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0 ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΣΟΛΟΜΩΝ
(Συνέχεια προηγ. φύλλου).

Τοιαύτη ύπηρζεν ή οικονομική πολιτική τοϋ 
Σολωμώντος, πολιτική τοσοΰτον περίνους και 
προνοητική, ώστε καί εις τίποτε Αλλο εάν δέν 
είχε διακριθ-/), St’ αύτήν καί μόνην ήξιζε νά 
τω άποδοθγί δ τίτλος τοϋ Σοφοΰ διά τοΰ ο
ποίου διακρίνεται έν τ γ  ιστορία. Διότι εις τούς 
άπομεμακρυσμένους έκείνους χρόνους της άρ- 
χαιότητος, εΐγε  κατορθώσει νά κατανοήσν) 
δύο μ,εγάλας αλήθειας· πρώτον, οτι έπί τές 
οικονομικής προ πάντων εύεξίας στηρίζεται ή 
δύναμις καί ή ευημερία των εθνών, καί δεύ
τερον, οτι ούδείς μονάρχης, δυνάστης, ή κυ
βερνήτης είναι δυνατόν ν ’ άσκήσν) μ.εγάλην έ- 
πιροοήν, νά έπιβληθν) ίσχυρώς έπί τών συγ
χρόνων αύτοΰ καί νά δοξασθη ώς περίνους, 
σοφός καί μέγας, έάν δέν έχ·/) εις τήν διάθε- 
σίν του μεγάλους χρηματικούς πόρους, τών ο
ποίων τήν έμπρέπουσαν νά ποιηται χρησΛν, 
διαχέων τήν’ αφθονίαν, τήν εύμάρειαν καί τόν 
πλοϋτον περί εαυτόν.

Καί ό Σολωμών έποιησατο προσφυεστάτην 
καί λίαν 'αποτελεσματικήν ύ<ρ’ ολας τάς έπό- 
ψεις χρησιν τών μεγάλων εισοδημάτων άτινα 
ειχεν έξασφαλίσγ) εις τό Βασιλικόν θησαυρο- 
φυλάκιον. Έν πρώτοις, τά μεγάλα οικοδομικά 
έ'ργα ατινα έπεχείρησέν, ή άνέγερσις δηλαδή 
ανακτόρων μεγαλοπρεπών, Ναοΰ πολυτελοΰς, 
καί φρουρίων περί τήν 'Ιερουσαλήμ, χρησίμων 
πρός έξασφάλισιν καί συμπλήρωσιν της άμ.ύνης 
της πρωτευούσης του, έ νώ ά φ ’ ενός τώ έπόρι- 
ζον τήν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπηδόνα της 
έξωτεοικης παραστάσεως ενός ίσχυροΰ μ-ονάρχου, 
παρεϊχον άφ ’ ετέρου και εργασίαν εις χ ιλιά
δας άνθρώποιν* τό χρημ.α τό όποιον ούτως έ- 
δαπανατο, ριπτόμενον εις την κυκλοφορίαν έ- 
νεψύχου τήν εμπορικήν κίνησιν της Ιερουσα
λήμ καί συνετέλει εις τήν γένεσιν βιομηχα
νιών καί τεχνών τέως αγνώστων έν τώ ’Ι

σραήλ. ’Αλλά πρός τούτοις, χάρις εις τήν πο- 
λυπληθη καί λαμπράν Αύλήν τήν οποίαν κα- 
τήρτισε καί εις τήν πληθύν τών μεγάλων καί 
κερδοφόρων θέσεωυ τάς οποίας έδημιούργησεν, 
ήδυνήθη νά περιποιηθη καί νά συνδέσγι πρός; 
εαυτόν διά τών ισχυρών τοΰ συμφέροντος δε
σμών τούς πλείστους τών ίσχυοοτέρων παρα- 
γόντων τών δύο μεγάλων φυλών, της τοΰ ’Ι
ούδα καί της τοΰ Έφραίμ. Προσοικειωθείς δ ’ 
ουτω διά παντοίων μ,έσων τάς πλειστας τών 
άσκουσών έπιρροήν οικογενειών τές φυλές Έ -  
φραίμ., ήδυνήθη, ούχί μέν βέβαια νά έξαλείψη 
άλλά νά κατασιγάσγι διά τινα καιρόν τήν χ -  
κοίμητον άντιζηλείαντές φυλές ταύτης κατά 
τοΰ ’Ιούδα καί κατά τοΰ οίκου τοΰ Δαβίδ. ’Ί 
σως δέ νά ήλπιζεν, οτι ή αντιπάθεια αυτνι 
καί έχθρότης τών Έφραϊματών κατά τών ’Ι 
ουδαίων θά έμειοϋτο καί θά κατέπαυε σύν τη 
παοόδω τοΰ χρόνου.

Καί όπως έπιτύχγ] τό άποτέλεσμ.α τοΰτο 
διά τοΰ οσον οΐόν τε συχνοτέρου πρός άλλήλους 
συγχρωτισμοΰ τών διαφόρων φυλών τοΰ’Ισραήλ 
ώρισεν ΐνα ύπο^ρεωτικώς πας ’Ισραηλίτης τρις 
τοΰ έτους Ιρχεται εις ‘Ιερουσαλήμ έν τακταϊς 
ήμέραις διά νά προσφέρν) θυσίαν εις τόν Κύ
ριον. Ή  διάταξις ο.μως αυτη, άποτελοΰσα νε- 
ωτερισμ.όν μή σύμφωνον πρός τάς εζεις τοΰ 
λαοΰ, μετά πολλές δυσφορίας έγένετο δεκτή 
ύπό τών Έφραϊμιτών καί τών λοιπών ελασ
σονών φυλών, ών αι έδαφικαί πεοιο^αί δέν ή
σαν εγγύς τές 'Ιερουσαλήμ.. Οί Ίσραηλϊται. 
ήσαν εως τότε συνειθισμ.ενοι νά προσφέρωσι 
τάς θυσίας των εις τόν Κύριον εις πάντα ύ- 
ψηλόν τόπον εύ.ισκόμενον εγγύς των πόλεων 
καί τών κωμών έν κΐς κατώκουν. Επομένως 
ή εις ΊερουσαλΫμ. προσέλευσίς των, έξαιρέσει 
τών άνηκόντων εις τήν φυλήν τοΰ Ιούδα, εγί— 
νετο μετά πολλές απροθυμίας καί διά τόν λό
γον τοΰτον τό μ,εγαλεπήβολον σχέδιον τοΰ 
Σολωμώντος οπως διά τές συγκεντρώσεως εις 
'Ιερουσαλήμ, παντός τοΰ Ισραήλ τρις τοΰ έ
τους πρός λατρείαν τοΰ Κυρίου κατοοθώση
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τήν συγχώνευσιν τών δώδεκα φυλών είς εν 
συμπαγές έθνος, δέν ήτο προωρισμένον νά έπι- 
τύχν), ώς άπέδειξαν τά μετά τόν θάνατόν του 
έπακολουθήσαντα γεγονότα.

Ά λ λ ’ ό Σολωμών δέν ήρκέσθη μόνον είς 
τάς προς εσωτερικήν σύμπηξιν καί συνένωσιν 
τών δώδεκα φυλών του ’Ισραήλ περί τήν ‘Ιε
ρουσαλήμ ώς θρησκευτικόν καί πολιτικόν κεν- 
τρον ένεργείας αύτοΰ. Έμερίμνησε καί περί 
τές παγιώσειος της έξουςίας του Ίσρζήλ έπί 
τών παρά τοΰ Δαυίδ ύποταχθέντων γύρ«ρ του 
μικρολαών της Παλαιστίνης καί της μέσης 
Συρίας διά μέσων ειρηνικών. Ου μόνον προ- 
σεπάθησε νά δημιουογήσν) δεσμούς υλικών συμ
φερόντων μεταξύ τών λαών τούτων καί τοΰ 
’Ισραήλ, άλλά καί τούς υποτελείς αύτώ ηγε
μόνας των κατά παντοίους τρόπους έπεριποι- 
ηθη καί έτίμησεν, δπως έλκύσγι την άγάπην 
των καί τούς καταστησν) πιστούς είς εαυτόν 
καί άνευ της άπειλης στρατιωτικές βίας. Έ ν 
τ-ών τελεσφορωτέοων πρός τοΰτο.μέσων ύπέρ- 
ξεν ή διά γάμου σύνδεσίς του πρός τάς θυγα
τέρας καί άδελφάς αύτών, διά τοΰτο δε 6 γυ- 
'ναικωνίτης αύτοΰ περιέλαβε τοσαύτην πληθύν 
γυναικών. Ήγεμονίδες Μπαβίτιδες, Έδωμί- 
τιδες, Άμμοραϊαι, Φιλισταΐαι κλπ. είχον έγ- 
κατασταθν) έν αύτφ, έκάστη μετά της πολυ
αρίθμου ακολουθίας της καί μέ τάς δούλας της 
τ-ούς δούλους της, τούς εύναύχους της. Λόγοι 
λοιπόν πολιτικοί ηνάγκασαν τόν Σολωμώντα 
•νά αύξήσν) τόσον πολύ τόν αριθμόν τών νομί
μων γυναικών του καί τών παλλακίδων του, 
ούχί δέ ή ακολασία καί η αγάπη πρός τάς 
ήδονάς. Έκάστη ξένη ηγεμονίς ην είσήγεν 
ώς νόμιμόν του γυναίκα είς τόν γυναικωνιτην 
•του, άπετέλει ενα δεσμόν μεταξύ αύτοΰ καί 
τών οικείων της, της χώρας της,τοΰ λαοΰ της. 
Διά νά περιποιηθγί δε έ'τι περισσότερον τάς ή- 
γεμον ίδας ταύτας καί έλκύσγι τήν αγάπην τών 
συμπατριωτών τοιν, ταίς έπέτρεψε νά λατρεύ- 
ωσιν έν ‘Ιεροσολύμοις τούς πατρώους Θεούς 
των, ίδρύουσαι καί ίεοά καί βωμούς είς τιμήν 
- τ ω ν . Ήθέλησεν ό Σολωμών νά είσαγάγγι ούτω 
τήν άνεξιθρησκείαν είς τό Κράτος του, οπως 
αρνί άπό τοΰ μέσου πασαν αφορμήν μίσους με
ταξύ τοΰ ’Ισραήλ καί τών περί αύτόν υποτε
λών λαών. Ά λ λ ’ ή τοιαύτη πρόθεσίς του πα- 
ρεξηγήθη ύπό τοΰ ‘Εβραϊκού κλήρου τοΰ άφο- 
■σιωμένου εις τήν λατρείαν τοΰ Κυρίου και μη 
ίέννοοΰντος νά άνεχθνί·άλλην λατρείαν έκτος 
-ταύτης. Ό  Σολωμών δ ι’ όλων του τών πρά
ξεων άπεδείκνυεν δτι ήτο πνεΰμα πολυ προ - 
κεχωρημένον καί έν έν πολλοϊς τοσοΰτον ά- 
-νώτερος τνίς συγχρόνου του εποχής ωστε νά 
μ̂ή γίνεται καταληπτός παρά τοΰ λαοΰ του.

Μεθ’ ολας τάς αντιδράσεις άς συνήντα τό 
Ι'ογον του, λόγω τοΰ φανατισμοΰ, της στενό
τητας τών ιδεών καί της άμαθείας τών συγ

χρόνων του, ό Σολωμών ήδυνηθη διά της σο
φής καί περινουστάτης πολίτικης του, να συγ-

/ V t t a, r/ /κρατησν) την ενότητα του Κράτους του μέχρι 
τών τελευταίων ετών τνίς βασιλείας του, χω
ρίς νά στηρίζηται έπί της ίσχυρ&ς καί εμπει
ροπολέμου στρατιωτικές δυνάμεως, ήν είχε 
καταρτίσει ό πατήρ του, τήν οποίαν δμως δεν 
ήδύνατο νά διατηρήσν) αύτός δι’ οδς λόγους 
έν τνί άρχνί τές πραγματείας ήμών ταύτης ά- 
νεπτύξαμεν. Είναι αληθές, δτι προέβη καί είς 
στρατιωτικάς τινας παρασκευάς κατά τά πρώτα 
έ’τη της βασιλείας του. Έ*·τ0; τών φρουρίων 
άτινα είς τά πέριξ της Ιερουσαλήμ άνήγειρεν 
δπως καταστήσϊ) πλήρη τήν άμυναν τές πρω- 
τευούσης τοΰ Κράτους του, έπρομηθεύθη έζ 
Αίγύπτου χιλιάδας ΐππων καί άρματα πολε
μικά, καί ή'σκησεν είς τό έξ άρμάτων μάχε- 
σθαι τούς υιούς τών γαιοκτημόνων καί πατρι- 
αρχών τοΰ ’Ισραήλ Ά λ λ ’ ό στρατός του ήτο 
μα>λον στρατός έπιδείξεως. Έλειπον ές αύ
τοΰ τά έμπειροπόλεμα στελεχη καί ό έμπρε- 
πων οργανισμός, ούδ’ έμπιστευετο δε ο Σολω
μών νά παράσχν) διοίκησιν είς άνδρας στρατιω- 
κούς ικανούς νά καταστήσωσι τόν στρατόν του 
αληθώς μάχιμον, διότι ούχί αδίκως, έφοβεΐτο 
έπιβουλήν κατά τοΰ θρόνου του έκ μέρους τοΰ 
ίκανοΰ στρατηγοΰ, δστις θά ώργάνου τόν στρα
τόν καί θά έφείλκυε τήν αγάπην καί εμπιστο
σύνην τούτου. Τό μόνον μειονέκτημα τοΰ με
γάλου τούτου Βασιλέως ήτο, δτι τω έ'λειπεν 
ή στρατιωτική μόρφωσις καί ή ίκανότης τοΰ 
πολεμεΐν έπί κεφαλής τοΰ στρατού του. Καί 
τό μειονέκτημα τοΰτο έπέπρωτο νά έπενεγκν) 
τήν περί τά τέλη τοΰ βίου του κατέρρευσιν τοΰ 
δλου έ’ργου του. Διότι τά Κράτη δέν δύνανται 
νά ζήσωσι καί εύημερίσωσι μονίμως διά μόνων 
τών ειρηνικών μέσων επέρχονται στιγμαί 
καθ’ άς παρίσταται απόλυτος ανάγκη νά χρη— 
σιμοποιήσωσι και τήν στρατιωτικήν των ίσχύν, 
ής ή καλλιέργεια πρέπει νά βκίνν) έκ παραλ -̂ 
λήλου πρός τήν ειρηνικήν των άνάπτυξιν.

Ούτως, δτε, έτη τ-.νά πρό τοΰ θανάτου τοΰ 
Σολωμώντος, ή Συρία άπεστάτησε καί έκηρυ- 
ξεν έαυτήν ανεξάρτητον βασίλειον, θραύουσα 
πάντα μετά της 'Ιερουσαλήμ δεσμόν, ούδέ 
σκέψις κάν διηλθε τόν νοΰν τοΰ Σολωμώντος 
δπως στείλν) στρατόν είς τήν Δαμασκόν καί 
ύποτάξν) έκ νέου τούς άποστάτας. Ήνεχθη τό 
γεγονός μετά μοιρολατρικής άπαθείας, διότι 
ήσθάνετο πλήρη αδυναμίαν πρός οίανόήποτε 
στρατιωτικήν έπιχείρησιν. ’Ίσως μάλιστα νά 
έθεώοησεν εαυτόν καί εύτυχη διότι οί Σύριοι, 
άρκεσθέντες είς τήν άπόκτησιν της ανεξαρτη
σίας των, δέν έπεχείρησαν καί επιδρομήν τινα 
μέχρι της ‘Ιερουσαλήμ. Έν τούτοις, ή άπο- 
σκιρτήσασα Συρία άπετελει το ήμισυ τοΰ 
Κράτους τοΰ Σολωμώντος, οΰτινος τό γόητρον 
ύπέστη, ώς ήτο έπόμενον μέγιστον πλέγμα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

έκ τοΰ γεγονότος τούτου. Καί έπειδή ποτέ 
εν κακόν δέν έ'ρχεται μόνον, τήν απώλειαν 
τής Συρίας έπηκολούθησαν καί στασιαστικά 
κινήματα έν τνί φυλΐ) τοΰ Έφραίμ, πρός στιγ
μήν δέ ήπειλήθη ή τελεία καταστροφή τοΰ 
Ίσοαηλιτικοΰ Κράτους. Εύτυχώς δμως, ό Σο
λωμών είχεν ακόμη πολλούς προσωπικούς φί
λους καί ύποστηρικτάς μεταξύ τών Έφραίμι- 
τών λόγω τών εύεργεσιών άς παρ’ αύτοΰ εί- 
χον απολαύσει, "Ενεκα τούτου τό κίνημα δέν 
έγενικεύθη έν τώ Έφρα'ί'μ, ό δέ αρχηγός τ έ ; 
στάσεως Ίερόβοάμ, διά νά μή συλληφθγί, έδρα- 
πετευσεν είς Αίγυπτον, έ'νθα καί έ'τυχε φιλο- 
ξένου ύποδοχές.

