
ΙΣΡΑΗΑΙΤΙΚΗ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΙΣ
(Revue Israelite)

ΜΗΝΙΑΙΑ Κ Ο ΙΝ ΠΝ ΙΚΗ  Φ ΙΛΟΛΟΓ ΙΚΗ  Ε ΙΔΗΣ ΕΟ Λ Ο Γ ΙΚΗ

Σ Υ Ν  Δ Ρ Ο Μ Α Ι Γράμματα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξης :
’Ετήσια διά τήν 'Ε λλάδα ............................. Δρ. 1 0 .— ’ Δ'.εύθυνσιν « Ίσραηλιτικής ’Επιθεωρήσεως » όδός
Συνδρομή ύποστη ρίξεως ............................. Φρ. 2 5 .— ’Αποστόλου Παύλου 39 Α θήνας.
Α γγελ ία ι ό στΓχος ....................................... » 1 . — Adresse : A la D irection de la «Revue Is ra e lite »
Διά μεγάλα ; αγγελίας γ ίνετα ι ιδιαιτέρα συμφωνία. ftue de 1’ Ap6tre Paul 39 Athenes.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Σ ημειώσεις. — Ή  Π αλεστίν^ . — Ε βρα ίο ι, Ίσ ρ α η λ ΐτα ι, ’ Ιο υδ α ίο ι.— 
Δ ιά τα ς  συναδέλφους «Νέα Άλήθρ·;»» «Μ ακεδονία»« ’Εμπρός» «Θάρ
ρος» (τής Θεσσαλονίκης). — Ό  Μ ευδομεβσίας Σαββατάϊ Τ σεβ ί. — 

Ε λληνες και Ίσ ρ α η λ ΐτα ι.·— Ισρατ’,ίτη ς Π ολεμ ιστής.— Έ κ  τοϋ Ε
βραϊκού κόσμου· — Έ βρα ϊκα ί κοινότ )τες 'Ε λλάδος.—Σ ιω νική  Σ τήλη. — 
P artie  I 'rancaise.

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Ε  

ΕΚ Τ Ο Υ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α  Λ Ε Π Ν Η
- 1 6  -  Ο Δ Ο Σ  Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ο Υ Σ  — Λ 6

1 9  1 4



ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΒΟΡΗΣΙΣ
(Revue Israelite)

ΜΗΝΙΑΙΑ Κ Ο ΙΝ Π Ν ΙΚΗ  Φ ΙΛΟΛΟΓΙΚΗ  Ε ΙΔΗ Σ ΕΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α !

Έ τησία  διά τήν 'Ε λλάδα ................................Δρ. 1 0 .—
Συνδρομή ΰποστηρίςεως ............................... φρ . 2 5 .—
Ά γγελ ία ι ό στίχος . . . . ; .............................  » ] ___
Δια μεγαλας αγγελίας γ ίνετα ι ιδιαιτέρα συμφωνία.

Οι « Ε β ρ α ί ο ι »  ώς άφηρημένη δηλαδή 
έννοια,διότι υπάρχει μόνον ό έβραϊος Α ' 
ό έβραϊος Β' έχουν κατά τινας όλα τά 
ελαττώματα. Είναι έστερημένοι πνεύμα
τος, άφιλοκερδείας, τοκογλύφοι δέ πάν- 
τες και προδόται !

Οταν όμως αναγκάζονται τινές νάόμι- 
λοϋν η να γράφουν περι ορισμένου έβραίου 
τότε διαψεύδονται μόνοι των. Θέλετε πα 
ραδείγματα ; ’Ας λάβωμεν τόν Μέγαν 
Απόστολον τοΰ αντισημιτισμού έν Γαλ 

λία τόν Δρυμόν. Κατ αυτόν οί έβραϊοι 
εΐναι επιζήμιοι είς τήν Γ αλλίαν.... Γρά
φει όμως περί ορισμένων έβραίων προ
πάντων όταν έχουν χρήματα; περί τών ά- 
δελφών Περέρ τών δημιουργών τών γαλ
λικών σιδηροδρόμων, τής. υπερωκεανίου 
τής μεγαλειτέρας έφημερίδος τοϋ «Χρό 
νου» αναγκάζεται νά αναγνώριση τό ωφέ
λιμον αυτών και τούς παρομοιάζει, τί
τίποτε ολιγωτερον  μέ τόν Μέγαν Να-
πολέοντα!

*
*  *

Εις την Ρωσσίαν, καταδιώκονται οί 
Ε βραίο ι, ώς επιζήμιοι είς τό Κράτος. 
Μεταξύ τών φοβερωτερων έβραιο(ράγων 
είναι ό πρίγκηψ Μεσκέρσκυ. 'Α ποθνή
σκει πρό τίνος ό ρώσσος έβραϊος Λ. Σ. 
ΙΙολιακώφ σύμβουλος τής αύτοκρατο 
ριας Ιδου ?ιθΐπον τι γράφει περί τοΰ 
έβραίου τούτου ό τρομερός άντισημίτης, 
άναφέρων έπι τή εύκαιρίοί ταύτη και τόν 
Βαρώνον ντε Γκούνσβουρ,τόν Βαρσάβσκυ 
και τους άλλους ΙΙολιακώφ :

Γρα^υ,ατα καί χειρόγραφα στέλλονται ώς έξης : 
Διεύθυνσιν « Ίσραηλιτικής Έπιθεωρήσεως » δδός 

’Αποστόλου Παύλου 39 ’Αθήνας.
Adresse : A la Direction de la «Revue Israe lite »  
Rue de I’ Ap6tre Paul 39 Athenes.

«Είχον ουτοι τό αίμα καί τήν θρησκείαν 
τών Εβραίων, αλλά διά τήν ά'κραν έντι 
μότητα, τήν λεπτ,ότητα τών αισθημάτων, 
τήν ηθικότητα τών συναλλαγών, διά τάς 
διαθέσεις τής τρυφεράς των καρδίας διά 
τάς άνάγκας καί τά παθήματα τών άλλων, 
διά τό πνεύμα τό διαυγές καί φωτεινόν 
καί διά τάς εύγενεϊς εξάρσεις, άνήκον εϊς 
τήν άνθρωπότητα τής όποιας υπήρξαν ό 
στολισμός.' Καί πάντες ουτοι, έδειξαν 
καθαρό τήν έξαίρετον προσ(οπικότητά των 
διότι φθάνόντες είς τό γήρας, όχι μόνον 
δέν έπλούτιναν, άλλ’ απεναντίας κατε 
στρέφοντο, λησμονούντες εαυτούς μό
νον είς τόν άγώνα τοϋ βίου. Κατεστράφη 
ό βαρώνος ντέ Γκούνσβουργ, κατεστράφη 
ό ’Αβραάμ Βαρσάβσκυ, κατεστράφη ό 
Ιάκωβος ντέ ΙΙολιακώφ και έάν ό πρό 

τίνος μεταστάς Λάζαρος ντέ ΙΙολιακώφ 
δέν κατεστράφη, εινε διότι τό Ύπουρ- 
γεΐον τών Οικονομικών συνέδραμε τόν 
έντιμον τοΰτον εργάτην. ’Αλλά μέ όλας 
τάς άτυχίας των, οί τελευταίοι ούτοι Μοϊ- 
κάνοι μετέστησαν είς τήν αιωνιότητα α- 
φίνοντες όπισθέντων άνάμνησιν περίλαμ- 
προν κα ίάγνήν, ώς υποδείγματα έντιμό 
τητος καί ηθικής λ.

.  *★ *
"Αρα ό ’Ισραήλ παρέχει τοιαύτα υπο

δείγματα αρετής τιμώντα τήν άνθρίοπό- 
τητα ! Κάθε έθνότης έχει αγαθούς καί 
κακούς μεταξύ τών μελών της. Διατί όμως 
προκειμένου περί τοϋ ’Ισραήλ, ή δημιουρ- 
γοϋνται φανταστικά εγκλήματα, ή επισυ
νάπτονται είς όλην τήν φυλήν τά άμαρ 
τήματα ένός ; Ό  Πρίγκηψ Μεσκέρσκυ 
έγνώρισε τούς κορυφαίους τών Έ βραίων



τής Ρωσσίας καί εΐδομεν μέ ποιαν λυ
ρικήν ίξαρσιν όμιλεϊ περί αυτών, αν 
έγνώριζεν τά εκατομμύρια τών βιοπολαι 
στών ρώσσων έβραίων θά άνεγνάιριζεν, 
ώς δ Γόρκι καί ό Τολστόϊ οί όποιοι συ- 
νεχρωτίζοντο μέ τούς ταπεινούς ότι οί 
ίδιαι άρεταί έντιμόιητος καί αύταπαρνή 
σεως ύπάρχουσι καί είς τούς αποκλήρους 
αυτούς.Δ όχι καί οί πλούσιοι καίοί Γ.ένητες 
άπό τήν αυτήν έμπνέονται εβραϊκήν άγω· 
γην. Κ αί οί μέν π?ιούσιοι επειδή άφιε- 
ρώνουσι τήν περιουσίαν των όκόκληρον 
ή μέρος ύί,έ.ρ τών όμοιων, προσπίπτουν 
πλειότερον είς τήν άντίληψιν τοΰ κό
σμου οί δέπένητες οί όνειςευόμενοι τήν 
άναγέννησιν τής άνθρωπότητος καθώς ό 
Σιγισμόνδος τοΰ «Χρήματος» τοΰ Ζολά 
δέν λαμβάνονται ύπ’ όψιν.

♦
★ *

Οί Ε βραίο ι δέν έχουν δημιουργικόν 
πνεΰμα διατείνεναι άλλη σχολή άντιση 
μιτών. Κ αί οί συγγραφείς τής Παλαιάς 
Γραφής ό Σπινόζας, ό Μπέργκσον, ό 
Έρλιχ; τοΰ τελευταίου τούτου ιδία τά 
τρόπαια ούκ ιώ σι καθεύδειν πολλούς έν 
Γερμανία καί άλλαχοΰ. Ά λλά  καθώς 
συμβαίνει διά τήν μεγαλοφνΐαν, ή άντί- 
δρασις δέν κατορθώνει τίποτε άλλο ή 
νά τήν καθιστά έπιφανεστέραν. Περί τοΰ 
θαυματουργοΰ φαρμάκου τοΰ Έρήιχ τοΰ 
Σαλβερσάν,πολλά έμηχανεύθησαν εσχά
τως, οΰτως ώστε ή συζήτησις έφθασε 
μέχρι τής Γερμανικής Βουλής, όπου ό 
'Υπουργός τών Εσωτερικών έλαβε τόν 
λόγον ινα έξάρη ιήν χρησιμότητα καί 
άβλαβέςτοΰ φαρμάκου. Έ άν είς περι
πτώσεις τινάς τό φάρμακον, έφάνη έπι 
ζήμιον δέν δύναιαι λ ά λεχθι] τοΰτο δι’ 
οίονδήποτε φάρμακον όταν συντρέχουν ή 
μή κατάλ?\,ηλος χρήσις, καί ή έπικύνδινος 
θέσις τοΰ άσθενοΰς; Μήπως ή άθωοτέρα 
τροφή δέν καθίσταται επιζήμιος καί πολ- 
λάκις θανατηφόρος όταν γίνεται κατά- 
χρησις; Πρός άποστόμωσιν τών συκο
φαντών, ήγέρθησαν ύπέρ τής έφευρέσεως 
τοΰ Ερλιχ αί ίατρικαί επισημότητες τοΰ 
κόσμου όλου, έν οΐς καί ό μέγας Μετσ 
νικώφ τοΰ ’Ινστιτούτου ΙΙαστέρ.

*
★ ★

*0 Έ ρλιχ δέν είναι μόνον δόξα έβρα 
ϊκή διά τήν επιστημονικήν του αξίαν άλλά

καί διότι ίνδιαφίρεται μεταξύ τών πρώ
των διά τήν εβραϊκήν άναγέννησιν ’Απο
τελεί καί μέρος τής επιτροπής πρός έξυ- 
γίανσιν τής Παλαιστίνης, παρέχων τήν 
πολύτιμον επιστημονικήν του εργασίαν 
καί χρήματα. Εινε έκ τών πο/.υτιμοτέρων 
στοιχείων διά τήν έβραϊκήν άναγέννησιν 
ή όποία μέ τήν έναρξιν κατ' ’Απρίλιον 
τοΰ έν Χ άϊφα Πολυτεχνείου θά κάμη 
γιγάντειον άλμα.

*
★ *

"Ως ήτο έ.-όμενον, τό ζήτημα τοΰ Πο
λυτεχνείου, έί.ερατώθη μέ τήν πλήρη 
ίκ'Λ'οποίησιν τών έβραϊστών, Τά σπου
δαιότερα επιστημονικά μαθήματα θά δι 
δαχθοΰν έβραϊστί, τά τε μαθηματικά καί 
φυσικά, όλα δέ τά μαθήματα μετά τέσ- 
σαρα έτη θά διδαχθούν έβραϊστί, άφιε 
μένου τοΰ διαστήματος τούτου είς πάν 
τας τούς καθηγητάς νά μάθουν έβραϊκά.

Ό ταν δέ ίδρυΟήκαί τό Πανεπιστήμιον 
έν Ιερουσαλήμ, θά εΐναι ζήτημα μιας 
δεκαετίας, μαζύ μέ τήν παράλληλον ερ
γασίαν τών Διδασκαλείων τών Γυμνά  
αίων, καί τής πληάδος τών δημοτικών 
καί μέσων σχολών ΐνα ή εβραϊκή γλώσσα 
άποβή ή έπικρατοΰσα γλώσσα έν Π αλαι
στίνη καί Κάτω Συρία' ή επιστημονική 
γλώσσα καί ή γλώσσα τής Ανεπτυγμένης 
τάξεως έν γίνει,άφοΰ θά  φοιτώσι είς τά 
άνο τερα έβραϊκά σχολεία καί άλλόδοξοι 
καί ίδί ί̂ άραβες διά τους όποιους ή 
έβραϊκή παρέχει τόσας ευκολίας ώς έκ 
τής συγγενείας μέ τήν ίδικήν των.

Ή πρόσφατος δέ έπίσκεψις έν Π αλαι
στίνη τοΰ Βαρώνου Εδμόνδου Ρότσιλδ, 
έπίσκετ|ης ή όποία ένεΐχε έι9νικήν σημα
σίαν, συνετέλεσε όχι μόνον είς άναζωπύ- 
ρωσιν τών εβραϊκών έλπίδων, άλλά καί 
ύπήρξεν βεβαίως άφετηρία νέας συντόνου 
σιωνικής δράσεως.

¥■
* *

Τό προσφατότερον ανάγνωσμα κατά 
Έβραίων Θεσσαλονίκης είναι ή ανθελ
ληνική (szc) στάσις τοΰ « Ιντεπαντάν». 
Έ στι δέ άνθε?νληνικη στάσις, κατά τινα 
έφημερίδα ότι ή έν λόγφ έφημερίς έδη- 
μοσίευσεν π?ρισπούδαστον μελέτην περί 
τής καταστάσεως τής Θεσσαλονίκης καί 
τοΰ μέλλοντος αύτής. *Η μελέτη, καθώς 
όλαι αί μελέται τής περισπουδάστου γαλ- 
λοφώνου έφημερίδος εΐναι <5λως άντικει-

μενική, αποτελεί δέ εργον έξόχως πατριω
τικόν καθώς πάν τό εύσυνείδητον εργον 
τό δυ\άμενον νά φέρη βε?αίθ)σιν είς ένα 
τόσον, διά τής άποκαλύψεως τών τροτών 
μιάς καταστάσεως καί τής έλλείψεως μιάς 
Διοικήσεως. Τό « Ιντεπαντάν% άλλως τε 
δέν περιορίζεται είς τό νά άποδείξη τό 
έλλαττωματικόν τοΰ φορολογικού συστή
ματος τό έν τάχει έφαρμοσθέν έν Θεσ 
σαλονίκη καί τήν έπιζήμιον τής βραδύτη- 
τος πρός λήψιν μέτρων ΐνα έπανεύρη τήν 
προτέραν άκμήν του, ό πρώτος λιμήν τοΰ 
Αιγαίου. Ή  έν λόγφ έφημερίς συζητεϊ 
καί τά μέσα πρός έπίτευξιν τούτου.

Ή  «Νέα Ήμερα» άντιθέτως τής άλ
λης έφημερίδος έξήρε τήν σημασίαν τοΰ 
άρθρου τής « ’Ιντεπαντάν» εΐμεθα δέ καί 
είς θέσιν νά γνωρίζωμεν ότι αυτός ό 
Πρωθυπουργός έξεφρασθη μετ’ επαίνων 
περί τής μελέτης τοΰ «Ιντεπαντάν» τήν 
ό;.οίαν έχαρακτήρισεν ώς σοβαράν καί 
κατέκρινε τά κατ’αύτής άβασανίστωςγρα 
φέντα. Ή  κρίσις τοΰ κ. Βενιζέλου εΐναι 
λίαν κολακευτική διά τήν έγκριτον φίλην 
έφημερίδα, καί εύχόμεθα ότι θά συντε 
λέση γνωσθεϊσα ΐνα παύση ή έκ καθέδρας 
καί δογματική κριτική, άντικαθισταμένη 
διά τής άντικειμενικής συζητήσεως.

