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BANQUE NATIONALE DE GR£CE
S I T U A T I O N  S O M MA I R E  AU 3 1  J A N V I E R  1 9 1 3

A C T I P 
l)isp o n ib iIit6 s  en  G r 6 c e  :

Sncaisse metal liqfue 
Aldisponible (Loi  , Γ Χ Μ Β '  de 1 9 10)
Drlets de Banque (Reserve disponible)
Bil lets de la Banque Ionienne 
Coupons et autres  valeurs

D isp o n iltilit6 s  ft 1 ’E t r a n g e r  :
Misponibles aupres des Banques
Disponibles aupres des Banques (Loi,  I 'XMB'  de 1910)

Fr .  1 6 , 5 5 2 , 6 9 8  65 
» 1 , 645  8 9 0 . —

Dr. 4 0 , 2 7 9 , 9 1 9 . 7 5  
• 1 4 3 , 1 5 5 . —
» 1 , 6 0 7 , 4 1 8 , 4 2  Dr

Fr 63 60 5 ,3 35 .4 3  
■ 108 . 354 ,1  1 0 . — Fr

Obligations des emprunts  de I’Elat  en or 
Obligations des emprunts de 1’Etat en bi l lets du Banque

ΡΓέΙ a I’Etat en vertu de la Loi du cours force,  en bill ,  de Banque 
Portefeuil le 1
Effets agricoles
Avances et comp'es  courants  sur t i lres
Avances sur marcbandises
Prets et comptes-courants  sur hypotheque
Pri ts  aux communes,  ports et autres personnes 'egales
Actions de Banques et autres Societes
H0tels de la Banque et Immeubles adjuges a !a Banque
Materiel  et Mobilier M
Bachat de la participation de I ’Etat aux benef ices  de la Banque 
Divers 1

Fr.  3 2 , 45 2  142 . 05  
Dr. 3 1 , 2 2 6 , 1 7 4 . -

Dr.

P A S S I F 
Capital social divise en 2 0 , * 0 0  actions 
Ponds de prev'oyance 
Bi l lets de Banque :

I. pour compte du Couvernement
* . , *  de la Banque,  ( tolal i te de la c irculat ion 

autorisee par les Lois de 1885 et 1899)
HI. c i rculat ion suivant  la Loi , Γ Χ Μ Β '  de 1910

Dep0ts a vue

Depots de l ’Etat < E “ or
( en b. de B.

Commission Financiere Internat ionale,  compte des versemcnts des revenus af-

D,·.

Dr. 6 1 , 7 7 8 , 5 7 5 , 4 2

> 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . —
» 110 , 0 0 0 , 0^0  —  »

1 1 , 8 3 1 . 7 4  
1 , 0 6 6 ,7 2 6  49 »

fectes ( En or 
( en b. de B.

En or 
en b. de B.

Servic e des Emprunts d ’Etat

Service  des Emprunts  divers 
ntergts des depdts

Service  des Emprunts  a lots de la I anque^ ' En or
( en b. de ι>. i

Bil lets a ordre
Dividendes a payer
Caisse d ’epargne
Dep0ts permanents et a terme
Emprunt  a lots i e  la Banque 3 %  en or

’ * * 2 V 2%  en billets de Banque
* * * 2 l /2°/o * 9 * 2  en billets de Banque

Fr.  39 7 , 4 55 .5 7
7 , 1 7 3 , 9 8 8  98 »

F ~  6 8 9 , 8 7 6 . 5 4  »
922 , 21 7  50 »

Fr.  2 2 8 6 , 8 16. —
» 8 8 9 . 0 2 5 . — »

Dr.

Aih'enes, le 1 0 )2 3  F evrier 1 9 1 3  
Le Gouverneur 
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ΙΣΡΑΗΑ1ΤΙΚΗ ΕΠΙθΕΑΡΗΣΙΣ
(Revue Israelite)

ΜΗΝΙΑΙΑ Κ Ο ΙΝ Π Μ Κ Η  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΗ

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Έτ ησί α δια την Ελλάδα . Λο. 1 0 . —
Εξωτερικού.......................................  Φρ. 1 0 . -

Άγγελίαι ό στΓχος .......................................  » 1- —
Λια ρεγάλας αγγελίας γίνεται ιδιαιτέρα συμφωνία.

Γράμματα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξης : 
ΔιεύΟυναιν « Ίσραηλιτικής ΈπιΟεωρήσεως » οδός 

Αποστόλου Παύλου 39 ’Αθήνας.
Adresse : A la Direction de la «Revue Israel i te» 
Rue de 1’ Apdtre Paul 39  Athenes.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 A .
Ό  'Ελληνισμός θρηνεί σήμερον, από τόν 

Πόντον μέχρι του Ίονίου, καί ό θρήνος δια- 
περα τάς απέραντους εκτάσεις τοϋ ’Ωκεανού 
μέχρι των έ/.εΐ ξενιτεμένων αδελφών.

θρηνεί τόν Γεώργιον και ή άνθρωπότης ολη. 
Κλαίει τόν Γεώργιον, η έλληνικη φυλη, η 

οποία σήμερον άναγνωρίζουσα τάς έθνικάς 
υπηρεσίας Αύτοϋ καί των ανταξίων υίών του, 
θέτει Αυτόν πλησίον του Κάδρου καί τοϋ τ ε 
λευταίου τών ΓΙαλαιολόγων, διότι ώς Ε κ ε ί 
νοι, άπέθανεν έν πληοει εκπληρώσει καθη
κόντων, τά όποια τοϋ έπέβαλλεν πλέον η ή 
Πατρίς, η συνείδησίς του καί ή αγάπη προς 
τόν λαόν του.

Ό  Ελληνικός λαός ηγάπησε πάντοτε τόν 
Γεώργιον. Καί όταν άπ^τει παρ’ Αύτοϋ, ώς 
έν παραπόνω, την άνάμιξίν του εις τά κοινά, 
καί τοϋτο ακόμη η το δείγμα αγάπης καί έκ- 
τιμησεως. *0  λαος ο Ελληνικός, ο πλέον 
ζηλότυπος· λαός της ελευθερίας του, ηθελεν 
τόν Γεώργιον Α ' .  κυβερνώντα, διότι τόν έθεώ- 
ρει ούχι Δεσπότην οιονδηποτε,αλλ ως ΓΙατερα, 
ώς την ένσάρκωσιν αύτοϋ τοϋΈλληνικοϋ λαοϋ.

Καί ό Βασιλεύς, ό όποιος ΐγ άπα  τόν λαόν 
του, καί τόν έξετίμα, έπειδη είχε πεποίθη- 
σιν εις την ζωτικότητά του, έπροτιμησε, παρα 
την πρόσκαιρον παρεξηγησιν, νά όδηγησγι μό
νον, να συμβουλεύσ·/!, νά άκολουθησνι πόρρω- 
Οεν την έξέλιξιν τοϋ άγαπητοϋ λαοϋ του.^

Τά γεγονότα απέδειξαν οτι δεν ηπατηθη. 
Καί τελευταίως, ή σύμπνοια υπ^ρζεν τελεία 
μεταξύ λαοϋ καί Δυναστείας, οσον ποτέ δεν
ύπνίρξε τοιαύτη εις καμμίαν χώραν καί εις 

/ 5 καμμιαν εποχην.

Ή  άνθρωπότης θρηνεί τόν καλοκάγαθαν 
’Ά νακτα, ό όποιος άπέδειξεν, οτι οί τύποι δεν 
έ^ουν καμμίαν σημασίαν, οτι τό παν είναι ή 
αγάπη, καί ού^Ι τυχαίως τό στέμμα τό Βασι
λικόν τοϋ Γεωργίου Α ' .  στηρίζει εις την αγά
πην τοϋ λαοϋ την ΐσχύν τ· ς̂ Δυναστείας.

Ή  άνθρωπότης, η ιστορία τ-/)ς έξελίξεως 
τών κοινωνιών, θά είναι εύγνώμωνες εις τόν 
Γεώργιον τόν Α '. διά τό ιστορικόν μάθημα 
τό όποιον τοΐς έ'δωσε, οτι δυναται καί ή άκρο- 
τέοκ δημοκρατικότης νά κατεργάζεται τόν 
άνδρεισμόν, το μεγαλεΐον ενός "Εθνους.

«Θά ημην βασιλικός καί εγώ εις Ε λ λ ά δ α ,  
ειπεν ποτέ ό Γαμβέττας εις Γεώγιον τόν Α ’.»

«Καί έγώ καίτοι δημοκρατικόν, θά σ&ς 
έν.αμνα πρωθυπουργόν, άπηντησεν ό πολυ- 
κλαυστός μας Βασιλεύς.

Εις τόν διάλογον αύτόν έ'γκειται, ολα τό 
μυστήριον τνίς πολιτείας Γεωργίου τοϋ Α . 
καί εάν ή Ε λ λ ά ς ,  μετά παροδικά λάθη, ίσως 
ακριβώς διά την πείραν τών σφαλμάτων, έφθα- 
σεν εις όλιγώτερον αίώνος, έκεΐ δπου δ ι ’ άλ
λης βασιλικής πολιτείας θά ητο αδύνατον νά 
φθάσν), τοϋτο οφείλεται εις Γεώργιον τον Α . 
ό όποιος είχε ψυχολογήσει τόν λαόν του.

Ή μ εΐς  οί "Ελληνες Ίσραηλΐται κλαίομεν 
έν τω  προσώπω τοϋ Βασιλεως, ενα τών με
γάλων φίλων τοϋ ’Ισραήλ, τόν όποιον θέτομεν 
παραπλεύρως τοϋ Ίωσηφ Β ' .  τοϋ Έδουάρδου 
Ζ ' .  καί Φρειδερίκου της Πρωσσίας, κλαίομεν 
Βασιλέα φιλάνθρωπον καί πεφωτισμένον, ό ό
ποιος έπίστευεν οτι η πρόοδος καί η εύημεοία 
τών λαών, στήριγμα υψιστον έ'χουν, την Δι
καιοσύνην, την ’Ελευθερίαν καί την ’Αγάπην.

Άθήναι 6 Μαρτίου
II ΙΣΡ.  ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ



1 Σ  PA IIΛ  I T  I K H

ΕΙΣ ΤΟΪΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ
, Η ανώμαλος κατάστασις ή καθ’ δλην 

την Ανατολήν ή άπό τίνος επικρατούσα 
λογφ του πολέμου, θά ήτο αρκετή δικαιο
λογία δια την μή έγκαιρον εκδοσιν τής 
« Ισραηλιτικής Επιθεωρήσεως».Καιά'λλα 
δ ι ό ? ™ “ ^περιοδικά, ή διέκοψαν όλως 
διόλου την εκδοσίν των, ή περιόρισαν είς 

ημισυ τον αριθμόν τών σελίδων των. 
Αλλ η Σύνταξις τής «Ίσραηλιτικής 

Επιθεωρησεως» εχει καί άλλην δικαιο- 
γιαν, δια την όποιαν δικαιούται νά 

Ϊ ? Α  Ρπιε/ικειαζ τών αναγνωστών της
T fic  αΖσυντακτΡ ο ύ τ Γ ,ς  δ ι ο ^ Ι ς  παρά 

]ς Ελληνικης Κυβερνήσεοος είς τό Γοα-
φειον του Γύπου Θεσσαλονίκης ήναγκά- 

η να απουσιαση rat τρίμηνον σχεδόν 
*1 Αθηνών. Ο διορισμός δέ αύτός „ο- 
Λακευει ενταυτώ και τόν έν Έλλάδι 5Τ 
σραηλιτικόν τύπον, ό όποιος εύρέθη ά
ξιος εις κρίσιμους στιγμάς νά παράσνη 
υπηρεσίαν εις τήν έλληνικήν πατοίδα 
προς την οποίαν τόσα οφείλουν οί Έ λ λ η 
νες Ισραη?άται.

Σήμερον έπανερχόμεθα εϊς τό έ’ργον 
μας, προτιθέμενοι νά συνεχίσωμεν αυτό 
χωρίς διακοπήν,τοσοΰτον μάλλον καθόσον 
Λογφ των κατακτήσεων τοϋ ηρωικού έλλη 
νικου στρατού-είς  τάς τάξεις τοΰ όποίου 

ημετεροι ομοδοξοι γενναίως έκινδύ- 
νευσαν— καί τής περινοίας τής έλληνι- 
κης_διπλωματίας, ό άριθμός τών ίσραη- 
Λιτων ελληνων σημαντικώς αύξάνει, καί 
το φυλλον ημών νέα αναλαμβάνει ' κα
θήκοντα προς τούς νέους συμπολίτας μας.

Εκ των ομοδόξων τούτων, οί τής 
νρητής και της /Ηπείρου άνήκουσιν 

προ αμνημονευτων χρόνων είς τήν έλλη- 
νικην οίκογενειαν, λόγφ γλώσσης καί 

γωγής. Παντες δέ οί όμοδόξοι πρός 
τους„οποιους είς τό έξής θά μάς συνδέ 
ουν οχι μονόν δεσμοί φυλετικοί καί δογ-

H w lC  R'fi* κβ1 ° 1 ΤΓ,ς ?0ίνΐίς πΜτρίδος, 
Ρ/ ν  βέβαιοι οτι θά υποστηρίξουν 
ευθυμως το εργον μας, Ϊνα ό έν Έ λ -

\ Ε β ^ μ ό ς  άποβή χρήσιμος είς 
ιαυτόν και εις τήν Πατρίδα, τήν άγα- 
πητην μας Ελλάδα ή όποία έκ τών πρώ 
των εις τον πολιτισμένον κόσμον ανα
γράφει απο αιώνα είς τήν σημαίαν της

θΪ ρτΤ υ "0^ 1 τί>ντ ίδίαν tfiS Ε Λ Ε Υ -  
υ ^ Ρ Ι Α Σ  και τής ΙΣ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Σ

ι imrm m t umm o:j;o:
EN Til·· ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΈ ( ι )

ΙΙοθεν προέρχεται τό κατά τών Έ βαοΊω ν  
P * o c ,  το οποίον σήμερον παρουσιάζεται μέ τό 
ονομα «αντισημιτισμός ;»

Γο κατά τών Έβραίων μίσος ενει τήν ό>- 
,αν του είς τόν ρωμαϊκόν κόσμον καί ώς μίαν 
των  ̂αίτιων του, τήν μακράν καί πεισμανώδη 
Αντίστασιν τοΰ εβραϊκού λαοΰ, κατά τών δω .  
μαικων λεγεώνων, αί όποΐαι είχον θριαμβεύ
ε ι  ολοκλήρου τοϋ τότε γνωστού κόσμου. Μόνη 
/) Ιουδαια δεν εκαμπτετο. Ό  Τάκιτος τό ό- 

μολογει ειλικρινώς. A u g e b a t  i r a  quod soli 
Judae, „„„ cedebant. Οί ·ΡαμΖ
i l l  * νε- ιτϊΐ\* γρ^μμζτα τήν χαράν' ; ων 

‘ εν!κνΐ; χν ΤΟν ^  λαόν, τόν
σκληροτρα^ϊ)λον, είς τήν θριαμβευτικήν άψΐδα 
την οποίαν η > . ρζν ε ί ;  τιμήν τοΟ θ ε ί ο ν  Τ ί-  
του τον εκπορθητήν τής 'Ιερουσαλήμ.

, λίχ καί ,άΓλγ) 5:ίτία Μ υ τ ε ρ ά  έγέννησε 
το πείσμα, την περιφρόνησιν, ή όποια μ ε τε -
τραπη άργοτερα είς μίσος τών 'Ρωμαίων κατά 
του Ισρα ήλ.

Ό  λαός εκείνος έτόλμα νά άντιτάςη τήν 
/;«ικην του κοσμοκρατορίαν του είς τήν ρωμαϊ
κήν κοσμοκρατορίαν ! Τήν Ιερουσαλήμ άντι- 
μετωπον τής Ρ ώ μ η ς . ! Διά τοΟτο οί Ρωμαίοι, 
άν *αι ανεξίθρησκοι καί ένώ έδέχοντο είς τ 
ΓΙανθεον _ αυτών τούς θεούς τώννικηθέντων 
λαων μονήν εζα;ρεσιν έ'καμαν διά τον Θεόν 
τοΟ Ισραηλ. Καί πώς νά παραδέχωνται τήν 
υ π έ ρ η χ ο ν  κείνην Θεότητα, ή οποία έκ· - 
ρυττεν οτι οι άλλοι θεοί ή,αν ψευδείς καί <_ 
πεκειτο ° θάνατός των ; Ώ ς  έκ τούτου, όταν 
ο Εβραϊσμός εθριάμβευσεν ύπό τήν χ ρ ισ τ ι* _  
νίκην μορφήν, 0ι Ρωμαίοι έ'γιναν ά πη^εΐς του 
οιωκται και μόνον άργότερον είς τό Βυζάντιον 
εκηρυχθη το περι άνεζιθρησκείας διάταγμα.

Και περίεργον ψυχολογικόν φαινόμενον ! οί 
Ρωμαίοι, καιτοι άσπασθέντες τόν Χριστιανι
κ ό ν ,  όεν εγκατελειψχν τό έχθρικόν των αΓ- 
σθημα, τοΟ οποίου τό άδιάλλακτον έπικρατεΐ 
«κομη είς τήν «Ρώμην τών Παπών (2) Ρ 

_ σ°ν ά9 ορ?  είς τόν ελληνικόν κόσμον, τό 
ττραγμ, εχει αΑλως. Οί Έ λ λ η ν ε ς  δέν συν.'-

s t r , r i ’J n .  ’ 7 · ρΛί - ι · -·· τούτοις, δημοκρατικοί καθ’

xpi? ϊ  " f " " 11*!·”  <“ ·

νομησε τη; Αρχαίας, το εΰρύ πν«ϋμα της Γνο71' 0'  
εγχαταλ,ίψασα ώ; ί,το ?u,fxiv τάΓ ®αν«τu L  ^ ’ 
«Ιωνιους παραδόσεις. ?*νατικας προ-

ολην τήν σημασίαν τής λέξεως, εύγενεΐς πρό
δρομοι μιας άνθρωπότητος έλευθερας και σκε- 
πτομένης, μέ πνεΟμα Αφομοιωτικόν παντος 
?.αλοϋ τό όποιον ένεϊχον οί ξένοι πολιτισμοί, 
δέν ένόμιζον δτι τά ή'ςευρον δλα προκειμενου 
περι επιστήμης ή περί θρησκείας. Ό  μεγα- 
λείτερος ελλην σοφός δεν ειχεν εί'πει· « Εν 
οιδαοτι ούδέν ο?δα j)> Καί δεν εϊχον και βωμόν 
είς τόν άγνωστον Θεόν, άποδεικνύοντες με 
τοΰτο τόν σκεπτικισμόν των τόν θρησκευτικόν j 

Ή  εύγένεια τοΰ πνεύματός των, ή τάσις 
των πρός τήν συζήτησιν, τούς ήλκυσαν τήν 
συμπάθειαν τών κατοίκων τής Ίουδαικς, οι 
όποιοι μ ε τ ’ ί'σης ελευθεριότητας έδεχοντο οτι 
«οί do^oi τώ ν Α θ η ν ώ ν  n d av  οι 
π ρ ώ το ι  το ν  κόσμον».

’Αδιάφοροι πρός τήν γλώσσαν, την φιλολο
γίαν καί τόν πολιτισμόν τών Ρωμαίων, τα 
όποιο: ή'θελαν νά τοΐς επιβάλουν δια τής βιας, 
οί ’Ιουδαίοι έμάνθανον τήν ε λ λ η ν ικ η ν ,  έπλου- 
τισαν τήν ελληνικήν φιλολογίοιν καί είσϊίγαγον 
είς 'Ιερουσαλήμ, τήν ώραίαν γλώσσαν και τον 
βίον τόν ελληνικόν. Τό κόμμα τών άκρων, τής 
Ιουδαϊκής νεολαίας, ώθησε τόν θαυμασμόν 
του πρός τό ελληνικόν πνεΰμα, μέχρι τοΰ 
σημείου νά προσκαλέσν) τήν συρίαν Δυνα
στείαν διά νά έπιβάλν) είς τήν 'Ιερουσαλήμ, 
τήν λατρείαν τής Παλλάδος ’Αθήνας καί τής 
’Αφροδίτης, τήν λατρείαν τοΰ καλοΰ τοΰ τε  
φυσικοΰ καί τοΰ ήθικοΰ. Τής φιλελληνικής ταυ- 
της ψυχώσεως τά ίχνη παραμένουσι σήμερον 
άκόμη είς τήν νεωτέραν εβραϊκήν, ή όποια πε
ριέχει ούχί όλιγωτέρας τών τρισχιλίων έλλη- 
νικών λεζεων, άπό τό «Συνέδριον» (Σεναόρημ) 
τόν Άρειον Πάγον τής 'Ιερουσαλήμ μέχρι τής 
«Κάλπης» τοΰ ίδανικοΰ τούτου παντος νεοελ- 
ληνος, συμπεριλαμβανομένων και τών εβραίων 
τοιούτων.

Ά λ λ ’ ή μεγάλη φιλελληνική ιδέα τών Ί -  
δαίων, ή όποία, διευθυνομενη είς άλλο πεδιον, 
ειχεν άναχθή είς μεταφυσικά ύψη με «Φιλωνα 
τόν ’Ιουδαίον» διαιωνίσθη μέχρι σήμερον, απο 
τής σχολής τής Βαγδάτης καί Ισπανίας, μέ 
τόν Σααδιά καί τόν Μαΐμο\ ίδην, μέχρι τών 
νεωτερων χρόνων με τον Μενδελσον και τον 
G o m b e r t z ,  ΐνα μή άναφέρωμεν τούς μεγάλους 
συγχρόνως έλληνιστάς, τούς B r e a l ,  R e i n a c h ,  
W e i l ,  οί όποιοι πάντες άνήκουν είς τήν εβραϊ
κήν φυλήν.

Οί "Ελληνες άνταπέδωσαν είς τούς Ε 
βραίους ?σην συμπάθειαν καί θαυμασμόν. Οί 
Σπαρτιαται έκήρυττον δτι κατήγοντο έκ τοΰ 
Αβραάμ καί ή Πολιτεία τών Αθηνών έψήφιζε 
ανδριάντας καί χρυσοΰς στεφάνους είς τούς φι
λέλληνας βασιλείς τής Ίουδαίας. ’Ενετρύφουν 
είς τάς θεωρίας τοΰ Φίλωνος, καί ή Συναγωγή 
έγνώρισε πλήθος προσήλυτων έλλήνων πολύ 
πριν τής μεγάλης μεταρρυθμίσεως τοΰ Α π ο 

στόλου Παύλου.
Ό  άνθρωπος ό όποιος κάλλιον ένεσάρκωσε 

τό πνεΰμα τοΰ έλληνισμοΰ, ο Μεγας Αλέξαν
δρος, καθώς δλα τά μεγάλα πνεύματα τά 
έ’χοντα οίωνεί αίσθησιν προφητικην, ε?χε λαβν) 
πολύ άρχαιότερον άκόμη τήν διαισθησιν οτε 
αί δύο φυλαί ·3ίσο:ν προώρισμεναι να συμπλη
ρώσουν άλλήλας διά τό μέγα έ'ργον έκπολιτι- 
σμοΰ τοΰ έθνικοΰ κόσμου. 'Π  στρατια του 
μεγάλου Μακεδόνος δεν είσήλθεν ώς κατα- 
κτήρια είς 'Ιερουσαλήμ, και ο Μεγας Βασι
λεύς, άφοΰ έγονάτισεν ενώπιον τοΰ άρχιερεως 
τοΰ Ναοΰ, ό όποιος είχε μεταβή είς προϋπάν- 
τησιν αύτοΰ, ύπεσχέθη είς τούς 'Εβραίους την 
ίσχυράν αύτοΰ προστασίαν, και ανεχωρησεν 
έγκαταλείψας όπίσωτου ώσεί άρωμα άγνωστου 
πολιτισμοΰ καί γλυκείας εύγνωμοσυνης.

Είς τό αίσθημα τοΰτο αμοιβαίας έκτιμησεως 
καί άνοχής, μεταζύ Έβραίων και Ελληνων, 
όφείλεται ή φιλική ύποόοχη, την οποίαν ο 
«Ραββί» τής Ίουδαίας, Σαουλ ο εκ Ιαρσσοΰ, ο 
άργότερα 'Άγιος Παΰλος, ευρεν εν Κορινθω, 
έν Θεσσαλονίκη είς αύτούς τούς πρόποόας "ής 
Άκροπόλεως. Οι λογοι τοΰ ’Ιουδαίου «Ραβοι» 
έγιναν δεκτοί μετά προσοχής καί θαυμασμοΰ, 
καί άνδρες τοΰ Άρειου Πάγου έκήρυξαν τήν 
ήτταν αύτών, ενώπιον τής διδασκαλίας μιας 
άλλης Άκροπόλεως, τής Σιών.

Δεδομένης τής έχθρότητος τοΰ ρωμαϊκοΰ 
κόσμου πρός τούς «Εβραίους, ό Χριστιανισμός 
οφείλεται μόνον είς τήν ύφισταμενην τοτε 
άμοιβαίαν συμπάθειαν μεταζυ Αθηνών και 
Ιερουσαλήμ.

Έ ά ν  αί Σημερινοί π α ρ εξη γ ή σ ε ις  
και δυίίπ’ίίτίαι ν«·ί\ρχον εις  την  έπο
ψην τον  Ανγονίίτον μ ετα ξύ  'Ε λ λ ή 
νων καί 'Ε β ρα ίω ν , ό ^o id n avid u o^  
δέν θά ε ιχ ε  γ εν ν η θ η .

'Η  Ανατολική Έλληνική Εκκλησία ή 
πηγάζουσα κατ’ εύθείαν άπό τήν Εκκλησίαν τής 
' Ι ε ρ ο υ σ α λ ή μ ,  τήν «Πότνιαν μητέρα πασών τών 
Εκκλησιών, παραμένει άδιασείστως πιστή 
άπό 2 0  αιώνας είς τό άρχέγονον πνεΰμα άνε- 
ξιθρησκείας καί εύθύτητος πρός τόν ’Ισραήλ. 
Είναι ανάγκη νά έξάγωμεν συμπεράσματα έκ 
τών ιστορικών γεγονότων, τά όποΐα άνωτέρω 
άναφέρομεν ; Δέν προκύπτουν άφ’ έαυτών ;

Έ κ  τής συνεργασίας, έκ τής φιλίας τών 
δύο φυλών, παρήχθη ό νεώτερος πολιτισμός, ό 
όποιος είναι αρμονικόν μίγμα τής έβραϊκής 
διδασκαλίας καί τής έλληνικής φιλολογίας 
καί τέχνης.

Δέν είναι φυσικόν νά πιστεύσωμεν δτι έπα- 
νερχόμεναι είς τάς πηγάς τής παλαιας φιλίας 
αί δύο φυλαί κάτι νέον καί καλόν θά δημιουρ
γήσουν είς τόν κόσμον η τούλάχιστον είς τήν 
Ανατολήν j

Μ. Xk
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KA! T O  ΒΙΒΛΙΟΝ Τ Η Σ  ΕΣΘΗΡ

Τήν Κυριακήν 14 Άδάρ (φέτος 10 Μαρ
τίου) συμπίπτει ή έορτή τής Έσθήρ ήτοι ΓΙου- 
ρημ. Κατά την παράδοσιν τήν £yουσαν βάσιν 
τό βιβλίον τνίς « Έσθήρ», ή εβραϊκή φυλή 
εορτάζει κατά τήν ήμέραν ταύτνιν την σω τη
ρίαν τνίς. Ό  εβραϊκός λαός κατεδικάσθη είς 
τνιν σφαγήν έπί’Ασσουέρου βασιλέως της Περ
σίας, τνί είσηγήσει τοϋ πρωθυπουργοϋ ’Αμάν, 
ο' όποιος ήθέλησε νά έκδικηθνί έναντίον ολο
κλήρου τής φυλής, διά τήν πρός αύτόν συμπε
ριφοράν τοΰ Ιουδαίου Μαρδοχαίου. Ή  σωτηρία 
τοΰ ’Ισραήλ έπήλθε διά τής Έσθήρ, έβραίας 
βασιλίσσης τής Περσίας.

Τό ΓΙουρήμ θεωρείται ώς είδος έβραϊκοΰ Καονα- 
βαλίου καί έορτάζεται οπου υπάρξουν 'Εβραίοι 
επί δύο ήμέρας, τήν 14ην καί 15ην τ ο ϋ 'μ η -  
νός ’Αδάρ. Ό  δέ πανηγυρισμός της εορτής 
είς τήν Συναγωγήν περιορίζεται είς τήν άνά- 
γνωσιν τοΰ βιβλίου τνίς ’Εσθήο καί εϊς μικράν 
προσθήκην εϊς τήν λειτουργίαν άναφέρουσαν 
τό γεγονός. Τίποτε άλλο προσδίδον είς τήν 
τελετήν τόν χαρακτήρα τών επισήμων θρη
σκευτικών εορτών. Ώ ς  έκ τούτου, ή εργασία 
κατά τήν ημέραν ταύτην δέν είναι αύστηρώς 
άπηγορευμένη. Ή  δέ αργία τνίς πρώτης ήμέ
ρας, καί εϊς μεοικάς πόλεις, τών δύο ήμερων, 
μάλλον ώς έθιμον δύναται νά θεο)ρηθή. Ώ ς  
οικογενειακή εορτή, τό Πουρήμ είναι ή' πλέον 
θορυβώδης, έοοταζομένη μέ συμπόσια, χορούς 
παραστάσεις, αμφιέσεις, εντός τνίς οικίας'καί 
εϊς τούς δρόμους. Π*ντοΰ Τοΰ Έβραϊσμοΰ, 
υπάρχει καί ιδιαιτέρα ζαχαροπλαστική τοϋ 
Πουρήμ καί αί οικογένεια-, άνταλάσσουν γλυ
κίσματα καί διανέμονται φαγητά καί χρήματα 
είς τούς πτωχούς αδιακρίτως θρησκεύματος. 
Ό  έβραϊκός λαός, καθώς καί ό έλληνικός, ε ί 
ναι άπό τούς πλέον νηφάλιους καθώς άποδει- 
κνύει καί τό δτι επιτρέπεται είς τόν έβραΐον 
νά πίνγι μέχρι μέθης μόνον κατά τό Πουρήμ.

Ή  έορτή είναι εθνική καί κοινωνική μάλ
λον ή θρησκευτική. Εϊ'δωμεν οτι λειτουργικώς 
και δογματικώς δεν εχει την επισημότητα 
τών βιβλικών εορτών δν καί τό βιβλίον τής 
Έσθήρ συμπεριλαμβάνεται είς τόν Κανόνα. 
Σχετικως δε ρ.έ το βιβλίον καί τον συγγραφέα 
του, δέν φαίνονται κάν νά έμφοροΰνται άπό 
θρησκευτικόν αί'σθημα. Τό γεγονός της σωτη
ρίας δεν περιέχει τι τό μυστηριώδες τό μ ετα 
φυσικόν, εκτυλίσσεται είς τόν βιβλικόν ά- 
φήγησιν μέ τήν φυσικότητα νεωτέρου μυθι
στορήματος. Τί φυσικότερον j Βασιλεύς ανα
τολικές απολυταρχίας νά μεταβάλν) γνώμην 
τν) μεσολαβήσει μιας εύνοουμένης του ; Καί ό 
συγγραφεύς αποφεύγει έπιμελώς πασαν άνά-

μιζιν τοϋ μεταφυσικοΰ, άφοϋ ούδε μίαν φοράν 
άναφέρεται ή λέξις Θεός."Οταν ή Έσθήρ απο
φασίζει νά νηστεύσϊ] τρεις ήμέρας καί άναγ- 
γελλει τοΰτο είς τόν Μαρδοχαΐον προσθέτει. 
«Μετά ταΰτα θά παρουσιασθώ είς τόν Βασιλέα, 
και αν πρόκειται νά χάσο) τήν ζ<υήν, ας τήν 
χ_ασω».Έάν ο συγγραφεύς είχε τήν πίστιν θά 
έθετε εις το στόμα της ήρω'ίδος του τάς έξης 
περίπου λεζεις· «Μετα τήν νηστείαν πεποι- 
θυΐα εις τον θεόν τοΰ ’Ισραήλ θά παρουσία- 
σθφ εις τον Ασσουερον». Προσέτι τί θέτει ό 
αύτός συγγραφεύς είς τό στόμα τοΰ Μαρδο
χαίου οταν ή Έσθήρ κ α τ ’ άρ^άς, εκφράζει 
δισταγμούς νά παρουσιασθν) ενώπιον τοΰ Β α - 
σιλεως j «Νομίζεις, ώ Έσθήρ, δτι έάν σύ 
σωπάσν;ς τώρα ό ’Ισραήλ θά χαθνί; ’Ώ  βέ
βαια, ό Ισραήλ θά λάβν] τήν σωτηρίαν άπό 
» κ α π ο ν  α λ λ ο ί » .  'Οποία διαφορά μεταξύ 
τοΰ βιβλίου τοΰ Δανιήλ, μέ τήν διάπυρον πί- 
στιν, με την συνεχή μεσολάβησιν τοΰ θείου 
καί τοΰ βιβλίου τνίς Έσθήρ ! Θά έλεγέ τις οτι 
τα δυο βιβλία άντιπροσωποϋν δύο διαφόρους 
την απεριόριστον πίστιν πρός τό θειον τοΰ 
ενος, και τήν προσπάθειαν τοϋ άτόμου τοΰ 
άλλου.

Τό άπ ό  κάπ ου  άλλον  τοΰ σκεπτικιστοΰ συγ- 
γοαφέως,δηλοΐ τό απρόοπτον, τόν άπό μηχανής 
Θεόν, ή αύτόν τόν ί'διον, Βέβαια, αγέρωχος 
χαρακτήρ ώς ό Μαρδοχαΐος, ό όποιος καθώς 
άλλος σπαρτιάτης (σημειωτέον δτι ό συγ
γραφεύς είς τήν άρνησιν τοΰ Μαρδοχαίου νά 
γονατήσν) ενώπιον τοΰ ’Αμάν δέν δίδει καμ
μίαν έξήγησιν θρησκευτικήν) έθεώρει ε ξ ευ τε 
λιστικήν τήν ανατολικήν αύλικήν έθυμοτο- 
πίαν, θά ήτο διατεθειμένος καί άλλαχόθεν νά 
ζητήσν; τήν σωτνιρίαν τοΰ λαοΰ του.

Ή  νεωτερα κριτική άμφισβητεΐ τήν ιστορι
κότητα τοΰ συμβάντος μέ ισχυρά επιχειρή
ματα. Γο βιβλίον θεωρεί είδος μυθιστορήμα- 
τος, γραφεντος κατά τήν Έλληνικήν εποχήν. 
Θα εγραφη μετα την εποχήν τών αγώνων τών 
Μακκαβαίων, εποχην Αντιδραστικήν κατά τοΰ 
πολυθείσμοΰ, τοϋ θεσαντος είς κίνδυνον τήν 
αύστηρότητα τνίς ιουδαϊκής ηθικής, μέ τά 
θέλγητρα τοΰ Ελληνικοΰ κάλλους καί τήν 
ελευθεριότητα τών ηθών. Τής εποχής εκείνης 
προϊόν είναι βεβαίως τό βιβλίον τοΰ Δανιήλ 
και ί'σως τό τής Ρούθ, απόπειρα έπιτυχοΰς 
τελειοτητος το τελευταιον τοΰτο, έ'ργον γνή
σιας εβραϊκής έμπνεύσεως, προβαλλόμενον ώς 
σταδιον δράσεως καί άντιδράσως κατά τής 
πλημμυριζούσης τότε πολυθεϊστικής ιδέας καί 
φιλολογίας. Τό βιβλίον τής Έσθήρ, φαίνεται 
προϊόν εποχής συμβιβασμοΰ, δπου . ζητείται ή 
έπικράτησις τής εθνικής έβραϊκής ιδέας ανε
ξαρτήτως τής θρησκευτικής. Θά έ'λεγέ τις οτι 
ό συγγραφεύς είναι πρόγονος τοΰ Μπέν Ίεουδά, 
τοΰ έν ’Ιερουσαλήμ διαμένοντος μεγάλου

σκαπανέως τοΰ νεωτέρου έθνικοϋ σιωνισμοΰ.
”Αν τό βιβλίον τής Έσθήρ αποτελεί μέρος 

τοΰ βιβλικοΰ κανόνος, δέν πρεπει νά λησμο- 
νώμεν δτι τοΰτο έ'γινε κατόπιν πάλης, διότι 
πολλοί άρ/αΐοι ραββΐνοι άνθίσταντο είς τοΰτο.

Τό οτι δέ τό πεοιεχόμενον τής α Έσθήρ» 
είναι άπλώς μυθιστόρημα, δέν φαίνεται, πι
θανόν. ’Ίσω ς αί λεπτομέρειαι νά μή είναι 
ίστορικαί, άλλά διά να δεχθν) ο Ισραήλ ολο- 
κληρος, είς ί  μέρας διασπορας μαλιστα, τό 
γεγονός ώς ιστορικόν, άφευκτος κάτι συνέβη 
πραγματικώς, μία μεγάλη σωτήρια τοΰ έθνους, 
τής όποιας ή ή^ω μετεδοθν) εις τους αιώνα,, 
καί τής οποίας ή παραμορφωμένη είκών είναι 
ή δοθεΐσα είς τήν βιβλικήν άφήγησιν παρά 
τοΰ άγνώστου συγγραφεως.

