 
Σχολείου ’Αθηνών έδιόρησαν 60.000 στό 
Κέρεν Καγιέμετ.
•  Νέα ’Επιτροπή έςελέγη στή Λάρισσα. 
Τήν άποτελοϋν οί κ. -κ Ισ α ά κ  Ζακάρ 
καί Ή λίας Φρανσές.
Β Ό  κ. Σόλων Κομίδης προσέφερε δρχ.
100.000 εις μνήμην τοΰ άδελφοΰ του

Σ 6 Φ Ε Ρ  Α Π Ε Λ Ε Ν Τ

ΔΑΝ ΚΟΕΜ τοΟ Λέων, άπό τή 
Θεοσαλονίκη, ήλικίαι, 10 μηνβν.

εκλεκτού συνερ'

Μωΰς, ήριυϊκοα 
νεκρού τού έλλη- 
νοϊ ιαλικού πολέ
μου.
■  ΙΙρωτοβουλία 
τής WiZO έγινε 
ή έγγραφή στή 
Χρυσή Βίβλο τοΰ 
κ. Ροβέρτου Ά σ ·  
σερ Άλχαντέφ καί 
τής δίδας Λιλής 
Μ. Σοριάνο επί
εύκαιρίςι τοΰ γά
μου τους στό
Λονδίνο.

Β Etc μνήμην τοΰ
Μωΰς I .  Σακκή προσέ- 
φεραν 15 δένδρα ό κ. 
Τ. Μορντόχ, 5 ό κ. Ρ. 
Μοσσέρη καί ό ό κ. Ε. 
Φόρτης.
■  ‘Επί τή ευκαιρία 
τής επετείου τοΰ γάμου 
τοΰ κυρίου καί τής 
κυρίας Ν. Βιτάλ προ
σέφερε 5 δένδρα ό κ. 
Ε. Φόρτης.
Β Στήν Καβάλλα προ- 
σεφέρθησαν επί τή ευ
καιρία τής γεννήσεως 
τής Νταίζης Σαραγου- 
σή 100.000 άπό τόν 
πατέρα κ. Σαραγουσή, 
πρόεδρο τής- Ε π ιτρο
πής τοΰ Κέρεν Καγιέ
μετ, καί 100.000 άπό 
τήν Ίσραηλιτική Κοι
νότητα Καβάλλας. Ή  
’Επιτροπεία εκφράζει 
τις καλλίτερες ευχές 
στήν οικογένεια τοΰ 

άτη της.

- Π αρχκχλοΰνται οί κάτοχοι των λ α 
χείων άρ. 530 κ»ί άρ. 1117 τοΰ χοροΰ  
τής Άνεξαρτηαίοις ποΰ eyive ατό 
Σέσ(λ (ΚηφΙοιάςΛ νά περάσουν «πο  
τά γραφεί* μα<, Περιάνδρου 3, νά 
π«ρ«λάβουν τά δώρα τους.

Διευθυντής - Ύ π εύ θ υ ν ο ς  :
ΕΡΡΙΚΟΣ Κ. ΦΟΡΤΗ* Κ α τοικ ία : Πατησκον 

160 β - Ά θ ή ν α ι .
Προϊστάμενος ΤυπογραφΒίου :
ΒΙΚΤΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΓΙΝΙΔΗΣ Κατοικία: Προύσ- 

σης 21 - Περιστέρι.

