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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

“Εβραίος κάθε φορά πού λέμε, πόσα δε μπορεί, κατά την 
περίσταση, να εννοούμε! Από τον αισχρότατο τοκογλύφο ώς 
τον υψηλότατο προφήτη. ”

[Κωστής Παλαμάς, «Ρωμιός και Ρωμιοσύνη», πρώτη 
δημοσίευση 1901, Άπαντα, Αθήνα χ.χ., τ. 6, σ. 276]

Αν θέλαμε να ορίσουμε την πρόσληψη της ταυτότητας του εβραίου, δεν 
θα βρίσκαμε, θαρρώ, ορισμό πιο εύστοχο από αυτόν του ποιητή. Ανάμεσα 
σ’ αυτές τις δυο ακραίες ταυτότητες ευρύς ανοίγεται ο χώρος για μύριες 
άλλες, ανασηματοδοτώντας έτσι την εικόνα του εβραίου και διαλύοντας την 
μονοδιάστατα αρνητική σε πολλές, διαφορετικές και πολυποίκιλα φωτι
σμένες μορφές του ανθρωπότυπου «εβραίος».

Ένα από τα πλέον δυσδιαχείριστα ερευνητικά πεδία, χώρος που απο
τελεί ολισθηρή διελκυστίνδα όχι μόνο για την ελληνική αλλά και τη διε
θνή ιστοριογραφία είναι και το θέμα του εβραϊσμού και παρεπόμενα του 
αντισημιτισμού. Η διαπραγμάτευση του εβραϊκού ζητήματος, όσες φορές 
επιχειρήθηκε, έγινε είτε από τη σκοπιά του αντισημιτισμού είτε από την 
άλλη του φιλοσημιτισμού —χωρίς να λείπουν και προσπάθειες ψυχραιμό
τερων προσεγγίσεων— ως το θέμα αυτό να ήταν υπόθεση δικαστικής αντι
δικίας με τους εβραίους στη θέση του θύματος ή του κατηγορούμενου και 
με κατηγορητήριο πράξεις πραγματικές ή φανταστικές.

Το έργο του ιστορικού όμως, η ιστορική έρευνα, δεν ταυτίζεται με το 
έργο του ανακριτή, δεν είναι ανακριτική έρευνα και ο ρόλος του ιστορικού 
δεν θα πρέπει να είναι αυτός του δημόσιου κατήγορου ή του συνήγορου.

Παλαιότεροι αρθρογράφοι και ιστορικοί, ασχολούμενοι με το θέμα, δια
σταυρώνουν την πένα τους μ’ ένα λόγο καταγγελτικό ή υπερασπιστικό και 
αναλώνονται σε μεγαλόστομες ρητορίες και κορώνες φανατισμού πάνω σ’ 
ένα εύκολο και προεπιλεγμένο «θύμα» πίσω από το οποίο υποκρύπτονται 
βαθύτερες αντιθέσεις —οικονομικές, ιδεολογικές, κοινωνικές— υπερασπιζό



10 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

μενοι τις απόψεις τους ή υπηρετώντας συμφέροντα άλλων" στις περιπτώ
σεις αυτές οι εβραίοι και η υπόθεσή τους είναι μόνο το πρόσχημα.

Και σήμερα όμως όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν ιστορικά θέματα που 
αφορούν ή έστω άπτονται του εβραϊσμού έχουν εξαρχής δυναμιτίσει την αντι
κειμενικότητα της ιστορικής προσέγγισης, καθώς στο βάθος υπόκειται η ιδε
ολογική φόρτιση και συνεπώς η προκαθορισμένη θέση: υπέρ ή κατά των 
εβραίων έστω κι αν στα εκφραστικά τους μέσα κρατούν χαμηλούς τόνους.

Πολύς λόγος έχει γίνει κατά καιρούς για τον αντισημιτισμό των ελλή- 
νων από πρόσωπα μάλιστα ξένα, που καταλήγει να εκφράζεται ως ανθελ- 
ληνισμός" η ισορροπία στέκεται επί ξυρού ακμής για να μην εκτραπεί 
κάποιος από νηφάλιος ιστορικός του εβραϊκού ζητήματος σε φανατικό φιλο- 
σημίτη και στη συνέχεια πολέμιο των μη φιλοσημιτών. Ο ελληνικός αντι
σημιτισμός ως στερεότυπο της ιστοριογραφίας και σήμερα ακόμη αντιμε
τωπίζεται από μια σκοπιά ενισχυτική ή έστω κριτικά ερμηνευτική του φαι
νομένου όχι όμως αναιρετική ούτε καν αμφισβητητική" είναι δεδομένος, 
γενικά αποδεκτός και αδιαμφισβήτητος και δεν συνεξετάζεται συσχετικά με 
το αντίρροπο φαινόμενο, τον φιλοσημιτισμό. Αλλά μήπως ο αντισημιτι
σμός δεν είναι ώς ένα βαθμό το γενεσιουργό αίτω του φιλοσημιτισμού; 
Αυτός ο τελευταίος, βέβαια, ως αυτοδύναμο φαινόμενο δεν προκαλεί βίαι
ες αντιδράσεις και πράξεις τέτοιες που θα διετάρασσαν και θα δημιουργού
σαν ρήξεις στον κοινωνικό ιστό" για τούτο, ενδεχομένως, δεν αποτελεί και 
αντικείμενο μελέτης, ως ιστορικό φαινόμενο. Είναι όμως έτσι τα πράγμα
τα; Kat γιατί ο εβραίος, ως «άλλος» θα πρέπει να προκαλεί τη συμπάθεια 
ή την αντιπάθεια των υπόλοιπων μελών της κοινωνίας στην οποία ζει;

Δεν εμπίπτει στα πλαίσια ούτε εντάσσεται στους στόχους αυτής της 
μελέτης να αποτελέσει αντικείμενο γενικότερης διαπραγμάτευσης το θέμα 
της «δαιμονοποίησης» του εβραίου της βασισμένης κυρίως στο μύθο για τη 
«συκοφαντία του αίματος» και της συνακόλουθης γένεσης, εξέλιξης και δια- 
σποράς του αντισημιτισμού στην Ελλάδα, ενός φαινομένου του οποίου τα 
πρώτα σπέρματα θα πρέπει να αναζητηθούν σε χώρο εκτός των ελληνικών 
ορίων και σε χρόνο πολύ απώτερο της εδώ εμφάνισής του. Ούτε κατά διά
νοια, εξάλλου, είναι στις προθέσεις μας να εμφανιστούμε ως υπερασπιστές 
ή κατήγοροι των εβραίων και του εβραϊκού ζητήματος.