Υ. Γ. Δραττόμεθα τής ευκαιρίας ινα 
έκφράσωμεν τά συγχαρητήριά μας είς 
τούς φίλους Ματαράσσον καί Νεφούσην 
διευθυντήν καί αρχισυντάκτην τοΰ «Ίν- 
τεπαντάν» διά τό παράσημον τοΰ «άκα- 
δημαϊκοΰ άξιωματικοΰ ■' δ ι’οΰ έτιμήθησαν 
ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως

Ή  κ α τ ω τ έ ρ ω  ζ ω ν τ α ν ο τ ά τ η  π ε ρ ι  
γ ρ α φ ή  τ η ς  Π α λ α ι σ τ ί ν η ς  π α ρ ε λ ή φ & η  
έ κ  δ ι α λ έ ξ ε ω ς  τ ο ν  κ .  Ν ιέ γ ο υ  π ρ ώ η ν  
δ ι ε υ θ υ ν τ ο ϋ  τ ή ς  Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  
« Μ ικ β έ  3Ι σ ρ α ή λ »  τ ή ς  Ί ά φ φ α ς .

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Θα περιορ ισϋώ να εκϋέσω ενώπιον σας μ ε 

ρικά τινα είς γενικός γραμμας έπι τής χώρας 
ήτις μας είνε τόσον προσφιλής υπό τοσαύτας 
επόψεις· "Εζησα δέκα οκτώ ετη είς την χώραν 
εκείνην και άνεμίχϋην εις τα περισσότερα εργα 
τά όποια αννετελέσΟησαν εν αντί}· Δύναμαι ώς

εκ τούτον να ομιλήσω περι αυτής εν έπ ιγ ιώ οε ι .
Ή  Παλαιστίνη είνε μικρά χώρα δαον Αφορα 

είς τήν Εκτασίν της (27000 χιλ ιομ. τετρ, τον 
Βελγίου εχοντος 29000 χιλιομ. τετρ.) Αλλ’ 
είνε μεγάληt μεγίστη δια τό μέρος τό όποιον 
διεδραμάτισε ίν  τή Ιστορία τοϋ κόσμον. Τα ό 
ριά της εινε ολίγον Αόριστα’ όντως ουδέποτε 
καϋωρίσθησαν ευκρινώς- 'Em τοϋ παρόντος 
περιλαμβάνει τήν εκτασιν τήν κειμένην είς τό 
Μοντεσαρίφιον τής ' Ιερουσαλήμ, είς τό Μον- 
τεσαρίφιον τοΰ Κερακ (πέραν τοϋ Ίορδά ιου)  
τό εξαρτώμενον Από τό Βιλαέτιον τής Συρίας  
(Διμασκον) είς τα Μοντασερίφια τής Ναπλονς 
και τοϋ Άγιον ’Ιωάννον ’Άκρης, εξαρτώ- 
μενα Από τό Βιλαέτιον τής Βηρνττοϋ .

Ή  Βίβλος τή ορίζει επίσης τα δρια ταΰτα, 
λέγονσα :

<ίΆπό τής Μεγάλης ϋαλάσσης, τής Μεσο
γείου, μέχρι τοϋ ποταμού Ευφράτου ■»

Κειμένη μετάξ ι ι τής Άσ'ας και τής Α φρ ι
κή; είς θέσιν προνομιοϋχαν ή χώρα αυτη γειτ
νιάζει δια θαλάσσης Από εν μέρος, πρός τήν Αί
γυπτον, πρός τήν πεδιάδα τοϋ Νείλον δσ ιις  
είνε ποταμός ισ τορ ικό ; κα\ εΐδεν Ανθούν τα έν 
τή πεδιάδι τον ενα πολιτ ισμόν κα'ι ενα Κράτος 
ισχυρόν. Άπό τό αλλο δε μέρος γειτνιάζει δια 
τοΰ Ενφράτον πρός τήν Χαλδαίαν, τήν Βαβυ 
λωνίαν και τήν Μεσοποταμίαν ήτις βρέχεται Από 
τόν Ευφράτην, τόν ρέοντα εντός πεδιάδος ή - 
τις θεωρείται ώς ή κοιτ'ις τής Ανθοωπότητος 
καί ε'ιδεν Ακμάζον Κράτος ισχυρόν, τό όποιον 
εξέτεινε την κυριαρχίαν τον Από τών ’Ινδιών 
μέχρι τών δυτικών θαλασσών.

Περιλαμβάνουσα λοιπόν ή Παλαιστίνη 27 
000 χιλιομ. τετρ. καλλιεργησίμου έκτάσεως 
(χωρίς να λογαριάσωμεν τήν έρημον τής Σ υ 
ρίας ήτις ενρίσκεται πρός Ανατολάς, υπήρξε εν 
τή Αρχαιότητι Κράτος Αποτελούν μεσότοιχον 
μεταξν των δύο τούτων μεγάλων Κρατών, ερ- 
μαιον πολν σνχνά τών Αντιζηλ ών τών δύο 
ισχυρών του γειτόνων και παραανρόμενον είς 
τας σφαίρας επιρροής πότε τοϋ ενός πότε τον 
άλλου.

Ό  φυσικός σχηματισμός τής Παλαιστίνης 
είνε επίσης πολν περίεργος κα'ι ίσως μοναδικός 
εν τή γεωγραφία τοΰ Κόσμον. ’Άν και μ ικρά  
κατα τήν επιφάνειαν βρέχεται είς Αρκετά μεγά- 
λην εκτασιν υπό τής θαλάσσης ήτις μετριάζει 
την θερμοκρασίαν τοϋ κλίματός της, δροσίζει 
τα παράλιά της και σχηματίζει πολλούς μ ι 
κρούς λιμένας οΐτινες δύναντα ι να παράσχουν 
μεγά).ας υπηρεσίας είς τήν Ακτοπλοΐαν δ ι ’ έμ-  
πόριον μεγάλων εκτάσεων είς ”Ελ Άρίς, 
Γάζαν Άσδώδ, Ίόππην, Ά θλίτ . Ταντονρα, 
Καισάρειαν, Χάϊφαν, ”Αγιον ’Ιωάννην “Ακρης 
Σονρ (ή Αρχαία Τυρός) Σάϊδα  (ή παλαιό. Σ ι-  
δών) πλησίον τής Βηρνττοϋ .

Τό έδαφος δ ίν  είνε επίπεδον Είνε άπεναν



τίης πολύ Ανώμαλον πολύ γραφικόν, πολν πο ι-  
κίλον, με συχνός κνρτώαιις και έπιχαρίτ^νς 
κυμάνσεις έχον λόφους πετρώδεις Από τό /ιέ - 
ρος τής Ίονδαίας και στρογγυλούς κα'ι καλ
λιεργησίμους γηλόφους Από τό μέρος τής Γαλ- 
λιλαίας.

’Από τής παραλίας ή γή άννψούται βαθμη  
δον και κ α ι '  ολίγον καθώς εισέρχεται τις είς 
τό εσωτερικόν φθάνει δε ει’ κόλως μέχρις 860 
μέτρων νψους, είς Ίερονσαλήμ εν Ίουδαία κα\ 
είς Σαφεδ, εν Γαλιλαίο..

Πλησίον τής Ί ρ ο ν σ α λ ή μ  έπι μιας υψηλής 
κορνφής ενρίσκεται είς ϋψος χιλίων μέ ιρων  
ή Ραμά δπου κε ΐια ι ό τάφος τον Σαμουήλ κα'ι 
όπόθεν εν ήμέρα α ιθρία δύναται τις να διακρίνΐ] 
την Νέκραν Θάλασσαν πρός Αιατολάς. την δ ί  
Μεσόγειον Θάλασσαν πρός δνσμάς. Ά πό τό μέ
ρος τής Γαλιλαίος τό έδαφος Ανυψοϋται πάντοτε 
μέχρι τής χαμηλοτέρας όροστοιχίας τοϋ δρους 
Λιβάνου, τό όποιον με τόσην θείαν γάριΊ 
ύμνοϋν οι πο ιητα ί μας κα'ι οί ψαλμωδοί μας.

Τα σύνορα τής Παλαιστίνης φθάνουν είς τούς 
πρόποδας τοϋ δρους Χερμών , δνομαζομένου  
νπό τών ’Αράβων Τζεμελ ’ ί'λ Σέϊχ, έχονιος  
ϋψος 3000 μέτρων κα'ι σχεδόν διαρκώς κεκα- 
λυμμένον Ατ.ό χιόνα.

'Ολίγον κατόπιν τών υψωμάτων αντών εν-  
ρίσκεται μία χαμήλωσις Απότομος, βαθεία κα'ι 
ταχεία. Ε'ιε ή πεδιός τοΰ Ιορδάνον με τονς 
παραποτάμους τ ο ν . ρίπτοντος τα υδατά τον με 
ταχύτητα τρομακτικήν κα'ι σχηματίζοντας κα 
ταρράκτας (ό καταρράκτης τοϋ Ίαρμούκ είς 
τό Τζιολαν παρέχει θέαν έκ τών ώραιοτέρων).

Ό Ιορδάνης  Αναχωρών έκ τοϋ Χερμών δ ι 
έρχεται τήν λίμνην Χονλέ {τήν λίμνην τής Τι- 
βεριάδος), έχονσαν τό σχήμα μιας λύρας, και 
εισβάλλει εντός τής Νέκρας Θαλάσσης. Τό π ε 
ρίεργον είναι δτι τό χαμήλωμα τοϋτο ευρισκε- 
ται υποκάτω τής έπιφανείας τής θαλάσσης■ 
"Ολη ή πεδιας αυτη ε'ινε τρόπον τινα υπόγειος 
προερχομένη Από τοϋ Θεώμ (Αβύσσου) διότι 
ή λίμνη τής Τιβεριάδος είνε είς 2^0 μέτρα 
υποκάτω τής έπιφανείας τής θαλάσσης και ή 
Νέκρα θάλασσα είς 400 μ έ ιρα

Κατόπιν δπιοθεν τοϋ περιέργου τούτον χα 
μηλώματος. έκ νέον τό έδαφος Ανυψοϋται είς 
δρη στρογγυλά Από τό μέρος τοϋ Χωράν κα'ι 
τής παλαιάς χώρας τοΰ Μωάβ . Διν θα π α ρ α 
λείψω να σάς Αναφέρω τήν τόσον εύφορον και 
χαριτωμένην πεδιάδα τοΰ Σαρών , ήτις κατέρ 
χεται Από τήν χαμηλήν όροστοιχίαν τών οι_έων 
τής Ίουδαίας μέχρι τής θαλάσσης, και την 
ύπερήφανον εκείνην παδιάδα τοΰ Ίεσραελ την 
δνομαζομένην υπό τών 'Αράβων Μερδζη Ιβν 
°Ομρ '(πεδιός τών υιών τοΰ "Ομβρι) ή όποια 
Αιετέλει ώς φαίνεται μέρος τής έπιχορηγή- 
σεως τών βασιλέων τοΰ Ισραήλ' πεδιάδά ητις 
κλείεται είς μίαν της ax jav υπό τοϋ δρονς Θα-

βώρ τοΰ μεγαλοπρεπούς και έπιχαρίτον θέας. 
και είς τήν άλλην νπό τοΰ δρονς Καομέλ τό 
όποιον βρέχει τήν άικ^αν του έντός τής θαλάσ
σης. Εντός τής πεδιάδος ρέει ό ποταμός Κι- 
σών φημισμένος είς τό. άθλα τής Δεβόρρας: 
“Ολη ή χώρα τής Γαλιλαίας έχει τήν μορφήν  
μιας μικράς  'Ελβετίας.

Θα έκονραζα τήν προσοχήν σας έαν ήθελον 
σάς Αναπτύξϊ] ένταΰθα άλλας έπ ισ 'ημονικός  
θεωρεία; Αφορώσας εις τήν Γεωλογίαν τής' Πα
λαιστίνης Εδώ επίσης υπάρχουν περίεργά τινα 
φαινόμενα άξια μνε ίας . °Οσον μικρά και αν
ε'ινε ή Παλαιστίνη Ιγκλείει δείγματα παντός ε ί 
δους γεωλογικών γαιών.

Τί να είπη τις δια τό κλίμα ; Μεγάλη πο ι
κιλία συναντάται έπίσης είς τα μετεωρολογικά 
φαινόμενα Είς τήν πεδιάδα τοΰ Ίορδάνου  
πλησιάζομεν σχεδόν πρός τούς τροπικούς, πρός 
ιας θερμοτέρας χώρας. eO φ ου ιξ  δύναται να 
καλλιεργηθώ έν αυτή. Έπ'ι τοΰ δρονς Χερμών 
τό χιόνι εινε σχεδόν διαρκές. Και ξενρετε πό-  
σος καιρός χρειάζ> τ αι δια να νπάγη κάνεις 
Από τό εν τών δύο τούτων σημείων είς τό 
άλλο ■ Μόλις δλίγας ώρας.

Ενρισκόμενος τό καλοκαίρι παρα τόν Ίορ -  
δάνην έν τ ω  μέαφ φλογερού καύσωνος, ό τα- 
ξειδιώτης δύναται να στείλγι τήν αυγήν ένα “Α
ραβα δια να τοΰ φέρη πάγον άπό τό βουνό. Μετ 
δλ.ίγας ωρας δ “Λραψ θα έπι στρέψη φέρων είς 
τόν κονρασμέ) ον ταξειδιώτην τό μέσον να δροσι·  
σθή. Χρειάζονται πέντε ώραι μόνον δια να ν  - 
π άγη τις άπό τήν Ιεριχο) είς Ιερουσαλήμ και 
έκ τής Τιβεριάδος είς Σαφέδ ■

Τόν γειμώνα ή διαμονή είς τήν πεδιάδα τοϋ 
Ίορδάνου είναι πολύ ευχάριστος, ή δε Τιβε- 
ριός με τός θερμός πηγάς της κα'ι ή Γαδάρα 
ή έναντι ενρισκομένη μέ τας ιδίας πηγας 
κα! μέ ία  ερείπια μιάς παλαιάς ρωμαϊκής πό
λεως μέ τούς ναούς της και τα Αμφιθέατρα 
της, δύνανται να καταστούν ιδεώδεις σταθμοί 
λουτρών δια τόν χιμώνα Τό καλοκαίρι Ανέρ
χεται τις πρός τά νψη, πρός τό δρος Θαβώρ 
κα'ι τό δρος Καρμ'ελ και πρός τα δρη τής 
Ί< νδαίας δια να άπολαύση δροσερού κλίματος. 
°Οταν καταακευααθοΰν εύκολοι πρός συγκο ι
νωνίαν όδο'ι έν τή χώρα, αί μετακινήσεις αν- 
ται θα είνε συχναΐ και αί διατριβαι έν τή έξοχή 
δα εϊνε δν ια τα ί δ ι ’ δλον τόν κύαμον.

Ή  Παλαιστίνη λοιπόν έχει θέας λίαν ποικί 
λας, 77ολύ γραφικός, πλήρεις ενδιαφέροντος. 
Ό  ουρανός της ε'ινε έπι πολλούς μήνας καθα-  
ρώτατος, κνανοϋς, τό κλίμα της ενχάριστον. 
Ό  Στράβων σνγγραφεύς ρωμαΐΓς λέγει δτι 
δλη ή χώρα είνε ένας Αληθινός κήπος, τοαοΰ- 
τον ή δενδροκομία 7]το άφθονος.

Μήπως ή ποίησις ή όποια Αποπνέει άπό τήν 
ώραίαν ταύτην χώραν δέν συναντάτ αι είς τούς

πλείστους τών ψαλμών κα'ι τό δροσερόν "Ασμα 
’Ασμάτων ;

Κατα τας ήμέι ας μας ή χώρα αυτη έξυ- 
μνήθη· νπό τοΰ Ρεναν δστις περιγράφει θαύμα -  
σίως τήν Γαλλιλαίαν έν τώ βιβλίιο του περι 
τον βίον τοϋ Ιησού. Και δ ήμέτερος σνγγρα 
φεύς Μαππού περιγράφει επίσης τό κλίμα και 
τήν γεωργικήν ζωήν τής Ίονδαίας έν τώ βι· 
βλίφ τον , « Άααβατ Σιών» (Αγάπη τής Σ ιών.)

Λέγουν δτι ή χώρα ε'ινε άγονος και ξηρά. 
’Εγώ Αντιλέγω. ’Εγώ δηλώ Απ' έναντίας δτι 
είνε πολύ νγροτέρα πολλαιν άλλων χωρών τής 
Τουρκίας. ’Αναμφιβόλως δσοι διέιρεξαν αυτήν 
μόνον δια τοΰ μ ικρού σιδηροδρόμου ό όποιος 
μάς οδηγεί έκ τής Ι όππ η ς  εις τήν Ίερονσαλήμ 
και διέρχεται από τόπονς πετρώδεις δια να φθάση  
είς τήν αγίαν πόλιν. σχηματίζονν μίαν κακήν 
Ιδέαν περι αυτής. Χρειάζεται να την διατιέξη  
τις κ α θ '  δλας τας διευθύνσεις Από Βορράν είς 
Νότον καί Από Άνατολας μέχρι Δνσμών. να 
έπισκεφθή τας κοιλάδας της, να περιέλθη τήν 
χώ^αν ή οποία κατέρχεται άπό τήν Χεβρών 
και φθάνει είς Μπέρ Σέβα κα'ι Γάζα, να γνω- 
ρ'ση δλην τήν παραλίαν, δλην τήν κοιλάδα τοΰ 
Ίορδάνον, τα νψη τοΰ Καρμήλον και τοϋ 
Θαβώρ, τήν κοιλάδα τοΰ Κισών, την τόσον 
ώραίαν τήν τόσον ενφορον, τήν κάτω κα ’ι τήν 
άνω Γαλιλαίαν, τήν νπεριορδάνειον χώραν, δια 
να σχηματίση μίαν Ακριβή ιδέαν τον πλούτου 
τοϋ ευφορωτάτου τούτου εδάφους, τοΰ τόσον 
πολυμόρφου ποικίλου κα'ι διαφόρου τήν θέαν, 
τήν ώραιότητα και τας καλλιέργειας.