ΤΥΠΟΙΣ · Π. Α. Δ Ι Α Λ Η Σ Μ Α

ΕΒΡΑΪΚΟ ΠΝΕΎΜΑ
Η Ισταντρούτ, ή έργατική οργάνωση τής οποίας ό Μπέν - Γκόό- 

ριόν ήταν κάποτε πρόεδρος, έξακολουθεΐ νά είναι έξαιρετικά αγαπητή 
στόν Πρωθυπουργό, ό όποιος δέν χάνει ευκαιρία γιά νά συναντήση 
τούς παλιούς φίλους καί συνεργάτες. "Ο ταν λοιπόν πρό ήμερων έμαθε 
οτι θά γινόταν μιά συγκέντρωση τής Ίνσταντρούτ, πληοοφόρησε τούς 
ιθύνοντας οτι εύχαρίστω ς θαρχόταν νά πή δυό τρία λόγια. Οί κρατικές 
υποθέσεις^ δμω ς τόν άνάγκασαν νά δεχθή πρώτα ένα Δανό διπλωμάτη 

είχε ζητήσει^ επειγόντω ς άκρόαση, Ό  Μπέν Γκουριόν φυσικά 
φορούσε τό επίσημο έ'νδυμα — μαύρο σακκάκι, ρεγέ πανταλόνι-—.’Α λλά ή 
συζήτηση βάστηξε περισσότερο ά π’ οσο είχ ε  υπολογίσει κι’ έτσι άναγ- 
κάστηκε^νά τρέξη στήν έργατική συγκέντρωση χωρίς νά προλάβη ν’άλ- 
λαξη ροΰχα^ Μ όλις ό Μπέν Γκουριόν ανέβηκε στήν έξέδρα μέ τό έπί- 
σημο κοστούμι, άκούσθηκε στό άκροατήριο κάποιο σούσουρο ειρωνικό.

<ινε °  ΠΡ“ θυπουΡνός ανέβηκε στό βήμα καί σηκώνοντας τό χέρι είπ ε : 
<< ίλοι μου, πρέπει νά σας ζητήσω συγνώμη πού ήρθα έδώ νά σα ς μι- 
λησω μέ τά ρούχα τής δουλειάς».

Τ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  Τ Η Σ  Σ Τ Ε Γ Η Σ

«"Οταν μέ τό καλό φθάση ή άλλη αποστολή, μ έ  τά 
κιβώτια θά προσθέσουμε κ ι’ άλλο πάτωμα».

( Ν ταβάρ  Ά σ α β ο ν α )



C  O  B E T A
1 COMMGNIE BEIGE DE TRANSPORTS AERIENS 
i KtrtlH HUM KPIIIPIIH m m ?n
ί Γενικοί 'Αντιπρόσωποι:

ΑΛΑΑΛΟΥΦ * Σ'*
Πραξιτέλους 33 — ΑΘΗΝΑΙ 

{ Τηλέφ. Γ  ραφείων Πόλεως 27-784 
I ,  » ’Αεροδρομ. 99-246
: Τακτικαΐ άεροπορικαί άναχωρήσεις 
\ έ ί  ΑΘΗΝΩΝ διόι ΧΑ-Ι-ΦΑΝ καί 
| ΡΩΜΗΝ Π Α ΡΙΣΙΟ Υ Σ , Β Ρ Υ Ξ Ε Λ - 
j ΛΑΣ δίς τής έβδομάδος μέ άντσ- 
: τιόκρισιν δι’ ΰλας τάς Ε υρω παϊ

κός πρωτεύουσας. 
ΕΙσιτήρια κ* ϊ  Πλτιροφορίαι 

\ είς όλα τά Γραφεία Ταξιδίων.

“ο τ θ ι ς :,,
Μ  Ο Δ Α  - Τ Ε Χ Ν Η
Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ο Υ Σ  3 0 — ΤΗ Λ-34 - 46 2
Κ ο υ μ π ι ά —Ι Ι λ ισ έ δ ε ς  — Κ ό σ μ η μ α - 
τ α — Γ ια κ α ό ά χ ία  — Z a u jc o — Κ ε ν τ ή 
μ α τ α  — Ά ζ ο υ ρ  — Ζ ώ ν α ι  — Α γ γ ρ α 