Η ελληνική ιστοριογραφία μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει να παρου
σιάσει εργασίες αξιόλογες για τη μελέτη του εβραϊσμού στην Ελλάδα, 
μολονότι ο θεματολογικός της ορίζοντας είναι παραδοσιακά προσανατολι
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σμένος' στην πλειονότητά της εγκλωβίζεται στην εξιστόρηση του εβραϊσμού, 
αποκόβοντάς την έτσι από το οργανικό της, το χωροχρονικό πλαίσιο, δηλα
δή από την ιστορία του τόπου, στον οποίο ζουν και συνυπάρχουν οι εβραϊ
κές κοινότητες ως ένα κύτταρο του συνόλου κοινωνικού σώματος.

Δεν θα ασχοληθούμε ασφαλώς με τη γενεαλογία του εβραϊσμού στην 
Ελλάδα' θεωρώ χρήσιμο όμως μερικά βασικά στοιχεία να παρατεθούν και 
εδώ. Η παρουσία των εβραίων με αδιάσπαστη συνέχεια στον ελληνικό 
χώρο για τα νεότερα χρόνια μπορεί να χρονολογηθεί από το 15ο αιώνα' η 
διασπορά τους υπήρξε περιορισμένη σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς ως 
τόποι εγκατάστασής τους επελέγησαν αστικά κέντρα ιδιαίτερης διοικητικής 
και κυρίως οικονομικής σημασίας. Έτσι, οι κυριότερες εβραϊκές κοινότητες 
είναι σε: Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα, Καστοριά, Τρίκαλα, 
Ξάνθη, Ρόδος, Άρτα, Ζάκυνθος, Κρήτη, Θήβα, Χαλκίδα, Πάτρα.1

Η ιστορική διαδρομή, εξάλλου, και η μοίρα των κοινοτήτων αυτών δεν 
υπήρξε ούτε ομοιόμορφη ούτε ομαλή' η εβραϊκή κοινότητα, εξαρτημένη 
καθώς ήταν από διάφορους παράγοντες της τοπικής ή της γενικότερης 
συγκυρίας, αναπόφευκτα υπέστη τις συνέπειες και προσαρμόστηκε στις εκά- 
στοτε καταστάσεις που καθόρισαν τη σταθερότητα και τη συνέχειά της, 
επέτρεψαν την ανάπτυξή της ή οδήγησαν στο μαρασμό και τη βίαιη δια
κοπή και εξαφάνισή της.

Συναφές με το θέμα της παρουσίας κι εγκατάστασης των εβραίων σ’ ένα 
τόπο είναι και το φαινόμενο του αντισημιτισμού, το οποίο με τη σειρά του 
προκαλεί αντισταθμιστικά τον φιλοσημιτισμό. Κατά τη μακραίωνη εβραϊκή 
παρουσία στον ελληνικό χώρο δεν έλειψαν τα φαινόμενα αντισημιτισμού, 
κάποτε μάλιστα με ιδιαίτερη οξύτητα, ένταση και ολέθριες συνέπειες. Δεν 
θα αναφερθούμε βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις ελληνικού αντισημιτισμού, 
θέμα που από άλλους έχει ήδη γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.2 Θα 
περιοριστούμε στα γεγονότα του 1891, όπως εξελίχτηκαν στην Κέρκυρα 
και στη Ζάκυνθο.

1. Attilio Milano, Scoria degli Ebrei italiani nel Levante, Φλωρεντία 1949, σ. 66- 
106, 187-190. Για μια συνοπτική ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ελλάδα από 
την αρχαιότητα και τα μεσαιωνικά χρόνια έως τις μέρες μας βλέπε το σχετικό κεφά
λαιο στο Ραφαήλ Φρεζής, Ο Εβραϊκός Τύπος στην Ελλάδα, Ισραηλιτική Κοινότητα 
Βόλου, Βόλος 1999, σ. 36-78.

2. Μαρία Ευθυμίου, Εβραίοι και Χριστιανοί στα τουρκοκρατούμενα νησιά του 
νοτιανατολικού Αιγαίου: οι δύσκολες πλευρές μιας γόνιμης συνύπαρξης, Αθήνα 1992.
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Σύμφωνα με μια γενικευμένη κρατούσα άποψη, ο αντισημιτισμός είναι 
ευρωπαϊκό φαινόμενο, εισαγόμενο στην Ελλάδα μέσω Επτανήσου, όπου οι 
πληθυσμοί κάτω από τη δυτική κυριαρχία είχαν αναπτύξει αντίστοιχο 
πνεύμα. Οι ταραχές λοιπόν του τέλους του 19ου αι. που προκλήθηκαν σε 
Κέρκυρα και Ζάκυνθο ευθύνονται αποκλειστικά για το αντισημιτικό κλίμα 
που άρχισε έκτοτε να δημιουργείται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.3

Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα το 1864 θα αποκαταστήσει 
την ισοπολιτεία για τους εβραίους των νησιών, δίνοντάς τους το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι άρα και τη δυνατότητα σταδιοδρομίας σε 
δημόσιες θέσεις. Όμως η συγκρατημένη φιλοσημιτική στάση των ελληνι
κών κυβερνήσεων μετά την Ένωση δεν θα αποτρέψει την έκρηξη των ταρα
χών, καθώς δεν συνάδει με τον υφέρποντα αντισημιτισμό της κερκυραϊκής 
κοινωνίας και των τοπικών αρχών. Οι εβραίοι ήταν και συνέχισαν να είναι 
ο «εσωτερικός εχθρός» που όχι μόνο δεν έπαψε, αλλά αντίθετα, με το 
δικαίωμα της ισονομίας που απέκτησε,4 αποτελεί στο 19° αι. απειλή μεγα
λύτερη για την κερκυράίκή κοινωνία.

Bernard Pierron, Juifs et chrétiens de la Grèce moderne. Histoire des relations 
intercommunautaires de 1821 à 1945, Παρίσι 1996" και ελληνική μετάφραση από τον 
Γ. Σαρατσιώτη, B. Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία 
των διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ώς το 1945, Αθήνα 2004. Οι Εβραίοι στον 
ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά συνεδρίου, Θεσ
σαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991, Αθήνα 1995. The Jewish Communities of 
Southeastern Europe from the fifteenth century to the end of World War II, επιμέλεια 
I.K. Χασιώτης IMXA, Θεσσαλονίκη 1997. Ο Ελληνικός εβραϊσμός, Πρακτικά Επι
στημονικού συμποσίου, 3-4 Απριλίου 1998, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι
σμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1999. Την εξέλιξη του στοχασμού και της ελλη
νικής ιστοριογραφικής παραγωγής παρουσιάζει στην ανακοίνωσή της η Ρίκα Μπενβε- 
νίστε, «Για την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας», Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνε
δρίου Ιστορίας: Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 
ΚΝΕ/ΕΙΕ, 29 Οκτ.-3 Νοεμ. 2002, Αθήνα 2004, τ. Β', σ. 315-328.