Ό π ω ς  καί δν εχν) τό πραγμα, ό ’Ισραήλ 
διαβλέπει είς τό έπεισόδιον τοΰ Ά μαν και 
τοΰ Μορδοχαίου, τήν άληθεστερκν ιστορίαν 
τών τυχών τοΰ ’Ισραήλ είς τους αιώνας, τους 
αδίκους διωγμούς ενός λαοΰ, δια τό αγερωχον 
αύτοΰ, τό άδικον κατ’ αύτοΰ μίσος, διότι εννοεί 
νά μένν) πιστός είς τάς έθνικάς του ^παραδό
σεις. Τ ί  ανάγκη νά ζητήση κάνεις εαν υπήρ- 
ξεν’ ποτέ a ’Αμάν τής Περσίας, άφοΰ τοιοΰτοι 
’Αμάν υπάρχουν παντοΰ, καί πάντοτε ; Εύτυ- 
■/&' συνυπάρχουν καί οί Μαρδοχαΐοι και αι 
Έσθήρ, καί οί Χαρβονά. Καί ό ’Ισραήλ ήν- 
τλησεν επί αιώνας παρηγορίαν, θάρρος, αντο
χήν άπό τήν ώραίαν ιστορίαν καί θα άντλησν] 
έπι αιώνας άκόμη. Καί δταν άκόμη ό άνθρω
πος παύσν) νά καταδιώξν) τόν άνθρωπον, ή 
ίστοοία τοΰ Μαρδοχαίου καί τής Έσθνιρ  ̂ θά 
παραμείνουν ώς πρότυπον άςιοπρεπειας, αυτα- 
παρνήσεως καί έρρωμένης άντιστάσεως διότι 
ύπό τό κάλυμμα τοΰ βασιλικοΰ δ'αταγματος 
τοΰ έπιτρέποντος είς τους Εβραίους την αν- 
τίστασιν, ό συγγραφεύς ύποδεικνυει ταύτην ως 
μέσον τελεσφόρον κατά τών αδίκως επιτειθε-
μενων. (

Οί Εβραίοι τής ’Αμερικής μας δίδουν σή
μερον ζωντανόν παράδειγμα, αςιοπρεπειας, 
δράσεως καί άντιστάσεως κατά τής αδικίας, 
αντίθετον δέ παράδειγμα μας δίδουν μέχρι 
σήμερον οί μεγάλοι λεγομενοι Εβραίοι τ/ίς 
Εύρώπης 1.

’Ίσω ς άποβλέποντες είς τό ανθρώπινον τοΰ
το χαρακτήρα τοϋ διδάγματος, τό όποιον απορ
ρέει άπό τήν ιστορίαν τής Έσθήρ, οί Ρκβΐνοι 
τοΰ Ταλμόνδ άποφαίνονται δτι ή έορτή τής 
Έσθήρ θά παραμείνν) αίωνία, καί δταν αι λοι- 
παί έορταί καταργηθοΰν έν τώ Ίσραής. "Ισως 
τοΰτο, διότι βάσις τοΰ βιβλίου είναι η εθνική

1 Ά κρ ιβ ώ ς τήν στιγμήν ταύτην ό Λ ουτσατης κα 
μίνων, εναρξιν ευτυχώ ς προβάλλει εις ύπερασπισιν των 
ρριοθρήσκων του τή ς  Ρουμανίας.

υπερηφάνεια καί άξιοπρέπεια, μία ένδομιχος 
πίστις είς τόν θρίαμβον τοΰ δικαίου, αισθή
ματα ταΰτα διαρκέστερα οίασδήποτε δογμα
τικής άντιλήψεως ή τελετής εύτυχοΰς τίνος 
συμβάντος.

Μ . X .

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑ Ϊ ΚΗΣ
Είς τόν Σιωνικόν Σύλλογον Θεσσαλονίκης 

έτέθη πρό τίνος είς συζητησιν το ζητήμα 
«Είναι ή έβραϊ/.η γλώσσα χρήσιμος ;»

Περίεργος έρώτησις ποοβαλλορενη έν μέσω 
κέντρου κατ’ έξοχήν έβραϊκοΰ. Ά λ λ α  προσέτι 
τό ζήτημα καθώς έτέθη είναι ολως αόριστον. 
Χρήσιμος εί'ς τι J πνευματικώς πρακτικώς, υπο 
ατομικήν, ύπό έθνικην έ’ποψιν ; Αλλα προς^τι 
άρα γε τό ποοβαλλομενον ζ η τη μ α ,  Ποιαν 
πρακτικήν έννοιαν ενέχει ; Μήπως υπάρχει ο 
άμφισβητών δτι ή εβραϊκή πρεπει να διδάκεται 
είς ολας τάς έβραϊκάς κοινότητας άφοΰ είναι 
ή μόνη γλώσσα τής λειτουργίας; Κατι πλειο- 
τερον. Μήπως υπάρχει έβραΐκή Κοινότης εις 
τήν ύφήλιον, οπου νά μηόιδασκεται η εβραϊκό, 
Δεδομένου λοιπόν δτι ή έβοαϊκή διδάσκεται 
καί ούδείς σκέπτεται νά καταργησν) αυτήν, 
δεν θά 7]το πρακτιχωτερον το ερωτ*/)|/.α.

Ποία είναι Υ) καλυτερκ (/.εθοδος διά t y j v  

διδασκαλίαν τής Εβραϊκής, ώστε μέ ολιγώ- 
τερον κόπον νά έ'χωριεν περισσότερα και πρα- 
κτικώτερα αποτελέσματα ;

Ή  μέθοδος! Ίδου τί λείπει μ®ΧΡι τοΰο- 
είς τήν διδασκαλίαν όχι μόνον τής έβραϊκής 
άλλά καί τών άλλων κλασικών γλωσσών, 
τής άρ/αίας ελληνικής καί τής λατινικής.

Θά ήτο σωστότερον άν ελεγομεν οτι ν) κα
τάλληλος μέθοδος λείπει καί είς τήν διδασκα
λίαν δλων τών μή μητρικών γλωσσών εις όλα 
σχεδόν τά Σκολεία. Σχετικώς προς τας αρ
χαία: γλώσσας, πρό τινων ετών ·/] « Ίρ ιμ -
πούνα» τής Ρωμνις έγραφεν οτι εκ τής διδα- 
σκ.αλίας τής λατινικής, καθώς γίνεται εις τα 
Λύκεια, οί μαθηταί αποκομίζουν μόνον έν αί'
σθημα αηδίας διά τά Λατινικά ! Δέν δυνάμεθα 
νά εί'πωμεν τά ιδία καί ί'σως χειρότερα, δια τα 
apyαία έλληνικά, καθώς διδάσκονται είς τά 
ίδικά |/ας γυμνάσια) Δεν είναι επίσης σωστν) 
ή κρίσις διά τήν μέθοδον μέ τήν οποίαν δι
δάσκεται ή έβραΐκή είς τά κοινοτικά Σχολεία ;

Ποιος γνωρίζει να ομιλη εβραϊκά, */) τουλά
χιστον ποιος εννοεί έν έβραϊκόν κείμενον κα
τόπιν οκτώ έτών διδασκαλίας κατα μέσον 
δρον ;

Διά τί τοΰτο J ποιος πταιει J 
Ή  μέθοδος τής διδασκαλίας, ή μέθοδος και 

αύτή μόνον.
Καί βλέπομεν όντως οτι έκεΐ δπου ή μέθο



δος ή'λλαζε, έκεΐ ή διδασκαλία άπεδωκε καλ- 
λιτέοους καρπούς* έκεΐ οί μαθηταί είναι πράγ
ματι κάτοχοι τ έ ς  εβραϊκής.

ΙΙοία δέ πρέπει νά είναι η νέα αύ'τη μέθοδος ;
Νομίζω δτι ή μέθοδος μία κατ’ ούσίαν δύ- 

ναται νά διακριθίί εις δύο ούτως εϊπεΐν βαθ- 
μούς χ ')  Ή  έβραΐκή χρησιμοποιούμενη ως όρ- 
γανον διδασκαλίας καί 6') Ή  έβραϊσή διδα- 
σκομένη ώς γλώσσα μο'νον, ας εί'πομεν ώς ξένη 
γλωσσά, ά λλ ’ δμως ώς γλώσσα ζωντανή.

Ή  έβραΐκή Six τ έ ς  εβραϊκές, ή έβραΐκή ώς 
γλώσσα διδασκαλίας εφαρμόζεται ήδη άπό δ ε 
καετίαν περίπου είς τά έβραϊκά Σχολεία τ έ ς  
Παλαιστίνης, καί εϊς πολλά τ έ ς  Ρωσσίας καί 
τ έ ς  ’Ανατολές. ’Εντός τ έ ς  Θεσσαλονίκης, δύο 
Σχολεία τό τ έ ς  Κοινότητος (Ταλμούδ Τορά) 
καί τό συντηρούμενον άπό την έν Βερολινω 
Εταιρείαν «Hilfverein» μεταχειρίζονται μέ 
πασιφανέ επιτυχίαν την έβραϊκήν ώς γλώσσα.ν 
διδασκαλίας. Έ κ ε ΐ  ολη η υλη τοϋ προγράμματος 
διδάσκεται έβραϊστί. Κατά την πρόσφατον έν 
Θεσσαλονίκν) διαμονήν μου άντελήφθην προσω- 
πικώς την επιτυχίαν ταύτην , Ίδ ί^  μοϋ έκαμαν 
έντύπωσιν δύο μαθήματα, τό έν άριθμητικές 
καί τό άλλο γεωμετρίας τ έ ς  άνωτέρας τάξεως 
τοΰ Κοινοτικοΰ Σχολείου. Όμολ-ογώ δτι άνω- 
τέραν διδασκαλίαν εις σχετικήν σχολικήν τάξιν 
δέν ή'κουσα καί είς εύρωπαϊκά άκόμη σχολεία. 
Τόσον η διδασκαλία είναι τελεία !

Ά λ λ ά  τό ζήτημα τ έ ς  'Εβραϊκές ώς γλώσ- 
σης διδασκαλίας είναι ί'σως πρόωρον, καί δέν 
θά εΰργι παντοΰ έκθύμους ύπερασπιστάς.

Δέν έχει δμως ούτως άναφορικώς μέ την 
διδασκαλίαν τ έ ς  εβραϊκές ώς γλώσσης ζωντα
νές διά τ έ ς  μεθόδου Μπέρλιτς λόγου χάριν. 
Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρχν) ού'τε ενας ό ό
ποιος νά μη δεχθί) οτι είναι προτιμωτερον, 
τάς ώρας τάς οποίας χ ά ν ο μ ε ν  διά νά μη 
μάθωμεν τίποτε μέ την παλαιάν μέθοδον, νά 
τάς κ ε ρ δ ί ζ ω μ ε ν  μανθάνοντες καλά μίαν 
γλώσσαν επί τοΰ προκειμένου την έβραϊκήν. 
Ού'τε περισσότερον ουτε όλιγώτερον. Πόσας 
ώρας άφιερώνετε διά τά έβραϊκά καθ’ έβδο- 
μάδα; Δώδεκα, δέκα, οκτώ ; Έ ,  λοιπόν, αί 
αύταί ώραι άρκοΰν, φθάνει νά διδάσκεται σύμ
φωνα μέ τήν νεωτέραν μέθοδον. Καί τότε ό'χι 
μόνον τά παιδιά σας θά μάθουν τήν γλώσσαν, 
ποΰ έξαιρετικώς επιθυμείτε νά γνωρίζουν, άλλά 
θά άπαλλάξετε τά παιδιά σας άπό τό βασα- 
νιστήοιον τ έ ς  παλαι&ς μεθόδου, ποΰ κουράζει 
τό πνεΰμα καί έπιρρεάζει έπιζημίως καί τήν 
πρόοδον τών άλλων μαθημάτων.

Οί ομόθρησκοί μας ’Ιταλοί, πρώτοι εϊς τάς 
λογικάς μεταρρυθμίσεις, έννοησαν τοΰτο, καί 
έτοιμάζονται νά στείλουν διδασκάλους νά τ ε -  
λειοποιηθοΰν είς τήν ομιλίαν καί τήν διδασκα
λίαν της έβραϊκής είς Παλαιστίνην, οπου ή

εβραϊκή είναι ή'δη ζωντανή γλώσσα ώμιλου- 
μένη καί άπό μή Έβραίους άκόμη.

Είναι λυπηρόν, πώς είς τήν Ε λλ ά δα , κοι
νότητες άκμάζουσαι καθώς ή Κέρκυρα καί ό 
Βόλος δέν εννόησαν άκόμη τοΰτο καί άερο- 
βατοϋν μέ φανταστικάς μεταρρυθμίσεις τών 
έβραϊκών σχολείων των !

Τότε δέ, δταν αλλάξει ή μέθοδος, ή έβραΐκή 
θά χρησιμεύσν) ώς άληθινή γλώσσα, δχι μόνον 
διά τάς προσευχάς, διότι κάθε ίσραηλίτης θά 
έννοεϊ τί διαβάζει, άλλά καί θά είναι χρήσι
μος εις τάς κοινονικάς σχεσεις τοΰ βίου.

α ) Διότι θά γίννι κοινόν όργανον δλων τών 
Ισραηλιτών, οί όποιοι θά ημπορέσουν νά συνε- 
νοηθοΰν μέ τούς ομοθρήσκους των, δπου καί 
αν ταξειδεύσουν, καί νά άλληλογραφοΰν άκόμη 
έμπορικώς.

β ') Διότι θά είναι απαραίτητος διά τούς 
μεταβαίνοντας εϊς 'Ιερουσαλήμ καί έπιθυμοΰν- 
τας νά έγκατασταθοΰν έκεΐ.

γ ' )  Διότι, επειδή ή ζωή δέν άποτελεϊται 
άπό μόνον ύλικάς άπολαύσεις, ό γνωρίζων τήν 
έβραϊκήν θά είναι εις θέσιν νά άναπτύξν) τόν 
νουν του μέ τήν άνάγνωσιν τών περιοδικών 
καί έφημερίδων τών γραμμένων έβραϊκά.

δ ')  Τέλος ή άληθινή γνώσις τ έ ς  έβραϊκής, 
βοηθεΐ είς τήν εύκολιοτέραν μάθησιν τές  άρα- 
βικές, ή όποία κάθε ήμέρα περισσότερον γί
νεται άπαραίτητος διά τάς σχέσεις μέ τόν 
άραβικόν κόσμον.

Ή  σύντομος αύτή μελέτη  θά ήτο άτελής, 
άν δέν προσέθετον δτι ή έβραΐκή είναι έκ τών 
εύκολωτέρων γλωσσών, προπάντων διά τόν έ
βραΐον', ό όποιος έ'χει ήδη άπό τάς είς τήν 
οικίαν καί τήν Συναγωγήν σχέσεις του έν 
σπουδαΐον κεφάλαιον έβραϊκών λέξεων. Είναι 
δέ ή έβραΐκή γλώσσα άναλυτική; άσυγκρίτω 
τώ λόγω άπλουστέρα τ ές  άρχαίας έλληνικης 
καί λατινικές, άκριβώς ώς μία νεωτέρα γλώσσα, 
με άπλουστάτην γραμματικήν.

Ε Β Ρ Α Ϊ Σ Τ Η Σ

Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Δ Τ Ο  Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι  

ΕΛΛΗΝ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  ΚΑΙ  ΕΑΛΗΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

Μετά 2 0  αιώνας, ή γελοία συκοφαντία οτι 
άνθρωποι άνήκοντες είς τήν θρησκείαν τών 
προφητών νάνουν χρέσιν άνθρωπίνου αΐματος, 
άν καί έπατάχθη χιλιάκις άπό φιλοσόφους καί 
άρχιερεΐς, ώσεί λερναία υδρα, σηκώνει άκόμη 
άπειλιτικήν τήν κεφαλήν της,

Τήν συκοφαντίαν έδημιούργησαν κατ’ άρ- 
χάς οί εθνικοί κατά τών χριστιανών. Ό  Τερ- 
τουλιανός, ξεύρετε πώς ύπερασπιζε. τούς χρι
στιανούς; Μέ έπιχειρήματα τές 'Α γ ία ς  Γραφές.

Είναι περίεργον και λυπηρόν, πώς μετά 2 0  
αιώνας χριστιανικές ζωές, τήν προσάπτει ό 
χριστιανικός όχλος είς τούς οπαδούς τ έ ς  Α γίας 
Γραφές, τ έ ς  άπαγορευούσης πΧσαν χρέσιν α ΐ 
ματος, καί ζώου άκόμη, χωρ'·ς τά ές αύτές 
έπιχειρήματα, τά όποια έχρησιμοποίει ό χρι
στιανός Τερτουλιανός νά λαμβανωνται υπ ο- 
ψιν ύπέρ τών Εβραίων. Πώς μετα 2 0  αιώνας, 
ό χριστιανικός όχλος παραμενει οίος ο εθνικός;

Καί ποιον έπιχείρημα διά τούς λέγοντας δτι 
ή θρησκεία ούδεμίάν έχει έξημερωτικήν δύναμιν! 
’Επειδή δέ ή'Εβραϊκή θρησκεία είναι ή ιδία καί 
άμετάβλητος άπό 4 0  αιώνας, ό χριστιανός ό 
παραδεχόμενος οτι ό έβραΐος πίνει αίμα άν- 
θοώπινον, διά νά είναι συνεπής πρέπει νά 
πιστεύη δτι και ό Χριστός καί δλοι οί έβραϊοι 
άπόστολοι έποαττον το α υτό !

Όποία βλασφημία !
Φέτος είς Τσεσμέ (Κρήνη) πλη-ίον τές  

Σμύρνης επειδή ενα κορίτσι εύρεθη πνιγμένο 
είς ένα πηγάδι, οί Εβραίοι έκατηγορήθησαν 
δτι τό έπνιξαν... διά νά πάρουν τό αιμα του ! 
πώς ; δ ια τί ;  ρωτήσατε το είς τήν φαντασίαν 
τοΰ μίσους.

Εύτυχώς ό τύπος όλος ό Ελληνικός τ έ ς  
Σμύρνης έστιγμάτισε τήν άνοησίαν τοΰ όχλου, 
καί ό «Τηλέγραφος» καί ή «Η μ ερήσια »  καί 
ή « ’Αμάλθεια» καί ή «'Αρμονία» κλ. έχα- 
ρ α κ τή ρ ισ α ν  τήν άνόησον συκοφαντίαν «δυσαι- 
δαιμονίαν τοΰ σκοτεινοΰ μεσαιώνος» «άνόητο 
παοαμΰθι» «αίσχος τ έ ς  εποχής μ*? · Αλλ
άντάξιος τοΰ άξιώματός του καί τ έ ς  έλληνικές 
παραδόσεως άληθης Κέρυξ τ έ ς  διδασκαλίας 
τοΰ προτού Ναζωραίου εφάνη η Α. Π . ο Μη
τροπολίτης Σμύρνης δια της επιστολής προς 
τόν άρχιμανδρίτην Τ σ ε σ μ ε .  Η επιστολή εχει 
ώς έξές :

Π αν οο ιολογ ιώτατε ’ Αρχιμανδρϊτα  
Κ ύριε Χρυσόστομε, ’Ά ρ χ . Ε ηΙτρο ηε

Κ ρ ή ν η

Λυπηρά ειδησις έφθασε μέχρι Σμύρνης χ ά 
ριν τές όποιας άναγκάζομαι νά έπιστείλω τάς 
νραμμάς ταύτας μέ τήν παράκλησιν όπως^γέ- 
νηται έν άνάγκν) χρησις αύτών καί επ Ε κ
κλησίας.  ̂ ,

Πρό δέκα ημερών άπώλετο^ έν Κρηνρ πεν
ταετές κοοάσιον δπερ πρό πέντε ημερών εύ- 
ρέθη πνιγμένον, ή δέ ζωηρά φαντασία καί δει
σιδαιμονία τοΰ λαοΰ άπέδωκε το γεγονός τοΰτο 
είς τήν κοινώς έπικρατήσασαν πλάνην ότι 
έπνίγη ύπό τών Έβραίων χάοιν τοΰ αίματος 
του. Ε π ε ιδ ή  δέ ή πλάνη αΰτη είναι βαρβα- 
ρου, σκοτεινές καί άμαθοΰς εποχές^ γέννημα, 
ούδεμιας έχομένη ύποστάσεως, είναι καιρός 
νά καταπολεμηθεί παρά τοΐς χριστιανοις έν τγί 
έποχνί μάλιστα τοιαύτν) τών φώτων και της 
παιδείας καί δή παρά τ φ Έ λ λ η ν ικ ώ  λαώ <̂ αο

ώ ούδαμώς πρέπει νά είσχωρώσι τοιαΰται μω- 
ραί προλήψεις άδίκως παραβλάπτουσαι τήν 
ύπόληψιν τών συμπολιτών ημών ’Ισραηλιτών 
μ.εθ’ ών εύρισκόμεθα εϊς άγαθωτάτας σχεσεις. 
Πολλώ δέ μάλλον πρέπει νά έκκριζωθί) ή ασύ
στατος αυτη κατηγορία καί συνεπεία ταύτης 
ούδείς νά γένηται λόγος περί έμπορικοΰ άπο- 
κλεισμοΰ, οΰτινος καί μόνη ή λέξις άλγεινήν 
προξενεί έντύπωσιν είς τάς άκοάς τοΰ εύγενοΰς 
έλληνικοΰ λαοΰ. Παοακαλώ δέ νά καταβά- 
λητε πασαν υμών έπιρροήν μετά τών άζιοτί- 
μων δημογερόντων καί προκρίτων νά άρθγί έκ 
τοΰ μέσου ή μωρά αυτη πρόληψις καί μή ψυ
χρά /θώσιν αί άγαθώταται μετά  τών συμπο
λιτών ημών σχέσεις.

Έ π ι  τουτοις επικαλούμενος έ φ ’ ύμας την 
ευλογίαν τοΰ *Γψίστου ,διατελώ μ ε τ ’ άγάπης

■ο Σμύρνης Χ Γ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

τί) 11 >ί Φ εβρουάριον  1 9 1 3

Έ ν  γένει, πάντες οί Έ λ λ η ν ε ς  Πατριάρχαι 
καί άρχιερεΐς έξεφράσθησαν κατά τ έ ς  συκο
φαντίας, ή όποία δμως, ού'σα ψύχωσις, καί ώς 
έκ τούτου ύπαγομένη είς τήν ψυχιατρικήν, 
άδύνατον νά θεραπευθνί διά δηλώσεων, καί 
συζητήσεων. *Η θεραπεία θά έπέλθνι μόνον 
έμμέσως, δταν ό χριστιανικός όχλος της ’Α 
νατολές φθάσν) είς σημεΐον νά θεωργί τόν 
έβραΐον δμοιόν του, καί δταν ύψωθγί τό πνευ
ματικόν επίπεδόν του. Τότε δέν θά πιστεύσ-/] 
πλέον δτι ό έβραΐος ή άλλος οίοσδήποτε άν
θρωπος πίνει αίμα άνθρώπινον, διά νά κόλ
ληση ί'σως καμμίαν άσθένειαν μεταδοτικήν.

’Ίσω ς κάλλιον πάσης άλλης συζητήεσως 
συντελέσν) νά έξαλείψν) άπό τούς πάσχοντας 
έβραιοφοβίαν τήν ψύχωσίν των, ή έξές έπι
στολή διακεκριμένου έλληνος ίατροΰ τοΰ κ. 
Καρδαμάτη, έλθόντος προσφάτως έκ Βερολίνου 
διά νά ύπηρετήσν) τήν πατρίδα.

Τό έπεισόδιον, τό όποιον ό εύγενής έπι- 
στήμων, διηγείται είς τήν επιστολήν του, 
άποτελεΐ δλην τήν ψυχολογικήν ιστορίαν της 
συκοφαντίας τοΰ αίματος.

Β λέπ ετε  τήν πηγήν αύτές, ώς έργον της 
προλήψεως τών γραϊδίων, χωρίς βάσιν ό'χι 
μόνον έπιστημονικήν, ά λ λ ’ ού'τε καν άντικει- 
μενικην.

Οί κάτοικοι ένός νησιοΰ, άπέβλεπον πρός 
τόν δυστυχέ έβραΐον, ’Αβραάμ ώς μέλλοντα 
φονέα τών τέκνων των !

Τις οίδε, έάν έτύχαινε κανένα παιδί, νά 
εύοεθί) στό νησί πνιγμένο μέσα σένα πηγάδι, 
δν δέν θά κατηγορούν τόν δυστυχέ Άβράμ !

"Αν ήτο στή Ρωσσία, ποιος ξεύρει πόσα 
χρόνια θά τόν κρατοΰσαν στή φυλακή, τόν 
κακόμοιρον !

Μήπως, σήμερον |νας ομοιός του, ό πτωχός



Βιελίς δέν ύφίσταται αδίκως έκεΐ. πέρα, τάς 
σκληράς συνεπείας όμοιας συκοφαντίας j

Και όμως όΑβραάμ, ό μακάριος ουτος π τω 
χός τό πνεΰμα, είχε ψυχήν αγγελικήν, ευτυ
χής έάν ήδύνατο νά οώ σγ  ενα παιδί, έβραιό- 
παιδο ή χριστιανόπαιδο άδιάφορον.

Ά λ λ ’ άς άφήσω [ Α ε ν  τόν λόγον εϊς τόν νεα
ρόν επιστήμονα, τοΟ όποίου ή πρός ή μας επι
στολή έ'χει ώς έξής :

Έ ν  Β ερολ ίν ω  4 Ν οεμβρίου  1 9 1 2  

’Α ξιότιμε κ . Δ ιενθνντά.

Μετά μεγίστης χαρας καί τιμής έ'λαβ^ν την 
μηνιαίαν Ίσραηλιτικήν Έπιθεώρησιν και σπεύ
δω θερμώς νά σας ευχαριστήσω διότι η δη στε-  
νώτερον θά συνάπτωμαι πρός την κίνησιν την 
παγκόσμιον τοΰ Ίσραηλιτικοϋ λαοΰ, πρός ον 
τρέφω άπειρον σεβασμόν καί θαυμασμόν. Ή  
υπερηφάνεια δε καί χαρά ήν αισθάνεται η 
Ελληνικη [/ου καρδία διότι βλέπω περιοδικόν 
Ίσραηλιτικόν, γραφόμενον έν τνί Ελληνική 
Γλώσση είναι έ'τι μείζων καθότι προσδίδει 
μεγίστας ώφελείας εις την Πατρίδα μας, φι- 
λολογικως καί κοινονιολογικώς.

Γεγονός τελείως τνχαΐον μέ Εκαμε να 
θελήσω  να σπουδάσω τήν Ίοτορίαν τοϋ 
’ίσραηλιτικοϋ λαοϋ, δν πρώτον έν τή άγνοια 
άπεστρεφ όμην τώρα δέ θ α υ μ ά ζω .

Κ α τα  τήν παιδικήν μου ήλικίαν  εί'ς τινα 
νήσον τοϋ Αιγαίου Π ελάγονς , ειχον άπο- 
μακρυνϋ'Ύ] τής οικίας μ ο υ , καϊ τρέχων Ε 
πεσα καϊ Εμεινα λυπό’&'υμος· δταν έξύ- 
πνησα είδον μέ τρόμον μου  καϊ Εκπληξιν  
να μέ περιποιείται κλαίων ό Ά β ρ α  μ  δ 
περίφ ημος έκεΐ Ε β ρ α ίο ς  δι' δν τά μύρια  
μοϋ διηγούντο αί γιαγιάδες.

"Όταν ήλθον οί Γονείς μου είς τήν κα- 
λύβην τοϋ 'Α β ρ α ά μ , τούς ήρώτησα πώς 
διάβολο κατόρθωσα νά γλυτώσω άπό τά 
χέρια του, καί διατί είναι ϊτσι κ α λό ς .—  
"Εκτοτε τό ένδιαφέρον μου ήτο μέγα διά 
τούς Ίσ ρ α ηλίτα ς καί έκώφευον είς τάς σ υ 
ζητήσεις τών μικρών συμμαθητώ ν προκει 
μέν ου περί *Ε β ρ α ίω ν ■

Πόσοι νά είναι άντισημΐται οΐτινες εί
ναι τοιοϋτοι αγνοούντες διατί !

"Εν τυχαΐον γεγονός μέ Εκαμε νά μ ε 
λετήσω καϊ νά μ ά θ ω  λαόν δι' δν ίσως αν 
δέν ουνέβαινε τοΰτο θ ά  εΐχον τε είως άλλην  
ιδέαν, διότι Ετσι, χωρίς νά γνωρίζω,

Κύριε Διευθυντά ή εύχαρίστησις ήν μοΰ προσ- 
ποιησατε συγκαταλέγοντες εμέ μεταξύ τών 
συνδρομητών σας είναι μεγίστη, διότι πρώτην 
φοράν ή'δη μου δίδεται ευκαιρία νά ομιλήσω 
δημοσίως περί τής λατρείας καί θαυμασμοΰ 
ον έ'χω πρός τόν Ίσραηλιτικόν Λαόν οστις 
άπό χιλιετηρίδων κρατεί άσβεστον τό πυρ τοΰ

πολιτισμοΰ καί δίδει εαυτόν Ουσίαν τώ βωμώ 
τών τεχνών τε καί γραμμάτων, χωρίς ουδέ
ποτε νά πτοηθ·?) πρό τόσων βαρβάρων οΰς έ -  
ξευγένισε διά τοΰ αΐματός του.

Μετά πλήρους έκτιμήσεως καί σεβασμού 

ΔΩΡ ΚΩΝ 1. ΚΑΡΛΑΜVl'HZ
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Ά ν  ύπάρχν) χωρα είς τόν κόσμον η όποία 
χωρίς πίεσιν εξωτερικήν άλλά μόνη της ώς 
φυσικήν απόρροιαν τοΰ φιλελευθέρου πνεύμα
τος τοΰ συμφυοΰς ε ίς '  τήν φυλήν, άνεγραψε 
την ίσοπολιτείαν εις τόν καταστατικόν χης 
χάρτην, ή χώρα αυτη είναι ή 'Ελλάς. "Οτι 
τό φιλελεύθερον τοΰτο πνεΰμα καί ή άνεξι- 
θρησκεία είναι συμφυή είς τήν φυλήν τήν έ λ 
ληνικήν, άποδεικνύει τό οτι ανεξαιρέτως τά 
αισθήματα ταΰτα υπήρξαν κτήμα δλων τών 
κομμάτων, ολων τών εποχών· ενας δέ βασι
λεύς και ενας ισάξιος κυβερνήτης, παρ’ δλην 
τήν διάπυρον αύτών αγάπην διά τήν χώραν, 
έπλήοωσαν μέ τήν ζωήν καί τήν έξορίαν μίαν 
απόπειραν περιστολής τών ελευθεριών τοΰ 
λαοΰ, απόπειραν ή όποία δέν άπέβλεπεν άλ- 
λωε είς σφετερισμόν εξουσίας άλλά κατά τήν 
άντίληψιν τών δύο Μεγάλων έκείνων, είς χα- 
λιναγώγησιν λαοΰ είς τά πρώτα βήματα ευ
ρισκομένου τής πολιτικής αύτοΰ σταδιοδρομίας.

Άναφορικώς δέ πρός τήν πολιτείαν πρός 
τους ίσραηλίτας υπηκόους, πας αμερόλη
πτος χρεωστεΐ νά όμολογήσν) οτι οί ομό
θρησκοί μας άπολαύουν έν Έ λλ ά δ ι πλήρους 
ίσοπολιτείας π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  καί ό'χι άναγε- 
γραμμένης μόνον είς τόν Χάρτην.Έάν δέ ποτε 
ενας Ισ ρ α η λ ίτη ς  ήδικήθη, ήδικήθη ώς άτομον, 
ώς πολιτικώς ή μάλλον ώς κομματικώς άδύ- 
νατος κατά τό  παρελθόν τής κομματοκρα- 
τείας. ΓΙολλάκις δέ ό άδικηθϊίς Ισ ρ α η λ ίτη ς ,  
καί ο γράφων τάς γραμμάς ταύτας έ'χει πει- 
στικάς αποδείξεις, ήδικήθη τή είσηγήσει ομο
θρήσκων του !

Δημοτικοί σύμβουλοι, πάρεδροι, διδάσκαλοι, 
καθηγηταί, δικασταί, υπάλληλοι ανώτεροι 
ταχυδρομείων, τηλεγράφων, καί νομαρχιών, 
αστυνόμοι, δικαστικοί κλητήρες, Συμβολαιο
γράφοι, διευθυνταί καπνοκοπτηρίων, κ. τ .  λ . 
διωρίσθησαν Ίσραηλΐται μετά προθυμίας, έάν 
δέ γνωστοί παράγοντες πολιτικοί καί έξέ-  
χοντα ίσραηλιτικά πρόσωπα έξετίθεντο ώς 
βουλευταί άναμφιβόλως θά είχον έκλεγγί.

Όμολογουμένως καί τά λοιπά βαλκανικά 
Κράτη, έκτός τής Ρουμανίας, χωρηγοΰν είς

τούς ίσραηλίτας ίσοπολιτείαν, ά λ λ ’ είς τοΰτο 
προηγήθη διπλωματική ενέργεια καί αναγραφή 
είς διεθνείς συμβάσεις. Και μολα ι-αΰτα, τάς 
Κυβερνήσεις έκείνας καί τούς λαούς έκείνους 
δέν διακρίνει άκόμη ή ειλικρίνεια εϊς τήν 
ε φ α ρ μ ο γ ή ν  καθώς εϊς τήν ήμετέραν πα
τρίδα.

Τό ερώτημα έπομένως, τό όποιον, τά Ί σ -  
ρα/.λιτικά Χρονικά, τοΰ Λονδίνου, ή πρώτη 
ισραηλιτική έφημερής τοΰ κόσμου, άπέτεινεν 
είς τόν κ. Βενιζέλον, άφοΰ είχεν αποτείνει τό 
ϊ'διον ερώτημα καί είς τόν κ. Δάνεφ, περί τής 
μελλούσης τύχης τών ‘Εβραίων τών νεοκατα- 
κτηθέντων μερών, ήτο δλως περιττόν.

Μολα ταΰτα, ό κ. Βενιζέλος δέν ήρνήθη νά 
άπαντήσγι είς τήν έν λόγω εφημερίδα, καί 
έ'πραξε τοΰτο μάλιστα έγγράφως, μέ τήν δια- 
κοίνουσαν αύτόν ειλικρίνειαν, διαλυων μέ την 
λεπτομέρειαν τών δηλωσεών του πασαν αμ
φιβολίαν.

Ιδού ή δήλωσις τοΰ κ. Βενιζέλου, κατά 
τό έλληνικόν πανομοιότυπον τό όποιον έδημο
σιεύθη είς τήν «Jewish Cronicle»..

Π ρός την Διενθννσιν τής Jew ish  C ron icle  
Ε ίς  Αονδΐνον

Άπαντών εϊς το τεθέν μοι ερώτημα 
δύναμαι απολύτως νά διαβεβαιωσω ύμας 
δτι πάντες οί Ίσραη?άται οί κατοικούν- 
τες έν τοΐς τόποις οΐτινες συνεπεια τσϋ 
πολέμου θά περιέλθωσιν εϊς την Ε λ 
λάδα θά άπολαύσωσιν έλευθερίας καί 
ϊσότητος κα! παντος καθολου πολιτικού 
και άστικοϋ δικαιώματος απαραλλακτως 
ώς άπολαύουσιν αυτών οι λοιποί πολϊται 
"Ελληνες. Τό Έλληνικόν Σύνταγμα θά 
ίσχύση αυτοδικαίως εις τους προσαρτι- 
σθησομένους τόπους, δια ρητών δέ 
τούτο διατάξεων, αΐτινες έφηρμόσθησαν 
άπαρεγκλίτως και απερρευσαν έκ τής 
έμφύτου προση?ιωσεως τοΰ Ελληνικού 
λαού εις τούς φιλελεύθερους θεσμούς, 
έξασφαλίζει τοΐς πασι τήν πλήρη ταυτό 
τητα δικαιωμάτων και τήν άνευ έξαιρεσεως 
τίνος οίασδήποτε ισότητα ένωπιον^ τού 
νόμου, έγγυώμενον την ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος και φυλής προστασίαν της 
λατρείας κα'ι πάσης έθνικής παραδόσεως.

ΕΑΚΓΘΕΡ102 Κ. ΒΕΝΙΖΕΑ.ΟΣ 
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Λύτη ή δήλωσις τοΰ κ. Βενιζέλου. Αλλ 
αί τελευταΐαι φράσεις «προστασίας τής λα
τρείας καί π ά ό η ς  έ θ ν ι κ ΰ ς  π α ρ α δ ό ϋ ε ω ς »
έξέρχονται ί'σως διά τήν πρώτην φοράν έ/.

στόματος πολιτικοΰ άνδρός οίονδήποτε κράτους 
καί έμφαίνουσι τήν πολιτείαν, τήν όποιαν 
ανεξαρτήτως τοΰ Έβραϊκοΰ ζητήματος, ό μέ-  
γας πολίτης τής Ελλάδος προστίθεται νά εί- 
σηγηθ'/j κατά τήν μέ τούς συμμάχους σύναψιν 
συνθήκης. Ή  πολιτεία αυτη, θέλει έγγυηθγί 
είς τάς διαφόρους έθνικά>ς ή θρησκευτικάς ομά
δας, τάς μελλούσας νά είσέλθουν ύπό οίαν- 
δήποτε βαλκανικήν διοίκησιν, πλήρη άνεξιθρη- 
σκείαν καί σεβασμόν πάσης έθνικής παραδό
σεως, τούτούστι τήν διατήρησιν τής έθνικής 
προσωπικότητας έκάστης όμάδος<

Καί έάν πάντα τά Βαλκανικά Κράτη συνε- 
νέσουν είς τοΰτο, είναι άναντίρρητον δτι νεα 
άγνωστος έποχή ειρήνης, προόδου καί δικαιο
σύνης θά άνατείλη εϊς τήν μέχρι τοΰδε άπό 
τόσα μίση κτηνώδη κατατρυχομένην Α ν α 
τολήν.

Ά λ λ ’ είναι άκόμη άναντίρρητον ό'τι ές 
δλων τών Βαλκανικών Κρατών, καν εν άλλο, 
δσον ή Ε λ λ ά ς  θά τηρήσν] άπαρεγκλίτως τάς 
νέας φιλοδικαίας άρχάς τοΰ προγράμματος 
τοΰ μεγάλου τής Ελλά δος ΙΙολιτικοΰ.

Οί ομόθρησκοί μας, ιδία οί τής Θεσσαλο
νίκης θά έ'καμνον καλά νά μελετήσουν τάς σα
φείς δηλώσεις τοΰ κ. Βενιζελου έν παραβολή 
μέ τάς δηλώσεις πολιτευτών άλλων βαλκανι
κών κρατών, τάς ξηράς και σκοτεινάς.

ΟΓ ΕΒΡΑΙΟΙ

h mom εμεριαειι m iitspi.v-
in i  (I. BLOCH

( Σ . Ι .Ε .  Κατά τάς ημέρας αύτάς, δπου γίνε
ται τόσος λόγος καί περί τών έν Ανατολή Έ 
βραίων, έν σχέσει μέ περί έμπορίου συζητή
σεις, δέν θεωροΰμεν άσκοπον τήν άνατυποισιν 
τής έξής διαλέξεως τοϋ κ .Β Ιο ο Ι ΐ  έκ Παρισιων 
περί τοΰ ρόλου τών Έβραίων εϊς παγκόσμιον 
εμπορικήν κίνησιν).

