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Το περιοδικό El Makabeo

Εισαγωγικά σχόλια
Σν εβξατθό ζησληζηηθό πεξηνδηθό El Makabeo (Ο Μαθαβαίνο) θπθινθόξεζε γηα πξώηε θνξά
ζηε Θεζζαινλίθε ηελ εβξατθή πξσηνρξνληά ηνπ έηνπο 5673, ή αιιηώο ην επηέκβξην ηνπ 1912
ζύκθσλα κε ην γξεγνξηαλό εκεξνιόγην. Δπξόθεηην γηα εηήζην έληππν, ε καθξόρξνλε εθδνηηθή
πνξεία ηνπ νπνίνπ αληαλαθινύζε επξύηεξεο αλαθαηαηάμεηο ζηε ζσκαηεηαθή νξγάλσζε θαη ζηε
ζπιινγηθή δξάζε ηεο ζησληζηηθήο λενιαίαο ζηελ πόιε. Μέρξη ην 1916 ην πεξηνδηθό εμέδηδε ν
πξσηνπόξνο γπκλαζηηθόο ζύιινγνο Μαθακπί. Σν 1917 ε επζύλε ηεο έθδνζεο πέξαζε γηα έλα
έηνο ζηε ησληζηηθή Οκνζπνλδία Θεζζαινλίθεο, ην δεπηεξνβάζκην ζπληνληζηηθό όξγαλν ησλ
θπξηόηεξσλ ζησληζηηθώλ ζσκαηείσλ ηεο πόιεο ζηε ζύζηαζε ηνπ νπνίνπ ε Μαθακπί είρε
πξσηνζηαηήζεη. ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά από πηζαλή δηαθνπή ελόο ρξόλνπ ιόγσ ηεο
θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο ηνπ Απγνύζηνπ 1917, ηε ζύληαμε αλέιαβε από ην 1919 ν ζησληζηηθόο
ζύιινγνο λέσλ Θεόδσξνο Υεξηζι πξντόλ ηεο ζπγρώλεπζεο ηνπ πξνζθνπηθνύ ηκήκαηνο ηεο
Μαθακπί κε ηα ζσκαηεία Μεβαζεξέη ηώλ (Κήξπθαο ηεο ηώλ) θαη Καληίκα (Οκόλνηα). Σέινο,
από ην 1929 θαη εμήο, ην πεξηνδηθό εθδίδεη μαλά ν απηνλνκεκέλνο πιένλ ζύιινγνο Μαθακπί. Σν
ηειεπηαίν εληνπηζκέλν ηεύρνο θπθινθόξεζε ην 1930, αιιά κε βάζε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο παξακέλεη άγλσζην αλ αθνινύζεζαλ θαη άιια.
Σν El Makabeo απηνπξνζδηνξηδόηαλ ελαιιαθηηθά σο «έθδνζε», «κπξνζνύξα» θαη
«ινγνηερληθή επηζεώξεζε». Αλ θαη ζσκαηεηαθό έληππν, νη ζεκαηηθέο πνπ θάιππηε θαη ην
αλαγλσζηηθό θνηλό ζην νπνίν απεπζπλόηαλ ην δηαθνξνπνηνύζαλ από ηνπο εηήζηνπο
απνινγηζκνύο δξάζεο θαη ηα επεηεηαθά αικαλάθ πνηθίιεο ύιεο ηα νπνία θαη ραξαθηήξηδαλ σο
ηόηε ηελ έληππε παξαγσγή ησλ εβξατθώλ ζσκαηείσλ ηεο πόιεο. Σν El Makabeo ζπληζηνύζε
ηνκή γηαηί απνηεινύζε νξγαληθό ηκήκα κηαο επξύηεξεο παξαγσγήο ιόγνπ γύξσ από ηελ εβξατθή
λεαληθή ηαπηόηεηα. Ζ έθδνζή ηνπ αληαλαθινύζε ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απέδηδαλ νη ζησληζηέο
ζηελ έληππε πξνπαγάλδα θαζώο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ηνπο πξνζπάζεηα λα δηεπξύλνπλ ην
αθξναηήξηό ηνπο πξνζεγγίδνληαο, νξγαλώλνληαο θαη αλαπιάζσληαο κηα λέα θαη ηδηαίηεξα
θξίζηκε γηα ην εζληθό ηνπο όξακα θνηλσληθή νκάδα, ηελ εβξατθή λενιαία. Ο ηίηινο ηνπ
πεξηνδηθνύ (επζεία αλαθνξά ζηνπο αξραίνπο πνιεκηζηέο Μαθθαβαίνπο), ηα θείκελα πνπ
θηινμελνύζε, όπσο θαη νη νινζέιηδεο θσηνγξαθίεο ησλ πξνζθόπσλ θαη ησλ λέσλ αζιεηώλ πνπ
ηα ζπλόδεπαλ έθεξαλ ηε λενιαία ζην πξνζθήλην κέζα από ηε δηπιή αλαπαξάζηαζή ηεο σο
πξόβιεκα αιιά θαη σο ιύζε: ηελ κεηέηξεςαλ ζε δηαθύβεπκα, ηελ θαηέζηεζαλ αληηθείκελν
εληαηηθήο κέξηκλαο, ηελ πξνβίβαζαλ ζε ζύκβνιν επελδπκέλν κε πιήζνο λνεκάησλ θαη ηειηθά
ηελ αλαγόξεπζαλ ζε πξσηαγσληζηηθό θνξέα ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ εβξατθνύ έζλνπο θαη αζθαιή
ελδείθηε ηεο πξνόδνπ ηνπ ζησληζηηθνύ εγρεηξήκαηνο.
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Σα πνιπζέιηδα El Makabeo πεξηιάκβαλαλ κηα πινύζηα γθάκα θεηκέλσλ όια κε ζαθή
ηδενινγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Σηο επρέο γηα ην λέν έηνο, κε ηηο νπνίεο θαη άλνηγε ην θάζε ηεύρνο,
αθνινπζνύζαλ ζπλήζσο κεηαθξάζεηο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ δηδαθηηθνύ πεξηερνκέλνπ,
ελζνπζηώδεηο ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο από ηελ Παιαηζηίλε, εκπεξηζηαησκέλεο αλαθνξέο γηα ηελ
πξόνδν ηνπ ζησληζηηθνύ έξγνπ ζηελ παηξώα γε, θαλνληζηηθά θείκελα γηα ηε ζεκαζία ηνπ
πξνζθνπηζκνύ, ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, θαη ηέινο εθηελείο απνινγηζκνί ηνπ
πνιππνίθηινπ έξγνπ ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ην πεξαζκέλν έηνο. Ζ ζεκαηηθή θαη εηδνινγηθή
πνηθηιία ησλ θεηκέλσλ απηώλ θσηίδεη ηελ ηζηνξηνγξαθηθά άγλσζηε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ
ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηε Θεζζαινλίθε θαη επξύηεξα ζηνλ ζεθαξαδίηηθν εβξατζκό ηνπ
κεζνπνιέκνπ. Τπνγξακκίδεη ηε ζηελή ζπλάθεηα ηεο αηζζεηηθήο απόιαπζεο κε ηελ ηδενινγηθή
ηαύηηζε θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε θαη αλαδεηθλύεη ην εύξνο θαη βάζνο ηεο ηνπηθήο ζησληζηηθήο
πνιηηηθήο θνπιηνύξαο. Σα θείκελα πξνζθέξνπλ έλα παλόξακα ησλ πξνβιεκαηηζκώλ θαη ησλ
ζηνρεύζεσλ ησλ ηζπλόλησλ, εθθξάδνπλ ην δηπιό ηνπο θόβν γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο αθνκνίσζεο
θαη ηνπ θνκκνπληζκνύ, θαη καξηπξνύλ γηα ηε θηινδνμία ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο λα
αλακνξθώζεη εζηθά, δηαλνεηηθά θαη ζσκαηηθά ηνλ εβξατθό εαπηό κέζα από ηελ πξνζθνξά κηαο
νινθιεξσκέλεο ζσκαηεηαθήο θνηλσληθόηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο απζεληηθά «εβξατθήο
δσήο» κεηαμύ ηεο λενιαίαο.
ην El Makabeo ζπλππάξρνπλ κεηαθξάζεηο θαηαμησκέλσλ ινγνηερλώλ, όπσο ν «εζληθόο
πνηεηήο» Ναρνύκ Μπηάιηθ, θαη πξσηόηππα ινγνηερλήκαηα λέσλ ληόπησλ ζπγγξαθέσλ, όπσο ν
λεαξόο Μηθαέι Μόιρν. Σν πεξηνδηθό απνηέιεζε όρεκα πνιηηηζκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπηθήο
νηθείσζεο κηαο αλαδπόκελεο «εζληθήο» εβξατθήο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο ζπλερίδνληαο θαη
αλαλεώλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην ξεύκα κεηάθξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηα ηζπαλνεβξατθά
εκβιεκαηηθώλ θεηκέλσλ ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο πνπ ραξαθηήξηζε ηελ δεκηνπξγηθή
εγθόιπσζε ηεο δπηηθήο λεσηεξηθήο θνπιηνύξαο από ηηο εβξατθέο θνηλόηεηεο ηεο ύζηεξεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ηηο ζειίδεο ηνπ ην ηνπηθό επηθνηλσλεί κε ην δηεζλέο. Ζ πξάμε ηεο
κεηάθξαζεο, ε θπθινθνξία επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ από ην αζθελαδίηηθν ζην ζεθαξαδίηηθν
πνιηηηζκηθό ζύκπαλ, ζπλέβαιε ζηε ζπγθξόηεζε ελόο δηεζληθνύ ζησληζηηθνύ ινγνηερληθνύ
θαλόλα, ζηελ δηακόξθσζε κηαο εζληθήο εβξατθήο ινγνηερλίαο ζηηο ρώξεο ηεο δηαζπνξάο.
Αληίζηξνθα, ην πεξηνδηθό πξόζθεξε έλα βήκα έθθξαζεο ζε ηνπηθνύο ζπγγξαθείο, -ηζηνξηνδίθεο,
δηαλννύκελνπο θαη ηδενιόγνπο- εγγξάθνληαο εθ λένπ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ζε έλα επξύηεξν
δηαλνεηηθό θαη ηδενινγηθό πιαίζην.
Γιώζζα ηνπ πεξηνδηθνύ ήηαλ ηα ηζπαλνεβξατθά ζε γξαθή ξαζί. Σα θείκελα ζηα γαιιηθά
(ηελ άιιε θύξηα γιώζζα ησλ εγγξάκκαησλ εβξατθώλ κεζνζηξσκάησλ) είλαη ειάρηζηα, ελώ
κόιηο ην 1930 εκθαλίδεηαη ην πξώην θείκελν ζηα ειιεληθά, νη επρέο ηνπ δεκάξρνπ Νηθόιανπ
Μάλνπ πξνο ην πεξηνδηθό κε ηελ επθαηξία ηεο εβξατθήο πξσηνρξνληάο. Ληγνζηά είλαη επίζεο θαη
ηα θείκελα ζηα εβξατθά –θάπνηα πνηήκαηα γηα ην λέν έηνο θαη νξηζκέλα ζησληζηηθά ηξαγνύδηα.
Γισζζηθά, ην El Makabeo αθνινύζεζε ηε γεληθόηεξε ηάζε κεηαμύ ησλ πνιπάξηζκώλ
ζησληζηηθώλ εληύπσλ ηεο Θεζζαινλίθεο λα γξάθνληαη ζηα ηζπαλνεβξατθά. Ζ επηινγή απηή
αληαλαθιά ηνλ έληνλα ηνπηθό ραξαθηήξα ηνπ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, θύξηα βάζε
θαη πεδίν δξάζεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε Θεζζαινλίθε θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ππόινηπεο
εβξατθέο θνηλόηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ ρξήζε ησλ ηζπαλνεβξατθώλ δπζρέξαλε ηελ
επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ειιελόθσλσλ Δβξαίσλ ηεο Παιαηάο Διιάδαο θαη ησλ ηζπαλόθσλσλ
ησλ Νέσλ Υσξώλ, όπσο θαη κεηαμύ ησλ Ρσκαλησηώλ θαη ησλ εθαξαδηηώλ θαη θαζπζηέξεζε
ηελ αλάπηπμε ελόο πξαγκαηηθά ειιεληθνύ ζησληζηηθνύ θηλήκαηνο. Δπέηξεςε σζηόζν ζηνπο
ζεζζαινληθείο ζησληζηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλα επξύηεξν θαη ιατθόηεξν αθξναηήξην κέζα
ζηελ πόιε ηνπο θαη λα επεθηείλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο πέξα από ηα γαιινκαζή κεζαία θαη
2