3. Η άποψη αυτή, διάχυτη και εδραιωμένη γενικότερα στα πνευματικά κλιμάκια 
όλης της ελληνικής επικράτειας, πλην της Επτανήσου βέβαια, διατυπώνεται εμφαντι- 
κά κατεξοχήν μέσα από τον αθηναϊκό Τύπο αλλά και κείμενα ιδιωτών. Προεισαγω
γικά ας σημειωθεί ότι η χρησιμοποιούμενη εδώ ορολογία (φιλοσημιτικός, αντισημι- 
τικός, αντιεβραϊκός) μεταφέρει την αντίστοιχη της εποχής· το ίδιο ισχύει και για τα 
ονόματα, εβραίος, Ισραηλίτης, Ιουδαίος.

4. Η επίκληση της ισότητας μεταξύ χριστιανών και εβραίων στα Επτάνησα μετά 
την Ένωση, η οποία γίνεται επιχειρησιακό εργαλείο και από τις δύο πλευρές προκει- 
μένου να δικαιολογηθούν ή να καταγγελθούν συμπεριφορές, φαίνεται πως για κάποι
ους κατ’ όνομα μόνο ήταν ισότητα, καθώς άλλωστε το απέδειξαν και τα γεγονότα του
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Είναι παρατηρημένο ότι η βίαιη έκρηξη αντισημιτισμού που προκαλεί- 
ται σ’ ένα τόπο με συγκεκριμένη αφορμή σπάνια περιορίζεται μόνο στα 
τοπικά όρια' συνήθως τέτοια φαινόμενα διαχέονται επενεργώντας ως ωστι
κά κύματα που επηρεάζουν και άλλους τόπους, όπου επίσης υπάρχουν 
εβραϊκές κοινότητες. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην περίπτωση Κέρκυρας- 
Ζακύνθου όπως θα δούμε στη συνέχεια.

1891. Έτσι, η αμφισβήτηση της διατυμπανιζόμενης ισονομίας δεν θα αργήσει να 
εκφραστεί τεκμηριωμένα λίγα χρόνια αργότερα και να καταγγελθεί μέσα από το κύριο 
άρθρο της εφημερίδας Εστία (26 Φεβρουάριου 1895) με τον εύγλωττο τίτλο «Η δήθεν 
ισότης»' πβ. και Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, 
μτφρ. Θεόδωρος Παρασκευόπουλος, Αθήνα 2004, τ. Α', σ. 665-666, όπου ο συγγρα
φέας αναφέρεται στην πολιτική συμπεριφορά και σχέση των εβραίων με το δεληγιαν- 
νικό κόμμα κατά τις εκλογές του 1890.
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Από τις μελανότερες αυτισημιτικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας είναι 
αναμφίβολα και τα γνωστά ως «εβραϊκά» της Κέρκυρας του 1891 και η 
σχεδόν σύγχρονη αντανακλαστική εκδήλωσή τους στα ανάλογης έντασης 
γεγονότα της Ζακύνθου.

Σ’ αυτή τη γκρίζα ζώνη της ιστορίας του ελληνικού εβραϊσμού, η οποία 
έχει γίνει πολλαπλά αντικείμενο διαπραγμάτευσης από ποικίλες μορφές 
λόγου, δημοσιογραφικού, ιστορικού, λογοτεχνικού —στα έργα αυτά θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια— θα επανέλθουμε εδώ επιχειρώντας μια διαφο
ρετική προσέγγιση, στηριγμένη τόσο στην επαναξιοποίηση και συναξιολό- 
γηση των γνωστών στοιχείων όσο κυρίως και στην παρουσίαση νέων ανέκ
δοτων τεκμηρίων,5 αποβλέποντας σε μια «αναψηλάφηση» του θέματος όχι

5. Θεωρώ αναγκαίο να εξηγήσω εδώ το εγχείρημά μου να ασχοληθώ με ένα θέμα 
τόσο ιδιαίτερα ευαίσθητο από μόνο του όσο και εμφανώς άσχετο με τα έως τώρα επι
στημονικά μου ενδιαφέροντα. Πρόκειται για το τυχαίο συναπάντημα του ιστορικού με 
το εύρημά του και τη γοητεία που τούτο ασκεί επάνω του, ενισχυόμενη από την 
«επαγγελματική» περιέργεια για την εξερεύνηση κάποιου άγνωστου ιστορικού τοπί
ου. Κατά τη διάρκεια των ταξινομικών και καταλογογραφικών εργασιών του Αρχεί
ου Δεληγιάννη, το οποίο βρίσκεται στην Εταιρεία των Φίλων του Λαού (ΕΦΛ στη 
συνέχεια) συνάντησα ένα συγκροτημένο φάκελο με 48 έγγραφα που αναφέρονται στα 
επεισόδια εναντίον των Ισραηλιτών της Κέρκυρας και της Ζακύνθου το 1891 (Ευτυ
χία Δ. Διάτα, Αρχεία οικογένειας Δεληγιάννη. Γενικό Ευρετήριο, Αθήνα 1992, σ. 
75, φάκ. VI/106, υποφ. 1). Από το σύνολο των εγγράφων του φακέλου αυτού ξεχώ
ρισα το«Υπόμνημα» του Θ. Κεφαλά (βλ. σημ. 7) και ύστερα από τη σχετική βιβλιο
γραφική έρευνα διαπίστωσα ότι ήταν άγνωστο και αναξιοποίητο. Το ερέθισμα και η 
αφορμή είχε ήδη δοθεί για να αρχίσω να σκέφτομαι την ιστοριογραφική του αξιοποί
ηση" μόνο που η απλή έκδοση και ο στοιχειώδης σχολιασμός του, τον οποίο τότε σχέ
διαζα, εξελίχθηκε σε μελέτη, καθώς το ένα φέρνει το άλλο και τα ερωτηματικά που 
έθετα για το θέμα είτε δεν εύρισκαν τις απαντήσεις τους είτε δεν ικανοποιούσαν επαρ- 
κώς τις περιέργειες που ανέκυπταν είτε, τέλος, οδηγούσαν σε άλλα ερωτήματα, σε
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όμως προς την κατεύθυνση της αστυνομικής εξιχνίασης ούτε προς τη δικα
στική διαπραγμάτευση σαν να επρόκειτο να αποδοθούν ευθύνες και να απο- 
νεμηθεί δικαιοσύνη ανάμεσα σε αντίδικους.