Ή  γλώσσα κάνει ένίοτε περιέργους κατα
χρήσεις- άοέσκεται είς γενικότατος, άποδίδει 
είς ολόκληρον φυλήν τάς κακίας ένός καί μό
νου. Έ κ  τούτου λαμβάνουν άρχήν μερικαί πα- 
ροιμίαι έναντίον τών όποιων διαμαρτύρεται 
ή όρθοφροσύνη καί αύτός ό πατριωτισμός.

Μέθυσος ώς Πολωνός, κλέπτης ώς "Ελλην, 
Βέλγος ώς χήνα, ψεύστης ώς Γάλλος, πονηρός 
ώς Άραβας ή Εβραίος, τοκογλύφος ώς Ε 
βραίος. Καί παραλείπω καί άλλας ώραίας έν
νοιας ποΰ αποδίδουν είς τό ονομα τοΰτο τό 
τελευταΐον.

Ή  Ακαδημία θά κάμγ άρά γε μίαν ήμέ
ραν καμμίαν άναθεώρησιν έπί τοΰ προκειμένου;



θκ καθιερώστ) ποτέ έν τώ λεξικώ αυτές δτι 
Έ  β s χ X ο ;  δύναται νά είναι συνώνυμος τ ί
μιου ανθρώπου, ώφΐλίμου πολίτου ", Θά ητο 
δίκαιον ! Έ ν  τω μεταξύ Οά προσπαθήσω νά 
σ2 ;  άποδείξω έν συντόμω, πόσον πολυ στε
ρούνται βάσεων οί λέγοντες δτι οί έβραϊοι έκ- 
μεταλλεύονται τά ι»άντα, οτι πλουτίζουν είς 
βάρος της χώρας ποϋ κατοικούν,δτ ί  μ ε τ ’ αύτών 
τά πάντα πηγζίνουν κκκώ;, δτι χωρίς αύτους 
τά πάντα θκ πήγαιναν περίφημα,

Αί στατιστικαί, αί έπίσημοι έκ^εσει; άπο- 
δεικνύουν τό εναντίον άπειρα κκί διάφορα έγ
γραφα θέτουν είς φώς το μέρος ποΰ έλκβον οί 
Έβραϊοι είς την δημοσίκν εύημερίαν είς δλκς 
τάς χώρας καί είς δλας τάς έποχάς.

’Αλλά δέν είναι άνάγκη νά καταφύγν) κα
νείς είς τάς στατιστικά ;.  Λάβετε τό πρώτον τυ
χόν βιβλίον ιστορία;, καί θκ ί'δετε οτι αί πε
ρίοδοι εύημερίκ; τών Έβρκίων άντατοκρίνον- 
ται μέ τά ;  περιόδου; εύημερια; τών εθνών. 
Έ κ ε ΐ  δπου θκ ευρετε τού; Έβροιου; ζώντα; 
έλευθέρω; καί ήσύχω;, έκεΐ θά εύρετε καί τά 
έθνη πλούσια και ισχυρά.

Ή  Τουρκία εύρίσκεται ε ί ;  τόν κολοφώνα τοϋ 
μεγαλείου τ η ;  έπι Σολιμάνου τοΰ Μεγάλο - 
πρεποΰς. Σολιμάν ό Μεγαλοπρεπή; είναι η 
λαμποοτέρα έποχή τοΰ όθωμκνικοΰ Ίουδαϊ- 
σμοΰ ! Ό  Σουλτάνο; φέρεται εύνοϊκότατα πρό; 
τού; Έβρκίου;, τού; διορίζει εί; τά συμβούλιά 
του, καί τού; έμπιστεύεται τά ύψηλότερκ 
υπουργήματα. Φίλο; του καί εύνοούμενο; ύπουρ- 
γός του, είνκι ό περιώνυμο; Ίωσηφ εκ Νάξου 
ό όποιο; είχεν ονειροπολήσει νά συνάξν) τού; 
ε ί ;  δλα τά μέρη πιεζομένου; όμοδόξου;του καί 
νά έγκαταστησν) αύτού; έν ΠκλαιστίνΥ]. Ού
δέν κοινόν ύπό τόν ήλιον, μή έξαιρουμένου 
μ η δ ’ αύτοΰ τοΰ Σιωνισαοΰ !

"Οταν ό υιό; τοΰ Σολιμάν, θέλει νά συνο- 
μολογήσγι ειρήνην μέ τήν Ένετικήν Δημο- 
κοατίαν έξέλεξεν ώ ; πρεσβευτήν ενα Έβραΐον, 
τόν Σολομώντα Έσκεναζη. 'Ολόκληρος δέ ή 
Γερουσία, ηγουμένου τοΰ Δόγη Άλοϊσίου Μο- 
κενίγου, μετέβη είς προϋπάντησιν τοΰ Έ σ κ ε 
ναζη κκί ό λκό; έτρεχεν κκτά τήν διάβκσιν 
αύτοϋ άνκπέμπων φρενετιώδει; ζητοκρκυγά;.

Καί άλλη- χώρκ έ'πκιξε πρωτκγωνιστοΰ 
ποόσωπον εί; τήν Εύρώπην, ή Πολωνία ! Δέν 
ήτο δυνατόν νά μή τήν λάβν] κκνει; ύπ ’ ό'ψιν 
ε ί ;  τήν εποχήν τοΰ βχσιλέως Κασιμιρου τοΰ 
Μεγάλου, ό όποιο; εκτισεν 70  πόλει; καί εκα- 
μεν καλλιεργησίμου; άμετρου; έκτάσει; χέρσου 
γης. Ούδέποτε δέ οί Έβραϊοι πολωνοί ύπηρ- 
ξκν εύτυχέστεροι ή έπι τοΰ βκσιλέως Κασιμί- 
ρου. Προσεκάλεσεν αύτούς έκ τών πλησίον 
χωρών κκί έπωφελήθη τών κεφαλαίων καί τ η ;  
νοημοσύνη; των διά τά μεγάλα έ'ργα τά όποια 
λαμπρύνουν τήν βασιλείαν του ! Ε ί ;  δλην τήν 
ιστορίαν τ η ;  Πολωνία; δέν υπάρχει ξί μή ενας

μόνος βασιλεύς άντάςιο; τ έ ς  επωνυμία; «Με- 
γας» καί τό λέγομεν μέ ύπερηφάνειαν οτι είναι 
ό φίλο;, ό προστάτη; τών ‘Εβραίων ο οποίο; 
έφκνει ό μόνο; άντάξιο; τές  ονομασίας ταυτης.

Δέν υπάρχουν πλέον Έβραϊοι σήμερον εις 
τήν ’Ισπανίαν εκείνην ή όποία πρό ολίγου μό
λις έχασε τήν Κούβκν ! ‘Υπέρχον άλλοτε έκεΐ 
πολλοί, πάρα πολλοί· ήσκν πλούσιοι, πλουσιώ- 
τατοι, πανίσχυροι,είχον οίκογενειακα οικοσημα 
ώ ; εύπατρίδαι καί έ'φερον ξΐφο; ώ; οί μεγάλοι 
τοϋ Κοάτου; μεγιστάνες. Ά λ λ ά  θκ ειχον άνά- 
γκην ιδιαιτέρα; διαλέξεω; διά νά αναφέρω 
τού; μεγάλου; άνδρκ; τού; όποιου; ό Ίουδκϊ- 
σμό; εδωσεν εί;  τήν Ισπανίαν καί ε ί ;  τήν 
μουσουλμανικήν καί ε ί ;  τήν χριστιανικήν ! Ό  
Άβδούλ Ραχμάν ό κραταιό; καλίφη; τ έ ς  Κορ- 
δόβας.Ό Ίβν- Άλαρίφ, ό πρώτο; βασιλεύ; τές  
Γρενάδας Άλφόνσο; ό Β '  ό ιδρυτή; τοΰ κα- 
στιλλικνοΰ μεγαλείου, ο Ίακωβο; ο εξ Άρα- 
γώνη;, δύο έκ τών μεγαλειτέρων πριγκήπων 
τ έ ς  Χριστιανωσύνη;, ζητοΰν τού; Εβραίου; 
καί άμιλλώνται ποιο; νά τού; προστκτεύν) 
κκλλίτερκ.

Θά ήμποροΰσα νά σας φερω πλεΐστα αλλα 
παραδείγματα. Ή  Φλωρεντία έπι τών Μεδί- 
κων, ή Φερράοα επί τών έξ Έ σ τ η ; ,  ή ’Ολ
λανδία έν 7) στιγμν) έ'μελλε νά γίνγι κυρίαρχο; 
τ έ ;  θαλάσση;, πκνταχοΰ ό Έβρκΐο; αναφαί
νεται ώ ; στοιχειον ευημερία;, πανταχοΰ είναι 
έκ τών δρκστηριωτέρων παραγόντων α ύτέ ;,  
πανταχοΰ, έάν δύναμαι ουτω; νά έκφρκσθώ, 
άναφαίνεται ώ ; εν τών αναγκαίων έλατηρίων 
διά τήν λειτουργείκν τ έ ς  εθνικέ; μηχανές·

Χωρί; τού; Εβραίου; τί θά ήδύνατο νά κάμγι 
ό Μεσαιών ;

Ή  Εύρώπη ήτο κομματιασμένη εί;  σωρείαν 
μικρών πριγκηπάτων, χωρισμένων μέ παντοει
δή δρια.Έκαστο; έ'ζη χωριστά τών άλλων αν
θρώπων διά τόν εύπατρίδην καί τόν χωρικόν 
άκόμη ό όρίζων δέν έξετείνετο πέραν τοΰ φευ- 
δκλικοΰ πύργου· οί δρόμοι δέν ήσαν άσφαλεΐ;, 
δέν ύπέρχον ουτε σιδηρόδρομοι, ούτε τη λ έ 
γραφο;, ούτε καμμίκ τών θαυμασίων έφευρε- 
σεων αί όποΐαι διευκολύνουν κατά τά ;  ήμέρκ; 
μα; τά ;  σχέσει;  τών λαών! Καί μόλοντοΰτο τά 
προϊόντα έ'φθανον είς τά ; άγοράς,καί άκάματοι 
ταξειδιώται διέτρεχον τά ;  άπό Ρήνου μέχρι 
Δουνάβεω; καί άπό τοΰ 'Ροδανοΰ μέχρι τέ?  
’Έ λ β α ; χώρα; καί πλοία άνεχώρουν έκ Μασσα
λία; ε ί ;  Βενετίαν, έκ τ έ ;  Βενετία ; εί;  Κων^ 
σταντινούπολιν καί έκ Κωνσταντινουπόλεω; 
εί;  Σμύρνην καί μέχρι τών ’Ινδιών ! Είναι ό 
ατυχής Έβραΐος, ό ύπό πάντων πεοιφρονούμε- 
νο; κκί καταπιεζόμενο; ποΰ δημιουργεί τήν 
συγκοινωνίαν καί σχηματίζει τήν μεγάλην 
άλυσιν τήν ένώνουσαν τού; λαού; άπό Δυσμών 
μέχρι; Ανατολών !

Αύτό; έξασκεΐ τήν σπουδαίκν εκείνην έργα~

σίαν, ή όποία συνίσταται ε ί ;  τό νά πλησιάσγι 
τόν παραγωγόν τοΰ καταναλωτοϋ. Αύτό; είναι 
ό δίδων ζωήν είς τάς μεγάλα; έμπορικά; πα- 
νηγύρει; !

Αί υπερήφανοι τοϋ Μεσαιώνο; εύγενεΐ; οί- 
κοδέσποιναι παρουσιάζονται εί; τού; άγώνα; 
στολισμέναι μέ τά μετάξινα καί επίχρυσα 
υφάσματα τά όποια τα ΐ ;  έπρομήθευσεν ό Ε 
βραίο;. Χωρί; αύτόν, δέν θά είχον ουτε τά ;  
ώραία; αύτών ένδυμασίας, ούτε τά αρώματα 
ούτε τό φκυασίδι διότι τό φκυκσίδι ήτο έν 
χρήσει κκί κκτά τήν εποχήν εκείνην ! Ίερο- 
κήρυξ δέ τοΰ Μεσκιώνο; άνέβη μίαν ήμεραν 
έπι τοΰ άμβωνο; διά νά όμιλήστ) κατά τοΰ 
έθίμου εκείνου λέγων δτι αί γυναΐκε; δέν έ
χουν τό δικαίωμα νά μεταβάλλουν την μορ
φήν ποΰ ό Θεό; έ'δωσεν εί;  αύτά; !

Ά λ λ ’ αί άλοιφαί, τά αρώματα είναι τά 
έλάχιστα έξ δσων οφείλονται τού; Έβραίους.

Χάρις ε ί ;  τά ; σχέσει;  αύτών μετά  τών έν 
Ανατολή όμοδόξων των είσήγκγον εί;  Εύρω- 
πην τά άρωματικά φυτάτών ’Ινδιών, τό π έ-  
περι, τόν ζιγγίβεριν, τήν κανέλλαν. Μεσφ 
αύτών φθάνουν εί;  τά ;  άγορά;, ό χάρτη;,  τα 
έλαια, τά δέρματα3 τό άβόριον, ή άλόη, ή 
κάμφορα ή στυπτηρία, ή γλυκόρριζα, τό κυμι- 
νον, τά φύλλα τ έ ;  δάφνης, τό ξύλον τοϋ σαν
τάλου, τά σπάνια πτηνά καθώ; οί ταω, οί 
ψηττακοί.Είναι άδύνατον νά τά άπαριθμησω- 
μεν δλα ! Ά λ λ ά  διατί τόσοι ιστορικοί μα; 
λέγουν, οτι αί Σταυροφορίαι έλαβον ω ;  πρώ
τιστον αποτέλεσμα, τό νά κάμουν γνωστήν 
τήν Ανατολήν εί;  τήν Δύσιν ! Μήπω; ή Α 
νατολή δέν ήτο ή'δη γνωστή j

Ε ί ;  τό περί Σταυροφοριών κεφάλαιον τ έ ;  
Γενικέ; ‘Ιστορία; τοΰ Λαβί; καί Ραμπώ, ό 
Κ .  Σεγνεμπό λέγει : α"Οταν βλέπει κανεί;
έν άνατολικόν έθιμον έν Εύρώπν) τείνει να πι-
στεύσν) δτι είσήχθη ύπό τών Σταυροφόρων----
 "Οταν άποδίδϊ) Tt; εί ;  τούς Σταυροφόρους
ολα τά άνατολικά 'έθιμα τά υίοθετηθέντα έν 
Εύρώπν) κατά τόν Μεσαιώνα υπερβάλλει^ τήν 
έπίδρασίν των συγχέων ύπό τό ό'νομα Σταυ- 
ροφοοιών πάσα; τά ; σχεσει; τών Χριστιανών 
μετά τών Μουσουλμάνων».  ̂ ^

Ιδού δέ άκόμη καί ή έ ξ έ ;  άπόδειξι;  δτι 
αί σχέσει;  αύτκι μεταξύ τών Χριστιανών και 
τών Μουσουλμάνων έγένοντο ώ ; έπι τό πλεΐ- 
στον διά μέσου τών "Εβραίων.

Είς -ro βιβλίον αύτοΰ «Περί όδών καί Ε 
παρχιών» τοΰ 9ου αίώνος, ό άρκψ συγγραφεύς 
Ίβν -Κορδαδβέχ όμιλεΐ περί τών Έβραίων έμ
πορων τών τκξειδευόντων άδικκόπω; άπό τ έ ς  
Δύσεως εί; Ά νατολά; καί άπό άπό Ανατολών 
ε ί ;  Δύσιν, διά ξηρά; καί διά θαλάσση;. «Κ ι-  

• νοΰν έκ τές χώρας τ έ ;  Φρκγκιας (Γαλλιχς) 
έπι τ έ ς  δυτική; θαλάσση;· κάμνουν όικ θαλασ- 
σης τό μακρόν τκξείδιον της χώρκς τών Φρά

γκων μέχρι τ έ ς  Κίνας» .Οί έμποροι ουτοιπροσ- 
θέτει ό’Ιβν-Κορδκδβέχ όμιλοΰν την αραβικήν, 
τήν περσικήν, τήν ρωμαϊκήν, (έλληνικην και 
λατινικήν) τήν φραγκικήν, τήν ισπανικήν και 
σλαυϊκήν γλώσσαν. Περιγράφει ακολούθως το 
δρομολόγιον ή μάλλον τά δρομολογια τα 
όποια οί Έβροΐοι ήκολουθουν.

Ό  κ. Χέϋδ, διευθυντής τ έ ;  βασιλικέ; βι
βλιοθήκη; τ έ ;  Στουτγάρτη;, εκφράζεται ουτω; 
έν τώ σοφώ αύτοΰ έργω περί τοΰ Έ μ η ο ρ ιο ν  
της ’Λ νατολής εν τφ  Μ εσαιωνι. « Ο Ιβν Κορ- 
βαδέχ ύπουργό; τών Ταχυδρομείων είχε πληρη 
γνώσιν τών καθηκόντων αύτοΰ, και ουχι ανευ 
έκπλήξεω; παρατηροΰμεν άπό τού; ύ π ’ αυτοΰ 
σχεδιασθέντα; πίνακα; δτι ύπηρχον ουχι ολϊ- 
γώτεραι τών 4 όδών τά ;  όποία; έσύχναζον οι 
έν-ποροι (Εβραίοι) ε ί ;  άνοδον και επάνοδον 
μεταξύ τ έ ;  δυτικές Ευρώπης, και τ έ ς  άνατο- 
λικές Ά σ ία ;  καί τοΰτο καθ’ ήν έποχην εκ 
πληροφοριών εύρωπαϊκέ; π η γ έ ; ,  θα εφαινετο 
οτι αί σχέσει;  μεταξύ τών δύο τούτων μερών 
τοΰ κόσμου ήσαν πολύ σπάνιαι».

Ούδεί; ί'σω; έξετίμησε πλειότερον την σπου-
δκιότητκ τών τότε Εβραίων άπο του; Σταυ-

\ ' ν ' ’ rροφόρου;, εννοώ του; συνετωτερου;. Διότι εν ω
άγριαι όρ.άδες προσκυνητών εισεβαλλον κατα
τών Έβραίων τών οχθών τοΰ Ρήνου καί τοΰ
Δουνάβεω;, κατακρεουργοΰσαι αύτού; με το
σύνθημα «ό Θεός τό θέλει» οί ίππόται και το
πλέθο; τών έμπορων οΐτινες συνωδευον αυτου;
ήρχοντο εί;  διαπραγματεύσει; μετά τών δήθεν
δημίων τοΰ Χριστοΰ, τών εγκατεστημένων έν
Παλαιστίν'/).

Τοΰτο έ'πραττον λόγου χάριν οι Ενετοί οΐ- 
τινε; έθεσαν ύπό τήν προστασίαν των τού; 
έβραίου; έργάτα; τ η ;  Γυρου, μοναδικού; έν 
τώ κόσμω διά την κατεργασίαν τ έ ;  υαλου, 
ήτις βιομηχανία έμελλε νά δημιουργήστ) τήν 
δόξαν καί τόν πλοΰτον τ έ ;  Έ ν ε τ ια ; .

"Α ! ήδύνατο τ ι ;  πολλά να ειπν) περι των 
Έβοαίων τοΰ Μεσαιώνο;, τοΰ Μεσαιώνο; έκεί- 
νου ό όποιος τούς έμίσει χωρίς ομως να δυνα- 
ται νά στερηθΐ| τ έ ς  δράσεως των.

Ή  Εκκλησία  τούς κατρδίωκε καί τούς έπι- 
θυαοϋσε έν ταυτώ· οί εύπατρίδαι, οΐτινες τούς 
περιεφρόνουν τούς άνεζητουν και η άρχοντισσα 
ποΰ έσταυροκοπεΐτο μετά τρόμου δταν έβλε- 
πεν Έβραΐον ήτο πολύ εύτυχής νά φέρνι είς 
τήν προΐκά της τούς ύπερόγ/.ους φόρους μέ τούς 
οποίους τούς έπεβάρυνεν. Διότι ήτο τότε μ ια  
καλή δουλειά  διά μίαν γυναίκα νά φέρνι είς τόν 
άνδρα της 'Εβραίους! Διότι είς τήν εποχήν 
έκείνην κατείχε κανείς Έβραίους, καθώς σήμε
ρον κατέχει κτήμκτα.

Οί Έβραϊοι δχι μόνον καθώ; είπα, είχον 
γνώσεις γεωγραφικάς καί έμπορικάς, άλλά προ
σέτι γνώσεις διαχειριστικάς κκί οίκονομολογι- 
κάς, ουτω; ώστε έτοποθετοΰντο ολίγον παν-



τοϋ ώς έπιθεωρηταί, ταμίαι, είσπράκτορες 
καί ένοικικσταί φορών· έπί καταστίχων δέ 
έβραϊστί γραμμένω ν  ένεγράφοντο οί λογα
ριασμοί τής Εκκλησίας, διότι ό Πάπας πολ- 
λάκις πρασέφυγεν εϊς Έβοαίους διά τήν εί'σ- 
πραξιν τών φόρων του.

Άλλου τοΰ; έπεφόρτιζον μέ δημοσίαν υπη
ρεσίαν που δέν συνετέλει πολύ εϊς τό νά απο
κτήσουν τήν συμπάθειαν ουδέ τών ιδίων των 
ομοθρήσκων. Εϊς ποιον δέν έ'τυχε τουλάχιστον 
άπαξ έπί ζωής, νά καταρασθγί εναν τελώνην ; 
Ο ί ‘Εβραίοι ήσαν τελώναι, είχον μάλιστα τήν 
γενικήν διεύθυνσιν τών τελωνείων είς μερικάς 
χώρας.

Καί ήσαν πολύ αυστηροί εϊς τήν υπηρεσίαν 
των. “Ένας Εύπατρίόης γάλλος μεταβαίνων ώς 
προσκυνητή, είς Καστιλλίαν ειδε τάς άπο- 
σκευάς του νά τάς ανοίγουν τήν μίαν μετά 
την άλλην, νά έπιθεωροϋνται μετά πάσης λ ε-  
πτομερείας καί νά φορολογούνται χωριστά διά 
κάθε άντικείμενον. Ώργίσθη δε τοσοΰτον διά 
τοΰτο ώστε έπανελθών είς τάς γαίας του έζώ— 
ρισεν έκεΐθεν δλους τούς Έβοαίους·.

’Ιδού τί κερδίζει κανείς έκπληρών εύσυνει- 
δητως τό καθήκον του !

Ά λ λ ’ εχω ί'σως άδικον νά κακολογώ τούς 
τελώνας διότι έν τώ Ταλμούδ είναι γραμμέ- 
νον «Μή καταχρασθνίς τό τελωνεΐον» ‘Υπάρ
χουν όε καί άλλα πράγματα έν τώ Ταλμούδ 
καί ί'σως ήθελεν εΰργι τις έν αύτώ τήν έζήγη- 
σιν τοϋ γεγονότος διατί τόσοι Έβραΐοι έγνώρι- 
ζον άνάγνωσιν καί γραφήν καθ’ήν έποχήν ταϋ ra 
ήσαν t o j o v  ολίγον γνωστά. Ό  Racine είς τό 
προοίμιον αύτοΰ τής Άθαλίας άπαντ^ είς τούς 
τυχόν εκπλησσόμενους διά τήν πρωϊμότητα 
τοΰ πνεύματος τοΰ μικροΰ Ίωσίου. «Οί παΐδες 
τών Εβραίων διέφερον τοϋ πλείστου μέρους 
τών ήμετέρων έδιδάσκοντο τάς ίεοάς γραφάς 
ούχί άφ’ ής εϊσήρχοντο είς τήν ήλικίαν τοΰ λο- 
γικοϋ, ά λ λ ’ ΐνα μεταχειρισθώ τήν έκφρασιν 
τοΰ Αγίου Παύλου, έκ τοΰ μαστοΰ». Καί τώ 
ό'ντι οποίος κάνει τήν ποώτην αύτοΰ κοινω
νίαν, οφείλει νά διαβάζν) τήν Γραφήν, ύψηλο- 
φώνως, καί δημοσία».

‘Υπήρξεν ό'ντως ανέκαθεν πζρ5 Έβραίοις μία 
υποχρεωτική έκπαίδευσις. Ά λ λ ’ αυτη περιω- 
ρίζετο μόνον είς τή·/ εβραϊκήν !

Τί πειράζει! Ό  άνθρωπος ό γνωρίζων οπωσ
δήποτε νά διαβάζν, εινε όλιγώτερον αμαθής 
τοΰ αγραμμάτου! Ένθυμοΰμαι ό'τι έ'χω γνω
ρίσει είς τά χωρία τής Αλσατίας 'Εβραίους 
και Χριστιανούς άγνοοΰντας άνάγνωσιν καί 
γραφήν εις τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν. 
Άπετελουν μάλιστα ουτοι τήν πλειονότητα. 
Ά λ λ ’ ο έβραϊος εμπορομεσίτης κοντσογράφ ω ν  
τήν εβραϊκήν του έβοηθει τήν μνήμην του, 
έ'βαζε κάποιαν τάξιν εϊς τάς υποθέσεις του, 
ήτο έν γνώσει τών κερδών καί τών ζημιών

του, καί ήτο άπηλλαγμένος τής έπί πληρωμή 
συνεργασίας γραμματέως. ’Ιδού τί έξηγεΐ νο
μίζω, πολλά πράγματα καί δ ι ’ δλας τάς 
έποχάς.

’Ύπήρχεν είδος έμπορίας πολύ διαδεδομένον 
παρ’ Εβραίοις κατά τόν Μεσαιώνα· κατεΐχον 
δηλαδή δανειστικάς τραπέζας είς πολλάς πό
λεις· ό χωρικός, ό ευπατρίδης, ό ίερεύς, πάν- 
τες έ'τρεχον φέροντες ένέχυρα καί ζητοΰντες 
προκαταβολάς χρημάτων. Πολύ συχνά κατη- 
γορήθησαν οι έβραΐοι διά τό είδος τοΰτο τοΰ έμ- 
πορίου τό όποιον τήν σήμερον έξασκεΐται παν- 
τοΰ, μέ τήν διαφοράν όμως ό'τι αί τών πά
τερων μας έκεΐναι τοάπεζαι, τήν σήμεοον ονο
μάζονται Τράπεζαι Ελέους, (Monts-de- 
Piete). *0  Θεός μόνος ξεύρει τάς υπηρεσίας 
ποΰ τά Ενεχυροδανειστήρια ταΰτα προσφέ
ρουν παντοΰ. Τό απαραίτητον τοΰτο καθί- 
δουμα οφείλεται είς τούς Εβραίους. Καί ό'χι 
μόνον τά η ρ ώ ια  Ε ν εχ υ ροδαν εισ τή ρ ια  έ'λαβον 
ώς πρότυπον τάς δανειστικάς έβραϊκά; τραπέ
ζας άλλ’ άντέγραψαν έξ αύτών τούς κανονι
σμούς αύτών καί πολλάκις καί αύτάς τάς λ έ 
ξεις.

‘Υπάρχει καί κάτι τι τό όποιον οφείλεται 
ί'σως είς τούς Εβραίους κάτι τό όποιον ό' Μον- 
τεσκιέ ονομάζει μεγαλοφυα έφεύρεσιν ή συναλ- 
λαγμασική !

Ά λ λά  θά εϊ'πγ) τις· Ό μιλείτα ι πολύ περί 
τών ύπό τών 'Εβραίων προσενεχθεισίόν υπηρε
σιών ! Καί περί τοΰ κακοΰ ποΰ διέπ^αξαν ; καί 
περί τής άποτροπαίου αύτών τοκογλυφίας; Τό 
ζήτημα έμελετήθη ύπό διακεκριμένων οικονο
μολόγων οί'τινες έδήλωσαν, ό I .  Β .  Say με
ταξύ άλλων, ό'τι τό έπιτόκιον δπερ οί Έβραΐςι 
άπγίτουν ένίοτε ύπέρογκον, δέν είναι υπερβο
λικόν λαμβανομένων ύπ' ό'ψει τών κινδύνων 
τούς όποιους διέτρεχον· μίαν έπί δύο φοράς 
ού'τε καν έπληρωνοντο ! Προσέτι, ό ύπό τών 
‘Εβραίων λαμβανόμενος τόκος, δστις ένίοτε 
άνήρχετο εϊς 5 0  ή 8 0  °/0 εϊναι ό νόμιμος τό
κος, ό όρισθείς ύπό τών διαταγμάτων τών Β α 
σιλέων καί τών πριγκήπων, οΐτινες έλάμβανον 
έξ αύτοΰ τό μεγαλείτερον μέρος ! Ή  Ε κ κ λ η 
σία άπηγόρευε τό έ~ί τόκω δανείζειν ά λ λ ’ 
ύπήρχεν ανάγκη ανθρώπων νά δανείζουν χρήμκ· 
ύπεχρέουν λοιπόν τούς έβραίους νά κάμουν 
τοΰτο. ‘Ο Καλβΐνος ύπήρςεν ό όιακηρύξζς 
πρώτος τήν ελευθερίαν τοΰ έπί τόκω δκνεί- 
ζειν. «Οί διαμαρτυρόμενοι λαοί, λέγει οικονο
μολόγος τις ,  οφείλουν βεβαίως είς τόν Καλβΐ- 
νον τήν υπεροχήν ήν άπέκτησαν άπό τοΰ 16ου 
αιώνος, εϊς τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. 
'Η ελευθερία τοϋ δανείζειν έπί τόκω εδωσεν 
αφετηρίαν είς τήν —ίστωσιν καί ή πίστωσις 
έδιπλασίασε τήν ϊσχύν των».

’Ά λ λ ω ς ,  κατά τήν έποχήν εκείνην τοΰ Με- 
σαιώνος, οί Έβραΐοι δέν είναι οί μόνοι δανει··

στ αί. Οί Λομβαρδοί ζητοΰν, 40 καί 50 °/0 
έκεΐ όπου οί Έβραΐοι εύχαριστοΰνται μέ 20°/0. 
Ά λ λ ά  καί πάντοτε οί Έβραΐοι ύπήοξαν με-  
τοιώτεροι τών άλλων ! Ακούσατε, παρακαλώ, 
τόν «Ρώσσον Αγγελιοφόρον τοΰ 1893.

‘Υπήρχον έν Μόσχα Ενεχυροδανειστήρια 
ύπό Έβραίων κατεχόμενα. Τά Ενεχυροδα
νειστήρια ταΰτα έλάμβανον (συμπεριλαμβανο
μένου τών τελών σημάνσεως καί άποδείξεων) 
εως 36 °/0. Εκδιώκουν τούς Εβραίους· κλεί
ουν τά Ενεχυροδανειστήρια αύτώ ν... .  κ α ί . . . .  
άς άκούσωμεν τήν ρωσσικήν έφημερίδα. « Ό  
άριθμός ιών Ενεχυροδανειστηρίων ήλαττωθη, 
ενεκεν τής έπιβληθείσης άπαγορεύσεως νά κα
τέχουν Έβραΐοί τοιαΰτα καταστήματα. Ά λλα  
περίεργον πρόίγμα ! ό περιορισμός ουτος έπε-  
βαλε νέον βάρος εϊς τόν πτωχότερον πληθυ
σμόν τής Μόσχας  Ά φ ’ δτου ή πιθανότης
τοΰ άνταγωνισμοΰ, ήλαττώθη. πλεΐστα τών 
’Ενεχυροδανειστηρίων λαμβάνουν 5 0/0 κατα  
μήνα  καί μετά τών τελών τοΰ χαρτοσήμου έπι 
τών άποδείξεων φθάνομε ι εις τά 70 0/0 κ α τ ’ 
έ'τος ! Δέν είναι φοικώδες j »

Και ταΰτα γράφει ρωσσική έφημερίς ! Α ! 
πόσον δίκαιον είχεν τό άοχαΐον χρονικόν το 
έμμετρον τοΰ Μεσαιώνος δπερ γράφει,:

Car Juifs furent debonneres et doux 
Trop plus en faisant tels affaires 
Que ne le furent ore chrestiens 
Mais si li Juifs, demoure 
Fussent ou reaume de France 
Chrestien mainte grande aidance 
Eussent en quoi ils n ’ont pas!

δπερ έν μεταφράσει' «διότι οί Έβραΐοι ύπήρ- 
ξαν άγαθοί καί γλυκείς πράττοντες ένίας ύπό- 
θέσεις (δανείζοντες χρήματα), πλειότερον ή 
πολλοί Χριστιανοί. Ά λ λ ’ έάν οί έβραΐοι είχον 
μείνει έν τφ  Βασιλείω τής Γαλλίας οί Χρι
στιανοί θά άπελάμβανον πολύ μεγάλα άγαθά 
ποΰ τούς λείπουν».

"Οταν έπρόκειτο νά λάβουν τήν πολιτικήν 
αύτών χειραφέτησιν οί Έβραΐοι τής Αλσατίας 
τώ 1789 ό βουλευτής Rewbell άνέβη είς τό 
βήμα καϊ είπεν. « Έ ά ν  χειραφετήτε τούς Έ 
βραίους τής Α λσατίας, δέν λαμβάνω καμμίαν 
εύθύνην περί τών συνεπειών· είναι συμμορία 
τοκογλύφων, ανίκανοι νά κάμουν τίποτε άλλο. 
Ό  Rewbell έλησμόνει δτι ή τοκογλυφία έ- 
ξηκεΐτο ό'χι μόνον δπου ύπήρχον Έβραΐοι, 
άλλά καί έκεΐ δπου δέν ύπήρχον· έν Βασιλεία 
καί έν Γενεύν). Ώ ς  Άλσατός ό Rewbell ώ- 
φειλε νά γνωρίζν) οτι ο χωρικός κατεφευγεν 
κατά ποοτίμησιν εϊς τούς Έβραίους καί δτι 
έ'λενεν· ' «Τρεις Έβραΐοι ίσοδυναμοΰν μέ ενα 
Βασιλειανόν, καί τρεις Βασιλειανοί μέ ενα τής 
Γενεύης».

Ά λ λ ’ έάν είναι άληθές δτι οί Έβραΐοι πα
ρέχουν τόσας υπηρεσίας, διατί τούς έδίωκον ;
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έάν πάλιν είναι άληθές δτι δέν παρέχουν 
τοιαύτας, διατί έκάλουν αύτούς έκ νέου j Πα- 
ρεκάλουν μάλιστα αύτούς χορηγοΰντες προνό- 
μοια. Καθώς λόχου λάριν διά νά πεισθοΰν οί 
Έβραΐοι νά μείνουν έν Βζρκελώνη, βασιλικόν 
διάταγμα τής 3 ’Οκτωβρίου 1392 άπήλλατ- 
τεν πάντας τούς προσερχομένους παντός φό
ρου, τών άμέσων καί έμμεσων, έπί τρία ε τ η  ! 
Δ ια τ ί ;  Τό 1315 ό βασιλεύς Λουδοβίκος 1'. 
κηρύττει ό'τι οί Έβραΐοι δύνανται νά έπανέλ- 
θουν είς Γαλλίαν, δηλών έν διατάγματι δτι 
καλών πάλιν τούς Έβραίους υποχωρεί ενώπιον 
τής κοινής άπαιτήσεως τοΰ λαοΰ ! Διατί π ά 
λιν ; "Οταν ό Πάπας Πίος Ε ' .  έδιωξε τούς 
Εβραίους άπό τά Κράτη του, οί κάτοικοι τής 
Άγκώνης παοεκάλεσαν αύτόν νά τούς άφησν) 
τούς Έβραίους των. Ε ρ ω τώ  πά λιν  διατί 
τοΰτο ; Τώ  1660 ή πενία είναι τόσον μεγά
λη είς τό πριγκηπάτον τής Όράνης ώστε 
λαμβάνουν οί κάτοικοι τήν αποφασιν νά στέλ- 
λουν πρεσβείαν είς τόν βασιλέα Λουδοβίκον 
Ι Δ ' .  Ϊνα τύχωσι παρ’ αύτοΰ, τί νομίζετε ;  . . 
τήν άδειαν νά προσκαλέσουν έκ νέου τούς Έ 
βραίους ποΰ είχον διώξν) ! Καί προτοΰ μάλιστα 
λάβουν άπάντητιν, έκάλεσαν προσωρινώς περί 
τούς πεντήκοντα Έβραίους. Τό διατί, σας τό 
λέγει τό κείμενον τής άποφάσεωςν «δέν υπάρ
χει εις Όράνην ούδείς έ'μπορος ύφασμάτων, 
ούδείς ράπτης, ούδείς τεχνίτης, καί ή πόλις 
έ'χει ολοσχερή ελλειψιν έμπορευμάτων». Τό 
1842, μεγάλη πυρκαϊά καταστρέφει μέρος τής 
πόλεως τοΰ Αμβούργου. Συνέρχεται ή Γερου
σία, καί τότε τό πρώτον, οί Έβραΐοι έξουσιο- 
δοτοΰνται νά κτίζουν καί νά γίνουν ίδιοκτή- 
ταϊ. Ώ αίλησα άνωτέρω πΐρί τής έξώσεως 
τών Έβραίων έξ ’Ισπανίας. Τό 1797 ό Δον 
Πέδοος Βαρέλα, ύπουργός τοΰ Εμπορίου, άπευ- 
θύνει εις τόν βασιλέα Κάρολον Δ ' ,  υπόμνημα 
περί τής οικονομικής καταστάσεως τής χωράς 
και άποδεικνύει όπόσα ώφέλη ή'θελεν προσπο- 
ρισθή ή ’Ισπανία καλοΰσα πάλιν τούς Έ 
βραίους. Ή  έπιστροφή τών Έβραίων ! (1) 
Ά λ λ ’ αυτη ζητείται σήμερον μ ετα  φωνώ ν και 
σαλπίγγων  εϊς πλεΐστα διαμερίσματα τής 
'Ρωσσίας δπου κυκλοφοροΰν πρός τοΰτο άνα- 
φοραί γεμάται υπογραφών ! Μαζύ μέ τούς Έ 
βραίους έ'φυγεν καί ή εύημερία-έ'φυγεν ή ύγιεινή 
καί ή ηθική ! ’Ιδού εν παράδειγμα. Διαρκού- 
σης μ;α; περιοδείας του, ό πρόεδρος τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ διαμερίσματος τής Kischineff 
έξεπλάγη έκ τοΰ ύπερόγκου άριθμοΰ μεθύσων 
ποΰ συνήντησεν εϊς όλα τά χωρία.