Εινε ή χώρα τών ονείρων και ταύτοχρόνως 
τών κερδοσκοπιών κα'ι τών γεωργικών επιχειρή
σεων. ’Εν τή χώρα ταύτη χάρις είς τούς προ-  
φήτας μας προύτάθη ένώπιον τής Ανθρωπότη- 
τος τό νψηλότερον ιδανικόν. Έ κεΐ αί τρεις μ ο 
νοθεϊστικάI θρησκεΐα ι αί δποΐαι επικρατούν εις 
τόν κόσμον έδωκαν Αλλήλαις κοινόν έντενκτή- 
ριον. Έ κεΐ έπίσης ή γεωργία έφθασεν είς τήν 
Αρχαιότητα είς Αι άπτνξιν άγνωστον και έπ'ι τών 
ημερών μας.

Πίπτει είς τήν χώραν ταύτην περισσότερν 
νδωρ παρα είς πολλας χώρας τής Ενρώπης 
καί πρό πάντων είς πολλά μέρη τής'Ανατολής, 
τής οποίας τό δροπέδιον ε'ιε εντελώς άγονον 
κα'ι δέν παρέχει είμή μόνον Αμφίβολον; καλλ ι
έργειας.

Ό  μέσος δρος τής βροχής είνε πλέον τών 6(>0 
χ ιλ ιοσ ι. κατ’έτος καί είς μερικό έι η τοϋτο φ θά 
νει κα'ι υπερβαίνει τα 800 Τό κνριώτερον ε'ι ε δ 
γεωργός να γνωρίζΐ] δια καταλλήλων έργων, δια 
βαθέων κα'ι έπικαίρων καλλιεργειών να χρησι-  
μοποιή τα άφθονα ταϋτα περιοδικό ϋδατα, ά -  
τινα πίπτουν ουρανόθεν δια μερικός μόνον η 
μέρας κατα κανονικός περιόδους τών μηνών  
Δεκεμβρίου, Ίανοναρίου, Φεβρουάριου καί 
Μαιτίον· Τό υδωρ ενρίσκεται είς μικρόν β ά 

θος έντός τοΰ έδάφονς όπόθεν έξάγεται μέ Αν
τλία :, δια να ποτίση είς τα πέριξ τής Ί όπ -  
πης τός περιφήμονς έκείνας πορτοκαλλέας αί 
δποΐαι Αποτελούν τόν πλούτον τής χώρας, Έγώ 
αυτός έμέτρησα έπί μ ιάς μανδα ' ΐν ιάς  4000 
καρπούς.

(Μετάφρ. Λ  Πετράτου)

(έπεται συνέχεια)

ΕΒΡΑΙΟΙ, ΙΣΡΑΗΛΪΤΑΙ, ΙΟΥΔΑΙΟΙ
Είς τό φύλλων τή; « Πατρίδος» τής 24 Φε

βρουάριου Ανέγνωμεν τό παράδοξον δτι ένας 
έβραϊος παοαπονεΐται διά τήν προσωνυμίαν « Ε 
βραίοι» τήν όποιαν ήθελε Αι τ ικαθισταμένην δια 
τήν « Ισραηλΐται ο . Άναγνώσατε γελειωδε- 
ατέραν παρατήρησιν ; Αί τρεις προσωνυμίαι 
«έβραΐοι, Ίσραηλΐτα ι , Ι ο υ δα ίο ι ,»  έχουν και αί 
τρεις τόν Ιστορικόν των λόγον, ουδεμία δέ 
τών τριών έχει προσβλητικήν έννοιαν. ΙΙερί 
τής προσωνυμίας « έβραΐοι» πολλ,ά έγράφησαν. 
Λυτός δ γενάρχης Ά βραόμ ό Αποβός σύμβο-  
λον ευλογίας , ώνομάσθη <ι’Αβραάμ ό έβραΐο;»  
πώς λοιπόν να θεοορηθή ή λέξις προσβολή · 
Είτε ή λέξις παράγεται έκ τοΰ 'Έβερ προγόνου 
τού Ά βραόμ είτε σημαίνει «περά της» ό κ α 
τοίκων δηλαδή πέραν τοΰ Ενφράτον ποταμού  
χώραν,ε'ιναι Αναντίρρητον δτι οϋτως ώνομάσθη  
ή φυλή Από παμπαλαιοτάτην εποχήν. Ά κρ ι-  
βέστερον δεδομένου δτι δ λαός ό έβραϊχός χρο - 
νολογεΐ τήν γέννησίν τον Από τόν Ά βραόμ,αρα  
τό δνομα έβραϊος ε ίν/ ι Αρχαιότερον αντοϋ τ ο ύ 
τον τοΰ Πατριάρχου. Ό  Ιω σ ή φ  λέγει ευ ρ ι 
σκόμενος έν Αίγύ~τω δτι Απήχθη έκ τής χώ 
ρας τών έ β ρ α ίω ν » έξ ον φαίνεται δτι δ ιάφο
ροι πληθυσμοί ώνομάσθησαν « Έβραΐο ιτ> πρό 
τών προγόνων μας. Ουτοι Αοιθμοϋντες δλίγας 
μόνον δεκάδας Ατόμων Αποτελοΰντες άσημον 
κατα τήν σπονδαιότητα οικογένειαν, δέν ήδύ- 
ναντο νά κατέχονν μεγάλην μέ τό όνομά των 
χώραν γνωστήν μέχρις Αίγυπτου. Ύ ποθέτομεν  
δτι τό δνομα α'Εβραίοι» εϊ/ε περιληπτικήν 
έΐΊ οιαν,είς Αρχαιοτέραν ε π ο χ ή ν  καθίος περίπον 
ή λέξις «.Φράγκο;» ή όποια έδίδετο πρός τίνος 
έν Ανατολή καί δίδεται Ακόμη είς δλονς τούς 
λαούς τής Δυτικής Ενρώπης■ Έπεκράτησε 
Ακολούθως ή δνομασ α « Ε βρα ίο ;»  δια μόνην 
τήν φυλήν τοΰ Ισραήλ .

Ί Ι  ονομασία « .Ίσραηλΐιαι» είναι μερικωτέρα 
Αποδοθεΐσα εί; τούς Απογόνους τοΰ Ισραήλ.Πολύ  
μετά ταΰτα μετα τήν έπικράτηοιν τής φυλής τοΰ 
Ι ο ύ δα ,  καί τόν σχηματισμόν τού Βασιλείου τοΰ 
Ι ο ύ δα  έκλήθησαν οί τό Βασίλειον τοΰτο Απο - 
τελοΰντες « Ίεουδήμ» έξ οι> τό έλληνικόν Ί ο ν -
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δαϊοι. Οντως τό a 'Εβραίοι» είναι γενικώτερον, 
μερικώτερον dk τό a Ίσραηλΐτα ι» καέ μερικώτε- 
τον άκόμη τό a ’Ιουδαίοι» . Ε πομένω ς δλοι οί 
Λαοί οί Αρχαίοι οι όποιοι πιθανόν ώνομάσθησαν  
a 'l ' βραΐαι» εάν υπήρχον οήμερον δεν θα ήδύ- 
ναντονα ώνομασθονν «ίσραηλΐται» διότι ή ονο
μασία αν τη ηρχισεν άπό τονς Απογόνους τοϋ 
Ισραήλ, επίσης και τό όνομα «Ιουδαίος'» δεν 

Ανήκει είς ολονς τονς «ίσραηλίτας» άλλα είς τονς 
εκ τούτον Αποτελέσαντας τό Βασίλειον τον Ι 
ούδα' (φυλή τοϋ Ίονδα , με ομάδας τινάς τών 
άλλων φυλών, καί φυλαι τοϋ Βενιαμίν και. Μα· 
νασσή .) Οι σημερινοί εβραΐοι οι Αμεσώτερον 
καταγόμενοι εκ τοϋ Βασιλείου τοϋ Ίονδα, δύ- 
ναται να ώνομασθοϋν και «έβραΐοι» και «ίσ-  
ραηλΐται» και «Ιουδαίο ι» .

Ονδεμία λοιπόν τών τριών ονομασιών εχει 
τι τό προσβλητικόν, άλλα και αι τρεις έχουν ι 
στορικήν σημασίαν. Έπεκράτησε δε να δωθή  
ή aεβρα ϊκή» δνομασ ί ι  γενικώς είς την γλώσ
σαν ή όποία πολν σωστά, λέγεται «εβραϊκή» και 
δχι ί ιραηλ ιτ ική , διότι ταύτην ώμίλονν πολλοί 
λαοι και πρό άκόμη τών Απογόνων τοΰ ’Α
βραάμ ί) τοΰ Ισραήλ . Ί1 ονομασία Ιουδα ίο ι ,  
έβραϊστί Ίεονδημ είναι ή μάλλον έν χρήσει μ ε 
ταξύ έβραίων. Δεν ήξεύρομεν διατι έπεκράτησε 
νά θεωρηθγ, ώς Αριστοκρατική όντως είπεΐν 
προσηγορία της φυλής, ή λέξις a Ίσραηλΐται» 
ενώ Αδιάφορος ή λέξις a Ιουδα ίος»  και π ροσ 
βλητική ή λέξις «έβραϊος» !  Οί κάμνοντις τάς 
διακρίσεις ταύτας ομόδοξοι η μή είναι Αγράμ· 
ματοι Ακριβώς οσον οί περιφρονοϋντες φυλήν ή 
όποία διά τοϋ κηρύγματος τών προφητών της 
εδωσε τόν τόνον είς τά Ανθρώπινα ιδανικά τής 
Αγάπης και τής δικαιοσύνης, τά όποια χωρ'ις 
τήν φυλήν ταύτην, θά  ήσαν κατά πασαν π ι
θανότητα άγνωστα είς τόν κόσμον μέχρις σ ή 
μερον.

Δι’ ήμας και τά τρία ονόματα «έβραϊος «.Ισ
ραηλίτης» «Ιουδαίος λ είναι ομοίως τιμητικά, 
διότι Αποτελούν σνμβολον αρμονικής ιστορίας 
τετρακισχιλίων περίπου ετών, κατά τά όποια δ 
ήμέτερος λαός όνειρεύθη κα'ι είργάσθη διά τήν 
Αδελφοποίησιν τής Ανθρωπότητο;, ή όποια φεΰ 
πολν An έχει Ακόμη νά συντελεσθη.

Μ. X .

ΔΙΑ Τ Α Σ  ΣΓΝΑΛΕΛΦ Ο ΓΣ
■ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ1 'ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" "ΕΜΠΡΟΣ" 

“ΘΑΡΡΟΣ» (της ©εόόαλο·»ίν,ης)

Είναι δυνατόννά συντελεσθΐ) ή πρόοδος μι2; 
μεγάλη; Πατρίδος, ενός Κράτους, χωρίς τήν 
μερικήν πρόοδον μιας έκάστης επαρχίας μι&ς 
έκάστη; πόλεως; Έάν αί ’Αθήναι, ή Θεσ
σαλονίκη αί ΙΙάτραι χωρισθώσι εις δύο αντίθετη

στρατόπεδα των ίδιων συμπολιτών, τό κακόν 
δέν θά άντανακλ^ έπί τής γενικής καταστά
σεως τής χώρας ; Ή Θεσσαλονίκν] θά εΐ'πουν 
τινές παρουσιάζει τό φαινόμενον πόλεως κα- 
τοικουμένης ύπό ποικίλης έθνότητος στοιχείων. 
Ά λλά τί πρός τοΰτο; Μήπως ή διαφορά έθνό- 
τητο; καί δόγματος εμποδίζει την αδελφικήν 
συνεργασίαν ύπέρ τής κοινής ΙΙατρίδος ; Καί 
ποιον Κράτος είναι όμοειδές; Μήπως είναι 
τοιαυτη, αύτή ή Γαλλία, ^ώρα την οποίαν 
θεωροΰμεν κ α τ ’ εξοχήν, μετά ίδί^ την μεγά- 
λην συγκεντρωτικήν καί αφομοιωτικήν εργα
σίαν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, έπιτυχοΰσαν 
τήν ενότητα τής γλώσσης καί τοΰ πατριωτι- 
κοΰ αισθήματος; Παραλείποντες άλλας μικράς 
διαιρέσεις, μήπως εκατομμύρια ολα Γάλλων, 
δέν άγνοοΰν τήν γαλλικήν ,οί ΙΙροβηγγιανοί λ. 
χ.καί οί Βρεττανοί; Τις αγνοεί οτι ό μεγαλεί- 
τερος σημερινός ποιητής τής Γαλλικής χώρας, 
ό Μιστράλ, έ'γραψε τά αριστουργήματα του 
εις τήν προβηγκιανήν γλώσσαν, διότι δταν 
άνεγνωσε τό πρώτον γαλλικόν του ποίημα είς 
τήν μάνα του, αυτή τοΰ είπεν : Παιδί μου δέν 
ένόησα τ ίπο τα ;» Μήπως τά ήθη καί έθιμα συν- 
ταυτίζονται;Τ ίς δέν ενθυμείται οτι δταν ή κυ- 
βέρνησις τών ΙΙαρισίων ήθελε νά απαγόρευση 
χωρίς νά τό επιτυχή ποτέ τά ; ταυρομαχίας, 
εύρέθησαν Μασσαλιώται άνακράζοντες: a Ήμεΐς 
δέν ήμεθα Γάλλοι, εΐ'μεθα προβηγγανοί; αΚαί 
δέν κατηγορήθησαν οί Βρεττανοί διά τάς τρυ- 
φεράς σχέσεις των μέ τούς Κέλτας τής ’Α γ
γλίας; Μήπως διά τά ; διαφορά; ταύτα; φρο
νεί κανεί; σοβαρώ; οτι οί Βρεττανοί καί οί 
ΙΤροβηγγικνοί είναι ολιγώτερον γάλλοι πατοιώ- 
τα ι τών λοιπών;

Άφοΰ λοιπόν ολοσχερή; άφομοίωσις, δέν 
είπήλθεν ουτε θά έπέλθη ποτέ είς Κοάτο; τό 
όποιον αριθμεί ιστορίαν πολλών έκατονταετη- 
ρίδο)ν,(δέν θά έπέλθη άφοΰ άπεναντία ; παρα- 
τηρεΐται έκεϊ άναγέννησι; τοΰάρχαίου προβηγ- 
γιανοΰ καί βρεττανικοΰ π/εύματο;) πώ ; είναι 
δυνατόν νά άπαιτήση τ ι; τό θαΰμα νά ί'δη 
μεταμορφωθέντας άπό μίαν στιγμήν είς τήν 
ά λ λ η ν ,  αλλοεθνείς διατελέσαντες ύπό μή ελ
ληνικήν έςουσίαν έπί 500 έ'τη περίπου; ’Εάν 
δέ οί αλλοεθνείς ουτοι είναι άληθέ; οτι τή ; 
προηγούμενη; διοικήσεω; διατηροΰσιν είσέτι 
εύγνώμο/α άνάμνησιν, τοΰτο δ ; θεωρηθη μάλ
λον τίτλο; τιμητικό; δ ι’ αύτούς καί εχέγγυον
£ ’ ' ι  " ' ' !> ’ Λ I Iοι ημα; οτι υπο Οικαιοτεραν οιοικησιν παρε- 
χουσαν προσέτι ολα τά καλά τή ; ελευθερία;, 
θά γίνουν πολΐται πολύτιμοι καί άφοσιωμένοι.

Εναπόκειται δέ εί; ήμα;, νά συντελέσω- 
μεν ίοστε οί νεοι συμπολΐται μα;, ένωτισθώσι 
τήν πρό; τήν Ελλάδα αγάπην. ’Ά λλω ; τε, 
έάν μία αθλητική εορτή, ή εν άρθοον έφημε-
/ jS Μ { ! · J \ λριοο;, η η φεσοφορια γίνουν αφορμή οημοσιο- 

γραφικών ή άλλων έπιθέσεων. δεν θά ύπάρνη

δύναμι; είς τόν κόσμον, νά πείση τούς έβραί
ους οτι δέν έζων ήσυχώτερα έπί Τουρκία;.