αλώηεξα ζηξώκαηα. Ζ επηινγή απηή ηνπο ηζρπξνπνίεζε έλαληη ησλ αθνκνησηώλ αληηπάισλ ηνπο
εληόο ηεο θνηλόηεηαο, αιιά ηνπο θαηέζηεζε επάισηνπο ζηηο επηθξίζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο
εθηόο απηήο. Ο ρξηζηηαληθόο ηύπνο ηεο πόιεο ηνπο θαηεγνξνύζε ζπζηεκαηηθά επεηδή ζε
αληίζεζε κε ηνπο ζησληζηέο άιισλ επξσπατθώλ θξαηώλ αξλνύληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ
επίζεκε γιώζζα ηεο ρώξαο όπνπ δνύζαλ, δειαδή ηα ειιεληθά, ελώ επηπξόζζεηα απέθεπγαλ λα
εθθξαζηνύλ ζηε δηθή ηνπο εζληθή γιώζζα, ηα εβξατθά, γεγνλόο παξάδνμν γηα έλα εζληθό
θίλεκα. ην ιόγν ησλ ρξηζηηαλώλ αληηζησληζηώλ ν πξνβιεκαηηζκόο γύξσ από ηα ηζπαλνεβξατθά
ζπγθξνηνύζε έλα δηπιό πνιηηηθό επηρείξεκα: αθελόο ηεθκεξίσλε ηελ αλζειιεληθή ζπκπεξηθνξά
ησλ ζησληζηώλ θαη αθεηέξνπ ακθηζβεηνύζε ηνλ θαζεαπηό εζληθό ραξαθηήξα ηνπ θηλήκαηόο
ηνπο. Ζ απνλνκηκνπνίεζε ησλ ηζπαλνεβξατθώλ, κηα επξύηεξε δηαδηθαζία πνπ είρε μεθηλήζεη κε
ηελ δηάρπζε ησλ γαιιηθώλ θαηά ηελ ύζηεξε νζσκαληθή πεξίνδν, ζπλερίζηεθε θαζόιε ηε
δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ θαζώο κε ηελ εμαίξεζε ησλ εβξαίσλ θνκκνπληζηώλ, νύηε νη νπαδνί
ηεο αθνκνίσζεο νύηε θαη νη ζησληζηέο ππεξαζπίζηεθαλ ηε ρξήζε ηνπο ζε επίπεδν αξρήο.
Αληίζεηα, αληηκεηώπηζαλ ην παξαδνζηαθό ηδίσκα ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε απαμία, σο
έλα γισζζηθό απνιίζσκα αθαηάιιειν λα εθθξάζεη ηηο πξαγκαηηθόηεηεο ηνπ λεσηεξηθνύ θόζκνπ
θαη ηε λέα εβξατθή εζληθή ηαπηόηεηα. Χζηόζν, ε πιεζώξα ησλ ζησληζηηθώλ εληύπσλ πνπ
θπθινθόξεζαλ ζηελ ειιεληθή Θεζζαινλίθε έδσζε ζηελ πξάμε λέα πλνή ζηε ρξήζε ησλ
ηζπαλνεβξατθώλ. ε κηα πεξίνδν εμειιεληζκνύ, ελίζρπζαλ ηε ρξήζε ηνπο ζηε δεκόζηα ζθαίξα,
αλαλέσζαλ θαη πινύηηζαλ ην ιεμηιόγηό ηνπο θαη επηβεβαίσζαλ ηελ κεγάιε πξνζαξκνζηηθόηεηά
ηνπο. Σν El Makabeo, κε ηελ πιεζώξα ησλ κεηαθξάζεσλ θαη ησλ πξσηόηππσλ άξζξσλ πνπ
πεξηείρε, ηα ζεσξεηηθά, εζηθνπιαζηηθά θαη ινγνηερληθά ηνπ θείκελα, ζπλέβαιε ζηελ
επηθνηλσλία ησλ ηζπαλνεβξατθώλ κε άιιεο γισζζηθέο θνπιηνύξεο, ζηνλ εκπινπηηζκό ησλ
εθθξαζηηθώλ ηνπο κέζσλ, ζηελ εηζαγσγή λέσλ όξσλ, θαη ζηελ νηθείσζε κηαο λέαο πνιηηηθήο
γιώζζαο, ηνπ ζησληζκνύ, κεηαηξέπνληαο ηειηθά ηα ηζπαλνεβξατθά ζε εξγαιείν άξζξσζεο κηαο
λεάο εβξατθόηεηαο.
Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ηνπο πίλαθεο πεξηερνκέλσλ ηνπ El Makabeo γηα ηα έηε 19121917, 1919-1921, 1923-1927 θαη 1930-1931. Σα αληίζηνηρα ηεύρε εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνζήθε
ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μπελ Σζβη ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζπιιόγνπ Μπλέη Μπξηη
ζηελ Αζήλα. Ο θαηάινγνο πεξηέρεη επίζεο ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ λεαληθνύ ζησληζηηθνύ
πεξηνδηθνύ El Dror ηνπ έηνπο 1928. To ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθό εμέδηδε επίζεο εηεζίσο ν
ζύιινγνο Θεόδσξνο Υεξηζι θαη αθνξνύζε επίζεο ηνπο πξνζθόπνπο Μαθακπί. Tν
ζπγθεθξηκέλν ηεύρνο είλαη ην κνλαδηθό πνπ εληνπίζηεθε, επνκέλσο είλαη πηζαλό ην El Dror λα
απνηέιεζε κηα εθήκεξε κεηνλνκαζία ηνπ El Makabeo. Γηα ην ιόγν απηό θξίζεθε ζθόπηκν λα
ζπκπεξηιεθζεί. ηνλ θαηάινγν θαηαγξάθνληαη ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ε κεηάθξαζή ηνπ ζηα
ειιεληθά αλ πξόθεηηαη γηα ςεπδώλπκν, θαη νη ηίηινη ησλ θεηκέλσλ ζην πξσηόηππν θαη ζε
κεηάθξαζε. Ο πξσηόηππνο ηίηινο ζηα ηζπαλνεβξατθά θαη ζηα εβξατθά δίλεηαη κεηαγξακκέλνο
ζην ιαηηληθό αιθάβεην.
Δπραξηζηώ ηνλ Σδέθπ Μπελκαγηόξ γηα ηελ επηκέιεηα ηεο κεηαγξαθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο όπσο
θαη γηα ηηο πνιύηηκεο γισζζνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο ηνπ ππνδείμεηο. Δπραξηζηώ επίζεο ηνλ πξώελ
δηεπζπληή ηνπ Κεληξηθνύ Ηζξαειηηηθνύ πκβνπιίνπ Διιάδαο Λέσλ Γαβξηειίδε πνπ κνπ έδσζε
ηελ άδεηα λα εξεπλήζσ ηελ πνιύηηκε βηβιηνζήθε ηνπ ζπιιόγνπ Μπελέ Μπεξίη.

