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προέδρους των Κοινοτήτων σ. 8.

Σημειωθείς.
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Α ' σ. 14. Εβραίοι καί Τούρκοι (Κοφφινά) σ. 
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σιν (Ν. Σ.) σ. 122. Ο Άρχιρ. Θεσσαλονίκης 
προς τήν «Εστίαν» σ. 123. Τα εθνικά γεγο
νότα και οί Ίσραηλϊται (Μποσδαγιάννη) σ.167. 
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σ. 66. Συνέντευξις μέ τον Άρχιρραβΐνον 
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και ή μεταβολή υπηκοότητάς σ. 69. Οί Ε 
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Περί τών έν Έλλάδι Εβραίων (Άκρόπολις) σ. 
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Πάσχα σ. 1. Σαβουώθ σ. 37. Επέτειος Ι 

ερουσαλήμ σ. 8 1 .Εορτή Μακκαβαίων σ. 148.
Διηγήματα.

Μή φονεόσης σ. 81. Έ νας προδότης σ. 107.
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σής καί Θεοκρατία (Σακελλαρίου) σ. 144. Σαμ- 
πεθάϊ Τσεβή (Δυοβουνιώτου) σ. 196. Έλληνες 
καί Ίσραηλϊται (Φιλελεύθερος) σ. 198.

Ταξείδια.
Σημειώσεις ταξειδιώτου. Τρίκκαλα σ. 148 

(ά'νευ συνεχείας)

Φιλολογία.
Ί Ι  γυνή εν τώ έβραϊσμω (άρχιρ. Καλό) σ.

2. Ίσραηλιτική ευθυμία (Άδλερ) σ. 10. Βα- 
βυλωνιακοί ψαλμοί (Δυοβουνιώτου) σ. 19α· 
Έξέλιξις τής εβραϊκής έν Παλαιστίνη (Εβρα
ϊστής) σ. 38. Ταλμούδ (Μ. X.) σ. 127. Ταλ- 
μουδικαί διδασκαλίαι σ. 147. Ρ. Ίεουδά Ά -  
λεβύ σ, 166. Σιωνιάς τοϋ ίδίου (Μετάφρα-



ί  αι? Καρβούνη) σ. 17(3. Εβραίοι, Ίσραηλΐται, 
’Ιουδαίοι (Μ. X .) 193. ’Ασιατικά ονόματα έν 
Ευρώπη σ. 8G.

Ε π ί κ α ι ρ α  κ α ι  π ο ι κ ί λ α

Γερμανοεβραΐοι σ. 24. Ή  Άγγλικανική Έκ- 
, κλησία και μία διάλεξις περί 'Εβραίων σ. 49.
/ Ισραηλίτης πολεμιστής σ. 199. Ό  «Ταχυδρό

μος» κατά τής συκοφαντίας αϊματος σ. 170. Ό 
βασιλοκτόνος Σχοινάς 170.

’Ανταποκρίσεις.

Έκ Γερμανίας (Σέσκελ) σ. 12, 5 0 .Έ κ Χ α - 
νίων(Σεζάνα καί Σαρφατή) σ. 29. Έκ Θεσσα
λονίκης (Η. Κωέν) σ. 30. Έκ Κάιρου (Ι.Σ .Λ .) 
σ. ο ΐ .  Έκ Φλωρεντίας (Καλό) σ. G3. Έκ Χα- 

* ν^,,ν· Ό  Βασιλεύς Κωνταντΐνος έν τή Συνα
γωγή (Μ. Σεζάνα) σ. 109. Έ κ Καΐρου σ. 
182. Έκ Κερκυςας σ. 182. Εκδηλώσεις συμ
παθειών εις την «Ίσρ . Έπιϋεώρησιν» σ. 88. 
Ηρωισμός έβραίου στρατιώτου (επιστολή X.
1 ραπεζουντίου σ. 178. Διάψευσις συκοφαντιών 
εξ Ίωαννίνων σ. 104 .Έ ξ Ίωαννίνων (I. Κο- 
φίνα) σ. 183,

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .

Τσαοράημ. Ποιήματα τοΰ Δρ. Καμίνκα (Μ. 
X.) σ. 28. Βιβλιοθήκη 'Ιερουσαλήμ (Καλό) σ. 

_y-12 i). R e lractez-vous τοΰ Δρ. Βελέλη (Μ. 
X .) σ. 125. ΠΠ> M accab i. Έργα καί ήμέραι 

'ΛΛεκοϋ (Μ.Χ.) σ.126. Δ ί Μοϋσαι Ζώη σ . ΐδ ΐ .
 ̂ Άρχ. Μεϊρ καί εβραϊκή συνοικία Ίωαννίνων, 2 

σκιαγραφίαι τής Κας Καραβία (Μ. X.) 25.

Έ κ  τον εβραϊκόν κόο’μον.

Σελ. 17, 30, 51, 73, 129, 153, 171,186,
199. Έγκαϋίδρυσις Άρχιρ. ’Αγγλίας σ. 23. 
Νέος εβραϊκός Σύλλογος εν Γαλλία σ. 64. Ή  ύ- 
πόθεσις Μπεϊλίς σ. 109. Αντίλαλοι δίκης Μπε- 
ϊλίς σ. 150.

’ Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά  κ α ι  Ί ι ίρ α η λ ιτ ικ α χ  
Κ ο ιν ό τ η τ ε ς  Ε λ λ ά δ ο ς .

- ελ; ,1 5 .3 ! ,  54, 87 151, 153, 106, 184,
200. Εξετάσεις εβραίκοΰ σχολείου Κέρκυρας 
σ. 106. Έβραΐκαί συμπάΟειαι διά την Κρήτην 
σ. 109. Ό  ιατρός I. Λευης σ. 103.

Οι Ίσραηλΐται εις τί|ν κηδείαν Ι’ίωργίου Α' 
σ. 13. Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος έν Θεσσαλο
νίκη σ. 102. Ό  Βασιλεύς εις τήν Συναγωγήν 
Καβάλλας σ. 103. .

Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία *
Σελ. 20, 33.

I*nrtie lrnn<*aise.
Pour la  m ort du roi Georges p ag . 18. 

Mouvemcnt sioniste en Grece' 18. R enais
sance des le ttres  sem itiques 19.Le grand  
Rabin E hrenpreis 33. Mr Coffinas et les 
Is rae lite s  34. L a  lan gue hebrai'que 34. 
Ces jo u rn a listes  35. M. Venizelos et sa 
po litique 50. L a  nouvelle g u erre  b a lk a - 
nique 75. Ses a tro c ites  75. M. D ragou- 
mis et son in te rv iew  90. Nouvelles 92. 
Les Is rae l i te s  et la Grece 137.Grand R a 
bin ot Roi 137. L c M inistre Repoulis 
139. L e liv re  de Mr M accas 140. Pro
testation  155. Nouvelles 156. Le I’o ly- 
technique 18/. Le Congres des Com mu 
nautes 187. Nouvelles 188. Le liv re  d ’ 
E ster 203, Sionism e et socialism e 204.

ΣΗΜ. Έκ λάθους τυπογραφικού τό 2ον 
φυλλάδιον αντί νά άρχίση μέ τήν σελίδα 21 έ- 
πανέρχεται πάλιν εις τήν 17. "Ωστε τάς έπανα- 
ληφθείσας σελίδας 17, 18, 19, 20 σημειοΰμεν 
εις τον παρόντα πίνακα μέ 17α, 18α, 19α καί 
20α καίσυνιστώμεν εις τούς κάμνοντας συλλογήν 
νά προσΟέσιοσιν τό α  εις τούς αντιστοίχους α
ριθμούς τοΰ 2ου φυλλαδίου, ούτως 17α εις τήν 
σελίδα ποΰ περιέχει τήν συνέχειαν « 'Ο βασιλεύς 
Σολομών» καί 19α εις τήν αμέσως έπομένην 
οπου τό α'ρθρον «Βαβυλωνιακοί ψαλμοί».
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Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Έ τησ ία  διά τή ν 'Ε λλάδα ..............................Δρ. 1 0 .—
» ’Εξωτερικού....................................... Φρ. 1 0 . —

’Α γγελία ι ό στΓχος .......................................  » 1 . —
Δια μεγάλας αγγελίας γ ίνετα ι ιδιαιτέρα συμφωνία.

Γράμματα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξης : 
Διεύθυνσιν « Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως » όδος 

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΟΡΗΣΙΣ
(Revue Israelite)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΠΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΙΔΗΣΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ I
’Ετήσια διά. τήν  'Ε λλάδα ................................Δρ. 1 0 .—

» ’Εξωτερικού.......................................  Φρ. 1 0 . —
’Α γγελία ι ό στίχος .......................................  » 1. —
Διά ρ,εγάλας αγγελίας γίνεται ιδιαιτέρα συαφωνία.

ΕΚΚΛΗΣΙΣ

m m m m m m m m m m :

Άναγνώσατε τήν έξ Άμβούργου επιστολήν 
τοΰ παρόντος φύλλου j Βλέπετε πόσον αΐσιο- 
δόζως τελειώ  ει} «"Όταν ή νεολαία είναι μεθ’ 
ημών, ίδικόν μας είναι τό μέλλον» ! Καί ό 
έν Έλλάδι εβραϊσμός τό παν έ'χει νά ελπίζη 
από τούς νέους και ή α Ίσραηλιτική Έπιθεώ- 
ρησις» προς σας αποτείνεται. Λέγοντες δέ 
νέους δεν όρίζομεν ό'ρια ηλικίας. Μίαν φοράν 
ενας λόγιος Κινέζος— ό καί πρεσβευτής έν ΓΙα- 
ρισίοις— καί παρισινός τό υφος καί τό πνεύμα 
έ'γραψεν άοθρον εις τό Φιγαρώ μ.έ τίτλον «πως 
γ ίνετα ι τις παρισινός» δεικνύων οτι παρισινός 
—εύγενής, πνευματώδης, άπέρριττος— γεν- 
ναται τις καί έν Κίνα, ενώ δύναται νά είναι 
τις κινέζος...γεννηθείς εις τό Παρίσι! ’Έ τσι καί 
ήμεΐς λεγοντες «νέους» έννοοΰμεν τού; ϊ γ ον- 
τες νέαν τήν ψυχήν ανεξαρτήτως ήλι/.ίας, έν- 
νοοϋμεν τούς αΐσθανομένους καί τήν ψυχήν των 
άνανεωμένην εις κάθε νέον βημα άναναγεννή- 
σεως τοϋ εβραϊσμού, καί θεωροΰμεν γέροντας 
καί τούς φαινομένους νέους τήν ηλικίαν, ά λλ ’ 
ούοέν έ'χοντας κοινόν μέ τάς νέας προσπαθείας 
της εποχής μας.

Εις τούς τοιούτους νέους— συμπερϊλαμβάνο- 
μεν δέ καί τάς νέας— άποτείνομεν εκκλησιν ύπέο 
της « Ίσραηλιτικης Έπιθεωρήσεως.» ’Από αυ
τούς, τούς ένθουσιώδεις τούς άντιλαμβανομέ- 
νους πόσον ωφέλιμον, απαραίτητον είναι εν 
οργανον ίσραλητικόν. διαφωτιστικον, περιμέ- 
νομεν ύποστήριξιν. Ό  έν 'Ελλάδι ΐσοαηλιτι- 
σμός δεν έ'δωκεν ακόμη Μαικήνας, 'ίνα υπο
στηρίξουν τάς ωφελίμους πρωτοβουλίας, ή ή 
ύποστήριξίς των δεν προβαίνει πέραν των λόγων. 
’Εναπόκειται λοιπόν τοδτο εις τό μικρόν βοήθη
μα,εις τήν συνδρομήν τήν δεκάδραχμον παντός, 
έπιθυμοϋντος τήν προαγωγήν τήν πνευματι
κήν καί τήν ηθικήν ύποστήριξιν καί άναγνώ-

Γρα;.ψ.ατα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξης : 
Διεύθυνσιν « Ίσραηλιτ ικής Έπιθεωρήσεως » δδός 

’Αποστόλου Παύλου 39 ’Αθήνας.
Adresse : A la Direction de la «Revue Is rae l i te »  
Rue de I’ Apdtre Paul 39 Atlienes.

ρισιν τνίς αρχαίας καί ανθρωπιστικές διδα
σκαλίας των πατέρων μας.

Εις τούς «νέους αυτούς έβραίους» άποτει- 
νόμεθα καί πάλι* ϊνα μετέλθουν είδος προπα
γάνδας υπέρ τοΰ μόνου φιλολογικού οργάνου 
τής ίσραηλιτικϋς ανατολής, ίνα έπιτευχθ-jj 
γλήγορα ή δίς του μηνός έ'κδοσίς του.

Π Α Σ Χ Α

Ή  « Ίσραηλιτική Έπιθεώρησις» εύχεται 
εις τούς συνεργάτας καί συνδρομητάς αυτής 
τό καλό Πάσχα.

Ούδέποτε ή έορτή αΰτη της άνοίξεως καί τνίς 
ελευθερίας εωρτασθη με τόσην χαράν μέ δσην 
θά έορτασθνί φέτος εις τήν χώραν μας, κατό
πιν των θριάμβοιν οί όποιοι έμεγάλωσαν τήν 
πατρίδα καί έδωσαν αύτνί συναίσθησιν της 
ζωτικότητος αύτης.

Καί ύπό έ'ποψιν ϊσραηλιτικήν, ή φετεινή 
έορτή παρεχει αφορμήν άγαλλιάσεως εις τούς 
ήμετερους ομοθρήσκους, διότι καί τό ίσραηλι- 
τικόν συναίσθημα εγνώρισεν κατά τήν τελευ- 
ταίαν εξαμηνίαν άνθησιν άγνωστον μέχρι 
τοΰδε. Διά τό αίσθημα δέ τοΰτο τό άουπνι- 
σθέν εις τούς ήμετέρους όμοδόξους ώφείλομεν 
χάριτας εις τήν Ελληνικήν πατρίδα, ή οποία 
ύπνϊρςεν ή έ'μμεσος τούτου αφορμή διότι μέ τό 
έγερτηριον τοϋ πολέμου έκίνησεν ολόκληρον 
τήν ψυχήν ημών, και ώς έλλήνων καί ώς Ισ
ραηλιτών. Εις Θεσσαλονίκην, Βόλον, Λάρισ- 
σαν, Κέρκυραν καί Πρέβεζαν, έξ ό'σων περι- 
ηλθον εις γνωσίν μας, μέ τά έλληνικά θούρια 
ήκούσθησαν όσον ούδέποτε καί τά Σ^ονικά 
άσματα. Οί αντίλαλοι της Άκροπόλεως καί 
της Σιών ήχησαν έν γλυκεία άρμονί^ ύπό τόν 
φιλελεύθερον τοΰτον ουρανόν της Ελλάδος.

’Ακρόπολις καί Σιών, ’Αθνίναι καί Ιερου
σαλήμ, οί όυο πόλοι, περί ους περιστρέφεται 
ή ψυχή τοΰ ελληνος Ισραηλίτου, τνίς πατρίδος



ι ς ρ α η λ ι τ ι κ β

ε ις ην μ«ς συνδέουν κοιναί τύχ α ι κα  ̂ κοινοί
, Γ *  του« β«(*®ολι'τ«ς (Α*ς, κ*ί Κ ε ίνη ς  

εις ην μας συνδέει ή ιερά άνάμνησις τοΰ π α
ρελθόντος και ή έλπ ίς τη ς άναγεννήσεω ς, διά  
της ®*βΜϊ«νης, τω ν σκλάβων εκείνων άδελφών 
μ ας, οι οποίοι εις αύτήν άποβλέπουν ώς μόνην 
γλυκέ ιαν ελπ ίδα  ελευθέρου εργασίας.

Ε π ι τ ε λ ε σ α ν τ ε ς  φ έτο ς  π ι σ τ ώ ς  τ α  κ α θ ή 
κ ο ν τ α  η μ ώ ν ,  ως π ο λ ί τ α ι  κ α ί  ώς έβραίοι, δς 
εο ρ τα σ ω μ ε ν  ευφροσύνως κ α ί  μ έ  ά ν α π α υ μ έ ν η ν

λ·Γν»ί ”  * * » *  * “  » %  γ « -

~'ΐ38«ιΣ»3Ε*«~

Η ΓΓΝ ΑΙΚΑ ΕΝ Tfl Ε Β Ρ Α Τ Σ Β β
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΔΟΣ  

Α Λ Λ Α  ΓΓΝ ΑΙΚΟΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

ν U0’'* ί τ ? * θέτσι; εδραίας εις τήν έβραϊ- 
xflv κοινωνίαν; Ητο περιωρισμε'νη ώς εκείνη 
της ανατολίτιδος, % *Τ0 ^  ό ,(χ Χ
Τ ί' ί'υνκ,ικα των νεωτέρων χρο'νων, διά την 
κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  καί έ'στιν δτΓ πολι^κήν τη 
ορασιν, διζ την χάοιν τήν όποιαν προσδίδει 

> ° V β,10; ^ ε Τ0, ™ υ>α καί τό χαμόγελό της; 
Etc το Ταλμούδ (Σαββάτ 116) άναγινώ- 

σκοαεν ταοε : ]
« Η Ίμμά Σαλώμ ξακουστή άδελφή του 

μεγάλου 1 αμαλιηλ καί σύζυγος του ούχί <5λι- 
γωτερον διάσημου Ραββί Έλιέζερ εΓνε νείτο 
»»  φα , „ φ„ ,  j  ,  ^  *  /-

<'■" * ' V ' :  “ *?»■“ . ( ' - » !  « τ , γ ό ρ , ,  
σοφούς τοΰ ’Ισραήλ). Ή  Ί ν ν ϊ  Γν> ι > ,Λ' ; 1 Jrr-a και ο I αμα-
λΐήλ εμ/,χανευθησαν τό έξης διά νά δείξουν
-οώ-ον 7 T 3!' t r ^ °  ° φιλόσοφος. Μετέβη 
' ' ι  ̂ ΙίΛίΑ0ί ^τοδσα τήν γνωμοδότησίν
τ ο υ  εαν εδικαιούτο ώς γυναίκα νά λάβη με- 
ριοιον της  ̂ πατρικές ουσίας. «Η ’W ' SL  
προηγουμένως φέρει ώς δώραν ενα λ α μ π τ ή ΐ 
χρυσουν εις τον φιλόσοφον. Οδτος εϊπεν- Βε- 
«α ι«ς οτι δικαιούσθε. ’Αλλά, άπεκρίθη ή 

μμα δεν λεγει 0 μωσαϊκό; νόμος ό'τι ^

ρ Γ 0με- ίλ°'νθν’ ^  ύ^ΡΖ*των άρρέ-
v ^ L  ' :/0ft 0? π ζ λ ζ ι°'- ° όποιος κατηο-ΤΑθή τωρα ουκ εστι άνήρ ού ρ ν ^  ο[

Τήν επαύριον ήλΟεν ό Γαμαλιήλ, άφοϋ προη
γουμένως ειχε στηλει δώρον όνον έκλεκτου ε·”- 

ους και ηρωτησε τόν φιλόσοφον. «Πώς άπε- 
<ρ ης εις την αδελφήν μου εδώ παροΰσαν ότι
* **“  μ  τόν *νδρΓ
Γ\°,αμαρτανειν  είναι άνθρώπινον άπήντησεν 
ο φιλοσοφος. Άναντηρρήτως, κα1 4 ^  «
βέβαιοί «ουκ ηλθον καταλύσαι τόν νόμον» —
Ι ως, ειπεν η Ιμμά, ή χρυσ·/? μου λάμπα τό
σον κακα φωτίζει τό πνεΟμα σου ; - ’Αδελφή.

*1πε1  ά Γ7 · αλι^> καθώς εις τόν γνωστόν μΰ- 
ν ’ εν ας ονος εσβυσε τήν λάμπα

, Π°?'λά / r * ™ 1 ^  νά έξάγη από τό ανωτέρω διηγημ*. >'1ΐ7ω; φ ^  °
τους πρώτους χρόνους τοΟ Χριστιανισμού πολ
λοί νομομαθείς (τότε τά θρησκευτικά βιβλία
κ ά Τ ν ! ν 7  ^  έφήρμοζον παλαιάνκα νεαν διαθηκην κατα το συμφέρον της στιγ
μής, αλλα τούτο ου τοΰ παρόντος.

καί'ό-ι τ ' Ζ Ρ ίτω^  ά ρ μ α τ ο ς  βλέπομεν 
οτι, καθώς σήμερον εις την ευρωπαϊκήν κοι

νωνίαν, και τοτε εις τήν εβραϊκήν συνεζητείτο 
ο ζ η τ ψ α  των δικαιωμάτων της γυναιχός.