Με γνώμονα μια αποστασιοποιημένη, αντικειμενική θέση απέναντι στα 
γεγονότα, ισορροπώντας σε μια δύσκολη σχοινοβασία ανάμεσα σε υλικό με 
ακραίες κυρίως θέσεις, φιλοσημιτικές ή αντισημιτικές, θα προσπαθήσω να 
προσεγγίσω το θέμα από διαφορετικά σημεία έχοντας κατά νου κάποια 
βασικά ερωτήματα που προκύπτουν τόσο από τις πηγές όσο και από την 
έως τώρα ιστοριογραφική τους χρήση. Τα ρητά και τα άρρητα' οι κραυ- 
γαλαίες επισημάνσεις και οι αμήχανες αποσιωπήσεις' οι αντιθέσεις και οι 
φωτοσκιάσεις' οι μανιχαϊκές και οι μετριοπαθείς θέσεις' όλα τούτα συνυ
πάρχουν στο τεκμηριωτικό και ιστοριογραφικό πεδίο και εγείρουν απορίες 
και ερωτήματα του τύπου: Πώς προκύπτει ο εκλαμβανόμενος ως δεδομέ
νος υφέρπων, μακρόχρονος αντισημιτισμός της κερκυράίκής κοινωνίας πριν 
ξεσπάσουν τα γεγονότα του 1891; και γιατί τούτος βρίσκει αφορμή για 
έκρηξη αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή; Εγγράφεται σε μια διεθνή 
συγκυρία ή είναι δημιούργημα εθνικής ή μήπως τοπικής ιδιοτυπίας; Σε τί 
βαθμό το ρεύμα του φανατικού αντισημιτισμού αναμετριέται με εκείνο του 
μετριοπαθούς φιλοσημιτισμού ή της απαθούς ουδετερότητας; Πώς τα στε
ρεότυπα και οι προλήψεις για τους εβραίους αναβιώνουν και γίνονται επι
χειρησιακά μέσα για τη χειραγώγηση μιας τοπικής κοινωνίας, προκειμέ- 
νου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα ορισμένης κοινωνικής μερίδας;

Όταν στερεότυπα επαναλαμβάνεται διαχρονικά από τους αντισημίτες 
ως ουσιαστικό επιχείρημα της αρνητικότητας των χριστιανικών πληθυσμών 
ότι οι εβραίοι είναι μία εθνότητα που αρνείται να αφομοιωθεί, γιατί δεν 
αναζητούνται οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν όντως 
και σε τί βαθμό συμβαίνει; Αυτά κι άλλα ερωτήματα που θα ανακύψουν 
στην πορεία θα επιστρατευθούν ως υποθέσεις εργασίας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του θέματος.

άλλα μονοπάτια. Το τόλμημα έγινε' το αποτέλεσμα κριταίο.
Θέλω και από εδώ να αποδώσω τα οφειλόμενα στην Εταιρεία των Φίλων του 

Λαού, γιατί στο πρόσωπο του προέδρου της, Καθηγητή κυρίου Νικ. Μπρατσιώτη και 
του υπόλοιπου προσωπικού βρήκα την κατανόηση, την προθυμία, τη βοήθεια, και το 
ευχάριστο ανθρώπινο κλίμα, που εξασφαλίζουν ιδανικούς όρους συνεργασίας και εργα
σίας για τον ερευνητή. Οι ευχαριστίες μου, λοιπόν, ας μην εκληφθούν ως τυπική υπο
χρέωση' είναι ουσιαστικές και ειλικρινείς.
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Ας ξεκινήσουμε όμως από την εξιστόρηση των συμβάντων6 αξιοποιώ- 
ντας εδώ νέα αρχειακά τεκμήρια' πρώτη και βασικότερη πηγή μας είναι 
ένα επίσημο έγγραφο των δικαστικών αρχών, το υπόμνημα του εισαγγε
λέα Κέρκυρας Θεαγένη Κεφαλά, που συνέταξε το Δεκέμβρη του 1891, 
ολοκληρώνοντας την έρευνά του για τα γεγονότα, και με το οποίο κλείνει 
ουσιαστικά και τυπικά μια υπόθεση που ξεκίνησε οκτώ μήνες πριν, τον 
Απρίλη του ίδιου χρόνου.7

Πριν αρχίσουμε την κριτική αφήγηση των γεγονότων, ας επισημάνουμε 
το εξής: μολονότι πρόκειται για ένα επίσημο έγγραφο της δικαστικής γρα
φειοκρατίας, συνεπώς αποσταστιοποιημένο και ιδεολογικά αποφορτισμένο, 
εντούτοις το ίδιο το τεκμήριο στον τίτλο του πολύ έμμεσα αφήνει να δια
φανεί η θέση και η άποψη του συντάκτη του: κατακριτέα η συμπεριφορά 
και ανεπαρκείς οι ενέργειες της Αστυνομίας της Κέρκυρας «και των φίλων 
αυτής» —υπαινιγμός για μεροληπτικότητα και συγκάλυψη— κατά τα εβραϊ
κά γεγονότα. Είναι εμφανές ότι δεν πρόκειται για μια τυπική γραφειοκρα
τική διατύπωση, όπως θα ήταν αναμενόμενο' αντί τούτου η λέξη συμπερι
φορά ενέχει σαφώς ποιοτική χροιά και κριτική φόρτιση, πολύ δε περισσό
τερο η φράση των φίλων της Αστυνομίας. Διαπιστώνουμε κι εδώ, λοιπόν, 
αυτό που επισημάναμε για την ιστορική έρευνα: η προσέγγιση του θέματος, 
ακόμη κι όταν γίνεται από την πλευρά του διοικητικού μηχανισμού και άρα 
ενός χώρου θεωρητικά αντικειμενικού, ενέχει ιδεολογική θέση' ο δικαστικός 
λειτουργός ενεργεί ως κρατικό όργανο αλλά εκφράζεται ως ιδιωτικό υπο
κείμενο εκδηλώνοντας τα ιδεολογικά-πολιτικά του φρονήματα, που είναι η 
φιλοσημιτική θέση, δηλαδή η κυβερνητική δεληγιαννική.