Ζητήσας πληροφορίας έ'μαθεν δτι συνεπεία 
τής άναχωρήσεως τών Έβραίων ό τόπος δέν

ϊ , Ι . Ε .  (') Καί σήμερον ή ’ Ισπανία κατά τήν πα- 
ροΰσαν κρίσιν έν ’Ανατολή μετέρχεται χάθέ μέσον 
διά τήν επιστροφήν τών Έβραίων εϊς τήν ’Ισπανίαν



δύναται πλέον νά πωλΐ) τά κρασιά του ώς έκ 
τουτου κατα τον νέον τρυγητόν, πίνει οσον 
δύναται περισσότερον διά νά άδειάση τά βα
ρέλια. Τόν πρόεδρον έπεσκέφθησαν μετά ταΰ- 
τα τεσσαρες γέροντες μέ αναφοράν ζητοΟντες 
\ά έπιτρέψν) είς έκαστον έξ αύτών ενα Έ 
βραΐον διά νά πωλήσουν τό κρασί των, άλλως 
0ά ήδυνάτουν νά πληρώσουν τούς φόρους. Κα
θώς βλεπετε οί άληθεΐς σφετερισταί δέν είναι 
εκείνοι ποΰ ωφελούνται τοϋ άνταγωνισμοΰ, 
ά λ λ ’ οί θελοντες νά καταργήσουν τόν αντα
γωνισμόν. ’Ιδού όλο τό μυστήριον τοϋ άντι- 
σημιτισμοΰ ! Ά λ λ ά  καταργών τις τόν αντα
γωνισμόν καταστρέφει την θεμελιώδη βάσιν 
κάθε έμπορίου καί κάθε βιομηχανίας.

’Ιδού λοιπόν διατί εγινεν ανάγκη νά επα
ναφέρουν τούς Έβραίους εκείνους ποΰ ένόμι- 
ζον οτι θά μποοοΰσαν νά ξεκάμουν.

Έ χ ο μ εν  έπι τοΰ προκειμένου καί την πο
λύτιμον μαρτυρίαν ενός μεγάλου 'Υπουργοΰ 
τοΰ οποίου ούδείς θέλει άρνηθγ) τό κΰρος οσον 
άφορ^ είς τά εμπορικά ζητήματα καί τόν πα
τριωτισμόν. Ώ μ ιλ ώ  περί τοΰ Colbert. Οί 
έ'μποροι της Μασσαλίας έζήτησαν τώ 1681  
την άπέλασιν τών Έβραίων. Ό Κολβέρτ πα- 
ρεκάλεσε τόν έπιτετραμμένον επί τόν φόρων 
De Rouille νά προβνί μετά δεξιότητος είς 
μυστικήν άνάκρισιν διά νά μάθν) έάν οι Ε 
βραίοι η σαν χρήσιμοι ή ό'χι. Καί προσέθεσεν 
«— Προσεζατε πολύ διότι ή αντιζηλία έκίνησε 
πάντοτε τούς έμπορους νά γνωματεύουν διά 
την άπέλασιν αύτών».—  Ό κ. Άλφρέδος Ne- 
y lTia.1* k » ε ί ς τό σπουδαΐον αύτοΰ σύγραμμα περί 
Κολβερτ καί τ έ ?  εποχές του, αναφέρει προ
σέτι τάς έξές  λέξεις τοΰ Ύπουργοΰ. «Δέν υ
πάρχει ωφελιμότερον διά τό γενικόν καλόν 
τοΰ έμπορίου, δσον η αΰξησις τοϋ άριθμοΰ έκεί
νων οί όποιοι τό  έξασκοϋν.» Οί λόγοι αύτοί 
δεν είναι μονον πεφωτισμένου οικονομολόγου, 
άλλά καί άνδρός άγαπώντος τόν βασιλέα του 
καί την Γαλλίαν. Τώ δντι δέ τό έμπόριον 
καί ό πατριωτισμός συνδέονται στενώς.—  Ώ μ ί -  
λησα άλλοτε περί τοΰ πατριωτισμοΰ τών Ε 
βραίων^) καί πιστεύω οτι απέδειξα δτι δέν 
ύστεροΰσι μηδενός είς τό νά υπερασπίζουν την 
πατρίδα μέ  τά δπλα είς τάς γεΐρας.—  Ά λ λ ’
t ιγ \ / * >υπερασπίζει τις την χωράν του και άλλως πως 
η όιά τών δπλων. 'Υπάρχουν καί άλλα παι- 
δία μάχης δπου συναντώνται τά έθνη, καί 
είναι επίσης τιμητικόν νά νικφ κανείς είς 
τας μεγάλας αύτάς μάχας αι όποΐαι ονομά
ζονται Παγκόσμιαι Ε κ θέσ ε ις .  Έ κ ε ΐ  έπίσης 
υπερασπίζεται η τιμή τές  σημαίας !—  Είναι 
ο Έβραΐος I io u f f  έκ Ρώμης εκείνος πρός ον ό 
βασιλεύς τ έ ς  Ιτ α λ ία ς  είπεν μετά τήν Έ κ θ ε -

( ι) At στρατιωτικοί άρετα! τών Έβραίων, ίδέ « ’Ι
σραήλ. Έπιθεώρ. άριΟ. 7. 8. 9.

σιν τοΰ 1878. «Σ&ς εύχαριστώ διότι τοσοΰ
τον λαμπρώς άντεπροσωπεύσατε τήν ’Ιταλίαν 
έν ΓΙαρισίοις.»—  ’Άλλος Έβραΐος έκράτησεν 
ύψηλά τώ 1876 είς Βιένην τήν τιμήν τ έ ς  γαλλι
κές υφαντουργίας, ό κ .ΒΙίη  d ’Elboenf ποΰ πρώ
τος κατεσκεύασε είς Γαλλία τσόχες διά κυρίας. 
’Έ λα β ε  μάλιστα μίαν ημέραν τήν τιμήν νά 
τας παρουοιάσγι, τές τσόχας ό'χι τάς κυρίας,είς 
τόν Πρόεδρον Carnot, καί νά τοΰ εί'πν) ένώ- 
πιον τών ανταγωνιστών σου. «Εί'μεθα τοσοΰ
τον μάλλον υπερήφανοι διά τά υφάσματα ταΰ- 
κα καθόσον Αντιπροσωπεύουν, τόν θρίαμβον 
τ έ ς  γαλλικές βιομηχανίας έπι τ έ ς  ξένης».

Πρό δύο έτών έγινεν ή "Εκθεσις τών Βρυ
ξελλών. ’Ιδού δέ ή περιγραφή τ έ ς  έφημερίδος 
τ έ ς  ώρολογοποιίκς τ έ ς  Γενεύης περί άριστο- 
τεχνήματος τ έ ς  χρυσοχοΐας καί τ έ ς  ώρολογο- 
ποιί'ας σταλέντος άπό έναν οίκον τοΰ La 
Chaux de-Fonds.« Ώρολόγιον 7 χιλιοστομέ
τρων διαμέτρου· ή μηχανή άποτελουμένη άπό 
80 τεμαχίων δέν ζυγίζει πλέον τών 95 έ/.α- 
τοστών τοΰ γραμ. ολόκληρον δέ τό ώρολόγιον 
μετά τές  θήκης δέν ύπερβαίνει τά γραμμάρια 2, 
15 .  Τό ώρολόγιον έλειτούργει λαμπρώς.— Σας 
είπα δτι ό οίκος αύτός τοΰ La Chaux-le- 
Fonds ήτο έβραϊκός ; Διατηρώ άκόμη είς τήν 
μνημην τό πλήθος τών περιέργων κατά τήν 
Έ κθεσιν  τών ΓΙαρισίων τοΰ 1889, ένώπιον 
τοϋ έργαστηρίου τών έβραίων τοΰ Ά μ σ τελο -  
δάμου τών εργαζομένων τούς άδάμαντας. "Ο 
άδάμας λέγει ό Άλφόνσος Έ κίτος ,  θέτει είς 
άμηχανίαν πολλάκις τούς τεχνίτας του διά τάς 
πλέον άπροσδοκήτως μεταμορφώσεις του. Ά -  
δάμαντες κίτρινοι ή φαιοί χάνουν τό αρχικόν 
αύτών χρώμα διά τ έ ς  έργασίας· άλλοι απεναν
τίας μεταβάλλουν τό διαφανές αύτών είς φαιόν. 
Είναι δέ άνάγκη νά προΐδν) τις πάσας τάς 
μεταμορφώσεις ταύτας έάν δέν θέλϊ) νά έκτεθέ  
είς φοβεράς άπαγοητεύσεις.

Αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι πρός μ ετα 
φοράν της έργασίας τοΰ άδάμαντος είς Παρι- 
σίους καί Λονδΐνον άπέτυχον πάντοτε. Ή  έο- 
γασία αυτη, απαιτεί μελέτας καί δεξιότητα 
δλως ιδιαιτέραν, καί, συμπεραίνει ό συγγρα
φεύς, δέν δύναται νά γείνγι ή ύπό τόν έβραΐον 
τεχνίτην τοΰ Άμστελοδάμου».

Ή  Ισπανία έ'καμε τό σφάλμα νά διώξη 
τούς Έβραίους, άλλά τό σφάλμα αύτές ύπέρ- 
ξεν άκόμη μεγαλείτερον διώξασα αύτούς καθ’ 
7^ στιγμήν άκριβώς είχε μεγαλειτέραν άνάγ- 
κην αύτών, καθ’ ήν στιγμήν ό Κολόμβος άνε- 
κάλυπτε τήν Αμερικήν. Τί δέν θά έκαμνον 
οί Εβραίοι είς τάς χώρας έκείνας τάς άνοι- 
χθείσας τότε είς τήν βιομηχανίαν καί είς τόν 
ευρωπαϊκόν πολιτισμόν ;  θ ά  μποροΰσαν νά κά
μουν θαύματα» είπεν ενας διάσημος οικονο
μολόγος. Ά λ λ ά  ποιος θά μας εί'πϊ) τό μέρος τό 
όποιον έ'λαβον οί Εβραίοι είς τήν ανακάλυψή

τ ές  Ά μερίΑ ές; *Η βασίλισσα ’Ισαβέλλα προ- 
σκαλεΐ άπό τήν Λισβόναν τόν σοφόν Έβραΐον 
Zacuto διά νά πληροφορηθνί παρ’ αύτοΰ περί 
τ ές  σοβαρότητος τών σχεδίων τοΰ Κολόμβου. 
Ό  δέ διάσημος περιηγητής έ'φερε ακολούθως· 
πάντοτε μαζί του είς τά ταξείδιά του τους 
αστρονομικούς πίνακας τοΰ Zacuto, καθώς 
φέρει τις ενα «φυλακτό». "Ενας άλλος Ε 
βραίος ό Λουδοβίκος έκ Santangel προκατα-· 
βάλλει έξ ιδίων, τό άναγκαΐον ποσόν διά τό τα- 
ξείδιον τοΰ Κολόμβου. Καί ό πρώτος εύρωπαΐος 
ό άποβιβασθε'ς έκ τοΰ στολίσκου διά νά ελθγι 
είς συνάφειαν μετά τών ιθαγενών, ήτο Έ 
βραΐος !

Ά λ λ ’ ένώ ό Κολόμβος έθαλασσοπόρει πρός 
δυσμάς διά νά δώσγι ενα νέον κόσμον είς την 
Εύοώπην, ό Βάσκος δέ Γάμα πρός Άνατολάς 
προχωρών έ'διδε ενα νέον κόσμον είς τήν ΓΙορ— 
τογαλλίαν. Όποία δέ δέν ύπέρξεν ή έκπληξις 
τών Πορτογάλλων τών άποβιβασθέντων είς 
τήν άγνωστον παραλίαν τοΰ Ίνδικοΰ Ώκεανοΰ 
δταν είδον ένα λευκόν νά άποχωρισθ·?) εκ τοϋ 
ομίλου τών μαύρων καί νά άναφωνγί είς αυ
τούς είς καθαράν καστιλλιανήν διάλεκτον. « Ό  
Θεός δς εύλογήσγι τά πλοία, τούς κυρίους πλοι
άρχους καί δλην τήν συνοδίαν». ΤΗτο ουτος 
εις έβραΐος πορτογάλλος, ό Γασπάρ, είς υπη
ρεσίαν τοΰ βασιλέως τ έ ς  Γόα.

Αί πληροφορίαι τάς όποιας ό Γασπάρ διόει 
είς τόν συμπατριώτην του Δέ Γκάμα περι της 
γεωγραφίας τ έ ς  χώρας, τών προϊόντων και τ έ ς  
τιμ ές  τών διαφόρων ειδών τοΰ έμπορίου είναι 
ανεκτίμητοι. Ό  Βάσκος δέ Γκάμα τόν προσ
λαμβάνει ώς βοηθόν του, τόν μεταφερει είς 
Λισβώνα όπόθεν αναχωρεί άμεσως δια να χρη- 
σιμεύσν) ώς οδηγός τοϋ διαδόχου τοΰ Γκαμα, 
Alvarez Cabral. Καί ό Cabral,ό Albuquer
que, ό d ’Almeida δλοι οί μεγάλοι περιηγή- 
ταί τοΰ Ι Σ Τ / αίώνος έ'χουν μαζύ των Έβραί
ους ώς οδηγούς, γραμματείς καί διερμηνείς.

Εβραίοι έ'καμαν τήν ακμήν τ έ ς  Ολλανδι
κής έταιρείας τών ’Ινδιών ή όποία είχεν άλ
λοτε τήν κυριαρχίαν τ έ ς  θαλάσσης καί ή οποία 
έκίνησε τήν ζηλοτυπίαν τοΰ Κολβέρτ καί τοΰ 
Κρομβέλλου. Μέ τά κεφάλαια τών έξ Ι σ π α 
νίας διωχθέντων 'Εβραίων άνοιξεν "fi Εταιρεία  
τά τραπεζικά αύτές γραφεία είς τό Ίνδοσταν, 
είς ’Ιάβαν καί είς Βραζιλίαν. Οί πορτογάλλοι 
Εβραίοι οί έγκατεστημένοι έν Βρασιλία διευ
κόλυναν τήν κατάκτησιν αύτές καί έσυραν 
έκεΐ πολλούς άλλους μετανάστας εύτυχεΐς νά 
ζώσιν είς Κράτος τό όποιον δέν έγνώριζε τούς 
θρησκευτικούς διωγμούς, καί πρόθυμοι νά άπο- 
θάνωσιν έν άνάγκν) ύπέρ αύτοΰ. Διότι υπέρ- 
ξαν καί θαυμάσιοι στρατιώται οταν επαρουσια- 
σθη άνάγκη νά ύπερασπισθώσι την κατακτη- 
θεΐσαν χώραν διά τών δπλων. Ό  Ό  άββας 
Raynal είς τήν φιλοσοφικήν αύτοΰ ιστορίαν

τών δύο ’Ινδιών, έρευνών τήν αιτίαν τών με
γάλων άποικιακών έπιτυχιών τ έ ς  ’Ολλανδίας, 
έξηγεΐ αύτήν διά τοΰ γεγονότος τουτου καί 
μόνου, τ έ ς  θρησκευτικές δηλαδή ανοχές. Καί 
είς τοΰτο συμφωνεί μέ ενα άντισημίτην, μέ 
τόν γάλλον πρεσβευτήν τ έ ς  Χάγης, ό όποιος 
έ'στειλε τώ  1 6 9 8  έκθεσιν είς τό ύπουργεΐον 
τών Εξωτερικών. Ό  πρεσβευτής ουτος δέν 
άγαπ% τούς ’Ολλανδούς, δέν άγαπ£ τούς δια- 
μαρτυρομένους, δέν άγαπ<£ τούς Έβραίους. 
Ά λ λ ’ δπως δήποτε καί έκ τ έ ς  έμπαθοΰς έκθέ- 
σεώς του προκύπτουν τρία μεγάλα γεγονότα 
«ή εύημερία τ έ ς  ’Ολλανδίας, ή εύεργετική 
έπίδρασις τών διαμαρτυρουμένων των έξωσθέν- 
των κατόπιν τ έ ς  άνακλησεως τοΰ έδίκτου της 
Νάντης, καί πρό πάντων ή μεγάλη έμπορική 
δράσις τών 'Εβραίων.

Ή  εύημερία αύτή της ’Ολλανδίας δέν είχε 
διαφύγϊ] τό οξυδερκές βλέμμα τεΰ Κρόμβελ. 
Ούδέποτε ί'σως ό Προστάτης ύπέρξεν εύφρα- 
δέστερος της ήμέρας καθ’ ην δημοσία άπν]τη- 
σε νά γίνουν δεκτοί οί Εβραίοι, οί όποιοι έ'
λαβον λαμπρόν μέρος είς τήν εύημερίαν τές  
Άγλίας Άναγινώσκω τώ  ό'ντι είς έπίσημον 
υπόμνημα περί άποικιών. «Οι Αγγλοι έχουν 
άρχήν λίαν σοβαράν προσελκύουν είς αύτούς 
φιλοπόνους πληθυσμούς παραχωροΰντες τά με- 
γαλε'.τερα προνόμοια. Το έμποριον της T ta-  
μάϊκας ακμάζει χάριν τών 'Εβραίων.» Είναι 
δέ τοσοΰτον μεγάλη η δοασις αυτών εκεί, 
ώστε ό πατήρ Ρεϊνάλ έζήτει νά τοΐς παρα- 
χωρηθγί ό τόπος πρός ίδρυσιν άνεξαοτήτου 
Κράτους. Αληθινός σιωνιστής! Τώ 1 7 5 3 ,  
οτε συνεζητεΐτο εις τό Κοινοβούλιον τοΰ Λον
δίνου τό ζήτημα τών παραχωοητέων είς τούς 
Εβραίου: δικαιωμάτων, αί'τησις υπογραμμένη 
ύπό 2 0 0  έκ τών σπουδαιότερων προσωπικοτή
των τοΰ ’Ά σ τεω ς  έσηρείου τάς προσενεχθεί- 
σας υπηρεσίας ύπό τών Εβραίων «.λαοΰ μ εγ ί-  
γίοτϊ]ζ νοημοοννης χα ί μεγάλω ν ιδιοψνεονι). 
Είς τήν αί'τησιν έτονίζετο ή συρβολή προπάν
των τών Έβραίων είς τήν έξαγωγήν, τοϋθ’ 
δπερ έξηγεΐ διατί ή αί'τησις ύπεγράφη ύπό 
πολλών άνηκόντων εϊς τόν ναυτικόν κόσμον. 
Πανταχοΰ δέ οπου ή Α γγλία  έπεκτείνει τήν 
βιομηχανικήν καί έρποριχ.ήν αυτές δρασί'·, δε- 
χεται άνοκταΐς άγκάλαις πάντας τούς καλές 
θελήσεως άνθρώπους. Εϊς μόνην τήν πόλιν 
Βικτωρίαν έν Αύστραλία υπάρχουν περίπου 
4 . 0 0 0  Εβραίοι· τό Μέλβουν, εχει Κοινότητα 
άοκετά πολυάριθμον ωστε να δημοσιευν) και 
ίσοαηλιτικήν έφημερίδα· υπαρχουν Εβραίοι 
δικασταί, πρόξενοι βουλευταί είς τό Άκρω- 
τήρον καί τάς Ινδίας δπου ’Εβραίοι μαΰροι 
διακρίνονται είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσία, 
Τό παρελθόν έτος είδον έν ΙΙαρισίοις είς με-  
γάλον παραγγελιοδόχον μεγάλα λεωφορεία 
φορτωμένα μέ άζυμα διά τό Τράνσβαλ ! "U, ή



Α γγλία  δέν θά φωνάξϊ) «Κάτω οί Έβραΐοι» 
διά νά έμποδίζγ τάς άποικίας της νά αύξά- 
νουν.

Δέν θά έφώναζε τοΰτο βεβαίως ούδέ ό Κολ- 
βέρτ πρό πάντων καθ’ ήν στιγμήν έσκέπτετο 
νζ δωσν) εις την Γζλλιζν  αποικιακόν κράτος ! 
1 οτε ο εβραιος Βενιαμην Δακοστας είχεν εί- 
τχγγ  την καλλιέργειαν τοϋ σοτχκαροκαλάμου 
εις την Μαρτινικην. Άναγνώσατε δέ τάς συ- 
νετάς συστάσεις τοϋ Κολβέρτ εις τόν Διοικη
τήν τών αποικιών.

( «Μαθων οτι είς τήν Μζρτινικην καί άλλας 
νήσους εγκατεστημένοι Έβραΐοι κατέβζλον 
μεγαλα έξοδα δια την καλλιέργειαν τών γαιών, 
και οτι εξακολουθοΰν νά προάγωσι τά κατα
στήματα αυτών προς όφελος τοΰ κοινοΰ, πλη- 
οοφοοο) υμας οτι επιθυμώ να προσεχητε ΐνα 
χαίρωσι τών αυτών προνομίων τών άλλων κα
τοίκων τών νήσων, καί νά αφήνετε εϊς αύ- 
τους πλήρη έλευθερίαν συνειδήσεως.»

R  Γαλλική έπανάστασις χειρζφετήσασα 
τους Εβραίους έπληρωσε χρέος ευγνωμοσύνης, 
χρέος συναφθεν μετα τών έχόντων τοσοΰτον 
λαμπράν σελίδα εν τν) ιστορία τής γαλλικής 
ναυτιλίας· αρκεί δε προς τοΰτο νά μνημονεύ
σει τις τόν οίκον Graolis τοΰ Βορδώ.

Οίκτείρομεν σήμερον τήν έλάττιυσιν τής ε 
ξαγωγής μας ό δέ αντιναύαρχος Κουβ-ρβίλ εϊς 
ενα φυλλάδιόν του παρατηρεί οτι αί συναλλαγαί 
μας μετα του Καναδα δεν ύπεοβαίνουσι τώρα 
τά δέκα έκκατομ. έν ω άπό τό 1 7 5 9  έως τό 
1 7 6 3  οι αριθμοί τής εςζγωγής άνήρχοντο άπό 
2 . 3 6 5 . 2 2 6  εις 9 έκατομ. είς τόν Καναδά διά 
μόνον τόν Ja/S((5 Γρά&ς τόν άποκτήσζντα δη- 
μοτικοτητα υπο το ονομζ τοΰ πορτογάλλου 
έμπορου. Ο αυτός Δαβίδ Γράδις εφοπλίζει δέ
κα πλοία καί τοοφοτεΐ τόν Καναδά καθ’ ήν 
στιγμήν η ’Αγγλία λυμαίνεται τάς θαλάσσας 
και γίνεται κυρία πάντων τών πλοίων μας. 

Ο δε Αβρααμ I ραδις μετά τινα νίκην τοΰ 
αγγλικοΰ στόλου γράφει είς τόν ανταποκριτήν 
kου Μενήες Δακοστας εν Λονδινω παρακαλών 
αυτόν νά φροντίση, δαπάναις τοΰ οί'κου Γρά- 
όις, δια τήν επιστροφήν τών αιχμαλώτων νάλ- 
λων αξιωματικών.

Τώ  1 8 8 0 ,  ό γαλλικός στρατός αποβιβαζό
μενος εις Αλγερίαν ευρε είς πλήρη έχοικήν 
χώραν φίλους όόηγούς καί διερμηνείς· ήσαν οί 
Εβραίοι ευτυχείς να τεθώσιν ύπο τήν τρίχρουν 

σημαίαν η οποία ύπεσχετο νά φέρν) τήν ελευ
θερίαν καί τήν θρησκευτικήν ανοχήν. Είς έκ- 
θεσιν τοΰ 18 6 6  πρός τό Ύπουργεΐον τοϋ Ε μ 
πορίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Ρουένης έζή- 
τε ι  διά τούς Εβραίους τής ’Αλγερίας τά πο
λιτικά δικαιώματα, λέγων. «Γνο>ρίζουν οτι 
ούτως δεν θά φοβηθοϋν τίποτε πλέον άπό τάς 
ιδιοτροπίας τοΰ ανατολικοΰ δεσποτισμοΰ καί 
οτι αι προσβολαι τάς όποιας ύπέστησαν οί ό-

μοθρησκοι των έπί τόσους αιώνας θά παύσωσι 
ύπό τήν σκέπην τής γαλλικής σημαίας.» ’Αλλ ’ 
ή έκθεσις προσθέτει καί άλλα δτι ή δια τήν 
’Αλγερίαν έξαγωγή τής 'Ρουέν ήτις τώ 1840  
ητο μόνον έξ 8 0 0 . 0 0 0  φρ. άνήρχετο τώ 18 6 3  
είς 2 8  εκατομμύρια χάριν τών Έβραίων ! 
ΓΙροσεθετε έπίσης δτι μόνον οί Έβραΐοι έν 
’Αλγερία ήδύναντο νά διεξαγάγοισιν έπιτυ- 
χώς υπερ τοϋ γαλλικοϋ εμπορίου τόν μετά τής 
’Αγγλίας ανταγωνισμόν. Τή 31 Ίανουζρίου 
1 8 9 8  δ 'Γπουργός τοΰ εμπορίου έλάμβανεν 
πικρά παράπονα έκ Ρουέν διά τόν έν ’Α λγε
ρία αντισημιτισμόν. «ΙΊασα συναλλαγή διεκό- 
πη πρός μεγίστην βλάβην τής άγορας Ρουένης 
διότι η Αλγερία είναι ένας τών σπουδαιοτέ- 
ρων λιμένων διά τήν έξαγωγήν της. Οί ύπο- 
γραμμένοι παρακαλοΰσι τήν Κυβέρνησιν νά έ- 
πέμβνι αμέσως ινα έπανέλθν) έν ’Αλγερία ή 
αναγκαία ησυχία διά τήν ασφάλειαν τών προ- 
σωπων καί τήν έπανάληψιν τών έργασιών.»

Α λ λ ’ 3ς έξετάσωμεν τό ζήτημα έξ ύψη— 
λοτέρζς άπόψεως. Δέν πρόκειται περι αριθμών 
κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαίων. Πρόκει
ται περι αυτής τής θεσεως τήν οποίαν ή Γα λ
λία πρόκειται νά καταλάβν] είς τήν αχανή 
μαυρην ήπειρον ή όποία σήμερον ανοίγεται είς 
τούς Ευρωπαίους. Διά μέσου τών Έβραίων καί 
μόνον τών Έβραίων θέλει ένωθγί ή Άλγεοία 
με τόν Σενεγαλ δια μέσου τής Σαχάρας καί 
τοΰ Σουδάν. Οί Έβραΐοι ’Αλγερΐνοι άποτε- 
λοΰν τά πρώτα στοιχεία τής ένώσεως. Ιδού  δέ 
τι γράφει ή «Άλγερινή Γαλλία» τής 15 Νο
εμβρίου 1 8 4 5 .  «Αί φυλαί αύται παρέχουν μέγα 
ένόιζφερον διά τήν εθνογραφίαν καί τήν αρ
χαιολογίαν. Τά πλεΐστα τών μελών αύτών 
εισδύουν είς τά κέντρον τής ’Αφρικής, δπου 
έχουν σχεσεις λίαν έκτεταμένας. Μέγα μέρος 
αυτών οδηγοΰν τάς καραβάνας μέχρι τής Τομε 
πουκτοΰ ενθα διεξάγεται μέγιστον έμπόριον... 
Ή  ιουδαϊκή φυλή είναι ί'σως ποοωρισμένη νά 
γίνν) τό κυοιώτερον στοιχεΐον διά τόν έκπολι- 
τισμόν τών άρζβικών λ α ώ ν .» . . . ,

Ή  Επιτροπή τοΰ σιδηροδρόμου τής Σαχά
ρας έλαβε άνάγκην τών πληροφοριών περιηγη- 
τοϋ εκ τών τολμηρότερων, καί γινώσκοντος 
τήν χώραν. Ό  άνθρωπος ούτος δέν είχε τύχν) 
άλλης αγωγής τής τών στοιχειωδών έβρζϊκών 
σχολείων τοΰ Μζρόκου. 'Ρέπων πρός τό τα- 
ζειδευειν, ειχε προμηθευθν) δεμα εμπορευμάτων 
τά όποΐα έφόρτωσεν έπί όνου καί μυρίους κιν
δύνους διατρέξας κατώρθωσε τέλος νά είσδύσν) 
εις την^μυστηριωόη πόλιν τής Τουμπουκτοΰ ! 
Ή τ ο  ούτος ό Ραββϊνος Μαρδοναΐος ’Αβύ-Σε- 
ρουδ, είς τόν όποιον ή γεωγραφική Εταιρεία  
τών Παρισιων απενειμεν μετάλλιον χρυσοΰν
( 1 8 7 1 )     . . . . .
    ..........

Όμιλοΰν πολύ σήμερον περί έθνικισμοΰ περί

όιεθνικισμοΰ έξ ού όρμώμενοι προσβάλλουν
τούς Έβραίους ! —  Και δμως δέν είναι εβραιος 
ό γράψζς τά έξής·

Πόσον έξοχος, τέκνον μου, είναι, ή θε- 
σις τοΰ άνθρώπου έκείνου, είς τόν όποιον αρκεί 
ή ύπογραφή του διά νά ύπακούουν είς αύτόν 
άπό τοΰ ένός άκρου τής γής είς τό άλλο. Ού
τος δέν ύπηρετεΐ μόνον ένα λαόν έν μόνον έθνος 
ύπηρετεΐ πάντας καί ύπό πάντων υπηρετείται,
είναι ό άνθρωπος ό παγκόσμιος Τολμηροί
τινες ίδιώται όπλίζουσι τούς βασιλείς· ό πό
λεμος έκρήγνυται, τά πάντα καίονται, ή Εύ- 
ρώπη διχάζεται· άλλ’ ό έμπορος ούτος, άγ- 
γλος, όλλανδός, ρώσσος ή κινέζος, δέν είναι διά 
τοΰτο όλιγώτερον ό φίλος τής καρδίας μου- 
ήμεΐς εί'μεθα έπί τής έπιφανείας τής γής ώς 
τόσα νήματα μετάξης τά όποΐα συνδέουν άνα- 
μεταξύ των τά έθνη και όδηγοΰσιν αύτά είς 
τήν ειρήνην διά τών αναγκών τοΰ εμπορίου».

Οι άνωτέρω λόγοι είναι τοΰ Σεδκίν έκ τής 
κωμωδίας τοΰ α Ό  έν άγνοίι  ̂ του φιλόσοφος» 
παοασταθείσης τώ  1 7 6 5 .

Καί οί λόγοι αύτοΰ δέν έξήγειραν, νομίζω, 
τήν άγανάκτησιν τών έθνικοφρόνων τής άρ- 
χαίας Γαλλίας,ή όποία άλλως τ ε  δέν έγνώριζεν 
ώς ή σημερινή τούς σιδηροδρόμους, τόν τ η λ έ 
γραφον, τό τηλέφωνον. τά διεθνή ταΰτα πράγ
ματα. Ό  Σεδαίν είχε δίκαιον τό έμπόριον 
είναι διεθνές καί πρός ύπηρεσίαν τοΰ δ ι ε θ- 
ν ο ΰ ς τούτου πράγματος διαθέτομεν σήμερον 
πάσας τάς ζωτικάς δυνάμεις τοΰ έ θ ν ο υ ς ·  
τόν στρατόν καί τό ναυτικόν έν πρώτοις. Καί 
τοΰτο δέν τό λέγω έγώ. Τό λέγει μέγας πο
λίτης άγγλος συναισθανόμενος τήν αγάπην, 
τήν υπερηφάνειαν τής πατρίδος ! «Τό έμπό
ριον είναι τό πρώτον τών πολιτικών συμφε
ρόντων.— .......... Ό  στρατός καί τό ναυτικόν
παρασκευάζουν τήν άμυναν τών αγορών μας
καί τήν προστασίαν τοΰ έμπορίου μας  Τό
πρώτον καθήκον μας είναι ή άνάπτυξ.ς καί ή 
συντήρησις τών μεγάλων έπιχειρησεων, γεωρ
γικών, βιομηχανικών καί έμποοικών έξ ών 
έξήρτηται ή εϋημερίζ καί ί'σως καί αύτή ή ζωή 
τοΰ πολλαπλασιασθέντος πληθυσμοΰ μας »

Ένθυμεΐσθε τό περίφημον γαλ,λικόν δάνειον 
τοΰ 1 8 7 1 ,  Έζητοΰμεν 5 δισεκατομμύρια! Καί 
μας προσέφερον 4 0  ! Ύπήρξεν ή μεγαλειτέοα 
χρηματιστική έπιτυχία τής ιστορίας. Καί ή 
Γαλλία έσκίρτησεν έξ ύπεοηφανείας ίδοΰσα δτι 
ή χρηματιστική της πίστις διετηρήθη άκε- 
ραία έν τί) ήττντ διετηρήθη τόσον ύψηλά ώστε 
μάτην ή νικήτρια Πρωσσία θά ή'λπιζεν νά 
φθάσν) έως έκεΐ ! Ά λ λ ’ έάν ό πατριώτης θαυ
μάζει, ό οικονομολόγος έξηγεΐ, καί ό κ.Λεροά- 
Μπωλιέ έδωσε τήν κλείδα τής κολασσιαίας 
έκείνης χρηματιστικής έπιχειρήσεως. ’Οφεί
λεται είς τήν συνεργασίαν τών διεθνών χρη
ματιστών έάν έ'φθζσεν ή έγγραφή τού δανείου

είς ποσόν έως τότε άνήκουστον· ύπήρξεν ό διε
θνής τραπεζικός κόσμος ό όποιος διά τών απει
ραρίθμων αύτοΰ διακλαδώσεων έκαμεν νά 
εϊσρεύσωσι εις τούς έν στενοχώρια ΙΙαρισίους 
τά κεφάλαια ολοκλήρου τοΰ κόσμου καί έδωκεν 
είς τήν Γαλλίαν τό έκλαμπρότερον τεκμήριον 
έμπιστοσύνης δπεο έδόθη ποτέ εϊς έν έθνος ! 
Ό  νικητής έζήλευσε τόν ήττηθέντα !

Όμιλών τις περί τής δημοσίας ευημερίας 
καί περί τών Έβοζίων οφείλει νά μή λησμον/j 
τό μέρο; αύτών είς τά τής γεωργίας, τής 
γεωργίας έκείνης τήν οποίαν κατηγοροΰνται οτι 
άγνοοΰσιν. Ό  Εβραίος δέν έχει γνώσιν τής 
γεωργίας ! ’Α λ λ ’ ό Εβραίος έγεννήθη γεωρ
γός ! ’Α λ λ ’ αί ώραιότεραι έβραϊκαί έορταί είναι 
γεωργικαί ! ’Α λ λ ’ άλλοτε έν τν| Παλαίστινν), 
ό Εβραίος δέν έγνώριζεν άλλζ έργαλεΐκ ή τόν 
λΐσγον καί τό άοοτρον ! Ήδύνατο δέ καί αύ
τός νά διεκδικήσν) δ ι ’ εαυτόν τό  περίφημον 
έμβλημα. «Ense et a r a t r o » .  Ό  οίνος, τό 
έλαιον τής Παλαιστίνης ήσαν όνομζστά καί 
πολλά άλλα προϊόντα προσέτι. Ό  Στράβων 
όμιλεΐ περί τών έξοχων έκείνων φοινίκων τής 
Ίουδαίας ποΰ έκίνουν τόν θαυμασμόν τής άρ
χαιότητος.

Ό  Πλίνιος έγραψεν δτι, οί καρποί τών φοι
νίκων τής Ίεριχοΰς ήσαν οί όνομζστότεροι τοΰ 
κόσμου, καί δτι τό βάλσαμον τής Ίουδαίας ήτο 
μοναδικόν, ούχ’ ήττον δέ φάρμακον έκ τών 
πολυτιμοτέοων καί τών μάλλον περιζητητων. 
"Ο τε ό Χιράμ τής Τύρου έστειλεν είς τόν βα
σιλέα Σολομώντα τά άναγκαιοϋντα ύλικά διά 
τήν οίκοδόμησιν τοΰ Ναοΰ καί πολυπληθείς 
έργάτας, τί έζήτησεν είς πληρωμήν ; οίνον 
καί έλζιον τής Παλαιστίνης. Έ ά ν  άργότερον, 
διά λόγους ποΰ μας λείπει ό χρόνος νά μνη- 
μονεύσωμεν, οί Έβραΐοι ήναγκάσθησαν νά έγ- 
καταλείψωσι τό έ'ργον τών προγόνων των, 
έδειξαν δμως πάντοτε δτι δέν είχον λησμο- 
νήσϊ) αύτό έξ ολοκλήρου. Τώ  ό'ντι έπανήλθον 
είς αύτό μέ έπιτυχίζν οσάκις τοΐς έόόθη ή 
ευκαιρία. Καί έν Ισπανία, έθεωροΰντο άριστοι 
γεωργοί καί καλλιέργουν τήν άμπελον κατε- 
σκεύαζον έξοχα κρασιά καθώς τόν Μάλαγα, 
τόν ’Αλικάντι, τόν Ξερές. Καθηγητής τις τής 
Κρακοβίας έκφράζεται ούτως τώ 1 8 0 7 ,  λόγου 
προκειμένου περί Γαλικίας. « Ό  πολιτισμός 
εύρίσκεται ένταΰθα εϊς τόν κατώτερον βχθμόν· 
ό χωρικός αγνοεί τά καθήκοντα αύτοΰ καί ώς 
πολίτου, καί ώς συζύγου, καί ώς πατρός. Γνω
ρίζει μόνον έν πραγμζ· τό οινόπνευμα.. Μια 
κατηγορία μόνον άνθρωπων φαίνεται εν Γαλι
κία αξία νά κατακτήσν) τήν χώραν ταύτην τήν 
τοσοΰτον ώραίαν καί εύ'φορον. Εννοώ τούς Ί σ -  
οαηλίτας». Οί Ίσραηλΐται έφάνησαν ύστερον 
όλιγώτερον αντάξιοι; ’Ό χ ι  ! Καί σας παρα
πέμπω διά τοΰτο είς τάς «Ε ντυπώ σεις  τής 
Γαλικίας» τάς έσχάτως δημοσιευθείσας ύπό τοΰ
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κ. Κλεμ ανσώ. Εις τό Minnesota είς τό Ore
gon εις τό Κολοράδο είς τό Arkansas, Οά 
εΰρητε Εβραίους καταγινομένου; είς την καλ
λιεργειών των αγρών, «Οί Εβραίοι άποικοι κα- 
τέχουσι την πρώτην θέσιν λέγει τό «New 
i imes» της 1 1 Μα'ί'ου 1 8 8 3 .  Νέοι καί γέρον

τες, την πρωίαν, τό εσπέρα; ουδέποτε άνα- 
παυονται. «Είς την Νέκν ’Αγγλίαν έκεΐ ενθα 
χριστιανοί γεωργοί άπό πατέρα είς υίόν άπέ- 
τυχον, εγκαθίστανται μετανάσται Έβοαΐοι. 
Τριακόσιαι όγδοήκοντα έβοαϊκαί οικογένεια'.
Υ ~ '  ■> \ r > /ν,ουν οιεσ/-ορπισ(Λεναι εις τα κτήματα τα κει- 
μενα είς τά σύνορα του Maine καί τοϋ Con
necticut, κτήματα έγκαταλειφθέντα άπό τούς 
ιδιόκτητα;, βαρυνθέντας καί άποθαρρυνθέντας 
έκ των αποτυχιών. Οί νέοι άποικοι έργάζον- 
ται μ ε τ ’ επίμονης καί έπιτυγχώνουσιν, Κατά 
την γνώμην τών παρακολουθούντων την άπο- 
πειοαν ταύτην την το'σον σπουδαίαν διά τό 
μέλλον τοΰ ϊουδαΐκοϋ άποικιασμοϋ, τίποτε άλλο 
δέν δύναται νά δώσ·/] καλλιτέραν ιδέαν περί 
τ έ ς  οραστικότητο; καί της πρωτοβουλίας τών 
μετά συνεσεω; έκλεγομένων έβραίων άποίκων, 
άπό την έπιτυχίαν ταύτην τών ίβ ρα ίω ν  τού 
των άπ οίκω ν .