λιήλ Τ ' ευφυν,? ά^ελ? ';ι το° Γ*ν·*-, ε’ ελε-=; ζήτημα τοΰ γυναικείου δ -
Καιου εις τα τ·̂ ς πατρική 0ύσίας, σημαίνει
οτιτουτο^ητο το μόνον σημεΐον ίσότητος τό
° λ - διεκδικοΰσεν. Κατά τά άλ)α
ησθανετο «αυτήν Γσην. Προσέτι βλέπομεν δ"  
η εβραια η τοτε ειχε άρκετόν πνεύμα ώστε 
να ελθ/3 εις συζητησεις μέ φιλοσόφους. Κατά
λ 1 τ έ Γ  'δ ψ ? έν * Τ̂ ο να δ ικ ^ 5 ^ θ ο ς  £  
λων εβραιδων δυναμεθα νά άναφέρωμεν ά λλ*^
περιορισθωμεν μνημονεύοντες τήν εύφυεστάτην 
και γλυκειαν Βερουρίαν σύζυγον τοΰΡαββί Μείο 

*  * 0 ^ 1  κοινω,ίαι, των μΓλλ^ 
προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς ή το0 
Βερολίνου εγνωρισαν τήν γοητείαν τνίς γυναί 
χος εις τον κοινωνικόν βίον, ε?ναι διότι ή Κορ-

ϊ ν ο ^ Τ  ^ ^  Δ έ Λ ^  -  o U ,
vpη ~ “?ωΤα αΡιστοκΡατιχά σαλόνια της
γερμανικής πρωτευουσης, ήσαν άπόγονοι τη .

μμα και της Βερουρίας !—  Ά λλά καί τ «« 
σημασίας η οποία έδίδετο εις τ ήν ^ίδρασίν

Ζ Γ Ζ Ύ -  χάρ'·τ0ζ- |i*S ff*PeZe‘ άν^ρίθ-
μέ τήΓ ’Αβ ΖύΤ'̂  < βιβλ1^  εποχή
ε¥ έλε4  Γ ναϊκκ όποιανε ίελε,εν ο Ιω^β δια να πείσν) τόν Δαβίδ ύ-έο
του υιου του. Πράγματι ουδέποτε ό Έβραϊ 
γ ς  εθεωρησε την γυναίκα ώς πλάσμα L u  
χες και ασημαντον εχον μόνον καθήκοντα χαί 

δεν δικαίωμα. Δέν ύπ^ρξε ποτέ ά ν τ ικ ^ Γ  
νον εριφρονησεως καί παρημελημένον. '

Η γυνη δεν επλάσθη άπό δλην κατωτέβαν 
του ανόρος ούτε άπόδύναμιν κατωτέραν. Αύ'τό'
ο θεός την έδημιούγησε από τό ~ > ’δα (ν ; ν ' σωμα τοΰ άν-
S ;  '« *ς Τ&0τθ καί Ρ"τώ ’ «τι προω- Ρ c„ ;  ^ντροφος τοΰ ανθρώπου.
καθώ ζ *  μακΡάν της κοινωνίας,
καθω, αι ανατολιτιδες, έ'χαιρεν ε’ντίμου ελευ
θέριας επαιζε τόν σπουδαιότερον ρόλον ε ί ^ ν
> S i r V’ καΐ βιομηχανίαν καί

°ύδ£μία διάκρισις εις τόν έβοαϊκόν voVv 
μετα ,υ ανδρος καί γυναικός, ή όποια δέν άπε 
κλ ιετο ούτε καν άπό τάς έθνικάς συνελεύσε,ς 

«Συνάθροισε τόν λαόν, λέγει ό u ^ J l  
νομός, προκειμενου περί διδασκαλίας  ̂ άνα?
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κοινώσεως νομοθετικών μέτρων, συνάθροισε 
ολους, άνδρας γυναίκας και πα ιδ ία ... »

Καί ώσεί, ό κώδηξ ό εβραϊκός ειχεν εΐ'πει 
τήν τελευταίαν λέςΐν, περί λαϊκών ελευθεριών, 
δέν σ£ς φαίνεται, εϊρήσθω έν παρόδω, οτι πα- 
ρίστασθαι εις λαϊκάς συναθροίσεις σημερινάς, 
όπου εις άπόστασιν 40 αιώνων, οί σοσιαλι- 
σταί, φέρουν εις τάς συνεδριάσεις καί τά παι
διά των ;

Τό Ταλμούδ μάλιστα, καί εις τοΰτο ημείς οί 
άνδρες δέν θά είμεθα πολύ ενθουσιασμένοι προ
βαίνει μέχρι τοΰ νά άποδώσν) εις τήν γυναίκα 
(Μπεοϊσίτ Μπαρά 18) άνωτέοαν νοημοσύνην 
τοΰ άνδρός ! Της γυναικός, άναγινώσκομεν εις 
Άνασήμ σελ. 19, αυξάνει ή αξία μέ τήν ηλι
κίαν, καί τό εναντίον συμβαίνει μέ τόν άνδρα !

Διά τήν πολιτικήν δρασιν της γυναικός, της 
οποίας δέν άπεκλείετο έν τώ ’Ισραήλ, άρκού- 
μεθα νά άναφέρωμεν την βασίλισσαν ’Αλεξάν
δραν, ή οποία κατά τήν κρίσιν καί αύτοΰ τοΰ 
Τωσήπου, αύστηροΰ έπιτιμητοΰ τοΰ Οί'κου τών 
Ήρώδων, «ηυξησε τό κράτος, έ'καμεν αύτό 
σεβαστόν εις τά έ'ξω, καί έξητφάλησε έσωτε- 
οικώς τήν ειρήνην» τά δύο μεγαλείτερα άγαθά 
τά όποια δύναται νά προσφέρϊ) ενας άρχων.

Ή  νεωτέρα κοινωνία διακρίνεται,καθώς έδί- 
ξαμεν άνωτέρω, διά τήν συμμετοχήν τνίς γυ- 
ναικος εις τήν κοινωνικήν δρΚσιν. Ή  γυναίκα 
εργάζεται όπως ό άνδρας. Ή  συνεργασία αυ
τή έδημιούργησε τήν ευημερίαν καί έξησφά- 
λισε κατά τάς άπροόπτους εκπλήξεις τοΰ μέλ
λοντος, τήν νεωτέραν οικογένειαν. Εις την 
ανατολικήν οικογένειαν, άρκεί νά λείψγι ό πα
τέρας, ΐνα , οικογένεια y θές εύημεροΰσα καί 
ανεξάρτητος πέσΥ) εις τήν έ'νδειαν καί τήν δυ- 
σ ;υχίαν.

Εις τήν εβραϊκήν οικογένειαν, έπαναλαμβά- 
νομεν, ανέκαθεν έ'λαβε μέρος ή γυνή ώς πολύ
τιμος παράγων τνίς οικογενειακές ευημερίας.

'Γίς δέν ενθυμείται τήν άπαράμιλλον εικόνα 
τ· ς̂ « νοικοκυράς» τήν όποιαν μας δίδε ι τό τε- 
λευταϊον κεφάλαιον τών Παροιμιών; ’Εργά
ζεται καί συναλλάσσεται αύξάνουσα την ευη
μερίαν τοΰ οί'κου της, καί ή προβλεπτικότης 
της τήν καθιστα άμέριμνον διά τό μέλλον. 
Ή  γυνή αυτη τήν όποιαν έπαινοΰν καί 
μακαρίζουν υπερήφανοι ό άνδρας καί τώ τέκνα 
της, χαίρει φήμην μεταξύ τών κατοίκων της 
πόλεώς της». Πόσον άπέχομεν, μετά 30 αιώ
νας πολιτισμοΰ, άπό τήν γυναίκα τών πραγ
ματικών η καί ηθικών χαρεμίων της ’Ανα
τολής !

’Επί καθαροΰ δικονομικοΰ πεδίου, βλέπομεν 
οτι ό άνδρας ήδύνατο διά διαθηκης νά καθιστα 
κηδεμόνα καί διαχειριστήν τ^ς περιουσίας τών 
ανηλίκων τήν γυναίκα του, καί οτι ζών ακό
μη ό σύζυγος ήδύνατο νά καθιστ^ τήν γυναί

κα πληρεξούσιον διά τήν διαχείρισιν καί πώ- 
λησιν, καί τό δικαστήριον ήδύνατο έν άνάγκν) 
νά έπιβάλν) εις αυτήν όρκον.

’Αλλά καί κάτι περισσότερον. Μία γυναίκα 
ήδύνατο νά γίντ] έγγυήτρια τοΰ συζύγου της.

Έν περιπτώσει Se φυγοδικίας τούτου, εάν 
ή γυνή έπώλει κτημά τ ι εις πιστωτήν πρός 
έξώφλησιν χρέους, δέν ήδύνατο ό σύζυγος νά 
ζητήση πήν άκύρωσιν της πωλησεως.

Είρή^θω δέ έν παοόδω οτι έκ τοΰ Ταλμούδ 
διαφαίνεται ότι οί Ραβίνοι, εν τ·̂  έξασκήσει 
τών δικαστικών αύτών καθηκόντων, συνεζή- 
τουν καί συχνά έδέχοντο τήν γνώμην τών γυ
ναικών. Ή μνησθεΐσα Μπερουρία σύζυγος τοΰ 
Ραββί Μείρ, ή γυναίκα τοΰ Ρζβά φζίνονται 
λαμβάνουσα-t μέρος εις τάς συζητήσεις έπιβάλ- 
λουσαι πολλάκις τήν γνώμην των.

« Ά λ λ ’ οτι είπατε εις τήν αρχήν τοΰ άρθρου 
σας, ακούω νά μοί προβάλν) κάποιος άναγνω- 
στης, δεικνύει τουναντίον οτι ή γυναίκα δέν 
έχαιρε πλήρης ίσότητος εις τάτής περιουσίας.» 
Είναι ανάγκη νά απαντήσω οτι τοΰτο δέν 
εχει καμμίαν σχέσιν με τήν έκτιμησιν την 
προσωπικήν πρός την γυναίκα ; Τό ζητημα 
τής διάδοχης, αποβλέπει εις τήν ίσορροποίαν 
της διανομής τοΰ πλούτου εις εν Κράτος. Μή
πως, τό σύστημα τοΰτο δέν επικρατεί σήμε
ρον έν ’Α γγλία : Ά λλά ή νομοθεσία ή έβραϊκή 
ήτο φιλελευθερωτέρα της σημερινής αγγλικής. 
Ελλείψει άρρένων έκληρονόμουν αί θυγατέ
ρες, ενώ έν Ά γγλ ί* , κληρονομεί πάντοτε ό 
άρρην καί μακρυνός συγγενής, άν και υπάρ
χουν κοράσια, τά όποια οΰτως άποκληρονονται,

Ναι, ό εβραϊσμός ούδεμίαν διάκρισιν κάμνει 
μεταξύ άνδρός καί γυναικός εις τας σχ_έσεις 
τάς κοινωνικάς. Καί ό μεν και η δε, είναι 
ύπεύθυνοι, λέγει ό Ταλμούδ, τών πράξεων των. 
τά καθήκοντα τά επιβαλλόμενα υπο τοΰ Νό
μου 8ivat υποχρεωτικά δια παντας ανεξαρτή
τως φύλου, καί έάν άπαλλ.ασσεται τινών θρη
σκευτικών καθηκόντων ή γυνη, τοΰτο γίνεται 
λόγω προνομίου μάλλον ή μειονεκτήματος, 
καθώς απαλλάσσονται λόγω προνομίου θρη
σκευτικών τινων καθηκόντων, τής προσευχής 
φερ’ είπείν, οίάσχολουμενοι εις αναγκας τοΰ 
κοινοΰ.

Λόγω άγνοιας ύποτιμαται ή έ'ξοχος θέσις 
τής γυναικός εις τήν εβραϊκήν νομοθεσίαν και 
εις τόν εβραϊκόν βίον. Καί οπερ χειριστον, 
αυτή ή έβραία αγνοεί τοΰτο, ή μάλλον ήγνόει 
τοΰτο μέχρι σήμερον. Σήμερον με τήν παρα- 
τηρουμένην παντοΰ άφύπνισιν τοΰ έβραίσμοΰ, 
καί ή έβραία αρχίζει να λαβνι συνειδησιν τής 
θέσεως ή όποία επιφυλάσσεται εις αυτήν εις 
τήν έβραϊκήν οικογένειαν καί κοινωνίαν και εις 
τήν κοινωνίαν έν γενει.

"Ας ένθυμηθώσιν, εϊρήοθω έν επιλογω, »ι
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ε’πικληθείς έν τω *«ΓΡ̂  Σολω/*«ν,ο Σοφές

πρέπων μοναρνών των' έ-, " (*β7*λο-
ίστορί* ίΙ.Οέα Τά Τ/~α?Τ σ7 7 ων, έν τ ί*
συνδεόντων δέ άναπίσ~άσ-Γ των>
Ρ-ετάτίίς περιόδου τ«ς Τ ν  \ T° ,° VĈ  των 
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ου, είχε καταστήσει τήν 'Ιερουσαλήμ -ολ^ 
τικον καί στρατίίΐτινλ, ' , πολι~
χώρας τν- έ/ τΓ  κ? Τρ0ν °λοκλ^ ° ” * *’ εκτεινόμενης άπο των ο'ρίων τ·?£

,^ τ ο υ  μ ,χρι των βορειότερων άκρων τ^ς

οροσειρά του Λιβάνου, καί yc'yo, τ .~ ν
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ϊ ω,Ρΐσ(Αον* *λλά μία στιβαρά νείο ό^ννη ";
: ; : / : r ? κζι °?θο’<ρρ°,νος ^ * ν’οί*« ^  s s>
τ · ° , 7 κ?ατη^  *Ιν«μένκ τά στοινεϊα
■ ·υτ* και να τταγιω,ν, τό Εβραϊκόν Κοάτος 

Πρεττει δε να ο^-ολογν,θ>5, δτι τό Λύίχολον
I ,™  Τ " ' ’ ”  <*·<»« ■'** "ο”
ί ’ ””  ^  J ,  S„.σχερειδν όιοτι, έκτος των άλλοφύλων καί άλ-

Ϊ Τ * · 7 « «  *·>«< « χ «  * 3 -«Τ # ? εις την εξουσίαν τοΰ ‘ίσραήλ καί ε’κα- 
ρζόοκουν, φυσικω τω λογω, τήν κατάλλ^λην 
ευκραιριαν ζπως άποσείσωσι τόν ζυγόν, καί ε’ν
Γ 0*  :« < * ? * * '<  - °  ένεφώλευον
δυστυχώς,α^ιοίλλακτοι διαιρέσεις καί άκοία^τοι'

μ «τ « ,«  των δυο ισχυρότερων φυλών, τνίς τοΟ 
Ιούδα και τνίς το0 Έφρα^. υφισταμέν, άνέ- 

/-α εν^ αντιζ^λεια ούδο'λως είχεν έξαλειφθ^ 
« η  υτελανΟανεν αφορρ,^ς δεομένη ξττως κ^ 
«υθις εκδν,λωθ^ έντονος καί ζων,οά. Ά λ λ ’ 
εκτος^τϋς βαΟείας ταύτης φυλετικές διαιρέ- 
^ως ν,τις προσωρινώς έφαίνετο ήσυχάζουσα 
υ^ ρ χε  και ετερα *α?ά τω λαω δίαι'ρεσις 
γεννηΰεισα εκ τ«ς τυραννίας καί των πιέσεων 
τ«<; περι τον Δαβίδ συγκεντρωθείσ-,ς στρατ,ω- 

ολιγαρχίας, άγερωχου διά τάς νίκας 
τ·/1ί *αι υπερήφανου διά τνιν ίσχύν τν)ς. Διο'τ

ώ γ τ 1*4;  ρευ>α * ^ τβν^ακρου εως άκρου τοΟ Ισραήλ, οδ $ |νΤα- 
σι? ητο ισχυροτάτν). Ή πρώτη τοΰ ρεύματος 
τούτου ισχυρά και Ανατρεπτική έκδήλωσι^
^ ? η, ε7τ5=νκ^τασις τοΰ Άδεσσαλώμ, ή 

μετά τοσουτου κοπου καταπνιγεΐσα έν τώ αί 
fA*ri, καθ’ ^ μ ο ’νον 10— 12 χιλιάδες παλα,οί 
στρατιωται είχον άπομ,είνει πιστοί el· τόν 
Δαβίδ, ολοκληρος δέ ό λοιπός Ισραήλ ε?χεν 
ακολουθήσει τον αποστάτην υίο'ν του. Μολον 
οτι η επαναστασις έκείνν, κατεστάλη ε'νεκα 
• ^ j -ερι το Λιοικεϊν άνικανο'τητος των ηγετών 
*υτης, και ο άρχηγός τοΰ κινήματος ’Αβεσ- 
-  ωμ εφονευθη, το Αντιστρατιωτικόν κομμά 
α,.εμεινε πανισχυρον έν τ4ί χώρα. Αυτός d Σο- 
λωμων άνωθεν εις τόν θρονον ώς ύποψήφι0ς
του αντιστρατιωτικσΰ κόμματός, δπερ έθριάα- 

J t  °Ρι» τ «ώ ς  χατά τάς τελευταίας στινμ’άς 
ΤΚ  ζωης τοΰ Δαβίδ, κατασύντριψαν τούς περί 
τον πρωτοτοκον υιόν αύτοΰ Άδωνίαν συσπει-
Z tZ ‘ ί γ ί τ κ ;  η -  „  .

y  V ’ ~ y0fp/-la?· Ως μειονέκτημα δέ διά τόν 
Ιολωμώντα ούχί μ,.κρόν δέον & θεωρηθ, ΤΊ

ΐ'ονος, οτι στηριχθείς επί τοΟ άντισ^ατιω -

τικ,οΰ κόμματος, καί άναγκασθεϊς ένεκα τουτου 
νά καταστρέψϊ) τό στρατιωτικόν κομμά, εστε- 
ρησε τό Κράτος του ολων των έμπειρων στρα
τηγών, άξιωματικων καί μαχητών, οίτινες 
υπήρξαν οί συναγωνισται τοΰ πατρος του και 
ίδρυταί τ^ς στρατιωτικής ισχύος τοΰ Ίσραηλ. 
Καί άμέσως άπό των πρώτων ήμερων τής 
βασιλείας του, ό Σολωμών ευρεθη εστερημενος 
έμπειρων στρατιωτικών στελεχών, δυναμενων 
νά συνεχίσωσι τά πολεμικά κατωρθωματα των 
χρόνων τοΰ Δαβίδ.

"Επρεπε λοιπόν ό Σολωμων, άποφευγων 
πάση δυνάμει τήν χρησιν στρατιοιτικης 6υνα- 
μεως προς ένίσχυσιν ή έπέκτασιν της κυριαρ
χίας αύτοΰ, νά έπιτυ^ν) το επιδιωκομενον 
άποτέλεσμ.ζ της παγιωσεως τοΰ Κράτους του 
διά μ,έσων άποκλειστικώς ειρηνικών, έλκυων 
τήν συμπάθειαν τών ύποτεταγμενων λαών όια 
κυβερνητικών μέτρων άσφαλιζοντων κατα το 
ένόν τήν ευημερίαν των καί ίκανοποιουντων 
έπαρκώς τά υλικά συμφέροντα τ ω ν  και αφ 
ετέρου νά ένισχύστρ τό γόητρον της βασιλείας 
του δ ι1 έπιδείξεως πλουτου, μεγαλοπρεπειας 
καί πολυτελείας εφάμιλλων πρός τας τών με- 
γαλυτέρων καί ίσχυροτέρων ήγεμ.όνων της συγ
χρόνου του έποχης, τών Φαραώ δηλαδη της 
Αίγυπτου καί τών Μοναρχών τνίς Βαβυλώνος 
καί τ^ς Νινευί. Ά λ λ ’ ίνα δυνη0η να δρασν) 
κατά τοιοΰτον τρόπον, τον μονον ενδεδειγμε- 
νον διά τάς περιστάσεις ύφ ’ $ς διετελει, τω 
έχρειάζοντο χρηματικοί πόροι άφθονοι.

