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S H M E i n s E i s
'Ε π’ ευκαιρία τής πλήρους και ιυπικής 

ετι άποκαταστάσεως τής Κρήτης εί'μεθα ευ - 
τυχεϊς δυνάμενοι νά άναδημοσιεΰσωμεν έκ 
τής «Αυγής» Α θ η νώ ν  τήςδ Μαΐου 1867  
επιστολήν ίσραηλητών Σμύρνης πρόςτόν 
έκεϊ Μητροπολίτην προς τόν όποιον προσ
φέρουν 6 κώδωνας συληθέντας έν Κρήτη 
καί οί όποιοι έπωλοϋντο εις τούς δρόμους, 
ΐνα  άποδωθοΰν είς τήν τότε μεγαλομάρτυρα 
νήσον όπότε ήθελεν σημάνη ή ώρα τής ά- 
ποκαταστάσεως. Γνωρίζοντες πάντες,ότιή  
Τουρκία, πάντοτε άλλ ιδίως τότε, έν έποχή 
παντοδυναμίας ακόμη, πολιτικήν είχε νά 
διαίρεση τά ύπ’ αυτήν Έ θ νη , δυνάμεθα 
νά έκτιμήσωμεν πλειότερον τήν πράξιν 
τών ήμετέρων όμοδόξων, ή όποια ήτο δη
μοσία αποδοκιμασία τών βέβηλων άρπά- 
γων τών κρητικών ναών, πράξιν ή όποία 
ύπηγορεύθη υπό άγνοτάτου έβραϊκοϋ α ι
σθήματος, τό όποιον εύφραδέστατα καί 
συγκινητικότατα έκφράζει ή έν λόγω επι
στολή. ¥

* *
Είς τό προηγοΰμενον φΰλλον έκάμαμεν 

λόγον περί τής άκαίρου πολεμικής κατά 
τοΰ υπομνήματος τών έμπορων Θεσσαλο
νίκης, μεταξύ τών οποίων πλεϊστοι είναι 
Ισραηλϊται ’Ακριβώς ή τελευταία αύτη 

περίπτωσις εδο>σεν αφορμήν είς σωβινι- 
στικήν έκδήλωσιν, αν και ή επιτροπή 
προηδρεύετο υπό τοΰ ακραιφνούς ελληνος 
κ. Χατζηλαζάρου. Αποτέλεσμα τής πολε
μικής ύπήρξεν ή παραίτησις άνδρός τοι- 
αύτης περιωπής, άπαγοητευθείς έκ τοιαύ- 
της τροπής ζητήματος καθαρώς οικονο
μικού. Ά λ λ ά  τι θά ελεγον οί άναγνώσταί

μας, μανθάνοντες ότι τό έν λόγφ υπό
μνημα τών έμπορων περι τοϋ λιμενος 
Θεσσαλονίκης, δ εν έδημοσιεύθη ακόμη ; 
Οί έπικριταί ώφειλον νά περιμένουν νά τό 
άναγνώσουν ΐνα φα ίνοντα ι κατ έπίφασιν 
τουλάχιστον γνωρίζοντες περί τίνος έπρό - 
κειτο ! *

★ ★
Ά λ λ ’ ή αντικειμενική έξέτασις δεν εί- 

σήλθεν είσέτι είς τά ήθη μας. Ως μεσημ
βρινοί, προτιμώμεν τήν έξ υποκειμένου 
κρίσιν. Ούτως, ύπήρχον μέχρι χθες οί άπό 
τρίποδος άποφαινόμενοι οτι φονευς τού 
άγαθοτέρου τών Βασιλέων και τών αν
θρώπων Γεωργίου Α ό Αλέξανδρος Σχοι 
νάς πατρός έκ Λιτοχωρίου και μητρός έκ 
Σερρών, γεννηθείς έν Θεσσαλονίκη το 
1870 σπουδάσας έν Ά θ ή ν α ις  τήν ιατρικήν 
δαπάναις τής μικροτέρας αδελφής του δι- 
δασκαλίσσης δεν ήτο Έ λ λ η ν . Εδωσαμεν 
τάς άνω λεπτομερείας έκ τοΰ κειμένου^ τής 
άνακρίσεως, ΐνα  δείξωμεν ότι δεν πρόκει
ται περι άγνωστου άλλα περι υποκείμενου 
γνωστοτάτου. Ά λ λ α ι λεπτομερειαι, ως 
ότι διήγε έν Θεσσαλονίκη μέ τόν έξαδελ- 
φόν του Δούμα, γνωστής οίκογενείας, 
επικυρώνουν τήν ταυτότητα τοΰ κακούρ
γου τούτου. 1 ραφομεν ταΰτα διότι κατα 
τήν φοβέραν δολοφονίαν, δεν έλέχθη 
μόνον ότι ό δολοφόνος ήτο Βούλγαρος, 
άλλά καί Ισραηλίτης ! Κάποιος μάλιστα 
Ούώλλερ, ό όποιος προύτίθοτο νά γράψη 
βιβλίον a sensation θά  έπανελάμβανε τήν 
συκοφαντίαν. Ευτυχώς ότι η ϊκθεσις τοΰ 
άνακριτοΰ ή δημοσιευθεΐσα εις το «Ε θ
νος» και ή συζήτησις έν ιή  Βουλή τής 
9 Δεκεμβρίου καθορίζουν τά πράγματα, 
έπικυροΰσαν τα λεχθεντα υπο τού ΙΊριγ-



κήπος Νικολάου τήν ημέραν τής δολοφο
νίας, «οτι ό δολοφόνος ήτο ελλην». Τοΰτο 
ενώ αποκαθιστώ τήν αλήθειαν, δεν θίγει 
διόλου τήν 'Ελληνικήν φυλήν, άφοϋ οί 
κακούργοι δεν έχουν έθνος και πατρίδα.

♦
* *

Εΐναι περίεργον άλλως τ ε ‘τό «έπτά- 
ψυχον» τών κατά τών έβραίων συκοφαν
τιώ ν.Ή  δήθεν παρ’ Έ βραίων χρήσις τοϋ 
αίματος εΐναι ή γελοιοδεστέρα'^καί μισα 
ρωτέρα. Κατά τινας ή συκοφαντία, του
λάχιστον κατά τήν σημερινήν μορφήν, 
έκόλλησεν είς τόν Εβραϊσμόν εξ άντα- 
νακλάσεως. Αυτή εΐναι ή γνώμη τοϋ κ. 
Μ. Σ .  Σακελλαρίου. Ή  συκοφαντίαπρο- 
ήλθεν έκ τής παρεξηγήσεως ή τής κακο- 
πιστίας τών είδωλολατρών άναφορικώς 
πρός τό δόγμα τής Μεταλήψεως, Τό αιμα 
κα'ι τήν σάρκα τοϋ Χριστιανικού μυστη- 

4 ρίου διέστρεψαν οί είδωλολάτραι διά νά 
συκοφαντούν καί καταδιώξουν τόν Χρι
στιανισμόν. Ά λ λ ά  καί σήμερον άκόμη, 
ένυπάρχει ή τοιαύτη κατά τών Χριστια
νών συκοφαντία είς τήν Κ ίναν παρ’ όλην 
τήν ίσχύν τών Χριστιανικών κρατών. 
Κατόπιν τούτων εΐναι άκατάληπτον πώς 
Χριστιανοί θεωροΰντες θεόπνευστα τά 
Εβραϊκά κείμενα γίνονται ηχώ άκόμη 
σήμερον τής αυτής συκοφαντίας κατά τών 
όμοδόξων καί ομοφύλων τών Αποστόλων, 
καί αυτού τοϋ Χριστού Εβραίου κατά 
σάρκα κατά to δόγμα τής Χριστιανικής 
θρησκείας ! Εΐναι άκατάληπτον πώς ευ
σεβείς Χριστιανοί παραδέχονται ότι ό Θεός 
θά  ένεσαρκοϋτο είς φυλήν άνθρωπο- 
θύτριαν !

Διά τοΰτο μετ’ έκπλήξεως άνέγνωμεν 
είς τήν Αλεξανδρινήν Ε λληνικήν εφη
μερίδα «Πάνταινος» άναφερομένην ύπο 
τοΰ «Ταχυδρόμου» διάφορα «ίσως» 
άπλούστατα άντιχριστιανικά, ως: ίσως
νά ύπάρχη ή άνθρωποίΗισία είς τάς «άγρα
φους (;) έβραϊκάς παραδόσεις, «ίσως νά
τήν παραδέχεται αίρεσίς τις» κλ. κλ _
Έ άν εΐναι αληθές ότι ή άνω έφημερίς 
γράφεται από κληρικούς τότε παρουσιάζει 
δύο τινά φαινόμενα, ότι είναι οί μόνοι 
ορθόδοξοι κληρικοί οί παραδεχόμενοι ή 
άμφιβάλλοντες περί τής ύπάρξεως τής α ν
θρωποθυσίας, καί ότι κληρικοί όντες δει- 
κνύουσι πλήρη άγνοιαν τών πηγών τοΰ 
δόγματός των. Διότι δεν υπάρχουν άγ

ραφοι παραδόσεις παρ’ έβραίοις καθώς 
δεν υπάρχουν αιρέσεις. Οί ολίγοι μεταξύ 
14 εκατομμυρίων Καραΐται δεν αποτελούν 
αΐρεσιν δογματικήν άλλά μεταρρύθμισιν, 
ή όποία διά τήν εποχήν πού έδημιουργήθη 
εΐναι μόνον νομοθετική, μή παραδεχό
μενοι οί Καραΐται τήν τολμουδικήν νομο
θεσίαν. ή όποία έχει πρός τόν Μωσαϊκόν 
Νόμον οΐαν σχέσιν έχουν οί Πανδέκται 
πρός τούς νόμους τού ’Ιουστινιανού/Όχι! 
πάντες οί Εβραίοι εΐμεθα άλληλλέγγυοι, 
καί άποστέργομεν τό υποκριτικόν έλα- 
φρυντικόν ότι όχι πάντες άλλ’ αίρεσίς τις 
τελεί άνθρωποθυσίαν ! Ά λ λ ω ς  τε κατά 
περίεργον σύμπτωσιν, οί Καραΐται ουδέ
ποτε έσυκοφαντήθησαν καί χαίρουσι 
πλήρη ίσοπολιτείαν έν Ρωσσία άπλού- 
στατα διότι δεν εγείρουν τόν φθόνον ο 
λιγάριθμοι όντες.

■¥·
★ *

Ή  άγνοια τών κληρικών εΐναι κατα
δικαστέα, καί όταν ομιλούν περί Ταλμούδ 
καίΚ αββάλα, περί ων υπάρχουν ήδη με
ταφράσεις καί πολυπληθείς μελέται. Ά λ λ ά  
τουλάχιστον, έπρεπε νά γνοορίζουν οί 
κληρικοί (ευτυχώς έν Έ λλάδι δεν συνην- 
τήσαμεν τοιούτους) ότι οί πρώτοι άπο- 
λογηταί τοΰ Χριστιανισμού, οί Πατέρες 
τής Εκκλησίας, έλάμβανον άπό τά ίερά 
εβραϊκά βιβλία τά έπιχειρήματά των ΐνα  
άπαλλαγώσι τής συκοφαντίας τήν οποίαν 
τούς προσάπτουν οί είδωλολάτραι, άνα- 
φέροντες συν τοΐς άλλο'.ς καί τήν χρήσιν 
τοΰ αίματος καί αυτών τών ζώων, τήν
οποίαν άπαγορεύει ή ΙΤαλαιά Γραφή.*

% * *
Α λλ ’ ΐνα καί χρονολογικώς φανώ-

μεν συνεπείς είπόντες ότι συκοφαντοΰν- 
ται οΰταις μαζή μέ τούς Εβραίους 
όλους, καί οί Απόστολοι ώς ομόθρη
σκοι αυτών, πρέπει νά προσθέσωμεν 
ότι καί προ Χριστού, οί είδωλολάτραι 
έσυκοφάντουν τούς Ε βραίους ότι άνθρω- 
ποθυσίαι έτελοΰντο έν τώ Ναώ τής Ι ε 
ρουσαλήμ, καθώς έσυκοφάντουν αυτούς 
καί διά τήν λατρείαν «κεφαλής όνου». 
Είρήσθω δέ έν παρόδφ ότι καί τήν τε- 
λευταίαν ταύτην κατηγορίαν έξετόξευσαν 
οί είδωλολάτραι καί έναντίον τών Χ ρι
στιανών.

|  Εΐναι εύνοητον ότι αί κατηγορίαι αΰ- 
ται πάσαι, αί κατά τών Έβραίων καί 

*?τών Χριστιανών, αί υπό τών είδωλολα-

τρών προβαλλόμενοι εΐναι παιδαριώδεις
και συκοφαντικοί. Άκατανόητον εΐναι
μόνον, καθώς εϊπομεν καί άλλοτε, ότι
Χριστιανοί γνωρίζοντες τήν άφετηρίαν
αυτών, γνωρίζοντες ότι ή συκοφαντία
έναντίον τής άγνότητος τής τε ίβραϊκής
και χριστιανικής θρησκείας ήσαν τά μόνα
οπλα τα οποία ενεκεν τοΰ ήθικοθρησκευ-
τικοΰ μειονεκτήματος αυτής,εΐχεν είς διά-
θεσίν της η είδωλολατρική θρησκεία, έξα
κολουθούν το συκοφαντικόν έργον αυτό
τούτο τών είδωλολατρών. Τις θά δυνηθή
να έξηγηση το ψυχολογικόν τοΰτο φαινό-
μενον ;  Μήπως οί χριστιανοί οΰτοι εΐναι
μονόν χριστιανοί κατ όνομα μέ τήν πα-
λαιάν εϊδωλολατρικήν ψ υ χ ή ν ; Τίς δύνα-
ται νά μάς λύση τό αίνιγμα τούτο ;

¥

* *
’Εφημερίδες τινές τής ΙΙρωτευούσης ό

σον άφορα τήν Διοίκησιν τής Μακεδονίας, 
συνεχίζουν κατ’ αύτάς τήν άπό τίνος δια- 
κοπεϊσαν συζι^τησιν. Φόβίρ ταραχοποιών 
ανθελληνικών στοιχείων προτείνεται ίδιαι 
τέρα^διοίκησις τής Μακεδονίας. Νομίζο- 
μεν οτι μία εξαιρετική διοίκησις εΐναι 
επιζήμια είς τά έλληνικά συμφέροντα. Τά 
ταραχοποιά στοιχεία δύναται νά περιο- 
ρίση μία ισχυρά αστυνομία. Πάντες δέ οί 
μή ταραχοποιοί πρέπει νά τύχωσιν άνευ 
διακρισεως πάντων τών προτερημάτων 
της ελληνικής ελευθερίας, ΐνα ταχύτερον 
και ειλικρινεστερον συνταυτήσο^σι τα συμ
φέροντα καί τά αισθήματα των μέ τήν 
νέαν των πατρίδα. Ή  Εδεα ότι θά έθεωρ- 
οΰντο ξένοι άπο την ελληνικήν οικογένειαν 
θά τούς άποξενήση αληθώς. Ά λ λ ’ εΐναι 
περίεργον οτι φέρεται πάλιν ώς πάρά- 
δειγμα η̂  Ρουμανία καί ή Δόβρουτσα, 
(οσει η Ελλάς ωφειλε κατ’ άνάγκην νά 
λάβη παράδειγμα τήν Ρουμανίαν, τής 
οποίας μισοξενος πολιτική, τής έπέφερε 
την άπομονωσιν καί σχεδόν άπόσβεσιν 
άπό τά βαλκανικά κράτη, άνέκυψε δέ μό
νον διπλωματικώς μέ κέρδη εδαφικά χάριν 
τοϋ αίματος τόσοον Ε λλήνω ν καί 2έρ  
βων ηρώων καί τήν διπλωματικήν έπιτυ- 
χίαν τής βαλκανικής συμμαχίας. Πρό 
τής διά τρίτων, τελευταίας επιτυχίας τής 
Ρουμανίας, η χωρα αΰτη δεν  είχε νά έπι- 
δείξη παρα σύστημα καταπιεστικόν, διωγ- 
γους  ̂απηνείς κατα τοϋ ελληνισμού καί 
τού εβραϊσμού, τοΰ τελευταίου διο>γμοΰ 
ύπάρχοντος άκομη διότι δεν έπαρουσιά-

σθη περίστασις νά χύσουν τό αΐμά των 
Ε βραίο ι ήρωες υπέρ τών ήσύχως άπο 
λαυόντων τούς καρπούς Ρουμάνόον.

Τίποτε λ ο ιπ ό ν  ρουμανικόν είς τά μέτρα 
περί Μακεδονίας. Ταΰτα ας έμπνευσθώ- 
σιν άπό τό ελληνικόν πνεύμα καί έν α 
νάγκη άπό διοικήσεις Κρατών ευρισκο
μένων είς τήν εμπροσθοφυλακήν τοΰ πο
λιτισμού, ώς ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία.