Ή  έξάσκησι; βία; ή τρομοκρατία τά ; όποία;' 
συνεβούλευεν έσχάτω; μία έφημερίς είναι 
αλυσιτελή καί άνάξια τοΰ έλληνικοΰ πολιτι
σμού, αρκεί δέ πρό; άναίρεσιν τή ; τερατολο
γία ; νά στρέφη κανεί; μίαν σελίδα τής ιδία; 
έφημερίδος, οπου διαμαρτύρεται εναντίον τών 
βιαιοτήτων τοΰ τουρκικοΰ σωβινισμοΰ. Πώς 
λοιπόν θά ήτο έπιτετραμμένον ε ί; Κράτο; 
πολιτισμενον δτι είναι καταδικαστέον ε ί; 
Κράτο; βάρβαρον; Οί χειριζόμενοι τήν πένναν, 
δεν πρέπει νά έχουν πρωτίστην αρετήν τήν 
αλληλουχίαν, τών σκέψεων καί τών φρονη
μάτων;

Τά βίαια μέσα, οί διωγμοί δέν είναι έλληνι- 
κοί, καί αν αί μέθοδοι αύται είναι έν χρήσει 
παρ’ άλλοι; λαοΐς, ενα; λόγο; περισσότερο; νά 
άποκρουωνται άπό τόν έλληνικόν λαόν. Έάν 
Α ρωμαϊκή βία κατέκτησε τήν Ελλάδα, ή 
έλληνική έξημέρωσις κατέκτησε τόν ρωμαϊ
κόν κόσμον, ό όποιος δέν ύπάρχει πλέον ένώ 
υπάρχει ό λαός ό αντιπροσωπεύω'/ τόν έλλη- 
νισμόν. Δύο έθνη άλλως τε μόνον τοΰ αρχαίου 
κόσμου δέν έζηφανίσθησαν άπό τόν στρόβυλον 
τοΰ χρόνου. Τό έλληνικόν καί τό έβραϊκόν, 
διότι αντιπροσωπεύουν τάς δύο αιωνίους ιδέα; 
τοϋ Καλοΰ καί τοΰ Δικαίου. Είναι αιώνια ώς 
αί ίδέαι αύταί. Έ πί πλέον ό Εβραϊσμό; καί 
ό Ελληνισμός είναι αυτόχρημα ίδέαι. καί 
διά τοΰτο,άψηφοΰν τόν θάνατον.Έάν ό έβραϊος 
αναμορφωτής, ό εύαγγελίσα; ε ί; τόν κόσμον 
τό έβραϊκόν ρήμα έφοόνει οτι τέκνον τοΰ 
’Αβραάμ, είναι περισσότερον τοΰ έκ σπέρ
ματος, ό έμπεποτισμενος τάς άρετάς αγάπης 
καί δικαιοσύνης τοΰ Πατριάρχου, μή καί ό 
’Ισοκράτης δέν λέγει εί; τόν πανηγυρικόν του 
οτι αί ’Αθήναι έθεώρουν ελληνα; μάλλον τού; 
έ'χοντα; μέ αύτού; δμοιον τόν πολιτισμόν 
παρά τού; μέ αύτού; έ'χοντα; όμοίαν τήν κα
ταγωγήν ;

Έκ τούτου εξάγεται σχετικώ; μέ τόν Ε λ 
ληνισμόν, οτι ή δύναμί; του ή κατακτήτρια 
είναι ολω; ηθική, καί οτι εύκολώτερον γίνε
ται τ ι ;  ελλην, παρά ό'τι δήποτε άλλο. Έάν 
άληθώ; έκαστο; πολιτισμένος άνθρωπος είναι 
πνευματικώς ελλην, δέν είναι εύνόητον οτι 
οί αλλόγλωσσοι, οί άλλοεθ,εϊς οί λόγω κατα- 
κτήσεως συμμετέχοντες σήμερον τής ελληνι
κής πατοίδος, ευκόλως θέλουσι κατακτηθη αν 
λαό; καί πολιτεία άναδειχθοΰν άληθώ; έλ- 
ληνικοί; Οί προσπαθοΰντε; ώς έκ τούτου νά 
αποξενώσουν τή ; 'Ελληνικής ίδεας αλλοε
θνείς οί όποιοι ρέπουν είς τοΰτο λόγω πολιτι- 
σμοΰκαί συμφέροντος κάμνουν εργον ήκιστα 
πατριωτικόν.

Επανερχόμενοι εί; τήν πολιτείαν πρό; τού; 
Εβραίου; Θεσσαλονίκης, ή λογική καί τό πρα.τ

κτικόν πνεΰμα, πείθουν δτι ή ποοαγωγή τή ; 
πόλεω; αποτελεί τήν μέριμναν πάντων άνε- 
ζαιρετω; τών Θεσσαλονικέων. Δέν επιτρέπον
ται λογικώ; ύπόνοιαι οτι κάτοικοι άπό αιώνα; 
εγκατεστημένοι εί; ενα τόπον καί έργασθέντε; 
ύπερ αύτοΰ έ'παυσαν νά πράξουν τοΰτο περιελ- 
θόντες ύπό Κράτο; μάλλον εύνομουμενον καί 
φιλελεύθερον! Είναι άκατανόητον ώ; έκ τού
του πώ ; πασα έπιτροπή, ή μελετη σκοποΰσαι 
τό μέλλον δχι τής Παλαιστίνη; ή τής ’Ιερου
σαλήμ άλλά τή ; Θεσσαλονίκη; χαρακτη
ρίζονται ώ ; έβον,ϊκαί άντί νά συζητηθοΰν μ ετ ’ 
ήρεμία; καί επιστημονική; άντικειμενικότη- 
το ;. Ό γράφων έ'λαβε καί τήν προσωπικήν 
άντίληψιν δτι μία φίλη του έφημερί; έχαρα- 
κτήριζε ώ; έπίβουλον, ώ ; ανθελληνικήν τήν 
άπαίτησιν τών εμπόρων ζακχάρεως διά την 
ύποτίμησιν τοΰ έμπορεύματο; ύπό τή ; άστυ- 
νομίας, ά λλ ’ έ'παυσε πΧσαν πολεμικήν δταν 
έπείσθη, δτι οί έ'μποροι εκείνοι ήσαν κατά 
μέγα' μέρο; μή εβραΐοι, ό πρόεδρο; δέ αύτών 
ελλην! Όποία άντικειμενικότη; καί ελευθε
ρία σκέψ:ως!

Τελο; πρέπει νά παρατηρηθη καί τό έξή; 
τοΰτο πολύ σπουδαΐον ύπό πατριωτικήν επο- 
ψιν, καί μερικώς ύπό τήν έ'ποψιν τοΰ ήμετερου 
συμφέροντο;, τοΰ τή ; δημοσιογραφία;.

Τό πρώτιστον στοιχεΐον άφομοιώσεω; είναι ή 
γλώσσα. “Ώστε, πώ ; θά άναγνώση τ ι; έφημε
ρίδα; εί; τά ; όποία; είναι τ ι; βέβαιο; δτι θά 
εύρη ΰβρει; κα τ ’ αύτοΰ; Ή  a Ίσραηλιτική 
Έπ,ιθεώρησι;» ή όποία καθώ; έμφαίνεται άπό 
τό πρόγραμμά τη; τοΰ πρώτου φυλλου (Μάρτιο; 
1912) σκοπόν είχε καί τήν διάδοσιν τή ; έλ
ληνική; εί; τήν ’Ανατολήν παρά τοΐ; ίσραη- 
λίταις,έσκέφθη άκριβώ; τοΰτο: νά προσέλκυση 
ε ί; τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί όιά ταυτη; 
είς τήν έλληνικήν ιδέαν, τού; όμοδόζου; της, 
διά αναγνωσμάτων συμπαθών είς αύτους ελ
ληνιστί γεγραμμένων. Ή  επείγουσα «ΰτη ερ
γασία τής διαδόσεως τής γλώσσης μας τόσον 
ταχύτερον θά στεφθη ύπό έπιτυχία; δσφ τα 
έλληνιστί γραφόμενα έμπνέονται ύπο πνεύ
ματος εύθύιητο; καί ελευθερία; καί απέχουν 
μισαρών σωβινιστικών εκδηλώσεων.

Έάν δύο αιώνα; πρό τοΰ Χριστιανισμοΰ, η 
έλληνική έγινε κοινής χρήσεω; έν Ιερουσαλήμ 
και παρά τω έβραϊκώ κόσμφ, τοΰτο οφείλεται 
διότι ό τότε έλληνικό; κόσμο; συμπαθώ; διε- 
κειτο πρό; τούς ’Ιουδαίου;, μέχρι τοΰ σημείου 
νά γράφουν οί μέν Σπαοτιαται έπιστολα; εί; 
τόν αρχιερέα τή ; ’Ιερουσαλήμ διατεινομενοι 
δτι καί αύτοί εξ ’Αβραάμ κατάγονται, αί δέ 
’Αθήναι νά ψηφίζουν άνδριάντα και χρυσοΰν 
στέφανον ύπέρ τοΰ Ί  ρκανοϋ Βασιλεω; τής 
Ίουδαίας. Μ. X.
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Ό Σαβατάϊ Τσεβί έγεννήθ/) εν Σμύρνη κατά 
τό έτος 1626 έκ πτωχών γονέων. Άπό μι- 
κρας ηλικίας έ'δειζεν ίδιάζουσαν ιδιοφυίαν καί 
τοιαυτην προοδον έν τοΐς γράμμασιν, ώστε 
κατα τινα τουλάχιστον λαϊκήν παράδοσιν, 
εν ήλικια 9 ετών έγνώριζε πολλάς τών ξένων 
γλωσσών και τοσοΰτον την παλαιάν Διαθήκην 
και το Τχλμουί, ώστε ό διδάσκαλός του ώμο- 
λόγησεν οτι δεν ήδύνατο πλέον νά διδάξηαύ- 
τόν. Έν ηλικία 1ί) ετών, συνεζήτει μετά 
τών σπουδαιότερων ραββίνων κινών τόν θαυ
μασμόν αυτών, εν ήλικια 5ε 18 ετών ή'ρχισε 
δημοσία κηρυττων. Έν τοΐς κηρύγμασιν αύ
τοϋ προσεπαθει ιόια μυστικώς έρμη· εύων τάς 
προφητεία; περί τή ; έλεύσεως τοϋ Μεσαίου 
νά. δείςη δτι αυτη έπίκειται, μέλλουσα νά 
συμβή κατά τό 1618. Οί ραββΐνοι τής Σμύρ
νης κατεδεικνυον τό σφαλερόν τής γνώμης 
αυτοΰ και επικίνδυνον άμα καθ’ δσον ήδύνατο 
να διεγειρν) τούς Τούρκους τής Σμύρνης εναν
τίον αύτοϋ καί τών ’Ιουδαίων καθόλου, άλλ’ 
ουτος επεμενε μέχρις ου οί ραββϊνοι τής Σχύρ- 
νης τη βοήθεια τής Τουρκικής αρχής κατώρ- 
θωσαν να εκδιωξωσιν αυτόν έκ τής πόλεως. 
Τότε ό Σαββατάϊ ήλθεν είς την Θεσσαλο
νίκην ενθα η'ρχισε νά κηρύττη οτι αύτός είνε 
ο αναμενόμενός Μεσσίας καί νά καλη εαυτόν 
βασιλέα τών ’Ιουδαίων καί να ύπογράφηται 
«ο Κύριος και Βζσιλεύ; ύμών ΣαββατάϊΤσεβί». 
Τά κηρύγματα του προσείλν.υον πολλούς έκ 
τών ’Ιουδαίων, έκ τών όποιων οί πλεΐστοι 
άνεγνώριζον αύτόν ώς τόν Μεσσίαν. Έν Θεσ- 
σαλονίκν) ένυμφεύθη, αλλά μ ετ ’ ολίγον διε- 
ζευχθη, ΐνα' πάλαν νυμφευθη καί μ ετ ’ όλίγον 
διαζευχθη. Τέλος έγκατέλιπε καί τήν Θεσσα
λονίκην και ήλθεν είς τήν Πελοπόννησον, 
οπου εμεινεν έπί τινα χρόνον μάλιστα έν Τρι- 
πόλει, όπόθεν άναχωρήσας ήλθεν είς τήν Γά
ζαν. Έκεΐ τή βοήθεια, φίλου τινός, τοΰ πε · 
πζιδευμενου ’Ιουδαίου Νάθαν, διέδωκε παν- 
ταχοϋ δτι ήλθεν ό Μεσσίας καί δτι οί Ίου- 
όαΐοι πρεπει νά προπαρασκευασθώσιν δπως 
σωθώσιν. ΙΙολλοι τών πεπαιδευμένων ’Ιου
δαίων, διεμαρτυροντο καί ε’γραφον έναντίον 
αύτοϋ άποκαλοϋντες αύτόν απατεώνα, αλλά 
και πολλοί μαλιστα εκ τών απαίδευτων, έπί — 
στευον είς αύτόν ώς τόν Μεσσίαν. Έν 'Ιερο- 
σολυμοις ιδια είχε τόσους οπαδούς ώστε καί 
θριαμβευτική τις υποδοχή εγενετο είς αύτόν 
απείρου πλήθους συνοδεύοντας αύτόν.Τότε διέ
ταξε τούς ’Ιουδαίους νά παύσωσι νά νιστεύωσι 
τας τρεις ημέρας τάς καθιερομένας έπί τή 
καταστροφή τών 'Ιεροσολύμων, άφοΰ πλέον 
ειχεν ελθη ο Μεσσίας, οστις θά άπεκαθίστα

το βκσίλειον τοϋ ’Ισραήλ. Έν ‘Ιεροσολύμοις έν 
τουτοις ενεκα τών προσβολών τών ραββίνων 
δεν ηδυνηθη νά μείνη έπί πολύ μή δυνάμε- 
νος άλλως τε νά έ'λθν: είς δημοσίαν συζήτη- 
σιν χ,αι υποστηοιξιν τών ιδεών του ένώπιον 
αυτών. ’Έφυγε λοιπόν έκ τών Ιεροσολύμων 
και ήλθεν είς τήν Γάζαν καί έ’πειτα είς Δα
μασκόν, ένθα κηρύττων καί έζοδεύων αφειδώς 
υπερ τών πτωχών έκ τών χρημάτων, άτινα 
παρ-ΐχεν αύτώ ό Νάθαν κατώρθωσε νά από
κτηση μεγαλην φημην καί πολλούς οπαδούς. 
I ελος ηλθε παλιν είς την Σμύρνην, οπου τό 
πλήθος τών οπαδών του ειχεν άρκούντωςαύξηθή. 
Έκεΐ εγενετο αύτώ θερμότατη ύποδοχή· τά 
πληθη υπεδεχθησαν αύτόν στρώννοντα είς 
τάς οδούς βαρυτίμους τάπητας καί πολύτιμα 
υφασματα δπως πατή έ π ’ αύτών είσεσχόμε- 
νος είς τήν πόλιν των. Μάτην δύο τών περι
φημότερων ραββίνων τής εποχής έκείνης έν 
Σμύρνη ήγέρθησαν θαρραλέοι έναντίον αύτοϋ 
και άπεκάλεσαν αύτόν απατεώνα. *0 ό'χλος 
ήγέρθη κ α τ ’ αύτών άπειλητικός καί ήνάγκασεν 
αύτούς νά φύγωσιν είς τήν Αί'γυπτον δπως 
σωσωσι την ζωην των έκ βεβαίου θανάτου. 
Τέλος ηλθεν εκ Σμύρνης είς Κωνσταναινού- 
πολιν κα τ ’ άλλους μέν έκουσίως, κ α τ ’ άλλους 
ομως οπερ καί τό πιθανώτερον, άκουσίως στα
λείς υπο τοϋ διοικητοϋ τής Σμύρνης, πρός 
τον οποίον οί έχθροί τοΰ Σαββατάϊ είχον 
αύτόν κατηγορήσει ώς έξεγείροντα τόν Ιου
δαϊκόν λαόν, είς έπανάστασιν καί καλοΰντα 
αύτόν βασιλέα τών ’Ιουδαίων. "Οτε οί πολυ
πληθείς αύτοΰ οπαδοί έν Σμύρνη ειδον τόν 
Μεσσιαν των σιδηροδέσμιον άπαγόμενον ή'ρ- 
χισαν νά ταράττωνται, καί νά κλονίζωνται 
έν τγ5 πρός αύτόν πίστει, άλλ ’ ή αμφιβολία 
αυτών διεσκεδάσθη δταν διεδόθη είς τόν λαόν 
οτι η ταπεινωσις τοΰ Μεσσίου ήτο αναγκαία 
καί συγχρόνως πειρασμός τις τής είς αύτόν 
πίστεως, ον ε'πρεπεν άσκανδαλείστως νά ύπο- 
μεινωσιν. Άχθείς είς Κωνσταντινούπολιν έο- 
ριφθη είς τάς φύλακας κατά διαταγήν τοΰ Με
γάλου Βεζυρου, οστις έρωτήσας αύτόν έάν 
πράγματι εινε ό βασιλεύς τών ’Ιουδαίων ου
δέ μιαν έλαβε παρ’ αύτοΰ άπόκρισιν φοβουμέ- 
νου νά όμολογήση τοΰτο δημοσία. Έν τή φυ
λακή πολλοί τών ’Ιουδαίων καί έκ τής Τουρ
κίας αλλά καί έκ τής Πολωνίας, Γερμανίας, 
’Ολλανδίας, Α γγλίας καί Γαλλίας έπεσκέ- 
πτοντο αύτόν. ’Α λλ’ οί περισσότεροι ραβ- 
βΐνοι ήρχισαν να κατακρίνωσι τήν τοιαύτην 
ευπιστιαν τοΰ Ίουδαίκοΰ λαοΰ μάλιστα δέ ό 
περίφημος ραββΐνος τής Πολωνίας Κοέν δστις 
καί άναφοράν άπηύθυ.ε πρός τόν Σουλτανον 
κατηγορών τόν Σαββατάϊ, ώς απατεώνα καί 
διεγείοοντα τούς ’Ιουδαίους είς έπανάστασιν. 
Τότε ό Σουλτάνος προσεκάλεσε τόν Σεββατάϊ 
και είπεν πρός αύτόν «ΙΙληροφορούμεθα δτι