'’Αληθές είναι οτι ό Δαβίδ εϊχεν συγκεντρώ
σει αρκετά μέγαν πλοΰτον εις το Βασιλικόν 
θησαυρφυλάκιον τής 'Ιερουσαλήμ εκ τών άφθο
νων λαφύρων τά όποια άπέφερον οί νικηφόροι 
πόλεμοι ους ειχεν επιχειρήσει, και ιδια ση
μαντικά ήσαν τά έκ της Δαμασκού άποκομι- 
σθέντα λάφυρα* ά λλ5 ο Σολωμων ειχεν ανα* 
γκην χρηματικών πόρων μονιμ.ων ·και τακτικών 
όσον τό δυνατόν άφθονωτέρων, όπως έκτελεσγι 
τά σχέδιά του καί έγκαταστήσνι έν Ιερουσα
λήμ τήν αύλικήν μεγαλοπρέπειαν καί έπιδει- 
ξιν τήν συνήθη εις τάς μεγάλας Μοναρχίας 
τνίς ’Ασίας, άγνωστον δέ εως τότε έν τφ 
’Ισραήλ.

Οί ύπό τοΰ πατρός του συγκεντρωθεντες 
θησαυροί μόλις θά τφ  έπήρκουν διά τά οικο
δομικά εργα τά όποια έσχεόίαζεν, ήτοι την 
άνέγερσιν μ.εγαλοπρεπών ’Ανάκτορων δι εαυ
τόν καί τήν κτίσιν Ναοϋ εις τόν θεον τοϋ Ισ
ραήλ, άν ού^ί εφάμιλλου προς τους μ-εγαλους 
ναούς τνίς Αίγύπτου καί της Χαλδαιας, του
λάχιστον αρκετά εύπρεποΰς καί πλουσίου, 
δπως χρησιμεύσω διά κέντρον λατρείας ενος 
λαοΰ οΤος ό Εβραϊκός.

Έ νφ  λοιπόν άφ’ ένός ή'ρξατο τών έν Ιε- 
ροσολύμοις οικοδομικών του ϊργων, διά τό 
όποιον άπησχόλει Τυρίους τεχνίτας και πολ-

λάς χιλιάδας εργατών καί τών οποίων τό 
μεγαλεϊον καί ή λαμπρότης κατέπληττον τούς 
άπλοΰς καί λιτοδιαιτους εως τοτε υπηκοους 
του, έφρόντιζεν άφ ’ έτερου δια την ρυθμισιν 
τών οικονομικών τοΰ Κράτους του κατα τροπον 
τοιοΰτον, ώστε νά εχγι οσον τό δυνατόν περισ- 
σότεοα έ’σοδα ασφαλή και μόνιμα. Κατανοησας 
δέ, δτι εις τάς προσπαθείας του ταύτας μόνοι 
οί Φοίνικες ήσαν εις θέσιν νά τόν βοηθήσωσιν 
άποτελεσματικώς, συνεδεθη δια στεννίς φιλίας 
καί συμ.μαχίας μ.ετά τοΰ βασιλεως τνίς Τυρου, 
τής εύρισκομένης τότε έν τω κολοφώνι του 
έμπορικοΰ της μ.εγαλειου. Ώς ητο δέ επόμε
νόν, σημαντικώτατα τον ωφέλησαν αι προς την 
Τύρον φιλικαί σχέσεις. Διότι, εν πρωτοις, όια 
τών εύκολιών ας παρέσχεν εις τήν έν τω Κράτει 
του εμπορικήν δράσιν τών Τυριών, επολλα- 
πλασιάσθησαν αί έμπορικαί συναλλγαί, διευκο- 
λύνθη ή έξαγωγή τών γεωργικών καί κτηνο- 
τρο(ριχ.ο)ν προϊοντων too τοπου, x.oct υ.τ.τ 
άναγκαίκν συνεπειαν, γ)ύζν)θγ) Υ) κ^λλιεργεικ 
καί έπολλαπλασιάσθη έντός ολίγων έτών ή 
παραγωγή. Της δέ εύπορίας τοΰ λαοΰ αύξη- 
θείσης, ηύξήθησαν φυσικά καί τά έσοδα του 
βασιλικοΰ θησαυροφυλακείου.

Ά λ λ ’ έκτος τών γενικωτέρων καί διαρκέστε
ρων τούτων ώφελειών, αί μετά τής Τυρου σχ ί
σεις του παρέσχον εις τόν Σολωμ.ώντα ετερας εί- 
δικωτέρας καί άμεσώτερον αυτόν ένδιαφερούσας 
ώφελείας. Διότι, γνωστοΰ οντος οτι κατά τούς 
χρόνους έκείνους οί φόροι κατά μέγα μέρος εί- 
σεπράττοντο εις είδος, 7) ύε περισσυλλογνι, 
ή έν άποθήκαις καί σταύλοις φύλαξις, και άπό 
τών κλεπτών καί καταχραστών έξασφάλισις 
τών έκ γεωργικών καί κτηνοτροφικών ειδών 
άποτελουμένων θησαυρών τούτων παρουσιαζεν 
ανυπερβλήτους δυσχερείας, ό Σολωμων πωλών 
εύχερώς καί εις καλήν τιμήν τάς εις εΐόος 
εισπράξεις του εις τούς Τυριους φίλους του, 
συνεκεντρου έν τοΐς θησαυροφυλακιοις του 
χρυσίον καί άργυρον, ου ευχερής η φυλαξις. 
Οΰτω δέ άπηλλάσσετο πολλών ζημιών, δαπα
νών και φροντίδων. Αί παρατηρήσεις ημών 
αυται δέν πρεπει να φαινωνται παραξενοι, όιοτι 
δέκα ή ένδεκα αιώνας πρό ΧριστοΟ τό χρήμ« 
τό μεταλλικόν έσπάνιζε, και εις αυτα δέ τα 
μεγαλύτερα καί μάλλον πολιτισμένα Κρά
τη , ού μόνον οί φόροι εις είδος εισπρατ* 
τοντο αλλά καί αί πλεΐσται τών εμπορικών 
συναλλαγών ένεργοΰντο δ ι’ Ανταλλαγής ειδών. 
Τό πολυτιμότερον ομως αποκτημα, οπερ ο 
Σολωμών ώφειλεν εις τήν φιλίαν της Τύρου, 
ήτο ή πρόσκτησις τών χρυσωρυχείων τοΰ 0 -  
φείρ, άτινα ήσαν πλουσιώτατα και παρέσχον 
μ.εγάλας προσόδους εις τόν βασιλέα τοϋ Ισ
ραήλ. “Όπως συγκατατεθώσιν οί Ιυοιοι να 
παρα^ωρήσωσιν αύτώ τό πλούσιον τοΰτο χρυ* 
σωρυχεΐον, ό Σολωμών δέν έδίστασε νά χοερίσγΐ



εις αϊτούς ολόκληρον έκτετα)χέννιν έπαρνίαν

. w " · ’ *  ™  % » »ι  * » & « :£«VY)V εκ τεσσ«ρ«κοντ« πόλεων, ήΤ(η ώχυρο-
νοο ^ μ ^ ° λεων κατά τό σύστημ/τβν 
χρόνων εκείνων. Οί Τύρο., Ιχοντες στενήν π«- 
ριοχ/ιν έδαφους, καί έπ^υμοϋντες νά την εύ-

ν Π Γ , ; ^  £7 ε?ξχν εί? τ*ν άνταλλα-
/ ,V ? τ * χρυσωρυχεία τοΰ Όφείρ
έργαζοντο δοΟλοι τοΟ Σολωΐώντος, τά/δέ

ε Τ 2 ά υ ' Γ τδν * ι* Βλάσσης πλοία
‘ ep*Uov *λ^ *  * « ι Τ-

Ουτω  ̂ λοιπόν συνδεθείς ατενώς πρός τόν 
μπορικωτερον λαόν του τοτε κόσμου, άνοίξας 

έις το εμποριον τό Κράτος αύτοΰ, άναπτύξας 
-J? π °,Ρ°,υ; Τω!  ύ^ '« ω ν  του δσον ή το δυνα-

λ ε - ν Γ  Τ κΤ''7Ζ?’ *** Ι“ ΧΡ*« άπω- 
ίω,Γ W -» P “/.«t»v, , „ ώ ρ.'ω,,εν ο 2*ολωμων νά ττοΉ/ν— ' ’ ι

„  i ^ JAA9i/wA5C<7t(Ẑy) PVTfjr
ρ-ικρου τα έσοδα του θησαυροφυλακείοΰ καί νά

“f ! , r a  Ti ™ , «ο ο ·
" "  e i“ X", *V « !!  f e t i W  ,-=■) αλεπηβολων σχεδίων του.

(επειται τό τέλος)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΛΙΙΣ
(οικονομικός έπιδίωρητής α' τάξεως)

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

Αγαπητέ Κ ύρ ιε  διεν&νντά !

roO^koV Τεΰ/π  Σ *πτεΙ'·¥°ν—  ’Οκτωβρίου too αξιολογου Περιοδικοΰ Σας άνέγνων μετ’
ενδιαφέροντος τό ύπό τόν τίτλον «V ^
Αρχαίων Ελλήνων ,ε τ ά  r l  Z g  θρον yor? -Α. , / ;  των ^σραιων» ά'ρ-
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> »  f e  ”  * » '  ■ *  Έ & » "

Sv *ήΐ/4ω τον Τράφοντα, ουτος αοί 
νεται, κλίνει μάλλον νά έρμηνεύση τήν τοΓαύ" 
τ»ν  συγγένειαν ώς πνευματικήν καί i Z J  Τ  
σχέσεων τοιαύτην, ^ ταξΟ  των ^ ‘ ίδ ΐδ ν

r ^ ’p &
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επιτρέψ·/) δπως διαβεβαιώσω αυτόν διά των κα
τωτέρω ό'τι ό ισχυρισμός τοΰ Λακεδαίμονος 
ρασιλεως δεν είναι άπλή της άβάσιμος γνώ- 
μ/), αΛλα εθνολογικόν γεγονός πιστοποιούμε- 
νον υπο νέφους δλου μαρτύρων καί Γραφικών 
£\  ενδείξεων. Π ^αθέτω τούτους τε
*αι ταυτας άντί πάσ^ς άλλης περιστοοφή; έν 
τοις εφεξής. ' r

Ό πολυμαθής ’Άγγλος έθνολογος De L a -  
cnan, πραγματευόμενος περί τών ριψοκινδύ- 
νων επιχειρηματιών τής πρωίμου Ελληνικής 
Ιστορίας εν τώ έργω του ή « Εθνολογία τής 

Ευρώπης», σελ. 157, ή φήμη τών ο'ποίων 
είχεν επεκταθή άπό τής Άδριατικής μένρι 
Κριμεας και Καύκασού, λέγει, «Τό έπώνυμον 
Λργεϊοι Δαναοί είναι ούδέν ετερον ειμή τό 

των υιών ή άπογο'νων τής Ίσραηλίτικής φυ
λής τοΰ Adv. Έν r f l  περί Ισραηλιτών αε- 
λετν) ημων συνηθίσαμεν νά περιοριζο'μεθα αο- 
νον εις το έδαφος τής ΙΙαλαιστίνη;, ώστε* ύ- 
«ολογιζομεν αύτούς ώς εάν ήσαν adscrip t! 
g le b ae ^  και αντιπαρερχο'μεθα τό μέρος τό 
οποίον ουτοι διεδραμάτισαν έν τή συνήθει ίστο- 
ptqc τοΰ κόσμου. Οί μεταξύ Τύρου καί Άσκα- 
λωνος λιμενες τών φυλών Λάν, Έφραϊμ καί 
Ασηρ, αναγκη πασα δτι ήκολούθησαν - ήν ι

στορίαν των λιμένων τοΟ κόσμου έν νένει καί 
όεν παρεμειναν έν άδρανεία καί πρός ούδέν 
εις την παραλίαν. Όποιον φώς ή'θελε ρι©θή 
επι τής  ̂ άρχής τοΟ ονόματος ΙΙελοποννησος' 
και τής ιστορίας τής οίκογενείας τών Πελοπι- 
όων, εαν έθνος τι ΓΙελο'πων, μέ σαφείς καί ά- 
ναμφιλογους συγγενείας καί συγνρο'νους ν ρο- 
νι«ας μαρτυρίας ύφίστατό ποτε έπ ί'τώ ν άκτών 
της Ασιας ! Τις ηϋελε διοτάοει νά σνσχετίσ„ 
άμφοτερονς τούς λαούς αύτούς ; Καί έν τού- 
τοις τό τοιοντον είναι γεγονός δια τούς Δανα
ούς και την φυλήν τοΟ Δάν, καί ούδείς συ
σχετίζει αύτούς ! ! ’Ώστε κατά τόν έθνολόγον 
αυτόν ο> Δαναοί, ώς έκαλοΟντο οί αρχαίοι Έ λ -  
ληνες είναι Εβραϊκής καταγωγής, άπονονοι 
της Ισραηλιτικής φυλής τοΟ Δάν, ητις πρωί- 
μως λιαν ειχεν έγκατασταθή εις τήν Ελλάδα.

Ιο γεγονός αυτό προσεπιβεβαιοδται διά τής 
μαρτυρίας τοΟ έξοχου ’Ιουδαίου συγγραφέως 
Ελδαδ λεγοντος « Έ ν ταίς ήμέραις «]ερο- 

βοαμ, 975 π . X ., ή φυλή Δάν άπεποιήθη νά 
χυσγ, το αίμα τών άόελφών της, καί, άντί νά 
εισελΟ·/, εις πόλεμον μετά τοΰ ’Ιούδα, ένκα- 
τελειψε την χωράν καί κατέφυγεν έν σώματι 
εις την Ελλάδα ( Ίαυάν καί Δανίαν).

Ό  δέ Ά γγλος ιστορικός Humboldt ενδια
τρίβω, επι τοΰ γεγονότος δτι οί πρώτοι κάτοι
κοι της ’Ιρλανδίας υπήρξαν Ίσλαηλίται έπι- 
οεβαιοί, άναφερων ρητώς  δτι μέγας άριδμός 
ες αυτών διήλθον καί έγκατεστάθησαν πρώτον 
εις Λ α κ ε δ α ί μ ο ν α  καί ’Ισπανίαν! τό ί'διον 
αναφερουσι καί ή «Εθνολογία Kennedy» ή
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A rcheological Society of K ilkenny, ό 
Rawlcnson έν τώ Ήροδότω του καί πέντε 
άλλοι ’Ά γγλοι συγγραφείς εις τά έ'ργα τω ν  
δτι δέ οί Ίσραηλΐται ουτοι ήσαν Δανίται, 
παραμείναντες επί πολύ εις τήν Ελλάδα καί 
κυρίως εις Λακεδαίμονα, έπιπροσθέτως τή 
μαρτυρία τοΟ Έλδάδ, ώς ανωτέρω μαρτυρείται 
καί έκ τής έςής περικοπής έκ τοΰ έργου the 
Annals of Irland  (τά Χρονικά τής ’Ιρλαν
δίας): «Οί Δαναοί ή Δανίται, λέγει ό συγ- 
γραφεΰς υπήρξαν έξόχως πεπολιτισμένος λαός, 
βαθείς γνώσται τής Αρχιτεκτονικής καί άλ
λων τεχνών ως έκ τής μακρας διαμονής αυτών 
ίν  'Ελλάδι, καί τής πρός τούς Φοίνικας έπι- 
κοινωνίας των. Ή  πρώτη έμφάνισις αυτών εις 
’Ιρλανδίαν έγένετο εις τό 1200 π . X., ή'τοι 
85 έ'τη μετά τήν μεγάλην νίκην τής Δεβώρας.»

Έπισης έν τ·̂  α'Ιστορία τής ’Ιρλανδίας», 
ύπό K eating , αναγράφεται «Οί Δανίται ήσαν 
λαός μεγάλης μαθήσεως καί πλούτου· ουτοι 
μετωκησαν έξ Ελλάδος μετά μάχην πρός 
τούς Άσσυρίους, καί μετέβησαν εις ’Ιρλανδίαν, 
καί έξίσου εις Δανιμαρκίαν, ήν καί ονόμασαν 
Danm arcs, ή'τοι χώραν τοΰ Δάν.

Ό ηρωισμός δε καί ή ανδρεία καί έπιχειρη- 
ματικότης τών έν Έλλάδι Δαναών είναι έτέρα 
άπόδειξις τής όμαίμονος «υγγενείας καίταυτό- 
τητός πρός τήν φυλήν Δάν, έξ δσων μέν περί 
των Δαναών ίστορικώς <άνομολογείται έξ δσων 
δε περί φυλής Δάν έν ταίς Γραφαίς άναγράφον- 
τα ι. Καί άπό μέν ιστορικής άπόψεως ό Dr W il-  
lian  Sm ith  έν τί) &ιΙστορί<ι τής Ελλάδος»  
(σελ. 18) λ εγει, « Έξ δλων τών ηρωικών οικο
γενειών ή φυλών έν Έλλάδι, ούδεμία ύπήρξεν 
τόσον ηρωική ή ή τών Δαναών τοΰ Άργους».

Ό δέ μέγας Γλάδστων εις τό έ'ργον «.“Ο
μηρος και 'Ομηρικός Αιών» ("Homer and 
tile  Homeric A ge) σημειοί δτι, « Ή  φράσις 
Δανοί ή Δαν-(α)οι άπαντ^ 147 φοράς εις τήν 
Ίλιάδα, καί 13 φοράς εις τήν ’Οδύσσειαν. 
"Οτι ουδέποτε άπαντ£ εις ενικόν αριθμόν, 
ούδεποτε έφαρμόζεται επί γυναικών, άλλά 
πάντοτε έπί στρατιωτών καί φιλοπολέαων άν- 
δρών. "Ότι ό "Ομηρος χρησιμοποιεί τό όνομα 
ώς έξέχουσαν καί τιμητικήν προσωνυμίαν, ώ; 
ήμείς άποκαλουμεν ενα Ά γγλον υιόν Άλβιώ- 
νος ή ενα Σκώτον ώς Καλεδόνιον κλπ.

Έλθωμεν ήδη εις τάς περί Δάν ή Δαν-ιτών 
μαρτυρίας τής Ά γ . Γραφής: Ό^οτε ή γή
διενεμήθη διά κλήρου εις τάς φ^λάς, ή φι,λή 
Δάν έ'λαβί μόνον μικράν μερίδα πρός νότον, 
πρός τό παραθαλάσσιον. Ά λλ ’ ουτοι, μή ικα
νοποιούμενοι, άπεφάσισαν άμέσως ν ’ άποκτή- 
σωσιν εις έκυτούς περισσότερον χώρον πρός 
βορρΧν, έγγύς τοΰ Λιβάνου. Ενταύθα εΰρίσκον- 
το αί όρΰς τής Βασάν, οί κέδροι τοΰ Λιβά
νου, τό έμπόριον τής Δαμασκοΰ, οί έπιχειοη- 
ματίαι Φοίνικες, καί, παοαπλεύρως, αί έμπο-

ρικαι πεοιφερειαι τής Τύρου καί Σιδώνος. Χώ
ρα εςαιρετος όι’ έφοπλιστάς παί έμπορευομέ- 
νους (Ίδε Ίησ. Ναυή ιθ '. 40 καί εξής.). Οί 
Δανίται πάοαυτα ήοξζντο νά καθιστώσι τό 
όνομα και την έπιροοήν αύτών αισθητήν- όπως 
δε διαιωνισωσι τό δνομά των, τήν πρώτην 
μεγαλην πόλιν Λζϊσά τήν οποίαν έκυρίευσαν 
εξ εφοδου ώνόμασαν Δάν, πράγμα τό όποιον 
συνειθιζον νά πράττωσιν εις παν βήμα τής 
διαβάσεως ή κατακτήσεώς τω ν .— (ΐ'δε Κριτάς 
ιη\ 29 Ίησοϋ Ναυή ιθ '. 47 .)