Πλησίον της Όδησσοΰ, τό δημοτικόν συμ- 
βούλιον εγκαταλείπει είς δύο π ιω χού; Έ 
βραίους τεμάχιον γης τό όποιον κανείς δέν 
ήθελε νά λάβν). «Παρακινοΰμεν θερμώς τόν ά- 
ναγνωστην μας, λέγει ρωσσική τις έφημερίς, 
νά μεταβγί ΐνα ί'δγι πώς οί δύο Εβραίοι σχε
δόν άποροι, άλλά πεπροικισμένοι υπό έκτά 
κτου δραστηριότητος κατώρθωσαν νά μετα- 
μ ο ρ φ ω σ ω σ ί  τό τεμάχιον έκεΐνο χέρσου γης 
είς αγρόν καλλιεργημένον πρώτης τάξεως. 
Ά π ό  της πρώτης συγκομιδής τοΰ 1891 έως 
σήμερον οί ένοικιασταί ουτοι έ'λαβον είς τάς 
περιοδικάς γεωργικάς έκθέσεις έν μετάλλιον 
χρυσοΰν, τρία μετάλλια άργυρα καί έν μ ετά λ-  
λιον χαλκοΰν. Ή  αύτοκρατορικη δέ εταιρία 
της τών έλών καλλιεργείας άπένειμεν είς αύ
τούς τώ 18 9 5  τιμητικόν δίπλωμα καί τόν τ ί 
τλον συνεταίρων τιμής ένεκεν.

Είς τόν αριθμόν τ έ ς  15 Μαρτίου 18 9 8  ή 
«Revue des deux Mondes» δίδει ένδιαφε- 
ρούσας πληροφσρίας περί της Σιβηρίας· «Προ 
ολίγων έτών άκο'μη τό ό'νομα τ έ ς  Σιβηρίας 
δεν διηγειρεν είς την φαντασίαν τ ών Ευρω
παίων τ έ ς  Δύσεως είμή τήν ιδέαν άποτρο- 
παίων κατέργων άπροσπελάστω ι έν τώ μέσω 
άμετρων έκτάσεων κεκαλυμμένων πάγου... 
Σήμερον ή Σ.βηρία διανοίγεται· πλησιάζει δέ 
ή ήμέρα καθ’ ήν χάριν τών σιδηροδρο'μων θά 
γίννι δυνατά ή έκμετάλλευσις τοΰ πλούτου αυ
τές" τό έ'δαφος είναι πλουσιώτατον....  Ό  δέ 
πληθυσμός είναι κ α τ ’ έξοχήν άγροτικο'ς· τό 
αγροτικόν στοιχεΐον δπερ περιλαμβάνει τά 
0/ΐθ τ ®ν '/·5ίτοίκων είναι πυκνή όμάς χωρικών.»

'Υπάρχουσι πλεΐστοι Εβραίοι μεταξύ τών 
χωρικών τούτων, διότι κατά τόν γράψαντα 
τήν πραγματείαν, «ό ’Ισραήλ εχει τονς άντι-  
π ροσώ π ον ς  τον και είς αντά  τά χω ρία"»  ή μ ι
κρά πόλις Καίνσκ μεταξύ τοΰ "Ομσκ ν.αί τοΰ 
”Ομπι έ'λαβε τήν έπωνυμίαν τής « Ιερουσα
λήμ τ έ ς  Σιβηρίας» διά τό πλέθος τών 'Ε 
βραίων τών έν αύτ·?) κατοικούντων. Επιπρό
σθετο), τ·/5 βάσει τών έπισήμων έγγράφων, 
οτι οί Έβρα ΐοι ουτοι γεωργοί δύνανται νά 
χρησιμεύουν ώς υπόδειγμα είς άλλους.

Αί'! έάν ή Ρωσσία ήξευρε νά μεταχειρίζε
ται καλλίτερα πρός όφελος της τούς Έβραίους 
της. Ό  ύπερκασπιανός σιδηρόδρομος έ'χει 
1 ,4 0 0  χιλιόμετρα μήκους' καλύπτει δέ τά 
έ'ξοδά του έκ μόνης της μετακομίσεως τοΰ 
βάμβακος, καί τό μέρος τών Έβραίων εϊς τήν 
μετακόμισή ταύτην είναι τοΰ ένός τρίτου. 
Θά ήδυνάμην νά πολλαπλασιάσω τά παρα
δείγματα ! Καί δμως δέν εύ^ισκόμεθα είμή 
εϊς τήν άοχήν τοΰ κινήματος δπερ φέρει τούς 
Έβραίους πρός τήν γεωργίαν.

Ή νέα γε·, εά τ έ ς  Σχολές τοΰ Plessis-Pi- 
gner έδωσεν ήδη τά πρώτα αύτές δοκίμια 
είς τάς γεωργικάς έκθέσεις. Τις οίδε τί θέλει 
μας δώσ-ρ άργότερα! Τίς οίδε τί θέλουν πα- 
ραγγι οί μικροί αύτοί άνατολΐται τούς οποίους 
ό « Ίσραηλιτικός Σύνδεσμος» στέλλει εϊς τήν 
άγρονομικήν σχολήν τών Παρισίων. Θά συν
τελεσουν είς τόν πλουτισμόν τών χωρών εϊς 
τας οποίας θά έγκατασταθοΰν έ'στωσαν δέ 
ώς παράδειγμα οί έξές εύ'γλωττοι άριθμοί τών 
γεωργικών αποικιών τ έ ς  Παλαιστίνης. Είς 
Ζιχρόν ’Ιακώβ— μεταξύ Κάϊφας •■'.αί Καισα
ρείας— ύπάρχει άποικία ή όποία έπέφερεν άλ
λοτε είς την τουρκικήν κυβέ-νησιν 1 ,2 0 0  
φράγκα κ α τ ’ έ'τος. Μετά τήν άφιξιν τών Έ 
βραίων, οί είοπραττόμενοι φόροι άνέρχονται 
είς 3 2 , 0 0 0  φράγκα. Ή  Ρισόν-λε-Σιών ήτο 
άλλοτε άληθής έρημος· μόλις δε καί μετά 
βίας εϊσεπράττοντο 7 ή 8 0 0  φρ. φόρων. « Έ -  
πληρώσαμεν φέτος 4 5 . 0 0 0  φρ. καί θά πληρώ- 
σωμεν άκόμη» μοΰ γράφει ό άκάματος διευ
θυντής τών άποικιών τούτων κ. Σ έίδ (Ι ).

Λυποΰμαι δτι δέν δύναμαι νά πραγματευθώ 
την έσπεραν ταύτην περί τών ύπηρεσιών άς 
οί Εβραίοι προσήνεγκον είς τά γράμματα εϊς 
τας έπιστήμζς,  είς τάς τέχνας.

Είπον ήδη τί έπραξαν είς τόν Μεσαιώνα 
δια το εμποριον. Ά λ λ ά  τό έμπόριον δέν ένώ- 
νει μόνον συμφέροντα έ^ώνει κκί ιδέας, καί 
επι τρεις ολοκλήρους αιώνας, καθώς λέγει 
συγγραφεύς τις οί Έβραϊοι ύπέρξαν οί δια
νοητικοί μεσΐται μεταξύ Α να τολ ές  καί Δύ
σεως. Θά ηόυναμην όέ έν στενωτέρα έννοια

Σ .Ι .Ε .  (') Σήμερον οί cpopoi Oi είναι άπείρως συ- 
μαντικώτεροι.

νά εί'πω δτι είναι άκόμη σήμερον τοιοϋτοι, 
διότι έ'λαβον πρώτιστον μέρος είς τήν κατα
σκευήν τών σιδηροδρόμων, τών τηλεγράφων, 
τών ύπερωκεανείων άτμοπλοϊκών εταιρειών. 
Είναι τοιοϋτοι καί διά τάς υπηρεσίας των είς 
τήν τυπογοαφίεν άφ’ ής ήμέρας ό Έβραΐος 
Σονκΐνςς έξέδωκεν δλα τά ιερά έκεΐνα βιβλία 
τά τοσοΰτον έκτιμώμενα ύπό τών βιβλιογρά- 
φων τοΰ Ι Ε '  αίώνος, μέχρι τ έ ς  ήμέρας καθ’ 
ήν ό Γεώργιος Σάνδ, ό Βαλζάκ, ό Δουμας πα
τήρ, ό Δουμας υιός καί τόσοι άλλοι περίφη
μοι συγγραφείς έτέθησαν είς τή ν ίιάθεσιν τών 
πτωχότερων, χάριν τής συλλογές τ έ ς  γνω
στές  ύφ’ ολοκλήρου τοΰ κόσι/.ου ύπό τό όνομα 
«Συλλογή Michel Levy ! »

’Ά ς  έλθωμεν είς τήν ιατρικήν. Καί έκεΐ ά
κόμη αί ύπηρεσίαι αύτών είναι ανεκτίμητοι 
άπό της έποχές καθ’ ήν Ριχάρδος ό Λεοντό
καρδος δστις έδιωξε τούς Έβραίους παρεκάλει 
τόν Μαϊμονίδην νά έλθ'/j ΐνα τόν θεραπεύσν) 
μέχρι τ έ ς  έποχές μ«ί καθ’ ήν ό άντισημητι- 
κός δήμαρχος Βιέννης έγγράφη εϊς τόν προϋ
πολογισμόν τοΰ Δήμου πίστωσιν διά τά άστυκά 
νοσηλευτήρια τοΰ Διδάκτορο; Ν άχτελ.

ΓΙοσάκις δέ δέν ή'κουσα διηγούμενον, δτι 
κατά τήν έπιδημίαν τής χολέρας έν Α λ σ α 
τία, πρό ήμίσεος αίώνος, πλεΐσται χριστιαναί 
κυρίαι παρεκάλουν τάς έβραίας νά τάς διδάξουν 
/α αλατίζουν τό κρέας, άναγνωρίξουσαι ούτως 
τό ώφέλιμον τών ύγιεινών ήμών κανόνων ", Τό 
αύτό δέ έπαναλήφθη καί έν Αμερική πρό 
τινων έτών !

Έδιάβκζα προχθές εϊς τάς «Pattes de 
Mouches» τοϋ Σαρδού· «Δε/ξατέ μου κύριον 
καθήμενον είς άμερικανικήν πολυθρόναν ένώ- 
πιον φλαμανδικέ; τραπέζης, πίνοντα έντός 
ποτηριού έκ σαξωνικές προσελάνης ποτόν κι
νεζικόν, καπνίζοντα τουρκικόν καπνόν μετά. 
γεϋμα ρωσσικόν όμιλοΰντα περί άγγλικοΰ 
σ π ό ρ τ  μετά τ έ ς  γυναικός του ή οποί* άδει 
ίταλιστι, θά σας εί'πω αμέσως «Είναι γάλλος!»

Πολύ ώραΐα, δείξατε καί είς έμέ ενα συν
δρομητήν τοϋ «Petit Jounal» (ίδρυθέντος 
ύπό έβραίου Αλβέρτου Milland, τοΰ δημιουρ- 
γοΰ τών εύθυνών έφημερίδων) ποΰ καθ’ έκά- 
στην άντί τσάϊ ή καφέ πίνει σοκολάταν τήν 
είσαχθεΐσαν εις Γαλλίαν ύπό τών Έβραίων, 
που τήν μεσημβρίαν έντρυφ^ μέ τό Pate de 
toie-gras ό'περ έφε'ρον οί έβραϊοι τ έ ς  Α λ σ α 
τίας, ποΰ δέν απουσιάζει άπό κανένα μπαλ- 
λέττον τοΰ Μζϊέρμπεερ εϊς τήν Όπερά, έν ω 
ή κυρία του τρελλένεται διά τάς ρομάντσας 
τοΰ Μενδελσώνος καί βάφει τήν κόμην τη ;  
μετά τό νερό τών νεράιδων τ έ ς  Σάρρα Φελίξ 
καί κάνει χρέσιν τοΰ άλκόολ τοΰ Ρικλές, καί 
θά σας εί'πω άμέσως, « Ιδού  ενας άνθρωπος 
ποΰ σηκώνεται καί πλαγιάζει μέ τήν κραυγήν,» 
Κάτω οί έβραϊοι! Τί λοιπόν ; Πρέπει νά φω-

νάζωμεν Ζήτω οί Εβραίοι ! Οί έβραϊοι δέν δια- 
πράττουν καταχρήσεις j Οί έβραϊοι δεν έ'χουν 
έλαττώματα \ "L2 ναι ! Καί διεκδικώ δυνατά 
πολύ δυνατά τό δικαίωμα ναι έ'χωσι τοιαΰτα ! 
Οί έβραϊοι χωρίς έλαττώματα Καί τότε τί 
γίνονται τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου Ά λ λ ’ 
ό έβραΐος δέν έ'χει περισσότερα έλαττώματα, 
τών άλλων- αί έγκληματικαί μάλιστα στατι- 
τικαί άποδεικνύουν δτι έ'χει όλιγώτερα τών 
άλλων.

Καί έάν καί κ α τ ’ αύτοΰ δύναταί τις νά 
άναφέρν) έγκλήματα απάτης και τοκογλυφίας 
ύπάρχει δμως έ'γκλημα τό όποιον ούδείς δύ- 
ναται νά τοΰ άποδώσντ τό έ'γκλημα τ έ ς  μέ
θη;,  της πηγές ταύτης παντός πταίσματα; 
καί κακουργήματος. Ό  Εβραίο; δέν γνωρίζει 
τήν πληγήν εκείνην ποΰ τόσα; προξενεί φοβε
ρά; καταστροφά; τόν «Αλκοολισμόν». Ό  Ε 
βραίο; άρέσκεται εί;  τόν οικογενειακόν βίον καί 
δέν μεταβαίνει ε ί ;  τά καπηλεία. ‘II  Εβραία 
έπίση; είναι εύτυχή; έντό; τοΰ οϊ'κου τ η ;  τόν 
όποιον καθιστα εύτυχέ, καί οί δύο άγαποΰν 
τήν εστίαν των, οπου άποκτοΰν τά; συνήθεια; 
τ έ ;  έργασία;, τ έ ;  τάξεω ; καί τ έ ς  οικονομία;, 
τα έχέγγυα ταΰτα τ έ ;  έν τώ βίω έπιτυχία ;.  
Φανατικοί άντισημΐται κατόπιν έρεύνη; τών 
στατιστικών, ήναγκάσθησαν νά αναγνωρίζουν 
τοΰτο, καί νομίζω δτι δέν θά ήδυνάμην κάλ- 
λιον νά τελειώσω τήν διάλεξιν μου ή άναφέρων 
ένωπιόν σα; είπεν μίαν ήμέραν ό υπουργό; τ έ ;  
Έκπαιδεύσεω ; έν Ρουμανία.

«Νομίζετε δτι θά δυνηθέτε νά κανονίσητε 
τό έβραϊκόν ζήτημα διά νόμων καί κανονι
σμών \ ’Ό χ ι ,  Ά π ό  οκτώ έτών ποΰ άγωνίζεσθε 
διά καταθλιπτικών μέσων, τί έ π ε τ ύ χ α τ ε ) . . .  
Μηδέν· άπολύτω; μηδέν. Έ ξεύ ρ ετε  πώ; δύ
νασθε νά λύσητε τό ζήτημα τοΰτο j  θά σα; τό 
εί’πω· Έπιτρέψατέ μοι πρό; τοΰτο νά σα; 
άναφέρω τό γεγονό; τό όποιον συνέβη έν τν) 
έταιρεία τ έ ;  Νεολαία; Ίασσίου· «Ε σπ έρα ν  
τινά συνεζητοΰμεν περί τοΰ έβραϊκοΰ ζητήμα- 
το ; μέχρι τ έ ;  τρίτη; τ έ ;  πρωία; χωρί; νά δυ- 
νηθώμεν νά πείσωμεν οί μέν τού; δέ καθώ; 
συμβαίνει πάντοτε, δταν αναμιγνύεται τό πά- 
θο;. Έ ξελ θόν τε ;  διά νά έπανέλθωμεν εί ;  τά ;  
οικία; μα ;,  παρετηρήσαμεν πτωχόν τινα έ 
βραΐον, σχεδόν εί;  τήν θύραν τ έ ;  οικία; ήν εί'
χομεν έγκαταλείψει, έργαζόμενον τά τοΰ έπαγ- 
γέλματό; του τά ;  τρεΐ; μετά τό μεσονύκτιον 
άληθή; εϊκών τοΰ Bembrandt, έν ω έκ τινο; 
πλησίον καπηλειού έξήρχοντο τρεις έργάται 
ρουμοΰνοι μέθυσοι, τραγωδοΰντες πατριωτικά 
άσματα. ’Έ δειξα  τότε τήν άντίθεσιν ταύτην 
εις τούς αντιθέτου γνώμης λέγων· « Ιδ ο ύ  τό 
έβραϊκόν ζήτημα ! θέλετε  νά άνταγωνισθέτε 
θριαμβευτικώ; μετά τών Έβραίων j Γίνατε έρ- 
γατικοί, όλιγαρκεΐ;, οικονόμοι ώ ; αυτοί καί 
δέν Οά έ'χητε τίποτε νά φοβηθέτε» “Ό τ ι  είπον



τότε,  το έπαναλαμβάνω σήμερον· Έ ν  τω άν- 
ταγωνισμώ τή ;  εργασίας έ'γκειται η λύσις τοϋ 
έβραϊκοΰ ζητηματος». Έ ν  τφ  έλευθέρω άντα- 
γωνισμώ τής εργασίας και έν τι) ίσότητι των 
δικαιωμάτων διά πάντας.— Πολιτική ίσότης, 
ανεξηθρησκεια ! ιδου τί ζητοΰν οί ηθικολόγοι 
έν όνόματι τής δικαιοσύνες ! ’Ιδού τί ζητοΰν οί 
φιλάνθρωποι έν όνόματι τοΰ άνθοωπισμοΰ ! 
Ιδου τι ζητοΰν οι οικονομολόγοι έν όνόματι 

τοΰ συμφέροντος. Οικονομολόγος τις είπεν άλ
λως τε  τήν έξής μεγάλων αλήθειαν. «Τό 
Κράτος είναι πρό πανχος ή δικαιοσύνη διοργα- 
νωμένη».

Τ Ε Λ Ο Σ

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Μετά τετράμηνον πολιορκίαν, ό έλληνικός 
στρατός, μετα ηρωικούς αγώνας, τούς οποίους 
έστεψεν ή στρατηγική ικανότητας τοΰ Στρα
τηλάτου Διαδόχου, είσήλθεν είς τά ’Ιωάννινα, 
τήν ένδοξον 7)πειρωτικ·/]ν πρωτεύουσαν, τό κέν- 
τρον τής ελληνικής γλώσσης καί τής ελληνικής 
μζθησεως κατά τούς ζοφερούς χρόνους τής δου
λείας. Τά Ιίοάννινα ειχον παραχωρηθή εις την 
Ε λ λ ά δ α  άπό την συνθήκην τοΰ Βερολίνου 
α λ λ ’ άδικος διπλωματία έστέρησε τής έλευ- 
θεριας έπι 3Γ» έ'τη χώραν εύ'ανδρον, έκ τών 
ήμερωτερων καί προοδευτικωτέρων τοΰ κόσμου. 
Αι διαδηλώσεις «ί οποΐζι ε'γειναν κατά τήν 
εί'σοδον τοΰ Διαδόχου, άπό τούς κατοίκους α
νεξαρτήτως θρησκεύματος πρόκεινται τρανή 
άπόδειξις τής έλληνικότητος τής χώρας. 
Αλλα καί δλη ή έπαρχία οίκειοθελώς παοε- 

δόθη είς τόν έλληνικόν στρατόν, ούτως ώστε 
η ’Ήπειρος ολόκληρος επανέρχεται είς τόν 
πολιτισμένον βίον πρός ώφέλειαν τών κατοί
κων καί τής ανθρωπίνου προόδου. Τά κατω
τέρω δημοσιευόμενα τηλεγραφήματα διζτρα- 
νοΰν τήν χαράν τών ’Ισραηλιτών διά τό χαρ- 
μόσυνον γεγονός. Ά λ λ ’ οί Ίσραηλΐται Ίω α ν- 
ν ί ν (ο ν δέν έπερίμεναν τήν άπόφασιν τών οπλών 
διά νά εκδηλώσουν τά ελληνικά των αισθή
ματα.

Κατά τήν άφιξιν τοΰ Προέδρου τής Ε λ λ η 
νικής Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλου είς Θεσσαλο
νίκην,επιτροπή έβραίων ίωαννιτών μετέβη πρός 
υποδοχήν αυτοΰ. Ή  έπιτροπή άπετελεΐτο άπό 
τον ιατρόν κ. Ιάκωβον Λευήν, τόν δικηγόρον 
Νισημ Ματαθιαν, καί τούς έμπορους κυρίους 
Μωϋσή Χανεν Λευή καί ’Ισαάκ Ματαθίαν. 
Ο Δρ. Λευης ηύχήθη είς τόν Πρόεδρον τής 

Κυοερνήσεως γληγορα οί έν Θεσσαλονίκ*/) ίωαν- 
νΐται ομοδοξοι να τον επισκεφθοΰν είς τήν πα
τρίδα των έλευθέραν. Ό  κ. Βενιζέλος θερμώς 
ηύχαρίστησεν.

Καί όχι μόνον είς τά Ιωάννινα, άλλά καί 
είς ό'λας τάς Κοινότητας τάς ίσραηλιτικάς τής 
Ηπείρου έορτάσθη τό μέγα γεγονός. Ή  Κοι- 
νότης Κερκύρας ή όποία περιέχει τόσους ήπει- 
ρωτας ομοδοξους διεκρίθη είς τόν έορτασμόν.

Η τελ ετή  εν Κερκύρα έ'γεινε μεγαλοπρε
πής είς τήν Συναγωγήν μέ εύ'γλωττον ομιλίαν 
τοΰ Άρχιοζββίνου κ. Γουσταύβου Καλό. Μετά 
τοΰτο εσταλησαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα 
εις τόν Βασιλέα, τον Διάδοχον καί τόν ΙΙοόε- 
δρον τής Κυβερνήσεως.

Και οι ίσραηλΐται Κρήτης έπανηγύρισαν τό 
γεγονος, και εστειλαν ένθερμον τηλεγράφημα 
είς τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.

Ε Π Ι Σ Η Μ Α  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

ΚΑΙ  Τ Ω Ν  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ω Ν  

Π Ε Ρ Ι  Τ ί Ι Ν  Ε Β Ρ Α Ι Ω Ν  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν

Τ Ο  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ »
Κατά τηλεγραφήματα έξ Ίωαννίνων, ή Α. 

Τ .  ό Διάδοχος έπεσκέφθη χθες τήν έβραϊκήν 
Συναγωγήν.

Ή  Ισραηλιτική κοινότης, έν όλομελεία, 
τον υπεδεχθη με ειλικρινείς ζητωκραυγάς.

Πρό τής Συναγωγής θριαμβευτική άψίς ειχε 
παρασκευασθν) και με ελληνιστί τήν έπιγραφήν 
« Ώσαννά ! εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνό- 
ματι Κυρίου».

Ή  αί'θουσα τής Συναγωγής είχε διακομισθή 
χάριν τής έπισκέψεως τοϋ Έλευθερωτοΰ μ*’ 
έ'κτακτον πολυτελείαν καί φωταγωγηθΐ) πλου- 
σιώτατα.

Ό  Ραββϊνος είχε περιβληθγί τά εθνικά χρώ
ματα τής κυανολεύκου καί έδεξιώθη τόν Διά- 
Sον έν συγκινήσει, ένώ τό πλήθος όμοθύμως 
άνέκραζεν « Ώσαννά !»

Τήν Α. Υ ψ ηλότητα  προσεφώνησεν εύγλώτ- 
τως ελλην.στι ο Άρχιρραβϊνος, διερμηνεύων 
την αγαλλίασή τής κοινότητος διά τήν άπό- 
δοσιν, χάρις είς τόν ελευθερωτήν Έλληνικόν 
στρατόν, τών Ίωαννίνων είς τήν μητέρα Ε λ 
λάδα, και βεβαιών δτι οί Ίσραηλΐται τών 
Ίωαννίνων, έγκατεστημένοι πρό 10 αιώνων 
είς τά ιερά χώματα τής εύάνδρου Ηπείρου, 
διετήρησαν ού μόνον τήν γλώσσαν, άλλά καί 
τά αισθήματα Ελληνικά.

Ο Άρχιρραβϊνος, εύγνωμονών διά τήν τ ι 
μήν τής έπισκέψεως, ΰπέβαλεν έκ μέρους τής 
Κοινοτητος πληρη την ύποταγήν της πρός τόν 
φιλόλαον καί μεγάθυμον Ά ν α κ τα  τών Έ λ -

ληλων καί τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν, κα τέ
ληξε δε με ένθουσιώδεις ζητωκραυγάς, τάς 
οποίας έπανελαβεν όμόθυμον τό εκκλησίασμα.

*0  Διάδοχος διά δύο ύπασπιστών του εύ- 
χαριστησε κατόπιν τήν κοινότητα διά τήν 
συγκινητικώς θερμήν υποδοχήν.

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Π ερϊ τής υποδοχής τοΰ Διαδόχου είς τήν

Συναγω γήν Ίω αννίνω ν Εχει ώ ς έξής.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 6  Φεβρουάριου.— Σήμερον ό 
Διάδοχος έπεσκέφθη τήν Συναγωγήν τής Ί σ -  
ραηλιτικής κοινότητος, ή'τις έπί τν) υψηλή 
έπισκέψει παρεσκεύασεν ό'ντως μεγαλοπρεπή 
υποδοχήν πρός τόν έ'νδοξον ελευθερωτήν κζί 
μέγαν στρατηλάτην. Πάνδημος ή κοινότης σύν 
γυναιξί καί τέκνοις μέ ούρανομήκεις καί ε ιλ ι
κρινείς ζητωκραυγάς ύπεδέχθη τήν άφιξιν τοΰ 
Διαδόχου, ώς βιβλικός δέ αίνος, ύπέροχος είς 
συντομίαν καί έ'κφρασιν πρό τής Συναγωγής 
είς ώρζίαν καί κομψοτάτην αψίδα έλληνική 
επιγραφή έξύμνει τό κλέος καί τήν δόξαν του : 
α Ώσαννά ό εύλογημένος έν όνόματι Κυρίου».

Μέσα είς τήν άσφυκτικώς γεμάτην αί'θουσαν 
τής Συναγωγής, ολος ό πλούσιος στολισμός τοΰ 
λάμποντος χρυσοΰ, τοΰ στίλβοντος όλοσηρικοΰ 
ή πολυτέλεια καί τών σπανίων ταπητουργημά- 
των ή λεία καί βαρύτιμος χλιδή, αφειδώς διε- 
τέθησαν νά διακοσμηθή ή αί'θουσα φαντασμα- 
γορικώς ώραία καί αξία νά ύποδεχθή τόν 
έλευθερωτήν, τοΰ όποίου τό πέλμα έπάταξε 
τήν τουρκικήν τυραννίαν, χαρΐζον έλευθερίαν 
εί;  ολους οσοι άπό τοΰ Άράχθου μέχρι Τσα- 
τάλτζας έ'στενον εως χθες ύπό τόν άφόρητον 
ζυγόν.

Καί ή έβραϊκή κοινότης τής πόλεώς μας εύ- 
γνωμονοΰσα έπί τν) δωρηθείσν) ταύτ·/) έλευθε- 
ρία με τον ύπέροχον καί ώραΐον βιβλικόν αίνον 
διηρμήνευσε τά αίσθήματά της « Ώσαννά ό 
ευλογημένο; έν όνόματι Κυρίου» ένώ αί α τε
λείωτοι ζητωκραυγαί τοΰ πλήθους κοί ό μέ τά 
έθνικά χρώματα τής κυανολεύκου ένδεδυμένος 
Ραβΐνος προσέδιδον είς τήν τελετήν οψιν 
ένθυμίζουσαν άρχαίας μυθικάς παραδόσεις, οτε 
ή φυλή τοΰ Ισραήλ πζνοικεί άνύμνει τόν "Υ -  
ψιστον καί έδοξολόγει τήν δόξαν τών ουρα
νίων δώρων του.

Έκφρζστικώτατα καί ένθουσιωδέστατα προ- 
σεφώνησε τήν A. Υ .  έκ μέρους τής κοινότη- 
το ;  ό κ. Λεβή, μέ συγκινοΰσαν δέ έλληνικήν 
γλώσσαν άπηύθυνε τάς εύχάς ύπέρ κραταιώ- 
σεως τοΰ μεγαλείου τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους 
ό Άρχιρρακΐνος.

Συγκεκινημένος ό Διάδοχος άπεδέχθη τήν 
Αποθεωτικήν ταύτην Αποδοχήν μετά τό πέρ*ς

τής οποίας άπέστειλε δύο τώ ν υπασπιστών του 
ίνα εύχαριστήσωσιν έκ μέρους του τήν Ίσραη- 
λιτικήν κοινότητα.

ίΗ  προσφώνησις τοϋ κ . Λ εβ ή .

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 6  Φεβρουαρί ου.—  ’Ιδού έπί 
λέξει ή προσφώνησις τοΰ κ. Λεβή πρός τήν 
Α. Β .  Υ .  τον διάδοχον.

‘ Υ ψ η λ ό τ α τ ε ,

Ή  Ισραηλιτική κοινότης Ίο>ζννίνων μ ε τ ’ 
άφάτου χαράς καί άγαλλιάσεως λαμβάνει τήν 
τιμήν νά εύχηθΐ) τ·/) 'Υ μϊτέρα  Ύ ψ ηλότητι τό 
ως ευ πζρεστη, έκφράζει δέ τήν άπειρον εύ- 
γνωμοσύνην της διζ τήν υψηλήν τιμήν ήν ή 
Ύ μ ε τ έ ρ ζ  Ύψηλότης εύηρεστήθη νά τγί πα- 
ρζσχν) προσερχομενη αύτοπροσώπως είς τήν 
έπι ταΐς περιφζνέσι νίκαις τοΰ γενναίου έλλη- 
νικοϋ στρατοΰ, άνταξίου τών προγόνων του, 
γενομένην σήμερον δοξολογίαν.

Ή  Ίσραηλητική κοινότης Ίωαννίνων πρό 
10 αίωνων εγκατεστημένη είς τ»  ίεοά χ ώ 
ματα τής εύάνδρου Ηπείρου διετήρησε ού μό
νον την γλώσσαν άλλά καί τά αισθήματα ελ
ληνικά. Δ ι ’ ό μετά συγκεκινημένης καρδίας 
καί πλήρους χαράς ή'κουσε πάντοτε τάς δαφνο
στεφείς νίκας τών ύπό τήν ηγεσίαν τής *Υμε- 
τερας Ύψηλότητος ελληνικών οπλών. Μετά 
βαθείας δέ εύγνωμοσύνης έκφράζει τά θερμά 
αύτής συγχαρητήρια τώ Στρατηλάτ·/], εύχεται 
δέ όπως ό άστήρ τής έπιτυχίας *καί τής νίκης 
προστατεύεται πάντοτε καθ’ ό'λας τάς έπιχει- 
ρησεις τοϋ εύγενοΰς, τοΰ γενναίου καί τοΰ άν- 
δρείως μαχομένου έλληνικοΰ στρατοΰ.

Ή  Ισραηλιτική κοινότης Ίωαννίνων, ύπο- 
βάλλουσα πλήρη ύποταγήν πρός τόν φιλόλαον 
καί μεγάθυμον ήμών Ά ν α κ τα  κζί έ'νδοξον 
ύμών πατέρα Βζσιλεα τών Ελλήνων Γεώργιον 
Α'  έκφράζει βαθυσεβάστως τήν άπειρον αύτής 
εύγνωμοσύνην διά τήν Υψηλήν Αύτής μέρι
μναν, ήν πάντοτε λαμβάνει ύπέρ τής ευημε
ρίας τών ύπηκόων του, άνεζαρτήτως φυλής 
κζί θρησκεύματος, ή ; πεποίθαμεν ότι θέλομεν 
τύχει καί ήμεΐς, εύτυχήσαντες νά συγκατα- 
λεχθώμεν μεταξύ αύτών έσχάτως.

Δεόμεθζ είς τόν Πζνάγαθον καί "Υψιστον 
Θεόν, όπως έπιδαψιλΐύσν) μακοοβιότητα, δόξαν 
καί εύτυχίζν πρός τήν Α. Μ. τόν έ'νδοξον 
ήμών Ά ν α κ τα , πρός τήν Ύμετέραν 'Υψηλό
τητα τόν περιφανή στρατηλάτην καί νικητήν 
καί πρός δλην τήν Β .  Οικογένειαν, εύχόμεθα 
δέ δπως στέψ·/] τήν ύπό τήν αιγίδα τής Α .Μ . 
Σεβαστήν Έλλονικήν Κυβέρνησιν δ ι ’ αλλε
παλλήλων έπιτυχιών δόξης τοΰ Έλληνικοΰ 
Βασιλείου.

"Ας άναφωνήσωμεν δέ άπαντες :
Ζήτω ή Α· Μ· ό ένδοξος ήμών ’Ά ναξ Γεώρ-,



γιος Α , ή φιλόλαος τόμων Β/.σίλισσα ’Ό λ γα , 
V) A. 1 .  ό Δαφνοστεφής Διάδοχος Κωνσταν
τίνος και άπασα ή Βασιλική Οικογένεια.

— Ζητω ό γενναίος καί ελευθερωτής μας 
ελληνικός στρατός.

— Ζήτω τό ’Έθνος.

κ ρ ι ιε ις  t o t  τ τ π ο τ

ΠΕΡΙ Τ Ω Ν  ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ

Η  « Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ » !

Ίί ι ίαννά ! Ίί(ίαννά ! Ή  έπίσκεψις της 
Α. Τ .  τοΰ Διαδόχου εϊς την Συναγωγήν τών 
Ίωαννίνων ητο πραξις ανθρωπιστική, Έ λ λ η -  
νικωτάτη. Ό  Διάδοχος διά της έπισκέψεώς 
του εκείνης ανύψωσε διάπλατα τήν σημαίαν 
τ έ ς  άνεςιθρησκείας καί έδήλωσεν ό'τι ύπό τήν 
κυανόλευκον δεν ύπάρχει διαφορά θρησκευμά
των, γλωτσών, εθνικοτήτων, χρωμάτων. "Ολοι 
είναι ί'σοι ενώπιον τοΟ Ελληνικού δικαίου, τό 
όποιον δέν είναι δίκαιον της βίας, άλλά δί
καιον τοΰ λόγου. Εΐμεθκ οί απόγονοι τοΰ Δ η
μοκρίτου, οί απόγονοι τοϋ Σωκράτους.

Ά λ λ ά  κκί οί Ίσραηλϊται τών Ίωαννίνων 
καί ό σοφολογιώτατος Άρχιραββϊνός των έ -  
φέρθησαν αντάξιοι τοΰ μεγάλου ίστορικοΰ 
έ'θνους είς τό όποιον ανήκουν.

Έκεινη ή επιγραφή ή επί τ έ ς  θριαμβευτι
κής άψίδος τήν όποιαν έστησαν πρό της Συ
ναγωγές. «Ώσαννά ! ευλογημένος ό ερχόμε
νος έν όνόματι Κυρίου!», ήτο ένας άρραβών 
τ ές  παλαιας καί τ έ ς  νέας Σιών, ένας άρραβών 
τοΰ Ίουδαϊσμοΰ καί τοΰ Χριστιανισμοΰ, ένας 
άρραβών τοΰ Ίσραηλιτισμοΰ κκί τοΰ Έ λ -  
ληνισμοΰ. Άρραβών έξαίρων, συγκινών, συνά- 
πτων καί συναρμονίζοιν.

Ώσαννά. Ώσαννά ! I

Ή  « Ά κ ρ ό π ό λ ις »  έ γ ρ α ψ ε  ε ίς  ά λ λ α  φ ύ λ λ α
κ α ί  τ ά  έξη ς  δ ύ ο  ά ρ & ρ ίδ ια .

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΝΙΚΑΣ

Οί αδελφοί μας Ίσραηλϊται έξακολουθοΰν 
νά μας συγκινοΰν μέ τά φιλάδελφα αισθήματα 
των καί τήν άναγνώρισιν τοΰ Έλλη/ικσΰ πο- 
λιτισμοΰ, ώς ημείς σεβόμεθα τό βάθος τοΰ 
θρησκευτικοΰ των αισθήματος καί τήν αιω
νιότητα τ έ ς  φυλές των.

Ουτω καί οί τ έ ς  ΙΙρεβέζης Ίσραηλϊται καί 
οί τών Ίωαννίνων ύπεδέχθησαν μέ άνυπόκρι- 
τον χαράν καί άσυγκράτητον ενθουσιασμόν τήν 
τελευταίαν νίκην τοΰ Διαδόχου, ήτις ύπέρξε 
μια άπό τάς μεγάλας νίκας τ έ ς  παγκοσμίου 
ελευθερίας.