είσαι ό Μεσσίας τών ’Ιουδαίων, τοϋτο ομως 
'·ίε '·ει να απόδειξης είς /μας διά θαύματος. 
Δια τοΰτο αύ'ριον θά διατάξω τούς στρατιώτας 
V5C σ̂  έκδύσωσι καί ρίψωσιν κατά σοΰ βέλη 
τ ινά. Έάν ταΰτα δέν σέ φονεύσωσι, τότε θά 
ε!σαι πράγματι ό Μεσσίας καί θέλομεν καί 
ήμεΐ; πιστεύσει είς έσέ».  Οί λόγοι ούτοι έφό- 
βισαν τοσοϋτον τόν Σαββατάϊ δειλόν άλλως 
τε οντα, ώστε ήναγκάσθη νά όμολογήσν) είς 
τόν Σουλτόίνον δτι δέν είναι ό Μεσσίας, αλλά 
θνητός τις. ώς δλοι οί άνθρωποι, και δτι επο
μένως δεν δύναται νά κάμη θαύματα. Τότε ό 
Σουλτάνος είπεν είς αύτόν eχει καλώς, άλλ’ 
ή ομολογία σου αύ'τη δέν σέ απαλλάσσει έκ 
τής θανατικής ποινής τήν οποίαν πρέπει νά 
ύποστής ώς άπατεών. Έκ τής ποινής ομως 
ταύτης δύνασαινά άπζλΚαχθνίς, έάν άπαρνού- 
μενος την ιουδαϊκήν θρησκείαν γείνης μωαμε
θανός. Ό δειλός Σαββατάϊ προτιμών νά σώση 
την ζωην του έδέχθη τοϋτο καί μ ετ ’ ολίγον 
εγενετο μωαμεθανός μετονομασθείς ’Αλή 

έφένδης καί λαβών θέσιν τινά έν 
τοΐς άνακτόροις. Οι φανατικώτεροι δμως τών 
οπαδών του Σζββατάϊ έλεγο.ν οτι ό γενόμενος 
μωαμεθανός δέν είναι αύτός ό Σαββατάϊ άλλ ’ 
άλλος τις, καθ’ όσον ό πραγματικός Σαββατάϊ 
άνηρπάγη είς τούς ούρανούς,. όπόθεν μέλλει 
να έ'λθη έν εύθετίοτέρω καιρω πρός περάτω- 
σιν τοΰ έργου του. Ό Σαββατάϊ μωαμεθανός 
γενόμενος έξηκολούθει νά έχη τάς ιδέας αύ
τοΰ προσεπαθει δε εν τώ κρυπτώ νά προσελ- 
κύη καί μωαμεθανούς πρός έαυτόν. Πόσην δε 
επιρροήν είχε καί κατά τήν εποχήν ταύτην ό 
Σζββατοιϊ, έπι τών Ίο^α ίω ν δεικνύει 
τό ακόλουθον περιστατικόν. ’Άγγλος τις έ'μπο- 
ρος δέν ήδύνατο νά είσπράξη χρήματα παρ’ 
έβραίων έμπορων, πρός οΰς είχε πρό καιροΰ 
πώληση εμπορεύματα, ενεκα τούτου άπετάθη 
προς τον Σαββατάϊ, δστις άπηύθυνε πρός Τούς 
Ίουόαίους τήν ακόλουθον γαλλιστί γεγραμ- 
μένην έπιστολήν, καθ’ δσον οί πρός ους άπε- 
τεινετο ’Ιουδαίοι ταύτην τήν γλώσσαν έγνώ- 
ριζον.

A vous cle la nation des Juifs qui at-  
tendez la venue du Messie et le salut cl’ 
Israel, paix sans fin.

I ’aiete informe que vousdevez a unAn- 
glais.il nous parait juste de vous ordon- 
ner de salisfaire a vosdettes et si vous 
refuscz de le faire et que vous ne nous 
obeissiez pas sachez que vous n ’entrerez  
pas a v e c  moi (Ians niun royau m e.

SABATHA-I· ZE W I

Μετα την έπιστολήν ταύτην αμέσως έ’λα- 
βεν ό άγγλος τά χρήματά του. Τέλος γενο-

μενης γνωστής τής ένεργείας τοΰ Σαββατάϊ 
πρός προσηλυτισμόν καί μωαμεθανών έξωρί- 
σθη υπο τήν Γουρκικής κυβερνήσεως είς τήν
Αλβανίαν, δπου καί άπέθανε κατά τό 1676.
Αλλα και μετα τον θανατόν του έμειναν 

..ολλοι των οπαίων του πιστοί είς τάς ιδέ
ας του αποτελεσαντες οΰτω αί'ρεσιν, τήν κα- 
λουμενην τοϋ Σαββατίου ή Σαββαταρίων. Οί 
αιρετικοί ουτοι έ’χουσιν ιδέας ίουδαϊκάς άνα- 
μεμιγμένας μετά τουρκικών, τήν άνάμιξιν. δέ 
ταύτην δεν έχουσι κάμει οί ίδιοι, ά λλ ’ έχουσι 
παραλαβει παρα τοΰ ίδρυτοΰ τής αίρέσεως 
των τοΰ Σαββατάϊ, δστις μετά τήν προσέ- 
λευσιν του είς τόν μωαμεθανισμόν έδέχθη καί 
τινας ιδέας αύτοΰ, άς άνέμιξε μετά τών ιου
δαϊκών. Έν Θεσσαλονίκη σώζο-ται έτι οπα
δοί τής αίρεσεως ταύτης τοϋ Σαββζτίου.

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Σ. I. Ε. Έδημοσιεύσαμεν εύχαρίστως τάς 
ανω σημειώσεις περί Σαββατίου Τσεβί, θεω- 
ροϋντες ταύτας έπικαίρους ρ,ετά τήν κατάκτη- 
σιν τής Θεσσαλονίκης. Εύχαριστοΰντες τόν 
καθηγητην Δυοβουνιωτην διά τήν νέαν συνεο- 
γασιαν του είς τήν «Ίσρ. Έπιθεώρησιν» πα- 
ρατηροΰμεν μόνον δσον άφορόί είς τούς οπα
δούς τοΰ Τσεβί τούς έν Θεσσαλονίκη δτι ό 
άριθμός αύτών είναι αρκετά σημαντικός, άνερ- 
χόμενος ίσως είς 15.000. Είναι ουτοι οί λε- 
γομενοι Δολμέδες συγκαταλέγοντες μεταξύ 
αυτών τούς πλουσιωτέρους τών έμπορων Θεσ
σαλονίκης. Ανήκουν είς τρεις αιρέσεις, αί 
οποΐαιούόε συνάπτουν γάμους μεταξύ των.Διά 
μιαν τών αιρέσεων τούτων είναι φαίνεται ακρι
βές οτι έχει καί δοζασίας μωαμεθανικάς ρ.αζύ 
με εβραϊκάς, αί άλλαι δέ δέν φαίνεται νά τη- 
ροΰν τίποτε τό μουσουλμανικόν. Ά λλά καί 
αί τρεις αιρέσεις ζοΰν έξωτερικώς όις μουσουλ
μάνοι, έν κρυπτώ δέ καί παραβύστω ζοΰν ώς 
έβραΐοι, μέ τήν διαφοράν δτι αύτοί δεχθέντες 
τον Σαββατάϊ Τσεβί ώς Μεσσίαν θεωροΰν έαυ- 
τούς ώς τού; άληθεΐς έβραίους. Επειδή δλαι 
αί πεποιθήσεις είναι ύποκειμενικαί, οί Δολ- 
μεδες ευρίσκουν τήν πίστιν τής θείας αποστο
λής τοΰ Τσεβί καί τής διδασκαλίας του είς τό 
συναίσθημα τής αγάπης καί τής αλληλεγγύης 
το όποιον ένεφύτευσε μεταξύ των. Οί Δολ
μέδες ζοΰν χωριστά καί άπό τούς μουσουλ
μάνους καί άπό τού; Έβραίους συνάπτοντες 
συνοικέσια μεταζύ των καί καθώς εί'πομεν 
άνωτερω άνά τάς τρεις αιρέσεις χωριστά.



ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΪΤΑΙ

Οι απροσδόκητοι θρίαμβοι τοΰ Ελληνισμού, 
κατέπληξαν μέν καί ένέπλησαν ενθουσιασμού 
τάς  εΰγειε?? καρδίας των ετοίμων πάντοτε νά 
επικροτώσι τόν μεγαλουργόν δράσιν των Χαών, 
άλλά  καί άνεβ ίβασαν συγχρόνως el? την ε π ι 

φάνειαν όλας έκε'ινας τάς είδεχθεΐς μορφάς 
αΐτινες έμπνεόμεναι μόνον ύπό συμφεροντολογι
κών σ ίέψεων ωχριώσιν ενώπιον παντός θρ ιάμ
βου μειοΰυτος την αξίαν τών εγωιστικών υπ ο 
λογισμών των.

"Υπό τοιαύτην ενιοιαν εκτιμώντες τά  πορ ίσ  
ματα  τών εθνικών ημών ιικών, εύρίσκομεν Χίαν 
φυσικήν την έξέγερσιν τοϋ μ ιοελληνικοΰ φρονή
ματος  ε ίς  βάρος τής ’Ελληνικής φυΧής. Τώ 
όντι' ή ακαταγώνιστος υπεροχή ήν αναπτύσσει 
τό ΕΧΧηνικόν στοιχεΐον επι τοΰ εδάφους τής 
εκπολιτιστικής δράσεως , α ί συνεχείς προοδευτι 
και αύτοΰ τάσεις, η προσφυής έκτίμησις τών 
παραγόντων πάσης  κοινωνικής προαγωγής, 
ταΰτα πάντα  άνέδειξαν μεν τήν ΈΧληνικήν 
φυΧήν κα'ι κατέστησαν ταύτην σεβαστήν και 
μεγάλην,  άλλο και συνετέΧεσαν ώστε ν3 άποβή  
αΰτη συγχρόνως επίφοβος  el? τά μεγάλα εκείνα 
κέντρα , έν οίς άνακινοΰνται α ί  παρατώ y iκαι δυ
νάμεις τοΰ πνεύμαυος και τής εργασίας.

Τά διακρινό^.ενα 'έθνη ύπό τοιαύτην ιδιότητα  
αποκτώσιν εχθρούς έπιφόβου<, τόσον, οσον α π ο 
βαίνει μείζων και έπιβΧητικωτέρα ή βαρύτης 
αύτών ώς δυνάμεων κοινοφεΧοΰς εργασίας και 
προόδου.

Έάν επισκοπήσω μεν μετά προσοχής άνα- 
λόγου τής σπουδαιότητος αύτής τήν έξέλιξιν 
τής διεθνούς ύπεροχής, άγόμεθα άδιστάκτως 
ν ’ ανομολογήσωμεν οτι κοινή συνείδησις της 
Ευρώπης καταπολεμεί κυρίως δύο φυλάς: τήν 
Ελληνικήν και ισραηλιτ ικήν. Συμπ ίπ τε ι δέ 

ακριβ&ς α ί  δύο αυται φυλα'ι νά συνεισφέρωσιν 
αφθονώτερον el; τό έμπόριον, ε'ις τά  γράμματα ,  
ε'ις τάς έπ ιστήμας εν γένει νά διακρίνωνται 
ώς στοιχεία παραγωγικά πλούτου και εργασίας 
πρακτικής. Έ φ3 όσον έναπτύσσουσιν α ί  δύο 
αυται φυλα ι τάς λανθανούσας ήθικάς αύτών 
δυνάμεις, επι τοσοΰτον παρακολονθοΰσιν αύτάς 
α ί δυσμενείς διαθέσεις τών μειονε'Ατούντων ένώ- 
πιων τών μεγαλουργών αύτών εμπνεύσεων.

0  αντ ισημ ιτ ισμός!κα ι ο μεσελληνισμός ,απο  
τελοΰσιν εκφράσεις ζηλοτύπων διαθέσεων ούχί 
πρός άτοψα άλλά πρός ύπεροχάς. 'Ύπό τόν 
ορίζοντα τοΰ συγχρόνου πολιτ ισμού αδικαιολόγη
τοι θά παρέμενον α ί  απεινείς καταδιώκεις τών 
Ισραηλ ιτών , ώς κα'ι ή επίμονος άρνησις εις 
ϊκανοποίησιν τών ‘Ειλληνιχών δικαίων, εάν μή 
διεφαίι ετο έν τα ΐς  έκάστοτε έκρήξεσι τής αν τ ι  
παθείας υί έγωϊστικο'ι υπολογισμοί ποιας τίνος:

αδυναμίας. Έάν ή άρχαία  Έ λλά? δέν είχε 
κληροδοτήση εϊς τάς μεταγεστέρας αύτής γενεάς 
τά  συγράμματα τών μεγάλων φιλοσόφων κα'ι 
τά  καλλ ιμάρμαρα  αριστουργήματα τής Έ λλη  
υ ικψ  μεγαλοφυΐας, ϊσως δεν θά υπήρχε σήμ ε 
ρον Ε.Χληνικόν βασιλέων' οί Έλλ^ι/ε? όμως 
κα'ι άνίυ σημα ίας θά διεκρίνοντο συνεχώς διά 
τελεσιουργοΰ πρακτικής κα'ι προσοδοφόρου εργα
σ ίας. Οι αδελφοί ημών 31σραηλϊται,δέν κατώρ- 
ρθωσαν νά συμπήξουν Κράτο? άλλ ’ ώς άτομα  
εργαζόμενοι, δ ιαγράφονσι τόξα φωτεινά ικανά 
να συγκεντρόνωσι τήν προσοχήν τών βαθυτέρων 
εκτιμητών τής ανθρώπινης ύπεροχής. 3Εάν ή 
μεμακρυσμένη αυτών εκπολιτιστική δύναμις 
εύρίσκετο el? στενοτέραν επαφήν μέ τά  κέντρα 
ίσως θά ε"χομεν κα'ι 'έτερον μεγαλουργόν έθνος 
ύπό τήν σκιάν τοΰ ναού τοΰ Σολομώντος. Οί 
Ελληνες ώς άτομα θαυματουργού σι κα'ι άποτε- 

λοΰσι δύναμιν άκαταγώνιστον· Ο! Ίσραηλ ΐτα ι 
ώς έθνος κατά τούτο μόνον ύστεροΰσι τούτων, 
καθόσον άπησχόλημένοι στερεώς ε'ις τήν α τ ομ ι 
κήν αύτών δράσιν δέν άπεφάσ ισαν νά δημιουρ- 
γήσωσι τάξιν εθνομαρτύρων. 3Εάν ε'ις τοιαύτην 
σκεψιν προσεδίδετο ή προσήκουσα έντασις παρά  
τοΐς ΙσχυροΊς τών Ισραηλ ιτώ ν , ϊσως ή ΙΊαλαι- 
ατίνη θά έτεινεν ημέραν τινα αρωγόν χέΐρα ei? 
τά? 3Αθήνας και τότε πρός τάς δύο ταύτας 
άκαταβλήτους δυνάμεις έγειρομένη ή ε π ιβ λ η 
τική έξωτερίκευσς τών αίσθημάτων.τού μ ισελ  
ληνισμοΰ κα'ι τοΰ άντ ισημητισμοΰ ήθελε ναυα- 
γήση' διότι θά εύρισκεν άντιμετωπον ούχϊ μόνου 
τήν σημαίαν τής ισότητος, τής αδελφότητος 
κα'ι τής ελευθερίας άλλά κα'ι τόν άσάλευτον 
όγκον δράσεως μεγαλουργού και επ ιβλητικής, 
μέχρι σημείου ικανού ΐνα καταβάλη  πάσαν  πρό- 
ληψ ιν  και νά άναδείξι, σεβαστόν πάντα  νόμι
μον τίτλον κα'ι έπ ιβλητέα πάντα  τά δικαιώματα  
τής διανοητικής ύτΤεροχής και τής αληθούς 
προόδου-

"Αν δέν έφοβούμεθα μήπως χαρακτηρισθώ- 
μεν ώς 'ιδεολάγοι, θά έτολμώμεν νά προαναγ- 
γείλωμεν την ημέραν καθ' ήν δίκαια έκτίμησις 
τοΰ πολ ιτ ισμού διατεθειμένη νά αναγνώριση τά  
δ ικαιώματα τών αδυνάτων θά έπ ιβάλη  σιγήν  
ε'ις τάς παραφόρους φωνασκίας τών ισχυρών 
άποδίδουσα τά  σκήπτρα ε'ις Ααούς οϊτινες ώς 
α ί μέλ ισσα ι παράγουσι το μέλ ι διά τούς 
άλλους κα'ι φωταγωγοΰσι μοιραίως ψυχάς έν 
αίς έμφωλεύουσι λογισμοί ασυμβ ίβαστο ι πρός 
τάς αρχάς τού πολιτ ισμού και τής άνθρωπό- 
τητος

'Εκ τοϋ  Φ ιλελευθέρου αΚ τρκ ύρα ς»  ·

trj I 7 Ίανουαρ ίου
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Καθώς ύπεσχίΟημεν ε’ς τό προηγούιιε- 
νον ψύλλον δημοσιεύομεν τό χρονογρά
φημα περί, ΐσραηλιτον πολεμιατοΰ τοϋ κ. 
Σκίπη τό δημοσι. υΟέν είς τόΣκριπ( I 7.6.13)

ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Δίά πολύν άκόμη καιρόν εί? τά? ιδια ιτέρας 

μας ομιλ ίας τήν πρώτηυ θέσιν θά έχη ό τελευ
ταίος πόλεμος κα'ι τά μεγάλα του επεισόδια. 
Ειι/ε θέμα άλλως  τε, τό οποίον δέν θά έξαντληθή 
όχι μόνον άπό τήν 'ιδικήν μας γενεάν, ά λλά  κα'ι 
ά π 3 άλλας  μελλ ίύσας  τοιαύτας, μέχρις ότου 
ε ιας άλλος θριαμβευτικός πόλεμος έναντίον τών 
νεων εχθρών μας τόν παραμερίση, όπως αυτός 
παρα μέρισε τό Ε ίκοσιένα

’Έτσι '/θές μέ τον κ."Σιΐμόπουλον, τόν χ α λ -  
κεντερον γραμματέα τής έπ'ι τής περιθάλψεως  
επιτροπής, ο όποιος ώς έκ τής θέσΐώς του καί 
τής έπαφής του μέ τούς τραυματίας  είνε ζωντα- 
ιοι/ ταμεΊον τών συγκινητικωτέρων πολεμικών 
επεισοδίων, μοΰ διηγήθη τήν εξής πραγματ ικήν  
ιστορίαν δ ι ’ ένα Ισραηλίτην, ό οποίος χωρίς 
καν νά είνε ύπήκοος "Ελλην καί χωρίς νά έχη 
τήν παραμηκροτέραν ύποχρέωσιν νά ύπηρετήση 
τήν Ελλάδα ήλθεν αύτόκλητος άπό άδολον φ ι 
λελληνισμόν, κατετάχθη εθελοντής κα'ι παρη- 
κολούθησεν όλην τήν εκστρατείαν μέχρις αύτού 
του Μπιζανίου όπου καί έ τραυματ ίσθη■

Ο 'ισραηλίτης αύτός ήτο άπό τήν Κωνσ ταν- 
τ ινούπολιν' ύποθέτω μάλ ισ τα  ότι ήτο καί ύπή 
κοος όθωμανός. Αλλά δλ’ αύτά δέν τόν ήμπό- 
δ ισαν μόλις έκηρύχθη ό πόλεμος νά σπεύση 
είς τάς 3Αθήνας νά καταταχθή έθελονιής κα\ 
να ζητήση έπιμόνως όπως άκολουθήση προτού 
καλά -καλά  γυμ ιασθή  τήν εκστρατείαν

Η  σφαίρα , ή όποία τόν έσεβάσθη  el? ολας 
τας μάχας , τάς όποιας έλαβε μέρος δέν θά 
τόν εύρισκεν ούτε ε'ις τήν ’Ήπειρον, έάν μόνος 
τυυ δέν έτρεχε πρός συνάντησίν της. E1? τήν 
έφοδον τής Μαι ωλιάσας άν καί ασθενής καί 
έξηιτλημένος άπό τάς κακουχίας τού πολέμου 
απήτησεν άπό τόν ταγματάρχην του νά λάβη  
μέρος" έκεΐνος όμως δέι τό επέτρεψε καί τόν 
διέταξε μ ά λ ισ τ α  νά παραμείνη εις τήν σκηνήν 
του. Ο Ισραηλίτης πολεμιστή; έφάνηό τί ύπήκου- 
σεν, α λ λά  εντός ολίγου ήρχισε νά στενόχωρη - 
τα ι:  Δέν τοΰ ηρεσε καθόλου ι α  μείνη μόνος έν 
ασφάλε ια  καθ' ήν ώραν τό σώμά του θά έδρεπε 
δάφνας καί έξεκίνησεν αμέσως νά τόν συναν- 
τήση el? τόν δρόμον διεσταυρώθη μέ τό αύτακί
νητον τού Στρατηλάτου Κωνσταντίνου, ό οποίος 
τόν ήρώτησε ποΰ πηγαίνει. Καί ό γενναίος ο
πλ ίτης  αγνοών είς ποιον όμ’Χεϊ τού διηγήθη el? 
γαλλ ικήν γλώ σσαν—διότι σημειωτέον οτι δέν 
ήξευρεν ‘Ελληνικά τήν άδικίαν, ή όποία ό 
ταγματάρχης του ήθελε νά τοΰ προξενήση.

— Καταλαβαίνετε, είπε, διά μ ίαν μικράν 
μου κακοδιαθεσίαν νά μοΰ στέρηση τήν μεγα- 
Χειτέραν ευτυχίαν τής ζωής μ ο υ ! .  .

— Κ α ι 7τοία elve ή ευτυχία σου .

— Νά πολεμήσω άκόμη μ ίαν φοράν διά τήν 
Μεγάλην Ελλάδα.

Ό Διάδοχος τόν άφησε νά πάη  είς τήν 
γραμμήν τοΰ πυράς, άφοΰ τόν συνεχάρη κα\ 
τού έ~ήρε καί τ ό ό ιο μ α

Et? τήν μάχην αύτήν έτραυματίσθη  καί ένο- 
σηλεύ^η κατόπιν είς ενα άπό τά στρατιωτικά  
ιοσοκομιΊ,α τών 3 Αθηνών, άπό τό οποίον μόλις 
έξήλθεν έσυλλογίσθη ότι είχε μείνει χωρίς 
πενταραν. Λεν έγνώριζε κανένα συμπατριώτην 
του εις τας Αθήνας καί έσπευσεν είς τόν κ· 
Δάσιος νά τοΰ ζητήση ένα μικρόν βοήθημα.

Ο κ. Νομάρχης τον άπέστειλζν εύθνς είς 
την έπί τ ή ; περιθάλψεως έππροπήυ όπου είχε 
την ευτυχίαν νά τόν γνωρίση καί νά τόν π ερ ι - 
ποιηθή ιδιαιτέρως, δπω? τοΰ ήξιζεν, ό κ. Σ ι-  
μόπουλος

Αλλά μή νομίζετε ότι έκαμε κατάχρησ ιν 
τών περιποιήσεων, αι όποϊαι τοΰ έπεδαψιλεύ~ 
θησαυ. Μόλι? ήσθάνθη τόν εαυτόν του έντελώ^ 
καλά  καί μόλις ήκουσεν οτι ei? τό ΠαγγαΊον 
υπάρχει ελπ ίς νά συνεχισθονν τά  ήρωϊκά άθλα  
τοΰ έλληνικοΰ Στρατού, έσπευσεν ευθύς νά αυ· 
ναντήση τό σώμά του.

Σέ τέτοιους ανθρώπους δέν ξέρω τ ί ήθικήν 
ϊκανοποίησιν σκέπτεται νά δώση ή ΙΙολιτει'α.
Αλλα ωρισμένως πρέπει νά είνε αύτή τόσον 

ώραΐα όσον κα'ι ή ώραΊα ψυχή  των.

ΕΚ m  Ε Β Ρ Α Τ Κ Ο ΐ Κ Ο Σ Ι Ο ί

Νέος έκδοτ ικός  
Ε βρα , ιο ΐη ισ τημον ικ ό ς  ο ϊκος

Με κεφάλκιον 50,000 ρουβλίων ίδρύθη έν 
Μ ν ε ο ς  εβραϊκός οίκος έπιατνιμονικων έ/. - 
δόσεων ύπό τό όνομχ «Μ αδά». Τά έκδοθησό- 
μενα βιβλία θά αποτελούν τό έπι^τνιμονικόν 
υλικόν ίιά  τό προσεχές ίδρυθιττόμενον έν Ίε- 
οουσαληρ. Πζνεπιττνίμιον.

Θά έκοοθοΟν έν πρώτοις έβραϊκαι μεταφρά
σεις των σπουδαιότερων έπιστνιμομικων εργοιν 
Μεταξύ τών ενδιαφερομένων είς τόν οίκον είναι 
καί οί δύο διάσημοι ιατροί ό Δρ. Λ.Ρόζενταλ 
καί ό Δρ. Β. Μύντζ καθηγηταί τοΟ ΙΙανεπι- 
στνιμίου Μόσχας. Τά βιβλία τά έκόοθησομε- 
να θά άποτελέσουν έποχήν σχετιζώς μέ την 
εισαγωγήν εϊς την εβραϊκήν τών επιστημονι
κών δρων της τε ιατρικής καί τών φυσικών 
έπιστημών.

Εϊς τήν καθιέρωσιν τών δρων θά λάβουν



πρωτεύον μέρος οί κ. κ. Τσερνιχόβσκυ καί ό 
Δρ. Ν. Κατσενέλσων. Ό οίκος θά είναι προ
σέτι είς στενήν συνάφειαν πρός τελεσφορωτέ- 
ραν έργασίαν μέ τό Βαάδ-Άλχσόν ( ’Ακαδη
μίαν τής Εβραϊκής) της 'Ιερουσαλήμ. Έντός 
ολίγου διαστήματος ό οίκος θα εχνι έτοιμα τά 
βιβλία τά άναγκαιοΰντα διά τάς τέσσαρας 
πρωτας έξαμηνίας τών φοιτητών της ιατρικές 
Σχολής, καί φυσικών επιστημών.

Σ. I .E.  Διά βιβλία τνΐς φιλολογικής καί 
φιλοσοφικής Σχολής, εννοείται οτι δέν υπάρ
χει ανάγκη νέας εκδοτικής έπιχειρήσεως, ά- 
φοϋ ή apyaia καί νεωτέρα εβραϊκή φιλολογία 
τυγχάνουν πλουσιώταται.

Π ρέσβνς έβραϊος.

'Ως γνωστόν ό άμερικανός πρεσβυς έν Κων- 
σταντινουπόλει είναι έβοαΐος, ό κ. Μοργκεν- 
τάου.Είς συνέντευξιν είς τά Εβραϊκά Χρονικά, 
τοΟ Λονδίνου καί έν αύτγί τί) Κωνσταντινου- 
πόλει, ό νεος πρεσβυς έδήλωσεν οτι καίτοι 
Πρεσβυς Μεγάλης Δυνάμεως περί τών συμφε
ρόντων της όποιας θέλει έργασθ·/), ούχ ηττον 
θέλει δείξν) ένδιαφέρον διά π&ν τό άναφερόμε- 
νον είς τά συμφέροντα τοϋ Έβραϊσμοΰ. Ό κ. 
Μοργκεντάου έπεσκέφθη έπί μα/.ρόν τόν άρ- 
χιοραβΐνον Κωνσταντινουπόλεως καί είς τό 
ταξειδιον έν Παλαιστίνη τό όποιον νΰν επ ι
χειρεί, θελει έπισκεφθ'/j τάς έβραϊκάς αποικίας 
καί τά λοιπά έβραϊκά καθιδρύματα. Πρό τοΰ 
ελθγι έν Εύρώπν) ό νΰν πρεσβυς της ’Αμερικής 
ήτο μέλος δρών τής Κοινότητος της Νέας ‘Υ- 
όρκης καί έκ τών περιβλέπτων μελών τής με
γάλης εβραϊκές έταιρείας Μπενέ Μπερίτ.

Οίνος κα ί πορτοκάλλια Π αλαιστίνης.

’Από την Ιην Σεπτεμβρίου μέχρι 1ης Νο
εμβρίου δηλαδη είς διάστημα 2 μηνών έξήχ- 
θησαν έκ Παλαιστίνης 71,776 κιβώτια ποο- 
τοκάλλια είς τούς έξής λιμένας, 10,055 διά 
Κωνσταντινούπολιν, 18,144 διά Τεργέστην 
3,496 διά Άμβοΰργον, 16,098 διά ‘Οδησσόν, 
2 ,602 διά Λονδΐνον, 2.758 διά την Αίγυπτον 
400 διά Μάντσεστερ, 17,244 διά Λίβερπουλ 
καί 979 δ ι’ άλλους αγγλικούς λιμένας.

Οίνον όέ έξηγαγον αί έβραϊκαί αποικία·, 
δια την Εύρώπην είς τό ί'διον διάστημα δύο 
ήμισυ εκατομμύρια φιάλας.

Τό Λ νκειον της Ί ά φ φ α ς .

Ξερετε πόσους μαθητάς περιλαμβάνει τό ε
βραϊκόν λυκειον της Ίάφφας,τά διδάσκον δλα 
τά μαθήματα είς την έβρχϊκήν ; Οί μαθηταί 
ανέρχονται είς 700. Δέν υπάρχει δέ πλέον 
καμμία θεσις διαθέσιμος.

Γό Λύκειον τνΐς Ιερουσαλήμ περιέχει άφ ’ 
έτέρου 250 μαθητάς.

Σ υγκο ινω ν ία  κα ί νερά.

Έγράψαμεν πρό τίνος περί τνΐς προσεχούς 
κατασκευές ηλεκτρικών τράμ είς ’Ιερουσαλήμ. 
Ή  αύτή έταιρεία έλαβε τό προνόμοιον καί 
τής ύδοεΰσεως, καί έπίκειται ήδη ή διοχέ- 
τευσις τών ΰδάτων τών πηγών “Ά ϊν Λιφτά 
κτί Ά ϊν  Κέρεμ.

ΕΒΡΑΪΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ.— Επιτροπή άποτελουμένη έκ 

της κ. Άσέρ Λευη προέδρου, Ινας Δόνας Σαρ- 
φατή γραμματέως καί Κας Γκιόϊας Κατταν τα- 
μίου συλλέξασα αντικείμενα -παρά τών όμοδό
ξων οικογενειών, διωργάνωσεν ευεργετικήν α
γοράν. Προσεχώς λεπτομερείας.

— Ή έν Άθήναις έπί έβδομάδα διαμονή 
τοΰ Άρχ ιρζββί'Όυ Θεσσαλονίκης, _ό όποιος ήλθεν 
ΐνα προσφέρν) τά σεβη του είς τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα Κωνσταντίνον έ π ’ ευκαιρία της Αης 
τοϋ έ'τους, υπήρξε γόνιμος είς τήν έξύψωσιν 
τοΰ ενδιαφέροντος τών όμοδόξων ύπέρ τοΰ 
έβραϊσμοΰ. Ή Αύτοΰ Έκλαμπρότης έγένετο 
δεκτός μετά τιμών είς τήν Συναγωγήν, οπου 
απήγγειλε λόγον παραγγείλας τούς γονείς νά 
στείλουν τούς υιούς των είς τό εβραϊκόν μά
θημα.

— Τι) παρακλήσει τοΰ Αύτοΰ Άρχιραββίνου 
άπηλλάγη διά φέτος τοΰ είσαγωγικοΰ φόρου 
τό ποσόν τών άλεύρων καί τής ζακχάρεως τά 
χρησιμοποιούμενα άπό τήν Κοινότητα κατά 
τάς προσεχείς έορτάς τοΰ Πάσχα.

— Ό  γνωστός λόγιος Δρ. Σέμαχ-Ράββινερ 
διελθύν έξ Αθηνών έκαμε διάλεξιν είς τήν 
Συναγωγήν περί της γυναικός έν τγί άγωγν). 
Ένώ ό Ισραηλίτης είναι άνθρωπος πολίτης έν 
τώ έ'ξω κόσμφ, πρέπει νά ζί) τήν εβραϊκήν 
ζωήν έντός τών τοίχων της οικίας. Ίέρε«α δέ 
τοΰ ίσραηλιτικοΰ τούτου Ναοΰ είναι ή γυνή, 
είς τήν όποιαν έναπόκειται ή αποστολή ώστε 
ή οικία νά άποπνέϊ) τό άρωμα τοΰ έβραϊσμοΰ. 
Καθώς ή Έσθήο έ'σωσε τόν έβραίκόν λαόν, 
ούτως, είς δλας τάς χώρας καί είς ολας τάς 
έποχάς, ή σωτηρία τοΰ έβραικοΰ λαοΰ έναπό- 
κειται είς τήν έβραίαν μητέρα καί σύζυγον.

Ή  έκτέλεσις τών θρησκευτικών έντολών, ή 
διδασκαλία της έβαϊκης γλώσσης καί ιστορίας 
έν γενε-ι ό ηθικός ίσραηλιτικός βίος είναι ανε
ξάρτητα μιας εβραϊκής πατρίδος, καί έν τί) 
διασπορ^ άκόμη πρέπει νά άποτελοΰν τά με- 
λήματα πάσης έβραϊκης οίκογενείας, πάσης 
μητρός ίσραηλίτιδος.

Ό Δρ. Σέμαχ είναι συγγραφεύς ενός περι
σπούδαστου βιβλίον μέ τίτλον «Αί μητέρες

εβραΐαι τής Γραφής» περί τοΰ οποίου θά έπα- 
νελθωμεν.

— Ό Σιωνικός Σύλλογος Άθη\ών άπεφά- 
σισε να όράσν) σκοπιμώτερον ύπέρ τοΰ Σιωνι- 
σμοΰ, διά διαλέξεων καί συστημοτικωτέρας 
συλλογής συνεισφορών. Άπεφάσισε κατά τήν 
συνεδριασιν της Κυριακής 2 Μαρτίου νά εί- 
σπράζϊ) μηνιζίαν συνδρομήν από τά μέλη. 
Προσεχώς πλειότερα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.— Οί ένταΰθα ομόδοξοι 
συνεισεφεραν προθύμως καί πλουσιοπαρόχως είς 
τον ύπό τοΰ Ματσούκα εοανον διά τόν άν- 
δριάντα τοΰ άλησμονήτου Βασιλέως Γεωργίου. 
Οι συνεισφοροι τών ομοδόξων άνήλθον είς τάς 
1 7,000 δρ. Ομοίως συνεισέφερον καί είς τόν 
έ'ρανον διά τάς οίκογενείας τών θυμάτων τοΰ 
πολέμου.