Δεον να μή λησμονησωμεν δτι οί Δαν-ίται 
διεξήγον μέγα διά ναυτιλίας έμπόριον έπί 
1296 ετη π . X. Διότι δταν ή Δεβώρα μετά 
τοΰ Β/ράκ ώδήγησε τόν’Ισραήλ εις τήν έ'νδο- 
ζον εκείνην μάχην κατά τοΰ Σισάρα, εις τό έ'ν- 
θουν πατριωτικόν άσμα τό όποιον έτόνισε καί 
εψκλλον εις την επιστροφήν των, έκφέρεται έν 
εί'δει παραπόνου έ'λεγχος κατά τοΰ Δάν», καί 
ό Δάν, δι ατί έ'μεινεν εις τά πλοία ;»  (Κριταί 
ε '.  17) Ό Δάν δέν έπροτίμησε νά διακινδυ- 
νευσ-/] τάς έμπορικάς του σχέσεις καί συμφέ
ροντα χάριν ενός τυπικοΰ πολέμου. Ά λ λ ’ ου
δέ εις τάς έν Α. Χρονικ. ή ΓΙαραλειπομ. ά- 
ναγραφομένας καταγραφάς εύρίσκομεν συμπε- 
ριλαμβανομένην ή άναφερομένην καν τήν φυ
λήν Δάν. Ή  άπλουστάτη έξήγησις τοΰ γεγο
νότος αύτοΰ είναι δτι ή φυλή αυτη δέν εύρί- 
σκετο πλέον έν τ -?) γ^ ’Ισραήλ. Είχεν μετοι
κήσει εις χώρας άλλας μακράν, παρέχων κατά 
τόν χρόνον αυτόν εις τούς λαού; αύτών άρ- 
χηγούς, νομοθέ^ας κλπ. δπως καί κατά τόν 
χρόνον τής έν ’Ισραήλ παροικίας του, ήτο ή
μόνη φυλή ήτις έν πολέμω καί έν εΐοήνη έοω-
Si' Υ  ' *όια^εν τον Ιποχτ,Κ [/.ε τους πρώτους στρκτ*/]-
γούς, άρχιτέκτονας, τούς Σαμψών των καί
λοιπούς σοφούς καί ισχυρούς κριτάς τοΰ λαοΰ
(Γενσ, μθ '. 16).

Λαός λοιπόν τόσον τολμηοός διά τόσων κ*ί 
τοκυτων προσόντων καί επιχειρηματικότητας 
πεπροικισμενος ώστε εναποθέτει τό δνομά του 
έπί πάσης πόλεως ή λαοΰ τόν όποιον κατέκτα, 
ώ ; εΐ 'δομεν άνωτέρω, δέν είναι παρά τήν συν
ήθειάν του Sv πανταχόθεν δθεν διήλθε ή με- 
τοικών ή έμπορευόμενος άφήκεν άναμνηστικά 
μνημεία τής φήμης τοΰ ονόματος του.

Ουτω κατά μήκος τής βορρείου καί κεντοι- 
κής Εύοωπης εύρίσκομεν τοιαΰτα ονόματα οΐα,
τά Dan-ub, D an-iester, D an-au, D an-an, 
Dan-inn, Den tz ing, D an-sbury, Dan- 
edze, D an-aster, D an-dari, Dan-ez. Εις 
’Ιρλανδίαν δέ αί πόλεις D an’s-Lough, Dan- 
S o w ar, D an-Lobairsse (ή κατοικία τοΰ 
Dan, εκτός τών D an-ric ’Άλπεων καί τοΰ 
Δαν-ικοϋ Αρχιπελάγους.

Δέν μοί φαίνεται οτι δύναται νά έπιπρο- 
στεθγί περισσότερόν τι κ. Συντάκτα τής «Ί σ -  
ραηλιτικής Έπιθεωρήσεως», εις άπόδειξιν τής



όπαρχούσης συγγενείας μεταξύ Εβραίων καί 
'Ελλήνων καί τές ταυτότητας πολλών εθνι
κών προσόντων η καί έλαττο>μάτων μεταξύ 
τών δύο λαών. ’Εναπόκειται νά εύχηθώμεν* « ΐ / * / y /\ο πως, ως κοινή τυχη και συμποαςις συνεοεσεν 
αύτούς άρχικώς ουτω κοινή άλληλοεκτίμησις 
συμπάθεια καί αγάπη συνδέει αύτούς εις τό 
μέλλον το όποιον όλοκαρδίωςεύχόμεθα νά 
ΐ'όωμεν περίλαμπρον ώς προφητεύεται καί 
προσδοκαται διά τό ποτέ ένδοξόν Σας έ'θνος 
δπως καί διά τό ν,μέτερον.

Έ ν Χανίοις Κρήτης

I. Κ. ΜΜΟΣΑΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ίεροκήρυξ καθηγητής τής 'Αγγλική?
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ΕΚΚΛΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Είχον δημοσιεύσει τό περί διδασκαλίας τνίς 
έβραϊκές άρθρον μου εις τό τελευταΐον τεΰ^ος 
τές « Ίσραηλιτικης Έπιθεωρήσεως» οτε άνέ- 
γνωσα περίληψιν διαλέξεως τοϋ κυρίου Νιέγου 
καθηγητοΰ τοϋ «Παγκοσμίου Ίσραηλιτικοϋ 
Συνδέσμου» τών ΓΙαρισίων. Εις τήν διάλεξιν 
εκείνην εινε χαρακτηριστική περίοδος οπου, 
ό διακεκριμένος καθηγητής ομολογεί οτι, «δτε 
πρό  τινων ετών μετέβη εις Παλαιστίνην, εΰε- 
ώρησε την Απόπειραν περι άναστάσεως τής 
'Εβραϊκής γλώσσης μ ίαν χίμαιραν, και ουτοπίαν 
μη πραγματοποιήσιμον. Rat δτι σήμερον, ε νώ 
πιον τών γεγονότων ομολογεί την Απάτην τον. 
Ή  εβραϊκή ε'ινε αήμερον γλώσοα ζωντανή»,

Τοΰτο συνέβη, συμβαίνει μάλλον καθ’ έκα
στη/, εις όσους λαμβάνουν τόν κόπον, έγκα- 
ταλειποντες τό γραφεΐον ή τό καφενεϊον οπου 
διημερεύουν, νά μετατοπίζωνται ολίγον εις τά 
πλησιέστερα κέντρα οπου γίνεται σοβαρά 
εργασία, πρός διδασκαλίαν της εβραϊκής.

Οί κύριοι outot, τούς οποίους καμμία συζή- 
τησις, κανείς διϊσχυρισμός ήδυνήθη νά πείση 
μενουν ενεοι, ενώπιον τνίς πραγματικότητος, 
ενώπιον της τελείας διδασκαλίας, ή οποία 
γίνεται εις τά σχολεία οπου διδάσκεται ή 
εβραϊκή, άκούοντες παιδία καί κοράσια έξ 
ετών έκφραζόμενα έβραϊστί ! Εάν δέ τύχϊ) 
νά πηγαίνουν εις ’Ιερουσαλήμ ή' εις Ίάφφαν, 
καταντοϋν εκστατικοί ενώπιον τοΰ παρηγόρου, 
τοϋ μεγαλοπρεποϋς ό'ντως θεάματος, της όμι- 
λουμένης εβραϊκές, ώς οίαδήποτε άλλη γλώσ
σα, καί χρησιμοποιουμένης διά τάς τρεχούσας 
άνάγκας τοϋ βίου.

Είνε κάτι τ ι επομένως, τό άκατανόητον,

κάτι τό όποιον υπερβαίνει τήν άνθρωπίνην άν- 
τίληψιν, τό νά βλέπει κανείς ϊσραηλιτικάς 
Κοινότητας, διευθυνομένας από Ανθρώπους, οί 
οποίοι ένδιαφερονται άλλως τε διά τόν εβραϊ
σμόν, ανθρώπους, οι όποιοι έχουν ακμαίο/ καί 
νό θρησκευτικόν αίσθημα, νά ί'δν) λέγω, τάς 
Κοινότητας ταύτας, νά παραμελοϋν μέχρι 
σημείου εγκληματικού τήν διδασκαλίαν τνίς 
έβραϊκης.

Διατηροϋν αί Κοινότητες αυται τάξεις δήΰεν 
έβραϊκνίς διδασκαλίας, οπου οί μαθητα.Ι ούδέν 
μανθανουν περισσότερον από οτι δύναται νά 
μαθη ενας παπαγάλλος, σχολεία όπου τά 
παιόιαβασανίζονται μέ ά μ έ θ ο δ ο ν . ο χ λ η 
ρ ό ν ,  α ν ω ^ ε λ τ ί  διδασκαλίαν, ενώ πρόκειται 
απλετον τό φώς, τό σωτήριον φώς τές νέας 
μεθοόου και τών νεων διδασκάλων, οί όποιοι 
με ολιγωτερον κόπον δύνανται, Κύριοι, νά 
διδάξουν τα τέκνα σας μίαν γλώσσαν, τήν 
οποίαν έ'χετε καθήκον νά τούς διδάξητε, εάν 
θελετε να εινε ίσραηλϊται, καί ή όποια ήμ- 
πορεΐ να τούς χρησιμεύσν) εις τόν βίον.

Διδασκαλεία εβραίων διδασκάλων καί δι- 
δασκαλισσών υπάρχουν, έν Γερμανία, Ρωσσία 
και Παλαιστίνη.

Καθήκον σας είνε νά καλέσητε, τό άργό- 
τερον διά τάς άρχάς τοϋ νέου Σ/ολικοϋ έ'τους, 
ένα τοιοΰτον διπλωματοϋχον διδάσκαλον, προ- 
τιμωτερον έκ τές Παλαιστίνης.

Ή  άμελεια σας έάν παραταθνί, θά θεωρηθνί 
έγκλημα κατά τών τέκνων σας καί κατά τοϋ 
Έβραϊσμοϋ.

Ο ΕΒΡΑ ΡΣΤΗΣ

01 ΕΒΡΑΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ό  ενθουσιασμός τών Ίουδαίω; έν Ίωαν- 
νίνοις υπέρ της νέας Ε λληνικές Διοικησεως 
και της πολίτικης ελευθερίας, ή γλώσσά των, 
ή υποδοχή των, ή στάσις των, έν γένει πρός 
τους ελευθερωτάς τές ’Ηπείρου είναι γεγονός 
σημαντικόν καί διά τούς "Ελληνας καί διά τούς 
Ιουδαίους. Πλανώνται, οσοι νομίζουν, οτι οί 
Ιουδαίοι ύποκρίνονται ύποταγήν εις τόν ίσχυ- 
ρότερον έκ φόβου καί ύπολογισμοϋ. ’Ανήκει εις 
τας παραδόσεις των, εις τό πνεϋμα τοΰ νόμου 
των νά τοΐς έμπνέει τόν σεβασμόν καί τήν 
αγάπην εις τόν τόπον εκείνον, οστις τούς 
καθιστ^ πολίτας καί τούς απονέμει ί'σα δι
καιώματα πρός τούς πολίτας τοΰ τόπου. Πα
ραγνωρίζουν τό πνεϋμα της Έβραϊκης φυλής, 
δσοι νομίζουν, δτι οί Εβραίοι θεωροΰν τόν 
τόπον, ενθα κατοικοΰν, ώς τόπον ξένον πρός 
αυτούς, ποθοϋντες μόνον νά πλουτοΰν, άνε^

ενδιαφέροντος, άνευ άλλου δεσμοΰ ήθικοΰ καί 
εύγενοΰς.

’Απεναντίας οί Εβραίοι θεωροΰν έκ πεποι- 
θήσεως καί θρησκευτικές ανατροφής ώς πα
τρίδα των τόν τόπον, οπου έγεννήθησαν καί 
εργάζονται, έτοιμοι νά τήν ύπερασπισθοΰν, έν 
πάσει περιπτώσει. Ουδέποτε συνωμοτοΰν, 
ουοεποτε γίνονται όργανα ςενικων εισηγήσεων. 
Είναι νομοταγείς φύσει καί θέσει από θοησ- 
κευτικές πιστεως, ειλικρινείς καί εύθεΐς πρός 
τους άρχοντας τοΰ τόπου, πρός τούς νόμους 
και πρός έκείνους μεθ’ ών συμβιοΰν.

Εκείνο τό όποιον μΧς παραγγέλει ό ’Από
στολος Παΰλος: « ’Αδελφοί, μνημονεύετε τών 
Ηγεμόνων καί ύπείκειτε αύτοΐς» είναι άρ/ή 
Εβραϊκή, τήν οποίαν διά τοΰ Παύλου υιοθέ
τησε ν ή Εκκλησία καί έτήρησεν καθ’ δλην 
τήν περίοδον, καθ’ ήν έζη ύπό ξένην καί 
αλλόθρησκον κυριαρχίαν.

Τήν αλήθειαν ταύτην κηρύττει ή ιστορία 
καί ό βίος τοϋ Έβραΐκοΰ λαοΰ. "Εν δέ γεγονός 
έκ τών επισημότερων τήν έπικυροΐ μέ τόν 
έμφαντικώτερον τρόπον.

Ό Μεγας Ναπολέων μετά τήν ύπό τοΰ 
Πάπα καθηγίασιν τών αρχών τοΰ πνεύματος 
τνίς έπαναστάσεως, τοΰ νέου πνεύματος καί 
της νέας περιόδου, ήθέλησε νά ζητήσν) τήν 
γνώμην καί τήν λύσιν ζητημάτων τινών ύπό 
της Εβραϊκές ’Εκκλησίας ή τοΰ μεγάλου 
Έβραΐκοΰ Συνεδρίου.

Πρός τοΰτο συνεκάλεσε έβδομήκοντα τέσ- 
σαρα μέλη μεταξύ τών έπιφανεστέρων ’Ιου
δαίων της Γαλλίας καί ’Ιταλίας. Ή συνέ- 
λευσις αΰτη συνήλθε τήν 26 ’Ιουλίου 1809 
εις τό Δημαρχεϊον τών Παοισίων.

Δώδ εκα ζητήματα ύπέβαλεν ό Αύτοκράτωρ 
ενώπιον τών ’Ιουδαίων εκείνων πρός λύσιν.

Μία συγκίνησις βαθεΐα κατέλαβε τήν Συνέ- 
λευσιν, γράφει ό χρονογράφος της εποχές, κατά 
τήν άνάγνωσιν τών ζητημάτων εκείνων.

Τό εκτον ζήτημα ειχεν ουτω. «Οί ’Ιουδαίοι, 
οί γεννηθέντες έν Γαλλία καί θεωρούμενοι 
ύπό τοΰ νόμου ώς Γάλλοι πολΐται, θεωροΰν 
τήν Γαλλίαν ώ; πατρίδα των j 'Τποχρεοΰνται 
νά τήν ύπερασπίζωνται;»  "Ολα τά μέλη 
ήγεοθησαν ώς διά ρεύματος ήλεκτρικοΰ καί 
ανέκραξαν μια φωνή. «Μέχρι θανάτου !»

Τοιαΰτα φρονήματα φέρουν οί ’Ιουδαίοι, 
φρονήματα θρησκευτικές καί πολιτικές πίσ- 
τεως. ‘Η στάσις άρα καί ή συμμετοχή των 
πρός τάς εκδηλώσεις τές /αοας καί τοΰ ένθου- 
σιασμοΰ διά τά νέα γεγονότα της νέας κατα- 
στάσεως είναι στάσις ειλικρινή:, βαθεΐα, έξερ- 
χομένη από τά βάθη πραγματικές πεποιθή- 
σεως καί συμφωνως πρός τάς ά π ’ αϊωνων πε- 
πο ιθήσεώς των.

Ό  Ά ρχιρραβ ΐνος Ί ω α ν ν ίν ω ν  κα ί ή 
ηροαφώ νησ ίς το ν .

Έντυπωσιν βαθεΐαν έπροξένησεν ή προσ- 
φώνησις τοΰ Άρχιρραβίνου τών ’Ιουδαίων, ή 
έκφωνηθεϊσα κατά τήν ψαλεΐσαν δοξολογίαν 
υπέρ τοΰ τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου νϋν δέ 
Βασιλέως μας.

Ώσσανά, Ευλογημένος ό έρχόμενος έν όνό- 
ματι Κυρίου.

Ή  εισβολή τές προσφωνήσεω; έφάνη χρι
στιανική εις τά δμματα τοΰ πλήθους καί διά 
τοΰτο καί περίεργος.

Οί ξενισθέντες άγνοοΰν φαίνεται, δτι ή 
ώραιοτάτη αυτη έ'κφρασι; είναι έβοαϊκωτάτη, 
τήν οποίαν οί Χριστιανοί παρέλαβον έξ αύτών.

ΤΡΙτο δέ καί προσφυεστάτη καί ώς πρός 
τόν έλευθεοωτήν καί ώ ; πρός τά ; περιστάσεις, 
αΐτινες τήν προεκάλεσαν.

Οί Εβραίοι θεωροΰν τήν έλευθερίαν ώς μίαν 
τών μεγάλων ιδιοτήτων τοΰ Θεοΰ. Διά τοΰτο 
λεγει ή Γραφή των ή'τις είναι καί ήμετέρα.

«'Όπου πνεϋμα Κυρίου, έκεΐ καί ελευθε
ρία» .

Πιστεύουν ακόμη οί ’Ιουδαίοι, δτι όλοι οί 
μεγάλοι άνδρες έρχονται έν όνόματι Κυρίου, 
όπως έκτελέσουν τάς βουλάς Του, καί προαγά- 
γουν τάς θείας Του άρχάς. Ό Κύριος τούς 
έμπνέει, τούς εξεγείρει καί τούς καθοδηγεί. 
Οίαδήποτε καί άν είναι ή έ'κφρασις των, βιαία 
καί ανατρεπτική είναι ακαταδίωκτος, άρκεΐ νά 
λέγηται έν όνόματι τοΰ Αιωνίου. Τόν τοιοΰτον 
άνδρα θεωροΰν άπεσταλμένον καί ερχόμενον έν 
όνόματι Κυρίου.

Συνδυάσατε τώρα τά γεγονότα, τόν Κων
σταντίνον προσφωνουμενον καί τόν Ραβΐνον 
προσφωνοΰντα, τάς πράξεις τοΰ Κωνσταντί
νου καί τάς εκφράσεις τοΰ Ραβίνου.

Τί εφερεν ό Κωνσταντίνος εις τήν ’Ήπειρον; 
Τήν έλευθερίαν. ’Ήρχετο άρα έν όνόματι Κυ
ρίου, οστις είναι ή ελευθερία.

Ώς τοιοΰτον, ώς άπεσταλμένον τοΰ Κυρίου 
έθεώρησεν τόν Κωνσταντίνον καί ό Ραβΐνος 
καί διά τοΰτο προσφυέστατα καί συμφώνως 
πρός τό Εβραϊκόν πολιτικόν πνεϋμα άνεφώ- 
νησε :

«Ευλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυ-
οίου.»k

Ά λλά καί ή δλη ποοσφώνησις πόσον είνα’· 
ώραία, ζωηρά, μεγαληγόρος. Πόσον βαθύ 
φέρει τό θρησκευτινόν πνεϋμα τές Ίερας 
Γραφές, καί τήν ζωντανήν καί παραστατικήν 
εκφοασιν τ έ ;  ίεοα; φιλολογία;. Πόσον εύαρμό- 
στω; συνδέονται αί εννοιαι τ έ ;  πολίτικης καί 
θρησκευτικές ιδέας. "Ολοι οί Ραδινοί είναι 
θαυμάσιοι ρήτορες καί γνωρίζουν τί θά είπουν 
καί πώς θά τό είπουν. Παρακολουθοΰμεν τήν 
κίνησίν των έν Σμύρνν), Κωνσταντινούπολή
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και αλλαχού. Ένας επιτάφιος εκφωνηθείς προ 
ετών εις τόν Μητροπολίτην Σμύρνης Βασίλειον 
ύπό τοΰ Ραβίνου τί)ς πόλεως εκείνης ητο κάτι 
φιλολογικόν αριστούργημα.

Οί {δικοί μας ε’ξηντλήθησαν εις φράσεις 
κενάς καί κοινάς καί κούφους. Έξοχος ^το καί 
εύάρμοστος ή προσφώνησις καί τοΟ Ραβίνου 
τ^ς Θεσσαλονίκης.

Φαίνεται οτι οι Ιουδαίοι στρατολογούν τους 
προϊστάμενους των απο των υψηλότερων κο
ρυφών της φυλνϊς των,

(Κραυγή, τοΰ κ. Σαχίλλαρίου 24 Μαρτίου)

»->·τ88§Ι3Σ|Κ$«

mum mmik m m m
(Περικοπή διαλέςεως τοΰ Άρχιραβ. Έρμαν Άλ3ερ).

Ο Per αν, καμνει παραδοξόν τινα παρατή- 
ρησιν εν τή cc Ιστορία τών Σημιτικών γλωσσών» . 
Οί λαοί δσοι κατάγονται εκ τον Σήμ , λέγει, 
στερούνται σχεδόν έξ όλοκλήρον περιεργείας 
και φιλογέλωτος δ ιαθέσεως . Άλλά και οί Ά γ 
γλος φιλόσοφος Κάρλαϊλ παραπλησίαν έχφέρει 
παρατήρησιν, Αρνούμενος εις την 'Εβραϊκήν 
φνλην πάσαν ευθυμίαν.

Ό  βιογράφος αντοΰ Φράονδ παραθέτει συν- 
διάλεξιν έν η ό Κάρλαλϊλ παρατηρεί δτι οί ' Ε
βραίοι δεν έδειξαν ίχνος θ νμηδ ία ς .