Ού'τω δέ, έσώθη μέν τό Κράτος έκ τές τε
λείας διαλύσεώς του προσωρινώς, ά λλ ’ αί δυ- 
σκολίαι τάς οποίας συνήντα ό Σολωμών, καί 
πρό πάντων αί οΐκονομικαί, κατέστησαν ήδη 
άπείρως- μεγαλύτεραι μετά τήν άπώλειαν της 
Συρίας, έπενεγκοΰσαν, φυσικφ τώ λόγφ, με- 
γάλην έλάττωσιν είς τά εισοδήματα τοΰ Βα
σιλικού Θησαυοοφυλακείου. Μή δυνάμενος νά 
περιορίσν) τάς δαπάνας του κατόπιν τοσούτου 
μακρας περιόδου εύτυχοΰς βασιλείας, ήναγκά- 
σθη νά αύξήσν) τούς φόρους τούς βαρύνοντας 
τόν λαόν, τοΰθ’ δπερ έπήνεγκε μεγάλας δυ
σαρέσκειας καί γογγυσμούς. Καί έν γένει, τά 
πάντα ένεδείκνυον είς αύτόν δτι έ'μελλεν ά- 
φεύκτως νά διαλυθνί καί νά καταρρεύσν) τό ερ- 
γον αύτοΰ χάριν τοΰ οποίου κατηνάλωσεν ολό
κληρον τόν βίον του. Καί διά τοΰτο ό Σολω- 
μων άπέθανεν είς τήν άκμαίαν σχετικώς ηλι
κίαν τών πεντήκοντα οκτώ έτών, έκ τών ό
ποιων έβασίλευσε τά τεσσαράκοντα. Προφα
νώς τόν κατέβαλεν ή βαθεϊα λύπη τήν οποίαν 
νίσθάνετο βλέπων οτι ού μόνον δέν ήδυνηθη 
να παγιωσν) καί μονιμοποιήσω τό ύπό τοΰ 
πατρός του ιδρυθέν μέγα Ίσραηλιτικόν Κρά- 

_τος, ά λλ ’ έπί τών ημερών του εϊδεν άρξάμε- 
νον τόν διαμελισμόν του καί τήν παρακμήν 
του. Ό  δέ θάνατός του συνεπλήοωσε τήν κα
ταστροφήν, διότι ή φυλή τοΰ Έφραΐμ αμέσως 
στασιάσασα άνεκάλεσε τόν φυγάδα Ίεροβοάμ 
καί άνεκήρυξεν αύτόν βασιλέα τών δέκα φυ
λών, τοΰ υίοΰ και διαδόχου τοΰ Σολωμώντος 
Ροβοάμ περιορισθέντος είς τήν βασιλείαν μό
νης της φυλές τοΰ ’Ιούδα.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

(Οικονομικός επιθεωρητής ά τάξεως)

0 1  ΒΑΒΤΑΩΝΙΑΚΟΙ ΨΑΛΜΟΙ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

I
Ή  διά τοΰ βασιλέως Της Ασσυρίας Assur-  

banipal κατά τήν 7ην πρό Χρίστου εκατον
ταετηρίδα γενομένη συλλογή έ'ργων τές βαβυ- 
λωνιακέζ φιλολογίας άνευρέθη έν μέρει τούλά- 
χιστον ύπό τών Lazard καί Rassam, έν τοις 
έρειπίοις τών δύο άνακτόρων, τών άνευρεθέν- 
των ύπ ’ αύτών κατά τόν παρελθόντα αιώνα έν 
Kujandschick. Έκ τών πολλών έκεΐ εύρε- 
θεντων κειμένων ιδιαιτέραν έντύπωσιν πρού- 
ξένησαν διά τε τό υψος αύτών καί τήν έκ 
πρώτης μάλιστα ό'ψεως συμφωνίαν, καί ομοιό
τητα πρός τούς ψαλμούς τ έ ;  παλαιας Διαθή
κης τά κείμενα τών εννέα βαβυλωνιακών 
ψαλμών. Παρά τοϊς Βαβυλωνίοις έκαλοΟντο. οί 
ψαλμοί ουτοι «ψαλμοί μετανοίας πρός άνά- 
παυσιν τές καρδίας», ήσαν δ ' έν χρήσει 
κατά τήν λατρείαν τήν δημοσίαν. Άναμφιβό- 
λως οί βαβυλωνιακοί ψαλμοί μετανοίας είναι 
τό εύγενεστερον καί ύψηλότερον μνημεϊον τές 
βαβυλωνιακές ποιήσεως καί θρησκείας. Ποίη- 
σις ύψηλή, ίδεαι ύψηλαί, έξιδανίκευσις τ έ ;  βα- 
βυλωνιακέζ θρησκείας καθιστώσι τούς ψαλμούς 
τούτους άξιους μελέτης καί έκτιμήσεως. Οί 
ψαλμοί ουτοι έγράφησαν πιθανώτατα κατά τήν 
τριτην πρό Χριστοΰ χιλιετηρίδα πιθανώς ύπό 
ίρεων βαβυλωνίων.

II
Παραθέτω κατωτέρω μετάφρασιν δύο τών 

ψαλμών τούτων, τοΰ έβδόμοο καί έvάτoυj ινα 
οί άναγνώσται λάβωσιν ιδέαν τινά της άξίας 
αύτών καί τές βαβυλωνιακές ποιήσεως καθό
λου. ‘Η ποίησις τών ψκλμών τούτων άποτε- 
λεΐτα ι διά τοΰ παραλληλισμού τών μελών ώς 
και παρά τνί έβοαϊκνί ποιήσει.

Ψ αλμός  7 .

Ό ίερεύς

1. Στενάζων κάθηται εδώ
2. Όδυν ηρώς φωνών έν λύπν) καρδίας
3. Πικρώς κλαίων, πικρώς στενάζων
4 . Ώσεί περιστερά θρηνεί ίσχυρώς ημέρας καί 

νυκτός
5. ΓΙρός τόν εύ'σπλαχνον του θεόν φωνεΐ ώς ή 

έλαφος
6. Πρό τοΰ θεοΰ του στενάζων κύπτει τό πρό- 

σωπόν του
7. Κλαίει, διότι πλησιάζει, τίποτε δέν εμπο

δίζει αύτόν.
Ό  μετανοών

8./Γάέ'ργα μου θέλω είπει πρός σέ
Τά έργα μου άτινα έν τούτοι; είναι άρρητα.



9. Τούς λόγους μου θέλω διηγηθέ εις σέ 
τούς λόγους μου, οΐτινες έν τούτοις είνε άνεκ- 
διήγητοι

10. Θεέ μου. τά έ'ργα μου θέλω εί'πει πρός σέ 
Τά epyoc μου, άτινα έν τούτοις εινε άρ
ρητα.

Ψαλμός 9 .

1. Θεέ μου, οστις οργίζεσαι εναντίον μου 
Δέ^θητι την προοευχήν μου.

2 . Θεά μου, ήτις θυμώνεις εναντίον μου 
Δέχθητι την ικεσίαν μου.

3. Δέχθητι την ικεσίαν μου 
Εί'θε νά καταπραϋνθνίς

4. Κύριέ μου μακρόθυμε καί εύσπλαγχνε
5. Σύ, οστις ρυθμίζεις τον χρόνον της ζωης 

καί σταματάς τόν θάνατον
Θεέ μου δέχθητι την προσευχήν μου 

G. Θεέ μου έπίβλεψον έ π ’ εμέ 
Καί δέχθητι την ικεσίαν μου

7. Εί'θε νά συγχωρηθώσιν αί άμαρτίαι μου 
Νά έξαλειφθώσιν αί άνομίαι μου.

8 . Ό ε π ’ έμοΟ δεσμός έ'χει θραυσθη 
Ή  άλυσσις έ'χει λυθέ

9. Τούς στεναγμούς εί'θε νά άπομακρίνωσιν 
Οΐ επτά άνεμοι

10. Θέλω άπομακρίνει την κακίαν μου.
Τό πτηνόν ας την φέρει εις τόν ουρανόν

11. 'Γη θλίψιν μου ας φέρει μακράν ό ιχθύς 
"Ας φέρει μακράν ό ποταμός.

12. Τά ζώα τοϋ άγροΰ άς λάβωσιν αυτήν α π ’ 
έμοϋ.

Εί'θε νά με καθαρίσωσι τά διεοχόμενα υδατα 
τοΰ ποταμοΰ

13. ΓΙοίησόν με καθαρόν
Ώς την λάμψ« τοΰ χρυσοΰ

14. Ώς δακτύλιος έξ άδάμαντος 
Θέλω νά είμαι πρό σοΰ πολύτιμος

15. Καθάρισοντήν κακίαν μου, σωσον την ψυ
χήν μου
Ό  τόπος της διαμονής σου εινε ασφαλής, 
τό σχοινίον της σωτηρίας κρατώ 

1G. Βοήθησόν με νά οπισθοχωρήσω άπό της 
κακίας μου
Νά μένω πλησίον σου

17. Άπόστειλόν μοι
Καί άς ΐδω ευνο ϊκόν  ό'νειρον

18. Τό όνειρον, οπερ βλέπω, έ'στω ευνοϊκόν 
Τό ό'νειρον, οπερ βλέπω έστω μη απατηλόν

19. Τά ό'νειρον, οπερ βλέπω 
Μετάβαλε εις ευνοϊκόν

20. Θ εέ.... Θεέ τών όνείροιν 
Στηθι έπί της κεφαλής μου

21. ’Άφησόν με νά είσέλθω εις Es&gil 
Τόν ναόν τών θεών, τόν οίκον τές ζωης

22. Τώ Merodach. τώ εύσπλάγχνω, τ·?ί χά- 
ριτί του
ΙΙ»ραδίδω έμαυτόν εις τάς πλήρεις χάριτος 
χεΐράς του.

23. Θέλω κύψει πρό τοΰ μεγαλείου σου
Την θεότητά σου θέλω εγκωμιάζει

24. Οί κάτοικοι της πόλεώς μου
Είθε νά δοξάζωσι την δύναμίν σου.

III
Ή  άξια τών βαβυλωνιακών τούτων ψαλμών, 

έν Kujandschik εύοεθέντων, καί η όμοιότης 
αυτών οπως δήποτε πρός τούς ψαλμούς της πα- 
λαιας διαθήκης παρηγαγέν τινας νά δεχθώσt 
σχέσιν καί έξάρτησιν τών ψαλμών τές παλαιας 
Διαθηκης έκ τών βαβυλωνιακών ψαλμών. Ούδέν 
τούτου ψευδέστερον. Αί παρατηρούμεναι, μι- 
κραί άλλως τε, ομοιότητες δύνανται νά έξη- 
νηθώσιν έκ τές ταύτότητος τοΰ άνθρωπίνου 
αισθήματος καί ομοιότητας έ'ν τισι τοΰ θρη— 
σκευτικοϋ καθόλου αισθήματος. Αί διαφοραί 
όμως, αί παρατηρούμεναι μεταξύ τών ιδεών 
τών βαβυλωνιακών ψαλμών καί τών τές πα- 
λαιας Διαθηκης, είνε τοιαΰται, ώστε ό άμε- 
ροληπτως κρίνων τά πράγματα δέν δύναται νά 
δεχθη έξάρτησιν τών ψαλμών τές Παλαιας 
Διαθηκης έκ τών βαβυλωνιακών, πολύ δ ’ όλι- 
γώτερον οτι οί βαβυλωνιακοί ψαλμοί περιέχουσι 
ύψηλοτέρας θρησκευτικάς ιδέας τών ψαλμών 
τές παλαιας Διαθηκης.

’Ενώ οί ψαλμοί τές παλαιας Διαθηκης το
ν ίζουσι πολλαχοΰ την άίδιον ΰπαρξιν τοΰ θεοΰ, 
οί βαβυλωνιακοί ψαλμοί θεωροΰσι τούς θεούς 
ώς πλασθέντας, ώς καί τούς ανθρώπους, καί 
διαφέροντας τούτων μόνον κατά την ύπεράν- 
θρωπον δύναμιν. Οί πλασθέντες δ ’ ούτοι θεοί 
λαμβάνουσιν κατ’ ολίγον άνθρώπινα χαρακτη
ριστικά, άποβαίνουσι λοιπόν θείοι άνθρωποι 
έ'χοντες πάντα τά έλαττώματα καί πάθη τών 
άνθρώπων, αγάπην, μίσος, φθόνον, έ'ριδας πρός 
άλληλους καί πρός τούς ανθρώπους, ους ένίοτε 
άπατώσιν, ώς καί άλληλους, καί πρός οδς 
ψεύδονται. ‘Η ακολασία θεών τινων τών Βα
βυλωνίων υπερβαίνει πασαν άνθρωπινην ακολα
σίαν καί πασαν άνθρωπινην κατάληψιν. ’Α
πέναντι τές ηθικές ταύτης καταστάσεως τών 
πολλών θεών τών Βαβιλωνίων, τονίζουσιν οι 
ψαλμοί τές παλαιας Διαθηκης τό ενιαΐον τοΰ 
Θεοΰ καί τό άναμάρτητον αύτοΰ. *0 Θεος 
είνε τό ιδεώδες τάς Ηθικές, οπερ ιδιοί πραγ- 
ματοΰται εν τώ Θεώ, είνε ό κα τ ’ εξοχην άγιος. 
Ποιος δέν αναγνωρίζει καί δεν άναγκάζεται να 
ομολογηστ] τό ΰψος τών ίδεων τές παλαιας 
Διαθηκης συγκρινομένων πρός έκείνας τών ψαλ
μών τών Βαβυλωνίων

Κατά τούς βαβυλωνιακούς ψαλμούς οί Θεοί 
δημιουργήσαντες τόν κόσμον και τον άνθρω
πον είνε κύοιοι αύτών. *0 άνθρωπος εδημιουρ- 
γηθη ύπό τών Θεών ινα προσφερτ) αυτοΐς την 
άρμόζουσαν τιμήν, κατάλληλα δώρα εις τούς 
ναούς καί την έξαίρετον τές θυσίας οσμήν εις 
τόν ουρανόν. ’Εάν ό άνθρωπος δέν πράττιρ 
ταϋτα, δυστυχεί ενεκα τών δεινών, άτινα

στελλουσιν αύτφ οί Θεοί. ’Απέναντι της ιδέας 
τές  δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ τές πανταχοΰ τονι- 
ζομένης έν τ·/| παλαι^ Διαθήκν), οί βαβυλωνι- 
ακοί ψαλμοί άμφιβάλλουσι περί τές δικαιοσύ
νης τών Θεών καί καλοΰσι τούς θεούς αδίκους, 
οταν βλεπωσιν δτι επέρχονται εις τούς κακούς 
αγαθά καί εις τούς αγαθούς κακά.

Έν τοΐς βαβυλωνιακοΐς τέλος ψαλμοΐς η λύ· 
σις η έκ τές αμαρτίας, προέρχεται κυρίως έκ τές 
καταϊίιέσεως τές έξωτερικές ατυχίας, τές έκ 
της αμαρτίας προερχομένης, ή δέ παράκλησις 
τοΰ προσευχομένου γίνεται ούχί πρός άπελευ- 
θερωσιν έκ τές αμαρτίας, ά λλ ’ έκ τές ποινές, 
τές παρακολουθούσης ταύτην. *Η ηθική άπο- 
ψις τές αμαρτίας, ώς άμαρτίας ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, ητις δύναται μόνον δ«ά μετανοίας νά έ- 
ξιλεωθνί η άπαντώσα έν τί) παλαι^ διαθήκϊ), 
ελλείπει τελείως έκ τών βαβυλωνιακών ψκλμών.

Έ κ τών άνωτερω είρημένων γίνεται δέλον 
δτι ή όμοιότης η παρατηρουμένη μεταξύ τών 
ψαλμών τές παλαιας Διαθηκης καί τών βαβυ- 
λωνιακών τοιούτων δέν άποδεικνύει ούδ’ έπ ’ 
έλάχιστον την έξάρτησιν τών ψαλμών τές πα- 
λαιας Διαθηκης έκ τών βαβυλωνιακών, αί δέ 
θρησκευτικά! ίδέαι, αί περιεχόμεναι έν τοΐς 
ψαλμοΐς τές παλαιός Διαθηκης είναι άπείρως 
ύψηλότεραι τών θρησκευτικών ιδεών τών πε- 
ριεχομένων έν τοΐς βαβυλωνιακοΐς ψαλμοΐς.

Κ. ΔΤΟΒΟΤΝΙΩΤΗΣ

ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΔΑΝ1ΤΑΙ

Εις τό προηγούμενον φύλλον τές «Ίσρ. Έ - 
πιθεωρήσεως» ό κ. Μποσδογιάννης έκ Χανίων 
εις πολυσπούδαστον άρθρον έπραγματεύθη τά 
τές συγγενείας τών Δαναών μετά τών Δανι- 
νών, τών απογόνων δηλαδή τές φυλές τοΰ 
Δάν. Είναι φανερόν δτι πολλά άγνωστα μέ
χρι τοΰδε θά διασαφίσν) ή έθνολογία, δταν ή 
επιστήμη αυτη μέ νέας άρχαιολογικάς άνακα- 
λύψεις έξέλθτι έκ τοΰ έμβρυώδους σταδίου εις 
ό εύρίσκεται. ’Ιδία δέ δταν ή έπιστημη πρό
κειται νά θίξϊ) ζητήματα άναφερόμενα εις τάς 
Γραφάς, τάς οποίας ή θρησκευτική πρόληψις 
θεωοεϊ άνώτερα πάσης κριτικές, ή έ'ρευνα α
ποβαίνει δυσχερεστέρα.

Είναι, έπί παραδείγματα άναντίρρητον δτι 
πασαι αί φυλαΐ τοΰ Ίσραίλ δέν παρουσιάζουν 
την αύτην πίστιν πρός τά πάτρια, τάς αύτάς 
κλίσεις, την αύτην άμιγέ καταγωγήν. Καί 
έξ αυτές τές Γραφής, διαφαίνεται ποιά τις 
τάσις, ασθενής βεβαίως, παραδοχές διαφόρου 
καταγωγές τών δώδεκα φυλών.

Έξ έβραϊοσημιτικοΰ α'ίματος, άμιγοΰς έξ 
άνδρός δηλαδη καί γυναικός φαίρονται μόνον αί

οκτώ φυλαί, ένώ τέσσαρες, αί τών Δάν, Γκάδ 
Άσήρ καί Νεφθαλή κατηγοντο έκ τών θερα
παινίδων, σκλάβων, τών δύο θυγατέρων τοΰ 
Λάβαν, συγγενοΰς τοΰ ’Ιακώβ.