3

Πίνακας Περιεχομένων
El Makabeo 5673 (12.9.1912-1.10.1913)
- Dos byervos [Γύν ιέμεηο], ζ. 1
- Shmuel Daud Amarilyo, Vinos naturales e artifisyales [Κξαζηά θπζηθά θαη ηερλεηά], ζ. 1
- Abraham Askenazi, Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 2
- Ben Israel [Γηνο ηνπ Ηζξαήι], La asimilasyon. Israel yikon laad [Ζ αθνκνίσζε. Σν Ηζξαήι ζα
ηδξπζεί γηα πάληα], ζ. 3
- Shlomo Yosef Garger, Despertamyento! [Λύηξσζε!], ζ. 6
- Yermiahu, Revista djudia del 5672 [Δβξατθή επηζεώξεζε ηνπ 5672], ζ. 9
- Makabi, Los djidyos e la zimnastika [Οη Δβξαίνη θαη ε γπκλαζηηθή], ζ. 12
- Eliahu Cohen, Esfuenyos radyozos [Αθηηλνβόινη ύπλνη], ζ. 14
El Makabeo 5674 (2.10.1913-20.9.1914)
- Abraham Askenazi, Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 1
- Isaac Rafael Molho, Revista djudia de la anyada 5673 [Δβξατθή επηζεώξεζε ηνπ έηνπο
5673], ζ. 2
- Asher, Una universidad djudia en Palestina [Έλα εβξατθό παλεπηζηήκην ζηελ Παιαηζηίλε], ζ.
5
- Abraham Shmuel Rekanati, Istoriko de la organizasyon mondyala Makabi [Ηζηνξηθό ηεο
παγθόζκηαο νξγάλσζεο Μαθακπί], ζ. 7
- Abraham Shmuel Rekanati, La ovra de la societa Makabi de Saloniko en 5673 [Σν έξγν ηνπ
ζπιιόγνπ Μαθακπί ηεο Θεζζαινλίθεο ην 5673], ζ. 8
- Debora1, Ermanos, a la ovra, por muestra renasensya! [Αδεξθνί, ζην έξγν γηα ηελ
αλαγέλλεζή καο!], ζ. 12
- Ben Aaron2, El movimyento zimnastikal djidyo komo faktor de renasensya nasyonala en el
galut [Ζ εβξατθή γπκλαζηηθή θίλεζε σο παξάγνληαο ηεο εβξατθήο αλαγέλλεζεο ζηελ
εμνξία], ζ. 14
- Rezenerasyon fizika del djudaizmo [Ζ ζσκαηηθή αλαγέλλεζε ηνπ εβξατζκνύ], ζ. 15
- Eliau Aelion, El Meshiah de Boris [Ο Μεζζίαο ηνπ Μπόξηο], ζ. 20
- Abraham Askenazi, Kantes Makabeos [Σξαγνύδηα ηεο Μαθακπί], ζ. 24
- Los Makabeos [Οη Μαθαβαίνη], ζ. 25
- Biva la Makabi [Εήησ ε Μαθακπί], ζ. 25
- Shlomo Yosef Garger, Alyer e oy [Σόηε θαη ηώξα], ζ. 26
El Makabeo 5675 (21.9.1914-8.9.1915)
- Abraham Askenazi, Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 1
- Isaak Rafael Molko, Revista djudia del 5674 [Δβξατθή επηζεώξεζε ηνπ 5674], ζ. 2
- Yehudi Balev [Δβξαίνο ζηελ Καξδηά], Una ovra fekonde. Los estudyantes djidyos
salonikyotes en Palestina [Μηα γόληκε εξγαζία. Οη εβξαίνη ζεζζαινληθείο ζπνπδαζηέο ζηελ
Παιαηζηίλε], ζ. 5

1

Βηβιηθό πξόζσπν, ηέηαξηε δηθαζηήο ηνπ Ηζξαήι πξηλ από ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κνλαξρίαο, πνιεκίζηξηα,
πξνθήηηζζα θαη ζύδπγνο ηνπ Λαπηδόη.
2
Φεπδώλπκν ηνπ Ααξόλ Πάξδν.
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-

-

Ish Hail [Αλδξεησκέλνο], La ovra mondyala akomplida por las sosietas djudias de zimnastika
Makabi, 1903-1914 [Σν έξγν πνπ επηηέιεζαλ νη εβξατθνί γπκλαζηηθνί ζύιινγνη Μαθακπί,
1903-1914], ζ. 9
Asher, Una yaga timidoza de nuestro djudaizmo. Las eskolas kongreganistas de los freres e
soeures [Μηα αλεζπρεηηθή πιεγή ηνπ εβξατζκνύ καο. Σα ηεξαπνζηνιηθά ζρνιεία], ζ. 11
Rebeka3, Por nuestras izas [Γηα ηηο θόξεο καο], ζ. 14
Yaakov Abraham Tazartes, La nueva alma djudia [Ζ λέα εβξατθή ςπρή], ζ. 15
Ben Dati [Θξήζθνο], Agudat Israel [Δλόηεηα ηνπ Ηζξαήι], ζ. 19
Hovev Zion [Δξαζηέο ηεο ηώλ], El ritorno a la agricoltura [Ζ επηζηξνθή ζηε γεσξγία], ζ. 22
Ben Aaron, El poalei sionismo, o el sosyal sionismo [Ο εξγαηηθόο ζησληζκόο, ή ν
ζνζηαιηζηηθόο ζησληζκόο], ζ. 26
Abraham Shmuel Rekanati, La ovra dela societa Makabi en 5674 [Σν έξγν ηνπ ζπιιόγνπ
Μαθακπί ην 5674], ζ. 33
Marko Albala, El koraze de un djidyo [Σν θνπξάγην ελόο Δβξαίνπ], ζ. 37
Eliahu Ahilini, Senas de la vida djudia. Un rabino de el galut [θελέο ηεο εβξατθήο δσήο.
Έλαο ξαβίλνο ζηελ εμνξία], ζ. 39
Ben Brit, El orden indipendyente de B‟nei B‟rit [Ζ αλεμάξηεηε ηνά Μπλέη Μπξηη], ζ. 45
Deborah, A los padres e madres djidyos! A la gioventud feminina! [Πξνο ηνπο εβξαίνπο
παηέξεο θαη κεηέξεο! Πξνο ηε γπλαηθεία λεόηεηα!], ζ. 46