‘ Υπάρχει δε άρχαΐον Ταλμονδικόν ρητόν τό 
όποιον λέγει: « ’Εάν σου εΐπη τις δτι 'έχεις ώτα 
δνον μη  ok μέλε ι■ άλλ' έάν σοΰ τό ε’ιπωσι δυο, 
τοτε άμεσως βαλε σαγμα εις την ράχην σου» .

Τώ δντι δύναται νά φαντασθή τις δτι, άφοΰ 
δνο τοιοντοι έξοχοι άνδρες συμφωνονσιν Αρ- 
νονμενοι εις την Εβραϊκήν φνλην την δνναμιν  
τοΰ γέλωτος και την ικανότητα τον προκαλεϊν  
γελωτα, πρεπει να έχη βάσιν τινά ή κατηγορία. 
’Κλλά νομ ίζω δτι δέν θά  δνσκολενθώ ν ’ Απο
δείξω οτι η μομφή  είνάι άννπόστατος, Ά λη-  
θενει οτι πολλά τών εθνών τής Αρχαιότητας 
ησαν έλλιπεστατα περί την άντίληψιν τον γε- 
λοίον. Τό ατοιχεϊον τον άστείον ήτο Ασθενές 
παρα τοϊς Αιγνπτιοις· ονδ ϊν  μειδ ίαμα φαίνεται 
έπι τών νπερμετρως Ανοικτών οφθαλμών και 
τών πλατέων καί γαλήνιων χειλέων τών Αγαλ- 
ματων των. Ονδ εϊχον οί Ασσύριοι δαιμόνιον 
κωμικόν πνεύμα ' οι μεγάλοι και στρογγυλοί 
οφθαλμοί, η προεχουοα και έπικαμπής ρίς, 
ο παχνς και ρωμαλέος σχηματισμός τον σώ-  
ματος δεικννουσιν αντονς άνήκοντας εις τνπον  
δχι φιλογελον, άλλ ονοιωδώς οχληροί’ και φι· 
λοπόλεμον.

Αλλως δμως ειχε ιό πράγμα παρά τοϊς 
Έβραίο ις .

Οντοι είς πρώ ιμον σχετικώς σταθμόν τής 
ιστορίας των εφθασαν την ώριμον εκείνην και

ίσχνράν διανοητικήν Ανάπτυξιν ήν Απαιτοΰσιν ή 
ασκησις τής Αγχίνοιας και ή κατάληψις τοΰ 
τερπνούς και θυμηδοΰς.

Και νπαρχει κορυφαίος λόγος είς τά χρονικά  
τής Εραικής φνλής, οστις παρήγαγε και ωξυνεν 
είς τόν ΰψιστον βαθμόν τήν κωμικήν φλέβα 
των, την εϋχέρειαν τον λέγειν τερπνά και θν  
μηδή . Ό  Γκαΐτε εις τόν αΤουρκονάτον Τάσσον» 
του Αναφωνεί μετά θανμαστής Αλήθειας καί 
δννάμεως.

Οί άνθρωποι οί σκληρώς δοκιμαζόμενοι 
μέχρι τέλους δεν θά ύπεφέρομεν, 
εάν ή φνσις δεν μάς έδαψίλενε 
φιλογελων και ειρωνα διάθεαιν.

Ναι, ό ταλαίπωρος ’Ιουδαίος εδοκιμάσθη  
και δοκιμαζεται Ακόμη τρομερά. Κατατνραν- 
νονμένος ύπό τής σιδηοάς χειρός τής μ ισαλ
λοδοξίας, π οριζόμενος τό ψυχοβλαβές δηλητή- 
ριον τής π*ριφρονήσεως και τοΰ ονείδους τό 
όποιον «ποιεΐ σοφόν άφρονα» , δεν θά  έπέζη, 
έάν η ευμενής φνσις φιλάνθρωπους δεν τόν 
έπροίκιζε με έκτακτον ελαστικότητα, μέ Αξιο- 
θαύμαστον εϋμηχανίαν, ήτις τόν κατίστησεν  
ικανόν νά κατανίκησή τελεσφόρως δλας τάς Α
πόπειρας τας γενομένας εν παντί χρόνω και 
τοπω προς εξολόθρευσίν του.

Ά λλ ’ ή Αρχή εξ ης εγεννήθη ή ευθυμία τον 
επηρέασε και τήν φύσιν αυτής καί μετέδωκεν 
αν τή' τούς ίδιους της χαρακτήρας Ή  θυμηδ ία  
τοΰ Ε βραίου δεν έρχεται πρός αυτόν αυτομά
τως. Δέν είναι Αποτέλεσμα Αφθονίας ζωϊκοΰ  
πνεύματος. Δεν είναι προϊόν απλής περίσσειας 
τής νπάρξεως.

Θα την παρωμο ινζον  μάλλον με τό δ η λ ο ν  
δ ι ’ ον δ Αγαθός δημιονργός έφωδίασε τά Ασθενή 
τον πλασματα, δπως καταστώσιν ικανά νά έπι- 
ζησωσιν είς τήν σκληρόν πάλην τοΰ βίον. "Ο- 
οτις Αδίκως εξευτελίζεται καί μετ ’ δνείδονς κα-  
ταπατεϊται ευρίσκει Ανακούφισιν ή είς ποταμόν  
δακρύων ή είς εκρηξιν ειρωνείας. ’Εντεύθεν 
προερχεται οτι νπ άρχει πάντοτε νηοχΌόηον 
ρεύμα θλίψε ως καί εν τή ευθυμία τ ο ν '  Εβραίου, 
εντεύθεν, έάν μο ί επιτρέπεται νά μεταχειρισθώ  
μουσικήν μεταφοράν, ώς καί τό γοργόν τού 
ασματός του τείνει πάντοτε πρός τό θρηνώδες .

Ενρισκομεν εν τή 'Εβραϊκή φιλολογία καί έν 
τοϊς σνγγράμμασιν Ικείνων οΐ,ινες αμέσως η 
εμμέσως ετραφησαν ύπ  ’ αυτής μετά τής θ υ μ η 
δίας καί τήν συμπαθή παράστασιν Ασυμβιβά
στων στοιχείων έν τή Ανθρώπινη φύσει καί 
τώ βίω.

θ  Απαντήσω βεβαίως μεγάλην καί κάποτε 
Ανυπέρβλητον δυσκολίαν ζητών νά έρμηνεύσω  
τα θυμηδή ταΰτα Αποφθέγματα ενώπιον πλη -  
θούσης όμηγνρεως .

Επειδή πολλά τών Αποφθεγμάτων είναι δια
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τυπωμένα εβραϊστί, γερμανισιί ή εις τό παρά 
δοξον έκεΐνο καί νόθον μ ίγμα τών δύο γλωσσών 
τό καλούμενον Γιδδικόν, χάνουαιν έξ όλοκλήρον 
τήν δύναμιν καί τήν χάριν των μεταφραζόμενα 
εις οίανδήποτε γλώσσαν. Τινες τών θνμηδών  
τούτων έκφρασεων Απαιτοϋσιν άχριβεστάτ ην 
γνώσιν τής Παλαιάς Γραφής, ώς καί τών λα
βυρινθωδών κειμένων τον Ταλμούδ, δπως δρ- 
θ&ς εκτ ιμηθώσιν . Καί δταν Ιπιχειρής νά τά 
έξηγήσης καί νά τά διερμηνεύσ^ς, δλος ό σπιν- 
θηρ ισμός τής ενφνΐας καί τρόπον χάνεται. Και 
το αρωμα α ν ιώ ν  είναι ώς τό τής χθες έκπω- 
ματισθείσης φιάλης καμπαν ίτου .

Τινες τών έμβριθεστέρων Αναγνωστών τών 
Γραφών θά  παρετήρησαν ίσως δτι καί α ί σελί
δες έκεϊναι περιέργως περιέχονσι δείγματα ει
ρωνείας καυστικής.

Ή  σκηνή λ. χ. ή έπί τοΰ Καρμηλίον ορούς, 
μεθ  ολον τό νψηλόν καί καταπληκτικόν της, 
δεν Αμοιρεΐ στοιχείου τινός ενθνμίας. Οί ψεν- 
δοπροφήται τον Βάαλ εϊχον θέση τό σφάγιον 
επι τοΰ βωμού καί εκραζον πρός τό εΐδωλόν 
των Από πρωίας μέχρι εσπέρας. α'Επάκονσον 
ήμών, ώ Βάαλ, έπάκονσον ημώ ν» . Τότε δ 
Ηλιον είσήρχετο καί έπιφωνεϊ σκωπχικώς. 

« Βο&τε έν φωνή μεγάλη, δτι Αδολεσχία έστί 
τφ  θεώ υμών» . ’Ενταύθα έχομεν τά κύρια
στοιχεία τοΰ κωμικού , τήν γελοιοποίησιν πράγ 
ματος, θεωρουμένου παρά πολλοΐς ώ ; κραταιοϋ 
καί σεμνού.

Ετερον σημαντικόν παράδειγμα Αφθονου θ υ 
μηδίας είναι τό έν τώ βιβλίο) τής Έσθήρ, δπου  
ό βασιλεύς Άρταξέρξης έρωτά,. αΤί πρέπει νά 
γείνυ είς τόν άνθρωπον τόν όποιον 6 βασιλεύς 
θελει να τιμήσΐ] ;» καί δταν δ Α μάν σκέπτεται 
εν τή καρδία του «ποιον άλλον θέλει νά τ ίμηση  
ό βασιλεύς παρά εμέ» ;

Καί δμως συμβαίνει δλα τά σημεία ταΰτα 
τής βασιλικής έννοιας νά έπιδαψιλενσθώσιν είς 
ουδενα άλλον είμή είς τόν άσπονδον εχθρόν του 
τόν Μαρδοχαΐον,

Τό Μιδράς, ώς καλείται τό Ραββινικόν σχό- 
λιον ή μάλλον ή παράφοασις τής βιβλικής 
διηγήσεως, κοσμεί τήν άφήγησιν με πολλάς 
δραματικός περιστάσεις. Διηγείται δτι δταν 6 
Α μάν ζητε'ι νά ένδυση τόν βασιλικόν εύνοον- 
μενον τήν αύτοκρατορικήν πορφύραν ό Μαρ- 
δοχαΐος Ανθίσταται καί λέγει : ν. Τούτο είναι
Ανοίκειον, Δεν είμαι άξιος τά φορέσω τήν βα
σιλικήν άλονργίδα πρίν καθαρισθώ ώς πρέπει.

Ο Αμάν δεν έχει άλλο καταφΰγιον είμή νά 
ετοιμάση λουτρόν διά τόν εχθρόν του.

Οταν δ Μαρδοχαΐος έφόρεσε τό βασιλικόν, 
ενδνμα ό Α μάν ετοιμάζεται νά έπιθέση τό δ ιά 
δημα έπί τής κεφαλής του, Αλλ.’ ό Μαρδοχαΐος 
διαμαρτύρεται. «.Δέν είμαι άξιος νά φέρω τό βα
σιλικόν στέμμα πρίν κοπή καλώς ή κόμη μ ου» .  
Καί ή έξοχά της του δ μέγας βεζύρης Αναγκά

ζεται να ένεργήσι] ώς κονρεύς καί κομμωτής. 
ν,Τώρα Ανάβα είς τόν ίπ πο ν» ,  λέγει δ Α μάν.  
« Φεΰ, Απαντά ό Μαρδοχαΐος, είμαι γέρων καί 
Ασθενής καί δεν δύναμαι ν ’ Αναβώ εις τόν 
υψηλόν τούτον ΐ/ιπον άνευ βοήθειας» καί δ 
Αμαν εξ Ανάγκης υποβάλλεται είς τήν έσχάτην 

ταπε ίνωσ ιν  Αναγκάζεται νά κλίνη τόν υπερή
φανοι’ τράχηλον του, ένφ δ μισούμενος Αντίζη
λός του πατε ΐ είς τήν ράχην του καί έπιβαίνει 
έν Ανέσει τοΰ ίππου.

Θ ’ Αναγνωρίσητε ώς ευρισκόμενον έν πλήρει 
συμφωνία τό δ,τι παρετήρηοα έπί τοΰ ποοκειμέ- 
νον" οτι δηλ. οί Αρχαίοι' Ισραηλΐται καί έν τή πεν- 
θ ιμωτέρα ημέρα τοΰ ημερολογίου των, τή ν η 
στεία τή γινομένη είς Ανάμνησιν τής καταστρφής 
τών δύο ναών δεν έγκατελείποντο έξ όλοκλήρον 
είς τήν λύπην καί τό]πένθος. Έν τώ Ραββινικώ 
σχολίφ τοΰ βιβλίου τών θρήνων εύ ρίσκο μεν  
βραχέα έκφραστικά διδάγματα θυμηδ ίας , τά 
όποια όμοιάζουσι μέ τό μειδίαμα δακρνβρέκτου  
προσώπου.

Ο σχολιαστής Απαριθμεί δείγματα τον τρό
πον κ α θ ’ δν ό Εβραίος υπερείχε έν τή έμφύχω 
Αγχίνοια καί αυτόν τόν περιαδόμενον Ά θη -  
ναΐον. Διηγείται τό Ανέκδοτον δτι Αθηναίος  
τις παρεπιδημών είς 'Ιεροσόλυμα έλαβε μίαν  
τών ημερών θρυμματισμένην Αμμοκονίαν καί 
είπε πρός τινα ράπτην 'Εβραίον—Μάστορα, 
λάβε τήν καλωοννην νά μοΰ δ ιορθώσης αντό τό 
υλικόν.—Ευχαρίστως, Απήντησεν ό 'Εβραίος, 
Αρκεί νά μοΰ κάμης τήν χάριν νά βγάλης δλίγας 
κλωστας Από τό υλικόν τοΰτο (προσφέρων αύτφ  
δράκα άμμου ) .

'Ως καί τά έβραιόπουλα διηγείται τό Ταλ
μούδ, έδωκαν^εύστοχους Απαντήσεις είς άγχ ι« 
νονστάτους Άηναίους.

— ' Υπαγε νά μοΰ  ενρης ολίγα αυγά καί 
τνρι, έϊπεν ’Αθηναίος έπισκέπτης πρός τινα 
εβραιοπαιδα. Ό  παΐς έκαμεν ώς έπροοτάχθη  
— Τώρα πα ιδ ί μου  είπεν δ ξένος, είπε μον  
ποιον άπό αντό τό τυρί έγεινεν άπό γάλα λευκών 
αιγών καί ποιον Από γάλα μαύρων α ιγώ ν .— 
Είσαι γεροντότερος καί έμπειρότερος άπό έμέ, 
Απήν τησεν ό μ ικρός έβραΐος- είπέ μον  πρώτον 
ποιον Από αυτά τά αυγά έβγήκεν άπό λευκήν 
καί ποιον Από μανρην δρνιθα.

Ό  'Εβραίος σημειοματογράφος διηγείται 
προσέτι δτι ό Ραββΐνος Ίωσονας ητό πότε είς 
ταξείδιον, δταν παρετήρησε μικρόν λάκκον άνά  
μέσον τών Αγρών. Παιδίον διερχόμενον τ φ  
είπε.— Μή περ ιπα ιής μέσα εις τά χωράφια, θά 
χαθής. — Άλλά, είπεν ό Ίωσούας, δέν είναι εδώ 
δημόσιός δρόμος; —Ναι, άπήντησε τό παιδίον, 
δρ<>μος τον όποιον άνοιξαν, δσοι χάνουν τόν 
δρόμον των, δπως σύ. Ό  σοφός έξηκολούθησε 
τον δρομον τον Καθώς είσήρχετο είς τήν πό -  
λιν βλ,έπει μικρόν κοράσιον τό όποιον έφερε 
κάνιστρον έπιμελώς σκεπασμέννον.—Είπέ μον



παιδί μου , είπεν ο' Ραββΐεος, τ( ϊ χείς e i , n i l6
το κανιατρον ; Ή  παιδίπκη άπψ τησεν  :— ’Εάν
ή μητέρα μου  ηϋελε να ξκνρη ό καίΜς τϊ ξχει
/(«σα το καλάϋι, δ ίν  ϋά  τό εσκέπαζεν.
, At, V f trai άλή&εια κρυπτόμενη {,Πό

τ ας απλάς ταύτας λέξεις ;

ex τοϋ Άγλ ιχοΰ) 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Ααβοΰ;γον Μάρτιος

Κύριε Δ ιε νΰ ν ν τά

Ευχαρίστως Αναλαμβάνω νά σας γράφω τα
κτ ικα τα Αφορώντα εις τόν Ε βραϊκόν έν Γεο- 
μζνια. 1 ι

Έ πί τοΟπαρόντος δένέ'χομεν γεγονόνα 
ζ ,ια  ενδιαφέροντος, εκτός.. τοΰ βαλκανικοϋ 
πολέμου. Και ιδού νέα Αφορμή νά ύπερηφα- 
νευεται τις ων εβρζϊος γερμένος ! 'Οποία συγ- 
^ννισις, ποιος ζήλος ! ΙΙζνταχόθεν μία φωνή 
/;*ουσ̂  /). Ας μεταβώμεν εις βοήθειαν τών 
πασχοντων Αδελφών μα: !

Καθώς πάντοτε ή «Αγαθεργός ένωσι: των 
γρ α ιώ ν  τές Γερμανίας καί 6 Σύλλογος τών 

«Μπενε Μπερίτ» διωργάνωσαν τά βοηθήματα. 
Δεν υπάρχει δε εβραϊκή κοινότης έν Γερμανία, 
λχι η μικρότερα, ή όποϊα νά μή συνεισέφερεν 
ΟΤΙ ηουνατο. Καί ένώπιον τών Ατυχημάτων 
των εν Ανατολή Αδελφών μας, έπαυσαν έπί 
στιγμήν π*σαι αί συζητήσεις καί αί διενέξεις 
και επεκράτησε μόνον ή ιδέα τές ένο'τητος τοΰ 
εοραΐσμοΰ.

Δεν Αξίζουν όσα Αναφέρω ένα οίονδήποτε 
άλλο γεγονο'ς '

Ώ(/ίλησα περί ένο'τητος τοΰ Έβραϊσμοΰ.
""J ’ !λχνι* κινδυνευει αυτή νά κατα-

>τρζφ/). Ι^ς π τα ιε ι, Οι μεν κατηγοοοΰν τούς 
,Αλλ’ l’f°o χρονολογικώς τά γεγονότα.

Τόν Νοέμβριον τοΰ παρελθόντος έ'τους, ή 
lV/ωσις τών φιλελευθέρων Ραββίνων της Γερ- 

μζνιας, συνελθοϋσα εις Πόζεν, μεγαλούπολιν 
της Ιίρωσσιας, καθώρισε τάς ν,γενικας γ ρ α μ μ ή ,  
προγράμματος ^ιά τόν φιλελεύθερον εβραϊσμόν, 
με αλλα λόγια τό πρόγραμμα τές θρησκευ
τικές μεταρρυθμίσεως καί της Απεριορίστου 
αφομοιωσεως. Τό κόμμα τοΰτο είχεν ίδριθέ 

1*£'·ε'τ* τοΰ παρελθόντος αΐώνος παοα τοΰ 
οιασημου ραββίνου ’Αβραάμ Γκέγκερ καί Αποτε- 
λειται ώς έπί τό πλεϊστον Από τούς πλουσίους 
εβρζιους, τους κατέχοντας ύψηλήν κοινωνικήν 
®σιν. II ομας αυτη όεν είναι πολυάριθμος 

αλλα ισχυρά διά τάς σχέσεις της με τό

κομμά το πολιτικόν τών φιλελευθέρων, οί
οποίοι μονον έ'χουν πρόγραμμα τήν ίσοπολι-
τειαν των γερμζνών έβραίων, ίσοπολιτείαν τήν
οποίαν εχομεν μόνον έπί του χάρτου καί όν-
πραγμζτικήν. Κζτά τοΰτο, καθώς Αντελήφ-

^ρο^ωπικώς, οί έν Έλλάδι ίσραηλϊται εί
ναι ευτυχέστεροι ήμών.

«Αι γενικζί γραμμαί» τών φιλελευθέρων 
_ euyA τι σπουδαΐον, δέν είναι τι νέον. Έπί 

τοΰ θρησκευτικοΰ πεδίου ώθοΰν τήν μεταρρύθ
μισή μέχρι τ .̂ ς λειτουργίας κατά Κυριζκήν, 
επι όε τοΰ πολιτικοΰ, επιδιώκουν τήν τελεία·) 
αφομοιωσιν, Αφαιροΰσαν πάντα έθνικόν ναρα- 
κτέρα Από τόν Εβραϊσμόν.