Τί άλλο δηλοΐ τοΰτο κατά βάθος η δτι αί 
φυλαί αύται έθεωροΰντο παρ’ έβραίοις, φυλαί 
άνάμικτοι, πληθυσμοί προκύψαντες έκ συγχρω- 
τισμοΰ σημιτικών καί άλλων, πελασγικών λό
γου χάριν, φυλών ;

’Άλλως τε ό έβραϊσμός δέν άντεπροσωπεύθη 
άνέκαθεν κυρίως, καί σήμερον άκόμη, κατά την 
παράδοσιν οέν αντιπροσωπεύεται παρά έκ τών 
φυλών τοΰ ’Ιούδα, τοΰ Βενιαμίν καί τοΰ Μα- 
νασσέ, έκτός τών απογόνων τές ιερατικές φυ
λές τοΰ Λευί. Κατά τήν αύτην παράδοσιν αί 
φυλαί αί συγχωνευθεΐσαι μεταξύ τώ νέθ ;ώ ν, εις 
τήν πρώτην διασποράν, έχάθησαν. Βεβαίως ά
τομα καί ομάδες έξ αύτών, θά προσέλθον εις 
τήν Παλαιστίνην κατά τόν Δεύτερον Ναόν, 
καί άφωμοιώθησαν μέ τούς λοιπούς ΐουδαίους, 
τών όποιων οί σύγχρονοι είναι οί απόγονοι.

Επανερχόμενοι εις τήν φυλήν τοΰ Δάν, πα- 
ρατηροΰμεν δτι πλεΐστα έμφαίνοντα τήν συγ
γένειαν αυτές μέ τούς Δαναούς έσημειώθησαν 
εις τό μνημονευθέν άρθρον τοΰ κ. Μποδογιάν- 
νη. Έξ αύτές δέ τές άναγνώσεως τές 'Αγίας 
Γραφής, πολλά άλλα τεκμήρια εξάγονται. Καί 
πρώτον καθώς-οί Δαναοί άναφέρονται πάντοτε 
εις πληθυντικόν αριθμόν εις τόν "Ομηρον, τό 
αύτό παρατηοεΐται διά τούς Δανίτας εις τήν 
Γραφήν, δπου πάντοτε άναφέρονται» Δανΐται 
= Μ πέ Δάν ή «φυλή τοΰ Δάν», δηλ. εις πλυν- 
θυντικόν.

Έξ δλων τών φυλών τοΰ ’Ισραήλ, οί Δα- 
νΐτα ι ήσαν οί μάλλον ρέποντες πρός τόν πο- 
λυθεΐσμόν, είς τήν καλλιτεχνίαν, εις τόν αθλη
τισμόν, τεκμήρια πελασγικές συγγενείας. Καί 
δέν είναι άμοιρον σημασίας τό άναφερόμενον 
σχετικώς πρός τόν βλάσφημον (Λευϊτ. 24) δτι 
οδτος ήτο υιός γυναικός έκ τές φυλές τοΰ Δάν 
καί ενός αίγυπτίου. Φαίνεται άμέσως ή τάσις 
συγχρωτισμοΰ τές φυλής καί έκ μέρους τών 
γυναικών, καί ώς έκ τούτου ό μικρός σεβασμός 
πρός τά πατροπαράδοτα. Ή  χώρα τοΰ Δάν 
φέρεται ώς κέντρον πολυθεϊσμοΰ, είς τήν έπο- 
χήν τοΰ Ροβοάμ καί πρότερον.

Σχετικώς πρός τό καλλιτεχνικόν τάλαντον 
τές φυλές,εις « ’Έξοδον» ένώ ό Βετσαλέλ άνα- 
φέρεται ώς θεόπνευστος καλλιτέχνης, βλέπομεν 
δτι ό αρχιεργάτης του, ήτο ’Αολιάβ έκ της 
φυλές τοΰ Δάν.

Ό Σαμψών, ό ήοως αύτός, ίσως άθλητής, 
πάντως πρώτος συγγενής τοΰ Ήρακλέους, 
ξεχωρίζει είς τήν ιστορίαν τοΰ ’Ισραήλ. Καί 
διά τόν τρόπον καθ’ ον άγγέλλεται ή γεννη- 
σίς του ύπό αγγέλου (κάτι ώς άπλοποιηθεΐσα 
μορφή ήμιθεϊσμοΰ) καί διά τούς άθλους του, 
καί διά τήν πρός άλλόφυλον άγάπην καί διά



τό τέλος του, φαίνεται μάλλον ήρως της ελ
ληνικές μυθολογίας. Καί ό Σαμψών (το ονομα 
παράγεται έκ τοΰ Σέμες «"Ηλιος» αυτόχρημα 
ηλιακός ή'ρως) ήτο έκ τές φυλές τοΰ Δάν καί 
έ'λαβε τέλος σύζυγον μίαν φιλισταίαν.

Διά τές συμμίκτου φυλής τοΰ Δάν, καθώς 
δ ι’ άλλων ίδών πολύ αίμα πελασγικόν παρει- 
σφρυσεν έν τώ ’Ισραήλ, καί διά τών Δανιτών 
καί τών άλλων φυλών, τών άπωλεσθεισών, 
πολύ εβραϊκόν αίμα εισέδυσεν εις τούς άλλους 
λαούς, καί δη είς τούς γ ε ί τ ο ν α ς , τούς "Ελληνας.

Καί έάν άναλογισθώμεν οτι αί δύο φυλαί 
κατεχουσι τό αύτό δαιμόνιον τές πρωτοβου
λίας, τών μακρινών μεταναστεύσεων, τές εμ
πορίας, οτι οί ειλικρινέστεροι φιλοεβραΐοι εί
ναι ελληνες, Λάτας, Κοοαης, Ψυχάρης, Σακ- 
ελλαρίου, ό'τι έξ ΐ'σου οί καλλίτερα έννοοΰντες^ 
τό ελληνικόν πνεϋμα μέχρι σήμερον είναι 
έβραΐοι (Γόμπερτς, Βέϊλ, Μπρεάλ, Ρεϊνάχ) 
οτι καί καθ’ ήν στιγμέν γράφομεν έβραΐοι ε ί
ναι οι τολμηρότερον ύπερασπίζοντες τά δίκαια 
τοΰ έλληνισμοΰ, (Φίλιπσον, Μπερνσταίν, I. 
Ρεϊνάχ) ή καί έξ αίματος συγγένεια τών δύο 
λαών φαίνεται πιθανοτέρα.

Έβραϊότίις

ΙΩΣΗΦ ΟΥΓΓΕΡ

Ό  άποθανών διάσημος έβραΐος νομικός καί 
ποόεδρος τοΰ Δικαστηρίου τές ’Επικράτειας έν 
Αύστρί^.

Έ π ί τώ θανάτω τοΰ Ούγγερ ό έν τνί Νο
μική Σχολν) καθηγητής κ. Κ. Βασιλείου είπε 
πρός τούς άκοοατάς του τά εξές ·

«Αισθάνομαι τό καθήκον νά μνημονεύσω τές 
απώλειας, ήν ή νομική έπιστήμη ύπέστη διά 
τοΰ θανάτου τοΰ πρυτάνεως τών Αυστριακών 
νομικών ’Ιωσήφ Ούγγερ, προέδρου τοΰ Άνω- 
τάτου δικαστηρίου τές Έπικοατείας έν Αυ
στρία, θανόντος έν Βιέννν) τό παρελθόν Σάβ- 
βατον έν ήλικίο: όγδοήκοντα πέντε έτών. Τό 
ό'νομα τοΰ Ουγγερ άπό πεντηκονταετίας καί 
πλέον κατέλαβεν έπιφανεστάτην έν τν) έπι- 
στήμν) θέσιν ένεκα κυρίως τοΰ παρ’ αύτοΰ 
συγγραφέντος Συστήματος τοΰ Αύστριακαΰ 
Γενικοΰ ’Αστυκοΰ Δικαίου, ούτινος τρεις έξε- 
δόθησαν τόμοι αναγόμενοι είς τάς Γενικάς Δι
δασκαλίας καί τό Κληρονομικόν Δίκαιον. Τό 
έ'ργον τοΰ Ούγγερ διέπει τό πνεΰμα τές ιστο
ρικής έρεύνης χρησιμοποιουμένης άριστοτεχνι- 
κώς έν αύτώ της διδασκαλίας τοΰ ’Αστυκοΰ 
Δικαίου, ώς αΰτη διεμορφο>θη έπί τνί βάσει 
τοΰ Ρωμαϊκοΰ Δικαίου, καίπερ προκειμένο.υ 
περί επεξεργασίας νεωτέρου Κώδηκος, οίος ό 
Αυστριακός, νομοθετικόν έ'ργον τοΰ 1811. Ό 
Ούγγερ διακριθείς ώς καθηγητής έν Βιέννν),

έφ ’ ικανόν χρόνον διέπρεψε καί ώς πολιτευτης 
άναδεχθείς άπό τοΰ 18G7 ώς εις τών ηγετών 
τοΰ έν Αύστόίο: φιλελευθέρου κόμματος, έχρη- 
μάτισε δέ άπό τοΰ 1871 έπί οκταετίαν συνε-

ΙΩΣΗΦ ΟΥΓΓΕΡ
Ό  [Λεταστάς καθηγητής καί πολιτικός.

χώς υπουργός. ’Από 1881 άδιαλείπτως διετέ- 
λεσε πρόεδρος τοΰ άνωτάτου διοικητικοΰ δικα
στηρίου της Αύστριακές έπικρατείας, πολλα- 
πλέν δικαιοδοσίαν έπί πολιτειακών έν γένει 
καί διοικητικών υποθέσεων άσκοΰντος. Κατα 
τήν ύπερτριακονταετέ αύτοΰ προεδρίαν ό Ουγ- 
νερ έθαυμάσθη καί ώς πρακτικός νομικός, ενώ 
ούδ^ποτε έπαυσε καί θεωρητικώς άσχολούμενος 
καί συγγράφων έπί θεμάτων τών διάφορων 
κλάδων τές νομικές έπιστήμης, πάμπολλαι 
δ ’ είσί κυρίως αί μονογραφίαι αύτοΰ αί είς τά 
Γερμανικά καί Αυστριακά νομικά περιοδικά 
καταχωρημέναι ώς καί ιδιαιτέρως εκδοθεΐσαι. 
Τοιοΰτον άνδρα πολλαπλές έξοχου επιστημο
νικές δράσεως εύλόγως έθεωρει. η γερμανική 
νομική έπιστήμη ώς £να τών πολυτιμότερων 
αυτές έργατών, τοΰ πένθους όε τών Γερμανών 
καί Αύστριακών νομικών έπί τν) άπωλει<χ. τοΰ 
Νέστωρος αύτών μετέχομεν και ημείς οι Ελ- 

:ληνες νομικοί, οί έπωφελουμενοι τών εργα
σιών τές γερμανικές έπιστημης» ·

>·-<

ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΗΛΕΣ

Έκ τών «Α θηνώ ν»  της 22 ’Απριλίου.

ΙΙρό τινων ημερών έν τί) αίθούσν) τοΰ Κολ- 
λεγίου τέ ς  Ρώμης έδωκε διάλεξιν έπί τοΰ 
« ’Ανθρωπίνου μεγαλείου» εις τών περιφανε- 
σ τέρ ω ν  άνδρών, οιτινες ύπάρχουσι σήμερον έν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΝΔΕΣ
Ό  διασημότερος λόγιος καί κριτικός τής Ευρώπης.

τάδα, κυκλοφοροΰσι δέ ευρύτατα εις μεταφρά
σεις πολλών γλωσσών. Όμιλιτής θελκτικός 
τές γαλλικής γλώσσης, ή'ν γνωρίζει κατά βά
θος ό Μπρανδές είνε συγγραφεύς μέ εύρεΐαν 
φαντασίαν, πειστικός, όλος νεΰρα. Αισθητικός, 
κριτικός, ιστορικός, φιλόσοφος, έτυχεν έν 
Ρο)μνι ένθουσιωδεστάτης ύποδοχές, .μετά τήν 
θαυμασίαν διάλεξιν του περί τόΰ «Α νθρωπί
νου μεγαλείου».
■ Ή  πεντηκοντάς τών έργων τοΰ Μπρανδές 

αποτελεί θησαυρόν τές συγχρόνου σκέψεως.

Ν ΕΓΚΙ1ΡΪΣΙΪ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙ10Υ
UK BKAUEKAK mm 2ΤΚΑΓί1Γί1Κ

ΤΙ ΦΡΟΝΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑ1 ΚΗΣ

Ή  έκλογή τοΰ νέου άρχιραββίνου τών ’Ηνω
μένων ’Αγγλικών Συναγωγών, καί διά τόν 
τρόπον, μέ τόν όποιον διεξήχθη, καί διά τό 
πρόσωπον τοΰ έκλεγέντος, πρόκειται, καθ’ ολα 
τά φαινόμενα, νά σημειώσν) σελίδα, ιστορι
κήν είς τόν σύγχρονον έβραϊσμόν. Έφιστώμεν 
δέ έπί τοΰ γεγονότος τήν προσοχήν τών έν 
Έλλάδι όμοδόξων, τούς όποιους άκριβώς άπα- 
σχολοΰν αύτήν τήν στιγμήν, τό ζήτημα έκ- 
λογές ρχββίνων κοινοτικών καί Άρχιραββίνου 
άπασών τών Κοινοτήτων τοΰ Κράτους, καί τό 
ζήτημα τές εβραϊκές διδασκαλίας καί τοΰ 
εβραϊκού βίου.

Ή έκλογή τοΰ άγγλου Άρχιραββίνου δέν έ- 
γινεν είκη καί ώς έτυχεν. Άπό τοΰ θα
νάτου τοΰ ’Έ ;μαν Άδλεο μέχρι τές νέας 
έκλογές, έμεσολάβησαν δεκαοκτώ ολοι μένες, 
συζητήσεων, μελετών καί ρητορικών διαγωνι
σμών ακόμη. Δεκαοκτώ μένες αγγλικές εργα
σίας, ή οποία βεβαίως θά ίσοδυνάμει μέ δε
καοκτώ έτών ίδικήν μας. Τοΰτο διότι οί άγ- 
γλοι όμοδοξοί μας, άντελήφθησαν οτι ή έκλογή 
τοΰ μέλλοντος νά κατέχν) τήν πρώτην έδραν 
τοΰ Έβραίσμοΰ, δέν είναι τι δευτερεΰον, άλλά 
ζήτημα ζωές ή θανάτου τοΰ Έβραίσμοΰ. Ό 
άρχιραββΐνος ύπατος διδάσκαλος τές εβραϊκές 
ιδέας, πρέπει νά έχν) τήν συναίσθησιν τές απο
στολής του, έν συνδυασμφ γνώσεων καί χα- 
ρακτέρος. Πρεπει ό ένσαρκώνων τόν έβραϊσμόν 
είς τόν εικοστόν τοΰτον αιώνα, είς μίαν πολι- 
τισμένην κοινωνίαν, είς τό Λονδϊνον, είς τό 
Παρίσι, είς τάς Αθήνας, νά μήν είναι άνθρω
πος άλλης έποχές, ούτε άμοιρος γνώσεων εγ
κυκλοπαιδικών καί εβραϊκών, ούτε άμοιρος χα- 
ρακτέρος, πείρας, κοινωνικοΰ τάκτ καί ολων 
τών προσόντων έν γένει διά τών όποιων τό 
δόγμα τό όποιον ό άρχιραββΐνος αντιπροσω
πεύει, νά γ ίνετα ι σεβαστόν.

Τούς άγγλους όμοδόξους άπησχόλει μεγά- 
λως καί τό ζή τημα τές κατευθύνσεως, ή οποία 
έπρόκειτο νά δοθέ είς τόν έβραϊσμόν. Εις τήν 
Α γγλίαν, υπάρχουν, άν ό'χι είς τόν ί'διον βαθ
μόν, αί αύταί διάφοροι τάσεις τών έν Γερμά
νιο: όμοδόξων. 'Υπάρχουν έκεΐ οί φιλελεύθεροι, 
οί συντηριτικοί, οί άγαν συντηριτικοί. Έζη- 
τεΐτο, άπό τίνος, άπό τόν Λόρδον Ρότσιλδ ίδίο: 
καί τήν διεύθυνσιν τοΰ μεγάλου έβραϊ/.οΰ ορ
γάνου α 'Εβραίικα Χρονικά» , άνήρ δυνάαενος νά 
συνενώσνι, διά της δυνάμεως τοΰ λόγου καί 
του χαρακτέρος, τάς διαφόρους τάσεις είς έν 
αρμονικόν.

Ή  έν λόγφ έφημερίς, καί οί αρχηγοί τοΰ.

Εύρώπ,ν); ό Δανός τήν πατρίδα Γεώργιος 
Μπρανδές.

Ό Μπρανδές διά τών μελετών του, τών 
κριτικών του, τών φιλοσοφικών συγγρζμάτων 
του, κατέκτησε παγκοσμίαν φήμην. Γεννη
θείς πρό έβδομήκοντα έτών έν Κοπενχάγν), 
ύ-ηρξεν ό ερευνητής τοΰ πνεύματος καί τοΰ 
έργου τοΰ Ερρίκου ’Ίψεν καί ταυτοχοόνως ό 
άποκαλύψας τόν Νίτσε. Έν Γερμανίά, Α γ 
γλία* καί Ρωσσίοί. τό όνομα τοΰ μεγάλου 
Δκνοΰ κριτικοΰ είνε λαϊκώτατον καί διά τά 
έργα -αύτοΰ, άτιν-α ανέρχονται εις πεντηκον-

® ·  ί ' . .



Ο Δ? ΧΕΡΤΣ

Άρχιραββΐνος ’Αγγλία;.

οίκου Ρότσιλδ, τοϋ πρωτοττατοΰντος έν ’Αγ
γλία καθώς και έν Γαλλία: είς τά του εβραϊ
σμού, ύπεστήριξαν έκθύμως την υποψηφιότητα 
τοΰ δόκτωοος Χέρτζ ραββίνου έν ’Αμερική."Οτι 
ουτος άνταξίώς άνταποκρίνεται εις τάς άνάγ- 
κας τών έν ’Αγγλία όμοδόξων έφάνη άπό τά 
πρώτα αύτοΰ βήματα, από τόν έξοχον έκφω- 
νηθέντα λόγον κατά την έγκαθίδρυσιν αύτοΰ, 
λόγον τον όποϊον οί «Τάϊμς» έχαρακτήρισαν 
θαυμάσιον».