Ή « Ί ό ρ α η λ ι τ ι κ ΐ ι  Έπι0εώρη(5ις>

Υ· Ρ· Η συζήτησις εχειι τάσεις συνεχείας. 
Μία εφημερις ονομάζει τονς εν Θεσσαλονίκη, 
« έβρα ίο υ ς  τής σ κ η ν ο π η γ ία ς »  και τονς 
κατηγορε ί. .. . διότι εδειξαν επίδοσιν είς το εμ-  
ποριον  ! Αλλ οι άνθρωποι δταν δεν γίνονται 
κομητατζήδες εν Ανατολή, τί άλλο ϋα  κάμονν  
παρα να έμπορεύωνται ; Οι Παατέρ, οί "Ερ - 
λιχ, οι Μεντσικώφ, οί Ουγκώ, οι Χ άϊν ι,  οί 
Μωρεας, οί Δανονντσιο dkv εγκληματίσθησαν 
μέχρι τονδε εν Τουρκία. Δια τοΰτο, αί δυο 
ενφνεϊς φνλαι ελληνες και έβραϊοι τί άλλο έχουν 
να κάμουν παρα νά έμπορενωνται ; Ευτνχώς 
ότι αί τάσεις αυτα ι μιας η δυο εφημερίδων  
d h  ενρίσκονν ηχώ εις τήν πλειονότητα τοϋ τύ 
πον  και εις την Κνβέρνησιν κα&ώς εμφαίνεται 
εκ τοϋ εξής τηλεγραφήματος τής « νΕστίας».

Λονδΐνον.—  'Ο  «’Εωθινός Ταχυδρό
μος» δημοσιεύει επιστολήν τοΰ κ. Βενιζέ- 
Λου προς τον κ. Σπιλλερ, επίτιμον γραμ
ματέα τοΰ Συνδέσμου προς προαγωγήν τής 
όμονοίας τοΰ κόσμου, δι’ ής ό κ. Έλευθ. 
Βενιζελος τονίζει τήν ανεκτικότητα καί 
τήν ίσοπολιτείαν τήν παρεχομένην έν Έλ
λάδι είς πάντας ανεξαρτήτως έΟνικότητος, 
δυναμένους άνενοχλήτως νά προοδεύουν Ιν 
πολιτισμ,ω, και έζαιρει τόν σεβασμόν τόν 
όποιου αείποτε έπέδειξεν ή Ελλάς πρός 
πάσας ανεξαιρέτως τάς έΟνικότητας.

( Βστία 2 Δεκεμβρίου)

I, Ε.

Παρακαλοϋμεν θερμότατα τάς τε Κοι
νότητας και τους συνδρομητάς,οί όποιοι καθι- 
στεροΰν είσέτι τάς συνδρομάς τοΰ δευτέρου 
έτους νά μας τάς έμβάσουν μέ πρώτον τα- 
χυδρομεΐον. Ή όλιγωρία αυτή δισχεραίνει 
φοβερά τήν εκδοσιν τοϋ φύλλου, καΟιστα 
αδύνατον τήν βελτίωσιν αΰτοΰ καί προβλη · 
ματικήν άκόμη iiy  συνέχισίν του.

Ή  Δ ιεύΰννσ ις



Είς την α Νέαν 'Ελλάδα)) τής 8 Δεκεμβρίου, 
δ Άριστος Καμπάνης Αφιερώνει τήν εβδομα
διαίοι’ επιφυλλίδα του εις τον Περικλή Γιαννό- 
πουλον, τον παράδοξον τοΰτον τύπον δ όποιος 
έζησε και Απέθανε μ ϊ  τό δνειρον μιας Νέας 'Ελ
λάδος, συνενούσης τό κράτος τον Άλλεξάνδρου 
και τό Ιδανικόν κάλλος τον Περικλέους.· 
'Ορμητικός καθώς πλειστοι όνειροπόλοι, ό 
Γιαννύπουλος θεωρήσας άφόρητον τόν εκτός 
τον ονείρου τον βίον έτερμάτισε τούτον έν Απολ- 
λωνείφ έξάρσει έντός τών νδάτων τής Έλευ- 
σΐνος εκεί πλησίον τών μνοτηρίων τής Δήμη- 
τρος και τής Κόρης. Δυοκόλως θά ήδύνατο 
εραστής τον αιωνίου κόλλονς να. προσπελάση 
τον Θάνατον — τό πλέον Ανεξερεύνητον τών μ υ 
στηρίων — εν περιβάλλοντι ώραιοτέρφ, ώς τφ  
άναπολοϋντι τόν τρνφερώτερον μϋθον  τής Αρ· 
χαίας Ελλάδος.

ΑΙ γραμμαί αυται περι τοϋ παραδοξοτέρου  
τών νεωτέρων 'Ελλήνων, εις τοΰ όποιου τό 
α ίσθημα εάν δεν έλειπεν ή κλααικωτέρα ελλη
νική άρετή ή τοϋ μέτρου, da  ήδύνατο σήμερον 
να ιδη τό δνειρόν του έν τή όδφ τής πραγμα-  
τώαεως, αΐ γραμμαί αυται δεν θά είχον θέσιν 
ένταΰθα, εάν εις τήν ώραίαν πραγματείαν τοϋ 
Καμπάνη δέν άνέγνωμεν τήν εξής φρ&οιν : « Μία 
ήτο ή θλ.ΐψις τον ( ιοϋ  Γιαννοπούλου) "Οτι ή 
•θρησκεία τή ςΊο υδ α ία ς μάς έκόλληαεν ύπ ερ - 
βολικόν ασκητισμόν, η ερ ιφρόνησ ιν  πρός 
τήν χαράν τής ζωής η.

Έαν ό Γιαννόπονλος ή τις άλλος έφρόνει ή 
φρονεί οτι ό άσκητισμός, ή περιφρόνηαις πρός 
τήν χαράν τής ζωής είναι προϊόν τής Ίονδαίας, 
ευρίσκεται έν Απάτη: ’Άλλως τε, ονδέ δ έ/.στο- 
μίσας τήν Ανωτέρω φρααιν ήδυνήθη να Ανεύρη 
έν τή μνήμη  του ιστορικήν τινα βάσιν εις τόν 
Ισχυρισμόν του, άφοϋ πέντε ή εξ γραμμάς παρά 
κάτω, ληαμονών τόν δήθεν έβραϊκόν Ασκητι
σμόν και βεβαιών οτι τό Βυζάντιον είχε δώση  
μορφήν γελαστήν εις τόν Χριστιανισμόν λέγει .. 
. . .ή μ ε ΐς  έπανερχόμε&α εις τόν ασκητισμόν 
τω ν  έρημητών τής Θηβαΐδος. άρα δχι τής 
Ίονδαίας.

Καί δντως ποϋ θά  ήδύνατο τις να Ανεύρη 
παράδειγμα Απαρνήσεως τών Απολαύσεων τής 
ζωής εις τόν ' Εβραϊσμόν; Δυνάμεθα λοιπόν καί 
ήμεΐς μέ τόν Καμπάνην να Αναφωνοϋμεν: 
<ιΖήτο) ή χαρά και ή ηδονή τής ζω ής !»

Μέ τήν διάφορόν οτι ή ηδονή και ή χαρά 
δέν χωρίζονται εις τόν 'Εβραϊσμόν Από τήν 
Αρετήν. Και Ακριβώς έν τώ 'Εβραϊσμώ ή ευ
τυχία εγκειται έν τώ μέτρφ  τούτφ, έν τη α ρμο 
νία τής ήδονής και τής Αρετής Τό μέτρον  
τοϋτο Ακριβώς παρεΐδεν ή είχε λησμονήση δ 
«εθνικός» κόσμος, έν τη παρακμή του τουλά
χιστον, καί έπήλθεν ή χριστιανική Αντίδρασις,

ΐνα φέρη τήν Ισορροποίαν. ’Εάν Αργότεροι· δ 
ενρωπαϊκός κόσμος έξώκελλεν και ό Ασκητισμός 
έπεκράτησε τοϋ ήρέμον οικογενειακού και κοι- 
νωνικοϋ βίον, τοϋτο Αποδοτέον εις φυσικήν 
έξέλιξιν μέχρι υπερβολής τής κατά τής πάλαι 
διαφθοράς Αντιδράαεως.

Ό  καϋαρός εβραϊσμός , έμεινεν Ανέκαθεν 
ΑλΛοτριος δχι μόνον πρός τόν Ασκητισμόν, Αλλά 
και πρός τόν μυστικισμόν ένγένει. Πολλοί ευρί
σκουν έν τφ  τελευταίφ τούτφ  τό Ασθενές σημεϊον 
τοϋ ' Εβραϊσμοϋ ,προβαίνοντες μάλιοτα μέχρι τοϋ 
νά διατείνωνται ότι ή Γραφή ουδέν λέγει, οτι οί 
Έβαΐοι οϋδεμίαν Αντίληψιν εΐχον περί μέλλον - 
σης ζωής. Τοϋτο είναι υπερβολικόν, ουδέ ήτο 
δννατόν τοιαύτης πίστεως νά έστεροϋντο οί 
'Εβραίοι. Βέβαιον μόνον είναι οτι έν τη Πα
λαιό. Γραφή δέν γίνεται λόγος περι μελλού- 
σης ζωής, οϋτε περι ταύτης φαίνεται οτι πολυ 
έφιλοσόφουν ο ί 'Εβραίοι, κατ '  έξοχήν π ρ α 
κτικοί, ώς περι ζητήματος έξερχομένου έκ τοϋ 
κύκλου τών Ανθρωπίνων γνώσεων.

Έζήτησε, θά  έλεγέ τις, δ εβραϊκός λαός τήν 
ευδαιμονίαν έν τούτφ τώ κόσμφ, διά τής έξα- 
σκήσεως τών παρραγγελμάτων τών περιεχομέ
νων εις τά ιερά αντον βιβλία. Ή  τήρησις δέ 
τών παραγγελμάτων τούτων έπρόσθεσαν οι Ραβ- 
βΐνοι Αρκεί ΐνα γίνη τις άξιος τής μελλούσης 
μακαριότητος, χωρίς καμμίαν παραίτησιν τών 
έναρέτων Απολαύσεων."Οντως τά εβραϊκά βιβλία 
βρ ίθουσ ι ρητών, διδασκόντων τήν αισιοδοξίαν, 
δτι ό κόσμος είναι καλός,δτιό άνθρωπος έπλά- 
σθη , ΐνα Απολαύση τά καλά τοϋ κόσμου. Είναι 
Ανάγκη νά Αναφέρω μεν ρητά ;( ίΚ α ϊ εΐδεν ό Θεός 
δτι π α ν  δτι έηο ίηαεν ητο λ ία ν καλόν» .«Ζώα  
φυτά πάντα έδωσα εις υμάς)). Ίδοϋ έθεσα ένώ- 
πιον υμών σήμερον τήν ζωήν και τόν θάνατον, 
τό Αγαθόν και τό κακόν, καί θέλεις έκλέξη τήν  
ζω ήνη . Είναι δέ ζωή αυτή ή Γραφή, κατά τό 
ρητόν: «"Οτι τά παραγγελματά μον  δίδουν ζωήν 
και μακροβιότητα εις τόν έκτελοϋντα αυτά» .Κα'ι 
δντως τά παραγγέλματα ταΟτα διά τών υγιεινών 
κανόνων αυτών, διά τών ηθικών Ακόμη, σνν-  
τελοϋν εις τήν χαράν τής ζωής, διότι Αδύ
νατος ή χαρά μέ σώμα ΑσθενΙς καί δ ιεφθαρ- 
μένην ψυχήν. «Αατρεύαατε τόν Κ ύριον μ ϊ  
χαράν, λέγει ό ποιητής τών ψαλμών» « Κ αί 
ε ύφ ρ ά νθ η τ ι εϊς τάς έορτάς α ον» , είναι γραμ- 
μένον είς τόν Πεντάτευχον, Πάσαι δέ αι έβραϊ-  
κα'ι εορταί είναι πανυγυρισμός τής φύσεως 
είς τάς πλέον χαρμοσύνους αυτής στιγμάς: Τό 
Πάσχα εορτή τής Ανοίξεως, ή εορτή τών 'Εβ
δομάδων (Πεντηκοστήν) εορτή τοϋ θερ ισμοϋ,  
ή τής Σκηνοπηγίας, εορτή τοΰ Τριγητοϋ. Μέ 
δλον τό σοβαρόν αυτών, και ή εορτή τοϋ Ρο- 
σασανά και τοΰ Ί όμ  Κιπονο, ήμέραι Ανασκοπής 
τής συνειδήσεως και μετανοίας, είναι έορτα'ι 
καθ '  ας τό λευκόν και τό φώς και αΐ μελωδία t, 
έντονώτερον περιβάλλουσι τήν ψυχήν μέ Ατμο

σφαίραν α ισ ιοδοξίας. ”Αν οι Άσσύριοι έκλαιον 
τόν "Αδωνιν θανόντα,ό Άδωνάϊ χών Έβραίων 
ήτο πάντοτε ζωντανός, Απαγορεϋον έν πάση  
στιγμή τήν κατήφειαν, Απαιτών «λατρείαν μέ 
χαράν, τή ν «σω τηρ ίαν μέ ενφ ρ ο σ ύνη ν » Σ υ 
νεπείς είς τό πνεύμα αυτό, οι Τολμουδιστα'ι λέ 
γουν έκφραστικώτατα «δτι τό δώρον τής π ρο 
φητείας προϋποθέτει ψυχήν ενφρόσννον» ha l  
έρωτώμεν: ήδύνατο νά έκφρααθή τελειοτερον, 
δεδομένου δτι ή προφητεία Αποτελ-έί τό ψυχικόν 
τέλ.ειον, δτι ή χαρά είναι ό ϋψιστος προορισμός  
τοϋ βίου τών Ανθρώπων;

Ό  πόνος δέν ΰπήρξεν άγνωστος έν τφ  ’Ισ
ραήλ. Απεναντίας ονδε'ις λαός υπέφερε τοσοΰτον 
κα'ι ό Ανθρώπινος πόνος, πρός 8ν έτράπη and  
χιλιετηρ ίδων ή λατρεία πολλών Ασιανών και 
Αρείων λαών,ώφειλε πάντως νά έχη έναάρκωαιν 
έν εβραϊκόν πρόσωπον, μέ τήν διαφοράν δτι έν 
τώ εβραϊσμώ δ πόνος δέν είναι προορισμός  άλλ’ 
Ανώμαλος κατάστασις, τής όποιας ό άνθρωπος  
οφείλει παντϊ σθένει, νά Απαλλαγή τό ταχύ- 
τερον.

Ώς έκ τούτου και ή ημέρα τής έπετείου α υ 
τής τής καταστροφής τής ’Ιερουσαλήμ, δέν λή 
γει έν τώ πενθεί, άλλα πολν πριν τής δύσεως 
Ακούονται τοϋ προφήτου αι λέξεις τής παρη -  
γορίας «Παρηγορήσατε, παρηγορήσατε τόν λαόν 
μου , λέγει ό Θεός υμών)).

Γνωρίζετε πώς άρχονται αι έβραϊκα'ι εορ
τ α ί ,  τό Σάββατον κα'ι αι λοιπαί ; Μέ τήν ευ
λογίαν τοΰ άρτου και τοϋ οίνου, τοΰ πρώτου  
ώς συμβόλου τής ζωής, τον δευτέρου ώς συμ
βόλου τής χαράς.

Ά λλ ’ εκτός τοΰ δτι αι τρεις Ανωτέρω μνη ■ 
μονευθεϊσαι έορταί ονομάζονται «έποχαϊ χαράς)) 
υπάρχει κο'ι *ορτή ή τελενταία ημέρα τής Σκη  
νοπηγίας , ή όποια ονομάζεται «ή χαρά τον 
Θείου Νόμου» μακρά ηχώ τής Αρχαίας έορ
τής τών ΰδάτων , ή όποια έτελεΐτο έν Ιερού- 
σαλώμ, έν τφ  Ναφ. Ά λ λ ’ ή χαρά τής ζωής, 
διετήρει έν χώ Ε βρα ϊσμώ  τό μέτρον τοΰ εΰ 
πρεποϋς. ήτο μ ία  ένάρετος χαρά. μακράν πά -  
σης Ακολασίας. Τοϋ Ανάμικτου δέ τούτου τής 
ήδονής κα'ι τής αίδονς, τής Απολαύσεως έντός 
τών δρίων τοϋ ενπρεποϋς έχομεν τήν εικόνα 
είς τό άσμα τών Ασμάτων δπου τό διακαέστε- 
ρον πάθος συνοδεύεται από τήν σεμνότητα κα'ι 
τό όποιον δέν παύει διά τοϋτο νά είναι' τό ώ· 
ραιότερον υών έρωτικών ειδυλλίων.

Κατόπιν τούτων , ποϋ λοιπόν τής θρησκείας 
τής Ίονδαίας Ανευρίσκει τις τόν Ασκητισμόν 
κα'ι τήν περιφρόνηοιν τής χαράς τής ζωής ;

Δέν βλέπει τις μάλλον έν αντή μίαν τάσιν 
διά τήν λαιρείαν τής φύσεως, καί τής Αρετής 
ώς τών δύο πηγών πάσης ευτυχίας καί χαρχς ;

Μ. X.