— Ή  Γαλλογερμανική έβραϊ/.ή Σχολή έζή- 
τησε άπό τον Σύλλογον «Παρνασσόν» νά 
ίδρυσν) ό'-ά τούς μαθητάς της Τάξεις μαθημά
των Ελληνικής ή οποία, λέγει τό έγγραφον 
τής Σχολής, μελλει νά γίνV) ή κοινή γλώσσα 
δλων τών κατοίκων τής «Νέας Ελλάδος».

Σ. I. Ε. Ή Ελληνική, ύπήρξεν ή γλώσσα 
την οποίαν πρωτην ώμί)*ησαν οί πρόγονοί μας 
μετα τας εβραϊκάς διαλέκτους.Οί δέ ομιλοΰντες 
τήν Ελληνικήν είς Αίγυπτον, Μικρασίαν, Ε λ 
ληνικήν Χερσόνησον καί Νότιον ’Ιταλίαν βε
βαίως θά συνεποσοΰντο είς έκατοντάδας χ ι
λιάδων. Άπωλεσαν δέ τήν έλληνικήν οί 
πλίΐστοι εβραϊκοί πλυθυσμοί καθώς άπώλεσαν 
ταυτην καί αύτοί οί πλεΐστοι ελληνικοί, λόγψ 
μεταναστεύσεων καί επιδρομών βαρβάρων.

Ωστε ή έκμάθησιςτής Ελληνικής ύπό τών 
έβραίων Ανατολής, είναι μία έπάνοδος είς τό 
αρχαΐον. ’Ιδίως τονιστέον δτι έκαλλιεργεΐτο ή 
ελληνικη εν αύτγί τγί Παλαιστίνν) καί δτι τά 
ραββικά βιβλία περιέχουν περί τάς 3000λέξεις 
έλληνικάς! Γ/Ωστε μανθάνοντες τήν έλληνικήν 
οί έβραΐοι τής Νεζς Ελλάδος θά έννοήσουν 
ευκολωτερα καί καλλίτερα τήν εβραϊκήν γραμ
ματολογίαν.

— Ε π ’ εύκαιρία τής έορτής τοϋ ΙΙουρήμ, 
οι Σιωνικοί Σύλλογοι έδωσαν έσπερίδας καί 
εορτας,γυμναστικούς αγώνας ή δέ έβραϊκή μου
σική περιήλθε τάς σπουδαιοτέρας οδούς τής 
πόλεως.

— Έ π ’ εύκαιρία ένός διαγωνισμοΰ φούτ 
μπολ συνέβησαν διαπληκτισμοί μεταξύ έβραίων 
αθλητών καί μαθητών τής Σχολής Νούκας !

Έν αίώνι έλευθερίας καί χώρα έλευθέρα οί 
φυλετικοί ουτοι διαπληκτισμοί δέν άποτελοΰν 
αναχρονισμόν \ Έλπίζομεν δτι είναι τούλάχι- 
στον τής γνώμης ταύτης οί καθηγηταί τοΰ 
λαμπροΰ εκπαιδευτηρίου Νούκα.

ΧΑΛΚΙΣ.— Μας γράφουν : « Ή  Χαλκίς έ- 
ξέλεξε Δήμαρχόν της τόν διακεκριμένον ιατρόν

κ. Κακαραν, έκ τών φωτεινοτέρων πνευμάτων 
τής ελληνικής κοινωνίας.

« Ό  ν., Κακαρας ώς άνήκον είς τήν τάξιν 
τών αληθινών έλλήνων καί φιλελευθέρων, συγ
καταλέγεται μεταξύ τών φίλων τής ίσραηλι- 
τικής φυλής, καί διακαής του πόθος είναι ανέ
καθεν μιά συνενόησις μεταξύ αύτής καί τής 
ελληνικής, ώς τών δύο φυλών, έξ ών τό φώς 
τοΰ ήθικοΰ,τοΰ έπιστημονικοΰ καί καλλιτεχνι- 
κοΰ πολιτισμοΰ διεδόθη είς τόν κόσμον.

Τωρα όπου χάρις είς τούς δύο νικηφόρος πο
λέμους, σημαντ,κός έβραϊκός πληθυσμός θά 
άπολαύγ) τής έλληνικής έλευθερίας, άς εύχυ- 
θώμεν, παρά τάς προσπαθείας φωτοσβεστών 
τινων, να ι'όωμεν μίαν στενωτέραν προσέγγι- 
σιν μεταξύ έβραίων καί έλλήνων.

—  Εύφήμου μνείας είναι άξιοι οί κ. κ. 
Ή λίας Μεζαλτόβ καί άδελ. γνωστοί κρεοπώλαι 
τής πόλεώς μας, οί όποιοι παρ’ δλην τήν ση-' ν’; ~ /μαντικήν αυςη-τιν το)ν πμων του κρέατος 
ενεκεν τοΰ πολέμου,καί μή φειδόμενοι ζημιών 
έτηρησαν πιστώς τό πρός τό Δημόσιν συμβο- 
λαιον προμήθειας κρέατος τοΰ στοατοΰ Χαλκί- 
δος,καίτοΰτοένώ άλλοι προμηθευταί πανταχοΰ 
τοΰΚράτους έζήτησαν νά άπαλλαγοΰν τής ύπο- 
χρεώσεώς των λόγω ζημιών έκ τής τιμής.

Α ντα π ο κ ρ ιτ έ ς
Σ. Ι . Γ .  Σχετικώς μέ τήν ενημερότητα τοΰ 

κ. Μαζαλτώβ μας έρχεται έπίκαιρος ή εί'δη- 
σις βεβαιοΰσα. δσα γράφομεν είς τάς «Σημειώ
σεις» δτι δηλαδή εί'τε έκατομμυριοΰχος καθώς 
οί ΓΙολιαζώφ εί'τε άπλοι εμπορευόμενοι βιοπα- 
λα πτα ί ό̂ ς οί ομόδοξοι Μαζαλτώβ έκ Χαλ- 
-κίδος, οί έβραΐοι κατά κανόνα—υπάρχουν βε
βαίως είς δλους τούς κανόνας καί έξαιρέ- 
σεις-προσπαθοΰν νά είναι συνεπείς είς τάς υπο
χρεώσεις παραβλέποντες καί άτομικάς ζημίας.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ.— Ό κ. ’Ισαάκ Κοφινάς ένώ- 
πιον πυκνοΰ ά/.ροατηρίου μεταξύ τοΰ όποιου 
δτι έκλεκτόν έ'χει ή ίσραηλιτική κοινωνία ώμί- 
λ.ησε περι τοΰ λυπηροΰ φαινομένου τής είς 
Αμερικήν μεταναστεύσεως περί ού μας ενραψε 
πρό τίνος καί έξέχον πρόσωπον άλλόδοξον.

Ή μετανάστασις ή'ρχισε πρό εικοσαετίας 
έάν δέν άπατώμεθκ, κατά τινα δέ στατιστι
κήν οί έν Νέα 'Τόρκνι ελληνες έβραΐοι άνέο- 
χονται είς 2500 δηλαδή είς 500 οίκογενείας 
ή καί πλέον! "Αν καί πολλοί τών είς Αμερι
κήν ηύδοκήμησαν, υπάρχουν καί οί ύποφέρον- 
τες. 'Οπωσδήποτε ή τόσον άθρόα εισροή όμο- 
δόξων έντός τής μεγάλης αφομοιωτικής χοά
νης τής Αμερικής, έξασθενεΐ άφ ’ ενός 'τάς 
ίστορικάς μας έλληνοεβραϊκάς Κοινότητας, έκ 
θετει δε τούς όμοδόξους τούς έγκαταλείποντας 
ήμ£ς είς τούς κινδύνους τής άφομοιώσεως. Έάν 
οπωσδήποτε ή μετανάστευσις διά τινας είναι 
άναγκαΐον κακόν διατί, έρωτ$ ό κ. Κοφίνας,



ΣΙΩΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗνά μή μεταβοΰν οδτοι είς την άρχαίαν εβραϊ
κήν χώραν τών πατέραν των; Διατί άφοΰ καθ' 
έκαστον έτος, a /.ριβώς κατά τό Πάσχα, ή εύχή 
τοΰ εύσεβοΰς ίσραηλίτου, είναι νά τό τελέσ·/) 
τό ερχόμενόν έτος εί; Ίεροσσαλήμ, διατί οί 
αισθανόμενοι τόν κνισμόν της μεταναστεύσεως 
περιμένουν ακριβώς τό Πάσχα, ΐνα αποφασί
σουν τήν άναχώρησιν είς οιονδήποτε μέρος 
τοϋ κόσμου έκτός της Ιερουσαλήμ;

Σ .Ι . Ε. Μας γράφουν ότι ή συμβουλή τοΰ 
κ. Κοφινά έκαμε έντύπωσιν είς τό άκροατή- 
ριον, και πολλοί είναι διατεθειμένοι νά διευθύ
νουν τά βήματά των είς Παλαιστίνην άντί τής 
’Αμερικής. ’Αλλά πρός πρόληψιν άπογοητεύ- 
σεων περιμένουν οδηγίας πεοί τοΰ δυνατοΰ νά 
προμηθευθώσι τά πρός τό ζεΐν εΐ'ς τινα πόλιν 
τής Παλαιστίνης.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ.—Λυπηρόν συμβάν, μας γρά
φουν, έρριψε είς άφατον λύπην τήν μικράν Κοι
νότητά μας. Κατά τήν διαδήλωσή τοΰ Δη
μάρχου Καρρέρ άγνωστος πυροβολήσας έφό- 
νευσε τόν δεκατριετη Σολωμόν Μόρδον του 
Ραφαήλ. Ή οικογένεια ή τόσον δεινώς καί 
άπροσδοκήτως τρωθεΐσα, καί πασα ή μικρά 
Κοινότης ή ζώσα ώς έν οίκογενειακώ κύκλω, 
εινε απαρηγόρητοι.

Σ. ΙΕ . Συλλυπού[/εθα έγκαρδίως τήν δυ
στυχή οικογένειαν βεβαιοΰντες αυτήν δτι τό 
τρομερόν γεγονός έλύπησεν ομοίως πάντας τοΰ 
έν Έλλάδι όμοδόξους.

ΛΑΡΙΣΣΑ. — Οί προσφάτως ανακαλυφθέν- 
τες ιερόσυλοι τοΰ ίσραηλιτικοΰ Νεκροταφείου 
Λαοίσσης συνελήφθησαν, καί προύφυλακίσθη- 
σαν.

ΚΕΡΚΥΡΑ.— Τάς 6 Φεβρουάριου ευτυχή 
συνοικέσιον ή'νωσε διά στενοτέρων νέων δε
σμών δύο έκ τών καλλίτερων οικογενειών τής 
Κοινότητος.Τόν λαμπρόν νέονκ.Ίσαάκ ’Ισαάκ 
τοΰ γνωστοΰ έμπορου κ. Ραφαήλ καί τήν δε
σποινίδα Ά ννίνα τοΰ κ. ’Εμμανουήλ I. Ζακάρ 
μέλους της Κοινοτικής προεδρείας καί άκαμά- 
τως εργαζομένου είς παν έργον ωφέλιμον είς 
τήν Κοινότητα.

Ή  «Ίσραηλιτική Έπιθεώρησις» συγχαίρει 
έγκαρδίως τάς δύο οίκογενείας καί εύ'χεται τά 
βέλτιστα είς τούς νεονύμφους.

’Αφιερώνει δέ είς τό Ε. Ε. Κ.  δραχμάς 2 
έπ ’ εύκαιρί®: τοϋ χαρμοσύνου γεγονότος άντί 
δύο τηλεγραφημάτων έσωτερικοΰ είς τάς 2 φι- 
λικάς οίκογενείας.

ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΛΕΩΝ Η  έκ τώ ν  
τελειοτέρων της Π ρωτενούαης Κχει ηρομη- 
θ ε ν -d'fj κα ί εβραϊκά στοιχεία. Ζ ητεί ώς 
μαθητευόμενον ίσραηλιτόπαιδα γνω ρίζοντα  
έβραϊκήν α νά γνω σ ιν .

Ή  έξνγ ία νσ ις  της Π αλαιστίνης
*0 «Σύνδεσμος τών ’Ιουδαίων ιατρών διά 

τήν έξυγίανσιν της Παλαιστίνης» ό ίδρυθείς 
κατά τάς άρχάς τήΰ 1913 έξέδωκε κατ’ αύ- 
τάς δελτίον τώ/ πεπραγμένων ύπ’ αύτοΰ κα
τά τό πρώτον έτος τής ίδρύσεώς του. ’Εξ αύ
τοΰ εξάγεται οτι αριθμεί 650 μέλη καί ίδρυ
σε ν έν Ιερουσαλήμ. 2 ιδρύματα διά τήν κα- 
ταπολέμησιν τών ελωδών πυρετών καί τοΰ 
τραχώματος. Tvj πρωτοβουλία 5έ αύτοΰ έγέ- 
/οντο πολλαί διαλέξεις είς τήν Εβραϊκήν έν 
’Ιερουσαλήμ, Ίόππϊ) καί ταΐς άποικίαις ποός 
καταπολέμησιν τών έν λόγω ένδημικών νόσων.

"Εκθεσις « Μηετσαλ^λν
Ή  έκθεσις τών προϊόντοιν της τεχνικής 

σχολής «Μπετσαλέλ» 'Ιεροσολύμων ή ό
ποία όιωργανώθη έν Νέα Ύόρκν) έσχε λαμ- 
πράν έπιτυχίαν. Πλέον τών 20 000 έπεσκέ- 
φθη σαν τήν έκθεσιν καί ήγόρασαν διάφορα αν
τικείμενα.

Ό διευθυντής τνίς σχολής κ. Schatz έπω- 
φεληθη τής έν Νεα Ύόρκγί διαμονής του ινα 
διεγείρν) τό ένδιαφέρον τών αύτόθι πλουσίων 
Ισραηλιτών ύπέρ τής Παλαιστίνης. Ώς δε 
άγγελλεται έξ ’Αμερικής αί ένέργειαι αυται 
τοΰ κ. Schatz  έστέφθησαν ύπό επιτυχίας. 
Πλούσιος Ισραηλίτης άπεφάσισε νά ίδρύσν) είς 
‘Ιερουσαλήμ Βιομηχανικόν έργοστάσιον τό ό
ποιον θά άπασχολήσν) 1,000 άτομα.

Καί οί Έβρ αϊοι της 'Ρωσσίας ή'ρχισαν νά 
έργάζωνται διά τήν βιομηχανικήν πρόοδον της 
Παλαιστίνης.

Τά Έβρ αϊκά φύλλα της Ίερουοαλήμ άνα- 
γράφου/ οτι μετέβη έκεϊ 6 γνωστός έργοστα- 
σιάρχης έκ Κιέβου κ. H ilpern πρός ιδρυσιν ερ
γοστασίου σακχαροποιίας.

Τό Ε θν ικό ν  'Ε βρα ϊκόν Κ εφάλα ιόν
Αί εισπράξεις τοΰ Έθνικοΰ Εβραϊκοΰ Κε

φαλαίου κατά τό παρελθόν έτος 1913 άνηλθον 
είς 811,200 Μάρκα ήτοι πλέον τοΰ ενός εκα
τομμυρίου φράγκων. Οι έν Έλλάδι Σιωνιστι- 
κοί Σύλλογοι άπέστειλαν 3,765 φράγκα.
'Ε ταιρ . διά τόν άηοικισμόν τής Π αλαιστίνης

Ίδρύθη κα τ ’ αύτάς μετοχική έταιοεία μέ 
κεφάλαιόν 600,000 ρουβλίων έν Βίλνqc τν]ς 
'Ρωσσίας μέ τμήματα έν Γρόδνω,Κόβ.ω κλπ.

Εκδρομή είς Π αλα ιστίνην
Ή  Σιωνιστική λέσχη«Μπενέ-Σ'.ών»Θεσσα- 

λονίκης εργάζεται δραστηρίως πρός διοργάνω- 
σιν έκδρομης όμίλουΣιωνιστών είςΐίαλαιστίνην .

Δρ. Χ· "Αλχανάτης

P A R T I E  F R A . r N j Q A . I S E
R E V U E  ISRTKELalTE

POLITIQUE ET LIT T E R A IR E  

O R G A N E  D E S  I S R A E L I T E S  D E  Q R E C E

La lecture da livre d’Ester n’a jamais 
pe ut etre suscite autant d’emotion qu’au- 
jourd’hui. Ce livre semble ecrit par un 
sioniste du vingtieme siecle.L’etat d’ame 
de l ’auteur est celui d ’un intellectuel ju if 
emancipe des croyances mystiques et de 
l ’allure courbee qui se perpetue encore 
chez quelques juifs apr6s cent ans de la 
Revolution francaise. Israel est sauve 
non pas par un miracle mais par cette 
iorce iinmanente qui reside dans les ver- 
tus hebraiques : le sourire et l ’esprit de 
sacrifique de la fille d Israel et le devou 
ement du juif. Le roman ou histoire se de- 
roule tout naturellement sans aucune in
tervention surnaturelle dans un style a- 
lerte et plein de fo i; la foi a l’indes- 
tructibilite de la race. «Si Mordoche est 
un Juueen, tu ne pourras pas le vaincre; 
tu tomberas au contraire devant lui» dit 
Zeres au Ministre son rnari.