V  01 ΙΣΡΑΗΛΪΤΑΙ Τ ίΙΗ  ΙΛΑΝΝΙΝΛΝ
yΉ  προσλαλιά πρός τόν Διάδοχον τοΰ κ. 

Λεβέ, έκ μέρους τ έ ς  Ίσραηλιτικές κοινότητος 
Ίωαννίνων, γεμάτη άπό ευγλωττίαν καί ει
λικρινές αί'σθημα δεικνύει άφ’ ένός τά Ε λ 
ληνικά φρονήματα τών Έλληνογλώσσων Ισ ρα 
ηλιτών τών Ίωαννίνων, άφ’ έτέρου δέ τήν πί- 
στιν ποΰ έχει πας πρός την τιμιότητα της 
Ε λληνικές  διοικήσεως, ή'τις απέναντι τών 
Ελλήνων, διαφέρουσα εις τοΰτο άπό τήν 
Ρουμανικήν διοίκησιν.

Ό  κ. Λουτζάτι, ό Ισραηλίτης τέως πρω
θυπουργός τ έ ς  Ιτ α λ ία ς  πρό ολίγων άκόμη ή- 
μερών εϊς άρθρον του δημοσιευθέν εϊς τόν 
«Εσπερινόν Ταχυδρόμον» τοΰ Μιλάνου έλε- 
γεν οτι ή Ρουμανία, δν καί άναλαβοΰσα υπο
χρεώσεις έκ τ έ ς  Βερολινείου συνθήκης δέν έ- 
δωκε πολιτικά δικαιώματα είς τούς Βλα- 
χογλώσσους Ίσραηλίτας.

Ο Ι  « Κ Α Ι Ρ Ο Ι »

Ώ ί ί α ν ν ά  !  Σ Δέν ύπέρχεν άλλη λέξις, 
άλλη φράσις διά νά χαρακτηρίσν) πλήρως τό 
μέγεθος τ έ ς  σημασίας τ έ ς  εισόδου τοΰ Δια
δόχου Νικητοΰ εϊς τά Ιωάννινα. «Ώσαννά 
έν τοϊς Ύψίστοις, ευλογημένος ό έρχόμενος 
έν όνόματι Κ υ ρ ίο υ ! . . . .»

Οι Έβραϊοι τών Ίωαννίνων μέ τήν εϊλι- , 
κρινέ καί ένθουσιώόη ύποδοχήν, τήν όποιαν 
έκαμαν εις τόν Διάδοχον, έδωκαν καί τόν 
τόνον τ έ ς  νίκης του. « ... .Ευλογημένος ό έρχό
μενος έν όνόματι Κυρίου !».

Μόνον έκ θεοΰ ήδύνατο τις νά έλπίζν) τήν 
άπελευθερωσιν τών Ίωαννίνων.

Ώσανά ! ! . . . .

Έ κ  τών εφημερίδων άναδημοσιεύυμεν 
τύ έξης τηλεγφαφήματα περι τής άλώ- 
σεως τών Ίωοιννίνοον.

ΕΚ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ίσραηλιτική Κοινότης Λαρίσης συμπανη- 
γυρίζουσα επί ένδόξω άλώσει Ίωκννίνων ύπό 
τοΰ δαφνοστεφοΰς Αρχιστρατήγου Διαδόχου 
καί Ελληνικών Στρατιών εύ'χεται τήν ύπό 
την πεφωτισμένην διεύθυνσιν Ύ μετέοας Έ -  
ξοχότος εκπλήρωσιν πάντων εθνικών ιδεωδών, 
συνυποβάλλουσα έγκάρδια συγχαρητήρια.

Πρόεδρος Ίσραηλιτικής Κοινότητος Λαρίσης

Μ. ΑΒΡΑΆΜ

ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Έ π ι  τ·7ι καταλήψει τών Ίωαννίνων, πρω- 
τευούσης ’Ηπείρου ύπό τοΰ γενναίου Έ λ λ η -

νικοΰ στρατοΰ παρακαλοΰμεν την ‘1 μετεραν 
Ε ξο χ ό τη τ α ,  ϊνκ δεχθ?) τά θερμά συγχαρητή
ρια συμπάσης τ έ ς  Ίσραηλιτικές Κοινότητος 
ΙΙρεβέζης.

’Αντιπρόσωποι Ίσραηλιτικής Κοινότητος

01 ΙΣΡΑΗΛΪΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Κατά τηλεγράφημα έκ ΙΙρεβέζης, ή έ/.εΐ 

Ίσραηλιτική κοινότης, έπι τ'?ί άλωσει τών 
Ίωαννίνων, έτέλεσε δοξολογίαν έν τ*?ί Συνα
γωγή, εϊς ήν παοευρέθησαν καί πασαι αίάρχαι.

Ισραηλίτης έκ τών προκρίτων έξέρεν έν 
ομιλία τ ’ αγαθά τ ές  Ε λ λ η ν ικ ές  διοικήσεως, 
δηλών ταυτοχρόνως καί τήν πίστιν και υπο
ταγήν τών Ισραηλιτών Πρεβεζης είς το νεον 
καθεστώς.

Οί Ίσραηλϊται μετέσχον ενθουσιώδεις και 
εϊς τήν έν ΙΙρεβέζν) παλλαϊκήν διαδήλωσιν 
έ~ί τώ χαρμοσύνω γεγονότι.

ΥΠΕΡ Τ Π Μ  Π Ε Σ Ο Ν Τ Π Ν

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 1 Μαρτίου (Τοΰ άπεσταλμε- 
νου συντάκτου μας). — Αύ'ριον είς τόν ένταΰ
θα Μητροπολιτικόν ναόν θά τελεσθνί δοξολο
γία ύπέρ τών πεσόντων είς τόν έλευθερωτικον 
αγώνα.

Ό  Άρχιρραβίνος τ έ ς  Θεσσαλονίκης συνέ
χαρη τηλεγραφικώς τήν ένταΰθα Ίσραηλιτι- 
κήν Κοινότητα διά τήν άπελευθέρωσίν των, 
δηλώσας οτι οί Έβραϊοι Θεσσαλονίνης απο
στέλλουν γενναϊον ποσόν πρός άνακουφισιν 
τών παθόντων έκ τοΰ άποκλεισμοΰ όμοφύλοιν 
των.

Ε π ίσ η ς  συνεχάοησαν τόν ΙΙρόεδρον τές  
Κοινότητος κ. Λευέ Μποχαράκην αί Κοινό
τη τες  Κερκύρας καί "Αρτης.

(Π α τρ ϊς )  Β. ΚΑΤΩΠΟΛΙ1Σ

X U  m u  ΕΠΙΣΤΟΛΗ M S I  I
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΝ

'Ένας κάποιος Χορστέϊν ό όποιος λέγεται 
έβοαΐος καί είναι έγκατεστημένος είς Χανιά, 
είχεν άναλάβν) πρό τίνος διά τοΰ τύπου νά 
ταράξη τήν ομόνοιαν την υφισταμενην απο 
αιώνας μεταξύ Χριστιανών καί Ισραηλιτών 
έν Κοήτη. Μέσον μετεχειρίσθη τό φιλελλη- 
νικόν του αί'σθημα, τό όποιον άναμφ-.βόλως εί
ναι ειλικρινές, διότι πάντες οί έγγράμματοι 
ίσραηλϊται τέ ς  Ευρώπης, και ο κ. Χορσταίν 
φκίνεται τοιοΰτος, είναι φιλελληνε^. Αλλα 
δυστυχώς άληθεύει καί έδώ ή γαλλική παροι
μία «s u r t o ut  pas t rop  de ζ έ ΐ ^ δ χ ι  καί 
ύπέρ τό δέον ζέλος. ΙΙράγματι ό πολύς φιλελ- 
ληνικός ζέ^ος τοΰ κ. Χορστάϊν τόν καθιστ^

άδικον πρός τούς ομοθρήσκους του έλληνας, 
οί όποιοι όλιγώτερον εύφραδεϊς τοΰ κ. Χορστάϊν 
έκινδύνευσαν ομως έπληγώθησαν και άπέθα- 
νον κατά τόν τελευταΐον πόλεμον ύπερ τές  
Ελληνικές  πατρίδος. Ά λ λ ά  καί κατά τών 
άπανταχοΰ έβραίων καταφέρεται ό έν λόγω 
κύριος δ ά τήν έμμονήν των είς τά πάτρια..

Ό  ζήλος ό φιλελληνικός τοΰ κ. Χορστάϊν, 
τοΰ όποιου είρήσθω έν παρενθεσει, ό ελληνι
σμός δέν έχει ανάγκην, τόν καθιστα καί άσυ- 
νεπέ,  διότι ένώ έξαίοει τό εθνικόν αί'σθημα, 
παρ’ έλλησι, καταδικάζει τό έβραϊκόν. Ά λ λ ’ 
είναι δυνατόν, έβοζΐος έπιλησμων τ έ ς  ιστο
ρίας του, νά είναι ειλικρινής καί καλός πολί
της τ έ ς  χώρας οπου έγεννήθη;

Καί ό κ. Χορστάϊν γράφει οσα γράφει έν 
ΚρήτΥ), είς τήν κ α τ ’ έξοχήν χώραν τήν έκτι-  
μώσαν τήν έμμονήν είς τά πάτρια !

Ή  ώραιοτέρα άπάντησις είς τόν παραΜπι^ι»- 
μοΰντα έν ΚρήτΥ), καθώς λ έγ ετ ζ ι ,  Ισραηλίτην, , 
είναι τά λόγια τοΰ Κρητός ποωθυπουργοΰ τ έ ς  
Ελλάδος, ό όποιος καθώς άναγράφομεν είς ά λ
λην στήλην έδήλωσεν είς τήν πρώτην εβραϊ
κήν εφημερίδα τοΰ κόσμου οτι τό έλληνικόν 
σύνταγμα σέβεται ό'χι μόνον την θρησκείαν 
άλλά καί πάίίας τάς έθνικάς παοαδό- 
( ί ε ί ς  έκάστου. Καί μέ τόν κ. Βενιζελον συμ
φωνεί ολόκληρος ή φιλελεύθερος έλληνική φυλη.

Ά λ λ ά  καί έγκριτος δικηγόρος έκ Χανιών ό 
κ. Μποσδογιάννης άνέλαβε έγκαίρως νά άνα- 
σκευάσν) ά π ’ εύθείας τάς άλογους και παρα- 
καίρους διδασκαλίας τοΰ κ. Χορστάϊν είς τήν 
«Νέαν ’Έρευναν» δ ι ’ επιστολής, τήν όποιαν 
ευχαρίστως άναδημοσιεύομεν και έχουσαν ως
έξές :

Κ ύ ρ ι ε  Σ ν ν τ ά κ τ α  τή ς  *Ν · Ε ρ ε ν ν η ς »

Εϊς τάς στήλας τοΰ « Έ λ ε υ θ .  Βήματος», καί 
ύπό τόν τίτλον Ά  ντ'ι χ ρονογραφ ή μ ατος , δημο- “  
σιεύονται άπό τίνος επικρίσεις κατά τών Ισρα
ηλιτών Χανίων διά τήν στάσιν τούτων κατά 
τάς τελευταίας Έλληνικάς νίκας, ήν ό γρα
φών εύρίσκει ανθελληνικήν, διότι οι πρώτοι 
δέν διετυμπά^υσαν φαίνεται ώστε νά περιελθν) 
εϊς γνώσιν του, τί έθεώρησαν είς έαυτούς έπι-  
βεβλημμένον νά πράξωσι ώς έπραξαν συγχαρέν- 
τ ε :  τούς τε  μακράν καί πλησίον αύτών διά 
τάς νίκας ταύτας, καίτοι μικράν άποτελοΰ/τες ■ 
καί άοιθμητικώς άσήμαντον κοινότητα έν Χ α ~ ^  
νίοις. Ά π ό  τοΰ σημείου δέ τούτου κρίνω άκαι- 
ρον καί άδικον τήν κατά τών άνθρωπων αύτών 
κατηγορίαν καί δή παρ’ ομοθρήσκου των, ως ο 
γράφων γνωρίζει ύμϊν έαυτόν. Ά λ λ ’ ο,τι είς 
τό άρθρον τ ο ΰ  προτελευταίου φύλλου τοΰ « Έ λ .  
Βήματος» μέ έξέπληξε είναι αί έπικρίσεις καί 
κατηγοριαι τοΰ κ. J .  l l o r s t e i n  οχι πλέον 
κατά τών Ισραηλιτών Χανίων, άλλά κατά 
τών άπανταχοΰ γές ομοφύλων και ομοθρήσκων



του διά τάς Σιωνιστικάς αύτών πεποιθήσεις καί 
τάς πεοι άνακτήσεως τής Παλαιστίνης ελπί
δάς των! Ταΰτα παρ’ οίουδήποτε άλλου, έκτός 
Ισραηλίτου, λεγόμενα ούδενός την άπορίαν η 
έ’κπληξιν δύνανται νάκινήσωσι, διότι ουχι πάν- 
τες, γνωρίζουσι περϊ τοΰ λαοΰ τοΰ Ίσραηλ ώς 
είόικοΰ παράγοντος έν χερσί τής Προνοίας τοΰ 
Θεοΰ είς την ιστορίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους, 
ουτε περ'ι τοΰ τί η άνθρωπότης οφείλει είς τόν 
λαόν αύτόν διά τά όποΐα απολαύει αγαθά τής 
έλευθερίας τοΰ πολιτισμοΰ κα'ι προόδου έν γ ε -  
νει, ά λ λ ’ ού'τε καί περι τής τελικής τοΰ λαοΰ 
αύτοΰ άποκαταστάσεως είς την γήν των πά
τερων του, ώς τοΰτο διακηρύττεται απαντα
χό ΰ τών Γραφών, ή είς τάς οποίας ελπίς καί 
πίστις των ύπήρξεν η άγκυρα τής διασώσεως 
καί συγκρατησεώς των ώς έ'θνους διά μέσου ολων 
τών τρικυμιών, τών συμφορών άς ύπέστησαν καί 
ύφίστανται. Ά λ λ ’ δταν Ισραηλίτης, οΐος λ έ 
γει δτι είναι ό κ. Ilorstein, ειρωνεύεται τάς 
περί άποκαταστάσεως είς Παλαιστίνην έλπί- 
δας τοΰ Ίσραηλ καί τούς πρός τοΰτο Σιωνιστι- 
•κους αύτών αγώνας, τοΰτο δηλοΐ η δτι ούτος 
ανήκει είς την τάξιν τών Νεολογιστών λεγο- 
μενων Ισραηλιτών, οί πλεΐστοι τών οποίων 
είναι κεκηρυγμένοι άθεοι μη πιστεύοντες είς 
τάς έν ταΐς Γραφαΐς περί Ίσραηλ προφητείας 
καί οί όποιοι άφ’ ετέρου, παοαδόξως δλως, εί
ναι φανατικοί Σιωνισταί, ώς ό Max Nordau 
ό Dr Alex. Marmorek, Dr. .Max Borden- 
heimer, David Wolffsohn κλπ. η δτι ού'τε 
είς τα εξελισσόμενα ιστορικά γεγονότα καί τά 
σημεία τών καιρών, τά έν σγέσει ποός τάς έλ-

' ̂  f ϊ ' / 1 /πιοας ταυτας, επεστησε ποτε την προσοχήν 
του, ώστε νά άδικνΐ το'σον εαυτόν διά τάς περί 
τοΰ Σιωνιστικοΰ κινήματος είρωνικάς έπικοί- 
σεις του, δσον καί τούς ομοθρήσκους καί όμο- 
φυλους του διά τά μέσα τά όποΐα μας λέγει 
οτι δικθετουσι πρός έπίτευξιν τών έλπίδων 
των αύτών. Διότι ό'ντως αδικεί έαυτόν δταν 
μας λεγν) δτι ο ί Ίσραη λ ΐτα ι τής ’Α νατολής, 
οδηγούνται νη ο  μ ερ ικώ ν  άνοήτω ν ταραξιώ ν  τής 
Αΰσεως»  είς τόν Σιωνισμόν των, οταν ό κόσμος 
ολος γνωρίζει οτι οί κατά τόν κ. Η. άνόητοι 
ταραξία ι αύτοι,— πρός τοΐς άνωτέρω παγκοσμίου 
φήμης σοφοΐς Ίσραηλίταις— είναι έπίσης καί οί 
παγκοίνως γνωστοί, Sir Claude Montefiore 
ό θανών Theod. Ilerzl ό Dr Moses Gaster, 
ό Καθηγ. Mandlestamm καί τόσοι άλλοι έκ 
παντός έθνους, φυλής καί γλώσσης. Άδικεΐ δέ 
φρονοΰμεν καί τούς ομοφύλους του δταν λέγνι 
άναποδείκτως δτι μετέρχονται πζντοΐα αθέ
μιτα μέσα νά ιδρύσουν Ιουδαϊκόν κράτος είς 
Παλαιστίνην διά τεμενάδων πρός την Ή μ ισέ-  
λινον, καί άποσπώντες τεμάχια γής άπό τούς 
πτωχούς Φελλάχους τής Παλαιστίνης. "Ο ,τι 
τούναντίον ιστορικώς τοΰτο αληθεύει —  καί 
τήν «πόδειξιν τούτου παρέχομεν είς τήν διά-

θεσιν τοΰ κ. Η . καί οίουδήποτε άλλου— είναι 
ό'τι οί Σιωνισταί έσχον τήν ευκαιρίαν ν ’ άπο- 
κτησωσι μεγάλα πολιτικά προνόμοια έν Παλαι
στίνη, ποιοΰντες χρήσιν τών είς χεΐράς των 
μέσων πρός έξυπηρέτησιν παρανόμου σκοποΰ 
και άπερριψαν γενναιοφοόνως τήν γενομένην 
είς αύτούς προσφοράν. Τό γεγονός έ'χει ώ ςέξής:  
"Ότε ό Dr. Herzl έδη,αοσίευσε τό σπουδαΐον 
αύτοΰ βιβλίον Jlldenstaat ( Ιουδαϊκόν Κράτος) 
κατά τό 1 8 9 4 ,  ό Άβδούλ Χ α μ ήτ, άκούσας 
μετά τινα χρόνον περί τών αξιώσεων τοΰ βι
βλίου καί τής έντυπώσεως ήν τοΰτο ποούξένη- 
σεν είς τόν πεπολιτισμενον κόσμον, άπέστει-  
λεν ειδικόν άγγελιοφόρον πρός τόν συγγραφέα, 
καί πρόεδρον τών τότε Σιωνιστών, προσφέρων 
είς αύτούς διάφορα προνόμοια έν Παλαιστίνη 
έάν μόνον ουτοι ή'θΐλον άναλ,άβει νά σταματή- 
σωσι διά τών είς χεΐρας των εφημερίδων τήν 
άνά τόν κόσμον έξέγερσιν καί άγανάκτησιν 
κατά τής Τουρκικής θηριωδίας, διά τάς Ά ρμε- 
ν.κάς σφαγάς, ά λ λ ’ ουτοι ώς εΐ'πωμεν άπέρρι- 
ψαν άσυζητητεί τήν άνήθικον αύτήν πρότασιν. 
"Αν δέ κατά τόν κ. Η. είναι άνήθικον καί 
κακοΰργον τό άποσπ^ν διά χρηματικής έξαγο- 
ρας παρά τών ομοθρήσκων του τμήματα γής, 
ή'τις φυσικώς άνηκει είς αύτούς ώς πατρωον 
έδαφος διατί τότε είναι ηθικόν καί δίκαιον ή 
δ ι ’ αϊματος άνάκτησις τοΰ έλληνικοΰ πατρώου 
εδάφους, ώστε νά έπιτηδεύηται αγανάκτησή 
κατά τών ομοφύλων του, διότι παρέλειψκν νά 
συγχαρώσι τούς νικητάς καί έλευθερωτάς τής 
γής τών πατέρων των; Διατί είς τήν μίαν 
περίπτωσιν ή άνάκτησις τής πατρώας κληρο
νομιάς διά χρήματος είναι πανουργία καί άδί- 
κημα, ένώ είς τήν έτεραν αιτία συγχαρητη
ρίων; ή μήπως ή Παλαιστίνη δέν ανήκει εξί
σου είς τόν Ισραήλ δσον ή Μακεδονία είς τόν 
Ελληνισμόν ; ”Αν τοΰτο άρνεΐται ό κ. Ilor- 
nstein διά τό έθνος του, άς μας έπιτραπή ν ’ 
άμφιβάλλωμνν είς τόν ύπέρ τοΰ έ'θνους ήμών 
ζήλον του.

Έ ν ώ  δέ ούτος μας πληροφορεί δτι μέ τήν 
πτώσιν καί τόν προσεχή διαμελισμόν τής οθω
μανικής αύτοκρατορίας -εκλείπει πασα ελπίς 
άνακτήσεως τής Παλαιστίνης παρά τοΰ Ι 
σραήλ ό «Κήουξ τής Νέας Ίόρκης» είς λίαν 
περισπουοαστον άρθρον του έπί τοΰ Ά να το- 
λικοΰ ζητήματος καί τοΰ διαμελισμοΰ τής 
Τουρκίας πρό τίνος δημοσιευθέντος διαβλέπει 
ώς βεβαίαν καί ασφαλή τήν πραγμάτωσιν τών 
έλπίδων καί προσδοκιών τοΰ Ισραήλ, ύπέρ 
τών όποιων καί έκθύμως συνηγορεί ! Τό άρ
θρον τοΰτο είναι λίαν φωτιστικόν ό'χι μόνον 
καθ’ δσον άφορ^ τόν τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι 
καί κοίνειν τών εξευγενισμένων λαών τής 
Εύρώπης καί Αμερικής έπί τοΰ σπουδαίου 
αύτοΰ ζητήματος τής μελλούσης τύχης τοΰ 
λαοΰ τούτον, άλλά καθ’ δσον άφορ^ τά αί-

σθήματα τής έκτιμήσεως, συμπαθείας, αγά
πης καί ύποστηρίξεως άτινα άπό πολλοΰ ή'ρ- 
χισαν καλλιεργούμενα καί ποικιλοτρόπως έκ- 
δηλούμενα πρός τόν λαόν αύτόν παρ’ δλων 
τών πεπολιτισμένων καί Χριστιανικώς με-  
μορφωμενων κοινωνιών τής Δύσεως, καί τά 
όποΐα δεν δύναται είμή νά είναι αισθήματα 
καί πολιτεία τής ήμετέοας κοινωνίας πρός 
αύτούς, δταν ώς 'Έλληνες μέν άναλογισθώ- 
μεν δτι κοινήν έ ;  πολλοΐς εχομεν τήν τύχην 
τών έθ/ικών συμφορών τής δουλείας καί κ κ τ ζ -  
δυναστεύσεως, ώς Χοιστιανοί δέ κυρίως ένθυ- 
μηθώμεν οτι ρητώς παρηγγέλλετο ήμΐν παρά 
τοΰ Σωτήρος ήμών καί τών άποστόλων Αύ
τοΰ, καί έν πάσν) τή  Γραφή ή πρός αύτούς 
άγάπη καί συμπάθεια ήμών ((δτι ή σωτηοία 
έκ τών Ιουδαίων έστίν». Ίω ά ν . δ . 2 2 .

Με νά τιμής 
IQVN. Κ. ΜΠΟΣΛΟΓΙ\ΝΝΗ2

01 ΕΒΡΑΙΟΙ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
Ό  εύρωπχϊκός τύπος έ'γραψεν έπανειλημμέ- 

νως περί τής γενναιότητος ήν έδειξαν οί 
έβραΐοι στρατιώται, τών συμμάχων ,μηδενός 
ύστερήσαντες τών άλλων συμπολιτών των. 
Έ άν είς τήν Βουλγαρίαν οί Έβραΐοι είχαν καί 
λόχον εθελοντικόν, πολλοί ομοίως ήλθον έθε- 
λονταί Έβραΐοι είς τόν έλληνικόν στρατόν, 
καί δλος ό ελληνικός τύπος άνέγραψε κατά τάς 
άρχάς Νοεμβρίου τήν άφιξιν 7 0  έβραίων έλλή— 
νων έθελοντών έξ Αίγύπτου.

Είς τήν Τσατάλτσαν οί Έβραΐοι έπολέμη- 
σαν άνδρείως, είς δέ νεαρός ‘Εβραίος αξιωμα
τικός έ'δειξεν σπάνιον ήρωϊσμύν, κερδίσας 
αύθωρεί τό μετάλλιον τής άνδρείας.

ΙΙοοτοΰ τελε'ώσν) ό πόλεμος είναι δύσκολον 
νά περισσυλέξν) κανείς δλα τά άφορώντα είς 
τούς στρατιώτας έβρ’αίους,τούς πολεμοϋντας ύπό 
τήν συμμαχικήν σημαίαν πρός άπόδωσιν τής 
έλευθεοίας είς τούς πληθυσμούς τών Βαλκανίων.

Σήμερον δημοσ'.εύομεν παραλαμβάνοντες 
άπό τήν « Ε σ τία ν »  καί τήν « Ελλά δα» δύο 
επεισόδια άποδεικνύοντα δτι τό δόγμα δέν έ- 
μποδίζει τούς Έβραίους είς τήν έκτέλεσιν Τ ώ ν  

στρατιωτικών καθηκόντων των.
Χαίρομεν δέ ιδιαιτέρως διότι έκ τών δύο 

όνομαστί άναφερομένων στρατιωτών, ό είς ε ί
ναι εβραιος "Έλλην.

Σέοβος τραυματίας άφηγηθη είς συντάκτην 
τής «Πράβδα» τοΰ Βελιγραδιού τό έξής χα
ρακτηριστικόν έπεισόδειον άπό τήν μάχην τοΰ 
Κουμανόβου.

« . . . Ά π ό  τούς Τούρκους μ£ς έχώριζεν άπό-

στασις χιλίων εως χιλίων διακοσίων μέτρων 
είς ανοικτόν έπίπεδον. Ένύχτωνεν ήδη* αί 
σφαΐραι έ'πεφταν ραγδαίως άπό παντοΰ καί τά 
Τουρκικά κανόνια δέν έ'παυσαν νά βροντοΰν. 
Μεσα είς μίαν ώραν δέν είχαμε προχωρήσει 
παρά μόλις έκατόν βήματα.

—  Μά γιατί «οί Φραντσέζοι μας» σωπαί
νουν; είπε μία φωνή.

«Οί Φραντσέζοι μας» είνε τό ό'νομα ποΰ έ'- 
δω σαν οί στρατιώται είς τά κανόνια τοΰ Κρεζώ.

— Δέν ύπάρχουν κατάλληλοι θέσεις γ ι ’αύτά, 
άπήντησεν άλλος.

Έ κύττα ζα  καί άνεγνώρισα δτι έκεΐνος ποΰ 
είχε θέσει τό έρώτημα ήτο ό όλιγώτερον άρή- 
ΐος τών άνδρών τοΰ 7ου ουντάγματος, κάποιος 
Εβραίος Άβραμτσέ, έμπτροϋπάλληλος είς ενα 
κατάστημα τοΰ Βελιγραδιού.

—  « Ά ,  έσύ είσαι;» τοΰ έφώναξα καί, ένώ 
έςαναγέμιζα τό δπλον μου, δέν ήμποροΰσα νά 
κρατήσω τά γελοία.

Ά λ λά  ό Άβραμτσέ έξηκολούθει νά μουρ- 
μουρίζν) τνίς Έβρέϊκες προσευχές του. ΓΙροσπα- 
θών νά μείνγ] άπαρητήρητος άπό ενα άξιωμα-. 
τικόν, έ'πεσε πρηνής. ’Οφείλω ν’ άναγνωρίσω 
δτι έπυροβολοΰσε καλά καί ταχύτερα μάλιστα 
άπό ολους μας. Έ ν  τούτοις έξηκολούθει νά 
βρέχΥ) σφαίρας καί ή θέσις μας καθίστατο έπι- 
κίνδυνος. Ευτυχώς τό πΰρ τοΰ έχθροΰ έ'γεινεν 
άραιο'τερον όλάγον κ α τ ’ ολίγον. Μετά μίαν 
στιγμήν ό διοικητής μας διέταξε νά έπισπεύ- 
σωμεν τό βήμα. ’Έ π ρεπ ε νά διατρέξωμεν εί- 
κοσιπέντε περίπου μέτρα, νά σταματησωμεν, 
νά πυροβολήσωμεν τρεις φορές τό απέναντι μας 
Τουρκικόν οχύρωμα, νz τρέξωμεν πάλιν  νά 
σταματήσωμεν είκοσιπέντε μέτρα μακρύτερα, 
νά πυροβολήσωμεν έκ νέου— πάντοτε έ’τσι μέ-  
χρις έπιτυχίας τοΰ σκοποΰ. Έφωρμησαμεν. Οι 
Τούρκοι, έννοήσαντες τό σχέδιον μας έγκατέ- 
λειψαν τό οχύρωμα καί έτρεςαν πρός συνάντη- 
σίν μας άλαλάζοντες.

Έ ν  πρόσταγμα ήκούσθη: « Έ φ ’ δπλου λόγ
χην. Πρηνηδόν !» Έ πέσαμεν κατά γής. Τό 
πΰρ τών Τούρκων ήτο καταχθόνιον. Οί στοίχοι 
μας ήρκίωναν. Άπεμακρινομεθα μέ πείσμα καί 
άκρίβειαν. Οί Τοΰοκοι ή'ρχισαν νά ύποχωροΰν 
βραόεως. Έπροχωρουσαμεν άλματικώς κατά 
δέκα ή δέκα πέντε βήματα.

Ά λ λά  έπάνω άπό τό όχύρωμκ μία τουρκική 
πυροβολαρχία έ'ροιχνε τούς κεραυνούς της. Έ -  
προξενησε τοσας καταστροφές μεταξύ μας, 
ώστε μ&ς είχε καταλάβει πανικός. Ύ π ε χ ω -  
ροΰμεν.

—  Μήν ύποχωρήτε! έφώναξεν ό διοικητής. 
Οί κύριοι αξιωματικοί είς τήν πρώτην γραμμήν!

Καί οί κύριοι άξιωματικοί, μέ τόν διοικη
τήν τοΰ συντάγματος έπί κεφαλής, έβάδισαν 
πρό ήμών. Έντοοπιασμένοι διότι εί'χαμεν χά
σει πρός στιγμήν τήν ψυχραιμίαν μας, έτρέ~



ξαμεν πίσω άπό τούς άρχηγούς μας. Κανείς 
δέν έσκέπτετο πλέον νά όπισΟσχωρήσν), παρά 
τή/ βροχήν τών σφκιρών κκί των οβίδων. Οί 
αρωματικοί μζς έπεσαν, ό διοικητής μας. ό 
άντισυντκγματάρχης ’Αλέξανδρος Γκλίτσιτς, 
έ'πεσεν έπίσης. Ό  σημαιοφόρος έφονεύθη. Ή  
θέσις μας ητο φρικτή. Μίαν στιγμή άκόμη καί 
θά τό έβκζαμε στά πόδια.. . Κατά τήν κρίσιμον 
έκείνην στιγμήν, οτκν έθεωρούσαμεν τήν μ ά 
χην χαμένη/, έ'ξκφνα εί'δκμε τήν σημαίαν νά 
κυματίζτι, ένώ μία φωνή έντονος, της οποίας 
ή δύναμ·.ς είχε δεκαπλκσικσθγ) άπό ·. ήν άπελ-
πισίαν, έκρκύγκζεν: « ’Εμπρός, άδερφικ ! ----
εμπρός!» ΤΗτο ό Ά β ρ κ μ τσ έ . Ώρμήσαμενπρός 
τά εμπρός. Μας έφζίνετο ό'τι έπετούσκμεν 
χωρίς νά έγγίζωμεν τό έδαφος. Αί λόγχαι δι- 
εσταυοώνοντο κ ι ’ έπολεμούσζμεν σώμα πρός 
σώμα. ’Ήμουν ήδη είς τό οχύρωμα δταν έ'χασα 
τάς αισθήσεις μου καί έπεσα.

Τήν έπομένην, εις τό πρόχειρον χειρουρ
γείων, οταν συνήλθα, είδα παρατεταγμένον τό 
7ον σύνταγμα, άλοίμονον ό'χι πλέον ολόκληρον 
τό σύνταγμα, άλλά τό τρίτον μόλις ποΰ έ'μενεν.

Έ π ι  κεφαλής ό σημαιοφόρος. ΤΗτο— τό πι
στεύ ετε ;—  ό Άβρκμτσέ. Καταφθάνει ό πρίγ
κηψ διάδοχος ’Αλέξανδρος. Συγχαίρει τούς ή- 
ρωας της χθεσινής μάχης καί τούς ζητεί νά 
είποϋν οί ί'διοι ποιος άξίζει διακρίσεως. "Ολοι 
υποδεικνύουν διά βοές τόν νέον σημαιοφόρον.

— Αύτός, λέγει ένας άξιωματικός, ύψωσε 
τήν σημαίαν τοΰ συντάγματος κκτά τήν κρί
σιμον στιγμήν κκί με τήν φωνήν του «εμπρός» 
εκαμε νά επιτύχν) ή έφοδος...

*0  ’Αβραμτσέ προάνεται άμέσως άπό τόν 
πρίγκηπζ ’Αλέξανδρον, ό όποιος, μανΟάνων 
πώς είνε πτωχός, τοϋ προσφέρει καί δέκκ να- 
πολεόνια. Ό  πρίγκηψ τόν έρiotsc έ'πειτα περί 
τών ελατηρίων της έξζιοετικης του ανδρείας.

— Έ / α ς άπλοΰς υπολογισμός, 'Υψηλότατε, 
άπζντΐί μετριοφρονώ; D ’Αβραμτσέ. ‘Υπολογι
σμός καί έτοιμότης πνεύμζτος.

—  Έτοιμότης πνεύματος, κάπως τό κατα
λαβαίνω, άλλά τί γυρεύει στή μεση ό υπολο
γισμός;

—  Έάν επ ιτρ έπ ετε . . .
—  Σέ άκούω.
—  "Οταν ό σημαιοφόρος μας έπεσε, δέν ή- 

μ :θκ  πλέον παρά είς άπόστασιν διακοσίων μέ- 
τρω/ άπό τό τουρκικόν οχύρωμα, τό οποίον ε- 
πρεπε νά καταλάβωμεν με κάθε τρόπον διά νά 
τοποθετήσωμεν καλά τό πυροβολικόν μζς. 2 0 0  
μέτρζ ήμπορεί νά τά δικτρέξι κανείς σε δύο 
λ επτά , διάρκειαν αρκετήν άλλως τε διά νά 
προφθάσω νά σκοτωθώ, άλλά διά νά έπιστρε- 
ψωμεν είς τάς παλζιάς μας θέσεις έ'πρεπε να 
δικτρέξωμεν 8 0 0  μέτρα επί εδάφους σπαρμένου 
άπό νεκρούς κκί τραυματίας. Έχρειάζοντο 
τούλάχιστον οκτώ λεπτά καί θά μας έθέριζεν

ολους ό εχθρός. ’Ιδού τί μέ έκαμε νά τραβήξω 
πρός τά  εμπρός καί, δόξα τώ θ ε ώ ,  ολα έπη- 
γαν καλά.

—  Λαμπρά, τοϋ είπεν ό πρίγκηψ, ένώ τόν 
άπεχαιρέτα, καί δταν σοΰ ξανατύχϊ) ευκαιρία 
νά κάμγις τό ϊ'διο.

«Ε στία»

Ο ΗΜΤΣΚΟί ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ATOVM
Ώοκίον έπεισόδιον ήρωϊσμοΰ Εβραίου στρα

τιώτου συνέβη είς τήν Χειμάρραν κα τ’ αύτάς. 
Μκς τό άφηγήθη καί αύτό όκ. Κωνσταντίνης. 
’Έ χ ε ι  δέ αύτό ώς έξης :

"Ενας Έβρζίος στρατιώτης έκ Λαρίσσης ο
νομαζόμενος Άζαρίας ’Ατούν, άφοΰ έλαβε 
μέρος εις τήν εκστρατείαν της Μκκεδο- 
νίας, εστάλη μετά τοΰ ύπό τόν Σπυρομήλιον 
αποσπάσματος είς τήν Χειμάρραν.

Καταληφθείσης της περιφερείας εκείνης ύπό 
τοΰ ήμετέρου στρκτιωτικοΰ σώματος, έτα χ-  
θησαν είς τά άκρκ της καταληφθείσης περιφε- 
ρείας διπλοφρουοοί δπως φυλάσσωσι τόν στρα
τόν άπό πάσης εχθρικής έπιθεσεως.»

Ούτως μίαν νύκτα — κατά τά έξημερώματα 
της όποιας έπρόκειτο νά γίννι έχθρική έπίθε- 
σις— έ'τυχεν ό Έβρζίος ’Ατούν νά είναι είς 
εν σημεΐον μόνιμος διπλοσκοπός. Κατά σύμ- 
πτωσιν δέ ό πλησίον κινητός διπλοσκοπός ήτο 
ολίγον κωφός.

Τήν νύκτα ό ’Ατούν ήκουσε μικρόν "Οροΰν 
είς τούς πλησίον θάμνους. 'Ο κινητός όμως 
σκοπός, ώς κωφός, δέν ήκουε τίποτε !

’Έ π ε ιτ α  ό ’Ατούν ήκουε λίθον κινούμενο·/ 
καί άντελήφθη μίαν σκιάν πλησιάζουσαν με
ταξύ τών θάμνων.

Τότε έφώνησε : «Τίς ε ί » . Μή λαβών δε ά- 
πάντησιν έ'ρριψεν ενα πυροβολισμόν κατα τές  
σκια:.

Τοΰτο έξήγειρε τούς στρατοπεδευμένους οί« 
τινες έσπευσαν επί τόπου.

Ά λ λ ά  πριν πλησιάσουν, έπλησίασεν ή σκιά 
τόν Άτούν. 7 Η γ ο  είς πελώριος 'Γουρκαλβκνός, 
οστις έξαγαγών ρεβόλβερ έπυροβόλησε κατά 
τοΰ Άτούν κκί τόν έτρκυμάτισε. Ό  Άτουν 
έπεσε/ αίμόφυρτος τότε .  Ά λ λ  ’ ο Τουρκαλβανός 
έ'ρρ'.ψεν ακόμη 5 βολάς άνεπιτυχώς.

Τέλος έ'σπευσε δύ'/αμις επί τόπου καί συ- 
νέλα.βε τόν Τουρκαλβανόν. Μετεκόμισε δέ καί 
τόν ήοωα τραυματίαν Άτουν.