Υ . Γ. Ό  βίος δ Ισραηλιτικός, ίστερήθη λέ

γουν τών θελγήτρων τών τεχνών. Τοϋτο είναι 
Αληθές διά τά έργα τής ζωγραφικής και τής 
γλυπτικής, ίΜλ’ αι δύο ανται δέν είναι αί μ ό -  
γαι τ έχνα ι .Ή κοσμ ιτ ική  ή χαρακτική ή τεχνική 
υφαντουργία, ή ποίησις ή μουσική δύνανται νά 
τάς Αναπληρώσουν, κα'ι νά πληρώσουν καθώ ;  
αι δύο πρώται και περισσότερον, τήν ζωήν χ α 
ράς κα'ι ευδαιμονίας. Ά λλ ’ ό ‘ Ισραήλ ήντλει 
τήν πλήρη ψυχικήν αντον ίκανοποίησιν έκ τής 
φύσεως, ής τά θέλγητρα εϊο'ιν Ανώτερα εκεί
νων πάσης τέχνης και έκ τής τελειότητος τον  
Ατόμου διά βίον άγνοΰ καί υγιοΰς. Ακριβώς δ 
βίος αυτός ό πλήρης, τόν όποιον έζησεν έν τφ  
άρμον ικώ  περιβάλλοντι τής Φύσεως και τής 
Τορά. έκαμαν τόν Ισραήλ  μαναΑικόν παρά
δειγμα λα οϋ μισήσαντ ος τόν Ασκητισμόν.

Δ '·

Θ ΕΟ Δ Ω ΡΟ Σ  Χ ΕΡΤΣΑ
Εις τά τρία προηγούμενα άρθρα έξεθέσαμεν 

τήν ψυχολογίαν τοϋ Σιωνισμού, καί τά αί'τια 
της σημερινης μορφής αύτοϋ. Εί'δομεν δτι τό 
σιωνικόν ιδανικόν αποτελεί αυτήν τήν βάσιν 
τοϋ ΈβραϊσμοΟ, οτι ή άφομ.οίωσις ή ένέχουσα 
τήν άπάονησιν της βάσεως ταύτης άπέβη αδύ
νατος έξ άντιδράσεως των άντισημιτων καί έξ 
αύτής τής εβραϊκής συνειδήσεως,ή οποία ά<ρύ- 
πνισεν έν καιρω τω δέοντι. Ή  άφύπνισις οφεί
λετα ι τόσον εις τήν πρώην λανθάνουσαν εθνικήν 
συνείδησιν των Έβραίων,δσον είς τήνάντιση- 
ιιιτικήν άντίδρασιν,ή οποία όμως δένείναι διόλου 
ή δημιουργός αιτία τοϋ Σιωνισμού άλλ ’ ή προ- 
φκσις τής έκδηλώσεως. Πρός τούτοις ή τε άν- 
τίδρασις και ή άφυπνισθεϊσα φιλοτιμία ήλθον 
είς κατάλληλον στιγμήν, κατά τήν τελευταίαν 
τριακονταετίαν μέ τήν άφύπνισιν τοΰ εθνικού 
συναισθήματος έν Εύρώπν) καί ίδί^ έν τι) Ά - 
νατολν).

Ή  πολιτική νειραφέτησις τών Έβραίων, 
είς τά πολιτισμένα Κράτη, συνετέλεσεν άφ’ 
έτέοου είς τήν άνύψωσιν τοΰ φρονημ,ατος τοΰ 
Εβραίου, είς τήν άναβίωσιν τής πάλαι ποτε 
έθνικής ύπερηφα·είας του, είς την άναβίωσιν 
παρά τοΐς σκλάβοις δύο χιλιετηρίδων, τοΰ χα
ρακτήρας τών έλευθέρων άνδρών.

Έ κ πάντων τούτων, έπαναλέγομεν, άνέ- 
κυψεν ή κοιμ.ωμένη έβραϊ/.ή συνείδησις, ώς 
αί'σθημ.α φυσικόν, ώς ζήτημα άξιοπρεπείας και 
φιλοτιμ,ίας, ομοιον μέ τό συναίσθημ.α τοΰ κα
θήκοντος, πρός εαυτόν τήν οικογένειαν καί 
τήν κοινωνίαν, άνδρός προτιθεμενου νά αύτο- 
κτονήσν). Ό  κατήφορος πρός τόν οποίον έ'- 
βαινεν ό έβραϊσμός, ήτο ό'ντως ή αντρκτονίοζ,



Λήθη ολοσχερής τής εβραϊκές γλώσσης καί 
της εβραϊκής ιστορίας, λήθη τής ύποχρεώ- 
σεως τών τέκνων μαρτυρικοΰ λαοΟ, τοΰ όποιου 
επί αιώνας έσυκοφαντήσθησαν αί δοξασιαι.. 
αί αύταί αί σκέψεις καί αί τάσεις· τής
ύποχρεώσεως λεγομεν, νά έπιόιώξν) την άνόρ- 
θωσιν της μνήμης τών μαρτύρων προγόνων 
καί της εκείνων·/,θικοθρησκευτικής διδασκαλίας.

Ή  ελευθερία, ή μετά τήν γαλλικήν έπα- 
νάστασιν εζαμε τό θαΰμα νά έπανεύρν) τέλος 
σήμερον ό ’Ισραήλ τήν συνείδησίν του καί τόν 
χαρακτήρα του. Τοϋτο δεν ήδύνατο νά πράξν) 
ή πρώτη γενεά της έπαναστάσεως, διότι ε 
κείνη ώς ή έξελθοΰσα εκ της Αίγυπτου, ήτο 
απόρροια γενεών πολλώ'1 αί όποΐαι έσκυψαν ύπό 
τόν ζυγόν της δουλείας, ήτο έξηντλημένη ψυ- 
χυκώς μή ποθούσα είμή μόνον ολίγον αέρα καί 
ολίγον <ρώς.......

’Έπρεπε νά παρέλθουν μία η δύο γενεαί 
Ϊνα ό δοΟλος τής χθες έννοήσ·/) οτι εΐναι πράγ
ματι ελεύθερος, οτι δικαιούται τοϋ άέρος καί 
τοϋ φωτός, καθώς πάντες οί άνθρωποι ούχί δέ 
ως προνόμιον, καί οτι δεν είναι απαραίτητος, 
αυτός μόνος μεταξύ τών ανθρώπων,νά θυσιάσ-/) 
τό παρελθόν του, νά αύτοκτονήττι άφοΰ της 
θυσίας ταύτης δεν έ'χει κδν ανάγκην ή άν- 
θρωπότης, άφοΟ απεναντίας, ή έξαφάνησις αύ
τοΰ θά έγενετο πρός ζημίαν της άνθρωπότη- 
τος, στερούσα ταυτης μιδίς τών ήθικοπνευ- 
ματικών αξιών της, μιας πρωτοτύπου έκφάν- 
σεως τής άνθρωπίνου σκέψεως καί δράσεως.

♦
* *

Τήν νέαν ταύτην εβραϊκήν άναγέννησιν, 
ένεσάρκωσεν έπαξίως ό Θεόδωρος Χέρτσλ, 
άναντιρρητως ό μεγαλείτερος Εβραίος του 
ΙΘ' αίώνος, διότι ούδείς άλλος πληρέστερον 
αύτοΰ ένόησεν τήν εβραϊκήν ψυχήν καί εξω
τερίκευσήν ταύτην. Έάν δέ άναλογισθώμεν 
ότι ο Χερτσλ ύπήρξεν ή σύνθεσις τών εβραϊ
κών πόθων τής δισχιλιετοΰς Διασπορόίς, πρέ
πει νά δεχθώμεν οτι ό Χέρτσλ είναι ό μεγα
λείτερος Εβραίος καί άπό τήν καταστροφήν 
τής 'Ιερουσαλήμ. Πρέπει ύπό τινα έ'ποψιν νά 
τεθί) παραλλήλως τοΰ Ραββί Ίοχαναν Μπέν 
Ζακάϊ. Ό μέγας οδτος διδάσκαλος τοΰ Ίσ- 
ρχήλ έζήτησε μετά τήν πολιτικήν άφάνισιν 
τοΰ εβραϊκοΰ έθνους, νά σωθνί τουλάχιστον ό 
πνευματικός έβραϊσμός καί κατώρθωσε τοΰτο 
^ιά τής ίδρύσεως τγ  συναινέσει τοΰ κατακτη- 
τοΰ τής διάσημου ’Ακαδημίας τής Ίαβνέ ή 
οποία ως τηλαυγής φάρος έφώτισε τάς κοινό
τητας τής Δικσπορας, μεταδώσασα παντοΰτήν 
εβραϊκήν επιστήμην τήν διατηρηθεΐσαν έκτοτε 
ρ-εχρι σήμερον. Ό Χέρτσλ έν στιγμή καθ ’ ήν ό 
πνευματικός εβραϊσμός, μετά δισχίλια έ'τη βίου 
έκτος τοΰ φυσικοΰ του κέντρου, έκινδύνευσεν 
να έςατμισθν) εις αόριστον θεϊσμόν, οπου δέν

έκινδύνευε νά άφανισθ^ όλοσχερώς ύπό τής 
απιστίας, ή τής έλευθέρας σκέψεως, συναι- 
σθάνθη τούς νέους παλμούς τής φυλής του καί 
άνέστειλε τήν δευτέραν καταστροφήν, ή ό
ποία θά ήτο όλεθριωτέρα τής πρώτης έπανα- 
φέρων τήν έβραϊκήν σκέψιν εις Παλαιστίνην, 
«είς τήν σκιάν τών αμπέλων καί τών συκών, 
τών προγόνων» είς τόν τόπον οπου οΓ προφήταί 
του όνειροπώλησαν τήν πανανθρώπινον ειρή
νην, οπου έν ίδίω οίκω, ήθελε έκεΐ παύση ό 
’Ισραήλ νά είναι άντικείμενον ανοχής,άλλ’ έ- 
λεύθερος νά συνεισφέρω, άνευ ζυγοΰ ήθικοΰ ή 
ύλικοΰ, τήν συμβολήν του τήν αγνήν καί σΰμ-

' ' > ̂  5 1 /  ,,φωνα με την ιοιοφυιαν του εις το μεγα ερ- 
γον τής ανθρωπίνου προόδου.

’Α λλ ’ ό Χέρτσλ, διδάσκων τόν Σιωνισμόν 
δέν έβάδισεν, ώς δύναταί τις έπιπολαίως νά 
φαντασθγ; διεύθυνσιν αντίθετον τοΰ Ραββί 
Ίοχανάν. ’Α π ’ εναντίας τό έ'ργον του έστε- 
ρεωσε τό τοΰ διασήμου άναστηλωτοΰ τοΰ Έ - 
βραϊσμοΰ. Μή δέν ειπεν ό Χέρτσλ οτι Σιω
νισμός σημαίνει πρωτίστως επάνοδος εις τόν 
εβραϊσμόν ; Καί μήπως δέν βλέπομεν οτι έ/.εϊ 
οπου είσήλθεν ή σιωνική πνοή,ώς έκ Οαύμκτος 
άνέζησεν ή εβραϊκή πίστις,ή εβραϊκή γλώσσα, 
έν γενει τό ολοκληρωτικόν εβραϊκόν αίσθημα, 
ό έ'ρως πρός τήν διδασκαλίαν τών Προφητών 
και τών Ραββίνων, καί ό έ'ρως πρός τήν Πα
λαιστίνην

’Αλλά διά τό μέγα αύτοΰ έργον,τό διπλοΰν, 
τής έθνικής άνορθώσεως καί τής θρησκευτικής, 
ό Θεόδωρος Χέρτσελ δύναται, χωρίς νά φανΐ) 
βέβηλος ή σκέψις, νά θεωρηθί) μάλλον ώς ό ά- 
μεσωτερος συνεχιστής τοΰ Μωϋσή καί τοΰ 
Έσδρ&. Ώς οί δύο μεγάλοι ουτοι οί σώσαντες 
τον λαόν τοΰ ’Ισραήλ, έκ τών δουλειών τής 
Αίγύπτου καί τής Βαβυλώνος, ό Χέρτσλ έ ν ε ι- 
ραφετησε τόν λαόν του άπό τήν ηθικήν δου
λειάν και την περιφρόνησιν τών λοιπών λαών, 
ένώ τό εργον του έπιδιώκει καί τήν έλευθέ- 
ρωσιν άπό τήν καταθλιπτικήν σωματικήν δου
λειάν τοΰ πλείστου μέρους τής φυλής του.

'Ο Χέρτσλ είπομεν ένεσάρκωσεν τήν σκέ
ψιν καί τούς πόθους τοΰ Ισραήλ έν τί) έξελί- 
ξει τής συγχρόνου έποχής. ’Α λλ ’ ή προνομιοΰ- 
χος αύτή προσωπικότης ύπήρξεν καί φυσιολο- 
γικώς ούτως είπεΐν ή έκπροσώπησις τής φυ
λής ολοκλήρου, καθώς έδημιούργησεν αύτήν ή 
Διασπορά. Συν/ίνει τό βαθύ καί διοργανωτικόν 
πνεΰμα τών βορείων Έβραίων, τών Άσκενα- 
ζήμ καί τόν ιδανισμόν τών νοτίων, τών Σε- 
φαρό'ημ. Τών Σεφκρδήμ όμως τής χρυσής έ
ποχής έκείνης, ή όποία μας εδωκεν τόν Ίε- 
ουδα ’Αλεβύ καί τόν Ίωσέ Νασή. Είχε τήν 
μεγαλοπρεπειαν τήν γοητείαν τών ώραιοτέρων 
τύπων τών Σεφαρδήμ καί τό έπιβάλλον τοΰ 
ίσχυροϋ κλάδου τής φυλής τό κατοικούν είς τα 
πλέον προηγμένα μέρη τοϋ Γερμανισμοΰ.

Έλέχθη οτι ήτο ό ώραιότερος άνθρωπος τής 
φυλής του καθώς ήτο ό πρώτος κατά τό ψυ
χικόν κάλλος. Τήν εβραϊκήν του ψυχήν δέν 
κατώρθωσαν νά καταπνίξουν ή λεπτοτέρα ευ
ρωπαϊκή ανατροφή του καί τά έλκυστικώτερα 
θέλγητρα τής πλέον προηγμένης κοινωνίας. 
Τά πάντα έγκατέλειψεν, τά πάντα έλησμό- 
νησεν, όταν τό πνεΰμα τό θειον έπεκάθισεν 
αύτοΰ καί τόν έ'.'.άλεσεν είς τήν υψηλήν 
άποσπολήν του.

"Orav ό λαός τοΰ ’Ισραήλ ή'κουσε τό πρώ
τον τήν φωνήν του, δέν ήσθάνθη μέν τό άρ- 
ρενωπόν σφρίγος τό όποιον ήσθάνθησαν οί 
σύγχρονοι τών Μακκαβαίων, διότι άλλοία ή 
σύγχρονος έποχη μας έπί τής όποιας βαρύνουν 
δισχίλια ετη δουλείας, ά λλ ’ ήσθάνθη οτι ή- 
κουε φωνήν γνώριμον, φωνήν έκ τών σπλάγ- 
χυων αύτοϋ, φωνήν ή όποία ήτο έν άρρονία 
με πόθους καί έλπίδας δισχιλίο^ν έτών.

Καί ή άποκοιμισμένη εβραϊκή ψυχή έξηγέρθη 
καί οί έκλεκτοί τής φυλής, οί πλησιέστερον 
ό'ντες πρός τήν ψυχήν τοΰ προφήτου, ήκολού- 
θησαν αύτόν άνευ δισταγμοΰ.

’Α λλ’ ή γοητεία τοΰ Μεγάλου Τέκνου τοΰ 
’Ισραήλ δέν είχε δρια μόνον τήν φυλήν του. 
Είς αύτόν ησαν άνοικταί αί θύραι Μεγιστάνων 
Παπών καί Βασιλέων, οί όποιοι πάντες ή'κουον 
μετα συμπαθείας καί προσοχής τόν θεόπνευ- 
στον προφήτην τής Διοσπαρας. Διότι ό Χέρτσλ 
δέν ύπήρξεν ό συνήθης μεσάζων, ό φιλάνθρωπος 
ό αϊτών οίκτον καί εύνοιαν διά λαόν ουδόλως 
άδικήσαντα άλλά ύπό πάντων καί αιωνίως άδι- 
κουμενον, ά λλ ’ ό όμιλών έν όνομκτι τοΰ Θεοΰ 
τοΰ Δικαίου καί τής ’Αλήθειας. Ό Πλέχβε, ό 
δολοφονηθείς Ρώσσος ύπουργός είπε περί τοϋ 
Θεοδώρου Χέοτσλ, άκούσας τόν θάνατόν του 
<ί ’Ιδού ό μόνος Έβραϊος, ό όποιος δέν εκρουσε 
ποτε την θύραν νά ζητήσν) τίποτε ούτε δ ι’ 
εαυτόν ού'τε διά τόν λαόν του.»