El Makabeo 5676 (9.9.1915-27.9.1915)
- Al miftan hashana. Bein arbaim [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο. Σν ιπθόθσο], ζ. 1
- Ishak Rafael Molko, Revista djudia del 5675 [Δβξατθή επηζεώξεζε ηνπ 5675], ζ. 2
- Merkado Yosef Kovo, Impresyones de Erev Rosh Hashana (suvenires de chikes)
[Δληππώζεηο ηνπ Ρνο Αζαλά (παηδηθέο αλακλήζεηο)], ζ. 6
- Asher, Grandes muertes djidyos del anyo. Daud Volfson kapo de la Organizasyon Sionista
[Μεγάινη εβξατθνί ζάλαηνη ηνπ έηνπο. David Wolfson, αξρεγόο ηεο ησληζηηθήο
Οξγάλσζεο], ζ. 9
- Mitamel [ν Γπκλαδόκελνο], La gimnastika e su utilidad [Ζ γπκλαζηηθή θαη ε ρξεζηκόηεηά
ηεο], ζ. 13
- Abraham Shmuel Rekanati, La aktivita dela societa Makabi de Saloniko en 5675 [Ζ
δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπιιόγνπ Μαθακπί ηεο Θεζζαινλίθεο ην 5675], ζ. 17
- Tsipora4, Redjudaizimos-nos! [Αο επαλεβξαηνπνηεζνύκε!], ζ. 44.
- Debora, Las institusyones komunalas e muestras muzeres [Οη θνηλνηηθνί ζεζκνί θαη νη
γπλαίθεο καο], ζ. 47
- Ben Aaron, La edukasyon nasyonala. Sos raportos kon ebreo e el judeo espanyol [Ζ εζληθή
εθπαίδεπζε. Οη ζρέζεηο ηεο κε ηα εβξατθά θαη ηα ηζπαλνεβξατθά], ζ. 49
El Makabeo 5677 (28.9.1915-16.9.1916)
- Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 1
- David Isaak Florentin, Revista Djudia del 5676 [Δβξατθή επηζεώξεζε ηνπ 5676], ζ. 2
- Merkado Yosef Covo, Souvenires de chikes. Komo se dizvilupo en mi el gusto delos kampos
[Παηδηθέο αλακλήζεηο. Πώο κνπ αλαπηύρζεθε ε αγάπε γηα ηελ εμνρή], ζ. 5
- Ben Sion [Γηνο ηεο ηώλ], El amor djidyo [Ζ εβξατθή αγάπε], ζ. 7
3
4

Βηβιηθό πξόζσπν, ζύδπγνο ηνπ Ηζαάθ θαη κεηέξα ηνπ Ηαθώβ.
Σν όλνκα ηεο ζπδύγνπ ηνπ Μσπζή.
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-

-

-

Yosef Uziel, Nuestra manseves. Dyez anyos antes e agora. Kontribusyones ala istorya del
despertamyento nasyonal en Saloniko [Ζ λενιαία καο. Γέθα ρξόληα πξηλ θαη ηώξα. πκβνιέο
ζηελ ηζηνξία ηεο εζληθήο αθύπληζεο ζηε Θεζζαινλίθε], ζ. 13
Sfog [θνπγγάξη], La ovra de la Makabi en el 5676 [Σν έξγν ηεο Μαθακπί ην 5676], ζ. 19
Israel [Ηζξαήι], Nosyones de zimnastika [Έλλνηεο ηεο γπκλαζηηθήο], ζ. 25
Gideon, El drapelo [Ζ ζεκαία], ζ. 27
H. Alvo, Muestro poeta nasyonal. La ovra literarya de Haim Nahman Bialik [Ο εζληθόο καο
πνηεηήο. Σν ινγνηερληθό έξγν ηνπ Υαΐκ Ναρκάλ Μπηάιηθ], ζ. 29
Tsipora, El kongreso djidyo [Σν εβξατθό ζπλέδξην], ζ. 38
Poel Zion [Δξγάηεο ηεο ηώλ], El sionizmo. Su programa – sus institusyones [Ο ζησληζκόο.
Σν πξόγξακκά ηνπ – νη ζεζκνί ηνπ], ζ. 40
Lagrimas de espozo [πδπγηθά δάθξπα], ζ. 45
Shlomo Yosef Garger, La guardyana djudia [Ζ εβξατθή θξνπξά], 48
Eliahu Franses, Los djidyos en el komercio. Sus kualidades komercialas e sus situasyon en el
mondo [Οη Δβξαίνη ζην εκπόξην. Οη εκπνξηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη ε ζέζε ηνπο ζηνλ
θόζκν], ζ. 59
Kronolozia sionista [ησληζηηθό ρξνλνιόγην], ζ. 67

El Makabeo 5678 (17.9.1917-6.9.1918)
- A. Habib, Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 1
- David Ishak Florentin, Revista dela anyada 5678 [Δπηζεώξεζε ηνπ έηνπο 5678], ζ. 2
- Yosef Uziel, Sionizmo politiko, pratiko, kultural. Una konversasyon kon Dr. Marpurg
[Πνιηηηθόο, πξαθηηθόο θαη πνιηηηζκηθόο ζησληζκόο. Μηα ζπδήηεζε κε ηνλ Γξ. Μάξπνπξγ], ζ.
5
- M. Besanchi, En la komunita djudia. El estado actual [ηελ εβξατθή θνηλόηεηα. Ζ παξνύζα
θαηάζηαζε], ζ. 9
- El sionizmo en Amerika [Ο ζησληζκόο ζηελ Ακεξηθή], ζ. 16
- Ben Sion [Γηνο ηεο ηώλ], El sionizmo en Saloniko [Ο ζησληζκόο ζηε Θεζζαινλίθε], ζ. 21
- Mikael Molko, La kultura ebrea en Amerika [Ζ εβξατθή θνπιηνύξα ζηελ Ακεξηθή], ζ. 23
- Zak Perahia, El skaoutizmo e su rolo [Ο πξνζθνπηζκόο θαη ν ξόινο ηνπ], ζ. 26
- Leon Abastado, Impresyones de viaze en Palestina e en Siria [Σαμηδησηηθέο εληππώζεηο από
ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ πξία], ζ. 29
- Eliahu Franses, La mujer djudia e el sionizmo [Ζ εβξαία γπλαίθα θαη ν ζησληζκόο], ζ. 32
- Yosef Angel, El rolo de las masas en las organizasyones nasyonalas [Ο ξόινο ησλ καδώλ
ζηηο εζληθέο νξγαλώζεηο], ζ. 34
- Ivri [Δβξαίνο], La komisyon sionista en Palestina [Ζ ζησληζηηθή επηηξνπή ζηελ Παιαηζηίλε],
ζ. 38
El Makabeo 5680 (25.9.1919-12.9.1920)
- Eliahu P. Barzilai, Avodatenu Hatarbutit. Bishnat 5679 [Ζ πνιηηηζκηθή καο δξάζε ην έηνο
5679], ζ. 2
- Yosef Uziel, Revista de la anyada 5679 [Δπηζεώξεζε ηνπ έηνπο 5679], ζ. 5
- Haim Nahman Bialik, Literatura de guera. El bayle de la muerte [Λνγνηερλία ηνπ πνιέκνπ. Ο
ρνξόο ηνπ ζαλάηνπ], ζ. 9
- David S. Benveniste, El rolo del djudaizmo sefaradi en la restorasyon de muestro puevlo [Ο
ξόινο ηνπ ζεθαξαδίηηθνπ εβξατζκνύ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιανύ καο], ζ. 12
6