Ά λλά ....
Ιδού δτι τό Αναγγελθεν πρόγραμμα «των 

γενικών γραμμών» ποούκάλεσε διαμαρτυρίαν 
ένθερμέ έκ μέρους των «ορθοδόξων εβραίων» 
οί οποίοι ίδίο: έν Φραγκφόρτγι'καί Κολωνία είχον 
χωρισθέ Από τών επισήμων Κοινοτήτων. ()ί 
ραββινοι τούτων συνελθόντες έκήρυξαν οτι aal 
«γενικά', γ ραμμα ί» Απαρνοϋνται τάς βάσεις τοϋ 
εβραϊσμού, καί οτι ή ένότης τοΰ έβραϊσμοΰ 
καταστρέφεται. Οί φιλελεύθεροι λέγουσι Απε
ναντίας, ότι οί ορθόδοξοι καταστρέφουσι τήν 
ενότητα κα ί... ή συζήτησις έξακολουθεϊ.

Η ενότης; Αλλ’ αυτη πρό πολλοΰ έξέλει- 
πεν. Ούδεμία κοινή σχέσεις μεταξύ Αδιάλ
λακτου ορθοδόξου τές Φραγκφούρτης καί « φ ι 
λελευθέρου» τοΰ Βερολίνου, μεταβαίνοντος εις 
την Συναγωγήν τήν Κυριακήν.

Η δήλωσις τών ορθοδόξων δύναται νά είναι 
τι παρήγογον, Αλλ’ ούσ-αστικώς δέν λύει τό 
προ λ/)(χχ εξ ου εζχοτχ τχ ι  yj τύχη τοΰ γερυ.χ- 
νικοΰ έβραϊσμοΰ.

Ό εβραϊσμός της γερμανίας διατρέχει Απο
φασιστικήν κρίσιν. Τί θά Αποβη;

Εννοείται δτι  ̂ή πλειονοψηφία τών Εβραίων 
τές Γερμανίας δεν Αντιλαμβάνεται τήν κρίσιν 
κζί τούς κινδύνους. 1

Μία όμάς ελάχιστη τήν οποία; έξ ίσου Απο- 
στρέφονται καί οί «φιλελεύθεροι» καί οί Αδιάλ
λακτοι ορθόδοξοι, πειρΧται Από τίνος νά κη- 
ρύξγΐ νέαν βάσιν ένο'τητος. Ή  βάσις εί'-αι 
ό ΙΙαλαιστινισμός καί ό Σιωνισμός. ΤΙ Ανω
τέρω όμάς διατείνετοι δτι ή θρησκεία δέν δύ- 
νζτα ι νά είναι τό μόνον σημεΐον ένώσεως τών 
Εβραίων. Ή  θρησκεία έν γένει είνζι μ ετα
βλητή, κζί ή εβραϊκή δέν Αποτελεί εξαίρεσιν 
τοΰ κανόνος. Αμετάβλητοι παρζμένουν μόνον, 
ή καταγωγή Αρχαίου λαοΰ, ή Ανάμνησις ένδο
ξου ίστορίζς κζί ή έλπ ί: τοϋ μέλλοντος. Ή 
πλειονοτης τοΰ γερμανικοϋ έβρζϊσμοΰ τές σή
μερον δέν δέχετζι τοιαύτην βάσιν. Έ χει τόν 
φόβον τοΰ θάρρους τη ; ! ’Αλλά τό μέλλον Αγ
γέλλεται εύ'ελπι ! '

Η νεολαιζ, ίό>,α η σπουδάζουσα νεολζίζ,
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είναι μεθ’ ήμών. Κζί δποιος έ'χει τήν νεο
λαίαν, έ'χει τό μέλλον.

ΣΕΣΚΙίΛ ΤΣΒΙ ΚλΕΤΣΕΑ

Τ. Γ. Περί τές έβραϊκές νεολαίας τές Γερ
μανίας θά σας γράψω προσεχώς.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙ

TOY AFXIFASINQY ΚΑΙ ΒΒΡΑΙΑ5 n iS U O JIIK
(Συλλένομεν τά σχετικά μέ τούς Τσραηλι- 

τας αναφερόμενα εις τόν Βζσιλέα. ’Αρχομεθα 
από τήν Αναδημοσίευσιν έκ τ έ ί  «Μακεδονίας» 
μέρος τές άκροάσεως ήν ή Α. Μ. έδωσεν εις 
τόν κ. Γιανέ τ έ ί Κοινότητος Βόλου),

Χθες τήν 11 καί τέταρτον π . μ. έγένετ0 
δεκτός εις Ακρόασιν παρά τ·̂  Α. Μ. τω βα~ 
σιλεΐ ό έν Βόλω πρόξενος τέ? ’Ισπανίας κ· 
Μ. Η. Γκανές ώς αντιπρόσωπος της έκεΐ 
ίσραηλιτικης Κοινότητος.

Ή  Α. Μ. μετά μεγάλης προσήνειας έδε- 
ξιώθη τόν διαπρεπή ’Ισραηλίτην.

01 Ία ρ αηλ ΐτα ι κατενϋΌ ναιααμένοι

— Είνε ευχαριστημένοι οί Ίσραηλϊται;
— Κατενθουσιάσμένοι, Μεγαλειότατε, και 

έκ τές πατρικές στοργέ?, τήν οποίαν ή Ύ μ . 
Μεγαλειότης έπεδείξατο καί έκ τ έ ;  είλικρι- 
νοϋς προστασίας τών Ελληνικών ’Αρχών.

Έπείσθημεν δτι τό σύμβολον τέ? ελληνι
κές Διοικήσεως είναι ή έλευθερία, ή ίσότη? 
καί ή αδελφότης.
Λόγοι της Α. Μ  ηερ ί τοϋ ’Αρχιρραβίνου

'Π Α. Μ. εξεφράσθη εύμενέστατα περί 
τοΰ ’Αρχιρραβίνου καί προσέθηκεν :

—Τόν αγαπώ, πολύ τόν Αγαπώ, διότι είνε 
άνθρωπος πολύ καθώς πρέπει.

Οί Ίσραηλϊται τές Θεσσαλονίκης είναι 
πολύ μορφωμένοι.

— Πράγματι Μεγαλαιότατε, διότι συν- 
τηροΰν εξ λέσχας μεγάλας έκ 500 μελών έ- 
κάστην καί δέκα μικροτέρας. ’Αξίζει τόν κό
πον Μεγαλειότατε, νά έπισκεφθ·?) κανείς ι
δίως τάς μεγάλας ταύτας λεσχας.

’Ήρχισαν νά έπισκέπτωνται τάς λέσχας 
αύτάς καί οί Αξιωματικοί μας, οί οποίοι έλ- 
πίζο), νά μένουν εύχαριστημενοι, δπως οί 
Ίσραηλϊται είναι κατενθουσιασμένοι βλεπον- 
τες τούς Αξιωματικούς μας εις τάς λεσχας των. 
Ή  ίσραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, όια- 
τηρεϊ 72 σχολεία καί έντός όλίγου θά ί'δωμεν 
τούς Ίσραηλίτας εις τήν Ελληνικήν Βουλήν 
διαπρέπρντας.

— Τό πιστεύω, τό πιστεύω, διότι είνα1 
πολύ ικανοί καί πολύ δραστήριοι.

Καί έν τ·̂  ρύμν) τοΰ λόγου ή Α. Μ. Ανέφεοε 
καί πάλιν τόν ’Αρ^ιρραβΐνον, τοϋ οποίου ές^ρε 
τά πολλά προσόντα. Καί έξηκολούθησε : .

Δ ιάφοροι Β άσ ιλ ικ α Ι  έρω τήοε ις

— Παρατηρώ, οτι οί έδώ Ίσραηλϊται ομι- 
λοΰν τήν ισπανικήν.

—  Ναι, Μεγαλειότατε, διότι κατάγονται 
Από τήν 'Ισπανίαν.

— Είσθε καί ύμεΐς υποπρόξενος τές Ισπα 
νίας· έν Βόλω· οχι υπήκοος Ισπανός.

—“Οχι, Μεγαλειότατε, ύπό τό σκηπτρόν 
σας.

— Έδώ έ'χει καί Πρόξενον Ισπανόν ;
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε.
— ’Έ χει πολλούς υπηκόους ;
— Μάλιστα, Μεγαλειότατε περί τούς έπτα- 

κοσίους.
Μετά τινας Ακόμη άλλας έρωτήσεις γενικοϋ 

χαρακτέρος περί τών κατά τήν Ίσραηλιτικην 
Κοινότητα πραγμάτων ό κ. Ι κανές Απεχωρησε 
κατενθουσιασμένος έκ της εύμενεστάτης δε- 
ξιώσεως τοΰ Βασιλεως.

01 ΙΣΡΑΗΛΪΤΑΙ
Ε Ι Ι  ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΐ

Μέγα ύπέρξε τό πένθος τών έλλήνων ισραη 
λιτών διά τόν θάνατον τοΰ άλησμονήτου Βα- 
σιλέως μας Γεωργίου, τοΰ οποίου ή μνήμη θά 
μειν/) αίωνία εις τάς καρδιας τών ομοθρήσκων 
μας εις δλας τας γ ε ν ε Χ ς .  Έπενθησαν καί ετε- 
λεσαν μνημόσυνα αί Κοινότητες τές Παλαιας 
καί τές Νέας Ελλάδος. Ό στέφανος τών 
ίσραηλιτικών Κοινοτήτων ήτο έκ τών ώραιο- 
τέρων έκ μετάξης μέ σύμβολον τάς πλάκας 
τοΰ Μωϋσέως έντός έξάλφα. Ή  Κοινότης τές 
Θεσσαλονίκης, είχε προσφέρει ί'διον δάφνινον 
άργυροΰν στέφανον. ’Επίσης καί ή Κοινοτης 
Χαλκίδος, ώς Αρχαιότερα, τών Κοινοτήσων ήθε- 
λησε νά Αντιπροσωπευθ·/) μέ ί'διον στέφανον ύπό 
τών κ. κ. Άσέρ Λευγί, Μ. Σ. Σιακκέν καί 
Μποχώρ Σακκέν.

Τόν Στέφανον τών Κοινοτήτων έ'φερεν εις 
τήν Μητρόπολιν ’Επιτροπή έκ τών κ. κ. Α. 
Κωνσταντίνη, I. Σαμουηλίδου καί Ί ζκ . Ίου- 
σουρούν.

Τήν Κηδεία ν παρηκολούθησαν έν Άθηναις 
οί Αντιπρόσωποι τών Κοινοτήτων έκτος των 
άνω μνημονευθέντων καί οί κ. κ .  Μεΐρ Σο
λομών ό γνωστός τραπεζίτης Τ ρ ι κ κ ά λ ω ν  και 
Σ. Μπεράχας έ'μπορος. Παρηκολούθησαν προ
σέτι τήν κηδείαν καί οί Αντιπρόσωποι τέ ς



Κοινότητος Θεσσαλονίκης κ. κ . Δρ. Λέων 
Μοόιανος, δικηγόρος Μοδιάνο;, Έδγάρ Φερ- 
νάνδε; I, Μοίιάνος τραπεζίτης, Τίανος καί 
Λε6ελ μεγαλεμποροι.

Ά λλά κατά τήν έν θεσσ)νίκη κ/,^βίκν έ'λαβε 
συγκινητικό^™ , μέρος ή Κοινότης Θεσσα
λονίκη;, ιδία (/.έ τόν χορόν τών μαθητών του 
Κοινοτικού Σχολείου (Ταλμούδ Τορά), οί όποϊοι 
μαθηται κατά τήν διάβζσιν τ έ ;  βασιλικέ; 
σοροΟΙίκτοΰ πεδίου Ά ρεω ; έψαλλαν αέ κζ- 
τανυ,ιν έλεγεϊον έβρζϊκόν, καί κατά τόν συ
νάδελφον Ροδοκζνάκην τ έ ; «Ε σ τ ία ς»  «έσχη- 
ματισαν περί τόν κοιμώμενον Βζσιλέζ στε- 
?*vt σάν Από φανταστικά τριαντάφυλλα άσποα 
και έθρήνησαν εις τήν γλώσσαν τών Σεραφείμ 
τον «δίκαιον πατέρα» τόν εδσπλαγχνον νικη
τήν, τόν προστάτην τών αδυνάτων»

Καί κατά τήν ήμέραν τές κηδεία; εις ’Α
θήνας έτελεσε μνημόσυ/ον ή Κοινότη; Θεσσα
λονίκη;, ίερουργοδντος του Άρχιραββίνου.

Έτελεσαν μνημόσυνα μεγαλοπρεπή ή Κοι- 
νοτης Βολου, ή τ έ ;  Κέρκυρας καί ή τ έ ; 
Χαλκιδο;. Ι’έ ; τελευταία; ταΰτη; είχε προη- 
0J πένθιμος τοιχοκόλλησι; κζλοΰσα ε ί; κοινήν 
όεησιν πάντα; τοϋ; Χαλκιδεϊ;, Άρχά; καί πο- 
λ ιτα ;. Τήν Αδελφικήν πρόσκλησιν τ έ ;  Κοινό- 
τητος έδέχθη εΰμενώς ή Χαλκιδική κοινωνία, 
οειςασα οτι εμφορείται ύπό τών φιλελευθέρων 
εκείνων αισθημάτων, διά τά όποια δύναται' νά 
σεμνυνωνται αί κοινωνίαι έκ τών μάλλον προηγ
μένων. Αρχαι, σωματεία, Σύλλογοι, πολΐται 
πζρέσαν ει; τήν πένθυμον τελετήν. Ό δέ κ. 
Νομάρχη; ηύχαρίστησε τήν Κοινότητα διά τά 
αγνά αίσθήματά τη ;. Έ πί τ έ  ευκαιρία ταύτη 
«πηγγειλε ώραιότατον λόγον ό πρόεδοο; τές 
Κοινότητα; κ. Μποχώρ Φόρνη;.

Καί ή Κοινότη; Κέρκυρα;, έτέλεσε μνημό- 
συνον μεγαλοπρεπές παρ-.σταμένων καί πολλών 
αλλοόόςων μεταξύ τών όποιων καί ό γνωστό; 
λογιο; κ. Σπ. Πζπ^γεωργίου. Ό άρχιραββϊ- 
νος τές Κοινότητος κζθηγητή; Γουστάδο; 
Κζλο απήγγειλε εύφραδέστατον λόγον του 
οποίου ή καταφανής συγκίνησις μετεδόθη εις 
το ακροζτηριον.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΤΟΊΤ ΒΑΣ1ΛΕΏΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ΤΟΤ Α '

 ̂Μεταφέρομεν καί εί; τά ; στήλα; τές 
«Ισραήλ. Έπιθεωρήσεω;» οίν κζί έδημοσι- 
ευθη εις δλας τάς ήμερησίας εφημερίδας, τήν 
πολιτικήν όιαθηκην τοϋ ζλησμονήτου Βζσιλέως 
μας, διότι αύτη ζωγραφίζει τόν μεταστάντα, 
κάλλιον παση; άλλη; βιογραφία;, διότι τόν 
παριστάνει ο ίο; ή -0, Απαράμιλλο; άνθρωπο;, 
σύζυγο;, πατέρα; καί Βασιληας. Βασιλεύ; ό 
οποίο; τό Αξίωμα τοΰτο έθεώρει μόνον ώ; 
επέκτασιν εί; τό έθνο; ολόκληρον τοΰ πατρι
κού του φίλτρου, τ έ ;  μεγάλη; Αγάπη; καί 
επιείκεια ; αι όποΐαι έπλήοουν τήν μεγάλην 
«χε^ϊΐν κζί άπλέν καρδίαν, ή όποία ύπέρξεν 
η Αθορυβω; όδηγήσασα τήν Ελλάδα εις πεν- 
τηκονταετέ προϊοΰσαν έξέλιξιν. Ή  μεγαλυ- 
τέρα μεγαλοφυία, είπε τις, είναι ή τέςκαρδίας 
*ζι τήν μεγαλοφυΐαν ταύτην ειχεν Γεώρ
γιο; ό Α '.

Μεταφέρομεν ε ΐ; τά ; στήλας μας τά λόγ;α 
τοΰ μετασταντος μάρτυρος, ίνα γίνουν τό κα
θημερινόν Ανάγνωσμα, θά έλέγομεν, ή καθημε-
Ρ7Λ Τών * νκΤνωιττών μα;, διότι εί;
αυτά τα λόγια περικλείονται μέΑπλότητα, Αν- 
τληθεΐσαν Από τό αιώνιον βιβλίον τη ; φυλές 
μας, τήν Αγίαν Γραφήν, οτι αποτελεί τήν βάσιν 
τοΰ ηθικού βίου, τόν όποιον κηρύττει ό Εβραϊ
σμός. «Σεβασμός πρός τούς γονείς, Αγάπη πρό; 
του; Αδελφού;, επιείκεια πρό; πάντα ;, αύτα- 
παρ/ησι; υπερ τοΰ γενικοΰ κζλοΰ, γαλήνη ψυ- 
χέ«*( αγάπη προ; τον Θεον καί τήν πατρίδα, 
και^ο υψιστο; προορισμό; τοΰ Ανθρωπίνου βίου 
νά Αφήσν) εί; τήν γέν Αναχο>ρών πρό; τήν αιω
νιότητα,^ όχι πλούτη (τοΰτο' έδίδαξε έμπρά- 
κτος Γ̂ εώργιος ό Α ', Αλλά Αγαθήν μνήμην.»

Ίόού τά Αθάνατα λόγια τοΰ Βασιληα μας.
Α ιωνία τοο ή μνήμη ! ’Αμήν.

« ..........................................................
...Ιωρα μοΰ φζινεται ότι είπα κάθε τ ι, που 

ήθελα να ειπώ, καί δτί έ'λαβζ δσα; Αποφάσει; 
έπεθύμουν έν σχέσει με τήν περιουσίαν μου. 
Μοΰ υπολείπεται μονον νά παρζκαλέσω, νά 
ικετεύσω τά ^Αγαπητά μου παδιά νά είναι 
πάντοτε ηνωμένα εν παντί, ν ’ Αγαπώνται με- 
ταςυ των, νά είναι στήριγμα καί ν ’ Αγαπώσι 
την λατρευτήν καί εύλογημένην των μητέρα.

«Εις τόν προσφιλέ μου Ντϊνον λέγω : 
T"̂ V αΤΚ7Γ71τήν μικράν πατρίδα σου 

ές ολη; κζρδία;· ύπηρέτησέ την κζί τόν Αγα
πητόν σου λαόν μέ Αγάπην είλικρινέ καί 
πιστιν Ασαλευτον τό αύτό δέ άς κάμουν καί 
όλοι οί Αγαπητοί σου Αδελφοί.

® ^Χε θάρρος, Αλλ’ έ'χε καί ύπομονήν· μή 
σπεύδεις ποτέ ύπέρ τό μέτρον. Ά φησε καλλί-

τερζ νά περάσν] ή νύκτα πριν πάργ,; τήν Από- 
φασιν σου· μήν οργίζεσαι καί μήν Αφήσ-/]; 
τόν ήλιον νά δύον; έπί τές οργές σου.

Έσο ήρεμος τήν σκέψιν καί τόν νοΰν καί 
μη λησμονεί; ποτέ οτι βασιλεύει; λαοΰ με- 
σημβρινοΰ, τοΰ οποίου ή οργή καί τό εύέξαπτον 
στιγμιαίω; Αναφλέγονται, καί ε ί; μίαν TOtau- 
την στιγμήν ήμπορεΐ νά εί'πν) καί νά πράξν) 
πολλά, τά όποια μετά μίαν στιγμήν ι'σω; τά 
λησμονεί πάλιν. Διά τοΰτο μή θυμώνει; ποτέ,

\ \ .. ν rf > r tκαι μη λησμονεί;, οτι συχνά είναι προτιμοτε- 
ρον να ύποφερν) ό Βασιλεύ; ό ίδιος, έστω καί 
ήθικώ;, παρά νά ύποφέρη ό λαό; καί ό τόπο;.

«Έ π ίσ η ;, τά συμφέρονφα τοΰ Λαοΰ καί 
τοΰ Τόπου πρεπει νά προηγοΰνται παντό; άλ
λου συμφέροντα;. Ένθυμοΰ τοΰτο πάντοτε, 
Αγαπητέ μου Ντΐνο, καί ό Θεό; έν τί) Απε- 
ράντω Του χάριτι καί Αγαθότητι θ ά σ ’ εύλο- 
γησν) καί θά σέ βοηθήσν) εί; τό βζρύ σου εργον 
καί τό πλέρε; ευθυνών Αξίωμά σου.