Ό λόγος ουτος, ό όποιος διήρκεσεν 40 λε- 
πιά της ώρας ήτο αύτοσχεδίασμα ρητορικόν.

Ό Δρ. Χέρτς μετέφερε τούς άκροατάς του 
εις την έποχήν τοΰ προφήτου Μαλαχίου, έπο- 
χήν αδιαφορίας. Κατά την παράδοσιν ό Μο · 
λαχίας συνέστησε τότε τήν «Μεγάλην Συνα
γωγήν», τές οποίας πρόγραμμα πρός άναστυ- 
λωσιν τοΰ έβραϊομοΰ ύπέρξεν η τριτή παραγ
γελία : « Έστέ μετριοπαθείς (έπιεικεϊς) εις τάς 
κρίσεις, δημιουργήσατε πολλούς μαθητάς καί 
κάμετε φραγμόν είς τό/ νόμον». Ή σημερινη 
έποχή κατά τόν Δρ. Χέρτς ομοιάζει ακριβώς 
είς την έποχήν τοΰ Μαλαχίου. Αί έσωτερικαί 
διαφοραί είς τόν 'Εβραϊσμόν άπαιτοϋσι την 
προσεκτικήν κρίσιν τών ιθυνόντων τόν Εβραϊ
σμόν πρός έπαναφοράν της ειρήνης μεταξύ τών 
μελών της Κοινότητος, μεταξύ πάτερων καί 
υιών, ή αδιαφορία είς τά της έβραϊκης διδα
σκαλίας καθιστα έπείγουσαν την δημιουργίαν 
πολλών μαθητών, γνώστων δηλαδη τές Εβραϊ
κές καί την έγερσιν φραγμοΰ, δηλαδη τήν άνα- 
στήλωσιν τών θρησκευτικών καί έθνικών τε- 
λεστε;ών, διότι άνευ αύτών, ό Έβραίσμός εί
ναι λέξις κενή, μέλλουσα νά περιέλθν) είς λή
θην όλοσχερέ».

Ίδί* εκαμεν έντύπωσιν, ώς σημεϊαν τών

καιρών, ή περικοπή τοΰ λόγου, έν 3) ό μέγας 
αρχηγός τές αγγλικές Συναγωγές κηρύττει 
δτι ή γνώσις της εβραϊκές είναι τό «κλειδί 
τών αιωνίων αξιών, τάς οποίας ήμεϊς συνει- 
σφέραμεν είς τήν ανθρωπότητα.Χωρίς τό κλεδΐ 
αύτό θά χάσωμεν τόν δρόμοί τοΰ Έβραϊσμοΰ. 
Εβραϊσμός χωρίς έβραϊκήν, έξακολουθεΐ λέ- 
γων ό Δρ. Χέρτς είναι έγκλημα κατά τές αν
θρωπότητας, διότι ό έβραϊσμός τότε θά χαθγί 
άφ ήμών «τών προορισμένων κα'ι αιωνίων φ υ 
λάκων τον έβραΐκοΰ λόγον» .

Τούς τελευταίους λόγους τοΰ Μεγάλου Ραβ- 
βίνου τές ’Αγγλίας, άναφέρομεν μέ ίδιάζου- 
σαν χαράν, διότι άποτελοΰσι τό πρόγραμμα 
τές α Ίσραιλιτικές Έπιθεωρήσεως» περί δι
δασκαλίας τές Εβραϊκές».

Κατά τήν έγκαθίδρυσιν τοΰ Δρος Χέρτς ήσαν 
παρόντα δλα τά έξέχοντα μέλη τοΰ άγγλικοΰ 
έβραϊσμοΰ, ύπουργοί, Λόρδοι, βουλευταί, ανώ
τεροι δικασταί,συγγραφείς,καί έπίσης έξέχουσαι 
προσωπικότητες έκ τών άλλο δόξων, ό Λόρδος 
Δήμαρχος έν στολγί, a Λόρδος Ρόσπερυ πρώην 
πρωθυπουργός καί ό Λόρδος Κριού κλ. οί όποΐο- 
έξ έπιγαμίας συγγενεύουν μέ τάς άριστοκρα- 
τικάς έβραϊκάς οικογένειας τές ’Αγγλίας.

γ ε ρ μ τ ^ Μ ο ε β ρ ^ ι ο ι !

Τί σημαίνει αύτή ή λέξις, τήν οποίαν ώς 
ΰβριν πολλοί έκστομίζουν j Κανείς έν Έλλάδι 
δέν είναι είς θέσιν νά τό εί'πγι. Ή  λέξις εί- 
σηλθεν είς τήν Ελληνικήν ομιλίαν άπό τήν 
γαλλικήν άντισημιτικήν φιλολογίαν. Οί γάλλοι 
ά,ντισημίται ό Δμυμών ίδια ονομάζουν, ύστε- 
ροβούλως γερμανούς, ή' γερμανοεβοαίους τούς 
έ'χοντας γερμανικά ονόματα έβραίους, ένώ ου- 
τοι είναι άλσατοί,άοα οί άκρακρνέστεραι γάλλοχ.

Δέν είναι γελοϊον, δτι ή έπωνυμία αυτη 
έ'λαβε είς τό έλληνικόν λεξιλόγιον υβριστικήν 
σημασίαν \ Δέν είναι δέ καί άδικον Διότι οί 
Εβραίοι τές Γερμανίας, ή οί γερμανοεβραϊοι 
αύτοί είναι οί ακραιφνέστεροι φιλελληνες, κα
θώς γνωρίζουν πάντες οί ζήσαντες έν Γεομα- 
νίοί καί Γαλλίί*.

Ό Φίλιπσων,:ό κηρύξας τήν έλληνικότητα 
τής ’Ηπείρου, ο Μπερστάϊν τές Γερμανικές 
Βουλής, ό I. Ρεϊνάχ τοΰ οποίου παραθέτομεν 
τήν άπάντησιν είς τούς Ήπειρώτας είναι 
γερμανοβραΐοι!

’Ιδού τό γράμμα τοΰ κατά Δρυμών γερ— 
μανοεβραίου Ρεϊνάχ είς τόν «Χρόνον τών 
ΓΙαρισίων», είς άπάντησιν τές έκκλήσεως τοΰ 
Πανηπειρωτικοΰ Συνεδρίου.

«Υπερημύνθην τοΰ δικαίου ύμών ζητήματος 
πρό τριάκοντα έτών είς τά πρώτά μου άρθρα

έν τ·̂  «Γαλλική Δημοκρατία», τήν όποιαν 
τότε διηύθυνεν ό Γαμβέττας. Έν τώ μετρώ 
τών δυνάμεών μου θά εξακολουθήσω να την 
ύπερασπίζωμαι. Θαυμάζω τό θάρρος σας. Γνω
ρίζω τήν φρόνησίν σας. ΙΙιστευσατε είς την 
βαθεΐάν μου συμπάθειαν».

Θά έζακολουθήσωμεν λοιπόν έν Έλλάδι να 
θεωρώμεν τήν λέξιν «γερμανοεβραϊος»ώςυβριν ;

0 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ Π Ο Λ Ε ΙΣ
ΣΚΙΑ Γ ΡΑΦΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΥΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

εύχές εργον νά μή διεσκορπίζοντο ττί δε κάκεϊσε 
αλλά νάέγένοντο άπόκτημα εθνικόν, ή τούλά- 
χιστον νά έξεδίδοντο ύπό μεγάλου οίκου ’Αγ
γλίας ή Γερμανίας είς λεύκωμα.

Τέλος εύχαριστοΰμεν τήν Καν Καραβίαν διά 
τήν προθυμίαν μεθ’ ής έδέχθη τήν παράκλη- 
σίν μας νά μας έπιτραπη ή άναδημοσίευσις 
δύο σκιαγραφιών της, τοΰ έξοχωτάτου Άρχι- 
ραββίνου Θεσσαλονίκης καί τές έβραϊκές συ
νοικίας Ίωαννίνων,

Μ. X.

Ή γυναϊκα αύτή είναι ή γνωστή 
ζωγράφος θάλεια Φλώρα Καραβία τοΰ 
συμπαθοΰς διευθυντοΰ συναδέλφου τές 
«Έφημεοίδος» ’Αλεξάνδρειάς. Έργον 
άρειμάνιον, οίον ό πόλεμος, έπεπρωτο 
γυνή νά ψαλλν) διά τοΰ χρωστέρος καί 
τές μολυβδϊδος.

Είς τήν έβραϊκήν ιστορίαν, ύπάοχει 
έπίσης γυνή, ή όποία παρακολουθη- 
σασα τόν νικηφόρον στρητηγόν έτρα- 
γούδησεν έ'πειτα μέ άθάνατον έπινεί- 
κειον άσμα τόν έθνικόν θρίαμβον. Καί 
τές κ. Καραβίας τόέργον είναι τό ώραι- 
ότερον τών έπινεικίων, χωρίς νά παυγι 
νά είνε έν ταύτώ κομψοτάτη έποποιία 
τοΰ λήγοντος πολέμου.Έποποιΐα κομψή 
καί χαροποιός διότι μόλις διαισθάνεται 
τις τά δεινά τοΰ πολέμου, όπισθεν τών 
τοπομαχικών καί τών φρουρίων, ενώ 
ανακύπτουν κυρίαρχοι τοΰ έπους ο ήρωϊ-

, λ / \ ν Λσμος με κορυφαιαν εκφρασιν την ενοο- 
ξον γόνον τών Μαυρομιχαλαίων καί τήν 
άντάρτισσαν" ή φιλανθρωπία με τας 
πριγκηπίσσας τές Ελλάδος, τό κάλ
λος μέ τάς έλληνικάς ώραιότητας 
τάς οποίας ή κ. Καραβια κάθε τοοο 
ανακαλύπτει είς τόν νικηφόρον δρόμον 
καί ώς κυριώτερον χαρακτιοιστικόν τοΰ 
πολέμου τούτου ό πολιτισμός καί ή Ο
ήμερότης τές έλληνικές φυλές τήν
όποιαν άναγινώσκομεν είς τάς σχεδόν 
εύτυχεϊς έν τ έ  έκπλήξειτων, μορφάς τών αιχ- 
μαλώ των.

Ή καλλιτεχνική φήμη τές κ Καράβιας 
είναι καθιερωμένη πρό πολλοΰ ώστε νά είναι 
ανάγκη νά προσθέσωμέν τ ι.  ΓΙεριοριζόμεθα να 
προσθέσωμεν οτι ή Συλλογή άποτελεϊ έ'ργον 
έξοχον ένταυτώ καί κολοσσιαϊον, ώς έκτελεσ- 
θέν ύπό γυναικός έν τώ μέσω τών δυσχερειών 
έκστρατείας, έντός διμήνου.

Αί σκιαγραφίαι δε αυται αί όποϊαι θά κατα
στούν σύν τί{) χρόνω πολυτιμόταται διότι άπο- 
τελοΰν έντυπώσεις έκ τοΰ φυσικοΰ μιας ίστο- 
ρικωτάτης στιγμές τοΰ έθνικοΰ βίου, θά ήτο

ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΣ ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κο· ΙΑΚΩΒ ΜΕΙΡ 
LE GRAND RABBIN DE SALONIQUE

Croifuis de Me Flora Cara via.
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Θεσσαλονίκη έκδιδομένη γαλλοφώνφ εφημερίδι 
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Έντός ένός καταστήματος τές  Χαλκίόος 
ένθα διακρίνει τις έκ πρώτης οψεως τήν φιλο- 
πονίαν καί ένεργητικότητα τές Ίσραηλιτικης 
φυλές έ'σχον προχθές συνέντευξιν μετά τοΰ κ. 
Μποχώρ Φόρνη, προέδρου τές Ίσραηλιτικές 
Κοινότητος Χαλκίδος καί τοΰ έκεϊ Σοφολογι~
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ωτάτου Ραββίνου. Ή  συνομιλία μας περιέ- 
στράφη έπί τών ζητημάτων της ημέρας καί 
ιδίως έπί τής τύχης τών ’Ισραηλιτών τών 
ζώντων έν Έλλάδι.

—  Ποίαν γνώμην έχετε, ήρώτησα τόν κ. 
Φόρνην, περί της Ελληνικής Διοικήσεως ) 
Την ειλικρινή σας γνώμην, έννοεΐται, βασιζο- 
μένην έπί τών πεποιθήσεων σας )

— Ή  γνώμη μου δπως άλλως τε και όλων 
τών ’Ισραηλιτών της Ελλάδος, ώς πρός την 
Ελληνικήν Διοίκησιν είναι γνωστή. Ή  Ίσρα- 
ηλιτική Κοινότης Χαλκίδος διετήρησε άπό αι
ώνων τάς καλλιτέρας άδελφικάς σχέσεις μετά 
τών συμπολιτών αύτής Χριστιανών ’Ορθοδό
ξων. Ή  Ελληνική Κυβέρνησις άπό τών πρώ
των ημερών τής Βασιλείας τοΟ "Οθωνος (1833) 
παρεχώρησεν είς τούς Ίσραηλίτας άκραν ισό
τητα απέναντι τοϋ Νόμου. Ή  Κοινότης ημών 
ύπό την φιλελευθεραν νομοθεσίαν τνίς Ε λλά 
δος ήνθη καί κατά τούς παρελθόντας αιώνας, 
τά δέ γράμματα καί η φιλολογία έκαλλιεργή- 
θησαν τόσον ώστε ή Χαλκίς έπωνομάσθη «Κι-

ουτσούκ Σαφέτ» ήτοι «Μικρά Ι ε 
ρουσαλήμ», διάνα όειχθήείς ποιον 
σημεΐον τελειότητος ή'χθησαν αί 
γλωσσολογικαί έ'ρευναι της Εβρα
ϊκής γλώσσης καί αί άλληγορικαί 
έ'ρευναι της Θεολογίας.

— Μήπως κ. Φόρνη, οί Έ λ 
ληνες Ίσραηλϊται μετέ/ουσιτης 
πολίτικης κινησεως της Ελλάδος;

— ’Αμφιβάλλεται· Εί'μεθα έπ ί
σης καλοί πολϊται "Έλληνες, δπως 
καί οί Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι’Αθη
νών καί Σπάρτης. Άγαπώμεν 
την Ελλάδα ώς γνήσια αύτής τ έ 
κνα καί έχει αυτη δ ι’ ήμας μη
τρικήν στοργήν. Ούδεμία διαφορά 
ύφίσταται μεταξύ τών Χοιστια- 
νών καί ημών. Τό κοινοτικόν μας 
Σχολεΐον, έ'νθα εί'μεθα έλεύθεροι νά 
διδάσκωμεν τά τέκνα ημών ό'τι νο- 
μίζομεν ώφέλιμον, διατηρείται δα- 
πάνγι τοϋ Δήμου δηλ. αύτοΰ τοΰ 
πληθυσμοϋ τής Χαλκίδος γενικώς.

— Μήπως οί Ίσραηλϊται αντι
προσωπεύονται εις τό Δημοτικόν 
Συμβούλιον;

— Καμμία διαφορά δέν ύφί- 
σταται δσον άφορ̂ έ τά δικαιώ
ματα ήμών τνίς αίρεσιμότητος 
('έκλεκτικότητος) εις τάς δημοτι- 
κάς υπηρεσίας μεταξύ τών Χριστι
ανών καί ήμών. Κατά τά τελευ
ταία έτη ό ομόφυλος ήμών Σιμαν- 
τός Σακκής έξελέγη σύμβουλος, 
άλλοτε όέείχομεν ώς μέλος τής Δη
μοτικής άρχής τόν συμπολίτην

ήμών Βεν. Χαχαμάκην. Είχομεν έν τφ  
στρατφ άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς 
Ίσραηλίτας οιοι οί κ. κ. Μποχώρ Σακκή, 
ΧαΛμ Ιωσήφ Κοέν καί ή'δη οί ’Ιωσήφ X. 
Λευή, Μοοδοχεύς Κωστή καί άλλοι Χαλκιδεΐς. 
Σας τό ειπον, Κύριε, οί Ίσραηλϊται απολαύ
ουν έν Έλλάδι περισσότερον ή άλλοΰ πλή
ρους ίσότητος. Οί Ίσραηλϊται ολοκλήρου τοΰ 
Κόσμου οφείλουν νά μή λησμονήσωσι τοΰτο.

Οί Ίσραηλϊται δέν θά λησμονήσωσι ποτέ 
τάς εύεργεσίας τής Ελληνικής Διοικήσεως 
προσέθεσεν ό συμπαθής Ραββΐνος.

—— Έν τουτοις, Σοφολογιώτατε, ύπάρχουν 
ταραχοποιοί, οιτινες προσπαθοΰν νά δημιουο- 
γήσωσι προστριβάς παρετήρησα.

— Δύνασθε νά συναντήσητε καλούς ανθρώ
πους απανταχοΰ; άπεκρίθη ό Ραββΐνος, άλλ’ 
ή άλήθεια οφείλει κ α τ ’ ανάγκην νά λάμψγι.

— Δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν ή κακή 
πρόθεσις δρ  ̂ διά νά δημιουργήσν] σκευωρίας 
προσέθεσεν ό κ. Φρ'ρνης. "Οτε κατά τό 1878 
άνεκινήθη τό ’Ανατολικόν ζήτημα καί πρό τής

συγκροτήσεως τής Συνδιασκέψεως τοΰ Βερολί
νου οί εχθροί τοΰ Έλληνισμοΰ έν Εύρώπν) ήρ- 
χισαν νά έγείρο>σι θόρυβον διά τήν τύχην, ήτις 
άνέμενε τούς Ίσραηλίτας τής Θεσσαλίας, έάν 
ή χώρα αυτη παρεχωρεΐτο είς τήν Ελλάδα. 
Κατά συνέπειαν εί'μεθα υποχρεωμένοι νά προ- 
καλέσωμεν μίαν δήλωσιν μέ πλήθος ύπογρα- 
φών πασών τών Ίσραηλιτικών κοινοτήτων τής 
Ελλάδος. Εί'χομεν δέ ύ.ποβάλλει ύπόμνημα 
τοιοΰτον είς τόν τότε υπουργόν τών Ε ξω τε
ρικών. Έν τώ ύπομνήματι έκείνω έλέγομεν 
πόσον ζώμεν εύτυχεΐς ύπό τήν Ελληνικήν 
Διοίκησιν, ή'τις μό?ς άπένειμε τήν τελειοτέραν 
ισότητα, καί μας περιέβαλλε δι’ δλων αύτής 
τών αγαθών. Τό ύπόμνημα τοΰτο τό όποιον 
ό κ. Ραγκαβής έφερεν είς τό Συνέδριον τοΰ 
Βέρολίνου εύρίσκεται πιθανώς είς τά αρχεία 
τοΰ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών.