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι το υπόμνημα βρίσκεται στο αρχείο Θ. 
Δεληγιάννη, πρωθυπουργού την περίοδο αυτή, συνηγορεί στην πολιτική 
τοποθέτηση του Κεφαλά, ότι δηλαδή ανήκε στο δεληγιαννικό κόμμα, που 
στο θέμα των εβραίων είχε φιλοσημιτική θέση, την οποία προσωπικά υπο
στηρίζει ή απλώς υπηρετεί και ο ίδιος.8 Αυτό που ως πρόωρη διαπίστωση

6. Χρονογραφική και συνοπτική εξιστόρηση των γεγονότων βλέπε πρόχειρα στο 
B. Pierron, Εβραίοι..., σ. 48-51.

7. Το τεκμήριο με τίτλο « Υπόμνημα. Περί της συμπεριφοράς και ενεργείας της 
εν Κέρκυρα Αστυνομίας και των φίλων αυτής κατά τα εβραϊκά συμβάντα», αναλυτι
κότατο και περιγραφικότατο, όπως αρμόζει σ’ ένα τέτοιο κείμενο, δημοσιεύεται στο 
Παράρτημα, σ. 155-173.

8. Στο πρόσωπο του Θεαγένη Κεφαλά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε
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επισημαίνουμε καταρχή από τον τίτλο, θα έχουμε την ευκαιρία να το 
εδραιώσουμε και από το σώμα του κειμένου, όπου συχνά διαφεύγουν ανά
λογες φραστικές διατυπώσεις που ενισχύουν και τεκμηριώνουν την αρχική 
υπόθεση' παρουσιάζοντας σύμφωνα με το υπόμνημα τα γεγονότα, όπου 
συναντάμε τέτοιες αξιολογικές, κριτικές εκφράσεις, θα τις σχολιάζουμε επι- 
σημαίνοντάς τες. Ας προχωρήσουμε τώρα στην αφήγηση των γεγονότων 
παρακολουθώντας την έκθεση του εισαγγελέα και σχολιάζοντας τα σημεία 
εκείνα που προκαλούν τα διανοητικά εργαλεία του ιστορικού.9

Η οκταετής Ρουμπίνα Βήτα Σάρδα εξαφανίστηκε το πρωί της Π? Απρι
λίου 1891 ενώ είχε βγει να παίξει με την μεγαλύτερη αδελφή της' οι γονείς 
της, ύστερα από πολύωρες άκαρπες προσπάθειες αναζήτησης, ειδοποίησαν 
την αστυνομία. Όμως, τόσο η κινητοποίηση των επίσημων αρχών όσο και 
του κόσμου, εβραίων αλλά και χριστιανών —οι περισσότεροι κινούμενοι 
από περιέργεια— δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα.

Ώσπου, περασμένα μεσάνυχτα ο πατέρα της αγνοούμενης μαζί με δύο 
άλλους εβραίους, πηγαίνοντας για να πιούν καφέ σ’ ένα καφενείο του 
γκέτο,10 ανακάλυψαν στην είσοδο ενός σπιτιού το πτώμα της μικρής μέσα

διεξοδικότερα και σε άλλο σημείο με αφορμή δύο ακόμη δικά του έγγραφα που βρί
σκονται στο ίδιο αρχείο και αφορούν το ανακριτικό του έργο.

9. Το κείμενο είναι ενδιαφέρον —πέρα από τον πλούτο των πραγματολογικών 
στοιχείων— και κατά τούτο: μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τον σχηματισμό του 
ανακριτικού φακέλου της υπόθεσης με όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία.

10. Περιγραφή της εβραϊκής συνοικίας της Κέρκυρας βλέπε Λεωνίδας Στανέλλος, 
Η εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας. Ιστορικά - Πολεοδομικά, Αθήνα 1991. Με νατου- 
ραλιστικές πινελιές ζωγράφου περιγράφει τη ζωή των εβραίων και της συνοικίας τους 
κάτω από το κάστρο της Κέρκυρας ο Μιχαήλ Μητσάκης, εντυπωσιασμένος από τις 
ταξιδιωτικές του εξορμήσεις στα 1886: Ο μαχαλάς των δεν ε'ινε ευρύς, —που να βρεθή 
ευρύτης στην μικρόπολιν αυτήν, την ως κυφέλην, ήτις δεν απλώνεται εις φάρδος αλλ’ 
εζαίρεται εις ύφος, όπως θα έλεγε ο μεγάλος κριτικός της εποχής, εις την σφηκοφω
λιάν αυτήν, εις της οποίας τους λαβυρινθώδεις δρόμους, τα σκοτεινά κ’ υφηλά σπίτια, 
παστώνονται οι άνθρωποι ως ρέγγες και χωρούν κόσμοι ολόκληροι,— αλλ’ είν’ ο 
πολυανθρωπότερος βεβαίως και ο μάλλον ζωηρός. Πιάνει από τ’ ογκώδες κτίριον, το 
ως φρούριον, το οποίον έκαμαν οι Άγγλοι, κάτω στη Σπηλιά, ως αποθήκην διαμετα- 
κομίσεως, και όπου τώρα είν’ το Μόντε, το περίφημον, το ενεχυροδανειστήριον της 
Κερκύρας, παίρνει τον ανήφορο, τραβά εδώθε, σύρριζα του κάστρου, προς την Πόρτα 
τη Ρεάλα, που εγκρέμισ’ ο σιόρ Μίκιος και εκείθε προς την Πόρτα τη Ρεμούντα, δια
κόπτεται ολίγο, προς το τέλος της, από της Γκαρντελάκουες, τον δρόμον τον πλατύν 
και κεντρικόν, τον μόνον που επέχει θέσιν λεωφόρου στους Κορφούς, και προχωρεί επά
νω 0 εν αυτού, λίγο ακόμη, σύμφυρμα σπιτιών και ατραπών και καντουνιών και σοκα-
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σ’ ένα σακκί. Κρατώντας το αιματοβαμμένο σακκί και το σώμα της νεκρής 
οι τρεις Ισραηλίτες κατευθυνονταν προς το σπίτι του Σάρδα, όταν έγιναν 
αντιληπτοί από τον αστυνομικό κλητήρα Μιχαήλ Κουβαρά, ο οποίος 
έσπευσε να καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές και να διαδόσει ότι αυτοί 
ήσαν οι φονείς. Καθώς όμως ο ανακριτής δεν πείστηκε από την καταγγε
λία αυτή, δεν προέβη σε προφυλάκιση των υπόπτων, γεγονός που εξόργι
σε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αντέδρασαν αντιυπηρεσιακά: άρχισαν