« Α γάπα καί προστάτευε τήν εύλογημένην 
σου μητέρα, νά ήσαι δ ι’ αύτήν πάντοτε τρυ
φερός και άφωσιωμένος υιός.

«Δώσε ε ί; τά παιδιά σου καλήν, ύγια καί 
Ελληνικήν Ανατροφήν. ’Οφείλουν νά είναι 
“Έ λληνε; καί τίποτε άλλο.

«Α γά πα  τ ’ Αδέλφια σου· νά ήσαι πάντοτε 
δ ι’ αύτά καλό; Αδελφό;.

«Έ άν πατε ήδίκησα κανένα Από σ&;, τ ’ 
Αγαπημένα μου παιδιά, συγχωρήσετέ με.

«Την προσφιλέ μου ’Ό λγα Αγαπώ μέχρι 
τελευταία; μου πνοές.

«Καί τώρα σα; εύλογώ ολου;. Ό Θεό; νά 
σ&; εύλογή καί νά σα; φυλάττν] μαζη μέ τήν 
Αγαπητήν μου μικράν Ελλάδα.

«Μή μέ λησμονήσετε. Α μ ήν».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Παρίχκαλοΰνται οί φίλοι τής Ίσραη- 
?ατικής Έπιθεοορήσεως, οί έπιθυμοΰντες 
νά μή προσκόπττ] το φΰ?^λον διά ταμιευ
τικούς λόγοχις νά σπεύσουτ νά ανανεώ
σουν τήν συνδρομήν των διά μέσου τής 
προεδρείας τής Κοινότητάς των ή διά 
ταχυδρομικής επιταγής.

Παρακα?.οΰμεν νά μή εσωκλείουν 
χρήματα έντός επιστολών διότι ή τοιαύτη 
αποστολή δέν παρέχει ασφάλειαν.

Τό παρόν φύλλον περιέχει 20 σελίδας 
άντι 16.

7S Κ ί ΐΝ Χ Τ Τ ^ Ν Τ ίΝ Μ Σ
Πρόεδρος τής Ίσραη/.ιτικής Κοινότητος ’Αθηνών

Ε Γ Χ Ε Τ Α Ι  
εις πάσας  τάς Ισραηλιτικάς Κοινότητος' 

ΓΙαλαιας καί Νέας Ελλάδος

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΙΣΡΑΗΑΙΤΙΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ. Περί τές συμμετοχές τές Κοι- 

νότητο; Αθηνών εί; τό πένθο, τοΰ Βασιλέω; 
γράφομεν εί; άλλην στήλην.

— Οί Μητροπολΐται Θεσσαλονίκη;, Ίωαν- 
νίνων, Ζακύνθου, Λευκάδο; καί Στρουμνίτσης 
άντεπεσκέφθησαν τόν πρόεδρον τές Ίσοαηλι- 
τικές Κοινότητα; κ. Α. Κωνσταντίνην.

— Παρουσιασθεΐσα υπό τοΰ κ. Κωνσταντίνη 
έπεσκέφθη τόν Πρωθυπουργόν ή έξαμηλής 
επιτροπή ή Αντιπροσωπεύσασα τήν Κοινότητα 
Θεσσαλονίκης εις τήν κηδείαν τοΰ Βασιλέως 
καί έξέφρασεν τ·?1 A. Ε. τήν εύχαρίστησιν τοΰ 
έβραΐκοΰ πληθυσμοΰ διά τό φιλελεύθερον καί 
φιλοδίκαιαν τές έλληνικές διοικήσεως. Ό κ. 
Πρόεδρος είπεν εί; τήν Επιτροπή,ν οτι ό'χι 
μόνον συμπεριλαμβάνει ίσραηλίτα; μεταξύ τών 
φίλων του, Αλλ’ οτι οί έν ‘ Κρήτ·/) ίσραηλϊται 
ύπέρξαν οί πιστότερον ακολουθησαντε; αυτόν 
εί; δυσ^υερεΐ; στιγμά; τοΰ πολιτικοΰ του βίου.

Μα; γράφουν.
— Τήν ημέραν τοΰ ΓΙαυρφμ παρά τό ρητόν 

βεασοΰ ότό ϊόμ μιστέ βεσιμχά (καί ώρισαν 
νά γίνουν κατά τήν ήμέραν τοΰ ΓΙουρήμ συμ
πόσια καί χαραί), δέν ύπηρχε κρέας κασέρ ! 
ΓΙζρακαλοΰμεν τού; αρμοδίου; νά προνοήσουν 
μή έπαναληφθέ τό ί'διον άτοπον τό ’ΓΙέσαχ.

Σ. I. Ε. Έλπίζομεν δτι δέν θά έπαναλη- 
φθΐ). Ή  συσσώρευσι; πάντων τών λειτουργιών 
τές Κοινότητος εί; εν πρόσωπον, συντελεί 
όμολογουμένω; πολύ εί; τήν αταξίαν, ή όποία 
εύθύνει μάλλον τά πράγματα καί όχι τά πρό
σωπα εί; τά όποϊα δέν λείπει ή καλή θέλησι;.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γράφομεν ε ί; άλλην στήλην, 
τό μεοο; το οποϊον ελαβε η Ινοινοτη; ει; το 
πένθος τοΰ Βασιλεω;.

Μ&ς γράφουν.
«Μεταξύ τών εις δλας τά ; μάχας τέ ς  Μα

κεδονία; λαβόντων μέρος πρέπει νά γίνν) εύ
φημος μνεία καί τοΰ εύπαιδεύτου νέου ΓΙάτσε; 
Φέρρο;, Αδελφοΰ τοΰ πληγωθέντο; Γεωργίου, 
ούτινο; τήν φωτογραφίαν έδημοσίευσεν ή 
«Έ λ λ ά ;» .

— Κ ατ’ αύτά; ίδρύθη ένταΰθα Σιωνικος 
Σύλλογο; ή μάλλον Ανιδρύθνι (Λε στεορα; βά-
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σεις, διότι πρό ετών ειχε γίνει πρώτη άπό- 
πειπα ίδρύσεως Συλλόγου ύπό τοΰ διευθυντοΰ 
τής «. Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως». Εϊχον 
πληρωθή έ'κτοτε Σέκελ (έτησίαι συνεισφοραί) 
καί άγορασθγί καί μετοχαί της Σιωνικής Τρα- 
πέζης. Τώρα έξελέγει ή νέα Επιτροπή άπο- 
τελουμένη έκ τ ώ ν  εξής · Δρ# I. Μπατΐνος 
πρόεδρος, Σάββχτος Μινέρβος αντιπρόεδρος, 
Γεώργιος Φέρρος γραμματεύς. Μωϋσής Ήλίας 
ταμίας, Ίοσούας Ζακάρ καί ’Ιάκωβος Μου
στάκας σύμβουλοι.

ΓΙρό της εκλογής όΔρ. Μπ*<|τϊνος ελαβε τόν 
λόγον είπών οτι ό Σιωνισμός προστίθεται, τήν 
πνευματικήν καί έν ταύτω σωματικήν ανα- 
πτυξιν (διά τών γυμναστικών συλλόγων Ma- 
ccab i) του ’Ισραήλ έν γένει, καί ιδια την 
διευκόλυνσιν τών σκλάβων αδελφών μας, ινα 
εύ'ρωσι είς τήν Παλαιστίνην, χωράν οπου νά 
αναπτύξουν έκπολιτιστικήν δρασιν, την όποιαν 
τοϊς άονοϋνται χώραι βάρβαροι. Ο Σιωνισμός 
επόμενοι; δεν αποκλείει τήν πρός την γεννε- 
τειραν αγάπην τοΰ ’Ισραηλίτου, και την 
άφοσίωσιν μέχρι θανάτου ιδία εις τας χώρας αί 
όποΐαι αναγνωρίζουν είς πάντας τήν ελευθε
ρίαν καί τήν ίσοπολιτείαν · Καί ο Δρ. Μπα
τΐνος στέλλει, λέγων ταΰτα, έ'νθερμον χαιρετι
σμόν πρός τά θριαμβευτικά ελληνικά οπλα, 
τόν ένδοξον στρατηλάτην, καί τούς ομούόξους 
στρατιώτας τούς συμμεριζομένους τους κόπους 
καί τάς κοινάς θυσίας προκινδυνευοντας επι 
τοΰ πεδίου της τιμής. Ουτω, έπιλεγει ο ρη- 
τωρ, ό πατριωτισμός ήμών δέν συνεπαγεται 
τήν αύτοκτονίαν τών έμφύτων ίσραηλιτικών 
αισθημάτων, '/αί τών ίσραηλιτικών αρετών, 
τά όποια έ'τι μάλλον μας ενισχύουν είς τ̂α 
καθήκον τά μας πρός τήν γεννέτειραν ‘Ελλάδα.

Μετά ταΰτα, ό άρχιρραβΐνος Καλο ειπεν 
ολίγας λέξεις μέ εμπνευσιν καί ενθουσιασμόν, 
συστήσας νά τηρηθίί ακμαία ή έβραϊκη συνει- 
δησις, καί διδαχθΐ) ή έβραϊκη γλώσσα ως 
όαιλουμένη καί ζωντανή.

Ό κ. Σάββατος Μινέοβος έσύστησεν ινα 
ό Σιωνισμός φροντίσν) νά διδαχθΐ) ή εβραϊκή 
ιστορία, ή' τε αρχαία καί ή μεταβιβλικη, ινα 
οί νέοι μάθωσι είς ποιον έ'νδοξον φυλήν ανή
κουν, καί φερωσιν ύπερηφάνως τό όνομα τοΰ 
Ισραηλίτου.

Τέλος ό κ. Μωϋσής Ήλίας άνεγνωσεν εν- 
διαφέοουσαν διάλεξιν περί τής πολυτίμου συμ
βολής τών έβραίων της Υεμένης είς τό σιω- 
νικόν κίνημα διά της μεταναστεύσεως αυτών 
είς Παλαιστίνην.

Μεθ’ ο αί αρχαιρεσίαν
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ. Μ2ς γράφουν.
— Εις τήν χαράν τών θριάμβων καί είς το 

πένθος τοΰ Βασιλέως έ'λαβε μέρος ενθουσιώδες 
καί εγκάρδιον καί ή ήμετέρα Κοινότης·

— Τήν ημέραν τοΰ «Πουράμ» άνεγνώσθη 
ή ιστορία της ’Εσθήρ έλληνιστί είς τήν Συνα
γωγήν, καί ίδρύθη και Σιωνικος Σύλλογος εισ- 
ποάξας σημαντικόν ποσόν. * ·

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Μας γράφουν.
’Οφείλω νά κάμω ιδιαιτέραν μνείαν περί 

τοΰ ρέκτου προέδρου μας κ. Μπεχορακη Χανέν 
Λευή, έργασθέντος καθ ’ ολον το διάστημά τνίς 
πολιορκίας και μετά ταΰτα, κατα'τας έορτας της 
καταλήψεως. Τόν Πρόεδρον άντεπεσκέφθησαν 
η Α. Α. ό Μητροπολίτης Γερβασιος και ο 
Βασιλικός ’Επίτροπος κ. Γεώργιος Ζωγράφος, 
άμφότεροι έμφορουμενοι από τας πλέον φιλε
λευθέρους άρχάς καί συμπαθή αίσθημα τα πρός 
τούς ηΐλετέρους όμοδόξου;.

Ή  A. Α. ανέκαθεν, αλλά κατά τήν πο
λιορκίαν καί μετά ύπήρξεν ό εγκάρδιος φίλος, 
ό παρήγορος άγγελος ήμών. ’Αληθής Χριστια
νός καί Έ λλη ν, σεβόμενος τάς φιλελευθέρους 
παραδόσεις τής φυλής του, και τά λόγια τ7ίς 
Γραφής, τά συσταίνοντα είς τόν αληθή Χρι
στιανόν αγάπην προς τον Ισραήλ.

ΤΡ1ΚΚΑΛΑ. Μας γράφουν.
Χαίρομεν οτι ή Κοινότης μας άντεπρο-ω- 

πεύθη είς τήν κηδείαν τοΰ πολυκλαύστου Βα- 
σιλέως μας, ύπό τοΰ κ. Σαλωμών Μέϊρ και 
έλπίζομεν άνθρωπος τής δράσεώς του, καθώς 
πάντες οί ήπειρώται, οτι θέλει παράσχει την 
πολύτιμον συμβολήν του καί διά έσωτερικήν 
προαγωγήν τής Ινοινοτητος.

  ’Από τίνος ίδρύσαμεν οί εν Γρικκαλοις
ελληνες ίσραηλΐται Σύλλογον «Άγκουδατ Α- 
χάμ» σκοπόν έ'χοντα την αλληλοβοήθειαν και 
τήν ελληνικήν ερμηνείαν συγγραμμάτων της 
εβραϊκής φιλολογίας. Τοΰ Συλλόγου πρόεδρός 
είναι ό κ. Μωϋσής Λευής.

ΒΟΛΟΣ. Μεγαλοπρεπώς έτελεσθη τό μνη- 
μόσυνον ύπέρ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου εις τήν 
ένταΟθα Συναγωγήν ύπήρξεν ίσως τό μεγα- 
λ οπ ρ επ έσ τ ερ ο ν  τής πόλεως. ’Οφείλεται προς 
τοΰτο έπαινος είς τόν πρόεδρον τής * 01™τγ>- 
τος κ. Χαείμ Πολίτην καί τόν ιατρόν Μ. Κοφ-
φίναν.

 «Ο ένταΟθα Σιωνικός Σύλλογος, έργάζε-
ται δοασρηρίως πρός συλλογήν έράνων, έπε- 
 ' St.' AW viIl nvnamiac τήν δρασιν του καικ τ ε ί ν ω ν  δ ι ’ ά λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ς  τ ή ν  δρασιν του  
ε ίς  τ ά  ά λ λ α  ίσ ρ α η λ ι τ ι κ ά  ε λ λ η ν ι κ ά  κ έ ν τ ρ α .

X.

ΛΑΡΙΣΣΑ. *Η ήμετέρα Κοινότης αντε- 
προσωπεύθη είς τήν 'κηδείαν του Βασιλέως 
διά του κ. ’Αβραάμ Μ. Κωεν, ο οποίος συ- 
νώδευσεν είς τάς ’Αθήνας /-αί την Α . Σ. τον 
Μ ουφ τή  τ ω ν  Μ ου^ουλ^ο^νων.

_  Ε ύχ α ρ ίσ τ ω ς  ά γ γ έ λ ω  ύ μ ΐν  ο τ ι  το Συμ- 
βούλιον τής Κ ο ιν ό τ η το ς  έψήφισε κα ι  ό ια  το

ΕΠΐΘ ΕΩΡΗΣ1Σ

δεύτερον έτος τήν έκ δρ. 100 έπιχορήγησιν 
διά τήν « Ίσραηλιτικήν Έπιθεώοησιν».

Α.
Σ. I. Ε. Εύχαριστοΰμεν θερμώς τήν Κοι

νότητα Λαρίσσης-
ΑΡΤΑ. Ή  ήμετέρα Κοινότης πρό πολλοΰ, 

κατά τά τέλη Ίανουαρίου έ'γραψεν έκτενη έπι- 
στολήν είς τήν Κοινότητα Θεσσαλονίκης, 
περιγράφουσα την άκοαν ίσοπολιτείαν τήν 
όποιαν χαίρομεν ύπό τούς φιλευθέοους νόμους 
καί ευχόμενη ινα, τάχιστα καί ή Θεσσαλο
νίκη τεθνί ύπό τήν οριστικήν αιγίδα τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. *0 Μπέν Ίεουδά, ό διάσημος 
συγγραφευς καί σκονιστής μετέβη κ α τ ’ αύτάς 
είς Κάϊρον, καί παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Ύ - 
πουργοΰ τής έκπαιδεύσεως, ίνα προτείνν) σπου- 
δαίαν έβραιοαραβικήν έπιστημονικήν συνεργα
σίαν. 'Ώς γνωστόν έπιτροπή άράβων λογίων 
κατεγίνεται είς τήν ευρεσιν τών έπιστημο- 
νικών νεωτερων ορων, ενώ τα.υτοχρόνος παρο- 
μοία έπιτροπή ύπάρχει είς 'Ιερουσαλήμ διά 
τήν εβραϊκήν γλώσσαν. \) Μπέν-Ίουδά έπρό- 
τεινεν καί ό ’Υπουργός έδέχθη, αί δύο έπιτρο- 
παί νά ανακοινώσουν άλλήλας τά πορίσματα 
τών έργασιών των, δεδομένης τής συνγενείας 
τών δύο γλωσσών.

’Έγινε λόγος καί περί καλλιεργείας τών 
σημιτικών γλωσσών, είς 5ς δέν έδωσαν τήν 
δέουσαν προσοχήν οί Άραβίς, ό δε ύπουογός 
έξέφρασε τήν ευχήν νά δημιουργηθ·/) έδρα 
εβραϊκής είς τό Διδασκαλεΐον Κάιρου.

— Είς τήν Αίγυπτον άνεκαλύφθη τόμος έκ 
παπύρου, περ έχων μέγα μέρος τοΰ δευτερο- 
νομιου έκ τής Παλαιας Διαθήκης, τον Ίωναν, 
καί ολας σχεδόν τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων.

Οί «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου, οί όποιοι αγγέλ
λουν τήν άνακάλυψιν λέγουν, ό'τι ό πάπυρος 
ούτος είναι τό σπουδαιότερον τών ευρημάτων 
τής Αίγύπτου.

Τό κείμενον είναι είς τήν διάλεκτον τής 
’Άνω Αίγύπτου καί έκ τής γενομένης παραβο
λής πρός τά μέχρι τοΰδε εύρεθέντα Κοπτικά 
χειρόγραφα άπεδείχθη, οτι είναι τό παλαιό- 
τερον όλων τούτων.

Ό πάπυρος συνίσταται έξ 100 φύλλων, 
πιθανώς δέ είχε καί άλλα είκοσι φύλλα, άπο- 
λεσθεντα. Πολλά έκ τών φύλλων είναι σητό- 
βρωτα.

Είς τάς πράξεις τών Αποστόλων, αί όποΐαι 
είναι ίσως τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ βιβλίου, 
υπαρχουσι πολλά σφάλματα είς τ·ήν γραφήν 
διαφόρων Ελληνικών καί Κοπτικών λέξεων.
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Είς τό Δευτερονόμιον πάλιν μερικαί έκ τών 
κακοήχων έκφράσεων αί όποΐαι μετεφέρθησαν 
έκ τής Εβραϊκής είς τήν Ελληνικήν έ'γειναν 
είς τήν Κοπτικήν αυτήν μετάφρασιν πολύ 
μαλακώτεραι.

Οί ειδικοί φρονοΰσιν, οτι τά χειρόγραφα -ά 
νάγονται είς τά μέσα τής τετάρτης μ. X. ε
κατονταετηρίδας, συμπεραίνοντες τοΰτο έκ 
τής καλλιγραφίας των.

Τά χειρόγραφα έ'χουσι καί πρόλογον, είς 
δύο σελίδας τοΰ οποίου ό άντιγραφεύς μέμφε- 
ται τών διδασκάλων τής Χριστιανικής δογμα
τικής ώς διδασκόντων πράματα διά τά όποια 
δέν γίνεται λόγος είς τήν Α γίαν Γραφήν. 
Διαμαρτύρεται ιδίως διά τήν έπιβολήν τής 
νηστείας, τήν όποιαν θεωρεί άσκοπον καί 
στεροΰσαν άδικαιολογήτως τούς ανθρώπους 
τών αγαθών τής γής.

ΓΓΑΛίΑ. Ώς γνωστόν ό τέως πρεσβευτής 
τής ’Ιταλίας είς ΓΙετρούπολιν κ. M a lag a r i 
παρητήθη, κατόπιν τής άρνήτεως τής Ρω
σικής Κυβερνήσεως νά άναγνωρίσν) ίνα ύπο- 
πρόςενον ίταλόν... dtOTi ήτα έβραΐος.... Ή 
Ιταλ ία  ή όποια δεν ήδύνατο νά έπέμβν) είς τάς 
ορέξεις τής Ρωσσίας ίκανοποίησεν αμέσως τόν 
έβραϊκόν πληθυσμόν της, διωρίσασα Πρόεδρον 
του Συμβουλίου τής Έπικρατείας, τόν Εβραίον 
γερουσιαστήν Μαλβάνον καί πρεσβευτήν είς Κο
πεγχάγην άλλον έβραΐον τόν Κόμητα δέ Κα- 
ρόμπιο, ένφ πρό τίνος είχε διωρίστ] Εισαγγε
λέα τοΰ Άρείου Πάγου Ρώμης τήν Α. Ε. τόν 
διαπρεπή έβραΐον νομομαθή Λουδοβίκον Μορ- 
τάραν.