-

-

Elie Franses, Istoryas sosyales. Los djidios e el movimyento por la libertad rusa [Κνηλσληθέο
ηζηνξίεο. Οη Δβξαίνη θαη ην θίλεκα γηα ηελ ξσζηθή ειεπζεξία], ζ. 19
El erante [Ο πεξηπιαλώκελνο], ζ. 27
Por la renasensya de Israel. Muestros doveres dela ora prezente [Γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ
Ηζξαήι. Σα θαζήθνληά καο απηή ηελ ώξα], ζ. 28
La moral del skautismo [Ζ εζηθή ηνπ πξνζθνπηζκνύ], ζ. 42
Ala okazyon de su 70o aniversaryo. Doktor Max Nordau. El pensador e el sionismo [Με ηελ
επθαηξία ηεο εβδνκεθνζηήο επεηείνπ ηνπ. Ο Γξ. Μαμ Νόξδανπ. Ο ζηνραζηήο θαη ν
ζησληζκόο], ζ. 45
Mazal Tov. Komedya en 1 akto [πγραξεηήξηα. Κσκσδία ζε κία πξάμε], ζ. 53
Yosef Angel, El sionizmo sosyalista. La doktrina – el movimyento [Ο ζνζηαιηζηηθόο
ζησληζκόο. Σν δόγκα – ην θίλεκα], ζ. 58
David Isak Florentin, Loke tenemos a azer [Απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε], ζ. 68
Shulema Yosef Garger, El kante dela regmesyon. Novella [Σν ηξαγνύδη ηεο ιύηξσζεο.
Γηήγεκα], ζ. 1

El Makabeo 5681 (13.9.1920-2.10.1921)
- Prefas [Πξόινγνο], ζ. 1
- La Palestina [Ζ Παιαηζηίλε], ζ. 2
- P. L., Nuestra lingua [Ζ γιώζζα καο], ζ. 53
- Merkado Yosef Kovo, Suvenires de chikos e de manseves. Mi entrada al liseo imperyal
(fragmentos) [Παηδηθέο θαη λεαληθέο αλακλήζεηο. Ζ εηζαγσγή ζην Απηνθξαηνξηθό Λύθεην
(απνζπάζκαηα)], ζ. 57
- David Fristin, Thiat Ametim (Αλάζηαζε ησλ λεθξώλ), ζ. 66
- Izhac Epstein, La justice juive à l‟ égard des non-Juifs [Ζ εβξατθή δηθαηνζύλε όζνλ αθνξά
ηνπο κε Δβξαίνπο], ζ. 76
El Makabeo 5682 (3.10.1921-22.9.1921)
- Ben Sion Uziel, El akahal [Πξνο ηελ ζύλαμε], ζ. 1
- Yosef Uziel, El lavoro verdadero [Ζ πξαγκαηηθή εξγαζία], ζ. 3
- Eli Franses, Sionizmo e zimnastika [ησληζκόο θαη γπκλαζηηθή], ζ. 6
- M. I. Selyovski, A slihot [Πξνζεπρέο], ζ. 10.
- Rosenfeld, Le Printemps Juif [Ζ εβξατθή άλνημε], ζ. 14
- Merkado Yosef Kovo, Estudyos istorikos. Purim del Kairo [Ηζηνξηθέο ζπνπδέο. Σν Πνπξίκ
ζην Κάηξν], ζ. 17
- Ben Sham [Έλαο ληόπηνο], Los kuartyeres popolares en perikolo [Οη ιατθνί ζπλνηθηζκνί ζε
θίλδπλν], ζ. 22
- A. B., Verso el Pol Nord [Πξνο ηνλ Βόξεην Πόιν], ζ. 25
- Aaron Pardo, El sofrazye universal e la edukasyon de nuestros izos [Σν θαζνιηθό δηθαίσκα
ςήθνπ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ καο], ζ. 28.
- M. Besanchi, La misyon de la komunita djudia [Ζ απνζηνιή ηεο εβξατθήο θνηλόηεηαο], ζ. 33
- H. N. Bialik, L‟ étoile égarée [Σν ρακέλν άζηεξη], ζ. 49
- Petit poème. La sainte Thora [ύληνκν πνίεκα. Ζ Αγία Σνξά], ζ. 50
- M.J. Covo, Des origines de l‟accusation du meurtre rituel [Γηα ηελ θαηαγσγή ηεο
ζπθνθαληίαο αίκαηνο], ζ. 51
- Maurice Vernes, A propos des „Protocoles‟ [ρεηηθά κε ηα «Πξσηόθνιια»], ζ. 55
7

-

Dr. E. Benveniste, Les conditions hygiéniques de la Palestine [Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηελ
Παιαηζηίλε], ζ. 60.