κίων, δαιδαλώδεις. Πώς διαβιούν οι άνθρωποι αυτοί, εχεί μέσα εις των τρωγλών αυτών 
τα βάθη, μέσα εις των τρυπών αυτών τα έγκατα, υπό τον όγκον του φρουρίου άνωθεν, 
υπό το βάρος των υπερυφήλων οίκων, των σφιγμένων προς αλλήλους, εις των μονο- 
πήχων και καντουνιών αυτών το κλείσιμο, ως εις φυλακής τείχη, δίχως το φως το ζωο
ποιούν [...] Πώς διαβιούν οι άνθρωποι αυτοί, εκεί, μέσα εις των στενών αυτών την 
λάσπην, μέσα στων ατραπών αυτών τον ρύπον, μέσα στην βρώμαν την οικτράν, συσ- 
σωρευμένοι, ο ένας επάνω εις το άλλον, πιεσμένοι συσφιγμένοι, συνδεμένοι, μάζα 
συμπαγής, οστρείδια καρφωμένα μεταξύ των και επί του βράχου τούτου, τον οποίον 
έρριξεν η Μοίρα μεταξύ τριών ηπείρων; [...] τι κρύβουν για να κρύβωντ’ έτσι ως 
κακούργοι, ως εκούσιοι δεσμώται, για να θάφτωνται οι ίδιοι, ζωντανοί, [...] Δεν το 
ξέρω. Ό,τι ξεύρω είνε ότι ζουν εκεί, αγέλη μαντρωμένη, και μυρμηκιούν, κατά παντοί- 
ας διευθύνσεις, με το γαιώδες χρώμα των, το βλέμμα το λοξόν των, τα ερυθρά χείλη 
των, την μύτην των την μακράν και ασελγή. Δέσποινα Δρακοπούλου, «Από την Κέρ
κυρα του Μητσάκη. Οι Εβραίοι (Ανακοίνωση ανέκδοτου πεζογραφήματος), Πορφύρας, 
φυλλάδιο 56 (Ιαν.-Μάρτ. 1991) 89-90. Παρεμφερή με του Μητσάκη περιγραφή του 
γκέτο αλλά με ύφος σκωπτικό και ελαφρά πικάντικο δίνει ο Ν. Σπανδωνής στην αντα
πόκρισή του από την Κέρκυρα στο φύλλο της εφημερίδας «Ακρόπολις» της 14/5/1891' 
βλ. Παράρτημα, σ. 226. Στο γεγονός της γκετοποίησης των εβραίων της Ζακύνθου, 
ιστορικά τεκμηριωμένο και αναγόμενο στις αρχές του 18ου αιώνα και στην κρατούσα 
τον 19° αιώνα κατάσταση, αναφέρεται συνοπτικά ο Γρ. Ξενόπουλος, Θέατρο, Ραχήλ, 
Α?01 Βλάσση, Αθήνα 1991, σ. 53. Ανηστικτικά σ’ αυτές τις θλιβερές περιγραφές στέκε
ται η λιτή αναφορά του Α. Κοέν στην εβραϊκή συνοικία της Κεφαλονιάς, υποτίθεται, 
όπου διαδραματίζεται η ιστορία του μυθιστορήματος του, αλλά στην πραγματικότητα 
είναι η Κέρκυρα ο τόπος που περιγράφει: Στον πέρα λόφο, απ’ την άλλη μεριά του 
κόλπου, η κατοικία των Σολάλ δέσποζε, από το ανηφορικό σημείο όπου βρισκόταν, 
πάνω στη θάλασσα και αγρυπνούσε πάνω στο γκέτο των φηλών εκζεματικών σπιτιών, 
που χωρίζονταν με αλυσίδες από το τελωνείο και το λιμάνι, όπου βολτάριζαν μπαλω
μένοι Έλληνες, βραδυκίνητοι Αρβανίτες και παπάδες που γυάλιζαν από τη λίγδα. Ο 
Σολάλ κοίταζε με περιέργεια τη χριστιανική πόλη με τις πυραμιδοειδείς τρώγλες της, 
τις εκκλησούλες της σκαρφαλωμένες πάνω σε σκάλες, τα μικρά της εικονοστάσια, τα 
στριφτά της σοκάκια και τις απανωτές κάμαρες. Albert Cohen, Σολάλ, μτφρ.-σημειώ
σεις Οντέτ Βαρών, Αθήνα 1992, σ. 10' για το έργο αυτό γίνεται διεξοδικότερα λόγος 
και στη σ. 120, σημ. 189. Το σπίτι του Β. Σάρδα ήταν κοντά στην εκκλησία του Αγ. 
Χαραλάμπους (Εφημερίς, 9/4/1891), στον «τρίτο όροφο δρομίσκου τινός κλιμακοειδούς 
όπισθεν της οδού Παλαιολόγου» (Ακρόπολις, 14/5/1891).
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να μοιράζουν στον κόσμο αντίγραφα της κατάθεσης του Κουβαρά και κατέ
βαλλαν προσπάθειες να πείσουν τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές για 
την ενοχή των γονέων της Ρουμπίνας. Το σόφισμα, όπως διαπιστώνει ο 
εισαγγελέας, είχε κατασκευαστεί: «Τ’ ανωτέρω διαδιδόμενα έφερον το 
πόρισμα ότι φονείς οι εβραίοι, άρα η φονευθείσα χριστιανή».11

Τη μαρτυρία του αστυνομικού κλητήρα ήρθε επιπλέον να ενισχύσει το 
ιατροδικαστικό πόρισμα, που γνωμοδοτούσε ότι στο σώμα της νεκρής «δεν 
υπήρχε σταγών αίματος», γεγονός που ερμηνεύτηκε ότι οι φονείς το αφαί- 
ρεσαν για να το χρησιμοποιήσουν στην παρασκευή των αζύμων, που προ
ορίζονταν για τον εορτασμό του επικείμενου εβραϊκού Πάσχα.12

Η υπηρεσιακή αυτοσυγκράτηση και ορθοφροσύνη των ανακριτών που 
συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την εκδοχή αυτή, οδήγησε στη 
σύλληψη και φυλάκιση όσων αστυνομικών οργάνων διέδιδαν αστήρικτες 
και παραπλανητικές ειδήσεις για το συμβάν, γεγονός που εξόργισε την 
Αστυνομία, η οποία ασυγκάλυπτα πλέον κατηγορούσε τις ανακριτικές, 
στρατιωτικές και εισαγγελικές αρχές για δωροδοκία και μεροληπτικότητα 
υπέρ των εβραίων «χάριν των μελλουσών εκλογών».