’Όντως ό Χέρτσλ δέν έζήτει τίποτε ού'τε 
καν αύτό τό ιερόν δικαίωμα τοΰ ζήν καί έργά- 
ζεσθαι, διά τόν λαόν του, αδύνατα πράγματα 
άκόμη είς τήν άνθρωπίνην κτηνωδίαν. Προσέ- 
φερεν ό Χέρτσλ άπεναντίας είς τήν άνθρωπό- 
τητα νά έπαναδώσ·/) έλεύθερον καί δρώντα έν 
τή κονίστρα τοΰ πολιτισμοΰ, λαόν δέσμιον 
ηθικώς καί ύλικώς.

*★ ★
Ώς ό Μωϋσής, κα ί ό έβραϊος προφήτης 

τοΰ 20οΰ αίώνος δέν ηύτύχησενά ί'δνι τό δνειρόν 
του πραγματούμενον. ’Απέθανον καί οί δύο έν 
τή έςορί -̂ με τόν πόνον τοΰ νοσταλγοΰ ύψηλοΰ 
ίδανικοϋ.

Καθώς τόν Μωϋσή καί τόν Χέρτσλ έ'κλαυσεν 
ό ’Ισραήλ καί τών άνθρώπων οί έκλεκτοί τούς 
όποιους είχε σαγηνεύσει ό έ'ξοχος έκεΐνος χα- 
ρακτήρ.— Θά ελεγέ τις οτι είναι συμφέρον μι&ς 
ιδέας νά λείψουν όσον δυνατόν ταχύτερον, οί

ίεροφάνται ταύτης ώσεί ό φωτεινός ό'γκος τοΰ 
ίδαν ισμοΰ των νά εκθάμβωνε τό βλέμμα καί 
νά έκωλυεν τήν πρακτικήν έφαομογήν. Οί με
γάλοι ίδανισταί καί άπόιτολοι είναι άρα γε 
ανάγκη νά έκλείψουν έν τώ πρώτω σταδίφ, 
ινα περιβάλλεται ή μνήμη των ύπό ίδανικοϋ 
φωτοστεφάνου, ώσεί άϋλα ό'ντα καταβάντα 
προσκαίρως ούρανόθεν ινα δώσουν τό σύνθημα 
τής άναγεννήσεως χωρίς νά προστρίβωνται είς 
τάς ύλικότητας τοΰ σταδίου τής πραγματώ- 
σεως ; ΓΙοέπει ή προσωπικότης των όγλήγορα 
άφίνουσα τόν ύλικόν κόσμον νά μεταρσιοΰται 
ώς έμπνεύστρια ιδέα ;

*★ ★
Ό Χέρτσλ ένεσάρκωνε τούς πόθους ολο

κλήρου τής φυλής, έλθών είς τήν κατάλληλον 
ώραν τής ώριμάνσεως, διά τοΰτο δοξάζεται 
ώς ’Απόστολος καί πρωτεργάτης καί οχι φαν
τασιόπληκτος όνειροπώλος. Ό  ’Ιωσήφ Νασή 
έ'μεινεν άπλοΰς όνειροπώλος διότι ήλθεν είς 
έποχήν ψυχικής καί φυσικής καταθλίψεως. 
Ό Βενιαμίν Δοραέλης, ό όποιος προτοΰ όνει- 
ρευθ·/) τό Μέγα Βρεττανικόν Κράτος είχε όνει- 
ρευθή την άναγέννησιν τοΰ λαοϋ του καί τήν 
άναβίωσιν τοΰ Ίουδαϊκοΰ Κράτους, προηγήθη 
δύο γεννεών τής καταλλήλου στιγμής, έλθών 
είς έποχήν καθ’ ήν ή ιδέα τής αύτοκτόνου 
άφομοιώσεως είς τόν νεώτερον εβραϊκόν κόσμον 
έμεσουράνει. Ή το δέ ή ιδέα αυτη τοσοΰτον 
παράφρων. ώστε ό πλέον άφομοιωθείς τών συγ
χρόνων έβραίων, ό άνορθώσας τήν έθνικωτέραν 
παράδοσή τής ’Αγγλίας, ό άρχηγός μετέπειτα 
τής ’Αγγλικής άριστοκρατίας έβραϊος έκ Βενε
τίας Δοραέλης, ύπήρξεν ό πρώτος συλλαβών 
την πρώτην σιωνικήν ιδέαν...

Επειδή ό Χέρτσλ ύπήρξεν ή ένσάρκωσις 
τών πόθων τοΰ λαοΰ του, διά τοΰτο καί τό έ'ρ- 
γον τό όποιον άλλως τε αύτός ό ΐ'διος ή'ρξατο, 
θά ζήσγι λαμβάνον μεγαλειτέραν όσημέραι ένί- 
σχυσιν, όσημέραι προβαΐνον πρός τό στάδιον 
τής πραγματώσεως.

Θα τερματισθγί δέ αισίως,τήν ήμέραν καθ ’ ήν 
ο λαος άκολουθών τούς έπιλέκτους τοΰ’Ισραήλ, 
θά κοινωνήστ) τής μεγάλης αγάπης, τής μεγά
λης αύταπαρνησεως, όλων έν γένει τών άρετών 
τοΰ άγνοΰ Κήρυκος τής Λυτρώσεως, χωρίς νά 
φεισθ·?) θυσιών δράσεως καί ύλικών μέσων διά 
την άναβίωσιν αύτοΰ τήν έντιμον καί άξιο- 
πρεπή, ώς λαοΰ μεταξύ τών λαών, καί έθνος 
μεταξύ τών έθνών.*

Μ. X.

* Είς τό σημερινόν φύλλον αναδημοσιεύεται apGpov 
περί τής άναγεννήσεως τής «Π αλαιστίνης» συνεπεία 
τοϋ Σιωνιοιμοδ.
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Ό  Αισραέλης νέος ών εϊπεν δτι εν τώ  V i

vian Grey έγραψε τήν ενεργόν και πραγματ ι
κήν αντον φιλοδοξίαν και έν τφ  All’Oy τήν Ι
δεώδη. Έν τώ Alroy άφηγεΐται τήν ιστορίαν 
’Ιουδαίον ήρωος τον ιβ αίώνος, διανοηθέντος 
τήν Ανασύστασιν τοΰ ίονδαϊκοϋ βασιλείον εινε 
δε λίαν δννατόν, γράφει 6 βιογράφος αυτού, 
δτι «καθ' ον χρόνον ενρίσκετο προ τών τάφων 
τών βασιλέων έν Ίερονσαλήμ ή έθεώρει τό δ-  
ρος Σ ιώ ν , έπήλθεν αυτώ ή Ιδέα δτι Αληθής 
σκοπός ιής πολιτικής φιλοδοξίας, ήτίς ήρξατο 
σχηματιζομένη έν αντώ , ήν ή Ανάκτησις τής 
Άγιας Γης νπέρ τοΰ εκλεκτού λαού κα ιήΑ να-  
σύστααις τον  ’Ιονδαϊκοϋ θρόνονν . Ά λλ’ ή έ 
νεργός και πραγματική φιλοδοξία νπερίσχνσε 
τής ιδεώδους. "Οτε δε τώ 1878 ήσχολήθη  
ΐνα κανονίση τάς τύχας τής Ανατολής εΐ και 
Απήτησε τήν παροχήν πολιτικών δ ικαιωμάτων  
εις τοΰ; ’ Ιουδαίους τής Ρουμανίας, έπελάθετο 
τών παλαιών αύτοϋ ονείρων. Πιθανώς δέν ή- 
κονσεν, ΐνα δμιλώσι περί τής ήδη ένεργοΰ κ ι- 
νήοεως πρός άποικισμόν τής Άγιας Γής 
παρά τών άρχαίων αυτής κατοίκων, ήτις σννε- 
τέλεσεν εις τήν ΐδρνσιν τφ  1810 Ιονδαϊκής 
γεωργικής σχολής έγγύς τής Ιόππης.

Πιθανώς δε ίσως δεν άνέγνω τό Daniel 
Deronda τής κυρίας ’Έλλιοτ, δημοσιενθέν τώ 
1876, έν φ  ιδανικός τις ραββΐνος συνηγορεί 
νπέρ τής ίδρύσεως κέντρου οργανικόν τον ίου-  
δαϊσμοΰ καί <ινέας Ίονδα ίας άντ ιρρόπον μ ε 
ταξύ Ανατολής κα'ι Αύσεως.

Κατά ειρωνείαν δέ τής ιστορίας ο πολιτικός 
άνήρ ό δυνάμενος, ΐνα έπιβληθή τή Τουρκία 
και ή λογία γυνή, ήτις κατείχετο νπό τής χει- 
μαιρ ικής ιδέας, ΐνα έμπνευση φιλανθρωπίαν ,  
Απέθανον πριν  ν) τό κίνημα υπέρ τής έπανόδον 
τών ’ Ισραηλιτών έν τή Αρχαία αύτών κατοικία 
εύρη Αρχηγόν, μέλλοντα, δπως έξεγείρη τόν 
ιονδαϊκον λαόν. Α ληθώς δ Σερ Μόζες Μοντε- 
φιόρε, δστις ήν σερίφης τοϋ Λονδίνου και?’ 8 
έτος παρήλθεν έπι τό κοινοβούλιον ό Αισραέ- 
λης, καθιέρωσε μέγα μέρος τοϋ μακροΰ αύτοϋ 
βίου πρός βελτίωσιν τής καταστάσεως τοΰ Ί -  
ονδαϊκοΰ τής Άγιας Γής πληθυσμού. Ό  Σερ 
Μόζες Μοντεφιόρε, τύπος μεγαλοπρεπής ι ο υ 
δαϊκής φ ιλανθρωπίας, ώς ό Αισραέλης ήν τ ύ 
πος τοϋ ιουδαϊκού πνεύματος, κατα τήν πρώτην  
αύτοϋ είς Ανατολήν Αποδημίαν, «βαθέως συνε- 
κινήθη βλέπων τήν οίκτράν κατάσιασιν τών 
’Ιουδαίων τών έγκαθισταμένων έν ταΐς τέσσαρ- 
σι ίεραΐς πόλεσιν, έν Ίερονσαλήμ, Τεβριάδι, 
Σαφέδ και Χεβρών κατα δέ τάς εξ έπομένας 
αντοϋ Αποδημίας είς τήν χώραν ταύτην, ίδρυσε 
πολυάρ ιθμα υπέρ αυτών φ ιλανθρωπικά κα- 
θ ιδρύματα. ’Αλλά παρορμώμενος έκ παρατη-

ρήσεως τοΰ Κόππετ είπόντος έν συνεδριάσει τής 
Βουλής τών Κοινοτήτων δτι αουδέποτε βλέπει 
τις Ισραηλ ίτην λαμβάνοντα μετά χεΐρας λίσγον 
και δτι ουτος περιμένει, ώς Αδηφάγος κοχλίας 
τήν ευκαιρίαν, δπως Υ-αταβροχθήση τό προϊόν 
έργασίας ής ουδόλως μετ ίσχεν» , ό Μοντεφιόρε 
ενωρίς συνέλαβε τήν ιδέαν ίνα ίόρύση γεωργι
κός ίονδαϊκάς Αποικίας έ π  τών έγκαταλελειμ- 
μένων ·τής Ίονδαίας κλιτύων κα'ι τών χέρσων 
τών Φιλιοταίων πεδιάδων. Τό κατ ' Αρχάς, τό 
σχέδιον τοϋτο δεν έσχε μεγάλα Αποτελέσματα, 
Αλλ’ <5 συλλαβών αυτό έζησεν Αρκετά έτη, δ 
πως ΐδη, έν ποοβεβηκνία ηλικία τήν καρποφό- 
ρον αντοϋ Ανάπτυξιν. Ά πό δέ τοϋ 1881 τών 
Ιουδα ίω ν  τής Ρωσσίας κα Ρωμανίας οι τολ 
μηρότεροι, κεντριζόμενοι έκ οκληροΰ κα'ι διαρ
κούς διωγμοΰ και τάσεων έθνικών δσημέοαι 
ζωηρότερων, έστράφησαν πρός τήν Παλαιστί
νην. Κ αθ '  δν δέ χρόνον δ μέγας ο ικονομολό
γος Βαρόνος Χ'ιρς, καθιέρου εκατομμύρια 200 
πρός ΐδρνσιν ιουδαϊκής έν τώ Νέφ Κόσμοι 
πατρίδος οί ιδανικοί τοΰ έθνους αντοϋ έστρε 
φον τά βλέμματα πρός τήν Αρχαίαν πατρίδα 
θεωροϋντες αυτήν ονχϊ τοσοϋτον ώς καταφύ-  
γιον τής κακοδαιμονίας, μήτε ώς τόπον, έν φ  
ήδύναντο, ΐνα διάγωσι βίον έλεύθερον και ά 
γιον, Αλλ’ ώς έδραν άπάσης τής έλπίδος α υ 
τών περι Ανορθώσεως τής έθνικότητος αυτών. 
Έταιρίαι «.φίλων τής Σ ιών» Ανεφάνησαν, νέοι 
μετέτρεψαν είς χρήματα τήν ουσίαν αυτών και 
Απήλθον γενναίως, δπως κατοικήσωσιν ώς ά -  
ποικοι έν τή χώρα' νέα δέ ακμή εβραϊκή φ ι 
λολογική Ανεφάνη έν ταΐς Σννοικ ίαις (Γκέττο), 
ή δέ Αναγέννησις ήρξατο.

Οι γεωργικοί έν Παλαιστίνη σκαπανείς, ώς 
οί πονριτανοϊ τής Α μερικής, ήναγκάσθησαν 
ΐνα διέλθωσιν στιγμάς σκληράς. "Ετερος δέ 
μέγας φιλάνθρωπος Ιουδα ίος , δ βαρόνος Έδ - 
μόνδος ντε Ρότσχάδ τών Παρισίων ηλθεν έπί- 
κονρος αυτών, διαθέσας πρός τόν σκοπόν αντον 
100 εκατομμύρια, ευρισκομένων έν Αμηχανία.
* Ηλ θεν είς Αντίλειψιν τών ήδη έγκαθισταμέ  
Αποίκων και ίδρυσε νέα ιδρύματα. Και αί μέν 
Σιωνιστί'.α'ι Ρωσσικαι έταιρίαι παρείχαν ανδρας 
και ενθουσιασμόν, ουτος δέ χρήματα κα'ι δ ιο ί 
κησιν. Έν τή πρώτη ορμή τών ελπίδων Αποι- 
κίαι ίδρύθησαν  εν τή γον ίμφ  Αρχαία τών Φιλι - 
στ αίαν χώρα, κατά μήκος τής πεδιάδος τον 
Σαρών μεταξύ ’ Ιόππης κα'ι Ιζαρμήλου κα'ι 
μεταξύ τών καλώς Αρδευομένων τής Γαλλι- 
λαίας λόφων. Έντός δέ δέκα πέντί ετών πεντή- 
κοντα χωρία ίδρύθησον μετά πληθυσμού 15 
000 περίπον ψυχών και οί Αμπελώνες οί πορ-  
τοκαλλεώνες και τά έλαιών άλση ήρ ’ αντο Απο
δίδοντας είς τήν χώραν τήν καλλονήν αν τής, 
οτε ή κίνησις τοϋ Αποικισμοϋ Ανεοτάλη πρός 
καιρόν .’Ο Θεόδωρος Χέρτσλ, θεωρούμενος γε 
νικώς ώς ιδρυτής τοϋ σιωνισμοϋ και πρώτος

καταστήσας αυτόν κ ίνημα διεθνές συντεταγμέ
νοι’ προντεινε τώ λαώ σχεδιάγραμμα ενρύτερον: 
«7ο Ιουδαϊκόν Κράτος»: Τοιοΰτον ήν τό ιδανι
κόν τό έξελθόν πάνοπλον έκ τοΰ ποιητικού αντοϋ  
εγκεφάλου παρασχών δέ τώ διεοκεδααμένφ α ύ 
τοϋ λαώ μεγαλοφυίαν πολιτικού Ανδρος ούχι 
ύποδεεστέραν τής μεγαλοψνΐας, ήν ό Αισραέλης 
και ό Αασσάλ Αφιέρωσαν είς άλλα έθνη,έξέθετο 
αύτφ  σχεδιάγραμμα δννάμενον. ΐνα πραγματο-  
παή ση  Αμέσως τό ιδανικόν τοΰτο.