— Έπίσης, έξηκολούθησεν ό συνομιλητής 
μου, τά δικαιώματα καί τά πλεονεκτήματα 
τών οποίων χαίρομεν ύπό τήν Ελληνικήν Δι- 
οίκησιν, δέν μας άφίνουν νά λησμονήσωμεν 
τά καθήκοντα μας πρός τήν Μητέρα Πατρίδα.

— 'Υπό τοιούτους δρους διάγουσιν οί 'Ε 
βραίοι, διέκοψεν ό-Ραββΐνος.

— Μετέχομεν έξηκολούθησεν ό κ. Δόρνης 
τών υποχρεώσεων καί δλων τών καθηκόντων 
άτινα έ'χομεν πρός τήν Ελλάδα, τήν πατρίδα 
μας. Τελευταίως ό Νομάρχης ’Αττικής κ. 
Δάσιος μοί έ'λε^εν, δτι είχε έκδόσει μίαν έγ- 
κυκλιον πρός άπαντας τούς Συλλόγους τών 
’Αθηνών άνευ διακρίσεως θρησκεύματος προ- 
τρέπων αύτούς νά δώσωσι τόν οβολόν τους αύ- 
τοπροαιρετως ύπέρ τών οικογενειών τών πτω 
χών εφέδρων. Ή  Ίσραηλιτική Κοινότης ’Α
θηνών μεταξύ τών πρώτων άπήντησεν εις τήν 
πρόσκλησιν ταύτην, αλλά καί ή Κοινότης 
Χαλκίδος δέν ύστέρησεν είς τοϋτο.

Τάς ημέρας τών Εθνικών καί Βασιλικών 
έορτών ού μόνον παριστάμεθα είς τάς έπισή- 
μους θρησκευτικάς έοοτάς, άλλα καί μεταβαί- 
νομ-εν είς τάς Συναγωγάς ήμών ένθα πανηγυ
ρίζομε1/, ίκετεύοντες καί εύχαριστοϋντες τόν 
Θεόν, διότι μας άφίνει νά άπολαμβάνομεν τών 
αγαθών μιόές σώφρονος Διοικήσεως ύπό τόν ε
λεύθερον τής Ελλάδος ουρανόν.

Εύ^αριστήσας δέ τόν κ. Ραββΐνον καί τόν 
Πρόεδρον τ·?ίς Ίσραηλιτικης Κοινότητος διά 
τάς ενδιαφέρουσας ταύτας δηλώσεις καί ένώ τοΐς 
έσφιγγον τάς χεΐρας, δπως μοί έπιτραπή νά 
αναχωρήσω, μοί άπηύθυναν τάς έξης λέξεις : 
«Κύριε έάν ήδυνάμεθκ νά έπιβάλλωμεν τήν 
ρωνήν ήμών καί είς τούς ομοφύλους μας τών 
τεσσάρων κρατών, θά τούς διαβεβαιοϋμεν ει
λικρινέστατα δτι είς ούδέν μέρος οί Ίσραηλΐ- 
τα-t άπολαύουσιν έλευθεοίκς καί ίσότητος το- 
σοΰτον απολύτου οΐαν ήμεΐς εχομεν.
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τά έ ξη ς :  II ΚΑΤΑΡΓΙΙΣΙΣ ΤΟΓ ΕΘΙΜΟΓ

«Εύτυχώς ύπάρχουσι καί στιγμαί καθ’ δς 
κατανοοΰνται αί υποδείξεις καί συστάσεις τοΰ 
τύπου. Καί έννοοΰμεν τήν κατάργησιν εφέτος 
τούλάχιστον τοϋ βαρβάρου έθίμου τής καύσεως 
τοΰ ομοιώματος Ιούδα κατά τήν ήμέραν τοΰ 
Πάσχα. Καθ’ ήν έποχήν ή μετά τών Ισραη
λιτών συμβίωσίς μας είναι τόσον αγαθή, ώστε 
νά μή ύπάρ/ν) παρά ή λεπτή θρησκευτική διά- 
κρισις, ή ΰπαρξις τοιούτων έθίμων κατέρριπτε 
πασαν ιδέαν περί ίσοπολιτείας καί ευνομίας. 
Ό έν/ώοιος τύπος δέν έπαυσε συν ιστών τήν

/ * \ f ' ι ( 'κ α τ α ρ γ η σ ιν  υ-τ. t γ α ίρε ι σήμερον, ο ιο τ ι  η φ ω νη  
αύτοΰ κυρίως συνετέλεσεν είς τοΰτο, έλπίζων 
δτι οΰτε καί είς τό μέλλον τ^λέον θά έπανα- 
ληφθή. Είς τήν προσπάθειαν τής καταργήσεως 
τοΰ έθίμου πασαν έπιρροήν ή'σκησαν καί ή 
Επισκοπική καί ή Διο κητική ’Αρχή, είναι 
δέ ευτύχημα διότι πληρέστερον κατενοήθη ή 
ανάγκη αυτη καί παρά τών έπιτρόπων τοΰναοΰ 
τής Ά γ . Παρασκευής, οιτινες έπιμελώς καί 
δραστηρίως κατέβαλον πασαν μέριμναν δπως 
έκπληρωθή ή κοινή έπιθυμία καί καταργηθνί 
έθιμον ένθυμίζων παλαιούς χρόνους» .

Ή  ποαξις τιμ^ τόν τύπον τής Χαλκίδος καί 
τάς Άρχάς. Δέν ήτο άλλως δυνατόν νά ανέχε
ται «καΰσιν τοΰ Ιούδα» ’Επίσκοπος Χαλκίδος 
έκ Κέρκυρας. Οί Κερκυραΐοι, οί εύσεβέστεροι 
τών Έλλήνων, εορτάζουν ανέκαθεν τό Πάσχα, 
χωρίς νά αίσθάνωνται τήν άνάγκην νά καύ- 
σουν τόν Ιούδα.

Ά λ λ ’ έλπίζομεν δτι ή άπαγόρευσις θά εΰρ·/) 
σύμφωνον καί τό αί'σθημα τοΰ λαοΰ, δτι δηλ. ή 
έξέλιξις τούτου ήτο ώριμος νά έγκολπωθνί τήν 
κατάργησιν τοϋ έθίμου. Διότι άλλως τε, φο- 
βούμεθα μή ή θεραπεία άποβί) χειροτέρα τοΰ 
κακοΰ.

Έννοοΰμεν δτι, έάν ό λαός δέν είναι είς 
θέσιν νά άναγνωριζ·/) τούς έβραίους, ώς όμοιους 
καί αδελφούς τότε προτιμότερον είναι τό μίσος 
νά εΰρ·/) διέξοδον καθ’ ορισμένου ατόμου καί 
δή αψύχου ομοιώματος, παρά νά έκδηλωθί) 
έναντίον ολοκλήρου τής φυλής. ’Ίσως ή κατά τοΰ 
Ιούδα έχθρα νά είναι δικλείς ασφαλείας, είς 
τούς τρεφομένους μέ μιση φανατικούς, οί όποιοι 
έλλείψει τοΰ Ιούδα θά κορέσουν αλλέως τό μί
σος των.

Προτιμώμεν δμως νά πιστεύωμεν δτι διά 
τούς κατοίκους Χαλκίδος καθώς διά τούς Α θη
ναίους, τούς Κερκυραίους, τούς Βολιωτας, πα- 
ρήλθεν ά/επιστρεφτεί ή έπ·.χή·, καθ’ ήν έθε- 
ωοεΐτο άναγκαΐον νά κηλιδοϋται ή κ α τ ’ εξοχήν 
έορτή τής αγάπης μέ παραστάσεις μίσους.

«►**sSKJtsse-«
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τ ς ^ ο ρ ^ Η μ
Στίχοι τον Δρος A. Κ Α Μ Ι Ν Κ Α

Υ"πο τον τίτλον «Τσαοράημ» Μεσημβρία 
έξεδωκενέον τεΰχος ποιημάτων ό Δρ. Άομάν- 
δος Καμίνκα γρχμματεύς του « Ίσραηλιτικοΰ 
Συνδέσμου Βιέννης». ‘Ο Δρ. Καμίνκα είχεν 
εκδοσει κζι ττρο έτών ετεοον το'μον ποιημάτων 
ενώ ήτο φοιτητής εις το Παρίσι. Εις τήν συλ
λογήν εκείνην υπάρχει καί μετάφρασις εις τήν 
έβραϊ/.ήν ραψωδίας τές Ίλιάδος.

Τά ποιήματα τοΰ Καμίνκα διακρίνουν σαφή
νεια και υφος βιβλικόν. Ό ποιητής είναι τές 
φωτεινές σχολές τοΰ Λουτσάτο, άποφεύγων τάς 
νεφελώδεις ίδεας καί τήν άκατάληπτον πολλά- 
κις γλώσσαν ποιητών τών νεωτέρων σχολών.

Αντλών εκ τ·/}ς έβρκϊκές παλαιας καί νεω- 
τερζς κλασικοτητος ο Καμινκα δεν δύναται νά 
εινε ειμη αισιοδοξος. Αισιόδοξος ών ό Καμίνκα 
δέν δύναται νά μή είναι σιωνιστής. Καί εδώ 
επιβαλλεται μια παρενθεσις. ‘Ο ποιητής μζς, 
ό οποίος μετέσχε τοΰ πρώτου Σιωνικοΰ Συνέ
δριου, θεωρείται απεναντίας σήμερον ώς αύτο- 
μολησζς απο το σιωνικον πεδίον.Ό  Καμίνκα 
απαντ^ οτι μενει πάντοτε πιστός εις τό έβραϊ- 
κόν ιδζνι/.ον του, δν καί δέν συνεργάζεται 
πλέον μέ τους σιωνιστάς. Πόθεν προέλθεν ό 
χωρισμός \ Ισως διότι πολλοί σιωνισταί τές 
πρώτης ώρζς εφανησαν πολύ ύλισταί, έγκατα- 
λειψκντες οτι παγκόσμιον πανανθρωπιστικόν 
ενυπάρχει έν τώ έβραϊσμω εκτός τές εθνικές 
ιΟεας. io  να επιδιωχθ'/j ό έν ΓΙαλαιστίνν) συ
νοικισμός απλώς κζι μόνον διά νά άποτελέσν) 
ο εβραϊκός λζος έν ά/.όμη κράτος κατά τό μάλ
λον ή ηττον αυτόνομον, έφάνει είς τόν Κα- 
μινκα πολυ πενιχρόν, ενώπιον τές πανανθρω- 
π ι;τ ικ ές  αποστολές, τήν όποιαν οί προφέται 
καί οί διδασκαλοι τοΰ ’Ισραήλ έπεφύλασσον 
αύτώ.

Αλλ ο Καμίνκα ο οποίος θέλει τόν ’Ισραήλ 
είς την πρωτοπορειαν τές ανθρωπίνου ποοόδου 
δεν αποκλείει τήν άναγέννησιν τές Παλαιστί
νης δια μέσου τοΰ Ίσρζηλιτικοΰ Λαοΰ καθώς 
αναφαίνεται εκ τών έξές έξοχων στίχων τών 
αναφερομενων είς τήν νέζν γεννεάν τήν έ'νδο- 
;ον εις την χώρχν τών πζτέρων κζι σεβαστήν 
και ελευθερζν είς δλην τήν ύφήλιον.

π ν ώ  bon n m n  mp*» u n n  ί π ι  
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Α λλ’ είναι όυνζτό/, έρωτοΰν οί Σιωνισταί, 
να είναι σεβζστός ό ’Ισραήλ,πλανώμενος είς τόν 
κόσμον χωρίς έν κέντρον εθνικόν δπου άν?τως

νά αναπτύσσεται σύμφωνα μέ τήν ιδιοφυίαν κα 
τάς παραδόσεις του ;

Καί επειτα δέν είναι φυσική ή ύλική άπα- 
σχόλησις τών Σιωνιστών κατά τό «prima ν ί-  
vere deinda filosofare ?»

'Οπωσδήποτε, έκ τές άποχωρήσεως τοΰ 
Καμινκα έκ τών ιθυνόντων τόν Σιωνισμόν,πολ- 
λα επετελεσθησαν. Ό Σιωνισμός συνετέλεσε 
είς την διάδοσιν τές έβρζϊκης μζθήσεως καί 
τές εβραϊκές γλώσσης καί έκ παραλλήλου ποο- 
βζίνει, ή άναγέννησις τέςχώρκς καί τοΰΈβρζ- 
ϊσμοΰ.

Κζι ήδη ώς εκ θζύματος ύπερβάντος τό ό'- 
νειοον τοΰ Κομίνκα, αναφαίνεται ή μέλλουσα 
γεννεά είς ήν ό συγγραφεύς μας εμπιστεύεται 
τους στίχους του καί έν γένει τήν έβρζϊκήν 
ποιησιν όλιγας σήμερον εχουσαν άναγνώστας.
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Οι ανωτέρω στίχοι δεν φαίνονται σήμερον 
(θα εγραφησαν βεβαίως πρό έτών τινων) μά
κρος αναχρονισμός ενώπιον τών γιγαντιαίων 
αλμάτων, τά όποια κάμνει ή εβραϊκή γλώσσα 
ώς ζωντανή διάλεκτος \

Και ποια μεγαλειτερα ίκανοποίησις διά τόν 
γράψαντα ιεροφάντην τές εβραϊκές ιδέας; Μ. X.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί φίλοι τής Ίσραη  

λιτικής Έπιθεωρήσεως, οί έπιθυμοΰντες 
νά μή προσκόπτη το φΰλλον διά ταμιευ
τικούς λόγους νά σπεΰσουν νά ανανεώ
σουν τήν συνδρομήν των διά μέσου τής 
προεδρείας τής Κοινότητάς των ή διά 
ταχυδρομικής επιταγής. 

Παρακαλοϋμεν νά μή εσωκλείουν 
χρήματα έντος επιστολών διότι ή τοιαύτη 
αποστολή δέν παρέχει ασφάλειαν. 

Τό παρόν φΰλλον περιέχει 20 σελίδας 
αντί 16.
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Ή  εβραϊκή ελεγεία ή ψαλεΐσα ύπό τών 
εβραίων μαθητών κατά τήν κηδείαν τοΰ Βα- 
σιλέως Γεωργίου εν Θεσσαλονίκη).

(“Ορα «Ία ρ .  ΈπιΟεώρησις» άρ ιθ. 1 ένεοτ. έτους)
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ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ANTI 

ΕΒΡΑ Ι ΣΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ TO ΒΙΒΛΙ0Ν  

τ Ης  ε ς θ η ρ ;

Ή  εί'δησις οτι φέτος εις τήν Πρέβεζαν άνε- 
γνώσθη ή Μεγκιλλατ Έοτίρ  είς τήν έλληνι- 
κήν έ'καμε τόν γΰρον τών εβραϊκών εφημερίδων 
ολου τοΰ κόσμου.

Ή  «Alirore» Κωνστ)πύλεως αφιερώνει εις 
τήν εί'δησιν μίαν στήλην μέ τήν υπογραφήν 
τοΰ γνωστοΰ λογίου κ. A. Galante, ό όποιος 
αναφέρει τόν διάσημον ραββΐνον Ήλίαν Μπέν 
Χαήμ ό όποιος αποφαίνεται κατηγορηματικώς 
δτι τό βιβλίον τές ,’Εσθήρ είς την λειτουργίαν 
τοΰ ΓΙουρήμ πρέπει νά άναγνωσθγί είς τήν 
έβραϊκήν άποκλειστικώς, μηδε αύτές τές ελ
ληνικέ? εξαιρουμένης, διότι καί αυτή ή ελλη
νική μετάφρασις δέν δύναται νά άποδώσν) 
έπζξίως τό νόημα τοΰ πρωτοτύπου.

Ή  έ'κπληξις περί τές χρησεως τές Ε λλη
νικές δέν έ'χει λόγον. "Απαντα τά εβραϊκά βι
βλία γέμουσι λεπτομερειών, έξ ών προκύπτει 
φζνερά δτι ή είς τήν έκ ατονταετηρίδα ή 
οποία προηγήθη τοΰ Χριστιανισμοΰ καί είς τάς 
πρωτας τάς μετά, έγένετο χρέσις παρ’ Έ - 
βραίοις, τές ελληνικές, ■'/-®'-ί τήν γραφήν 
τών έβραϊκών κειμένων διά τοΰ έλληνικοΰ άλ- 
φαβήτου, καί δ ι’ αύτές τές ελληνικές διά τήν 
μετάφρζσιν τών ιερών βιβλίων καί την αύτό- 
χρημα είς τήν ελληνικήν άνάγνωσιν, διά τό 
καταληπτόν^ άντί. τοΰ. εβραϊκοΰ κειμένου,

’Επανερχόμενοι είς τό ζήτημα τοΰ βιβλίου 
τές ’Εσθήρ, τό όποιον άνεγνώσθη έλληνιστί 
είς τήν Συναγωγήν τές Ποεβέζης, θά εΐ'μεθα 
περίεργοι νά μάθωμεν έάν αύτό έ'γινεν έκ πα- 
ραδόσεως, άπό τήν εποχήν τών ελληνιστών 
έβραίων πηγαζούσης, ή έάν πρόκειται περί 
νεωτερισμοΰ χάριν τοΰ επιτελείου τοΰ ελληνι
κού στρατοΰ, τό όποιον παρέστη κατά την 
άνάγνωσιν.

'Οπωσδήποτε οί έν Ποεβέζ·/] δέν έ'πραξ αν 
τι κατά τών ίερών κανόνων άντικαταστησαν- 
τες τό έβραϊκόν κείμενον διά τές ελληνικές 
μεταφράσεως.