11. Παράρτημα, σ. 156.
12. Ο μύθος που αποδίδεται στους εβραίους για τελετουργικές ανθρωποθυσίες χρι- 

στιανοπαίδων είναι διαδεδομένος σε όλο τον χριστιανικό κόσμο κι έχει βαθιά τις ρίζες 
του στο παρελθόν. Σύμφωνα με ανυπόγραφο εκτενές δημοσίευμα αναγνώστη της εφη
μερίδας Εφημερίς για τα αντισημιτικά γεγονότα της Κέρκυρας και την ερμηνεία τους, 
το έθιμο των εβραϊκών αζύμων πέρασε και στην αίρεση των Μοντανιστών από τα 
πρώτα κιόλας χρόνια της χριστιανοσύνης. Ο αρθρογράφος έχοντας ως πηγή την περί 
αιρέσεων πραγματεία του Αρμενόπουλου σημειώνει: [...] ή των Μοντανιστών, οίτι- 
νες είχον τηρήσει ιουδαϊκά τινα έθιμα, μεταξύ των οποίων και τα άζυμα κατά το 
Πάσχα των, εις τα οποία ενόμιζον ότι θα εώρταζον την ανάστασιν του Χριστού εκτε
νέστερου, εάν ανεμίγνυον εις αυτά και αίμα νηπίου. Αλλά και ούτοι δεν έσφαζον 
νήπια, απλώς δέ ηρκούντο να εξαγάγωσιν ολίγον αίμα εκ νηπίου τινός παρακεντού- 
ντες το σώμα. Φρονώ λοιπόν ότι πιθανότατα το τοιούτο των Μοντανιστών έθιμον 
απεδόθη και εις τους Εβραίους εκ μίσους προς αυτούς, αλλά υπό χαρακτήρα εγκλη- 
ματικώτερον και επομένως βδελυκτότερον. Και η μεν αίρεσις των Μοντανιστών, καθό 
άτοπος και ολίγους προσηλύτους έχουσα, εξέλιπτε κατά τους πρώτους αιώνας του 
Χριστιανισμού, αλλά το έθιμόν των αποδοθέν εις τους Εβραίους επιστεύθη και εισέτι 
πιστεύεται πεισμόνως, ως καί τόσας άλλας προλήφεις και δεισιδαιμονίαι κατέχουσιν 
αθεραπεύτως τας φυχάς του πλήθους. (Εφημερίς, 4/6/1891, άρθρο με τον τίτλο «Επί 
των κερκυραϊκών αναίρεσις των υπό του κ. Πολυλά γραφέντων περί του αντισημιτι
σμού εν Κερκύρα»). Πβ. και τα όσα ο Αντ. Ποφάντης γράφει στο ημερολόγιό του 
για τη δοξασία αυτή. Παράρτημα, σ. 179-180.
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Τα πνεύματα των χριστιανών είχαν, όμως, ήδη εξαφθεί και οι ψευδείς 
διαδόσεις επαναλαμβάνονταν «υπό διαφόρων προσώπων πάσης τάξεως, 
άλλων μεν εύπιστων, άλλων δε σκοπίμως, από της ανωτέρας τάξεως μέχρι 
της κατωτάτης».13 Οι βιαιοπραγίες κατά των Ισραηλιτών εντός κι εκτός 
της εβραϊκής συνοικίας γρήγορα πήραν μεγάλη έκταση και εκτός από την 
θρησκευτική διάσταση εκτράπηκαν σε πολιτική διαμάχη, καθώς υποκινού
νταν και εμφανώς πλέον από την αντιπολίτευση, η οποία μη μπορώντας 
να προσεταιριστεί και να εξασφαλίσει τις εβραϊκές ψήφους στις επικείμενες 
δημοτικές εκλογές, κινητοποίησε τους πάντες επιδιώκοντας με τις ενέργει
ες αυτές τουλάχιστον «να φυγαδεύσωσιν εκ Κερκύρας το ισραηλιτικόν στοι- 
χείον», έξοδος που θα ικανοποιούσε πολλά και διάφορα συμφέροντα της 
τοπικής κοινωνίας, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά.

Η εισαγγελική έκθεση αναφέρει όλα τα ονόματα των εβραίων που τραυ
ματίστηκαν από τις επιθέσεις μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων χρι
στιανικών ομάδων και καταγράφει λεπτομερώς τους βανδαλισμούς και τις 
διαρπαγές που έγιναν στις εβραϊκές περιουσίες παρουσία μάλιστα αστυνο
μικών οργάνων, τα οποία όχι μόνο δεν προέβησαν στη σύλληψη κανενός 
από τους αυτουργούς, «αλλά τουναντίον ενεθάρρυνον αυτούς δια της αρνη
τικής αυτών υπηρεσίας».

Στο υπόμνημα τονίζεται επίσης ότι στους πρωτεργάτες των επεισοδίων 
συμπεριλαμβάνονταν γνωστά πρόσωπα από το χώρο της αντιπολίτευσης, 
τα όποια εκτός των άλλων «απέστελλον τακτικώς διατριβάς και αθρίδια 
εις τας εν Αθήναις της αντιπολιτεύσεως εφημερίδας, όπως ούτω γενικεύ- 
σωσιν, ει δυνατόν, το κακόν».14 Στις επανειλημένες αναφορές της εισαγ
γελίας προς τις αστυνομικές αρχές για άμεση ανακάλυψη και σύλληψη των 
υπαιτίων, η επίσημη απάντηση ήταν ότι η αστυνομία δεν κατάφερε να τους 
ανακαλύψει και ότι τα αστυνομικά όργανα ούτε μετείχαν ούτε παραβρέθη
καν σε επεισόδια βιαιοτήτων εναντίον των εβραίων.

Η έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά των αστυνομικών αρχών δεν 
διευκόλυνε καθόλου το έργο της εισαγγελίας, η οποία, «έτι μάλλον πει- 
σθείσα περί της νωχελούς και εκνόμου διαγωγής της Αστυνομίας», προέ- 
βη στην παραπομπή υπόπτων προκειμένου να λογοδοτήσουν μπροστά στο

13. Παράρτημα, σ. 157.
14. Παράρτημα, σ. 158. Ο τοπικός, αθηναϊκός και διεθνής Τύπος και ο καίριος 

ρόλος που έπαιξε στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης κατά τα «εβραϊκά» του 1891 θα 
μας απασχολήσει στη συνέχεια σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.
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αρμόδιο κακουργοδικείο. Παρά τις προσπάθειες των εισαγγελικών αρχών 
για τον εντοπισμό και την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς ενόχους 
δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καθώς η πάγια απάντηση της αστυνομίας για 
την ταυτότητα των ταραχοποιών ήταν ότι «ούτε ηδυνήθη ν’ανεύρη τους 
δράστας ούτε να πληροφορηθεί περί αυτών». Έτσι οι βιαιοπραγίες χρι
στιανών εναντίον εβραίων συνεχίστηκαν αμείωτες όλο τον Απρίλη και 
κυμαίνονταν από απλούς προπηλακισμούς και καταστροφές περιουσιών έως 
τραυματισμούς και φόνους.