Διά μέσον δέ ίαχνροϋ οίκον ο μολογ ικοϋ όρ- 
γάνον καί κινοΰντες τό ενδιαφέρον νπέρ τοϋ 
έργου τών κυβερνήσεων τής Ευρώπης, ΐναέπ ι-  
τενχθή παρά τοΰ Σουλτάνου έπίσημος πράξις 
υπό τήν έγγύησιν τών ευρωπαϊκών δυνάμεων 
έπιτρέπουσα τήν μετοικεσίαν σωρηδόν τών Ι 
ουδαίων έν Παλαιστίνη και έν Συνεδρίφ τών 
’Ιουδαίων πανταχόθεν συνελθόντων, δπερ αυν- 
εκλήθη παρ ’ αύτοϋ έν Βασιλεία τώ 1897 ως 
σκοπός αντοϋ καθωρίσθη ή σύστασις πατρίδος  
δημοσία ήγγνημένης και νομ ίμως έξησφαλι- 
σμένης τώ ίουδαϊκώ  λ α φ » . Απέναντι δέ τής 
γοητευτικής ταύτης λάμψεως, τής εύρυτέρας 
ταύτης ταύτης ιδέας, αί μ ικρα ι επιχειρήσεις 
κατ εδικάσθησαν, ώς εκδηλώσεις πολιτικής 
ματαίας. Έπι ΊΟ έτη δ Χέρτσλ έβολιδοσκόπει 
τάς γνώμας κα'ι διαθέσεις βασιλέων καί υπουρ 
γών, συνέταξεν οπαδούς, οΐτινες Αριθμοϋν- 
ται τά νΰν είς έκατοντάδας χιλιάδων κα'ι σνν- 
εκάλει ένιανσιαίως Αντιπροσώπους αντών έν 
συνεδρίφ πρός σύσκεψιν περι τών έθνικών α υ 
τών τάσεων. Ό  όχλος κα'ι οί λόγιοι Απήν- 
τηααν είς τήν πρόσκλησιν αντοϋ, οί δέ 
πλούσιο ι Ι ο υ δ α ίο ι  κα'ι κατέχοντες νψηλάς θ έ 
σεις έπτοήθησαν κατά τό πλεΐστον εκ τής τόλ 
μης αντοϋ και Απέσχον. Εί και ίδρυσαν ιδίαν 
τράπεζαν (the Jewish Colonial Trust) μετά 
κεφαλαίου δύο εκατομμυρίων στερλινών έγγρα- 
φέντων χιλιάδων μετόχων, δέν ήδυνήθη ΐνα 
συνάθροιση ποσόν Αρκετόν δπως πεισθή ό Σονλ-  
τάνος, ΐνα ποιήσηται τήν ποθητήν παραχώρη-  
σιν πρ'ιν ή τελεντήση. Ά λ λ ’ ώς ό Αισραέλης 
παρατηρεί έν τώ Τανκρέδη ή εθνική Απολύτρω- 
σις δέν είναι έργον συμφέροντος. Είναι μέν Α
ληθές δτι δ Χέρτσλ δέν κατώρθωσεν, ΐνα τύχη 
τής έπισήμου πράξεως, Απέδωκεν δμως τώ 
λαώ αυτοΰ υπηρεσίαν πολν μείζονα, έγείρσς το 
εθνικόν αύτοϋ πνεύμα και Αναζωογονήσας το 
ιδανικόν αντοϋ. Ό  θάνατος αύτοϋ τώ 1906 
κα'ι ή μετά δύο έτη Τουρκική μεταπολίτευσις 
έπανήγαγον είς τήν Αρχαίαν πολιτικήν τής ε ιρη 
νικής ε ίσχωρήσεως. Ά λλ 'ή  Αρχαία αυτη π ο λ ι 
τική Αννψώθη τά νΰν είς μείζονα δύναμ ιν ' 
δ ευρύτερος σκοπός εθνικής Αναγεννήσεως έπ- 
εν.ράτησε κα'ι τό σχεδιάγραμμα, δπερ διεχαρα- 
ξεν δ Χέρσλ ύπέρ τής κινήσεως δέν έγκατελεί- 
φθη , Αλλά έδόθη αυτώ άλλη διεύθννσις ■ Ή  
σιωνιστική διπλωματία έστράφη, έκ τών Ανα

κτόρων πρός τόν τύπον, έκ τών νπονργών τών 
ενρωπαϊκών αύλών πρός  τό κοινοβονλιον τής 
Κωνοταντινονπόλεως ο ίδ έ  αιωνισται ο ικονομο
λόγοι μή θέλοντες, ΐνα αίτήσωνται παραχω ρή 
σεις έν Ι ϊλδ ισκ ίόσκ, έφρόντισαν, δπως νποδαυ-  
λίσωσιν τάς ~έν Παλαιστίνη επιχειρήσεις και τήν 
βιομηχανίαν.

Ί1 τράπεζα Anglo Palestine -Bank ίδρύθη  
ώς συναφής πρός τήν Jewisk Colonial Tl'USt 
μετά κεφαλαίου εκατόν χιλιάδων λιρών στερλι
νών, έδρα δέ αυτής έτάχθη ή Ίόππη μετά Υπο
καταστημάτων εν ταις λοιπαϊς πρωτίσταις πό· 
λέσι. Τό σύνολον δέ τών παρακαταθηκών Α
νήλθε κατά τά πέντε τελευταία έτη Από έκατομ- 
μνρ ίου  εις έπτά εκατομμύρια φράγκων και ε 
πέκεινα, Αναλόγως δέ η ν ίή θ η  κα'ι τό ποσόντών  
προκαταβολών. Κ ατάτό  διάστημα δέ τής αυτής 
περιόδου έτερον ίδρυμα οικονομικόν γνωστόν 
νπό τό όνομα Jewish National Fund καί 
ίδρνθέν  έπι σκοπώ Αποκτήσεως γαιών έν Π α
λαιστίνη, χάριν κοινής ώφελείας. συνήθροισεν  
υπέρ τάς 200000 λιρών χάριν Αγοράς γαιών 
καθ '  έκαστον δέ ϊτος  τό κεφάλαιον αύτοϋ α υ 
ξάνει κατά 40,000 λίρας προερχομένας έκ μ ι 
κρών έκουοίων συνεισφορών τών κατωτάτων 
στρωμάτων τοΰ ιουδαϊκού έθνους δλων τοϋ 
κόσμου τών μερών. Ή  δραστηριότης δ '  α ύ 
τοϋ έκδηλοϋται κατά διαφόρους τρόπους. "Ινα 
δοθή  δέ ωθησις είς τό έργον τής δασοφντείας, 
δπερ είναι μ ία τών μάλλον κατεπειγονσών Α
ναγκών χώρας παραμεληθείσης έπ'ι έπτά α ιώ 
νας, ή Natioal Fund ήγόρασε μεγάλην γαιών 
έκτασιν είς τούς πρόποδας τών λόφων τής Ι 
ουδαίος και έφρόντισε περι φυτείας δάσους έ- 
λαι~«ν Ανερχομένων είς 50000 ήτις προώρισται 
ΐνα ή διαρκής κα'ι δρατή μνήμη  τον Χέρτσλ. 
Πρός θεραπείαν δέ τον μικροΰ τών κατοικιών 
τών Ιουδα ίω ν  εργατών έν ταΐς πόλεσιν, ένήρ- 
γησε τήν Ανέγερσιν προαστείων μετά κήπων έν 
Ίώππη  και έν Χάϊφα. Πρός διευκόλυνση· δέ 
τής Αναγεννήσεως τοϋ ίουδαϊκοΰ πολιχισμοϋ έν 
τή Αρχαία πατρίδι και πρός έξασφάλισιν νε- 
ωτέρας Αγωγής είς τήν πληθννομένην κο ινό 
τητα ήγόρασεν οικόπεδα πρός ο ικοδομήν π ο 
λυτεχνείου έν Ιερουσαλήμ , ο χολής δευτερευ- 
ούσης εβραϊκής Ιν Ίόππη καί πολυτεχνικού ιν 
στιτούτου έν Χάιφα. Τέλος Αέ πρός Αμεσωτέ
ραν ένθάρρυνσιν τής επανόδου τον ιουδαϊκού 
λαοϋ έν τή χώρα παρασκευάζει δύο γεωργικά 
ιδρύματα, σκοπόν έχοντα ΐνα μετατρέψωσιν 
τόν ίονδαΐον έργάτην είς χωρικόν και τον μ ι 
κρόν κεφαλαιούχον είς Αγρονόμον.

Τό πρώτον τών ίδρνμάτων τούτων, The 
Palesiina Land Development Company, 
προτίθεται ΐνα έργασθή κατά σχεδιάγραμμα, 
έφαρμοσθέν ήδη έπιτνχώς έν άλλαις χώραις 
πρός σύστασιν τάξεως χωρικών ιδιοκτητών 
κ α θ ' 8 δέον, ΐνα Αγορασθή μεγάλη ιδιοκτησία



προς ιδρνσιν εν av if j  Αγροτικής σχολής, εν η 
οί νεαροί γεωργοί θά ποιώνται τήν μαθητείαν  
αυτών και κατατομήν τοΰ γηπέδου είς μ ικρά  
xef âXla j ων, Αφ ον γένωνται εγκρατείς τής 
τέχνης , καθίστανται Ιδιοκτήται ’Αρχή δε έκτε - 
λέσεως έγένετο τοΰ σχεδιογράμματος τούτου 
οια της Αποκτησεως γαιών εν τοΐς γονίμοις τής 
Γαλιλαίας λόφοις.

Ετερον σ/έδιον Αγροτικόν μήπω  καθ '  ολο 
κληρίαν ωοιμασαν Αφορα τήν ΐδρυσιν Αποικίας 
συνεργατικής , ης οι άποικοι θα  δ ιαμοιράζωνται 
τα προϊοντα και ϋά συνεργάζωνται Από κοινού. 
Το σχέδιον τοΰτο νποδείκνυσι τό κοινωνικόν 
πνεΰμα τοΰ οποίου βαθέαφέρει τεκμήρια ή Αρχαία 
μωσα'ικη νομοθεσία και τοΰ όποιου εΊνε πλήοης 
η εθνική καθ ήμά ;  κ ίνησ ις■ Διά δε τής ηνωμένης 
ενεργητηκότητος τής Anglo-Palestine Bank 
διευκολννούσης τήν Ανάπτυξη’ τών Αρχαίων Α
ποικιών καί τής Jewish National Fund, ή'- 
τΐς μετα τών συναφών ιδρυμάτων έγκαινίζει 
νεα σταδια επιχειρήσεων, προάγεται ταχέως τό 
διπλοΰν τοΰτο εργον τής Αναγεννήσεως λαοΰ διά 
τής εν τή χωρα έπιστροφής και τής Αναγεννή
σεως χωράς διά τής επιστροφής τοϋ λαοΰ αυτής. 
Ως εξάγεται έκ τής προϊούσης Αναπτύξεωςταν- 

της ο Αριθμός τών κατοικονντων έν τη χώρα  
Ιουδαίων αυξάνει ταχέως , παριστώσι δε τά νΰν 

εν τώ πληθυσμώ  τής Παλαιστίνης μείζονα Ανα
λογίαν, ή εν τώ πληθυσμώ  άλλης τινός χώρας, 
εξαιρέσει τής ΙΊολωνίας. Αλλ ’ υπάρχει χώρος 
νπερ πληθυσμοΰ  δεκάκις μείζονος, διότι η πυ -  
κνοτηςτοΰ πληθυσμοΰ ε'νε ετι υποδειεστέρο τοΰ 
τρίτου τής πνκνοτητος τής επαρχίας τοΰ Αι 
βανου εν Συρία, ήτις εχει όλιγώτερα φυσικά  
πλεονεκτήματα Αλλ Απολαύει Από αίώνος σχε
δόν δίοικησεως ήμ ιαντονόμον νπό τήν διττήν 
τής Αγγλίας και Γαλλίας έγγνησιν ■
Εκ της1 «I’o r t n ig h t ly  Review»  κατά με- 

τάφρασΊν τ η ς  «Νέας Σιών».

(Έ π  εται συνέπεια).
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ

Χάρις εις την πολύτιμον συνεργασίαν τοΰ 
γνωστοΰ λογογράφου και ποιητοΰ κ. Ν· Καρ- 
βούνη, ήν. Ισρ Έπιθεώρησις» προσεχώς θά π α 
ρουσίαση εις το ελληνικόν κοινόν τήν Σιωνικήν 
ελεγείαν τοΰ Ραββί Ίεουδά Ά-λεβυ τοΰ μεγα-  
λεΐτέρον έβραίον ποιητοΰ τοΰ Μεσαίωνος γεν- 
νηθέντος έν Τολέδω περί τό 1805-

Ο Ά-Αεβν εδωσε πρώτος ενκαμψίαν και 
χρώμα εις την νεωτέραν εβραϊκήν ποίησιν Απαλ- 
λαξασα ταυτην τής δουλικής καί Αψύχου μ ιμή -  
σεως τής βιβλικής φρασεολογίας. Τοϋ ’Α-Αεβν

η ποιησις είναι γεμάτη α ισθήματος και είλεικρι- 
νοΰς ουγκινήσεως. Είς τήν νεότητά του εγραψε 
ερωτικά ποιήματα καί ώδάς, σνν τή ηλικία δε ή 
μοΰσα του έστράφη πρός τό Θειον καί τάς Ανα
μνήσεις τής Σιών. Ή  αΣιωνάςν ελεγεία θ εω 
ρείται Από τας καλλιτέρας τής παγκοσμίου φ ι 
λολογίας, ο δε Καρβούνης έξ ιταλικής σχεδόν 
κατά γράμμα μεταφράσεως, Αποδίδει είς τήν 

Ελληνικην μορφήν τό μέτρον τό γράμμα καί 
τήν σνγκίνησιν τον πρωτότυπόν εβραϊκοΰ.

Ο μεγας τοΰ Μεσαίωνος έβραϊος ποιητής  
ενρεν Αντάξιον υμνητήν τόν μεγαλείτερον εβ- 
ραϊον ποιητήν τής νεωτέρας εποχής τόν Χάϊνε 
όστις γράφει περί τον Άλεβυ τά εξής :

« Ο Ιεουδά 'Αλεβυ υπήρξε μέγας ποιητής 
αστηρ καί φωστήρ τής εποχής του, τον λαοΰ 
του λαμψις και φως, μεγάλη καί θαυμαστή στήλη 
ποιητικού φωτός, όδηγοΰαα εις τήν έρημον τής 
ίξορ ιας το περιλυπον καραβάνιον τοΰ Ισραήλ .  
Αγιον, πλήρες Αλήθειας, χωρίς κηλϊδα υπήρξε 

τό τραγούδι του ώς ή ψυχή του. °Οταν ό Δη
μιουργός εκαμε τήν ψυχήν ταύτην , ευχαριστη
μένος Απο το εργον του τήν έφίλησεν, καί τό 
Αποτύπωμα τον φιλήματος εμεινε σέ κάθε τρα- 
γοΰδι τοϋ ποιητοΰ, που Από τήν έννοιαν αυτήν 
κατέστη ιερό».

Το δοκιμ ιον τοΰ κ .Καρβούνη θά ε ϊνα ιή  π ρ ώ 
τη μεταφρασι; εις την Ελληνικήν μεταβιβλικής 
έβραϊκής ποιήσεως.

ΕΒΡΑΪΚΑI ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
A a jn c fd a . Γράφουν ήμΐν έκ Λαρίσσης.
Γίνεται σκεψις να έπιδιωχθγί ή προαγωγή 

εις έξετάξιον τοϋ τετραταξίου Εβραϊκοΰ Σχο
λείου. Εκ της προαγωγής ταύτης θέλουσιν 
ωφεληθνί και τα εβραϊκά γράμματα διά τήν 
μακροτέραν θητείαν τών μαθητών.

Ο κ. Ίουδας Ζουβης ό σπουδάζων έν 
Παλαιστιν/ι την εβραϊκήν έπέστρεψεν είς Ζά- 
φαν ινα συνεχιοϊ) τάς σπουδάς του είς τρ έκεΐ 
Εβραϊκόν Γυμνάσιον.

Ι ω ά ν ν ι ν α .  Μας γράφουν :
Ιοΰτον τον μηνα απεδημησεν είς Κύριον 6 

κ. Δαβίδ Λευνί (Δαβιτζιών έφένδης) είς ηλι
κίαν 80 ετών. Ο μεταστάς έχρημάτισε επί 
πολλά ετη πρόεδρός της Ίσραηλιτικνίς Κοινό- 
τητος και ητο εν γενει το κεντρον πάσης δρά
σεως αύτης, γ/ωστός καί αγαπητός διά τά φι- 
λάνθρωπα αύτοΰ αισθήματα. ’Εκτός τοΰ τουρ- 
κικοΟ παρασήμου είχε καί τό ελληνικόν, διά 
τάς υπηρεσίας αύτοΰ ύπέρ τών έλληνων αιχ
μαλώτων τοΰ κινήματος τοΰ 1878.