Des moralistes ont condamne le livre 
d Ester comme contraire a la morale, 
puisque au lieu de precher le pardon, il 
semble encourager la vangeance. Mais 
pourquoi atlendre d’un livre un ensei- 
gnement qu’il ne se pique point de don- 
ner? Pourquoi juger avec la mesure d’un 
livre de morale, ce qui nest qu’un 
appel a la rescousse des parias eternel- 
lemenls bafoues et vilipendes? D’ailleurs, 
Mardocb0 n’ordonne pas l’attaque mais 
la resistance et la defense contre les at- 
taques d autrui. L’auteur du livre est-il 
un libre penseur comme il resulterait du 
souci qu’il prend, contrairement a tous 
les autres recits bibliques, a ecarter 
toute intervention divine? II a l ’air 
plutot d ’un sceptique, ou mieux encore 
d’un rcactionnaire du fatalisme mystique 
de son epoque. II veut qu’on ose devant 
1’ennemi triomphant. Ester doit risquer 
sa vie et les juifs doivent se preparer a 
la defense personnelle. Nous sommes 
aux antipodes du «Dieu combattra pour

vous, et vous, taisez-vous» Mardoch6 ne 
veut pas qu’on se taise. Mais sceptique 
au point de vue religieux, l’auteur ne 
Test point en ce qui concerne IVternite 
de son peuple «Se toi tu le tais en cette 
occurrence, les Judeens auront leur sa· 
lu td ’un autrecol·’ » dit il a Ester. Netant 
pourtant mecreant, il rapporte avec 
sympathie le jpime d Ester, et oertes 
c’est une lueur de sa croyance d’antan 
qui lui fait dira a sa cousine: «qui sail 
si ton avenement au throne n’a ete pre
destine pour la salut de ton peuple........

Le livre n’a pas le charme 1 yri-jue de 
celui de Ruth. Israel disperse ne con- 
naiisait plus les idylles champetres de 
sa libre patrie. «Esther» est une expres
sion de fiert'·; hnmaine, la revoke d’un 
homme d’elite, contre les laches genu
flexions d’un peuple d’esclaves. Par la, 
Mardoche peut passer pour le juif-type 
qui n’a jamais manqu6 dans aucune ge
neration, pret a la resislance et a vendre 
cher sa vie. Notre epoque abbonde de ces 
t^pes juifs, c’est pourquoi le livre qui 
nous interesse est mieux compris dans 
notre epoque.

Par sa personnalite toute d’une piece, 
attache a son peuple dans son humble 
situation et non moins plustard quand 
il devient Vice-Roi, Mardochee est une 
eternelle protestation contre ceux de sa 
race que leshonneurs rendent oublieux 
de leurs origines et de leur peuple.

Par sa psychologic humaine le livre 
d’Ester est le livre de la Bible qui serap- 
proche le plus de 1’ecole realiste mo- 
derne; les differents personnages y sont 
traces de main de maitre, et une fois 
pour toujours. Aman l ’antisemite ainbi- 
tieux et cruel qui veut reverser sur tout 
un peuple sa rancune pour l’insulte d’un 
seul, faisant un crime a ce peuple de 
son attachement aux traditions ancestra- 
les et du malheur d’etre disperse, scs



calomnies venimeuses infirmant le loya- 
lisme da peuple juii.nous donne le por
trait classique de I’antisemite.

Ester est le type classique de la juive, 
fait de douceur, beaute, piete et sacri
fice. C’est le type feminin qui, plusgue 
celui de Mardoche, n’a jamais fait de- 
faut a notre race,meme dans les epoques 
les plus sombre de son histoire.

Dans son ensemble ce livre admirable 
preconise Taction, les demarches per
suasives aupres des Puissants du jour eL 
Γ oeuvre de defense contre la malveil- 
ance et les attaques injustes.

M. C.

S IO N ISM E  ET  SOCIAL ISME.

Pourquoi le Socialisme qui n’est pas 
en contradiction avec le nationalisme 
le serait-il avec le Sionisme, qui n ’est 
autre chose que le nationalisme ju if?  
Aux sociahstes de Salonique de nous 
l ’expliquer. «La question juive, disent 
nos amis de la cociale salonicienne, sera 
resolue avec la question de classe, et 
nous ne voulons du Sionisme qui est 
uue oeuvre de la bourgeoisie».— Autant 
d’assertions que d’inexalcitudes.La que
stion juive, qui a existe de tout temps, 
sous les oligarchies et la bourgeosie 
triomphante, existera aussi sous la so ■ 
ciale. Si la sociale eliminera la question 
de classe, il n’est dit que les antagoni- 
smes nationalistes s’en iront aussi. Les 
capitalistes-individus allemands anglais 
ou francais qui luttent sur le champ de 
la concurrence, seront tout simplement 
remplaces par les capitalistes— collecti- 
vites. II est permis de douter de l’ave- 
nement tout prochain de la fraternite 
humaine. Nous avons bien dans la lune 
de miel actuelle de 1’internationalisme, 
des chefs socialistes. comine Picard en 
Belgique, qui sont franchement antise- 
mites. II se pent bien qu’Israel passe 
aussi pour un intrus dans la Sociale. En 
tout cas, tout contribue a faire croire, 
plus proche une autonome juive que l ’a- 
venement de l ’Etat socialiste integral.

Alors, pourquoi les camarades juifs 
ne s’empresseraint-ils de hater l ’autono-

mie de leur peuple, ponr y contribuer 
d apres leurg-nie eminemmentpratique 
a la realisation du reve social?

Que le sionisme soit l’oeuvre de la 
bourgeoisie, dans un but d’exploitalion, 
rien de moins vrai. Des bourgeois, Best 
vrai, sont a la tete de l ’organisation, si 
1 on peut donner celte qualification a 
des intellectuels comme le regrette Herzl, 
Max Nordau, Warbourg, Ginsbourg et 
les autres. Mais le socialisme lui-meme 
n a pas ete fonde par des bourgeois?

En tout cas, le Sionisme, meme dans 
la periode actuelle de gestation donne le 
spectacle frappant de la seule institution 
humaine oil le peuple a la parole, ou le 
peuple fait <ia se. Les bourgeois du 
«Hilfverein» ont eto anear.tis en un clin 
d ceil par le souflle puissant du proleta
riat palestinien, le petit sou du deshe- 
rite a eu gain de cause du million bour
geois dansla question scolaire.

G est que l ’esprit democraticosocial 
de Moise en passant a travers les pro
fetes proletaires, vivifie toujours les mas
ses juives.

Get esprit triomphera de toute rea
ction. Encore une fois la lumiere so
ciale partira de Sion.

Les camarades juifs qui entravent l ’e- 
mancipation politique de leur peuple, le 
peuple proletaire par excellence, ne font 
que retarder le triomphe de leur do
ctrine et dans le seul milieu oiile peuple 
juif ne sera mis a l ’ecart apres avoir tra- 
vaiile pour son emancipation et celle des 
autres M. C.

E r r a ta .
Numero 11 pag 187 premiere colonne 

ligne6 Lire «Moria» au lieude «Liberto».

Μέ τό παρόν φϋλλον λήγει κα'ι τό δεύ
τερον ετος τής « Ισραηλιτικής Έπιθεο)- 
ρήσεως", κα'ι μ’ δλα ταϋτα πλεϊστοι συν- 
δρομηταί δέν κατέβαλον ακόμη τήν συν
δρομήν των. Παρακαλοΰμεν θερμώς τους 
καθιστεροΰντας να μας έμβάσουν μέ πρώ
τον ταχυδρομεϊον και διά ταχυδραμικής 
έπιταγΓ]ς τήν σννδρομήν των.

Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς —έ κ δ ο τ η ς  Μ. Χ α ΐμ η ς

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

C A  C H E R
Saloniqni

Sur le quai

NISSIM MATATIA
Λ v o ca  t 

Roggoti I Ian 29.
Salonique

Ι Σ Α Κ  M A T  Α Θ Ι Α Σ
’Αναλαμβάνει παραγγελίας

ενεργεί άποστολάς
<")eddai\.oviKn

i C O L E  F R A N C O -A L L E M A N D E
Enseignement 

Secondaire et commercial
Externat-Internat en famille 

Salonique  
Rue Kasandjilar pres du Tcharchi

MINOS CONSTANTINIE 
Sl.-iison «le rep reeen ta lion  

«‘onim ission, eon im erce 
ΜΙΝΩΣ ΚΛΝΣΤΑΤΙΝΗΣ 

’Αντιποο<ίωπεϊαι, Έμπόριον 

’ Αθήναι— Alhenes

MODERN CINEMA
0EATFON ΚΥΒΕΛΗΣ

Τό τελειότεοον τών Αθηνών

‘Έχει τήν Αποκλειστικήν ίκμετάλλενσιν τών 
ταινιών τής Aste Nielsen.

ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
CONSERVATOIRE L0TTNER 

ΑΝΏΤΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

A 0 H N A I - A T H E N E S

Η  « Ί σ ρ .Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς »  τ ή ν  σ υ ν ισ τ ς ί  Ι δ ια ι τ έ ρ ω ς

La Revue recommande tout particuliere 
ment cettc ecole renommee.

ΦΔΡΜΑΚΕΙΟΝ ΡΑΦΑΗΛ
Όδός Σαμπρή Πασσά

Π λησίον Π λατεία ; Ε λευθερίας

Ο ΙΝ Ο ΙΣ  - ΚΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛ
Εξόχως τονωτικός συστημένος άπό 

ίατρικάς εξοχότητας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ
Διενθυνσμένη υπο

Μ· ΙΣΑΑΚ Ι· ΑΑΣΕΧ
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ν

Γίνονται δεκτοί εσωτερικοί καί εζωτεοικοΐ 
μαθ·/,ταί:

Έ μπ.ίιδασκαλία π\·ηρχς.
Γλωσται : I αλλικτ), Ελληνική, Εβραϊκή, 

Γερμανική.
Νεωτερα μέθοδος και νέα εγκαθ ίδ ρ υα ; . 

ΈργζστΥ,ριον καί Μουτεΐον. 
Πρότυπον οικοτροφεΐον

Μ·/) τρικ» επιμελεια— αρισται πληροφορίαι. 
Γό Σχολεΐον κεΐται είς την καλλιτέραν 

συνοικίαν.

Οδός Παράλληλος 2 α  άηοβάϋ-ρα
Πλησίον τοϋ Ό τι λ Σαντράλ.

ΜΟΔΙΑΝΟ ΚΑΙ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΑΛ ΙΚ Ω Ν

Κ ΑΙ

ΣΜΑΛΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Τιμα'ι ακαταγώνιστοι διά τήν χονδρικήν 
πώλησιν

Πλησίον ’Ο θω μανική ; Τραπέζης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΣΑΜΟΤΗΛ ΧΑΝΕΝ ΛΕΒΗ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓ Γ ΕΛ Ι ΟΔΟΧΟΣ

(’)ε<ί ci α λ ο ν ί κ η

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

Changeur 

Rue Sabri 1 acha

Salonique



Μεταβαίνοντες εις Θεσσαλονίκην

Α Γ Ο Ρ Α Σ Α Τ Ε
ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΠ ΕΛΛΑ Σ Α Σ  

Κ Α Ι Α Σ Π ΡΟ ΡΟ ΥΧ Α

Ά π ό  τό Κατάστημα

Τ Υ Ρ I Γ Γ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Ε Π ΙΤ Α Ξ Ε Π Σ  ΦΡ· Χ· 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0

Έ ξοφλητέον  εντός 4  '/2 έτών, ή γ γ υ η μ έ ν ο ν  έκ τών  
π λ εο να σμ ά τω ν  τοϋ  Δ ιεθνούς Ε λ έ γ χ ο υ  

ΕΠΙ ΤΟΚΩ 6 %
‘Ο μ ολογ ία !  έκάότη  έκ  φράγκων ^Ρ·

Τοκομερίδιον έκ φρ. 3, πληρωτέον τη 2α Ίχνουαρίου 
καί 1 ’Ιουλίου έκαστου έτους.

Η Λ Α Τ Κ Η  ΤΡΑΙΙΕΖΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

θέτε', είς την διάθε<τιν του κοινού 40 ,000 ομολογίας τοΰ 
άνωτέρω Δανείου

Είς τήν  τ ιμ ή ν  τοϋ  Α ΡΤΙΟ Υ  
”Ή τοι Δραχ■ 1 0 0  πρός  6  °/0.

Αί όμολογίαι φερουσι προσηρτημένον τό τοκομερίδιον 
πλϊίρωτέον τί) Iγι Ιουλίου 1914 άντό/.ει δέ είς τόν αγορα
στήν τό άναλογοϋν άπό τί;ς Ημέρας τίίς άγορ&ς.

Οί εν ταΐς έπαρχίκις δύνχνται νά άποταθώσι είς τούς 
κατά τόπους Άνταποκριτάς τνίς Τράπεζας νι καί ά π ’ εύ 
ϋείας είς τ ίιν Λαϊκνιν Τράπεζαν.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
Κεφάλαιόν κπταβεβλημένον 

Χ α χ .  0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑ 1Σ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

Έ ν Έ λ λ ά δ ι  : Έ ν Πειραιεΐ1, Πάτραις, Σύρψ 
Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρ:«γι, ’Αγρινίω 
Καρδίχσιη, Θεσσαλονίκη, Καβάλλ?, Σέρραις, 
Ίωαννίνοις, Χανίοις, Ή ραχλείω , Ρεθύμνη, 
Χ ίψ , Λ ιμένι-Β αθέος ^Σάμου).

’Εν Τ ονρκ ία  : Έ ν Κων(πόλεί, (Ύ π ο χ α -  
τάττημα έ* Γαλάτη μετά Πρακτορείου έν 
Σταμπούλ), Ά μ ισώ , Κερασοΰντι, Σμύρνη, 
Μερσίνη.
Έ ν Α Ιγ ίτ ττω ϊΈ ν 'Α λέξα νδ ρ έ·? , Καίρω (μετά 
παραρτήματος έν τη ouvoixtaMouskv),Ζάγαζίκ. 

Έ ν  Σ ο ν δ ά ν : Έ ν  Χαρτούμ.

Έ ν  Ι ί ν ϊ ϊρ ψ :  Έ ν  Λεμεσώ.
Έ ν  Γ ερμ ανία :  Έ ν Άμβούργω (Domhof- 
Monckeberg Strasse 18).
Εν ’Α γ γ λ ία :  ΈνΛονδίνφίΝο 22 Fenchnrch 
ttrpeti. Δ ιο ικ η τ ικ ό ν  Σ ν μ β ο ύ λ ιο ν

Σ. Φραγχιάδης, ’Αντιπρόεδρος καί Διοικών 
Σύμβουλος, ’ Ιάκωβος Μποννιέ, Διοικών Σ ύμ
βουλος, Έ παμ . ΈμπειρΓκος, Διίηκών Σύμ
βουλος, Κ. Κ. Βέρουγχ, Ε. Εΰγενίδης, Λ . Ζα
ρίφης, Έ μμ. Α . Μπενάκης, Ί ω . Μπότασης, 
Βαρώνος Δε Νεφλίζ, Μαρκήσιος Δε Ρεβερσώ, 
Έ μ μ . Ροδοκανάκης, Μ ιχ. Σαλβάγος, Διον. 
Στεφάνου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. Ι ΙΛ ΙΑΣΚΟΣ

Διεύθυνσις Τηλεγραφική 
"Α θηνα ϊκή  A th e n o c le s

Ή Τράπεζα ’Α θ η ν ώ ν  έκτελε? πάσαν 
τραπεζιτικήν εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, 
προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευ 
μάτων, Εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους 
χρϊωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, 
γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού, έκ- 
τ ιλ ιΓ  χρηματιστιχάς ίντολάς,εχδ ίϊέ !, =πιταγάc 
πιστωτιχας έπιστολάς χα’ι έχτελει τηλεγραφικάς, 
έντολάς πληρωμών εν τε τώ  εσωτερικώ χαί τώ  
έξωτεριχώ, ανοίγει τρέχοντας λ)σμοΰ< ή γγυη - 
αένους, δέχεται καταθέτεις χρεωγοάφων πρός 
φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων χαί ενο ι
κιάζει 2ιαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφό
ρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά 
τό κοινόν.

Ή Τράπεζα 'Α θη νώ ν  δέχεται καταθέ
σεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν και 
είς έπ ιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτεριχοί 
πληρώνουσα τόκον:

3 °/0 είς πρώτην ζήτησιν.
3 1/2 °/0 διά καταθέσεις εξ μηνών
4 °/0 » » ένός έτους
5 °/ο » » δύο ετών καί

επέκεινα.
Α ί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι, 

είς ο νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπ ιτα 
γάς (cheques) ομοίως αποδίδονται δι’ επ ιτα 
γών (cheques,) της Τραπέζης έπ ί τών έν τφ  
εξωτερικοί άνταποχριτών της. Οί δεδουλευμέ
νοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
της πρώτης Ίακουαρίου χαί πρώτης ’ Ιουλίου 
έχάστου έτους.

Διά τάς είς τ'ο Ταμιευτήριόν της, τό όποιον 
λειτουργεί" καθ’ έκάστην, καταθέσεις, ώς καί 
διά τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώ
νει τόκον 4 °/ο"