Διότι είς τό Ταλμούδ Μεγκιλά 10α καί είς 
τόν κώδικα ”Οραχ Χαήμ 690, 8— 12 λέγε
ται δτι ή Μεγικλά δύναται νά άναγνωσθγί είς 
οίανδήποτε γλώσσαν, ή οποία δμως νά είναι 
νοητή άπό τό κοινόν, εξαιρέσει τές εβραϊκής 
και τής ελληνικής, είς τάς οποίας δύο δύναται 
νά γίνν) ή άνάγνωσις καί έάν αί γλώσσαι αύ- 
ται δέν είναι νοηταί άπό τό κοινόν.

Ένταΰθα βλέπομεν μίαν προτίμησιν τές 
έλληνικές, «τές  ώραίας κατά τούς Ταλμουόι- 
στάς γλώσσης τοΰ Ίάφεθ, άνταξίας νά είσέλ- 
θν) είς τάς σκηνάς τοΰ Σήμ,» άλλά καί τήν 
γνώμηνή όποια έπεκράτει παρ’ Έβραίοις δτι 
ή μετάφρασις ή Ελληνική τών έβδομήκοντα 
ήτο πιστή.

"Αν και, σήμερον, επικρατεί ή ιδέα τές 
προτιμήσεως έν παντί τοΰ πρωτοτύπου, οί ’Εβ
ραίοι της Πρεβέζης έν τώ πιθανόν νεωτεοισμώ 
τους εϊχον ποΰ νά στηριχθοΰν καί δογματικώς.

Μ. X.

ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΧΑΝΙΏΝ

Κύριε Διευϋ'νντά.

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν είς γνώ- 
σιν ύμών: δτι ίδρύθη έν Χανίοις «Σιωνιστικος 
Σύλλογος» άποσκοπών τήν άνύψωσιν τοΰ εβραϊ- 
κοΰ φρονήματος παρά τοϊς παρ ’ ήμΐν όμοδόξοις.

Τό διοικητικόν συμβούλιον άπετελεσθη ύπό 
τές A. II. τοΰ Άρχιρραβίνου Κρήτης Α. Ε β- 
λαγώ ν  έπιτίμου Προέδρου, κ. κ. Τσίτσου 
Σαρφατέ Προέδρου. Ίησούα Λεών Μαϊμων 
ύ)προέδρου, Λέοντος Έβλαγών ταμίου, Ματα- 
θία Σεζάνα γραμματέως ,Δ. Ίσχακη και Ή λια 
Όσμου συμβούλων.

Τό γεγονός τοΰτο σας άναγγέλομεν τοσουτω 
μάλλον εύχαρίστως καθ’ δσον συναισθανόμεθα 
τό καθέ^ον νά σόίς συγχαρώμεν διά τήν ένθάρ- 
ρυνσιν ήν παρέσχεν ή έγκριτος ύμών ’Επιθεω- 
ρησις είς τήν μικράν Ίσοαηλιτικήν κοινωνίαν 
μας άναπτερώσασα τάς έν ήμΐν ελπίδας τές
φυλές .



Δέχθητε σ&ς παρακαλοΰμεν, Κύριε Διευ- 
θυντά, τήν έκφρασιν των αδελφικών αίσθημά- 
των μας.

Ό  Γραμματεύς 

Μ. ΣΕΖΑΝΑΣ
Ό  Πρόεδρος 

Τ. ΣΛΡΦΑΤΗΣ

Σ. I. Ε. Δραττόμεθα της ευκαιρίας να ευχαριστή
σαμε ν καί δημοσία τούς αγαπητούς Κρήτας όμοδόξους 
δ.ά τήν επιδοκιμασίαν καί προθυμίαν ύποστηοίξεως τήν 
όποιαν τυγχάνει παρ’ αυτοΓς τό ήμετερον φύλλον. Οί 
Κρήτες ίσραηλϊται διεκρίθησαν εις το παρελθόν καί 
εχουσι λαμπράν σελίδα ε’.ς τήν ιστορίαν τής φιλολο
γίας, με τούς Δαλμέδιγο καί τούς Κωέν. Μέ τήννεαν 
αύραν της ελευθερίας δέν άμφ'.βάλλομεν ότ.θά άνα- 
τεί/ει καί δ ι ’ αυτούς νέον στάδιον προόδου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ
Κατά τό Πάσχα δύο έβραϊκαί έορταί έωρ- 

τάσθησαν μεθ’ όλης της άπαιτουμένης έπι- 
βλητικότητος καί μεγαλοπρεπείς, χάριν εί: 
τήν έλευθερίαν τήν οποίαν μας έφερεν ό τρο- 
παιοΰχος ελληνικός στρατός·

Ή  πρώτη ή τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ πά
σχα έωρτασθεϊσα διωργανώθη ύπό τοΰ κοινω- 
τικοϋ σχολείου Ταλμουδ Τορά μέ τόν κ. Έ π - 
στάϊν διευθυντήν δλων τών κοιν. σχολείων Θεσ
σαλονίκης έπί κεφαλής, έπί τί) ευκαιρία της 
πρώτης έβραϊκης άναγεννήσεως. "Ελαβε δε χώ
ραν έντός τής μεγαλητέρας συναγωγής της 
Θεσσαλονίκης ενώπιον πλείστων σηααινόντων 
μελών τής Ίσρ. κοινωνίας μας, τοϋ Σοφ. ’Αρ- 
χιρραβίνου, έλλήνων τινών κληρικών καί μερι
κών αξιωματικών Εβραίων τοΰ ‘Ελλ. στρατοΰ.

‘Ο κ. Έσστάϊν μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν 
εύφοάδεικν έξεφώνησε λο’γον πρώτον Έβραϊ- 
στί κατόπιν Γαλλιστί έξάρας τάς προο'δους τοΰ 
Έθνικοϋ ίσραηλιτικοϋ κινήματος, της 'Εβραϊ
κές γλώσσης καί ιδίως της ανατροφής ήν οί 
μαθητα·. τών κοιν. σχολείων λαμβάνουσι το- 
νίσας συνάμα τό μέγα μέρος δπερ ό άπαντα- 
χοΰ Εβραϊσμός έ'λαβεν είς τήν καθόλου προο
δευτικήν καί έκπολιτιστικήν τής άνθρωπότη- 
τος δρασιν. Κατο'πιν χορός παίδων έψαλλε ώ- 
ρζΐα οίσματα, δύο τρεϊς μαθηταί απήγγειλαν 
ποιήματα τής νέας Εβραϊκές φιλολογίας. Καί 
τέλος δλοι οί μαθηταί ύψώσαντες μικράς σιω- 
νικάς σημαίας έ'ψαλλον έκ νέου καί ουτω έλη- 
ξεν ή ώραία αυτη έορτή.

Ή  έτερα τών έορτών ήτο. ή τοΰ ((Γιο'μ ά- 
σεκελ» τούτέστι ή ήμερα ήν οί Σιωνισταί 
έχουν αφιερώσει εις τήν έτησίαν πληρωμήν 
τοΰ σεκελ. Έτελέσθη τήν τρίτην ήμέραν τοΰ 
Πάσχα, τό έσπέρας είς τό σιωνικόν κέντρον 
διακοσμισθέν μέ άνθη, μέ σιωνικάς σημαίας, 
καί προσωπογραφίας μεγάλων άνδρών τοΰ Έ -

βραϊσμοΰ κτλ . Ή  αΐ'θουσα ήτο υπερπλήρης. 
Τόν λδγον έλαβον πολλοί ρήτορες : Ό ποιητι- 
κώτατος κ. Ούζιέλ δστις μαςώδήγησεν διά της 
φαντασίας εις τήν ρέουσαν μέλι καί γάλα χω
ράν, τήν πλήρη ανθώνων μυρόεσσαν ΙΙαλαιστί- 
νην, τήν ποθητήν γην τοΰ Ισραήλ, τήν ώραίαν 
νύμφην τοΰ Έβραϊσμοΰ Σιών. Κατόπιν ώμίλη- 
σαν ό ΙΙάρντος καθηγητής της γυμναστικής, ό 
διδάσκαλος Ρουμπηστάϊν έβραϊστί, ό κ. Κδβο 
καθηγητής της Γαλλικής εις τό λύκειονΑΙοΙιβΙι, 
όκ.Ρεκανάτης καί τέλος όδιευθυντής τήςΑνβηΐΓ 
άκάματος κ. Φλωρεντίν δστις μετεδωκεν είς 
τούς άκροατάς τήν πρός τήν χώραν τοΰ ’Ισραήλ 
αγάπην του': Έψάλη τέλος, ένθουσιωδώς— τό 
σιωνικόν άσμα άτικβχ. Ό αριθμός τών πω- 
ληθέντων σεκαλήμ άνήλθε τό έσπέρας είς 
150, *0 αριθμός αυτός είναι αρκετός διά τό 
πρώτον τοΰτο έ'τος τής έλευθερίας. ’Αλλά Λεν 
αμφιβάλλω δτι τό ερχόμενον έ'τος θά είναι τού
λάχιστον δεκαπλάσιος. Διότι τών άλύσεων τής 
ύπό τούς Τούρκους δουλείας άπαξ θραυσθει- 
σών ό Σιωνισμός εύρίσκει πλέον έλεύθερον τόν 
δρόμον τής άναπτύξεως.

Θεσσαλονίκη Πάσχα 5673.

ΗΛΙΑΣ X. ΚΟΕΝ.

ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΚΑΊ ΡΟΥ
Φίλος αναγνώστης τής «Ίσρ. Έπιθεωρή- 

σεως» μας ειχε στείλει πρό τοΰ πολέμου επ ι
στολήν πραγματευομένην τά της δράσεως τών 
κοινοτήτων ύπό μορφήν δλως διάφορον έκεί- 
νης είς ήν εί'μεθα συνειθισμένοι. Είς προσεχές 
φύλλον, τώρα δτε λήξαντος τοΰ πολέμου, ό έλ - 
ληνικός έβραϊσμός σημαντικώς αύξάνει καί έ- 
πίκεται ή σύγκλησις Συνεδρίου τών ίσραηλι- 
τικών κοινοτήτων, θέλομεν δημοσιεύσν) τήν 
έπιστολήν τοΰ ύπό τά Στοιχεία I. Σ. Λ, 
κρυπτομένου φίλου μας, πρός εύρεΐαν συζή- 
τησιν.

II ΙΣΡ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

‘Εβραϊκαί Εύεργετικαϊ 'Εταιρεϊαι.

ΑΜΕΡΙΚΗ. Σύλλογος aMnevh. Μπεριτ» 
Συνέταιροι 35 .254 . Έδαπάνησε τό 1912 
μόνον είς Σχολεία καί πτωχούς φρ. 2 ,100 ,000 . 
Είργάσθη συντόνως πρόςά παλλαγήν πολλών 
έβραίδοιν έκ τοΰ ανήθικου βίου (άγών κατά της 
δουλείας τών λευκών) καί της μή έπιψηφί- 
σεως περιοριστικοΰ νόμου κατά της είς ’Αμε
ρικήν μεταναστεύσεως.— Συνέλεξεν έράνους 
διά υποτρόφους διά τό Εβραϊκόν Πολυτεχνεΐον

της Ινιάφας. Μετήλθε προπαγάνδαν μέ δια
λέξεις καί δημοσιεύσεις πρός διαφώτισιν τής 
κοινής γνώμης περί της καταστάσεως τών 
Εβραίων έν ‘Ρωσσία. 'Ο Σύλλογος έπετυχε 
τήν διάλυσιν τής μεταξύ Ρωσσίας καί ’Αμερι
κής έμπορικής συμβάσεως, διότι ή Ρωσσια δεν 
ήθελε νά άναγνωρίζγι τά διαβατήρια τών 
έβοαίων άμερικανών. Τρία μέλη τοΰ Συλλογου 
είχον προσκληθή είς γεΰμα παρά τώ Προέδρω 
'Γάφτ κατά τό λήξαν έ'τος.

Ή  « ’Αγαθοεργός τών ‘Ιουδαίων 
Γερμανών.»

Ιδού αριθμοί τ ινες  τοϋ παρελθόντος έτους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Κατα τό λήξαν έτος ή Ε τα ι
ρεία έλαβε δωρεάς 300,000 φρ. Αί εισπράξεις 
τών συνεταίρων άνήλθον είς 1 ,200 ,000. Δια 
τάς οίκογενείας τών παθόντων είς τόν Βαλ
κανικόν πόλεμον έψήφισε βοήθημα περί τάς
300.000 φρ. Ή  Εταιρεία ίδρυσε νηπιαγω
γεία καί άλλα Σχολεία είς Γαλικίαν, Ρουμα
νίαν, Βουλγαρίαν καί Τουρκίαν. Τή πρωτοβου
λία τής Εταιρείας ιδρύεται τό Πολυτεχνεΐον 
τής Κιάφας. Έχορήγησε βοηθήματα είς 17,762 
μετανάστας έκ Ρωσσίας είς ’Αμερικήν, και
270.000 έξοδεύθησαν διά τούςρώσ.σους έβραί- 
ους κτλ.

Παγκόαμως Ίοραηλιτικος Σύνδεαμος.
ΓΑΛΛΙΑ. Διατηρεί 275 σχολεία καί Δι- 

δασκαλεΐον άρρένων καί θηλέων είς ΙΙαρισί- 
ους· 2 γεωργικάς Σχολάς (Ίόππην καί Τσε- 
δέϊδα ’Αλγερίας). Είς 36 πόλεις συντηρεί «έρ- 
γον πρός έκμάθησιν τεχνών» άρρένων καί 20 
εργαστήρια θηλέων, καί Σχολεϊον έπαγγελμα- 
τικόν είς Ιερουσαλήμ. Τά σχολεία δέν συν- 
τηροΰνται άποκλειστικώς άπό τον Σύνδεσμον, 
λαμβάνοντα έπιχορηγήσεις άπό άλλας Ε τα ι
ρείας, καί εύεργέτας, άπό τάς Κοινότητας, 
καί είσπράττονται δίδακτρα. Αί δέ δύο γεωρ- 
γικαί Σχολαί έ'χουν περί τά 120,000 φρ. 
εισόδημα καλύπτοντα έν μέρει τά έ'ξοδα. Ή 
δέ επαγγελματική τής ‘Ιερουσαλήμ εχει εισό
δημα τών διαφόρων έργαστηρίων της 78,857 
φρ. ένφ τά γενικά της έ'ξοδα είναι 146,749. 
Μδλα ταΰτα αί έπιχορηγήσεις τής Εταιρείας 
άνήλθον διά τήν έκπαίδευσιν τό 1911 είς 
1 ,740 ,673 .

Ή  άναγέννηοις τής εβραϊκής
ΙΤΑΛΙΑ. Κατόπιν ένεργειών τοΰ ’Αρχιραβ- 

βίνου Φλωρεντίας αίδ. Σ. Μαργουλιές πρόκει
ται νά είσαχθή είς τήν εύγενή ιταλικήν πόλιν 
ή διδασκαλία τής έβραϊκής ώς ζωντανής γλώσ
σης.

Σ. I. Ε. Τί περιμένουν οί πρόεδροι τών έλ- 
ληνικών έβραϊκών ΚοινοτήτωνJ

”Εκΰ·εαις Μπετααλελ
ΤΕΡΓΕΣΤΗ. Ή έν ‘Ιερουσαλήμ Τεχνική 

Σχολή Μπετσαλέλ διωογάνωσε τόν παρελθόντα 
μήνα έ'κθεσιν έργων είς Τεργέστην. Έξετέθη- 
σαν αντικείμενα άργυρα, όρειχάλκινα καί χάλ
κινα, έκ ξύλου σκαλιστοΰ, έξ άβορίου καί έξο
χοι τάπητες μέ συμβολικά έβραικά μοτίβα· 
Ή  έκθεσις, £ν καί ή Κοινότης Τεργέστης δέν 
είχε παρασκευασθή καταλλήλως διά νά τήν 
κατανοήσγι έπέφερε 3 ,000 φρ.

Σ. I. Ε. Ή «Μπετσαλέλ» απασχολεί σή
μερον 500 έργάτας, έκτιμοΰνται δέ τά προϊ
όντα της διά τήν κομψότητα καί τεχνικήν 
αξίαν των.

Τρεϊς έβραΐαι ύπουργΐναι
ΓΑΛΛΙΑ. Έάν τό αγγλικόν ‘Τπουργεϊον 

έχει τρεις έβραίους ύπουργούς (Σάμουελ, Μόν- 
ταγκου καί "Ισαακ) το γαλλικόν εχει τρεις... 
έβραίας, τάς Κυρίας Ινλότς (τοΰ έβραίου ύπουρ- 
γοΰ) τήν Καν Μπωσδίν τών Ναυτικών καί τήν 
Καν Μπεσνάρ τής Εργασίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ό μέγας Βερολινέζος έβραΐος 
τραπεζίτης Μπλαίχρέδερ εδωρησε επ ευκαι
ρία τής 65ης έπετηρίδος του έν εκατομμυριον 
μάρκα διά Οίκον άναρρωνιόντων ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, προσέτι δέ καί 500,000 μάρκα 
είς τό ταμεΐον συντάξεων τών ύπαλληλοιν του.

ΑΜΕΡΙΚ1Ι. Τό εξής διά τούς αμφιβάλλον
τας δτι οί Εβραίοι δύνανται νά γίνουν γεωργοί·

Επίσημος στατιστική τών ‘Ηνωμένων Πο- 
λιτειώς αναφέρει δτι 3,718 γεωργικά καθιδρυ- 
ματα αξίας 250,000 .000 φρ. εύρίσκονται είς 
χεΐρας έβραίων. Οί όε εβραΐοι οι ζώντες εν 
’Αμερική έκ τής γεωργίας συμποσοΰνται είς 
18,600.