S i n i S I K H  5 Τ Η Λ Η

‘Ε ξα κο λο υθ ε ί  τό κίνημα κατά της ’Επι
τροπής τοΰ Πολυτεχνείου της Χάϊφας διά τήν 
άποφκσισθεΐσαν εισαγωγήν της γερμανικής ώς 
γλώσσης διδασκαλίας.Τά σχολεία της «Χιλφε- 
ράϊν» έν Πζλαιστίνγ) προέβησαν καί είς απερ
γίαν, δέν φαίνεται δέ οτι τό κίνημα θά στα- 
ματήσν] πρό τοΰ θριάμβου τών οπαδών της εβρα
ϊκές ώς γλώσσης διδασκαλίας

—Λ ηστρ ικά  κρούσματα έσημειώθησαν έ- 
σ/άτως έν Παλαιστίνν). Ό ’Αρχιραβΐνος της 
Τουρκίας, διεμαρτυρήθη είς τό Ύπουργεΐον 
της Δικαιοσύνης ζητών τήν τιμωρίαν τών 
ένοχων. *0 Σεβ. X. Ναχούμ έ'λαβε διά τόν 
ί'διον σκοπόν συνέντευξιν μέ τόν Υπουργόν 
τών εσωτερικών. Ούτος ύπεσχέθη νά διατάξν) 
τόν Βαλέ της Βεϋρούτ νά λάβτ) ολα τά μέτρα 
πρός τιμο)ρίαν τών ληστών. «Τήν τελευταίαν 
στιγμήν άγγέλλεται οτι ό Υπουργός ειδοποί
ησε τόν Άρχιραββϊνον οτι οίλησταί συνελή- 
φθησαν καί θά δικασθοΰν.

— Μια άποικία νέου εί'δους εργατών και 
γεωργών ίδρύθη πέρισυ πλησίον της Μερχα- 
βιά ύπό εργατών τ·?ίς Γλάσκωβ της ’Αγγλίας 
Έκάστη οικογένεια ήγο'ρασε τεμάχιον γές 
τό όποιον καλλιεργεί ένώ έξασκοΰν τήν χειρο
τεχνικήν έογασίαν των είς τήν Μερχαβιά. 
Μέ 2500 φράγκα πίστωμα ληφθέν άπό τό 
’Εθνικόν Κεφάλαιον, έκάστη οικογένεια θά 
κτίση καί ιδιαιτέραν οικίαν.

— Αί άποικίαι τές Ίουδάίας ίδρυσαν Συν
εταιρισμόν σκοποΰντα τήν άμυναν τών συμ
φερόντων των παρά ταΐς Άρχαϊς ένώ εως 
τώρα τά συμφέροντα ταΰτα άφίνοντο είς τάς 
χεϊρας δικηγόρων ή τρίτων προσώπων, τά όποια 
πολύ ολίγον έφείδοντο αυτών.

—Μία νέα παραγωγή αρχίζει νάλάβϊ) σπου- 
δαίαν έ'κτασιν είς τάς αποικίας, ή τών άμυ- 
γδάλων. 'Π φετεινή έσοδεία έ'φθασε τά 300  
000 χιλιόγραμμα. Επειδή εσχάτως έγένοντο 
πλεΐσται νέαι φυτεΐαι τοΰ εί'δους τούτου, ή 
παραγωγή θά φθάση ταχέως τό εκατομμύριο·/ 
χιλιογράμμων.

— *0 ακάματος ΣιωΆστής Δρ. Κοφινάς 
έκ Βόλου διελθών εσχάτως έκ Κωνσταντινου
πόλεως ένήογησεν έρανον ύπέρ τών δυστυχών 
Ίεμενιτών τών μεταναστευόντων λόγω διωγ
μών έν ΓΙαλαιστίντ). Συνεισέφερον : Δρ. Κοφ
φίνας γρ. 40, II. Β. 20. Μάνδελ 20. Isac 
Presente 40. Βιτάλ Σακη 10. Korodichze 
20. Nissin Cohen 20. Behoraki Chan 
Levi 20 Elie Jsac Coen 20 Albert Isac 
Cohen 10. Abraham Prcsente 20. Ester 
Belas 10. Magnidowtsch 20. Nissim Bal-

1 ut 20. Mifrani 20, Mine Sarah  10. J· 
W e ism a n  30 έν ολω γρ. 350.

— Είς τόν προηγούμενον αριθμόν είς τήν 
συνεισφοράν ’Αθηνών έγράφησαν κατά λάθος 
δρ. 2 ύπό Μ. X. άντί 3 καί δρ. 1 ύπό Κας 
Δ. Σακκη άντί 2.

— Τό κόκκινον δικβατήριονδιά τούς έβραίους 
τούς ταξειδεύοντας εί; Παλαιστίνην κατηρ- 
γήθη όλοσχερώς.

— Ο κ. Νάθαν Στράους έ/. Νέας Ύόρκης 
θά μεταβη είς Ιερουσαλήμ οπου θά ίδρύσγ) διά
φορα φιλανθρωπικά έργα.Λέγεται δέ οτι έχά- 
ρισε καί οίκόπεδον διά τό εβραϊκόν Πανεπι
στήμιο-/.

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΗΜΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΑΙ 01 ΙΣΡΑΗΛΙΤΑ Ι

Ό νόμος τνΐς έξ αίματος ή καί τές πνευ
ματικής «υγγενείας, καί περισσότερον καί 
ίσχυρότερον ό δεύτερος ή ό πρώτος, είναι είς 
ακαταγώνιστος παράγοιν συμπαθείας καί αμοι
βαίας έλξεως τόσον μεταξύ τών έθνοτήτων 
ό'σον καί μεταξύ τών ατόμων, παρά τοΐς όποί- 
οις ή μυστηριώδης αύτοΰ δύναμις ενεργεί τοι- 
αΰτα αποτελέσματα καί ό'ταν' άκόμη ούδεμία 
συνείόησις ύφίσταται μεταξύ αύτών περί καί 
άπωτάτης άκόμη όμοιας συγγενείας. Παρετη- 
ρηθη οτι, είς τόν άντισημιτικόν, έπί παρα- 
δείγματι, κατά τών ’Ισραηλιτών διωγμόν 
τρεις εθνότητες κυρίως δέν συνέπραξαν ούδέ 
έπετρ^ψαν νά έμφυτευθνΐ είς τάς χώρας των ή 
μανία αύτη. Οί ’Ά γγλοι πρώτοι· μετ’ αύτούς 
τό Ελληνικόν έθνος, καί τρίτοι, κατά τό μάλ
λον καί ήττον οί Τοΰρκοι. ’Εμπορικά συμφέ
ροντα, αντιζηλία έπικρατήσεως εις τάς έπι- 
στήμας καί τήν φιλολογίαν, καί ύπέρ ταΰτα 
θρησκευτικαί προλήψεις καί μίσος— τά μόνα 
κατά τοΰ λαοΰ αύτοΰ έλατήρια της καταφορας 
—ύπ^ρξαν καί ύπάρχουσι καί είς τάς χώρας 
ταυτας, καί πολλάκις, έντοτώτερα ή είς τάς 
άλλας χώρας τοΰ κόσμου. ’Α λλ ’ ύπάρχουσα 
συγγενεια, ίσως, κατίσχυσεν παρ’ αύτοΐς ολων 
τούτων. Είναι ίστορικώς μαρτυρούμενον γεγο
νός οτι οί Σαξωνικοί λαοί— ώς εκτός απείρων 
άλλων αποδείξεων καί αυτό τό ό'νομα άκόμη 
μαρτυρεί (Saakson Isaak sonS=uiol ’Ισαάκ) 
είναι Ίσραηλιτικϋς καταγωγής, απόγονοι τών 
άπωλεσθεισών δέκα φυλών τοΰ Ίσραηλ. "Οσον 
άφορα τούς Μουσουλμάνους—έκ τών δύο άλλο- 
μητρίων άδελφών ’Ισαάκ καί ’Ισμαήλ κατα
γωγή ’Ισραηλιτών καί ’Αράβων έξηγεϊ τόν λό
γον της μή ύπάρξεως άντισημιτικ^ς λύσσης 
παρά τοΐς μωαμεθανοΐς ά λλ ’ έπίσης έξηγεϊ καί 
την περιφρόνησιν καί τάς χλευαστικάς πρόσω-



νυμ.ίας μεθ’ ώ/ ούτοι άποτείνονται πρός τούς 
Ίσραηλίτας, ακριβώς ώς ό γεννήτωρ. αύτώΰ 
Ισμαήλ έπολιτεύετο πρός τόν αδελφόν αύτον 
Ισαάκ, τό πνεΰμα τοϋ πρώτου έκ τών οποίων 
κατά πάντα φορώνται οτι εκληρονόμησαν οί 
απόγονοι τοΰ ’Ισμαήλ.

Δ ι’ ήμας τους "Ελληνας οί Ίσραηλΐται δέν 
είναι απολύτως ξένοι, ούτε άπό άπόψεως αίμα- 
τικής, ού'τε άπό άπόψεως πνευματικής συγγε- 
νείας. Καί περί μέν τής έξ αίματος συγγενείας 
πλειάς δλη διάσημων εθνολόγων έν οΐς καί ό 
Γλάστων εις τό εργον του α 'Ομηρικός Α ιώ ν » , 
πραγματεύονται καί άποδεικνύουσι την άμε
σον συγγενειαν Δχν-α-ών καί Δαν-ι-τών. η 
τών τής φυλής τοΰ Δαν πολύ δέ πρίν αύτών 
άπαντώμεν παρ’ Ίωσήπω ( Ίουδ. Άρχ. Βιβλ. 
ιβ ' .  κεφ. δ. 10, ιγ\  ε ' .  8 ) μακράν έπιστο- 
λήν του βασιλέως τών χΥακεδαιμονίων Άρείου 
πρός Όνίαν τόν άρ^ιερέα, έν τή οποίοι ούτος, 
καίτοι, έθνικός, ιστορεί καί άναγνωρίζει την 
κοινήν «έκ τοΰ γένους ’Αβραάμ» καταγωγήν 
Ελλήνων καί ’Ισραηλιτών. Τά έπί τοΰ ζητή
ματος τούτου ό γράφων έξέθεσε διά μακρών 
εις τήν « Ίσραηλ ιτ ικήν Έ η ιϋ 'εώ ρ ησ ιν»  ’Αθη
νών τεΰχος Μαρτίου 13.

’Αλλ’ άνεξαρτήτω; τής έξ αίματος ή μή 
συγγενείας, ή πνευματική ταύτότης καί συνάν- 
τησις τών δύο αύτών λαών έπί τοΰ πεδίου τοΰ 
ιδεώδους καί τών πρός τήν άνθρωπότητα δ ι’ 
αύτών παρασχεθεισών ύπηρεσιών άποτελεϊ 
τίτλον καί προνόμ-ιον τό όποιον ούδείς λαός δύ- 
ναται νά άξιώσν) ύπέρ έκυτοΰ. Ό σημερινός 
πολιτισμός είναι προϊόν τοΰ πνεύματος τής 
έλευθερίας τό όποιον διετύπωσε καί άνέπτυξεν 
ώ; αρχήν ή Ελληνική Φιλοσοφία διεκήρυξαν 
δε προγενεστέρως— εστιν οτε δέ καί ταύτο- 
χρόνως — έκαλλιέργησαν καί προήγαγον αί 
Γραφαι παρά τώ ’Ισραήλ. Τούτων ενεκα ό 
λαός ούτος, ώς ό 'Ελληνικός, ύπήρξεν άνέκα- 
θεν ό μάλλον φιλελεύθερος λαός, καί έ'χαιρεν 
φημην γένους στασιαστικού, μηδέποτε άνε- 
χθέντος τήν κατά^τησίν των, ώστε οί κατα- 
κτηται των κατεληγον εις τό συμπέρασμ,α οτι 
δέν άπόκειται άλλη οδός πρός τήρησιν αύτών 
υποτελεια εΐμή ή ολοσχερής αύτών έξόντωσις 
ώ; εΟν ους. Καί ή άδελφωσις αύτών ώ; μαρτύ
ρων τής ιστορίας ύπέρ τής ελευθερίας καί δι
καιοσύνης έν γένει, καί τών δικαιωμάτων αύ
τών ίδια, είναι φρονοΰμεν μία άλλη άκαταδά- 
μκστος δύναμις ήτις καταρρίπτουσα τό μεσό
τοιχον τή ; άγνοιας καί τών προλήψεων θα συν- 
δέσν) τού; δύο αύτούς πρωτεργάτας λαού; τή; 
προόδου καί τοΰ φωτισμού τοΰ κόσμου πρός 
πληρεστεραν συννενόησιν καί άλληλεγγύην, 
πρός άμοιβζίαν έκτίμησιν καί άγάπην, καί με
ταξύ τών ύπό άλλην εξουσίαν βιούντων βε- 
βκίω; μελών τών δύο αύτών οικογενειών, ά λλ ’ 
ιδίως όλων ημών, ’Ισραηλιτών καί Ελλήνων, 
τών βιούντων έν ίσοπολιτεία καί ϊσονομί^ ύπό

τό σκήπτρον φιλελευθέρου καί εύσεβοΰς Βασι- 
λέως ώ; έξ ένστίκου διϊδόντος τήν κοινότητα 
τής άρχήθεν αποστολής τών δύο λαών, καί 
τήν φυσικήν αύτών άλληλεγγύην.

*ϋς τοιαύτην έκανσιν, έκδήλωσιν καί έν- 
δόμυχον άναγνώρισιν τής τοιαύτη; άλληλεγ- 
γύης χαιρετίζομεν όλοψύχως τάς εύγενεΐς έν- 
δείξεις συμμετοχής χαοας καί συνευτυχίας καί 
τών άνά τάς κατακτηθείσας μέν χώρας τής 
Νέας Ελλάδος οίκούντων συνυπηκοών μα; 
Ισραηλιτών, ιδιαιτέρως όμως τάς τών συμπο
λιτών ημών Κρητών ’Ισραηλιτών, καί κατά 
τούς προηγηθέντας έθνικούς ήμών θριάμβους 
έξόχω; δέ τάς κατά τήν υποδοχήν τοΰ βασι- 
λέως μετά τόσων θυσιών, μ,ετά τόσου ζήλου 
καί αύταπαρνήσεως γενομένας. Διότι δέν μας 
λανθάνει δτι καί τόν Σ. Άρχιρράβΐνόν των 
έ'σπευσαν τηλεγραφικώς ν ’ άνακαλέσωσιν έκ 
Σμύρκη; διά τήν υποδοχήν, μόλι; άφιχθέντα 
έκεΐ πρός έπίσκεψιν τής θυγατρός του καί εύ
γενεΐς Ίσραηλίτιδες Kupiat, οίαι αί κ. 
"Αλμπεο, Μινέρβου,Σάρδα κλπ. διήλθον η α ν -  
ν ν χ ίδ α ς  δλας  καταπνίξασαι άκόμη καί τό 
ισχυρόν συναίσθημ.α τής τηρήσεω; τοΰ Σαββά
του διά τόν Οαυμ^σίω; καλλιτεχνικόν διάκο
σμον τής συναγωγής καί τό ετ ι  θκυμασιώτερον 
άριστούργημα, τόν βαρύτιμ,ον θρόνον διά τήν 
Α. Μ. τόν Βασιλέα. "Ο,τι έκίνησε τόν θαυ
μασμόν, τήν χαράν καί τάς εύχαριστίας τής 
Α. Μ. δέν άφίνει ήμας άδιαφόρους. Όλοψύχως 
συγχαίρομεν ύμϊν φίλοι συμπολΐται ώς "Ελ
ληνες διά τά έξόχως εύγενή αισθήματα σας 
καί ώς χριστιανοί είλικρινώςΣα; άγαπώμεν διότι 
δέν λησμονοΰμεν όποιον ό'ργανον έχρησίμευσε τό 
έ'θνος ύμών μ,ετά τοΰ ήμετέρου έν χειρί Θεοΰ 
διά τόν φωτισμόν καί τήν εύλογίαν τοΰ Κό
σμου, διότι δέν λησμονώμεν δτι Εκείνος δστις 
μα; ήγάπησε, καί σας άγαπ^ί έγεννήθη έν τώ 
’Ισραήλ, δτι εκείνοι δ ι’ ών Αύτός έδίδαξεν είς 
τόν κόσμον τήν άγάπην τήν δικαιοσύνην τήν 
ελευθερίαν καί ισότητα ήσαν Ίσραηλΐται. Πι- 
στεύομ.εν είς τό έκλαπρον μέλλον τοΰ έθνους 
ύμών, διότι αί προαγγέλλουσαι αύτό Γραφαί 
Σας είναι Γραφαί μας.

Τά έ'θνη γεννώνται έξ ιδεών. Ή  ιδέα δέ 
καί ή πίστις είς τό άληθές καί δίκαιον αύτών 
συνε/.ράτησε ώς άγκυρα καί διέσωσεν άμ,φό- 
τερα τά θαυμάσια καί έκπολιτιστικά έ'θνη διά 
μέσου τών έθνικών ήμών κλυδώνων καί παν
τοειδών συμφορών.