φ έ ς — Ν ερ β ο υ ρ  χ .λ ,π .
“"Ε το ιμ α  και έπ\ παραγγελία

Α1ΑΡΚΗΣ ΕΠΑΦΗ Μ Ε  ΪΟ  ΕΞ0ΤΕΡΙΚΟΝ
Συνεχώς 

Νέα καί Μοντέρνα Σχέδια

“ Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Σ , ,  
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ UEEIAIQN Κ4Ι ΜΕΤΛΝΑΙΤΕΥΣΕΟΣ
Έ  π  ϊ σ  ή μ ώ  ς  ά ν ε γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο ν  

Τ ό  Μοναδικ όν Ί σ ρ  ιη λητικόν 
Τ α ξ ι δ ι ω τ ι κ ό ν  Γρ αψ εϊον  έν  Έ λ λ ά δ ι  

Δ ιευ θ υ ν τή ς  Ί δ ιω κ τ ή τ η ς  Β 1 Τ Α Λ  Κ Ο Ε Ν  
Δ ιά  τά  είσ ιτη ριά  σ α ς  ’Α τ μ ο π λ οϊκ ώ ς  καί 
'Α εροπ ο ρικ ώ ς  ’Ε ξ ω τ ερ ικ ο ύ  καί Ε σ ω τ ε 
ρικού σ α ς  Σ υνισ τοΰμεν  νά π ροτιμ ήσητε  

τό έν λ ό γ ω  Πρακτορεΐον 
Έ κ δ ί δ ο ν τ α ι  ε ισ ιτή ρια  μ ετ ά  τών ‘ Ε τα ιρ ιώ ν  
Τ . Α  Ε .  και  Ε Λ Λ .Α .Σ .  μέ  τήν έπίσημον τ ι 
μήν καί  Α Μ Ε Σ Ο Ν  Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α 1  Τ Η Τ Α .  
Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ο ί  εύκ ο λία ι  διά τους Μ ετα νά-  
σ τ α ς  καί Έ τπσκέ-πτας διά  τό ΙΣ Ρ Α Η Λ .  
Σ υ μ β ο υλε ι .θε ΐτε  μας. διά ιχά- 
σαν ταξειφιωτικήν  ύπόθεσιν

“ α τ α α ν τ ι ς , ,  
Γ λ ά δ σ τ φ ν ο ς  2 - Τ  τ>Χ. 30.179

UtflW ^W VTfnVflV  ~ * ' 1 . . . . . . . . . .  .  «

ΕΤΑΙΡ ΙΑ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν

ΔΑΥΙΔ Β. ΑΜΑΡΙΛΙΟ
Μ Ε Τ Α Φ Ο ^ Α Ι 

Ξ Η Ρ Α Σ  -  Θ ΑΛ ΑΣΣΗ Σ 
ΚΑΙ Α Ε Ρ Ο Σ  (Τ Α Ε )

Δι* δλην τήν Ε λ λ ά δ α  
καί διά τό Ε ξω τερ ικ ό ν

ΕΚΤΕΛ Ω Ν 1ΣΜ Ο Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Α.Ε.Ε.Α. ΣΑΠΟΡΤΑ 
XAtTIIAI ΕΡΓΙΣΙΙΙ ΜΙ &ΙΕ8ΙΕΙΣ ΙΙΕΤΑΦΑΡΑΙ

Οίκος ίδρυΟεΐς έν ετει 1890 
ΕΔΡΑ ΕΝ Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι: ΛΙέγ. Fiuvvou- 

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

ν(Τ>ν 12 — Τ. fe). 82 — Τ ηλ. 32-23
Π ρ ά κ τ ο ρ ε ς  τ ώ ν  :

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

M f l P l I  Α. Ι Σ Σ Α Χ Α Ρ
Δ ΙΚ Η ΓΟ Ρ Ο Σ

Κολοκοτρώνη 25 Τηλ. 34-332.

ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ *  
ΚΑΙ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ν. Β Ε Ρ Υ Κ Ο Κ Α Κ Η  και Σ ια
Μ εγάλη συλλογή 

Σανταϊώθ και μεζουζώθ 
ΤΗ Λ ΕΦ. 24-772 

ΕΡΜ Ο Υ 5 — ΑΘΗΝΑΙ