ΙΣΡΑΗΑ1ΤΙΚΑ1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ. ‘Η προεδρεία μετά τοΰ κ. Ραβ- 

βίνου προέβησαν είς νέαν ώπόπειραν παρά τή 
Εταιρεία «H ilfv e re in »  Βερολίνου διά διδά
σκαλον έβραϊκης. Είναι ανάγκη νά εί'πωμεν δτι 
ματαιοπονοΰν, καί δτι τά μέσα πρεπει να εύ- 
ρεθοΰν έδώ έπί τόπου ;

 Τήν Κυριακήν 21 ’Απριλίου έκηδεύθη
ό ένταΰθα άποθαναν ’Ιακώβ Κολονυμός έκ 
Κερκύρας. Ό μεταστάς αδελφός τοΰ κ. Πα- 
τσιφικου Κολονυμοΰ τραπεζίτου και πατρος 
τοΰ κ. ’Ισαάκ Κολονυμοΰ ύποδιευθυντοϋ τής 
’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος^ έν Κερ- 
κύρα, άνήκεν είς οικογένειαν πολλάς υπηρεσίας 
ποοσενεγκούσαν είς τήν Κερκυραϊκήν Κοινό
τητα . Έχρησιμάτισε,δέ έκ τών πρώτων ιδρυ
τών καί ύποστηρικτών τοΰ Συλλόγου « ‘Ομό
νοια» ό όποιος σ υ ν τ η ρ ε ί  βιβλιοθήκην, άναγνω-
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στηριον καί άπό two;  ή'ρχισε νά γίνν) καί δρα- 
στικωτερον ωφέλιμος είς -τν)ν Κοινότητα τήν 
Ισραηλιτικών. Ό  δέμεταστάς ύπήρξεν υιός καί 

αδελφός άπαράμιλλος, τρυφερός σύζυγος καί 
πατήρ ευτυχησας νά ί'δ·/] εύημεροΰντα τά τέ
κνα του.

ΛΑΡΙ1ΣΑ. Ό κ. ’Αβραάμ Μ. Κωέν μέλος 
τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου άπέκτησε άροεν 
τεκνον. Ο κ. Κωέν δεχεται συγχαρητήρια 
των φιλωνκαί συγγενών δ ι’ εντύπων σιωνικων 
τηλεγραφημάτων.

Εστειλαν εις τον κ. Κωέν τοιαΰτα συγχα
ρητήρια τηλεγραφήματα ές δσων γνωρίζομεν 
μέχρι τοΰδε οί κ, κ. Δρς. Άβρ. Χάμ, ’Αλχ,·- 
νατης καί ό διευθυντής τής Ίσρ. ’Επιθεω- 
ρήσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ίδρύθη τ·?ί πρωτοβουλία 
πολλών νεων Σύλλογος «Νορδάου» σκοπόν έ'- 
χων την δικδοσιν τής εβραϊκής γλώσσης διά 
νυκτερινών μαθημάτων, λαβόντων ήδη έ'ναρξιν 
Ό Σύλλογος εχει προσωρινώς τήν έδραν του 
είςτό «Πρακτικόν ’Εμπορικόν Σχολεΐον» τό 
διευθυνόμενον ύπό τοΰ άκαμάτου κ. ’Αλσέχ.

— Ή  'Ελληνική Κυβέρνησις έ'δωσε 2 ,500 
δρ. ώς βοήθημα είς τούς πτωχούς ίσραηλίτας 
κατά τό Πάσχα.

Τνί πρωτοβουλία τής Δδος Ραχήλ Κωέν 
συνεστηθη τμήμα γυναικεΐον τοΰ γυμ’ναστικοΰ 
συλλόγου «Μακκαβί.»

—Εις τήν ίσραηλιτικήν Σχολήν τοΰ κ. 
Μπερναδότ ή'ρχισαν έσπερινά μαθήματα ελ
ληνικής.

*Η ώραία προτοβουλία εΓναι άξία ύποστή- 
ρίξεως.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ό  άρχιραββΐνος καί ή Κυρία 
Καλό μετεβησαν νά περάσουν τάς διακοπάς 
ενός μηνός εις τήν ’Ιταλίαν.

ΠΡΕΒΕΖΑ. Είς σιωνικην συνεδρίασιν είσε- 
πράχθησαν εσχάτως ύπέρ τοΰ Σιωνισμού περί 
τάς 300 δραχμάς.

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ !  Δ Ω Ρ Η Τ Ω Ν

ΤΒΒΡ10 7  “ E8HIM7 E B f i T f f l l  Z E flU IO T ,,
Χ ρ ν ο ο ϋ ν  β ι β λ ί ο ν .

Κα Φορτουνη Δ· Καλαμάρο φρ. 10, Ραχήλ 
Βαρονχ φρ. 20, Κλάρα Σ. Kohv φρ. 3, Ευ
θυμ ία  Μ. Λεβή φρ. 6, Έσθήρ Δ. Λεβή φρ. 
5, Ροζινα Λεβή φρ. 10, "Αννα Γκανή φρ. 5, 
Ραχήλ Λεβή φρ. 3, Ζωή Λεβή φρ. 10, Έμι- 
λία Μ. Μωϋσή φρ . 1, Έσθήρ Λεβή φρ. 3, 
Λ ούλα Μ. Βαρονχ φρ. 4, Έ σϋήρ Ματαϋία  
φρ, 4, Ραχήλ Σ . Μεγήρ φρ. 8 , Ευθυμία Σ. 
Μωνοή φρ. 2, Κος Ροβέρτος Μεγήρ φρ. 1, 
Κα Σοφία I. Δαφφ«  φρ. 5, Λούνα Α· ’Λβδελα

φρ. 2, Έσθήρ Ζ. Λεβή φρ. 10, Έσθήρ Ζ. 
Αασκαλάκη φρ. 2, Ραχήλ Μ. Μιζαν φ ρ . 5, 
Μαρίκα Α ■ Μιζαν φρ. 5, Μαρίκα ’Ιωνά 
Σακκή φρ. 4, ’'Αννα Λεβή φ ρ . 5, ’Αστρο I. 
Λεβή φρ. 2 .50 , Ρεβέκα X. Πολίτου φρ. 5, 
Χρυσσάφνα Β . Αασκαλάκη φρ. 4, Σαρρίνα Φ. 
Ναχμία φρ. 3, Κος Σαμπεθά ϊ Kohv φρ. 1, 
Μωϋσής Πολίτης φρ ■ 2, ό Κος ραββίνος Μοιν- 
σής Πέσαχ φρ. 2, I, Kohv φρ. 5· Ί ικ ώ β  
Χακκής φρ. 5, Σαμουήλ Kohv φρ. 2, Κα 
Σαρρίνα Δ Σαρφατή φρ. 1, Κος ’Ιωσήφ Ό -  
βαδίας φρ , 1, Μωϋσής Μ. Μισδραχής φρ 2, 
Ίσαακ Νεφούσης φρ. 1, Δ'ις 'Ρεβέκκα Λεβή 
φρ. 1, Κα Λοννα Ήλ. Κωστή φρ. 5, Ζαφύρα 
Βίκτωρ Πολίτη φ ρ . 2, Μπατσέβα Χαΐμ Κ ω 
στή φρ. 2, Ζιμπούλα ’Ιωσήφ Κωστή φρ. 4 , 
Μαρίκα Α. Βούρλα φρ. 3 Ροζίνα Μ Κοφ 
φίνα φρ. 10, Λουΐζα Μάρκον Γκανή φρ. ΙΟ. 
Ξανθή Ζ. Μουρτζονκσυ φ ρ . 5, Λ ούλα Σαμπε-  
θά ϊ  φρ. 1, Κος Δονάτο Σ· Φρατζή φρ. 2, 
Ίσαρηλιτική Κοινότης Βόλου φρ. 25, Διά
φοροι φρ. 10.50.

Έν δλφ  φρ . 25 0 .— 
Έ κ  δ ιαφ όρω ν  άλλων.

Κος ’Ιωσήφ Ρ. Λεβή εκ Κα 
λαμών φρ. 10, Κος Βενιαμίν Βε- 
ραχα εκ Πειραιώς φρ. 5, Κος 
Μπαττίνο εξ ’Αθηνών φ ρ . 5.

Έν δλω φρ. 20 .—
Γ α ΐα ι  έν Π αλα ιστΙνrj.

Ό  Κος Λέων Ναχαμούλης επι 
άναρρώσει του προσέφερεν δ ι ’ εν 
και ήμισυ στρέμμα γής φρ. 75 ·—

Κ ν τ ία  συλλογής  νπ ' ΐρ  τοϋ  
« Ε . Ε. K . d

’Αριθ. Κ. 682 Κος Χαΐμ Ήλίας 
Kohv έκ Τρικκάλων φρ. 5 ,60,
’Αριθ. Κ· 679, Κος Ήλίας I.
Kohv εκ Τρικκάλων φρ. 12,40.

Έν δλω φρ. 18 ·—
"Ολικόν εκ φρ. 363 . —

ΕΙΣΦΟΡΑ! ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ί Ϊ Ρ .  ΕΠΙΟΕΛΡΗΣΕΛΣ,.
Κατά τό ληξαν έ'τος συνεισέφερον έκτος τής 

συνδρομής ύπέρ τοΰ φύλλου οί έξής πρός ους 
έκφράζομεν τήν άπειρον εύγνωμοσύνην μας, 

Κος Α. Κωνσταντίνης δρ. 100.
» ’Ασέρ Λευής » 50
» Χαήμ Η. Κωέν » ίίΟ

Έπανέλαβον δέ τήν συνεισφοράν μέχρι 
τοΰδε οί κ. κ. Κωνσταντίνης καί Λευής ό δέ 
κ. ’Αλφρέδος Ρότσιλδ μας έπληροφόρησε νά 
ληφθή ύ π ’ δψιν διά δρ. 100 έτησίως, ώς 
ένθάρρυνσιν διά τήν προσπάθειαν τής διευθύν- 
σεως πρός βελτίωσιν τοΰ φύλλου.

ΕΠΙΘΕΩΡΐίΣΣ

Η < ΙΪΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΪΙΣ»
Σκοπόν ε’χει :

α) Τήν συνενόησιν μεταξύ τών ίσραηλιτικών 
κοινοτήτων χάριν τών κοινών συμφερόντων 
διαχειριστικών τε και πνευματικών, 
β) δημοσιεύσεις περ\ τής Ιστορίας, φιλολογίας 
και διδασκαλίας τοΰ Εβραϊσμού,  
γ) άναοκενή δια τής Ιστορίας και τής λογικής 
τών κατα τών ’Ισραηλιτών υφισταμένων ει- 
σέτι προλήψεων.
δ) άνύψωσις τοΰ ήθικοϋ καί πνευματικού επι
πέδου τών οπαδών τοϋ Εβραϊσμού , τονθ  
δπερ εδει να είναι το πρωτεύον μέλημα πάν-  
των τών δογμάτων, δια τήν προσέγγισιν μεταξν  
των τών Ανθρώπων, νπερανω πασης προσ-  
καίρου διαφοράς δόγματος ή έθνους , ίδια δε 
ή μεταξν Ισραηλιτών έλλήνων και τών συμπο 
λιτών των στενωτέρα προσέγγισις.

Προς τοΰτο ή « Ί σ ρ .  Ε η ιϋ 'εω ρησ ις» εχει 
άνάγκην τής υποστηρίξεως τών εν Ελλαδι 
όμοδόξων, Ιδία δε τών εύπορων και τών Σ υμ 
βουλίων τών Κοινοτικών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον X. Ιίοέν. Έλήφδτ|βχν σύνδρομα! καί συνεισφορά 

παρελθόντος έτους δρ. 60. Ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ ν  — Έξοχ. 
Γεννάδιον πρέσβυνΛονδϊνον.Comm.Nino O livetti Con
sole Generale Grecia Firenze. Έλήφθησαν συνδρομαί 
εύχαριστοϋμεν. —N.Levy Rouen,Recu.Dr.Cliajes T ri
este.M. Schwab. Paris M erc i .—KovN. Ματαθίαν δι
κηγόρον. Γίνεται ενέργεια. —Κον ‘Ηλιαν Τεργέστην. 
Μή απορείτε. Ό  πλούτος δεν συμβαδίζει πάντοτε μέ τόν 
άλτρουϊσμόν. Οί έξ ’Ανατολής προπάντων ερχόμενοι 
είς Ευρώπην, νομίζουν τίτλον εΰγενείας νά έγχατα- 
λείπουν τούς πτωχούς συμπατριώταις τω ν .—Κον Ν. 
Θεσσαλονίκην. Θέλετε \ά μάθγι ό υιός σας εβραϊκά ; 
Δέν υπάρχει παρά ένας τρόπος. Βάλτε το είς το Σχο- 
λεϊον τοΰ κ. Έπστέϊν .—Τ. Σαρφατή. Έλήφθησαν 4 
συνδρομαί. Εύχαριστοϋμεν. — Κον Π. Βελέλην Κέρκυ
ραν. Στείλατε παρακαλώ κατάλογον των  ̂ πληρωσάν- 
των καί μή* καί εκείνων ίδιοι οι όποιοι ανελαβον δι 
υπογραφής τήν συνδρομήν.Mr Alclieh. Saloni(]UC. Pas 
recu de manuscrit  James Angel esqr. N.York Περι
μένω γράμμα σας.·—Κον Α Βολον. Ιδοο η διάφορά. Αρ- 
y l ραββΐνος είναι ανώτερος τίτλος ραββινικός. ΡαββΓνος 
κατώτερος. Λεν δύναται νά όνομασθη Άρχιραββΐνος 
ό μή εχων τόν τίτλον τοϋ Μορένου ’Αράβ. Έκτος τθυ- 
του, μία μικρά Κοινότης διά νά εχγι άρ^ιραββινατον, 
ποέπει νά διαθέτγι έξοδα παραστάςεως, άλλως τε δει
κνύετα ι .............. ούχί σοβαρά. Κον I. Λευήν Μιλάνον—
Κον I. Μπεράχαν. Έ ληφθη. Εύχαριστοϋμεν.

R E V U E  1 S R  Α ^ Ι λ Ι Τ Ε

POLITIQUE ET LIT TERAIRE  

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

Mi* le Grand Uabin
E h r e n p r e i e  © t  e a  f> o l i t i< i* > e

Mr le Grand Rabin Ehrenpreis esb le 
chef spirituel des Israelites de Bulgarie  
Ilest un grand savant doue d ’une grande  
activite." II est connu tres avantageuse- 
ment dans le monde scientifique. II 
est a reg rette r  q ’un homme de la meme 
va leur intellectuellene soit pas a la tete  
de I ’hebraisme grc-c a Athenes.Mais cela 
est une affa ire  qui regarde l ’avcnir et 
que Gouvernement et Communautes re- 
gleront d ’un commun accord. Revenons 
au Docteur Ehrenpreis. Il a exalte le 
regime d ’egalite dont les Israelites jouis- 
sent en Bulgarie. C ’etait son droit, plus 
encore c ’etait son devoir.

Mais la oil le Dr. Ehrenpreis deborde 
son droit et ses attributions, est lorsqu’il 
se met a fa ire  de la  politique commer- 
ciale, voire meme Internationale, en par 
lant d ’unavenir commercial brillant de

Salonique sous la Bulgarie et de 1 ’etat  
precaire qui lui serait reserse sous la 
Grece!

Y a -t- i l  besoin de confuter Mr. Eh
renpreis? Qu ’en sait il des questions de 
commerce? A  ce propos nous le renvoyons 
a ce que dit Mr. Coffinas. Puis, sur le 
regime grec, le Or. Ehrenprais aurait  
mieux fait de lire l ’histoire de la Grece 
moderne et de mettre en effet le projet 
de son voyage a Salonique.

L ’historie lui aurait appris que parmi 
les Etats balkaniques, la Grece n ’a pas 
attendu n ’importe quel Congres pour 
octroyer la pleine jouissance des droits 
politiques aux Israelites.Ceux-ci en effet 
sont les egaux de leurs concitoyens des 
1830 !

Les I s r a e l i t e s  des iles ioniennes notam- 
ment avaient entrepris une campagne 
de presse pour Pobtention des droits po
litiques que le Protectorat a n g l a i s  leur  
refusait et ont fait cause commune avec



leurs concitoyens. pourPannexion de l ’ile 
a la Grece,

Le Dr. Ehrenpreis en empietant sur 
le terrain de soil collegue le grand Rabbin 
de Salonique, est alle a l ’encontre de 
1 ’esprit juif, eprit de concia lit ion  entre 
les peuples et non fau teur  de haines et 
de rancunes. ,

D ’ailleurs non seulement le grand Rab
bin de Salonique s’est charge de mettre  
les choses a point, en declarant avec le 
tact et la sincerite qui le caracterisent  
la re c on n a issa n ce  des Israe l ites  saloni
ciens envers 1 ’esprit de justice et de libe- 
ralisme des autorites helleniques, mais 
les Israelites saloniciens aussi : Mr. Sara. 
Carasso et le bien connu depute Manuel 
Carasso, qui tout en se declarant pour 
Pautonomie de la Macedoine avoue que 
les Israe l ites  preferent 1’administration 
grecque a n ’importe quelle autre  balka-  
nique, les Grecs etant un peuple vraie-  
ment civilise.

LA REVUE ISRAELITE

M.Corrinas et les .Israelites
Dans une in terwiew  a la «Nea Imera» 

sur l ’avenir de Salonique, Mr. Coffinas 
le Directeur bien connu des servies fi
nanciers en Macedoine, confute les dires 
de Mr. Popoff du Bureau de statistique 
de Sofia par des arguments peremptoires 
dont voici quelques uns en resume. «Une 
ville commerciale ne pout que gagner si 
elle passe clans les mains d ’un peuple et 
d un Etat commerciaux.Or, les grecsont  
de plus grandes qualites commerciales 
que les bulgares.

Les Grecs ont une puissante marine 
marchancle que les Bulgares n ’ont pas et 
qui aidera a faire de Salonique une 
grande ville de transit.

« L ’hinterland qui restera  a la Grece 
sera augmente des territoires qui iront 
a la Serbie. Puis il y a l ’Epire et les lies 

«Les grandes cascades d ’eau du terri-  
torie grec (Vodena, Niaoussa) favorise 
ront l ’industriesous un regime deliberte.