El Makabeo 5684 (11.9.1923-28.9.1924)
- David Florentin, Daniel Deronda [Νηάληει Νηεξόληα], ζ. 3
- Ben Sion, Uziel Pinhas Rotemberg [Πίλραο Ρόηελκπεξγθ], ζ. 28
- Simantov Yakoel, La kolonia regional delos djidyos de Grecia [Ζ πεξηθεξεηαθή απνηθία ησλ
Δβξαίσλ ηεο Διιάδαο], ζ. 32
- H.B., Arte nasyonal [Δζληθή ηέρλε], ζ. 37
- Shalom Esh [Υαίξε θσηηά], El rabi prizyonero a Rotemburg (novella) [Ο θπιαθηζκέλνο
ξαβίλνο ζην Ρόηελκπνπξγθ (δηήγεκα)], ζ. 41
- El sekel en la anyada 5682 [Σν ζέθει ην έηνο 5682], ζ. 46
- P., La kuestyon de la agensya djudia en el trechen kongreso sionista [Σν δήηεκα ηνπ
Δβξατθνύ Πξαθηνξείνπ ζην δέθαην ηξίην ζησληζηηθό ζπλέδξην], ζ. 48
El Makabeo 5685 (29.9.1924-18.9.1925)
- Daud Ishak Florentin, Anyada de konferensa [Υξνληά ζπλεδξίνπ], ζ. 3
- R. L., Una brilyante pagina de istoria kontaporana. La delegasyon sionista delantre el
konsilyo de los reyes. “Una Palestina istorika dela mar Mediteranea al semen del fer de
Hidjas a Bersheeva” [Μηα θσηεηλή ζειίδα ηεο ζύγρξνλεο ηζηνξίαο. Ζ ζησληζηηθή
αληηπξνζσπεία κπξνζηά ζην ζπκβνύιην ησλ βαζηιέσλ. «Μηα ηζηνξηθή Παιαηζηίλε ηεο
Μεζνγείνπ ζην ζηδεξόδξνκν από ηελ Υεηδάδ ζηελ Μπεξζίβα»], ζ. 9
- H.L., Impresyones de viaze en Eretz Israel [Δληππώζεηο ηνπ ηαμηδηνύ ζηελ Γε ηνπ Ηζξαήι],
ζ. 12
- H. La elektrifikasyon de la Palestina. Ke koza es la “Palestin elektrik corporasyon”? (prozeto
Rotenburg) [Ο εμειεθηξηζκόο ηεο Παιαηζηίλεο. Ση είλαη ε «Palestine Electric Corporation»;
(ην έξγν Ρόηεκπνπξγθ)], ζ. 35
- Eli Franses, Los grandes izos de Israel. David Volfson (ala okazyon del dyezen aniversaryo
de su muerte) (45) () [Οη κεγάινη γηνη ηνπ Ηζξαήι. David Wolfson (κε ηελ επθαηξία ηεο
δεθάηεο επεηείνπ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ)], ζ. 45
- Henri Heine, Dona Klara (rakonto djidyo) [Νηόλα Κιάξα (εβξατθό αθήγεκα)], ζ. 52
- Avner, Nuestros Halutsim en Eretz Israel [Οη ραινπηζίκ καο ζηελ Γε ηνπ Ηζξαήι], ζ. 54
- Tsair [Νένο] Ke es la Palestina? [Ση είλαη ε Παιαηζηίλε;], ζ. 59
- S. Frug, El Meshiah. La kopa (tradisyones e legendas) [Ο Μεζζίαο. Σν θύπειιν (παξαδόζεηο
θαη ζξύινη)], ζ. 71
El Makabeo 5686 (19.9.1925-8.9.1926)
- David Florentin, Organizimos-nos [Να νξγαλσζνύκε], ζ. 3
- Eli Franses, Impresyones de un viaze en Eretz Israel [Δληππώζεηο από έλα ηαμίδη ζηε Γε ηνπ
Ηζξαήι], ζ. 10
- Rafael Arama, La gimnastika e el movimyento nasyonal [Ζ γπκλαζηηθή θαη ην εζληθό
θίλεκα], ζ. 20
- Moshe Atias, La vida spirituala [Ζ πλεπκαηηθή δσή], ζ. 23
- Aaron Pardo. Su rolo en el movimyento de renasensya [Ο Ααξόλ Πάξδν. Ο ξόινο ηνπ ζην
θίλεκα ηεο αλαγέλλεζεο], ζ. 28
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-

Diskorso de senyor Eli Franses a nombre delas societas Makabi e Teodor Herzl [Λόγνο ηνπ
θπξίνπ Διί Φξαλζέο ελ νλόκαηη ησλ ζπιιόγσλ Μαθακπί θαη Θεόδσξνο Υεξηζι], ζ. 29
Avla tuvida por senyor David Florentin a nombre dela Federasyon Sionista [Λόγνο πνπ
δόζεθε από ηνλ θύξην Γαβίδ Φινξεληίλ ελ νλόκαηη ηεο ησληζηηθήο Οκνζπνλδίαο], ζ. 33
Avla tuvida por senyor Abraham Rekanati a nombre dela organizasyon Mizrahi [Λόγνο πνπ
δόζεθε από ηνλ θύξην Αβξαάκ Ρεθαλάηη ελ νλόκαηη ηεο νξγάλσζεο Μηζξαρί], ζ. 35
Lista de suskripsyon al « Fondo Pardo” [Καηάινγνο εγγξαθώλ ζην θαηαπίζηεπκα Πάξδν], ζ.
38
Zak Erera, Los giovenos al lavoro [Οη λένη επί ησ έξγσ], ζ. 41
Shlomo Yaakov Amir, La ekskursyon de los Derorim Makabi en Palestina [Ζ εθδξνκή ησλ
Νηεξνξίκ Μαθακπί ζηελ Παιαηζηίλε], ζ. 44
Efimerides de los Drores-Makabi [Υξνλνιόγην ησλ Νηξόξεο-Μαθακπί], ζ. 59