Έ π ι  τοΰ Τουρκαλβζνοΰ άνεκαλύφθησαν τρεις 
βόμβαι καί πολλά φυσίγγια μέ τά όποίκ ουτος 
έσκόπει νά δημιουργήσϊ) πανικόν είς τό Ε λ 
ληνικόν στρατόπεδον.

’Έ τ σ ι  έσχεδίαζε νά καταστρέψν) τό ηθικόν 
τοΰ στοατοΰ μας διά νά εύρεθν) έν πανικω 
κατά τήν πρωινήν έπίθεσιν, Κ κ τ ’ αύτόν τόν

δραΐκών άποί/.ιών τές  ΓΙζλαιστίνης, άπεφκσί- 
σθη ή ίδουσις εμπορικές Τρκπέζης. Ή  νέα 
Τράπεζα Οά ΟεωρηΟνί ώς ύπακατάστημα τές  
Σ'.ωνικές Τρκπέζης Ίόππη^^ **'· θά άρχίσ-/) 
λίαν ταχέως τάς έργασίας/της.

At μήν έν « Χ εδερα  »

Ή  αποικία «Χεδε^ά» κ : ιμένη^ίέλησίον τές  
θκλάσσης θά άποκτήσϊ) μικροχ λιμένα, ό ό
ποιος θά έπιτρέψγι είς τούί/κατοίκους της νά 
εύρύνουν τόν κύκλον τές/οράσεώς των. Ό  θε
μέλιος λίθος έτέθη ήδν/υπό τοΰ βαρώνου Έ δ -  
μόνδου δέ 'Ρότσιλδ/κκτά τήν τελευταίων του 
έπισκεψιν είς Παλαιστίνην.

'Ε π αγγελματική  &κ&εαις καί Ιππικοί α γ ώ 
νες εις αΡεχοβόϋ·»

Κατά τάς έοοτάς τοΰ Πάσχα θέλει όργκ- 
νωθ·£ ύπό ειδικές έπιτροπείας, έδρευούσης έν 
'Ιερουσαλήμ έ'κθεσις έπαγγελματική καί γεωρ
γική τών προϊόντων τών άποικιών είς « Ρ ε -  
χοβόθ».

Κατά τάς ίδίκς έορτάς θά γίνουν κκί ιππι
κοί άγώνες.

Έ κ δ ρ ο μ α Ι είς ΠαλαιατΙνην

Εις τύ προηγούμενο1/ φύλλον άνεγράψζμεν 
τήν παρασκευαζομένην έκδρομήν τ έ ς  Σιωνι- 
στικές λέσχης Θεσσαλονίκης. Κατά τήν έφη- 
μεοίόκ «Ά χερούθ». 'Ιερουσαλήμ οί εκδρομείς 
Οά αναχωρήσουν έκ Θεσσαλονίκης τήν π έ μ 
πτη-/ ήμεραν τοΰ Πάσχα καί θά έπισκεφθοΰν 
τήν Ίόππην, Ιερουσαλήμ, τάς έβραϊκας αποι
κίας καί τήν Χάΐφα. Ένταΰθα θέλουν πκρα- 
στνί είς τά έγκαίνια τοϋ μεγάλου Έβρκϊκοΰ 
Πολυτεχνείου.

Κατά τήν αύτήν έφημερίδα έκτός τών έκ- 
δρομεων θέλουν μεταβ·/) καί πολλοί νέοι Θεσ- 
σαλονείς ΐνα έγγραφώσιν είς τά γυμνάσια κκί 
Διδκσκαλεία τ έ ς  Παλαιστίνης.

Πλήν τ έ ς  άνω έκδρομές ετοιμάζουν τοικύ- 
τας ό Σύλλογος «Καδίμα» τοΰ Κα'ί'ρου,/ ό 
Σιωνιστικός Σύνδεσμος τής Τύνιδος καί ό ,/ίυν- 
δεσμος τών 'Εβραίων φοιτητών τές  Γερμανίας.

ΤιμαΙ εις τόν Βαρώτον 'Ρότσιλδ

Σΰμβούλιον της μεγάλης Σιωνιστικης 
Εταιρείας «Χοβεβε-Σιών» Όδησοΰ άπεφάσισε 
νά ίδούσγ) γεωργικήν άποικίκν έν Παλαιστίνν) 
έ π ’ όνόματι τοΰ Βζρώνου Έδμόνδου δέ 'Ρό- 
τσιλδ διά τάς μεγάλκς ύπηρεσίκς, άς ποοσέ- 
φερεν έπι τριακονταετίαν είς τόν έβοαϊκόν ά- 
ποικισμόν.

Οί δέ Εβραίοι Παλαιστίνης ή'νοιξαν κατά
λογον έρανων ίνα τόν έγγράψουν ώς Εθνικόν 
Εύεργέτην είς τό χρυσοΰν βιβλίον τοΰ Σιω- 
νισμοΰ. X . Ά λχ α ν ά τη ς

π  Ο I Κ ι Λ  7*
Βίβλος καί Βαβυλών

Ό  ραββΐνος Μάγερ Λαμβέρτ καθηγητής είς 
τήν Σχολήν τών Άνωτέρων Σπουόών τών 
Πκρισίων έ'καμε προσφάτως διάλεξιν περί «Β ί 
βλου και Β αβ υ λ ώ ν ο ςν . Τό άντικείμενον είναι 
γνωστόν είς τούς άναγνώστας τ έ ς  « Έ π ι θ ε ω 
ρήσεως» άπό μίαν πρωτότυπον μελετην τοΰ 
Δρος Σόρ ύφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τ έ ς  
Λεμβέργη; δημοσιευθεΐσαν είς τάς στηλας μκς 
πέρυσιν. Κατόπιν τ έ ς  άνακκλύψεως τοΰ κώ- 
δηκος τοΰ Χαμμουρκβέ (ό Άμοαφέλ τ έ ς  Ά 
γιας Γραφές) ό καθηγητής Δέλιτς ίσχυρίσθη 
δτι ό μωσκϊκός κώδηξ ήτο ά/τίγραφον τές  
άσσυριακές νομοθεσίας. Καθώς είχε κάμει έπι 
τών στηλών μας ό Δρ. Σόρ, ούτως καί ό κα
θηγητής Λαμπέρτ άπέδείξε παρκβάλλων τό 
κείμενον τοΰ μωσκϊκοΰ Νόμου πρός τό τοϋ 
Χαμμουραβέ, πόσον απεναντίας αί δύο νομο
θεσίαν εύρίσκονται είς τούς άντίποδκς.Βεβαίως 
καί ό εί; κώδηξ καί ό άλλος όμιλοΰν περί ώ- 
ρισμένων έγκλημάτων καθώς πάντες οί κώ- 
δηκες, ά λ λ ’ όποίκ διέπεt τούς δύο κώδηκας ! 
Ιδού δύο παρκδείγματα. Ό  άσσυριακός κώ
δηξ τιμωρεί τά τέκνα διά τά πταίσματα τών 
γονέων των, ένώ ό μωσαϊκός διατάσσει δλως 
τό αντίθετον ! «Δέν θέλουσιν άποθάνει τά τ έ 
κνα διά τούς γονείς των, ούδέ οί γονείς διά 
τά τέκνα των, ά λ λ ’ έκαστος θά άποθάνει διά 
τό ί'διόν του πταίσμα». Ό  κώδηξ τοΰ Χαμμου- 
ρκδέ παοκγγέλλει τήν παράδοσιν είς τούς κυ
ρίους των τών άποδρασάντων δούλων, ό κώ
δηξ ό μωσαϊκός απαγορεύει άπεναντίας τοΰτο 
ρητώς. Τέλος ό ομιλητής άπέδειξε δτι ούδέ 
ίχνος ύπάρχει τοΰ έβραϊκοΰ μονοθεΐσμοΰ είς 
τόν άσσυριανόν κώδηκα.

'Εβραϊκόν χωϋμορ
Ό  Ρενάν καί ό Καρλάΐλ ίσχυρίζοντο δτι ό 

Έβρκΐος στερείται χιοΰμοο.'Ο "Ερμαν Ά δ λ εο  
άρχιρραβίνος τ έ ς  Αγγλίας διετείνετο τό έναν
τίον. Ε σ χ ά τ ω ς  ό ραββΐνος Φέλιξ Μάγερ είς 
διάλεξιν γενομένην είς Πκρισίους διατείνεται 
έπίσης ό'χι μόνον δτι ό Έβραΐος δέν στερείται 
χιοΰμοο ά λλ ’ δτι ούδείς άλλος λζός κατέχει 
τό χιοΰμορ είς βαθμόν τοιοΰτον,οΐον ό έβραΐος. 
Περί τούτου, προσθέτει ό Μάγερ μαρτυρεί ολό
κληρος φιλολογίκ ιδία ή ίου^αιοεβραΐκή φιλο
λογία. Καί παρουσίασε ένωπιον τών ακροατών 
τούς διαφόρους έβραϊκούς τύπους καί πρώτον 
τόν τύπον τοΰ πανουργου, τοΰ εύφυολόγου,ποΰ 
ποτέ δέν βρίσκεται εϊς αμηχανίαν, ποΰ τά 
βγάζει πέρκ είς τάς μεγαλειτέρκς δυσκολίας, 
ποΰ βρίσκει τήν άπάντησιν πάντοτε πρόχειρον.

’Ιδού έν παράδειγμα χαρακτηοιστικώτατον 
τοΰ τύπου τούτου τοϋ « Λ α ϊβ ελ έ » .Ό  Λαϊβελέ 
ήτο υπάλληλος είς μίαν άσφαλιστικήν Έ τ α ι -



ρίαν. Μίαν ημέραν 0ί Διευθυνταί άρχίζουν νά 
ύποπτεύωνται οτι ή έβρζϊκή του ίδιότης ζη
μιώνει τήν Εταιρείαν. ΤοΟ δίδουν λοιπόν νά 
έννοήστ) μέ μισόλογα, οτι θά τόν έδιωχναν 
έάν δέν έβζπτίζετο .. .  Τόν έβεβχίωσχν έξ άλ
λου οτι κανείς δέν θά έμάνθκνε τίποτε καί δτι 
ή δουλειά θά έτελείωνε σέ $λίγα λεπτά τής 
ώρας, άρκεΐ νά ύπήγαινε εις τόν τάδε πκπβ. 
Ό  Λαϊβελέ δέχεται αμέσως και πηγαίνει είς 
τόν παπόί.

Μετά έν τέταρτον τής ώρας, ό Λαϊβελέ γυ 
ρίζει εϊς τό Γραφεΐον τρέχων καί κάθιδρος. 
«Λοιπόν τόν έρωτοδν, έγινε ή δουλειά ;  Τ ί  ; 
έρωτ$ αφελέστατα ό Λαϊβελέ.—  Έβαπτίσθης; 
Ό χ ι  δά, αποκρίνεται μέ απάθειαν, άσφάλισα 
τόν παπα».

"Ενας Σαββατιατής εις τό 
Στρατοδικεΐον

Πρόκειται περί Γάλλου στρατιώτου όνόματι 
Κάρολος Αϊμέ ’Ιωσήφ ό όποιος είσήχθη ενώ
πιον τοϋ Στατοδικείου τής Σ α λ ό ν —  Σύρ__
Μάρν διότι ήρνεϊτο νά έκτελέσν) τά στρατιω
τικά του καθήκοντα τήν ήμέραν τοΰ Σαββά
του. Ό  στρατιώτης αύτός άνήκει εις τήν χρι
στιανικήν αίρεσιν τών «άντβεντίατΊ) οί οποίοι 
ισχυρίζονται δτι απαγορεύεται καί άπό τήν 
Γραφήν καί άπό τό Εύαγγέλιον νά έργασθή τις 
τό Σάββατον. Καταταχθείς εϊς τόν στρατόν 
έζήτει νά απαλλαγή τής υπηρεσίας τό Σάβ- 
βκτον έργαζόμενος τήν Κυριακήν. Εϊς τόν συν
ταγματάρχην ό όποιος άπέρριψε τήν αΐ'τησιν 
του άπήντησε : «Είμαι υποχρεωμένος νά ά- 
πειθήσω εϊς τούς νόμους'τής πκτρίδος μου,διά 
νά υπακούσω είς τούς/νόμους τοΰ Θεοΰ».

Ενώπιον τοϋ Στρατοδικείου άπελογήθη ώς 
έξής : /

«Ύ περάνω τοΰ ανθρωπίνου νόμου, υπάρχει 
ό θείος Νόμος, ή δέ θρησκεία μου μοί άπαγο- 
ρεύει νά έργασθφ τό Σάββατον».

—  Καί έν ^αιρφ πολέμου ;
— Θά προύτίμουν νά φονευθώ παρά νά πα

ραβώ τόν νόμον τοΰ Θεοϋ.
Ό  στρατιώτης κατεδικάσθ /) είς τριών μη

νών φυλάκ/σιν, άκούσας άταράχως τήν άπό- 
φασιν.

*Εβραϊκή υγιεινή
Ή  εβραϊκή θρησκεία άπαγορεύει τό γάλζ 

μαζύ μέ τροφήν κρέατος. Πόσοι δέν νομίζουν 
τό πζράγγελμα τοΰτο μόνον πρόλ/ιψιν δύσει· 
δαίμονα.

’Ιδού δμως τί γράφει περί τούτου ιατρός μή 
'Εβραίος, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
τής Λίλλης, Δόκτωρ Λεμοάν.

« ’Εξανίσταμαι ίσχυρώς κατά τής συνήθειας 
τινών ποϋ δίδουν γάλα ώς ποτόν διαρκοΰντος 
τοΰ φαγητοΰ. ’Έ χ ω  άκούσει τόν μακαρίτην

διδάσκαλόν μας καθηγητήν Ποταίν νά άιτα- j 
γορεύγι τοΰτο στηοιζόμενος έπί τοΰ παλαιοΰ / 
μωσαϊκοΰ νόμου, τόν όποιον πιθανόν έλησμό- 
νησαν σήμερον οί 'Εβραίοι, ά λ λ ’ ό όποιος 
τους άπηγόρευε νά πίνουν γάλα τρώγοντες 
κρέας, δ.ότι ή τυρινοποίησις περικαλύπτει όλο- 
σχερώς τάς άλλας τροφάς, ιδία τό κρέας 
και εμτίοδιζει την άμεσον δρασιν τοϋ ύδρο- 
χλωρικοΰ όξέως έ π ’ αύτών, Ή  πέψις επιβρα
δύνεται σημαντικώς καί ό στόμαχος καταπο
νείται άνευ λόγου.

Τό άοπρο ψωμ'ι και δ Μαϊμονίδης
’Εσχάτως τά γαλλικά φύλλα προεξάρχοντος 

τής « Μ ατεν» ή'ρχισαν εκστρατείαν κατά τοΰ 
ύπερβολικοΰ κοσκινίσματος τών αλεύρων, χα- 
ρακτηριζοντες τό πολύ άσπρο ψωμί ώς αύτό- 
χρημα έθνικόν κίνδυνον. Ό  διάσημος καθη
γητής L e t u l l e ,  υποστηρίζει μέ τό κΰρός του 
τήν υπζρζιν τοΰ κινδύνου τούτου.

Είναι άξ tov παρατηρήσεως δτι ό μέγας 
ραββϊνος καί ιατροφιλόσοφος Μζϊμωνίδης, ύπέ- 
δειξε τόν κίνδυνον τοΰτον πρό 7 0 0  έτών.

Τό βραβεΐον Νόμπελ.
Οί έςής διάσημοι έβραΐοι έλαβον μέχρι τοΰ- 

δε τό βραβεΐον Νόμπελ. Ό  Έ ρ λιχ  βραβεΐον 
ιατρικής. Ό  Ούάλλαχ Χημείας. Φρήδ Ειρή
νης, Μήχελσων Φυσικής, Άσσέρ Ειρήνης, Λί- 
πμαν Φυσικής.

ΕΒΡΑΪΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΟΛ ΟΣ Μ«ς γράφουν Πρό 12 ημερών 

άνεχωοησεν είς Ιερουσαλήμ πρός άποπεράτω- 
σιν τών σπουδών του είς τό έκεΐ εβραϊκόν Δι- 
δασκαλεΐον ό λαμπρός νέος κ.Τσουβής.Ή  Κοι- 
νότης Βόλου έψήφισεν μικρόν μηνιαΐον εισό
δημα είς τόν Τσουβή μέχρις άποπερατώσεως 
τών σπουδών, πρός δέ τώ έπ>ήρωσε τό μέχρι 
’Αλεξάνδρειάς είσητήριον. Οί δέ κ. Δ . Καλα- 
μάρος καί Σιμ , Λευή τό έκεΐθεν μέχρι Ι ε 
ρουσαλήμ. Είναι ανάγκη νά έξάρωμεν τό έρ- 
γον τής τε  Κοινότητος καί τών δύο άξητίμων 
μελών;

—  Πρόκειται δ ι ’ έράνων νά συλλεγή τό 
έκ 1 0 0 0  δρ. ποσόν διά μίαν οικίαν Ίεμ εν η -  
τών. ’Ή δη συνελέγησαν 2 1 2  φρ. τό Πουρήμ 
ύπό έπιτροπής τών κ. Μ.Κοφίνα ίατροΰ Μάρ
κου Γκανή προξένου 'Ισπανίας καί Δαβι- 
τζόν Λευή Τραπεζίτου. Προσέτι ή εβραϊκή 
Μανδολινάτα παίξασα άνά τάς οικίας τό 
Πουρήμ τό έθνικόν «Ά τικβ ά »  καί άλλα άσ
ματα συνέλεξε πρός τόν σκοπόν αύτόν δ ρ .7 5 .

Σ .  I .  Ε .  Εΰγ£ είς τήν βολιώτικην νεολαίαν 
διά τήν σύστασιν Μανδολινάτας. Ε ύ γ ε .—  Θά

τρόπον ό ’Ατούν έ'σωσε κ α τ ’ εκείνην τήν νύ
κτα τόν στρατόν μας άπό τόν πανικόν καί τήν 
Χειμάρραν !

(« Ε λ λ ά ς» )

Ε Κ  Τ Ο Υ  Ε Β Ρ Α Ϊ  Κ Ο Υ  Κ Ο Ι Ν Ο Υ
’ Α γ γ λ ί α .  Μετά 18 μήνας έπληοώθη ήθέσις 

Άρχιραββ ίνου τής Μεγάλης Βρεττανίας, θέσις 
ή οποία έχήρευεν συνεπείς τοΰ θανάτου τοΰ 
Άοχιραββίνου Ά δ λ ε ρ . Ό  έκλεγείς είναι ό Δωρ. 
’Ιωσήφ Χέρτς ραββϊνος έν Νέα Ύόρκν) καί 
πρώην Ραββϊνος τοΰ Τρκνσβαλ. Είναι κάτοχος 
μεγάλης μορφώΐεως καί διαχειριστικής ίκανό- 
τητος. Γνωρίζει πολλάς'φιλολογίας, δύναται 
να κηρύττν) τόν θειον λόγον αγγλιστί, γερμα- 
νιστί καί έβραϊστί, καί είναι διάσημος τολ- 
μουδιστής. Είναι μόλις 4 2  έτών καί έ'σχε πολ
λούς ύποστηρικτάς κατά τήν ύποψηφιοτητά- 
του, μεταξύ τών οποίων τόν Λόρδον Ρότσιλδ 
καί τόν Λόρδον Μίλνεο.

Είναι εύχάριστον, δτι μετά 18 μήνας άγώ- 
νων πρός ευρεσιν τοΰ καταλλήλου, αγώνων 
εϊς οΰς έ'λαβε μέρος δλος ό τύπος ό άγγλικός, 
πρωτοστατούντων τών «Τάϊμς», ό Εβραϊσμός 
τής ’Αγγλίας, ευρε πνευματικόν αρχηγόν χ<ι- 
τάξιον αύτοΰ.

Ο· γ γ α ο ί α .  Μετά τήν Ρώμην, ϊδού καί ή 
Βουδαπέστη έκλέγουσκ δήμαρχον Εβραίον, 
τόν Δρα. Φραγκίσκον Χ ελ τά ί.  Ό  αρχηγός τής 
Ουγγρικής Εκκλησίας έ'γραψε θερμόν συγχα
ρητήριον γράμμα είς τόν Δήμαρχον προοιονι- 
ζόμενος πολλά καλά διά τήν Ούγγρικήν πρω
τεύουσαν, έκ τής εκλογής του. Είναι χαρα
κτηριστικόν δτι ή σύζυγος τοΰ Δημάρχου άλ- 
λόδοξ ος ήσπάσθη τόν Εβραϊσμόν.

Ρ ο ν μ α ν ί α ,  Τό ζήτημα πχραχωρήσεως 
βουλγαρικοϋ εδάφους είς τήν Ρουμανίαν, έ'φερεν 
είς τό μέσον τό έβραϊκόν ζήτημκ. Ώ ς  γνω
στόν, ή Ρουμανία κατα πκράβασιν τοΰ 4 4  άρ
θρου τής Βερολινείου συνθήκης δέν έννοεΐ νά 
παραχωρήσν] τά πολιτικά δικαιώματα εϊς τούς 
‘ Εβραίους υπηκόους της .  Ώ ς  έκ τούτου οί 
έβραΐοι τής βουλγαρικής περιφερείας, τήν ό
ποιαν έποφΟκλμιί^ ή Ρουμανία, διαμαρτύρον
ται δια τοΰτο, παρκτηροΰντες δτι έάν ή παρχ- 
χωρησις έκτελεσθί), ό έλευθεοωτικός πόλε
μος θά λάβν] έν μέρει ώς αποτέλεσμα τήν 
ύποδουλωσιμ πληουσμοΰ έλευθέοου. Τά διαβή
ματα τών έβραίων Βουλγάρων τής Συλιστρίας 
υποστηρίζουν οί μεγάλοι εβραϊκοί σύλλογοι τής 
’Αμερικής, τά ίσραηλιτικά κέντρα τοΰ Λονδί
νου καί μεγάλαι έβραϊκαί προσωπικότητες. Με
ταξύ τών τελευταίων τούτων, είναι άξιος' 
ιδιαιτέρας μνείας ό πρώην πρωθυπουργός τής 
’Ιταλίας Λουί'τζης Λουτσάτης, ό όποιος έ'γραψε

υπερ τών εβραίων τής Ρουμανίας είς τόν 
«Εσπερινόν Ταχυδρόμον» τοΰ Μιλάνου, δπου 
ό Λουτσάτης, ονομάζει τούς έβοαίους τής Ρου
μανίας ατούς τελευταίους σκλάβους τής Εύ
ρώπης»,

’ Α γ γ λ ί α .  Ό  διάσημος κα θηγητής της 
φυσιολογίας τοϋ Π ανεπιστημίου της "Οξ- 
φορδ Δρ. Χ Ιλλ έδημοσίευσεν είς τό 
« Δαίλυ Μ άϊλο τό συμπέρασμα των μελετών 
τον περί τοϋ καλλιτέρου τρόπου σφαγής των 
ζωων. Ο Δρ. Χ Ιλλ άποφαίνεται δτι μετα  
πολλας παρατηρήσεις καί μελέτας π ο λυ 
χρονίους έπείσθη δτι τό έβραϊκόν σύστημα  
της <ιΣεχητα» είναι τό καταλληλότερον, τό 
εύκολώτερον καί τό όλιγώτερον όδυνηρόν 
δια τά ζώα .

Γ α λ λ ί α .  Έ κ  μιας μέ τάσιν άντισημιτικήν 
μελετης τοΰ Εύγενείου Ταβερνιέ μανθάνομεν 
δτι έν Γαλλία ύπάρχουν 8 στρατηγοί Έβραΐοι, 
14 συνταγματάρχαι, 107  λοχαγοί 36  στρα
τιωτικοί ιατροί, καί 2 0  αξιωματικοί τής έπι- 
μελητείας. Προσέτι ύπάρχουν έφέται, πρωτο- 
δίκαι κτλ . έβραΐοι 1 1 0 .  Τό Συμβούλιον τής 
Έπικρατείας περιέχει 2 0  έβραίους, «50 τά 
υπουργεία. Καθηγηταί Πανεπιστημίων κλ. 
2 0 2 .  ’Έχουν τά άνώτερα άςιώματα εϊς τήν 
’Αστυνομίαν. Αί άκαδημίαι καί αί βουλαί 2 0 .  
Έ κ  4 0  ημερησίων δέν ύπάρχουν ουτε 10 νά 
μή έ'χουν συντάκτας έβραίους. Είς τά θέατρα, 
ώς δραμματικοί συγγραφείς, έ'χουν σχεδόν τό 
μονοπώλιον »

Αύτά ό κ. Ταβερνιέ. Βέβαια ή αναλογία 
δεδομένου δτι οί Έβραΐοι ύπήκοοι Γάλλοι δέν 
θά υπερβαίνουν τάς 6 0 — 7 0  χιλιάδας, είναι κα
ταπληκτική, καί σημαίνει μόνον δτι οί έβραΐοι 
άγαποΰν τήν πνευματικήν εργασίαν. Τάς θέ
σεις απέκτησαν μέ μελέτην καί διαγωνισμούς. 
Δέν τούς διώοισε κανένας ανύπαρκτος Βασιλεύς
τής Ιερουσαλήμ.. Τ ό τ ε  τότε οί άντιση-
μΐται θά κάνουν καλά νά μελετοΰν περισσό
τερον.

P o i d c f i a .  Ή  « So ir »  διηγείται τό έξής. 
Ό  διάσημος έβραΐος χειροϋργος Ίσραέλ τοΰ 
Βερολίνου, κληθείς νά κάμν) έγχείοισιν είς τόν 
Τσάρεβιτς έ'θεσεν ώς όρον τήν αναστολήν με
ρικών καταπιεστικών μέτρων, τά όποΐα ή ρωσ- 
σική κυβέρνησις έπρόκειτο νά λάβν] κατά τών 
‘Εβραίων. Ό  Τσάρος έδέχθη τούς ορούς, καί 
διέταξε τήν άναστολήν τών παρασκευαζομένων 
εξώσεων τών Έβραίων είς Βίλναν, Κίεβον, 
Ό δ η  σσόν. Τότε μόνον ό Ίσραέλ έκίνησε διά 
τήν Πετρούπολιν, δπου έ'γινε δεκτός ύπό 
ύπασπιστοΰ τοϋ Τσάρου καί ώδηγήθη μετά 
τιμών είς τό ά.άκτορον τοΰ Σ λός Π έτερχοφ , 
Ή  έγχείρησις επέτυχε πληρέστατα. ”0  Τσά
ρος έδωσε άνώτερον παράσημον είς τόν Ί 
σραέλ, ό όποιος τό άπεποιήθη.

Ι τ α λ ί α .  ‘Ο πολύς Μαλβάνος πρώην Γ ε 



νικός Διευθυντής τ έ ς  ’Εξωτερικές πολιτικέ? 
τ έ ς  ’Ιταλία ; δ'.ωρίσθη Πρόεδρος τοΰ Συμβου
λίου τ έ ς  Έπικρατείας, ένώ ετερος ομόδοξος ό 
Γαβριήλ ΙΙίνκερλε διωρίσθη μέλος τοΰ αύτοΰ 
Συμβουλίου.

P o x J d i a .  Ά  πό μίαν στατιστικήν μαΟάνο- 
μεν οτι κατά τό 1 9 1 2  εδημοσιεύθησαν έν Ρο)- 
σία 5 6 5  εβραϊκά βιβλία μέ σύνολον αντιτύπων 
1 , 7 6 5 , 2 9 0 ,  Εφημερίδες δέ έβραϊκαι 38  έ ;  ών 
13 καΟημεοιναί 12 εϊς εβραϊκήν και 11 είς 
έβραιογεομκνική/. 15 έβδομαδιαΐαι (7 εις ρωσ- 
σϊκην, 3 είς εβραϊκήν, 4 είς έβραιογερμανικήν 
καί 1 είς πολωνικήν). 5 μηνιαΐκι ("3 είς Ιβοαιο- 
γερμανικήν καί 2 είς εβραϊκήν).

’ A 6 u d d i a .  Ό  Δρ. Φλζϊτλό^ιτ ;,  ό από
στολος τών Φαλασά, έβρκίων μελαψών τ έ ς  
Άβυσσινίας, άνεχώρησε διά τή/ χώραν έκείνην, 
με τά άπζιτούμενα μεσκ πρός ΐδρυτιν σχολείου 
διά τούς ομοθρήσκους εκείνους οί όποιοι άπό 
αιώνας είχανχάσν) πασαν συγκοινωνίαν με τούς 
άλλους έβραίους. Οί Φαλασά, είχαν γίνν) άπό 
τίνος ο στόχος τών διαμζρτυρομένων ιεραπο
στόλων, οί όποιοι με πζντοΐα μεσα προσεπά- 
θουν νά τούς άποσπάσουν άπό τάς παραδόσεις 
τών πάτερων των.

‘Η άγγελθεΐσα ά<ρ·.ξις τοΰ Δρος Φαϊτλόβιτς 
ένέπλησε χαρας τούς Φαλασά καθώς προκύπτει 
άπό έπιστολές ενός διζμαρτυρομένου ιεραπο
στόλου ό όποιος αναγράφει είλικρινώς τάς δυ
σκολίας τάς οποίας ή προπαγάνδα των άπαντά 
τώρα. Οί Φαλασσά εις τά έπιχειρήματα τά 
προβαλλόμενα νά γίνουν διαμαρτυρόμενοι α- 
παντοΰν. « ‘Ημείς δέν ξέρομεν νά σας άπχντή- 
σωμεν. Τώρα έ'ρχεται ό Φαϊλτόβιτς καί τά 
λέτε  μαζί του».

‘Ο Φαϊλτόβιτς θά πάρ·/) μαζί του καί ενα ή 
δύο Φαλασά, οί όποιοι έ'χουν άνατραφγί εις 
Εύρώπην, διά νά διοοισθοΰν διδάσκαλοι τών 
ομοφύλων των.

Οί Φαλασά ουτοι κατά τούς μεν δέν είναι 
περισσότεροι τών 1 5 ,0 0 0  κατά τούς δέ, 3 0  
χιλιάδες καί πλέον.

Ν έ α  Ύ ό ρ κ η .  Είς συνέντευξή τήν οποίαν 
ελαβεν μέ τόν γνωστόν άμερικανόν ραββΐνον 
δόκτωρα Στέφανον Βίσκ, ό πρόεδρος της Ά -  
μερικές Ούίλσων, έδήλωσεν οτι ό Πρόεδρος τών 
‘ Ηνωμένων Πολιτειών τόν έβεβαίωσεν οτι 
ένόσω αύτός θά έχ·/) τήν προεδρείαν καμμία 
έμπορική Συνθήκη μετά τές  Ρωσσίας, δέν θά 
ύπογραφγί έν ’Αμερική, περιέχουσα ρήτρας κα- 
θιεοώσας ανισότητα διά τούς έβραίους άμερι- 
κκνούς, τούς μεταβκίνοντας είς Ρωσσιαν.

’ Ι τ α λ ί α .  Είς τήν ’Ιταλίαν οί φίλοι τ έ ς  
εβραϊκές γλώσσης, άπεφάσισαν νά στείλουν 
είς Παλαιστίνην διδασκάλους τής έβραϊκής διά 
νά τελειοποιηθοΰν καθότι έν Πκλαιστίνγι σή
μερον ή εβραϊκή θεωρείται ώς γλώσσα ζωντανή.

’Έρανος προς συλλογήν πόρων πρό τίνος άρχή- 
σας, έ'δωσε λαμπρά αποτελέσματα.

Π α λ α δ ί ί τ ι ν η .  —  Μέχρι τοΰδε υπάρχουν 
δύο έβραϊκά γυμνάσια εν έν Ίάφφα, καί τό 
άλλο είς 'Ιερουσαλήμ. Εννοείται οτι καί εις 
τά δύο ή διδασκαλία γίνεται έβραϊστί. Φέτος 
τό γυμνάσιον τ έ ς  Ίάφφας, τό άρχαιότερον, θά 
δώσν) τά πρώτα απολυτήρια, τά όποια δίδουν 
δικαίωμα τ έ ς  είς τό Πανεπιστήμιον φοιτήσεως. 
’Ήρχισε δέ ή οικοδομή τοΰ Πολυτεχνείου τές  
Χαί'φφας, τό όποιον θά έ'χει θέσεις διά 2 , 0 0 0  
μαθητάς, καί δπου θά διδάξουν 7 0  καθηγηταί. 
Τό ΙΙολυτεχνεΐον τοΰτο, εις τό όποιον βαθμη
δόν κκί κ α τ ’ ολίγον τά μαθήματα θά διδα- 
χθοΰν ολα έβραϊστί, θά άποβγί έν τών τελειό
τερων τοΰ κόσμου.

mm Minuses mmi η  ιεργεετ»
Μανθάνομεν λίαν εύχαρίστως δτι οί έν Τερ 

γέστν) 'Έλληνες έκ Κερκύρας Ίσραηλϊται συνε- 
κρότησαν σύλλογον ύπό τό ονομκ> «Ροδεφε- 
Μιτσβά», έ'χοντα, πλήν τοΰ φιλανθρωπικοΰ, 
καί τόν σκοπόν ίδρύσοως Συναγωγές, Λέσχης 
καί νυκτερινών σχολών. Ό  χ.αλός σύλλογος, 
εύθύς άμα χ·7ι συστάσει του, έξεδήλωσε καί 
τά εθνικά του αισθήματα, συλλέξας μεταξύ 
τών μελών του 3 5 0  κορώνας, τάς οποίας άπέ- 
στειλεν εις τόν Δήμαρχον Κερκύρας ύπέρ τών 
οικογενειών τών «πόρων εφέδρων Κερκυοαιων. 
"Ο κ. Κόλλας άπήντησε πρός τόν σύλλογον, 
θερμώς ευχαριστών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 I B .
Μέ τό διπλοΰν φωτοστέφανον τ έ ς  δόξης και 

τοΰ Μαρτυρίου ανέρχεται τάς βαθμίδας τοΰ 
θοόνου, ό νέος Βασιλεύς τών Ε λλήνω ν. Με 
τήν πεποίθησιν, ή όποία έμπνέει ή αξία, μέ 
τήν συγκίνησιν διά τό πρόσκαιρο·/ τών έπε- 
γείων, ό νέος Βασιλεύς θά καταστήστ) τό Κρά
τος του, πρότυπον ισχύος καί προόδου, πρό
τυπον πάσης δικαιοσύνης.

Θά έμπνευσθγί άπό τούς θριάμβους, νέους 
θριάμβους, τών όποιων οι επι του πεδίου της 
ε ι ρ η ν ι κ έ ς  έργασίας δέν είναι οί όλιγώτερον έν
δοξοι, Οά έμπνευσθνί άπό τόν Πκτερα του, τόν 
’Αγαθόν καί τόν Μάρτυρα τάς άρετάς έκείνας 
τάς βασιλικάς, αί όποΐαι είναι τό λαμπρότε
ρο·/ σέμνωμα τοΰ Διαδήματος,

Κωνσταντίνος Πρώτος ή Δωδέκατος;
Τό ό'νομα δέν είναι άδιάφορον. ’Αλλά δέν 

ποόκειται νά δοθ·  ̂ σήμερον ή ονομασία. Ο 
Ελληνικός λαός δταν έγενήθη ό πρίγκηψ τόν 
όνειρεύθη ώς μέλλοντα νά συνεχίσ-/) την πα- 
λαιάν δόζαν,άρα ώς Κωνσταντίνον JB  .καί χωρίς

πρωτόκολλον καί παρά τό πρωτόκολλον ούτως 
θά τόν όνομάσ·/) ό ελληνικός λαός, τώρα ποϋ 
όνειρόν του βλέπει είς τήν όδόν τ έ ς  πραγμα
τικότητας.

Τ Ο  Π Ε Ν Θ Ο Σ  Α Ι Α  Τ Ο Ν  Β Α Σ Ι Λ Ε Α
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΒΡΑΊ'ΚΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αί Κοινότητες Θεσσαλονίκης διά τοΰ ’Αρ- 
χιραββίνου καί αί τ έ ς  Κερκύρας, ’Αθηνών, 
Χίου καί λοιπών, έτελεγοάφησαν είς τήν Βα 
σιλικήν Οικογένειαν καί είς τήν Κυβέρνησιν 
τά θερμά αύτών συλλυπητήρια.

Ή  Κοινότης Θεσσαλονίκης είς ένδειξιν βα- 
θυτάτου πένθους θά άπέχνι πάσης διασκεδά- 
σεως κατά τάς ήμέρας τοΰ Πουρήμ. (10  καί 
11 Μαρτιοΰ) διαταγή τοΰ άρχιραββίνου.

Καί αί λοιποί Κοινότητες θά πράξουν τό 
αύτό. <

Ή  Κοινότης ’Αθηνών διερμηνεύουσα τό αί
σθημα πασών τών έν Έ λ λ ά δ ι  Κοινοτήτων 
προέβη είς τό έξές ψήφισμα.

Tfi προσκλήσει τοΰ Προέδρου κ.Α.Κωνσταν
τίνη συνέλθε τό-Συμβούλιο·/ τ έ ς  Ίσραηλιτι- 
κές κοινότητος ’Αθηνών καί άπεφάσισεν : 
1) Τήν μεσιστίως άνύψωσιν τές  σημαίας είς 
τήν Συναγωγήν της Κοινότητος μέχρι τ έ ς  
ήμέρας τ έ ς  κηδείας τ έ ς  Α.Μ. 2) Ν ’ άπο- 
σταλί) τηλεγράφημα συλλυπητήριον είς τήν 
Α. Μ. τήν Βασίλισσαν. 3) Ν ’ άντιπροσωπευθΐ) 
ή κοινότης κατά τήν κηδείαν ύπό τοΰ Προέ
δρου αύτές κ. Κωνσταντίνη καί ολοκλήρου τοΰ 
Συμβουλίου. 4 )  Νά γείνωσι μνημόσυ\α είς 
δλας τά συναγωγάς τήν ήμέραν τ ές  κηδείας·
5) Νά κατατεθν) στέφανος έν όνόματι τών 
Ίσραηλιτικών κοινοτήτων τ ές  Ελλάδος.

Ά π εσ τά λ η  δά τό ακόλουθον τηλεγράφημα 
πρός τήν Α. Μ. τήν Βασιλομήτορα είς τήν 
Θεσσαλονίκην, ώς καί πρός τήν Α. Τ .  τόν 
πρίγκηπα Νικόλαον :

«Κατάπληκτοι επί στυγερώ έγκληματι Ί σ -  
ραηλΐται “Έ λληνες θλιβόμενοι όδυνηρώς, συμ- 
μετέχομεν έθνικοΰ πένθους.