ΓΑΛΛΙΑ. Άγγέλλομεν μετά λύπης, ί'σως 
ολίγον αργά τόν θάνατον τοΰ Έδουάρδου Ά λ- 
λατίνη, έκ τοΰ γνωστοΰ οί'κου, άδελφοΰ δέ τοΰ 
Καρόλου Ά λλατίνη καί τούτου πρό τίνος με- 
ταστάντος καί εύεργετήσαντος διά τής ίδρύ- 
σεως ελληνικών σχολείων, τόν Ελληνισμόν 
τής Καβάλλας. Ό Έδουάρδος ύπήρξεν ό ιδρυ
τής τής Τραπέζης Θεσσαλονίκης, τής Εμπο
ρικής Εταιρίας, καί διεκρίνετο ώς φιλάνθρω
πος. Ώς γνωστόν ολόκληρος ή οικογένεια 
Ά λλατίνη διεκρίνετο καί διά τόν φιλελληνι
σμόν της.

ΑΥΣΤΡΙΑ. Έτελέσθησαν τά εγκαίνια τοΰ 
νέου Μουσείου εβραϊκής τέχνης καί ιστορίας έν 
Βιέννγι. Τό Μαυσεΐον είχεν ίδρυθγί τό 1895 
πρωτοβουλία τοΰ μακαρίτου Στράσσνυ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Σημειώνομεν τήν ΐδρυσιν έν 
Βεραλίνω « Εβραϊκής ιατρικής καί έπιστημο- 
νικής Εταιρείας» διά τά συμφέροντα τής Πα
λαιστίνης.

Ή  Εταιρεία πρόκειται νά ίδρύσν) είς Ι ε 
ρουσαλήμ Ίνστιτοΰτον μικροβιολογικόν καί όρ
ρολογικόν. Ή Εταιρεία θά άσχοληθ·^ μέ τήν 
έξυγίανσιν τής Ιερουσαλήμ.



Ξεύρετε δέ από ποιους άποτελείται η έβ- 'Η Έτερεια κάμνει εκκλησιν εις τους 
ρζϊ'.γ) κύτη Έ τζ ιρ ε ίζ ; ’Από τούς φωστήρας λζνθρώί:ους. 
τές επιστηι/.ης, τόν ίιάσημον "Ερλιχ, τόν Ί σ -  -*®see:liSS·»-·
ρζελ, τόν Λανδάου κ λπ ...

Ν. de Ια /? Nous nous proposons de don- 
ner clans 1’« Israe lit ik i E pitheorisis», cjuel- 
ques colonnes en franco is concernant le 
mouvement de l ’ls rae litism e g rec , et des 
a rt ic le s  en petit resum e. Pour que la 
ru b riq u e concernant les Com m unautes 
soit com plete, nous prions instam m ent 
nos gen tils  lecteu rs de vouloir bien nous 
s igna le r en des ca rtes  postales tout eve- 
nement communal qui puisse in teresser 
Phebraism e.

Deuil pour la mort du
Roi Georges.

Toutes les Com m unautes Israelites de 
la Grece, ont prit une p art sincere et 
profonde au  deu il n a tio n a l. L a  Commu- 
n au te  de Salon ique a  offert une.couron- 
ne de lau r ie rs  en arg en t, les m agasins y 
ont ete  ferm es rigoureusem ent pendant 
les doubles fu n era ille s  de Salon ique et 
d ’A thenes et le choeur des eleves du 
T alm ud Tora a  ch an te une elog ie en 
heb reu , pendant le passage du cerceu il 
pres du cham p de M ars. L ’e leg ie  p leu ra it 
le  Roi Bon, Ju ste  et M isericordieux.

— Aux fu n era illes  du Roi a  A thenes, 
la  Com m unaute de Salon ique e ta it  re· 
presentee p ar MM. le D octeur Modiano, 
M oclianoavocat, le banqn ier Jacq u es Mo
d iano, E dgar Fernandez d irec teu r de la  
Banque de Commerce et des depots, 
T iano et L ebel com m enjants.

— L a  d ite  Commission a  rendu v isite  a 
S .E .M . Venizelos accom pagnee de Mr. A. 
Constantinis. Nos corelig ionnaires ont ex 
prim e au  President du Conseil les senti
m ents de reconnaissance des I s r a e l i t e s  
saloniciens envers le gouvernem ent dont 
les rep resen tan ts a  Salonique assurent 
au  pays les b ienfaits de l ’orclre et de la  
ju stice . M. Venizelos a  rem erc ie  les re - 
p resen tan ts saloniciens en a jo utan t q u ’il 
nourrit les m eilleu rs sentim ents envers 
les Israe lites  dont ceux de la  C anee, sa

v ille  n a ta le , ont ete  toujours ses m e ille 
urs et in a ltc rab les  am is dans la  bonne 
et la  m auvaise fortune.

— lie s  M etropolitains de Salon ique, 
de Jan in a , de Strom nitza, de Zante et 
L eucade ont r e s t i t u e  en corps en 
s ’en tretenan t longuem ent avec lu i, la  
v isite  que M. Constantinis, president de 
la  Com m unaute I s r a e l i t e  d ’A thenes leu r 
av a it  rendu pendant l e u r  sejour a  A th e
nes

— L e Gouvernement he llen ique, com- 
me tons les ans, a donne ces jourc i des 
instructions a  tous les corps d ’arm ee 
pour que les so ldats Israe l ites  puissent 
fe te r  en conges la fete  de P aques.

MOUYEMENT SIONISTE EN GRECE
— Le club Sioniste de Salon ique vient 

d ’e tre  reconstitue avec un program m e 
d ’action plus serieux  sous la  presidence 
de Mr D. F lorentin .

— Des nouvoaux clubs Sionistes ont ete 
fonde recem m ent a  A thenes, L a r issa , 
Corfou, P reveza .

— Les dons en faveu r du Sionismc 
ont e te  abondantes en Grece ces der- 
n iers mois. A Volo Mr C alam aros a  of
fert 1000 francs pour une m aisonnette 
pour la  colonie Y em enite.

— A Athenes un groupe d ’Is rae l ites  
a  in it ieu n e  souscription a la  «Bourse P a- 
le stin ien n e» ,d ’Ita lie  qui se propose d ’en- 
voyer en P alestine des e tud ian ts pour 
se perfectionner dans la  lan gue heb ra i- 
que p ar lee .

Ont offert M. S ia k y f r .  5 M. C aim i fr. 
5, A br. M. Cohen fr . 3 A . A lhanati fr . 2.

L a souscription n ’est q u ’un acte  
d ’approbation pour la  louab le in it iave  
prise p ar les Israe lites d ’un des pays 
les plus c iv ilises d ’Europe q u ’il y a  quel- 
quesannees seulem ent, nous craign ions
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voir se perdre a  jam ais  dans le grand  
ocean de 1’assim ilation .

N. tie la H. Notre journal retjoit des 
offrandes pour la «Bourse Palestin ienne» 
que nous recommandons a  nos lec teu rs.

LA RENAISSANCE 
DES LETTRES SEMITIQUES

l ) i i  C a i r e  :
S . E. Ahmed H echm at pacha a  recu , 

au  M in istere, M. E liezer ben Y ehuda, 
red ac teu r en chef du jou rna l heb raique 
quotid ien «H aor» a  Je ru sa lem , et au te u r  
du gnrand  d ictionnaire de la  lan gue he
b ra ique  «T hesau rus to tius h eb ra ita t is  et 
ve te ris  et recen tio ris» . M. Jack  Nosseri 
accom pagnait M. Ben \ eh u d a  et exposa 
au  M inistre le but principal de la  v isite 
du g ran d  savan t.

On sa it que sur l ’in it ia t iv e  de S . E. 
Ahmed H echm at pacha il a e te  in stitue 
au  M inistere de l ’ Instruction· Pub lique 
une commission spec ia le  dont le buE est 
de trouver des term es a rab es pour les 
sciences, les decouvertes, e t c , . e l;qu i rem - 
p lacera ien t ies term es e tran ge rs  usites 
dans la  lan gue a rab e  ac tu e llem en t. Or, 
com m een P alestiiie  les memes recherches 
se font pour la  lang ire heb raique p ar 
une commission du meme genre que ce lle  
in stituee au  M in istere de 1 Instruction 
chez nous, et com me P hebreu et 1’a ra b e  
sont des lan gues soeurs, la  commission 
h eb ra ique dont le siege est a  Je rusa lem  
et qui est presidee par M, Ben \ eh u d a , 
a  juge qu il s e ra it pent e tre  u tile  pour 
les deux lan gues si les deux commissions 
se m etta ien t en rapport l ’une avec 1 a u 
tre  et e t si e lles  se com m uniquaient les 
re su lta ts  de leu rs  tra v a u x . S . E . Hech
m at pacha a  pleinem ent approuve le 
pro jet, P idee tre s je s te , et une conversa
tion tres in teressan te s 'e s t derou lee pen
dant une heure sur cette  question de 
h au te  im portance : la  renaissance des le-
tre s  a rab es .

S . E. H echm at a exprim e ses reg re ts  
de constater que la  science philo logique 
sem itique, dont il a v a it  preconise 1 etude 
il y a  longtem ps, n ’est pas encore cu lti-  
vee p ar les A rabes. M. Ben Y ehuda a 
f a it  resso rtir a  Son Excellence 1 impor
tance que 1’e lu d e  de la  lan gue h eb ra ique  
a pour 1’etude scientifique de la  lan gue

a ra b e , et M. Mosseri a  a t t ir e  1’attention 
de Son Excellence sur les m anuscrits ju - 
deo -arabes (langue a rab e  et c a rac te re s  
hebreux) qui se trouvent dans les mu- 
sees et b ib lio theques d ’ Europe et de la 
com m unaute is ra e lite  du (^aire, et qui 
v iendraien t en rich ir considerablem ent le 
tresor des le ttres  a rab es . Un ca ta lo gue  
des m anuscrits du C aire se fa it a c tu e l
lem ent avec le concours de la  commu- 
nante is ra e lite , p ar un jeune savan t a -  
rab isan t et hebrai'sant, M. B h ap ira , le- 
quel trouve que la creation  d ’un Insti- 
tu t d ’etudes judeo -arabes s ’impose.

L e M inistre. qui s ’est montre d une 
am ab ilite  ex trem e envers le g ran d  sa 
van t, a  accep te avec em pressem ent la 
proposition de M. Ben Y ehuda concer
nant les rap ports en tre  les deux commis
sions. Et se rendant compte de 1’im por
tance que 1 etnde de l ’hebaeu po u rra it 
avo ir pour P etude de la  lan gue a ra b e , 
le M inistre a  d it qu il se ra it tres heu- 
reux  de voir sec reer un jour a  l ’Ecole 
Norma le du gouvernem ent une ch a ire  
d ’hebreu , II a prie M. Mosseri d ’e tre  
l ’in te rm ed ia ire  entre la  commission a r a 
be du C a ire  et ce lle  d ’hebreu  de J e ru 
salem .

S . E. iilchm at pacha a  saisi ce tte  oc
casion pour s ’abonner a  deux exem plai- 
res du gran d  dictionnaire de M. Ben 
Y ehuda , dont Pun pour le M inistere et 
1’a u tre  pour la  B ib liotheque K hed iv ia ie .

P E T I T  S O N I M A I R  E
tie tjueltiuee artieles orifi,i- 
naux grees «le eette « Revue »

Le, lanque hebra ique .  Un «h eb ra iste»  
rev ien t sur 1’enseignement de 1’hebreu 
d ’ap res la  m ethode m oderne comrne la 
plus ra tionne lle , p ar consequent, la  jilus 
a c re a b le . la  plus fac ile  et la  seu le don- 
nan t des re su lta ts  p ra tiq u es . L ’a r t ic le  
est plutot un appel aux  P residents des 
Com m unautes Israelites grecques, les 
conjurant d ’in trodu ire 1’hebreu comme 
lan gue p ar lee  et v ivan te .

Lellre d ’A llemaqne. On decrit la  crise 
ac tu e lle  de l ’hebrai'sme a llem and , la  lu tte  
en tre u ltra lib e ra u x  et u ltr a  orthodoxes, 
e t Pon p red it le triom phe de l ’idee sio
n iste dont la jeune gen eration  judeoal- 
lem ande s ’est fa ite  le porte d rap eau .
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Le Roi S a lom on .  Etude historique par  
M. Aristide Panayotides inspecteur su- 
perieur des finances.

Le j u i f s  ep iro le s .  Article de la «Kravji»  
de Patras, oil l'on constate la noblesse 
et la sincerity des sentiments patrioti-  
ques des Israe l ites  et la hauteur de vues 
de leurs ‘rabbins.

La f em m e  dan s  I 'h eb ra ism e .  Article du 
Prof. Gustave Calo grapd-rabbin deC or  
fou. La femme a ete -de tout temps l ’e- 
gale de l ’homme dans I'hebraisme, elle 
y a toujours fait rayonner la vie sociale 
par son esprit et son sour ire. En par-  
lant des femmes du Talmad. 1’auteur,  
dans son article tout documents dit que 
si des juives ont pu introduire dans la 
grande capitale allemande l'eclat des 
salons modernes, c'e.-t que Cornelia Herz 
et Iiachel de Lemnos avait pour ancetres 
Imma Salom et Beruria.

Letlre a la «Revue«par M. Bosdojannis 
predicateur chretien en Crete, ou 1’au 
teur parle avec .une serie de citations 
documantees de la parente entre la race  
juive et la Grecque.

etc. etc.
Nous remercions M. Politis de Volo 

pour son resume en grec d ’un article du 
G. Rabbin Adler sur le humour des Israe
lites.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Kov. Ίωσηφ Λεύην. Καλάμας. Συνδρομή 

σας 1913 έληφθη.— Κον. ’Αλφ. Ρότσιλδ· 
έληφθη συνδρομή σας 1913.— Κον ’Ασέρ Αευη 
έληφθη συνδρομή καί συνεισφορά 1913 δρ. 
50 .— Κον ’Ισαάκ Ματαθίαν Θεσσαλονίκην 
έληφθησαν 2 συνδρομαί.— Κον X?j Σακκη δικ. 
πάρεδρον Θεσσαλονίκην έληφθη.— Δρ. Arm .  
Kaminka Vienne regu abonnement— Δρ. 
Α. ’Αλχανάτη έληφθη συνδρ. 1913.— Μ. 
Bloch Paris. Ilegu. Κον Μ. Ματαθίαν 
Trieste έληφ. Δρ. Κοφφίναν, Βόλου πολύ 
αργά. Τό φύλλον είχε τυπωθγί.

ΙΙάντας τούς πληρώσαντας την συνδοομην 
καί συνεισφοράν εύχαριστοϋμεν θερμώς.

ECOLE FRANCO-ALLEMANDE
Enseignement 

Secondaire et commercial
Externat-Internat en famille  

Salouique  
Rue Kasandjilar pres du Tcharchi

h o t e l  c e n t r a l
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Sur le quai

Salouique

V A R S A N O  E T  M O C H lS
Restaurant

C A C H E R
Saloniqu6

Sur le quai

S E L O M O  A B R A V A N E L
Changeur 

Rue Sabri i ’acha

Salonique

Inslitut pratique <le com m erce

< J .  T S l a G E H
externat-internat  

( languo hcbraiquc vivanto )
S a l o n i q u e

Pr6s chi quai

M O N O T Y P E
(Americaine)
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Representant : A . T rim er is
AlhOnes

NISS1M MATATIA
A v o c a t 

Roggoti Han 29.
Salonique

Ι Σ Α Κ  M A T  Α Θ Ι Α Σ

Αναλαμβάνει παραγγελίας
ενεργεί άποστολάς 

§ε(ί(}αλονίκη
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A C T 1 F 
l ) i sp on ib i l i (0 s  en G r i ice  :

Sncaisse m eta l l ique 
Aldispomble (Loi ,ΓΧΜΒ' de 1910)
Uriels de Banque (Reserve disponible)
B il lets de la Banque lonienne 
Coupons et au tres  va leurs

D isp o n ib i l i l^ s  a I E t r a n g e r  :
Hisponibles aupres des Banques
Disponibles aupres des Banques (Loi, ΓΧΜΒ' de 1910)

Obligations des emprunts de I’Etat en or
Obligations des emprunts de I’Etat en b il le ts  de Banque
Pret a I’ Etat en vertu de la Loi du cours force, en b i l l ,  de Ba 
Portefeui lie 
Effets agr icoles
Avances et compies courants sur t itres
Avances sur merchandises
Prets et comptes-courants sur hypotheque
Pr6ts aux communes, ports et au tres  personnes legales
Actions de Banques et autres  Societes
II0teIs de la Banque et Immeubles ad juges a la Banque
Mater ie l  et Mobilier
Rachat de la partic ipation de I’Etat aux benefices de la I 
Divers

P A S S I F 
Capital social d iv ise en 20,000 actions 
Fonds de prevoyance 
B il le ts de Banque :

I. pour compte du Couvernement
* ’  de la Banque, (tota lite  de la c ircu la t ion

autorisee par les Lois de 1885 et 1899)
HI. c ircu la t ion  su ivan t  la Loi ,ΓΧΜΒ' de 1910

En or
en b. de B.

Dep6ts a vue 

Bep0ts de l ’Etat j

Commission F inanciere Internationale , compte des versements des revenus af-
fectes  ̂ or

( en b. de B.

Se rv ice  des Emprunts d ’fitat En or 
en b. de B.

En or 
en b. de

Serv ice  des Emprunts d ivers  
nterfits des dep6ts

Serv ice des Emprunts ά lots de la Banquej

Billets a ordre
Dividendes a payer
Caisse d ’epargne
Dep6ts permanents et a terme
Emprunt a lots Je  la Banque 3 %  en or

’  * * 2 V 2%  en bil lets de Banque

Alhenes, le 11)24 Mars 1913 
Le Gouverneur 

J .  Λ . VALAOUITIS

28 Fevrier 31 Janv ier
1913 1913

F r .  1 1,427 8 13 17
5 ,6 61 ,8 9 0 .—

Dr 39 ,571 ,712 .13
168 ,725 .—

• 1 ,990 .609 .87  Dr 58 820 750 17 60 229-081 82

Fr. 70 ,713 ,605 .14
» 1 0 3 ,1 0 4 , 1 1 0 . -  Fr 173.817 715 14 171-959 445 43

Fr. 32,381 965.05
Dr. 30 ,128 ,689 .50  · 62-510  654 55 63 -678 -316 42

e I)r 61-778 -575 42 61 -778 -575 05
>> 27-315 -530 36 28 276-906 81
1 15 824-036 87 15-742-700 87
» 3 1 5 1 1 - 4 1 0 37 31 -236-724 42
9 3 949 463 65 4 432-914 80
» 72-103 829 70 72-128 968 78
» 59-012 870 89 59 317 - 096 20
9 9 -909 -259 50 9 -912 -1 95 50
» 10-589-666 85 10 638-796 55
» 1-093 980 35 1-087-315 95

ue > 573 440 — 573-440 —
8.5 36  603 72 9 .4 98 .2 9 4 77

Dr. 597-347 787 54 600 490 .773 37

Dr. 2 0 - 0 0 0 0 0 0 20-000 -000
13 .500  000 19 13·500 - 000 —

Dr. 61 ,778 ,575 ,42

> 66 ,000 ,000 . —
» 1 08 ,7 6 6 ,0 0 0 .— * 23b 544 575 42 237-778 575 42

1 57-270  070 61 55-811 -673 70
Fr. 41 ,831 .74
» 1,091,726 49 » 1 1 0 3 5 5 8 30 1 078 558 23

ts des revenus af-
Fr. 247 ,506.70
» 3 ,086 .476 64 » 3 333-983 34 7 -571 -444 55

Fr. 522 ,874 .45  *
1 ,29? ,669 .45  » 1 816-543 90 1,622 094 04

) 577-254 75 966-178 75
» 2 397-168 30 2 -685  045 15

Fr. 1 ,939 ,5 30 .—
» 698 ,702.50 · 2 638-232 50 3 - 175 - 841 —

» 2-918  666 05 2-933-951 60
)) 522-150 795-095 —
» 30-824-121 03 29-771 155 69
f) 138-502 - 722 94 137-402 420 24
1 35 - 563 - 440 35-563 -440 --
> 19 838-500 19-838 500 ---

β » 29 996 -800 - 2 9 .9 9 6 .8 0 0

Dr.
597-347-787 54 600 490-773 37

Le sous-chef de la Comptabilitd 
1». E. COUMAA'OUDI