Ή  ιστορία δέ είναι καθρέπτης έκ τών ό'πισ- 
θέν μας. Εις δ,τι Έλληνες καί Ίσραηλΐται 
κατίσχυσαν διέπρεψαν καί έμεγαλούργησαν 
"Ελληνες καί Ίσραηλΐται δύνανται νά κατι- 
σχύσωσι διαπρέψωσι καί μεγαλουργήσωσιν. 
’Αμφότεροι έπλάσθησαν μεγαλοφυείς παρά τοΰ 
Θεοΰ. Ή δέ μεγαλοφυία δέν περιορίζεται ύπό 
τής φύσεως ά λ λ ’ ύπό τή ; θελησεω; τών συμ.- 
βεβηκότων, ύπό τών προλήψεων. Πλήν χάριτι

θεία τό φώ; τή ; άληθείας καί ή αυρα τής 
έλευθερίας διαλύουσι πλέον τήν άχλύν τών 
προλήψεων. Τά συμβεβηκότα δέ τά τόσον έν ώ- 
σαντα είς κοινήν χαράν καί άγαλλίασιν τούς 
δύο λαούς τά πληρώσαντα τάς καρδίας μ.ας 
χαρας καί έλπίδος διά τήν μελλοντικήν εύτυ- 
χίαν καί τελικήν άποκατάστασιν τοΰ Έ λληνι- 
κοΰ έ'θνους προορίζονται ταχεΐαν τήν παρο- 
μοίαν άνατολήν διά τόν Ισραήλ. Μ π .

«Νέα Έ ρευνα» Χ α ν ίω ν
τ}} 8 Δεκεμβρίου

0 Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
Ή  χ α ρ ά  τ ώ ν  ’Ι σ ρ α η λ ι τ ώ ν

Έ η ευκαιρία τής ενταύθα Αφίξεως τής Α·Μ· 
'Επιτροπή εν τή οποία έπρωτοστάτονν κνρίαι 
και δεσποινίδες τών πρώτων οικογενειών τής 
κοινότητάς μας Ανέλαβε την διακόσμηοιν τής 
Συναγωγής τήν όποιαν έπρόκειτο να έπισκεφθή  
δ λαοπρόβλητος Βασάεύς μας. Ή  διακόσμηαις  
τοϋ Ναοϋ έπέτυχ-- θαυμάσια, συνδιάζουσα το 
Απέριττον μετά τοϋ κομψοϋ κα'ι συνάμα μεγα 
λοπρεπούς. Ό  στηθείς θρόνος διά τήν Α· Μ. 
ητο εξαίσιος αυτόχρημα βασιλικόν, έκάσιη γωνία 
τήν Συναγωγής έκοσμήθη με κυανολεύκονς τα ι
νίας. Θέαμα δε Αληθώς καταννκτικόν έπαρον-  
σίαζεν ο ιερό ; αμβωΊ με τ ας λαμπάδας και λοι
πήν διακόσμηοιν ταπήτων και τήν Κιβωτόν με 
τάς ίεράς βίβλου;  Ανοικτήν. Ή  Σιωνική καί ή 
Ελληνική σημαία ήσαν Αδελφωμέναι εντός καί 
έκτο. τής Συναγωγής. ’Απέναντι τής είσοδον 
τής Συναγωγής εστήθη άψ'ις με τήν επιγραφήν 
εβράίστϊ « Μπαρουχ Ά μπα  Μπεσ'εμ Άδονάϊ» . 
Είς τήν είσοδον δε τής Συνοικίας αλλαι ελληνι
κοί Ιπιγραφαι διερμήνευον τήν χαράν τοϋ έβραϊ- 
κοϋ στοιχείου έπί τή έπισκέψει τοϋ λατρευτού 
Βασιλέως.

Τήν 11 ην π . μ .  ή Α· Μ. με τήν συνοδείαν 
του είσήρχετο εις τήν Συναγωγήν. Μετέβη δέ 
πρό% προνπάντησιν Αντον ό Σεβασμιώταιος Αρ- 
χιραββϊνος μας κ. Ά βράμ ’ ’Εβλαγών, ενώ ό 
εβραϊκός πληθυσμός έζητωκραύγαζεν φρενιτιω- 
δώς νπέρ τοϋ Βασιλέως κα'ι τοϋ Πρωθνπουργοϋ  
οί όποιοι γελαστοί έχαιρέτουν προσηνέστατα.

Τήν δοξολογίαν έτέλεαεν ό Άρχιραββΐνος ό 
δέ λειτουργός κ. Ήλίας "Οσμος Απήγγειλεν τήν 
εβραϊκήν δια τους Βασιλείς προσευχήν έν ελλη
νική μεταφράσει.

Μετα. τήν δοξολογίαν ό Βασιλεύς Κωνσταν
τίνος Ανεχώρησεν μετα τοϋ Πρωθυπουργού και 
τών λοιπών επισήμων έν τώ μέσω ενθουσιω
δών ζητωκραυγών κα'ι βροχής Ανθέων.

rH ήμερα νπήρξεν Αλησμόνητος δια τήν εβ
ραϊκήν Κοινότητα Χανίων, ή όποια συνεμερίσθη 
πάντοτε τους πόθους τοϋ 'Ελληνικοΰ πληθυσ 
μού , πόθους τόσον ένδόξως έκπληρωθέντας.

Γίνεται σκέψις ΐνα δ ι ' επιγραφής καταλλήλου 
διαιωνισθή ή έπίοκεψις αυτη τοϋ νικηφόρου  
Βασιλέως έν τή Συναγωγή Χανίων.

ΜΑΤΑΘΙΑΣ Σ. ΣΕΖΑΝΑΣ
Υ . Γ· Ό  Σεβασ. Άρχιραββΐνος έγένετο δε

κτός παρά τοϋ Βασιλέως με εξαιρετικήν τιμήν, 
Έπ'ι τοϋ  « Άβέρωφ» ό Άρχιρραβΐνος διάσημος  
μικρογράφος Απέσπασε τόν θαυμασμόν τής Α· 
Β· Υ .  τοϋ Διαδόχου, Αναλαβών νά γράψΐ] τάς 
δέκα έντολάς έπι κόκκου σ ίτου .

EliPA-Ι ΚλΙ ΣΓΜΠΑΘΕ1ΑΙ ΛΙ.\ TUN ΚΡΗΤΙ1Ν

Θεωροϋμεν έπίκαιρον τη ν  άναδημοσίευσιν 
τώ ν κατωτέρω έκ τή ς «Α υγής» τώ ν ’Αθη
νώ ν  τή ς  18 Μαΐου 18f>7.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Ι Σ Ρ Α Η Λ ΙΤ Ω Ν
’Ενθυμούνται οι Αναγνώσται τής «Αυγής» 

τήν όποιαν έδημοσιευσαμεν πρό τινων ή μερών 
εΐδησιν έκ Σμύρνης περι εξ κωδώνων κομ ι-  
σθέντων έκεΐ έκ τών έν Κρήτη συληθέντων 
Ιερών ναών, οΰς οί Τούρκοι κατέοτρεψαν. Τους 
κώδωνας τούτους ήγόρασεν ή$η ή έν Σμύρνη  
κοινότης τών 'Ισραηλιτών προοέφερεν αυτους 
είς τόν Μητροπολίτην Σμύρνης ΐνα Αποστείλη 
αύτους μετά τήν Αποκατάστασιν τής Κρήτης εί; 
τους πρώτους Ανακαινισθησομένους χριστιανι
κούς ναούς, συνοδεύσασα τήν προσφοράν ταύ- 
την διά τοϋ έξης έγγράφου της, χαρακτηρίζον- 
τος Αρκούντως τήν οποίαν τρέφει ό Ίσραηλιτι- 
κός λαό: συμπάθειαν υη'ερ τοΰ ελληνισμού. Τήν 
Αιάγνωσιν τον έγγράφου τούτον ουνιστώμεν 
συνάμα κα'ι είς ϊόν Απε^ίτμητον Λανάρδον.

Π ανιερώτατε,
'Έξ κώδωνες τών έν Κρήτϊ) συλληθέντων 

ναών σας περιεφέροντο πρός πώλησιν είς τά ; 
άγυιάς μ ετ ’ άλλων λυφύρων έκ τών πυρπολη- 
θεισών κωμοπόλεων.

Εις τό κατανυκτικόν τοΰτο θέαμα μόνη ή 
καρδία τών Ισραηλιτών, ή είσέτι θρηνολογοΰσα 
έπί τών έρειπίων τοΰ Ναοΰ της καί πενθηφο- 
ροΰσα διά τήν άρπαγήν τών σκευών τοΰ Άαρών 
συνετρίβει ύπό οίκτου καί συμπαθείας.

Οί Ίσραηλΐται οιτινες έπί τόσους αιώνας 
ύπέστησαν μαρτυρικώς μυρίας βασάνους καί 
δεινοπαθείας, καί οιτινες είσετι ύπομένουσιν 
ήρωϊκώς τάς άδικίας λαών τινων καί κυβερνή
σεων, καθιστάμενοι μ.άρτυρες τοΰ μονοθεϊσμοΰ 
δέν ήδύναντο νά μένωσιν άναίσθητοι είς τήν 
βεβήλωσιν τών σκευών εκείνων, τών όποιων ό 
ήχος άπό τοΰ ύψους τών κωδωνοστασίων προ- 
σεκάλει είς προσευχήν τούς Χριστιανούς καί είς 
τήν διδαχήν τής άγάπης τοΰ πλησίον.

ΙΙροσενεγκόντες λοιπόν τόν οβολόν των οί 
Ίσραηλΐται καί άγοράσαντες τούς έν λόγφ



κώδωνα; προσφέρουσιν αύτούς δ ι’ ήμών είς τήν 
1 μετερζν ΓΙζνιεροτητα παρακαλοΰντες αύτήν 

οπως ευζρεστηθή ν αφιερο}ση αύτούς είς τούς 
πρώτου; ανακτισθνισομενους ναούς της Κοήτης, 
I οΰτο δε πραττουσιν οί Ισρζηλΐται πλήρεις 
κατανυζεως μέν διά τήν άνάμνησιν τών ιδίων 
αυτών παθημάτων, ευγνωμοσύνης δέ πρός τήν 
*1 . Π. άείποτε διδάξασαν τήν πρός άλλήλους 
άγάπην.

Επικαλούμενοι δε την αρωγήν τοΰ ύψιστού 
υπερ τών τεθλιμμένων, εύχόμεθα Ϊνα μακρυν- 
θώσιν αι ημεραι τής 1 . ΓΙ. δπως διδάσκη κζί 
ένσπείρη είς τά τέκνα της τήν πρός τόν πλη
σίον αγάπην.

Τής Υμετέρας ϋαν ιερότητος ευπειθέστατοι 
δοΰλοι.

Διά. τήν επιτροπήν 
Ιω σήφ Π. Βεντούρα τον Β ίτα  

'Αβραάμ Σ. Λ εν ΐ.
Β ίτα  Ελία Ά ρτσή .
Α . Κολονημός.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α
Εν σχέσει πρός τά γραφέντα  είς τόν 

« Π ά ντα ινο ν» λαβάνομεν φύλλον τοϋ^Ταχν- 
δρόμον» Ά λεζανδρεία ς μ ί  τήν έξης δή- 
λω σ ιν  :

’Εν σχέσει πρός τό δημοσίευμα τοΰ «ΓΙζν- 
ταίνου», τό πραγματευομενον περί της προ- 
ληψοως, καθ ήν δήθεν οί Εβραίοι σφζζουσι 
παιδία δια θρησκευτικούς λο'γους, καί περί 
τοΰ οποίου έγράψζμεν προχθές ολίγα, παρέ
χονται ήμΐν άομοδίως τά έξης :

Μονον λιαν απλοΐκα πνεύματα ήτο δυνατόν 
να θεσουν εν αμφιβολω τήν καλήν πίστιν τοΰ 
δημοσιεύματος τοΰ « Πανταινου» λέγοντας 
επι λεςει . «απεριφρ&στως άποφαινόμεθα οτι 
δέν είναι δυνατόν νά γίνη λο'γος περί τοιού- 
των φόνων παρ’ Έβραίοις».

Ο ισραηλιτικος κοσμος, κατακτήσας ύψη— 
λάς σφαίρας πολιτισμοΰ, γνωρίζει κάλλιστα τά 
αισθήματα τών Ελλήνων ανέκαθεν, δέν θά 
ήτο δικαιολογημένον έν τί] πεοιπτώσει ταύτη 
,ν αναφερωμεν οτι έν τών κυριωτέρων χα
ρακτηριστικών τοΰ Έλληνικοΰ πνεύματος, υ
πήρξε ν.αι είνε ή άνεξιθρησκεία, ύπό τήν φι- 
λελευθέραν αύτης έ'κφρασιν, γεγονός ,δπερ πι 
στοποιεΐται υπο της ιστορίας κατά τήν οποίαν 
ούδέποτε άνεπτύχθη έν Έλλάδι άντισημι- 
τισ[Α0ς.

Δια τον ελληνικόν κόσμον ή αγάπη και ό 
σεβασμός προς τους Ίσραηλίτας έ'χει έξιχθή 
εις αρθρον πιστεως, δεν είνε δυνατόν δέ νά 
ληθμονηθοΰν αί πατρικαί παρακαταθήκαι τοΰ 
αείμνηστου Βκσιλεως Γεωργίου, άναγνωρίζον-

τος παρά τοΐς Έβραίοις πληθυσμοΐς τής πα- 
λαιας καί νέας Ελλάδος ίσχυρότατον στοι- 
χεΐον κοινωνικής προο'δου, καθώς καί τοΰ Βα- 
σιλεως Κωνσταντίνου τάς διαβεβαιώσεις πρός 
τους Ί^Ρ ^λίτας τών νέων έπαρχιών περί 
συνεργασίας μετά τών Ελλήνων είς τόν κοι
νόν αγώνα της άναπτύξεως της Ελλάδος.

Ά λ λ ’ αύτός ούτος ό Ελληνικός Λαός, ή 
ευγνωμοσύνη τοΰ οποίου είνε ή κορωνίς τών 
αισθημάτων του δέν λησμονεί on είς τό 
πλευράν του συνεπολέμησαν Ίσραηλΐται, οι 
όποιοι έχυσαν έπίσης τό αΐμά των ύπέρ τοΰ 
μεγαλείου τής κοινής ΙΙατρίδος, ά λ λ ’ ούτε 
εινε δυνατόν νά ύποπτευθή, έκ μέρους ανθρώ
πων καλής πιστεως και καθαρας άντιλήψεως 
οτι ό έλληνικός πολιτισμός θά έδέχετο νά 
δωσν) τροφήν είς πλάνας, αι όποΐζι στιγμα
τίζουν άλλους πολιτισμούς !»

Σ χετικώς μέ τήν έ&νότητα τοϋ βασιλο  
κτόνου Σ χοινά , περ ί ή ;  ε ίς  τάς Σ η μ ε ιώ 
σεις ίδον τ ί λέγει ή έπίσημος ϋκϋ'εσις τής 
άνακρ ίσεως.

Δέν κρίνομεν ούχ ήττον άσκοπον νά δώσω- 
μεν εν τώ προκειμενω και πλήρη εικόνα της 
υποστασεως τοΰ κατηγορουμένου μεγάλως 
καθ ημας συντελουσαν προς άκριβεστέραν 
πεποίθησιν. Έ φ ’ ω έπάναγκες νά έξετάσω- 
μεν τα κατ αυτόν κατα τα τρια χρονικά δια
στήματα 1) μέχρι του 1894, 2) μέχρι τοΰ 
1900 καί 3) μέχρι σήμερον, έν έκάστω τών 
οποίων θελομεν παρατηρήσει σημεία τινά χα· 
ρακτηριστικα της εγκλνιματικότητός του, μέ 
τα μάλλον παραδοξα, έστρεβλωμένα και έντε- 
λώς ψευδαισθηματα καί ψευδαντιλήψεις.

Ό ’Αλέξανδρος Σχοινάς °Έλλην έξ Έλλη- 
νων γονέων τοΰ μέν πατρός έ* Λιτοχωρίου 
τής Μακεδονίας καταγομένου, της δέ μητρός 
εκ Σερρών, έγεννηθη έν Θεσσαλονίκη τό 1870 
ενθα ετελείωσε τας γυμναστικάς του σπουδάς. 
Ιώ 1890 κατί)λθεν είς Αθήνας καί έγγρα- 
φείς είς τήν Ιατρικήν Σχολήν τοΰ Έθνικοΰ 
νιμών Πανεπιστήμιου, καί δαπάναις τίίς μι- 
κροτέρας του αόελφης, διδασκαλίσσης τότε, 
έσπούδαζε μέχρι τοϋ 1894— 1895. Κατά τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημά ό βίος του. ήτο όμα- 
λός, ουχ ηττον όμως δέν παραλείπομεν νά 
σημειωσωμεν καί τινα έλαττώματα τούτου 
καταδεικνυοντα τόν κατο'πιν τελείως διαμορ- 
φωθέντα εγκληματικόν του χαρακτηρζ. ’Έ μ
φυτος κακεντρέχεια διέκρινεν τοΰτον άπό της 
γεννησεως του έν άπάσαις αύτοΰ ταΐς σχέσε- 
σιν και αύταΐς άκόμη ταΐς συμπαθητικαΐς. 
Πνεΰμα ταπεινόν καί πονηρόν διεΐπε πάσας 
αυτοΰ τας πράξεις, και ισχυρώς κατείχετο ύπό 
τίίς διαβολης όρα απασας σχεδόν τάς καταθέ

σεις τών παιδιόθεν γνωστών του καί ϊδί$ τοΰ 
Γ. Μαντζίκη, Π. Νέδου κλπ.) Εκείνο όμως 
δπερ εινε περισσο'τερον άξιον λόγου είνε τό 
οτι κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα είχον 
καταδειχθή έν αύτώ καί ικανά δείγματα έκ- 
φυλισμοΰ έν ταΐς νεανικαΐς του συναναστ;ο- 
φαΐς. ( « ’Έθνος» 13 Δεκεμβρίου»).