Ό  Πρόεδρος της Ίσ ρ α η λ η τ . Κοινότητος ’Αθηνών 

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΒΡΑΑΜ ΚΕΡΙΔΟΣ
Πλήρης ήμερών ύπερβάς τά όγδοήντα, έξε- 

μέτρησε τό ζέν έν Κερκύρα ό ’Αβραάμ I .  Κ ε- 
ρίδος έκ μι&ς τών πρώτων κερκυραϊκών οικο
γενειών έλκων τό γένος. Οί Κερίδο συγγε-

νεύοντες μέ τούς Γκαών καί τοΰ ’Αμποάφ 
ήλθον πρό τινων έκατονταετηρίδων έξ Ι σ 
πανίας καί διεκρίθησαν είς τήν Κοινότητα 
Κερκύρας διά τήν δρασιν αύτών καί τήν φι
λανθρωπίαν. Ό  μεταστάς, έ'χζιρε άμέριστον 
τήν ύπόληψιν ομοθρήσκων καί μή καί έλα- 
τρεύετο άπό τόν πληθυσμόν τ έ ς  έξοχές, οπου 
ή οικογένεια του είχε παλαιόθεν κτήματα. 
Είς τήν Κοινότητα έτιμήθη μέ πλί-ΐστα αξιώ
ματα, ώς Συμβούλου, Επιτρόπου καί Δημο- 
γεροντος τ έ ς  Άγαθοεργοΰ Εταιρείας τών 
κηδειών, της οποίας ή οίκογένειά του συγκα- 
τελέγετο  μεταξύ τών ιδρυτών. Ή  Εταιρεία  
αύτή έκ τών μοναδικών είς τόν κόσμον πα 
ρέχει δωρεάν τάς τελευταίας τιμάς καί τά 
έ'ξοδα δλα τ έ ς  κηδείας, άνευ βαθμοΰ διακρί- 
σεως τιμής, είς πλουσιωτάτους καί είς πένη- 
τας. Είς τήν φιλάνθρωπον ταύτην έταιρείαν 
ό ’Αβραάμ Κερίδος άφιέρωσε άπαράμιλλον 
δρασιν καί φροντίδα Γνα αύξήσγ τούς πόρους 
καί τήν σημασίαν της.

Ό  Κερίδος διήρχετο τό πλεΐστον μέρος 
τοΰ έ'τους είς τήν οικίαν, άλλά καί έκεΐθεν 
παρηκολούθει μέ ένδιαφέρον τά τ έ ς  Κοινότη- 
τος, συμβουλεύων τό καλόν καί τήν ειρήνην 
μεταξύ τών μελών.

Ό  γράφων τάς γραμμάς ταυτας, θά ένθυ- 
μηθν) πάντοτε, δτι έν ήμεραις Κοινοτικών 
διαφορών, ό Κερίδος τόν έκάλεσε καί άντελή- 
φθη μ ε τ ’ απορίας πόσον, ό άνθρωπο; έκεΐνος 
ό νομιζόμενος μακράν πάσης κοινοτικής άνα· 
μίξεως, είχεν έννοήσν) τό σημεΐον διά τοΰ 
όποιου ήδύνατο νά έπέλθν) ή σύμπραξις καί ή 
ομόνοια.

'Ο Κερίδος ύπέρξε και απαράμιλλος πατήρ 
εύτυχήσας νά ί'δ*/) άριστα έγκατεστημένα τά 
τέκνα του πρός τά όποίκ ή Ίσρ . Έ πιθεώ ρη- 
σις προσφέρει τά έ'νθερμα αύτές συλλυπητή
ρια, καί ιδιαιτέρως πρός τούς φίλους Ισαάκ 
καί Ιάκωβον Κερίδον καί τόν επί θυγατρί 
γαμβρόν του μεγαλέμπορον τών ’Αθηνών κ. 
’Ασέρ Λευέ·

ΜΟΡΔΕΧΑΤ ΚΑΙ ΝΑΧΑΜΑ ΜΑΛΛΑΧ
Οί άδελφοί Μορδεχάϊ καί Ναχαμά έξεμέ

τρησαν τό ζην έν Θεσσαλονίκγ, είς άπόστασιν 
όλίγων ήμερών. Ή  οικογένεια Μαλλάχ χαίρει 
είς τήν μητρόπολιν τ έ ς  Μακεδονίας άμέριστον 
τήν συμπάθειαν τών κατοίκων αδιακρίτως 
θρησκεύματος, διά τήν εύγένειαν καί φιλαν
θρωπίαν αί όποΐαι τήν διακρίνουν. Ό  Μορδε- 
χάϊ έλαβε σπουδαΐον μέρος είς τήν ϊδρυσιν τ έ ς  
Κοινοτικές Βιβλιοθήκης καί είς άλλα φιλάν- 
θρωπα έ^γα, ό δέ Ναχαμά ήτο άπό τριακον
ταετίας μέλος τοΰ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου, έκ 
τών ιδρυτών μάλιστα τούτου καί ακούραστος



είς τό παράσχειν υπηρεσίας είς τήν σπουδαίαν 
εκείνην Κοινότητα.

Είς τά συλλυπητήρια ολοκλήρου τής Κοινό
τητας Θεσσαλονίκης, ενώνει ή « Ί σ ρ .  Έ π ιθ ε -  
ώρησις» τά ιδικά της, ιδία πρός τόν λαμπρόν 
φίλον Αβραάμ Μαλλάχ, ό όποιος τόσας άδελ- 
φικάς υπηρεσίας παρέσχεν είς τόν αρχισυντά
κτην μας, κατά τήν πρόσφατον έν Θεσσαλο
νίκη διαμονήν του.

ΙΣΡΑΗΑΙΤΙΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

Όποία άφατος χαρά ή ήμετέοα άναλογι- 
ζόμενοι οτι άπό τό παοόν τεΰχος, ή στήλη 
αυτη θά είναι άσυγκρίτω τω λόγω πλουσιωτέρα 
διά τήν' αύ'ξησιν τοϋ Έλληνικοΰ Κράτους, καί 
μ ε τ ’ αύτοΰ τών έν Έ λ λ ά δ ι  Ίσραηλιτικών 
Κοινοτήτων.

Αί νέαι αυται Κοινότητες, αί γνωσταί μ έ
χρι σήμερον είς ήμας είναι ή τής Θεσσαλονί
κης, τής Βερροιας, τών Χανίων, τών Ίω α ν 
νίνων, τής Πρεβέζης. τής Χίου.

Ά λ λ ’ έλπιζομεν οτι μέ τόν καθορισμόν τών 
συνόρων, ή Έλληνική σημαία θά κυματίση 
είς εύρυτέραν μακεδονικήν περιφέρειαν καί είς 
πλειότερα νησιά τοΰ Αιγαίου, καί οτι ή κοι- 
νο'της Αθηνών θέλει φροντίση νά ζητήση 
πληροφορίας περί- τών καταληφθέντων με
ρών έπί τοΰ παρόντος, καί καταστρώση στα
τιστικήν τών είς αύτά Ίσραηλιτικών Κοινο
τήτων. Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου έπείγει ή 
έπανάληψις μέ αίσιωτέρους οιωνούς τών έργα- 
σιών τοΰ Συνεδρίου τών Κοινοτήτων, τών άνα- 
βληθ εισών λόγω τής ανωμάλου καταστάσεως.

Ά θηνα ι. Είναι αξία ιδιαιτέρας μνείας ή 
όρασις τοΰ κ, Α. Κωνστανίίνη προέδρου τής 
Κοινότητος Αθηνών, μεταβάντος προσωπικώς 
είς Θεσσαλονίκην, κατά τάς άρχάς τής κατο
χής, ί'να τεθη είς τήν διάθεσιν τής έκεΐ Ί σ -  
ραηλιτικής Κοινότητος. Ή  παρουσία τοΰ κ. 
Κωνσταντίνος έστερέωσε τήν μεταξύ Έβραίων 
καί Ελλήνων σύμπνοιαν, τήν ύφισταμένην 
ανέκαθεν, άλλά τήν οποίαν έπειράθησαν νά 
διαταράξουν μερικοί χριστιανοί εντόπιοι όρ- 
μώμενοι άπό ίδιοτελοΰς καί τίς οϊδε ποιους 
άλλους σκοπούς. Ό  κ. Κωνσταντίνης είργά- 
σθη ώς Έ λ λ η ν  άλλά καί ώς Ισραηλίτης, συν- 
τελεσας καί παντοιοτρόπως είς την άνακουφι- 
σιν τών Ελληνικών εβραϊκών πληθυσμών 
κατά τόν πόλεμον.

0 ε < * < ί α λ ο ν ί κ η .  Ά π ό  τής Ελληνικής 
κατοχής, ή καθαρώς εβραϊκή ζωή, έκτελίσσεται 
φυσικά, μέ περισσοτέραν έλευθερίαν είς τήν 
μακεδονικήν  μεγαλούπολιν. "Οτι ή αύ'ρα τής 
έλευθερίας πνέει ένταΰθα, δεικνύει τό γεγονός

τής άναδιοργανώσεως τήςΣιωνικής Εταιρείας. 
Ή  δρασις τών Σιωνιστών ή άποβλεπουσα όχι 
είς έδαφικάς κατακτήσεις ά λ λ ’ είς τήν άνά- 
πτυξιν τής έβραϊκής γλώσσης καί τών έβραϊκών 
γραμμάτων, καί τήν διάπλασιν τήν σωματικήν 
τής έβραϊκής νεολαίας, τής οποίας έξεσθένησαν 
τούς μΰ; αιώνες περιορισμών τής έλευθερίας 
καί του άέρος, μετά τήν Έλληνικήν κατοχήν 
είσήλθεν είς νέον στάδιον.

Ό  Σιωνισμός υποστηρίζει προσέτι τόν έν 
Παλαιστίνη έβραϊκόν συνοικισμόν, μέλλοντα 
νά άποδώση είς τήν χώραν έκείνην τήν πα- 
λαιάν ακμήν τής γεωργικής παραγωγής.

Οί Τοΰρκοι, οί φοβούμενοι άνέκαθεν φαντά
σματα, δέν έπέτρεπον τήν εύόδωσιν τοΰ Σι<ο- 
νισμοΰ, έπιμένοντες νά δώσουν εις αυτο πολι 
τικόν χαρακτήρα τόν όποιον όεν είχε.

Φέτος μέ τήν νέαν δρασιν τοΰ Σιωνισμοΰ, 
έωρτάσθη ή α Έορτή τών δένδρων» αΡ ος Ά -  
σαναλαηλαΥοτ'» μέ δημοσιότητα είςτό Σιωνικόν 
Κέντρον.

—  Ό  ήμέτερος Άρχιραββΐνος χαίρει τήν 
συμπάθειαν όλων τών Άρχών, αι οποΐαι έκτι- 
μοΰν δεόντως τήν φιλελληνικήν πολιτείαν του.

— Καί αί έργασίαι, εΐνα» έλπίς, κατόπιν 
τών δραστήριων μέτρων περι τοΰ εμπορίου, 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, νά έπαναλη- 
φθοΰν ταχέως παρ’ δλην τήν ανωμαλίαν τής 
καταστάσεως έν Ανατολή.

— ”0 / 1 δέ μόνον ήμεΐς οί 'Έλληνες ίσραη- 
λΐται, άλλά καί οί μή τοιοΰτοι αναγνωρίζουν 
τό φιλελεύθερον καί φιλοδικαιον τής Ελλ η νι
κής Διοικήσεως.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ

Σ . Ι . Ε . — Μανθάνομεν τηλεγραφικώς οτι ό 
θάνατος τοΰ πολυκλαύστου Βασιλεως μας, ε -  
προξένησεν βαθεΐαν λύπην είς τους Ίσραηλι- 
τας Θεσσαλονίκης. Τά Εβραϊκά καταστήματα 
έ'κλεισαν πρός έ'νδειξεν πένθους, και τά Ε 
βραϊκά σχολεία έπί τριήμερον.

Ό  Άρχιραββΐνος Ιακώβ Μέϊρ συνελυπήθη 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον τόν πρίγκηπα Νι
κόλαον καί τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν. Ή  
Α. Σοφολογιώτης άπηγόρευσε πασαν δημοσίαν 
διασκέδασιν κατά τό Ιίουράμ.

’Ιωάννινα. Τήν άφατον χαράν τ ώ ν ’Ισραη 
λιτών Ίωαννίνων διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
πόλεώς των, τήν βλέπουν οί άναγνώσταί μας 
είς ιδιαιτέραν στήλην. Άνέκαθεν άκρα ομό
νοια διέκρινε τάς μεταξύ Χριστιανών και Έ 
βραίων σχέσεις. Ή  « Ισραηλιτική Έπιθεώρησις» 
είναι ευτυχής ότι μέ τήν έκδοσίν της έδωσε 
νέαν αφορμήν νά διατρανωθη ή τοιαύτη ειλι
κρίνεια σχέσεων, μέ ανταλλαγήν επιστολών 
μεταξύ τής Έπιθεωρήσεώς μας καί τής έγ
κριτου έν Ίωαννίνοις Εταιρείας « Ή  Θεοτό
κος» τό δε ήμέτερον φύλλον μέ τό πρόγραμμά 
του, τής μεταξύ τών δύο φυλών ποοσεγγί-

σεως, έ'τυχε άπό τής έκδόσεώς του τήν επι
δοκιμασίαν τοΰ ύψίστου χαρακτήρας καί με
γάλης μορφώσεως A. Α. Μητροπολίτου Γερ- 
βκσίου πρός τόν όποιον εί'μεθα εύγνώμονες.

Κ έ ρ κ υ ρ α .  Ί Ι  Κέρκυρα έπανηγύρισε ώς έ'δει 
τήν κατάληψιν τών Ίωαννίνων, είς τήν Συ
ναγωγήν μέ ώραΐαν λόγον τοΰ Αίδεσ. Ά ρχι 
ραββίνου καθηγητοϋ Γουστάβου Καλό.

—  Ό  Άρχιρραβϊνος Καλό είναι άξιος εύγνω- 
μοσύνης διότι δ ι ’ έντονωτάτης έπιστολής διέ- 
ψευσε τά φανταστικά ψεύδη, τά όποΐα έδη 
μοσίευσε μερίς τοΰ Εύρωπαίκοΰ τύπου, κατά 
τήν κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης ύπό τοΰ 
Έλληνικοΰ στρατοΰ.

— Οί Ίσραηλΐται Κερκύρας ελαβον λαμπρόν 
μέρος είς τάς μάχας τοΰ στρατοΰ, δείξαντες 
αντοχήν, αύταπάρνησιν, ηρωισμόν.

Θά εί'μεθα εύτυχεΐς δημοσιεύοντες όνομα- 
στί παΐοι έκ τών ήμετέρων έ'λαβον μέρας είς 
τάς μάχας. Αναμένομε·' τά ονόματα.

Έ π ί  τοΰ παρόντος χύνομεν εν δάκρυ διά 
τόν θάνατον τοΰ Γαβριήλ Χ.Μιζάν έπισυμβάν- 
τας εις Θεσσαλονίκην, καί άναφέρομεν τά 
ονόματα τοΰ Γεωργίου Φέροου πληγωθέντος 
είς Σαραντάπορον καί τοΰ Ισραήλ Φέρραυ υίοΰ 
τοΰ προέδρου τής Ίσραηλιτικής Κοινότητας κ. 
Ή λία ό όποιας έ'λαβε μέ θαυμασθεΐσαν αντο
χήν μέρος είς όλας τάς μάχας τής Ηπείρου.

Χαλκίς. Είς μίαν διαδήλωσιν διά τήν κα
τοχήν τής Θεσσαλονίκης, παιδάρια τινά δια- 
βάντα άπό τήν Εβραϊκήν συνοικίαν έσπασαν 
τά τζάμια τής Συναγωγής καί μερικών σπη- 
τιών.

Ωραίας τρόπος έορτασμοΰ τής έλευθερίας, 
διά τήν όποιαν πάντες ήγωνίσθημεν !

Ή  Έλληνική δικαιοσύνη έτιμώρησεν, λ έ 
γεται μάλιστα πολύ αύστηρώς, τά παιδιά 
έκεΐνα.

Ε π ειδ ή  εί'μεθα πεπεισμένοι οτι δέν ύπάρ- 
χει Έ λ λ η ν  φανατικός διότι ό Ιλλην θηλάζει 
μέ τό γάλα τό αί'σθημα τής άνεξιθρησκείας, 
εί'μεθα βέβαιοι OTt οί τιμωρηθέντες, είναι καλ
λίτεροι τής πράξεώς των, καί ότι ή άνάμνησις 
τής τιμωρίας θά είναι δ ι ’ αύτούς γλυκεία άνά- 
μνησις, διότι θά ένθυμηθοΰν μέ υπερηφάνειαν 
τό φιλελεύθερον καί φιλοδικαιον τής πατρί
δος των.

Χανία. Οί Ίσραηλΐται Κρήτης παρακο
λούθησαν μέ χαράν τάς νίκας τοΰ έλληνικοΰ 
στρατοΰ. Έ τέλεσα ν  δοξολογίας μή ύστερή- 
σαντες τών άλλων όμοδόξων των. "Ενας ξε- 
νος εβραιος, ί'σως έμφορούμενος άπό υπερβολι
κόν ζήλον, άπητει οί Έβραΐοι Κρήτης νά.. . .  
δέν είξεύρομεν τή  άληθεία τι άπητει.  Τους 
ύβρίζει καί διά τόν Σιωνισμόν των. Ώ σ ε ί  δύ- 
ναται έβραΐος νά. είναι καλός πολίτης, έάν ά- 
π,αρνεΐται τά  ιδεώδη τής φυλής του.

Άναδημοσ εύομεν μίαν έπισταλήν τοΰ κ.

Μποσδαγιάννη έκ τής «Νέας Έρεύνης» άνα- 
φερομένην είς αύτόν τόν κ. Όρνστάϊν, χάριν 
ευγνωμοσύνης πρός τον φιλελεύθερον Κρήτα, 
καί διότι τά έπιχειρήματά του είναι σωστά.

Λ ά ο κ ί α .  Μετά τήν Κέρκυρα ή Λάρισα έ'- 
δωσε τόν μεγαλείτερον άριθμόν έβραίων στρα
τιωτών είς τόν πόλεμον. Κατά τήν άφήγησιν 
τής « Ε λ λ ά δ ο ς » ,  είς έξ αύτών Άζαρίας Άτούν 
έξετέλεσε καί ηρωισμόν. Αναδημοσιεύομε1/ 
τό σχετικόν άρθρον είς άλλην στήλην.

Β ό λ ο ς .  Καί έκ Βόλου πολλοί ίσραηλΐται 
έπολέμησαν καί πολλά συνεισέφερον διά τάς 
οίκογενείας τών έφέδρων.

—  Ή  Κοινότης ένήργησε υπογραφήν, ή όποία 
έφθασεν ήδη είς δρ. 9 , 0 0 0  έτησίως διά τόν 
διορισμόν Άρχιραββίνου. Ή  Κοινότης Βόλου 
φρονεί δικαίως, οτι ό πρώτος παράγων προα
γωγής αύτής θά είναι είς έπιστήμων ραββϊνος, 
έκ Γερμανίας κατά προτίμησιν, ώς εύκόλως 
μανθάνων τά έλληνικά. Διότι ό ραββϊνος μετά 
ταΰτα θά φροντίση διά τό Εβραϊκόν Σχολειον 
καί λοιπάς Κοινοτικάς άνάγκας.

—  Ό  κ. Δαβίδ Καλαμάρος ανώτερος υπάλ
ληλος τών Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων, έδώρη- 
σεν δρ. 1 0 0 0  είς τό Σιωνικόν Κέντρον διά 
μίαν οικίαν είς Παλαιστίνην διά τούς Έ 
βραίους τούς ποοσφυγόντας έκεΐ έκ τής Υ ε 
μένης.

Ε Ι Σ Π Ρ Α ΞΕ ΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ

ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ
Γά Ιδιωτικά κντία τοϋ Σιωνικόν Κεφαλαίου  

τοϋ παρελθόντος μηνάς άπέδωκαν.

’ΑριΟ. κυτ. 667,  Άαρών Άβδελας φρ. 2 ,8 5 .  Κ! 
668, Μωϋσής Μεζάν 0 ,50 .  Κ 66 ,̂ Τζών Λεβή κα. 
Τρα/ανας 0 ,1 0 .  Κ . 670, Χαίμ Λ. Άλχανάτης Λά- 
ρίσσα φρ. 3 ,95 .  Κ. 671 ,  Ζαχαρίας Μουρτζοϋκος~Βο- 
λ ο ς ϋ ,3 5 ·  Κ .  672  Μουρτζοϋκος, Σιγάρας, Λευή καί 
Σ&ΊΓ,ΙΟ. Κ . 673 ’Ιωσήφ Λεβής 1,90. Ε. 674, Σα- 
λώμ Φρατζής 2,90· Κ .  67 5φ Χαχάμ Λεβής 12 ,15 .  
Κ. 67b. Σαμουήλ Κοέν φο. 5. Κ .  677 Ζαχαρίας 
Λεβή 5 , V5. Κ. 678. ΛαυΚ καί ’ Ισαάκ Λεβή. Τρίκ- 
καλα φρ. 1 ,10 . Κ .  679 ,  Ήλίας Κοέν. Τρίκκαλα φρ. 
S',8 0 .  Κ. 680.  Μαυρίκιος Κοφφίνας Βόλος 4 tiU. Κ . 
684 ,  Σιμεών Κοέν 1,10. Κ .  685 ,  5αΰ?^Ματ>.0ίας 
5 ,8 0 .  Κ .  687,  Μωϋιής Λεβή 1 ,20 .  Κ. 688, Λούνα 
Έ λ .  Κωστή φρ. 2 ,9 0 .  Κ. 690 ,  Σαμπεθάϊ Μορδοχάί 
Τρίκχα)α φρ. 2 ,85 .  Κ .  691, Δαυίί Καλαμάρας Βό- 
λ ο ς - ^ - ί ΐ :  Κ .  692  Άβραμ Ναπολέων 0 ,35 .  Κ. 6¥ ίΓ  
Σαμουήλ ’Ιωσήφ, Τρίκκαλα 3 ,8 0 .  Κ .  694 ,  Μωϋσή 
Πολίτης καί Σα. Βόλος φρ. 2 ,45 .  Κ .  696 ,  Σαλβα- 
τώρ Λεβή, Τρίκκαλα 1 ,50 .  Κ .  096 ,  Βενιαμίν καί 
Ζαχαρίας Αασκαλάκη, Βόλος 1.10 . Κ. 697 ,  Λέων



Λεβή καί Βίκτωρ Πολίτης 3 ,83 .  Κ .  698 .  Ίεσούας 
Λεβή 2 ,85 .  Κ. 699 .  Μωϋσής Μ. Μωϋσής φρ. I .  Κ . 
700 .  Εμμανουήλ Μπερα/ας ? ,20 .  Κ. 701,  Μάρκος 
’UX. Γκανή 2 ,40 .  Κ. 702, Δαυ'Β Σαρφχ/τής 2. Κ.
704 .  Σιωνιστικός Σύλλογος «Ποαλέ Σιών» 4 ,5 0 .  Κ.
705, Ζ. Μουρτζοϋκος καί Ζ. Λεβής 0 .90 .  Κ .  706 .  
Ά?ελφοί Λεβή <pp. 17. Έ ν  ολω φράγκα 117.75.

Έ λ α ι ό δ ε ν ό ρ ι ι .

Ίεσούας Μ. Λεβή 7 ,50 .  Ίσραηλιτική Κοινότης 
Πόλου 5. έλαιοδ. φρ. 37 ,5 0 .  Άβράμ Μ. Κοέν, Λα- 
ρίσσης (επ ’ όνόματ« τών νεονύμφιυν Δαυίδ Μ. Κοέν — 
Ρεϊνούλα Άλχανάτη) φρ. 7 .50 .  Έ ν  δλω φρ. 52 .5 0 .

l’a ta i ίν Παλαιύτίνιι·

Σιωνιστικός Σύλλογος «Ποαλέ Σιών? Βόλου I δου
νάμ φρ. 50

ΟΙκίαι 'VeyevttfiSv έν ΙΙαλαιότίνη·

Κθς Λ. Κ. φρ. 1000.

Διάψοροτ δωρεαί ληφϋεΐΰατ «ιέ<ίω τοΰ Σιων. 
Συλλόγου « Όα6έ Σ«ών·> Λαρί<5όη<>

Ίωσηφ Σακκής φρ. 2. — ’Ανώνυμος φρ. 2 . — Σ α 
μουήλ Μισδρα/ής φρ. 1 .— Σαοΰλ Κοέν φρ. 1. — ’Ι 
σαάκ Φάϊς φρ 2. — Μωϋσής ’ Ισαάκ φρ. 1. — ’Αβράμ 
Σαούλ Κοέν φρ. 1. - ‘Ισαάκ Άλχανάτης φρ. 2 . — 
’Ιωσήφ Φελους φρ. 0 ,5 0 .  — Μωϋσής Α. Γιαμαλή φρ.
2 . — Μωϋσής Έσκεναζή φρ. 2. — ’Ισαάκ Ταραμπου- 
λοΰς φρ. 1 . — Χα'ίμ Λ. Άλχανάτης φρ. 1. — Ήλίας 
Κοέν φρ· 1. — Δαυίδ Μισδρα/ής φρ. 1. — Μωϋσής 
Σασσών φρ. 0 ,5 0 .  — ‘Αβράμ Μ. Κοέν φρ. 0 ,5 0  Δρ. 
Έζεκίας Σακκή φρ. 5. — 'Αβραάμ Λ .  Μισδραχή φρ. 
0 ,5 0 .  — Μωϋσής Β. Μισδραχής φρ. 1, — Ίσάκ Ναχ· 
μούλη φρ. 1 . — Σιμών Φρανσές 0 ,50 .  — ’Ιακώβ Του- 
ρών 0 ,50 .  — Σαμουήλ Σάμων φρ. 030.  — ΆβραμΓνος 
Μισδραχή φρ. 1 ,5 0 .  — Μωϋσής Η. Λεβής φρ. 0 , 5 0 . — 
’Ιούδας Σαμπεθάϊ φρ. 3. — Δαυίδ “Αγγελος φρ. I . — 
Σιμών Μαγρίσου φρ. 0 ,50 .  — Άβρααμ Μωϋσή φρ. 
0,50· — ’Ισαάκ Σασών φρ. 0 ,50  -  Δανιήλ Μισδραχης 
φρ. 0 ,5 0 .  — Δαυίδ Φάϊς φρ. Ί .  — Ίουδα; ΙΙελοσώφ 
0,50 .  —Μεναχέμ Μωϋσής φρ. I .  Έ ν  δλω φρ. 41.

( Έ κ τοΟ Σιωνικοΰ Συλλόγου Πώλου)·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ. I. Ε. Τό δεύτερον μέρος του «Verso 
le meta» τοΰ φίλου όμοδόξου καθηγητοΰ έξε- 
δόθη ήδη ύπό της Εταιρείας τών ώφελΐμων 
βιβλίων.

0 Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ  D E  B E N E D E T T I  ^

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ TOT «VERSO LA ΜΕΤΑ»

Ό  De Benecletti είναι γνωιϊτο'; ώ ;  φιλό
λογος, ιστορικός, ποιητής καί παιδαγωγός. 
Τά έ'ργα αύτοϋ έτυχον τνίς μεταφράσεως πολ
λών γλωσσών. Κ α τ ’ αύτάς έδημοσιεύθη ύπο 
τοΰ Σ νλλόγον π ρός  δ ιάδοσιν  ώ φ ελΐμω ν βιβλίων  
τό πρώτον μέρος τοΰ πολυκρότου βιβλίου Ver- 
SO la Meta, ύπό τήν επιγραφήν Έ γ κ όλ π ιον  
τώ ν Ν έω ν  καί τό δεύτερον μέρος οσον ουπω 
δημοσιευθήσεται. Τό πολύτιμον τοΰτο βιβλίον 
είναι πράγματι έγκόλπ ιον , ό'χι μόνον τών νέων, 
άλλά παντός ανθρώπου εγγραμμάτου, διότι 
πολλά διδάσκει καλά καί ώφέλιμα. Ώ ς  συνέ
χεια τ·?;ς συγγραφής ταύτης είναι καί τό Af- 
fetto. Τ  ά δύο ταΰτα παιδαγωγικά έ'ργα δι
καίως ετυχον τόσων έγκομίών άπό τόν πεπο- 
λιτισμενον κόσμον καί μεταφράσθησαν καί είς 
πολλά εκπαιδευτήρια καί παρθεναγωγεία είσή- 
χθησαν. Έ λπίζομεν καί τό Affetto νά μ ετα - 
φρασθί) είς τήν γλώσσάν μας.

Ό  De Benecletti είναι τύπος φιλοπο'νου 
λογίου. Ά ν  και καθηγητής εύσυνείδητος, κα- 
ταγινόμενος είς έ'ργα παιδαγωγικά, σχολικά 
καί γρζμματολογικά καί άρμόζοντα είς καθη
γητήν, ούχ’ ήττον δμως εύρίσκει καιρόν δ ι ’ 
ίστορικάς μελέτας καί διά νά πλουτίζϊ) τόν 
εύ'οσμον ιταλικόν Παρνασσόν μέ έ'ξοχα ποιή
ματα. Μίαν κ>ί μόνην ημέραν έ'μεινεν έν Ζα- 
κύνθω. Είδε μέρος της έξοχης μας καί τάς 
κυριωτέρας εκκλησίας καί ένθουσιασμένος άνε · 
χώρησεν, διότι έπεσκέφθη τήν πατρίδα τοΰ 
Φωσκόλου, τοΰ Σολωμοΰ καί τοΰ Κάλβου.

“Φιλελεύθερος» Ζακύνθου

Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ

Παρακα?ιοϋνται θερμώς οι όλίγιστοι 
συνδρομηταί οί καθυστεροΰντες είσέτι 
τήν συνδρομήν των να τήν έμβάσωσιν, 
άφοΰ ήδη εληξεν καί το έ'τος τής συν
δρομής.

Η Ι Σ Ρ .  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ

Ευχαριστεί πάσας τάς έν Έλ?ι.αδι Ί σ -  
ραηλιτικάς Κ οινότητος, ’Α θηνώ ν, Κ ερ
κύρας, Βό?:ου, Τρικκάλων, Χα?»,κίδος 
πλήν τής Λαρίσσης, αί όποΐαι άναλαβοϋ- 
σαι τήν πληρωμήν συνδρομών τινων, έτή- 
ρησαν τήν ύπόσ/εσίν των έμβάσασαι εγ
καίρως τό αντίτιμον.

B U l a l a E T l H  F T l N A N e i E R

LA BANQUE DATHENES
E T  S A  R E O R G A N I S A T I O N

Comme plusieurs de nos lecteurs, de 
la Grece et de l ’etcanger appartenant 
au monde du commerce et de la finance 
ont des relations directes ou indirectes a- 
vec la Banque d ’Athenes, nous croyons 
servir leurs interets en mettant sous 
leurs veux 1’interview suivante du l)i- 
recteur de la di to Banque.

— Depuis six ans, a (lit M. Matzas 
Directeur general de la Banque d ’Athe
nes, a ur\de nos confreres, des crises suc- 
cessives sevissent en Orient. Notre Ban
que a eu. a subir la-dessus des pertes 
considerables. Nous nous etions proposes 
d ’amortir par degres ces pertes en re- 
duisant pendant quelques annees nos 
dividendes. Cette mesure etait d ’autant 
plus justifiee q u ’une par tie de nos por- 
tes n ’a pas encore ete realisee; il ne 
s ’agirait pour ce dernier cas que d ’une 
mesure de prevoyance pour 1’amortis- 
sement des pertes a mesure qu’elles 
iraient se realiser.

Les choses etaient la, lorsque ont e- 
clate les deux dernieres crises, les plus 
serieuses entre toutes, la crise egyptien- 
ne dont tous se rappellent les facheuses 
consequences et celle produite par suite 
de la derriiere guerre turcobalkanique. 
Cette derniere crise, a cause de l ’eten- 
due de nos affaires en Turquie, a eu 
pour nous des effets surtout negatifs, 
fermeture de comptoirs, diminution des 
profits etc...

Mais voila q u ’un nouvel horizon s ’ou- 
vrait a l’activite du peuple grec par les 
victoires de notre armee. La-dessus,nous 
commencames a eprouver de l'hesitation 
s ’il etait convenable de continuer dans 
la voie des amortissements graduels a- 
vec la reduction des dividendes, ou s ’il

ne valait pas mieux faire d’un coup ta 
bula rasa de tout ce qu'il y avait de faible 
dans notre passe, pour assainir defini- 
vement notre Actif, et renforcer nos res- 
sources financieres, a fin de nous trou- 
ver en etat de reprendre integralement 
notre activite et le payement do nos 
dividendes dans la nouvelle periode que 
la conclusion de la paix va inaugurer.

Nos amis de Francequi detiennent les 
4)1) de nos actions, se sont empresses a 
couper court a nos hesitations, en nous 
declarant formellement que l ’interet 
tout aussi bien de la Banque que des 
actionnaires exigeait une liquidation 
radicale, meme avec le sacrifice d ’une 
partie du capital social.

La-dessus avec la collaboration de 
nos amis nous avons procede a la veri
fication circonstanciee de. tous les chefs 
de notre Actif, et sommes venus a la 
conclusion que, pour que la liquidation 
fut complete, sans crainte d ’ulterieures 
pertes par effet des vieilles entreprises, 
il etait necessaire non seulement de ne 
pas distribuer de dividende pour le se- 
mestre ecoule, mais de reduire notre 
capital social du 25 o)o. Ce 25 o)o ser- 
virait en partie a completer nos amortis
sements et en partie comme fonds des
tine aux affaires pas encore liquidees.

En meme temps la Banque de l ’U- 
nion Parisienne dont j ’entendais parlor 
plus haut, la quelle a eu une nouvelle 
preuve de la vitalite de notre Banque 
par l ’etudecirconstanciee de notre Actif, 
s ’est chargee de nous assurer les 15 
millions d ’un nouvel emprunt qui nous 
permettra de porter notre capital so
cial a βΟ millions comme il 1 ’a ete jusqu ’a 
ce jour, et surtout de donner a nos af
faires un essor adequat au developpe- 
ment que notre pays va prendre apres la 
prochaine conclusion de la paix.

Les a vantages de la combinaison ci- 
dessus, sont faciles a comprendre, et se 
resumest comme suit :

a) Liquidation generale et complete



do toute perte realises ou presurriee 
realisable par fles affaires contractees 
jusqu ’aujourd ’hui.

b) Reprise du payement des dividen- 
des, qui ne pourront quo se ressentir de 
l'amelioration des affaires de la Banque 
apres la conclusion de la paix. Ce paye- 
ment ne pourra que profiter de l ’elimi- 
tion do tout ce qui n ’ etait pas solide dans 
notre Actif, car notre Banque n ’aura a 
payer a proprcmcnt parler que le divi- 
dende de 450,000 actions, les 15 nou- 
veaux millions devant donner, bien en- 
tondu, des profits correspondants.

c) Consolidemont substantiel de la 
Banque par de nouveaux moyens pecu- 
niaires.

d) Affluence d ’un nouveau nume
raire en or dans notre pays, qui plus 
quo jamais, a bcsoin aujourd’hui des ca- 
pitaux etrangers et enfin.

e) Nos clients en general et ceux qui 
ont do placements chez nous profiteront 
des nouvolles forces que la Banque met- 
tra a lour disposition. Notre nouveau 
capital de 15 millions donne surtout 
un sur plus de garantie aux placements 
a nous confies.

II faut ajouter que par effet des in
novations ci-dossus, notre administration 
elle mome gagnera au point de vue d ’une 
reorganisation plus partaite,avec un ser
vice de conlrole plus etendu. Notre Co
mite de Paris vorra aussi ses attribu
tions augmentees, par le droit consulta- 
tif qui lui sera octroye. Le dit Comite 
conjoinctement a la filiale que nous al
iens fonder a Paris, formera le centre 
d ’action de notre Banque dans la capi- 
tale de la France, en ce qui concernc 
nos r.ombreuses affaires dans ce grand 
pays. Ce centre d ’action pourra a 1’ave- 
nir rendre des services plus grands au 
commerce grec, et devenir le tra it -d ’u- 
nion enlre le capital frangais et l ’acti- 
vite grocque a la quelle la paix ouvrira 
bientot, j ’aime le repeter, un liorizon 
plus vaste.

J ’ajoute quo nous avons pris les me- 
sures necessaires pour que les vioux ac-

tionnairesde notre Banque aient la prefe
rence dans 1’achat des nouvelles actions 
au prix effectif, en les mettant ainsi en 
etat de se refoire de la perte qu'ils ont 
a subir aujourd’hui; perte dont ils se- 
sont couverts aisement par les dividen- 
des prochains et la hausse de nos actions, 
qui sera la suite naturelle de l ’assainis- 
sement de l ’Actif de notre Banque.

Voila en grandes lignes les questions 
dont l ’Assemblee generale des action- 
naires de la Banque d ’Athenes aura 
bientot a s ’occuper. Je  ne c’.oute aucu- 
nement qu ’elles auront 1 ’approbation ge
nerate, comme elles ontregu 1’approba
tion de nos actionnairos frangais et des 
amis que nous avons cru de notre de- 
coir de consulter. Parmi ces amis l ’opi- 
nion de l ’eminent gouverneur de la Ban
que Nationale Mr Jean Valaoritis nous 
a ete tres prccieuse et tres encoura- 
geante autant a cause des fonctions 
elevees qu’il occupe, que par sa compe
tence en la matiere et son experience 
exceptionnelles.

Et ces encouragements, apres les 
faits que je viens de vous relater, savoir 
l ’examen des differents chefs de notre 
Actif, elabore en collaboration de la 
Banque de 1’Union Parisienne, qui a 
pris la dessus a sa charge une partie si 
importante de nos nouveanx capitaux 
(a un moment ou toute speculation eco- 
nomique est ajournee on Europe) parlent 
si eloqueinment en faveur des mesures 
arretees, que tout autre explication de- 
vient oiseuse. Mais surtout les faits que 
fe viens d ’enumerer, attestent·d’une ma- 
niere peremptoire la vigueur de Notre 
Banque et explique la confiance dont ses 
amis l ’honorent.

«Athinai»

N. de la B. Nous publions ce Bul
letin financier en frangais croyant qu ’un 
nombre plus grands de lecteurs pourra 
ainsi en profiter.