«Le port de Salonihue n ’aura  rien a 
craindre du Piree, tout comme depuis 
Pannexion de la Thessalie a la Grece, 
Volo a pu se developper sans que le 
Piree eut rien a perdre.

«Au contraire, si Salonique ne sera 
grecque, les deux ports du Piree et tie 
Volo, feront une concurrence acharnee a 
Salonique, surtout apres la jonction des

chemins de fe r  helleniques r aux euro- 
peens.

« L ’element israelite n ’aura  rien a 
craindre du cbangement de re g im e .L ’E- 
tat grec et les hellenes en general ap-  
precientles hautes qualites commerciales 
des Israelites. L a  concurrence entre  
grecs et Israe lites ,  ne ie r a  q u ’augm.en- 
ter 1 ’importance commerciale de S a lo 
nique.

«II est acquis que sans la concurrence 
le commerce s'etiole et deperit. Dans 
aucun a u t r e  pays, les Israe l ite s  ne "pros- 
perent mieiix et ne sont plus, estimes 
q u ’en Ilollande et en Angleterre, pays 
dont les habitants possedent en hant .de- 
gres le genie c o n m e rc ia U .

Nous, qui connaisons Mr. Coffinas de 
longue date, pouvoiis assurer que son 
opinion sur les Israelites n ’est pas d ’oc
casion. II fut toujours anime des memos 
sentiments. I l y a  justemeht un ail, Mi. 
Coffinas, clans une excursion a, la fabri-  
que de carbure de M. Costantinis, l ’emi- 
nent financier avait bu a l ’initiative et 
activ ite  des fils d ’Israel et a fait jus
tice des calomnies de nos detracteims 
(voir le numero de Mai 1912 de cette  
Revue). Et cette meme «Revue» fondee 
pour faire  connaitre les hebreux et 1 ’IIe- 
brai'sme aeu enM. Coffinas un ami clela 
premiere heure.

L A  LA N G U E  HEBRAIQUE
J ’ai parle a deux reprises dans la 

partie grecque de ce recueil de la langue 
hebraique telle q u ’elle est enseignee 
au jourd ’hui. J ’y aiprouve q u ’un change- 
ment dans la methode d ’enseignement 
s ’impose, non seulement pour des motifs 
nationaux et religieux, mais aussi pi ur  
des raisons pedagogiques, je dirai meme 
hygieniques et pratiques.

L ’enseignement tel q u ’il est donneti- 
au jourd ’hui est quelque chose de ridicule 
avant tou t,p a r c e q u ’il est confieentre les 
mains de gens qui ne connaissent pas la 
langue.Or, pour enseigner une langue, il 
faut cl’abord la  connaitre. Le contraire  
ne se voit que parm i les Israelites.Puis,
1’enseignement tel q u ’il est fait au
jourd’hui, dans la plupart des commu
nautes, n ’est q u ’un moyen d ’ennui de 
torture pour les pauvres enfants. Et en 
fin de compte, avec quels resultats ? 
Pour a rriver  a baragouiner quelques

mots d ’hebreu dans les prieres? Ne vau-  
drait ils mieux, et ne sont ils plus cohe- 
rantsla-clessusles reformistes.de les pro- 
noncer dans le langue q u ’on· comprend?

En enseignant Phebreu par des mai- 
tres modernes on a ces resultats: 1) Nos 
enfants gagnent en gaite par un ensei- 
gneraent rationnel et vivant 2 On 
parvient avec le meme effort, ou mieux 
avec les memes heures cl’enseignement 
par semaine, car 1 ’effort par la  methode 
moderne est moinclre, a des meilleurs 
resultats, puisque l ’eleve parvient a ap -  
j i r end re  la langue q u ’on lui enseigne.

3 Cette langue ancestrale non seu
lement devient edifiante pour l ’eleve  
devenu homme,dans ses prieres,mais elle  
lui procure la supreme jouissance, de lire 
la litteratureancienne et moderne de son 
peuple, c ’est qui devrait etre  le plus 
grand bonheur, le plus grand tresor  
m oral,qu ’un pere juif pourrra it souhai- 
ter  pour ses enfants.

4 L ’hebreu, e tan t la langue du peu
ple hebreu en Palestine, et en partie la 
langue Internationale des hebreux, la 
nouvelle methode met a meme nos en
fants a 1’employer soit en Palestines 
meme, soit dans leurs correspondances 
et conversations avec de coreligionnaires

Γ» Enfin dans cette periode de reveil, 
du moncle arabe, Phebreu appris facile 
ment dans notre jeunesse nous rend plus 
abordable plus tarcl 1’etude des autres  
langues semitiques vivantes. Etant donne 
les multiples avantages de la methode 
moderne on se demande : comment est - 
ce qu’il y ait encore des administrateurs 
de Communautes, et des parents juifs 
qui n ’optent pas pour cette nouvelle 
methode, qui avec un effort moinclre, et 
les memes h e u r e s  d ’enseignement, donne 
de plus grands resultats ?

L ’H E B R A IST E

P. S. J ’ai constate avec p la is ir  a Salonique que 
1’All iance Israe l ite  de Paris , qui contra irement a 
ce qu ’ on a fait croire  ne s ’ est jamais opposee aux 
louables in i t i a t iv e s ,  permet b ien dans ses eco- 
les Penseignement rationnel de l ’ l iebreu toutes 
les fois q u ’el le  se trouve en presence des profes- 
seurs  capables de le fa ire .

 On m’ ecr it  de Florence q n ’ incessament on in -
troduira dans cette ec la iree  Communaute Petude 
de Phebreu comme langue v ivan te .

L ’HEB.

CES JOURNALISTES  !
UN DEMENTI S IGN IF IANT

Des gens interesses ou frivoles debi
tent sur Salonique des l’occupation grec
que, des racontars malveillants et faux.
II y a des journalistes Israelites qui voi- 
ent partout de l ’antisemitisme ct qui a 
fo re e d ’en parler lecreent,et  le rependent 
dans le monde. Comme il y a partout  
pa r  a l a v i sm e  des g en s  hos l i l e s  a ux  h e b r e u x , 
lorsque des dilettanti du journalisme 
s ’evertuent a rependre la nouvelle que 
dans un pays X  on fait de l ’antisemi- 
tisme, cela ne fait  q u ’encourager a 
I ’imitation des velleites latentes en d ’au 
tres pays. Done, de la circonspection 
pour notre interet meme.Le Dr. Ehren
preis dont nous parlons dans une autre  
colonne, est la victime de ces calomnies.

Dans notre pays, il n ’y a aucune sorte 
de fanatisme, ni de religion ni de race. 
Aucune personnalite grecque, du monde 
politique, religieux, scientifique n ’a ja 
mais emis des iclees hostiles soit contre 
les Israelites soit contre n ’importe quelle 
autre nationalite ou religion.

Ainsi Μ. H. Lazzaro a ete bien inspire 
d ’envoyer le dementi suivant a notre 
distingue confrere « L ’Aurore» de Cons
tantinople., dont la bonne fois a ete sur
prise. Ce dementi non seulement met les 
choses a point en ce qni regarde Μ. H. 
Lazzaro mais c ’est Paffirmation for-  
melle de part  cl’une personnalite m ar-  
quante de la haute Societe hellenique, 
des sentiments eleves de liberalisme qui 
1 ’honorent.

Voici le dementi du Directeur de la 
Banque cl’Orient.

M o n s i e u r  L o u c i e n  S c i u t o
D i r e c t e u r  I » r o p r i 6 t a i r e  d e  1’ « A u r o r e »  

C o n s t a n t i n o p l e
Monsieur,
J ’ai eu connaissance du numero de 

votre journal en date du 11 Avril  1913  
publiant une correspondance de S a 
lonique dans laquelle je trouve mention 
de mon nom.

Votre  correspondant fait e rreu r  en 
me pretant a propos de Passassinat du 
feu le Roi Georges les paroles suivantes; 
« C ’est assez, la mesure est comble, nous 
ne pouvons plus couvrir les Juifs».

Je n’ai jamais ni prononce ni pense de 
pareilles stupidites ou mechancetes et 
j ’attends de votre courtoisie de vouloir



hien publier du,ns votre honorable journal 
que je demens categoriquement cette as
sertion tie votre  correspondant.

J ’ajouterai meme q u ’a ma connaissance 
personne n ’a a aucun moment soupyon- 
ne les juifs de Salonique cl’avoir soit 
directement soit indirectement partic-ipe 
a cet odieux attentat.

Parmi les quelques rares et regretta-  
bles accidents qui sont survenus a Saloni
que, dans le premier moment de con
fusion, apres l ’assasinat du Roi, j ’ai su 
q u ’un Israelite, un seul, a ete blesse par  
un gendarme. Cette personne etait sourde 
et avait  continue a courir malgre l ’in- 
jonction de s ’a rre te r

Ce que je puis affirmer c ’est qu'il n ’y 
a de la part des Grecsnon seulement au-  
cune haine envers les Juifs en general,  
mais au contraire le vif desir de vivre  
partout avec eux dans les meilleurs ra p 
ports fraternels, et specialement ici a 
Saloniqne de poursuivre ensemble 1 ’oeuvre 
de civilisation pour le ptus grand biende 
notre pa trie commune.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur,
1’expression de mes sentiments les plus 
distingues,

(Signe) C. Iladji Lazaro

S0MMA1RE
du present num iro.

Le Roi S o l omon  (suite) par A . Panai'o- 
tides inspecteur superieur des finances·.

Psauni e s baby lon i en s  par le Prof Di'o- 
vouniotis.

Danaens  et Danit es  par 1’ Hebraiste.
P eu t - o n  l i r e la m e gh i l l a h  en grec ? par 

M. C.
La gu e r r e  q r e c o lu rque  en  im a g e s .  Deux 

croquis hebra'iques.
• Saora' im.  Poesies du Dr. Kaminka.

L ’au t o d a f i  d e  J u d a s  supprime.
J u i f s  a l l emand s  !
Une i n t e r v i ew  avec le President de la  

Communaute de Chalcis.
L ’e l e g i e  en  I’h o n n e u r  du Roi Georges.
La l a n g u e  hebra ique .
Mr. Co f f inas  el les Israe lite s .
Som m i t e s  I s r a e l i t e s .— Unger .  Brand es .
Mr. le Rabbin  Ehrenpre i s— Correspon-  

dance s .
C ommunau t e s  g r e cqu e s—Dans le m ond e  

Israel i te .  etc. etc. etc.

H O T E L  C E N T R A U
Avec restaurant

Sur le 'quai
Salonique

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

C A C H E R
8 a lo n iq n 6

Sur le quai

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

Rue Sabri i acha
S a l o n i q u e

Iii>>(ilut pratique »lc commerce

d .  T K i a C E H
externat-internat  

( langue hebraique vivante ) 
Salonique  

PrRs <lu rfuai

M O N O T Y P E
(Americaine)

Plus perfectionnee que la lynotype

Choisie comme la meilleure
par la  Typographie nationale  

Representant : K- Tr imer i s
AlhCnes

NISSIM MATATIA
A v o c a t  

Roggoti I Ian 29.
Salonique

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

ενεργεί άποστολάς
β ε ί ΐ ί ί α λ ο ν ί κ η

gCOLE FRANCO-ALLEMANDE
Enseignement

Secondaire et commercial
Externat-internat en famille

Salonique
Rue Kasandjilar pres du Tcharchi



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ BANQUE D’ATHENES
SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΒ

Κ ε φ ά λ α ιο ν  κ α τ α β ε β λ η μ έ ν ο ν  
Α οχ .  6 0 ,0 0 0 ,0 0 0  4

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ

ΠΙΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :

Έ ν  Έ λ λ ά δ ι  : Έ ν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρψ 
Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρίισγι, ’Α -  
γρινίω καί Καρδίτση.

Έ ν  Κ ρ ή τη  : Έ ν  Χανίοιί ,  Ήρχκλείψ χα 
Ρεθύμνω.

Έ ν  Τ ονρκ ία  : Έ ν  Κων(π6λει, ("Υποκατά
στημα ε*. Γαλατ^ μετά Πρακτορείου έν 
Σταμπούλ), Ά μ ισ ψ ,  Τραπεζοΰντι,ΝΚερα·' 
σοϋντι, Πάφρ?, Σμύρνή, Χ ίω , Μερσίνη, 
Άδάνο’ς, Ταρσψ, Θεισαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλ?, Ξάνθη, Δ^εαγάτς  χαί Ίω αν-  
νίνο'.ς.

Έ ν  Α Ι γ ύ π τ ω  S - Έ ν  Άλνξανδρεί^ (μετά π α 
ραρτήματος έν τη συνοΐΜ^ Midan),Kafpa> 
(μετά παραρτήματος έν xfj συνοιχί? Mous- 
k y ) ,  Ζαγαζιχίω, Mavaoupjt, Μίτ-Γχάμερ, 
Τάντ^ χαί Μπενί-Σουέφ.

Έ ν  Α ο ν δ ί ν ω ,  (No 22 Fenchurch  S tree t ) ,  
έν Ά μ θ ο ν ρ γ φ  (Domhof, MOnckeberg- 
strasse 18), έν Aeyn<i<}$ (Κύπρου), έν 
Α » ^ ιέ ν ι -Β α θ έ ο ς  (Σάμου), έν Χ α ρ το ϊτμ  
καί έν Λ » { » έ ν ι - ϊ ο ν δ ά ν  (Σουδάν).

Λ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν  Σ « | ΐ6 ο ύ λ ιο ν

Σ. Φραγχιάδης, Πρόεδρος, Ί ω .  Μπότασης, 
’Αντιπρόεδρος. Κ. Βερουγκ Ε . Εμπειρικός, 
Β. Εύγενίδης, Δ. Ζαρίφης, I Έλιάσκος, Δ. 
Ε. ΉΛιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. Α. 
Μπενάκης, Βαρώνος Δε ΝβφλΙζ, Έ μ μ . Ροδο- 
κανάκης, Μαρκήσιος Δε Ρεβερσώ, Μιχ, Σ αλ-  
6άγος Διον. Στεφάνου.

*0 revtxb. Διευθυντής 
Ζ ,  Κ .  Μ ά τ ό α ς

Λιεύθυνσις Τηλεγραφική 

‘Α& ηναϊκή  A tl ic n o c le s

Ή  Τ ρ ά π ε ζ α  ’Α θ η ν ώ ν  έκ τελε ί  παταν 
τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις
άμποριχών γραμματίων χαί συναλλαγματικών 
Προχαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπορευ
μάτων, Εισπράξεις τοκομεριδίων, παντδς είδους 
χρεωγράφων, φερτωτικων, συναλλαγματικών, 
γραμματίων έσωτερικοΰ χαί έξω-εριχοϋ. Έ κ -  
•τελεΐ χρηματιστικάς έντολάς, Έχδιδει έπιτα- 
•γάς, π ισ-ωτ ιχας έπιστολάς και τηλεγραφικός, 
έντολάς πληρωμών εν τε τω έσωτεριχφ καί τω 
έξωτεριχψΓ ’ Κνοίγει τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυη- 
μέναυς, Δέχεται χαταθέιεις χρεωγράφων πρός 
«ρύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοι
κιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφό
ρων διαστάσεων ύπό δρους λιαν ευνοϊχους διά 
κοινόν.

Capital e n l i e r em en t  v e r s e  dr .  60,000,000  

Reserves dr .  10,480,000 

s i e g e  S o c i a l  ·. a t h e n e s

SUCCURSALES :

En Gr6ce: Le P iree , Patras, Sy ra ,  Calamata, T ripo l i-  
tsa , Volo et Lar issa , Agrinion et Carditsa.

En Cr6te: La Canee, Gandie et Retymno.
En Turquie :  Constantinople (Suecursa le  a Galata 

avec Agence a Stamboul), Samsoun, Trebizonde, 
K erassunde ,1 lafra ,  Sm yrne , Chio, M ers ine , Adana, 
Tarsous, Sa lon ique , Serrfes, Cavalla , X antb i ,  De- 
deag&tch et Jann ina .

En Egypte : A lexandrie  (avee  b ureau -annexe  dans 
le qu ar t ie r  Midan), Le Caire (avec bureau annexe 
pans le quart ie r  du Mousky), Zagazig , Mansourah, 
Mit-Hamr, Tantab et Beni-Souef.

A Londres: (No 22 Fenchurch s t ree t ) ,  a Hambourg 
Domhof, Moncke-pergstrasse 18), & Limassol
(Chypre) ,  a Port-Bathy (Samos) et a K h a r 
toum  et a Port-Soudan (Soudan).

Balance au 18)31 M ars 1 9 1 3

A  C T I F

D i s p o n i b i l i t e s  :
Expfeo is en Caisse et dans les Banq. 11604636.73 
Dane les b.nques en Europe et

tra ites sur l ’Etranger 77 150 .7 ----

Portefeuille-Escompteset Avances s/effels 
A v a n c b s  s u r  Ga r a n t i e s  :  

par t itres 
D merchandises et autres 

garanties 
» premieres hypothfequep 

Comptes courants d£biteurs 
R e n t e s ,Fonds d’Etats Obligat. 
f ort feuiile-Titres et coupons 
Participations flnanci6r< s 
Imiueubles

Drs.
1932020S.7 3 

17901160.58

580f. i998 .38

689562^3.73 
9481135.41

17667429.48 
89585 44.48

lmraeuDies
M o b i l i i  r ,  i n s ' . a l l a t i o n s ,  c o i i r e s - f o r t s  e t c .

136492427.52 
19400996.33

•26625973.96 
2539950.05 
7544092.40 
1297228.94 

U r  231182088751

P  A S S 1 F Drs

C a o i t a l ' ntiferement rers6 
Comptes de dep5ts a vue r. 

jj b a £ch£ance »
,  »  i) de long. »

Caisse d^pargne  »
Coroptes courants crdditeurs 
Comptes & l ’Etranger 
Comptes provisoires et divers

Le Directeur General

Z. C. MATSAS

25807509.71
46884533.07
27106432.64
14039116.73

60f 00000 —

113837592.15 
24479959.48 
27089363 .— 

5775173 .8S
Dr.~231I82088.51

L’Inspecteur General 

l*h. E .  (Economou