ΕΚ ΤΟ Ϊ Ε Β Ρ Α Τ Κ Ο Γ  ΚΟΣΜΟΪ
ICA. Ούτως ονομάζεται ή Εβραϊκή ’Αποι

κιακή Εταιρία (Jewish Colonisation As
sociation ίδρυθεΐσα μέ τό κληροδότημα τοΰ 
Βαρώνου Χίρς. Ή  περιουσία τής Εταιρείας 
ανέρχεται είς τετρακόσια εκατομμύρια  φραγ. 

.τοΐς μετρητοΐς.
’Ιδού έν περιλήψει ή δρασις αυτής νατά τό

1912.
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής. 

Εκτός τών βοηθημάτων είς ολας τάς έβραί- 
κάς Εταιρείας της χώρας, ή ICA έ'χει άπό 
τινων έτών καί Γραφεΐον Μεταναστεύσεων δι- 
ευθύνον τούς μετανάστας έβραίους τών βαρ
βάρων χωρών είς τά έμπορικά κέντρα· έ'χει δέ 
έγκαταστήσει άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ 59729 
μετανάστας είς 1417 κέντρα τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί 57 τοΰ Καναδα.

Έν Νέα Ύόρκη εχει Σχολήν βιοτεχνικήν 
καί άγροτικήν σχολήν έν Ootioutv μέ 119 μα- 
θητάς πέριξ τής οποίας έκτίσθη πόλις ομώνυ
μος σχεδόν άποκλεικτικώς εβραϊκή μέ 6 μεγάλα 
έργοστάσια καί εκατοντάδας έργατών. Υπάρ
χει προσέτι ή Ε βραϊκή‘Εταιρία της Γεωργίας 
καί της Βιομηχανίας, προστατεύουσα 25000 
έβραίους γεωργούς κατέχοντας 4600 χωρία 
έκ 244000 έκταρίων αξίας 165 έκατομμυρίων 
φράγχων.

Καναδας Τό 1912 έκ τών 6903 μετα
ναστών έβραίων οί 2765 έ'λαβον βοηθήματα 
άπό τήν ICA. Διά τούτους ίδρύθη τό 1912 
καί δημοτική Σχολή έγΥράψασα 602 μαθητάς 
έκτός 400 διά έσπεοινά μαθήματα. Αί άποι- 
κίαι έφθασαν τό 19 ΐ 2τάς  736 μέ πληθυσμόν 
2940 ψυχών καί κτήματα 49700 έκταρίων.

’Αργεντινή Ό άριθμός τών μεγάλων 
εβραϊκών - χωρίων άνηλθεν είς 2527 μέ 3 
135 οίκογενείας ήτοι 17414 ψυχάς. Έκτός 
τούτων υπάρχουν καί 10 μικρά χωρία μέ πλη
θυσμόν 5621 ψυμών, ώστε έν όλω 24,046 
Ό πληθυσμός ουτος ό εβραϊκός της Α ργεντι
νής κατέχει 183,000 εκτάρια γης καί 126 
128 ζώα : βοΰς κλ. Ή  κοινωνική διοργάνωσις 
είνε πολύ προηγμένη, άριθμοΰνται δέ μεταξύ

αυτών διάφοροι συνεργατικαί έταιρειαι. Κάθε 
αποικία έ'χει ενα ή πλείονας ιατρούς, πολλαί 
έ'χουσιν καί νοσοκομεία νεωτεριστικώτα. Αί 
αποικιαι αυταιάγνοοΰν τί έστί πτω/εία, πλεΐ- 
στοι οε αποικοι απέκτησαν ήοη περιουσίαν. 
Κάθε οικογένεια έχει τό σπίτι της, καί τά 
πζιόιά τών γεωργών έκπαιδεύονται είς 61 
σχολεία μέ 180 διδασκάλους καί 4085 μαθη
τάς. Είς τάς αποικίας έξασκεΐται καί ή μικρά 
βιομηχανία, ή ςυλουργία καί έτοιμα φορέματα 
Οί άποκοι πληρώνουν κα τ ’ έ'τος τά πρός τήν 
1CA χρέη των. Τό 1812  οί αποικοι έπλήρω- 
σαν είς τήν ICA δύο ή'μισυ έκατομμύρια φράγ.

’Αμερική. Οί Ρ αββ ΐνο ι έφ ιλο ξένησαν  
τόν π ρ εσ β εντή ν .

'Ο ύπό τοΰ Προέδρου τ^ς Δημοκρατίας δι- 
ορισθείς είς τήν θέσον τοΰ πρεσβευτοΰ έν Κων- 
σταντιεουπόλει κτηματίας κ. Henry Mor- 
genthau, έφιλοξενήθη ύπό τοΰ Άνατολι- 
κοΰ Συμβουλίου τών Φιλελευθέρων Ραββίνων 
είς τό ένταΰθα μέγα ξενοδοχεΐον Majestic, 
επί τή εύκαιρί^ της προσεχοΰς άναχωρησεώς 
του είς τήν έδραν τών νέων καθηκόντων του. 
Ό Ραββΐνος κ. Stephen W is e ,  της συναγω
γής τοΰ όποιου ό κ. πρεσβευτής ήτο ό πρόυ. 
δρος. προήδρευε τοΰ γεύματος. Ό κ. ΜθΓ 
genthau είπεν οτι κ α τ ’ άρχάς έσκέφθη νά 
μή δεχθή τήν θέσιν τοΰ πρεσβευτοΰ, άλλ ’ ή 
«οαββινική έπιροοή» τοΰ Δρος WlSeTOV έ'καμε 
ν’ άλλάζν) γνώμην. Έβεβαίωσε δέ οτι έ'χαιρε 
διά τοΰτο, νΰν μάλιστα οπότε ό σέρ Rufus 
Isaacs όιωρίσθη πρώτος λόρδος τής Δικαιοσύ
νης έν Α γγλία .«Μ έ έμπνέει είπεν 6 κ. Mor- 
genthau, ή σκέψις οτι εκατομμύρια Έβραίων 
ένεθαρρύνθησαν διά τοΰ διορισμοΰ τοΰ σέρ Ru- 
fus καί μοί ύπενθυμίζει πολλούς άλλους οΐτι- 
νες θά χαροΰν διά τό γεγονός δτι Αμερικα
νός ’Ιουδαίος θ ’ άντιπροσωπεύσν) τήν μεγα- 
λειτεραν τοΰ κόσμου Δημοκρατίαν έν Τουρκία. 
«Θζ ζήσω ώς ’Ιουδαίος έν Τουρκί»: καί παν 
Εβραϊκόν ίδρυμα άξιον προστασίας θά τύχη τίίς 
βοήθειας μου». «ΆτλαντΙς» 22 8)βρίον 1913.

Γερμανία. Είς τό Άμβοΰργον συν^λθεν 
ό γενικός σύνδεσμος τών Γερμανοεβραίων έ'- 
πειτα άπό πολλάς άγορεύσεις, είς τάς οποίας 
έτονίσθη δτι οί Έβρζΐοι αισθάνονται έθνικώς 
ώς Γερμανοί, οτι είνε ύπερήφανοι διά τάς έξαι- 
ρετικάς υπηρεσίας, τάς όποιας προσέφερεν ή 
φυλή των έν Γερμανία είς τό έμπόριον, τήν 
τέχνην καί τήν έπιστήμην, κατέληξαν όμω- 
φώνως είς τήν έξης άπόφασιν

« Έπιδιώκωμεν έπέκτασιν της γνώσεως τί5ς 
Ιουδαϊκής θρησκείας καί δ ι’ αύτής μίαν δι- 
καίαν έκτίμησίν τών θεμελιωδών διδασκαλιών



της. Άγωνιζόμεσα κατά πάσης παραστάσεως 
το3 έβραϊσμοΰ, διά τής οποίας ήμ.πορεϊ ν ’ νο- 
μισθγί, δτι δέν άνταποκρίνονται αί διδασκα- 
λιαι του είς τάς ΰψίστας αξιώνεις της ηθικό - 
τητος. Έπιδιώκομεν απεριόριστον εφαρμογήν 
τών νόμων, οί όποιοι υπόσχονται ισοτιμίαν 
ολων τών πολιτών, ασχέτως πρός τό θρή
σκευμά των. Άγωνιζόμεθα εναντίον πάσης 
έρωτήσεως διά την θρησκείαν τών πολιτών 
καί υπάλληλων, έφ ’ δσον δέν συντρέχει ειδι
κός λόγος.

Έπιδιώκομεν ί'σην κατανομήν τών δημο- 
σίων χρημ.άτων πρός έκκλησιαστικούς σκοπούς. 
Έπιδιώκομεν ί'σην ευκολίαν είς τά διαβα
τήρια τών Έβραίων διά τήν Ρωσσίαν, Ά γω - 
νιζόμεθα τέλος έναντίον όλων τών μέτρων, 
τα οποία φέρονται πρός τούς Εβραίους διαφο
ρετικά άπό τούς χριστιανούς.

’Αγγλία. Ό  Σέρ Χ άρρν  Τζόνατων  πρώην 
επίτροπος τνΐς ’Ανατολικής ’Αφρικής εις άρθρον 
προκαλεσαν μεγάλην αί'σθησιν καί δημ,οσιευθέν 
είς την «Εφημερίδα της Ούεστμίνστερ» λέγει 
σχετικώ; πρός τούς πόθους της Γαλλίας έν 
Συρία : Ή  Παλαιστίνη πρέπει νά γίννι πάλιν 
τι Χωρα τώ/ Έβραίων. Μόνον αυτοί δύνανται 
νά γίνουν κύριοι τής Ά γιας Γής χωρίς νά 
προσβάλουν καμμίαν έκ τών παντοίων χρι
στιανικών αιρέσεων καί τούς ιερούς οίκους 
των. Έάν πραγματοποιηθούν οί πόθοι τών 
σιωνιστών —- καί ουτοι οφείλουν νά άναπτύ- 
ξουν πρός τοΰτο δραστικήν προπαγάνδαν — 
είμαι βέβαιος δτι οί Εβραίοι θά συντελέσουν 
εις τον πολιτισμόν τών ’Αράβων καί είς τήν 
προσεγγισιν μεταξύ τών σημιτικών καί άρίων 
λαών διά τό καλόν πάντων.

Είς σ ν ν έ ν τ ε υ ξ ιν  δέ είς τά «Εβραϊκά Χρο
νικά» τοϋ Λονδίνου -ό Σερ X. Τζόνστον προσέ- 
θηκεν : Τώρα η ποτέ ε?νε καιρός διά τήν άπο- 
κατάστασιν τών Έβραίων έν τι] χώρα τών 
προγόνων των.

Έάν οί Εβραίοι τών πολιτισμένων χωρών 
δέν είναι διατεθειμένοι νά έπανέλθουν είς έ'να 
έθνισμόν καθαρώς σημιτικόν, έγκαταλείπον- 
τες τας νεας πατρίδας των καί τήν έξαιοετι- 
κήν θεσιν τήν όποιαν κατέχουν είς τήν εμ
προσθοφυλακήν τής πολιτισμένης ν.οινωνίας, 
υπάρχουν τά έκατομμύοια τών Έβραίων τής 
Ρωσσίας καί τής Ρωμανίας, οί όποιοι αναγκά
ζονται νά θεωρώσιν εαυτούς ξένους είς τάς χώ
ρας τάς οποίας κατοικούν οί πατέρες των άπό 
πολλάς γενεάς. Ουτοι θά μεταναστεύσουν εύ- 
χαριστως εκεί παρ όλα τά πλεονεκτήματα 
τά όποια τοΐς χορηγεί ή Εβραϊκή Εταιρεία, 
τοϋ Λονδίνου διά χώρας έκτός τής ΙΙαλαι- 
στινης.

Κατά τόν Σέρ X. Τζόνστον ύπάρχουν σή
μερον έν Παλαιστίνν) καί Μεσημβριανή Συρία 
περί τούς 230000 έβραίους,

’Ακολούθως ό άγγλος αποικιακός ανώτερος 
ύπάλληλος, ό όποιος έμελέτησεν έκτοΰ σύνεγ
γυς τό σιωνικόν ζήτημα άποφ ϊίνετα ι: « *Γπό 
Έβρ αϊκήν διοίκησιν, έν Κράτος πολύ σημαν

τικόν διά τήν ισορροπίαν τής εγγύς ’Ανατολής 
δύναται νά ίδρυθί) μεταξύ τών νοτίων συνόρων 
τής Γαλλικής Συρίας καί τών τής Αίγύπτου 
καί τής κυρίως ’Αραβίας. Τό ιουδαϊκόν έ’δαφος 
θέλει περιλάβει τάς χώρας Μαδιάμ καί έπο- 
μένώς θά εχϊ) μίαν διέξοδον είς τήν Έρυθραν 
Θάλασσαν καθώς καί τινας λιμένας είς τήν 
Μεσόγειόν .’Έχω δημοσιεύσει ήδη σχέδιον χάρ
του τοιούτου Ίουδαϊκοΰ Κράτους είς τό βι- 
βλ ι.ον μου « Ο κοινός νο ϋς είς τή ν έξω τερ ι- 
κήν π ο λ ιτ ική ν» παρά τοΐς έκδόταις Smith 
Edler.

Και ό Σερ X . Τ ζ ιό ν ίίτ ο ν  συνεπέρανεν 
τοιουτοτρόπως :

« Γο πδίν είναι άπλουστατα ζήτημα χρήμα
τος. Εαν οι ενδιαφερόμενοι διά τόν Σιωνισίλόν 
θελησουν να υ,τογραψουν αρκετόν χρήμα δύ- 
νανται νά προκαλέσουν καταπληκτικόν εβραϊ
κόν άποικισμόν έν Παλαιστίνη καί Μαδιάμ 
ύπό τήν πιθανήν κυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου 
και χωρίς να έλθουν είς σύγκρουσιν μέ τά έπι- 
τόπια συμφέροντα τών ’Αράβων, οί όποιοι 
απεναντίας λόγ<ι) χρηματικοΰ συμφέροντος Οέ- 
λουσι πραξν) τό π&ν· Τ ό κίνημα τοΰτο όμως 
θα ευρν) όυο αντιπάλους μεταξύ τών Εύρωπαϊκών 
Κρατών τήν Γαλλίαν, ή οποία επιδιώκει τήν 
έπικράτησιν έφ ’ δλης τής παραλίας άπό Γά- 

ζης μέχρι Χαλεπίου, καί τήν Ρωσσίαν ή όποια 
δέν άρκεϊται νά καταδιώκνι τούς έβραίους είς 
τήν πατρίδα των αλλά καί φθονεί ποέσαν αύ
τών έπάνοδον είς τήν αρχαίαν πατρίδα τρέ- 
φουσα έπί τής Παλαιστίνης πόθους μεσαιωνι
κής θρησκευτικής άντιλήψεως. Ά λ λ ’ έάν οί 
εβραΐοι όλου τοΰ κόσμ.ου φανοΰν ενωμένοι είς 
τήν άπόφασιν νά άναστήσουν τό ’Ιουδαϊκόν Κρά
τος έν Παλαιστίνν], ή ισχύς των έπί τοΰ πλού
του τοΰ κόσμου θέλει ύπερισχύστ) τών γαλλι
κών καί ρωσσικών αντιρρήσεων.

Νέα Ύόρκη. Ε π ’ εύκαιρίι^ τής 25δος 
τής Βοηθητικής διά τούς Μετανάστας Ε βραϊ
κής Εταιρείας, είς τό δοθησόμενον γεΰμα θέ
λει παραστν) αυτός ό Πρόεδρος τής Αμερικα
νικής Δημοκρατίας κ. Ούίλσων.

P cjJtfd ia . 'Ο πρίγκηψ Ούρουσώφ πρώην 
υφυπουργός κατεδικάσθη είς τετράμηνον φυ- 
λάκισιν διότι έξέθεσεν θαρραλέως τήν δια
γωγήν τοΰ έβραιοφάγου Προνίν κατά τάς σφα- 
γάς τής Κιτσενέ.

— Ό Μπεϊλίς θά μεταβί) είς Παλαιστίνην 
είς υποστατικόν με οικίαν τήν όποιαν δ ι’ αύ- 
τογράφου έπιστολής έ'βαλε εις τήν διάθεσίν 
του ό Βαρώνος ντε Ρότσιλδ.

sms**