El Makabeo 5687 (9.9.1926-26.9.1927)
- A muestros lektores [Πξνο ηνπο αλαγλώζηεο καο], ζ. 3
- David Florentin, El lavoro nasyonal en Palestina e en la diaspora [Σν εζληθό έξγν ζηελ
Παιαηζηίλε θαη ζηελ δηαζπνξά], ζ. 5
- Avrom Reyzen, En la plasa del mondo (poezia) [ηελ πιαηεία ηνπ θόζκνπ (πνίεζε)], ζ. 8
- M. Benuzilio, Los sionistas en la komunita [Οη ζησληζηέο ζηελ θνηλόηεηα], ζ. 9
- Ben Israel, El esprito Makabeo [Σν πλεύκα ησλ Μαθθαβαίσλ], ζ. 13
- M. Usishkin, Mi primo enkontro kon Herzl [Ζ πξώηε κνπ ζπλάληεζε κε ηνλ Υεξηζι], ζ. 17
- A. L. G., Ben Yeuda [Μπελ Γηενπληά], ζ. 22
- Irma Singer Degania5, El gigante Dalban (lezenda palestinyana) [Ο γίγαληαο Νηαικπάλ
(ζξύινο ηεο Παιαηζηίλεο)], ζ. 26
- El Meshiah [Ο Μεζζίαο], ζ. 30
- H. U., El “Itahdut” [Ζ «Έλσζε»], ζ. 33
- En el batalyon djidyo. Suvenires de un lezyonaryo del 34 batalyon djudio [ην εβξατθό
ηάγκα. Αλακλήζεηο ελόο ιεγεσλάξηνπ ηνπ 34νπ εβξατθνύ ηάγκαηνο], ζ. 36
- Efimerides delos Drores Makabi [Υξνλνιόγην ησλ Νηξόξεο-Μαθακπί], ζ. 41
El Dror 5688 (27.9.1927-14.9.1928)
- El jubilee dela Organizasyon Sionista [Σν ησβειαίν ηεο ησληζηηθήο Οξγάλσζεο], ζ. 3
- Herzl e la kuestyon djudia. Una intervista kon el baron Hirsch [Ο Υεξηζι θαη ην εβξατθό
δήηεκα. πλέληεπμε κε ηνλ Βαξώλν Υηξο], ζ. 11
- Ritorno ala tyera [Δπηζηξνθή ζηελ γε], 19
- I. L. Peretz, El rabino de Nemirov [Ο Ραβίλνο ηνπ Νεκηξόβ], ζ. 25
- Teodor Herzl, Asimilasyon e sionizmo [Αθνκνίσζε θαη ησληζκόο], ζ. 27
- Ben Israel [Γηνο ηνπ Ηζξαήι], Raizes profondas [Βαζεηέο ξίδεο], ζ. 31
- Zak Erera, La aktivida delos Drores-Makabi en el 5687. Lavoro fekondo [Ζ δξαζηεξηόηεηα
ησλ Νηξνξ-Μαθακπί ην 5687. Γόληκε εξγαζία], ζ. 34
El Makabeo 5690 (5.10.1929-22.9.1930)
- A.E. Askenazi, Al miftan hashana (3) () [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 3
- Daniel Arama, Djovenos djidyos amad la zimnastika [Δβξαίνη λένη, λα αγαπάηε ηε
γπκλαζηηθή], ζ. 5
5

Ζ Degania Alef ήηαλ ην πξώην θηκπνύηο πνπ ίδξπζαλ νη ζησληζηέο ζηελ Παιαηζηίλε ην 1909.
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-

Izak Cohen, Alma sana en kuerpo sano [Φπρή πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί], ζ. 8
Makabista [Μαθαβαίνο], Muestra gioventud e la kultura fizika [Ζ λενιαία καο θαη ε
ζσκαηηθή θνπιηνύξα], ζ. 16
Shalom Alahem, El mediko [Ο γηαηξόο], ζ. 19
M. Besanchi, Despues de los akontisimyentos de Eretz Israel [Μεηά ηα γεγνλόηα ζηε Γε ηνπ
Ηζξαήι], ζ. 28
M. J. Covo, Études Judéo-Grecques. Rapports entre Athéniens et Hiérosolymites d'après le
Midrasch Ekha [Δβξαην-ειιεληθέο ζπνπδέο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ Αζελαίσλ θαη Ηεξνζνιπκηηώλ
ζύκθσλα κε ην Μηληξάο Δθρά], ζ. 1

El Makabeo 5691 (23.9.1930-11.9.1930)
- A.E. Askenazi, Al miftan hashana [Με ηελ είζνδν ηνπ έηνπο], ζ. 1
- L. P., El rolo de las Makabi [Ο ξόινο ησλ Μαθακπί], ζ. 2
- La Makabi, Muestra aksyon [Ζ δξάζε καο], ζ. 5
- Daniel Arama, Kuyedar sovre la izyen del puerpo [Ζ θξνληίδα ηεο πγηεηλήο ηνπ ζώκαηνο], ζ.
10
- M. Besanchi, La misyon de la komunita. Todo loke el djidyo deve interesarla [Ζ απνζηνιή
ηεο θνηλόηεηαο. Ό,ηη πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηνλ Δβξαίν], ζ. 15
- M. Benuzilio, El mandato palestinyano. El ensenyamyento a tirar despues dela puvlikasyon
del raporto dela Sosyeta delas Nasyones [Ζ Παιαηζηηληαθή Δληνιή. Ζ εθπαίδεπζε ζηα όπια
κεηά από ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλώλ], ζ. 24
- Rehamim Aseo, Letra de Palestina. Lo Amut ki Ehie!... [Δπηζηνιή από ηελ Παιαηζηίλε. Γελ
ζα πεζάλσ, γηαηί ζα δήζσ!...6], ζ. 29.
- Eli Franses, La Makabi en Monastir [Ζ Μαθακπί ζην Μνλαζηήξη], ζ. 34
- Los ke estan ala pena [Απηνί πνπ θνπηάδνπλ], ζ. 37
- Αη επραί ηνπ θ. Γεκάξρνπ καο επί ησ λέσ έηεη, ζ. 17
- N. Manos, Souhaits pour la nouvelle année [Δπρέο γηα ην λέν έηνο], ζ. 2
- I. C., Monsieur Valer de Vezvecony [Ο θύξηνο Βαιέξ ληε Βεδβεθόλη], ζ. 3
- J. E., Isaac Cohen [Ηζαάθ Κνέλ], ζ. 4
- Secretariat [Γξακκαηεία], Memorandum de la sociétè “Maccabi” de Salonique adressé au
congrés Maccabiste d‟Anvers [Μλεκόλην ηνπ ζπιιόγνπ Μαθακπί ηεο Θεζζαινλίθεο πξνο ην
ζπλέδξην ησλ Μαθακπί ζηελ Ακβέξζα], ζ. 6
- M. J. Covo, Sur les origines de la diaspora d‟Israël. Premiers établissements juifs à Salonique
[Γηα ηηο απαξρέο ηεο δηαζπνξάο ηνπ Ηζξαήι. Οη πξώηεο εβξατθέο εγθαηαζηάζεηο ζηε
Θεζζαινλίθε], ζ. 13

6
7

Φαικόο 118, ζηίρνο 17.
Σν ηκήκα ηνπ ηεύρνπο ζηε γαιιηθή γιώζζα βξηζθόηαλ ζην ηέινο θαη είρε μερσξηζηή αξίζκεζε ζειίδσλ.
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