Αυτός ο ίδιος ο προϊστάμενος της Αστυνομίας μάλιστα, ο αστυνόμος 
Πιέρρης παρέχει πλήρη κάλυψη στα αστυνομικά όργανα, όταν επικαλείται 
άγνοια για τις πράξεις τους και «εκφράζει μεγίστην απορίαν πώς κλητή
ρες τινές επέδειξαν συμπεριφοράν αντίθετον προς τον εαυτών προϊστάμενον 
και εναντίον εις τας ρητάς αυτού διατάξεις». Η προκλητικά υποκριτική 
στάση του αστυνόμου Πιέρρη όχι μόνο εδραιώνει την άποψη του εισαγγε
λέα για την αδράνεια και κωλυσιεργεία των αστυνομικών αρχών, αλλά δεν 
αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για το ρόλο του ίδιου του προϊσταμένου, 
«ο οποίος ου μην αβλυωπεί προς πάσαν τελουμένην κολάσιμον πράξιν κατά 
των Εβραίων, αλλά και πληροφορούμενος περί αυτών σιωπά».15 Ας σημει
ωθεί ότι εκείνη την περίοδο, η Αστυνομία της Κέρκυρας στελεχώνεται 
κυρίως από ντόπιους, καθώς κερκυραίος είναι, εξάλλου, και ο προϊστάμε
νός της ο αστυνόμος Πιέρρης.

Αντίθετα με τον αρνητικό ρόλο των αστυνομικών, «η ηπία και γλυκεία 
συμπεριφορά των δικαστικών, στρατιωτικών και διοικητικών Αρχών κατ’ 
αρχάς διαρκούντος του φανατισμού, είτα δε τούτου ολίγον καταπαύσαντος, 
και η αυστηρά αυτών ενέργεια κατά των ταραξιών»16 συνέβαλαν στην εξο
μάλυνση της κατάστασης, στην αναθάρρυνση των εβραίων και την επανα- 
πόκτηση της εμπιστοσύνης τους προς τις διοικητικές αρχές του τόπου, ώστε 
να αισθανθούν ασφαλείς και να επιστρέψουν στις εργασίες τους, τις οποίες 
για ένα ολόκληρο μήνα είχαν εγκαταλείψει εξαιτίας των διωγμών.

Το ήπιο κλίμα όμως ανακόπηκε στο ξεκίνημά του, καθώς ο αναίτιος 
φόνος δύο ηλικιωμένων Ισραηλιτών στον τόπο της εργασία τους μέσα στο 
γκέτο ήρθε να διαταράξει την ατμόσφαιρα, εμπλέκοντας πάλι τις αρμόδιες 
αρχές σ’ ένα ατελεσφόρητο κυνήγι μαγισσών με υπόπτους, συλλήψεις και

15. Παράρτημα, σ. 163-164.
16. Ό.π., σ. 164.
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απολύσεις, καταθέσεις και αναιρέσεις, συγκαλύψεις, απειλές και εκβια
σμούς αποκαλύψεων, σε μια ακόμη προσπάθεια του εισαγγελέα Κεφαλά 
να φτάσει στην αλήθεια, του δε αστυνόμου Πιέρρη «ίνα αποπλανήσει 
αυτόν». Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι ο αστυνόμος με τη στάση του, λέγοντας 
ψεύδη, ανακρίβειες, μυθεύματα, αδιαφορεί αν περιπίπτει σε κραυγαλέες 
αντιφάσεις επιδιώκοντας να «αποπλανηθώσιν αι δικαστικαί αρχαί και 
εξάψη έτι μάλλον τον ερεθισμόν των χριστιανών κατά των Ισραηλιτών 
προς βλάβην της δημοσίας τάξεως».17

Στο τελευταίο μέρος της έκθεσής του ο Θ. Κεφαλάς προβαίνει σε μια 
κριτική εκτίμηση της όλης κατάστασης και της στάσης των εμπλεκομένων 
αρχών και καταλογίζει ευθύνες: Έτσι, εκτός από νωχέλια και κουφότητα 
κατηγορεί τα αστυνομικά όργανα για συνεργασία με ορισμένους πολίτες 
στη σύσταση συνεταιρισμού με σκοπό την κατάσχεση ή την αγορά σε ευτε
λείς τιμές και στη συνέχεια τον πλειστηριασμό εβραϊκών περιουσιακών 
στοιχείων από όσους εξαιτίας των γεγονότων αναγκάζονταν να εγκατα- 
λείψουν το νησί.

Τουλάχιστον αδράνεια καταλογίζει και στις δημοτικές αρχές της Κέρ
κυρας, ότι σ’ όλο το διάστημα των τριών μηνών που διάρκεσαν οι ταρα
χές «ο δήμαρχος Κερκυραίων Μιχαήλ Θεοτόκης, ως τοιούτος και ως 
πολίτης μεγάλως ηδύνατο να επενεργήση προς καθησύχασιν των ταραξιών 
και πρόληψιν των απευκταίων και βαρβάρων τελεσθεισών πράξεων κατά 
τας αποφράδας εκείνας ημέρας, ουδέ καν ενεφανίσθη όπως συνεργασθή 
μετά των ανωτέρω αρχών προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης τάξε
ως». Κι ακόμη χειρότερα, κατηγορούνται και κατανομάζονται φίλοι και 
συγγενείς του δημάρχου ως έμμεσα ενεχόμενοι στην εξόντωση και αποπο
μπή των κερκυραίων Ισραηλιτών με το να φανατίζουν περισσότερο τα ήδη 
εξημένα πλήθη, διασπείροντας μέσω του τοπικού τύπου ψευδείς ειδήσεις 
σχετικά με την ταυτότητα της φονευθείσας, ότι δηλαδή αυτή ήταν χρι- 
στιανή, η οποία σε βρεφική ηλικία είχε απαχθεί από τα Γιάννενα και ανα
τράφηκε από εβραϊκή οικογένεια για να χρησιμεύσει ως θύμα στο τελε
τουργικό της πασχαλινής ανθρωποθυσίας.18 Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι του 
περιβάλλοντος Θεοτόκη εγκαλούσαν ανακριτές και εισαγγελείς για πλημ
μελή άσκηση καθήκοντος και εκάκιζαν τις εφημερίδες εκείνες, «αίτινες εκ

17. Ό.π., σ. 168.
18. Ό.π., σ. 170.
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φιλανθρωπίας κινούμεναι ύψωσαν την φωνήν των υπέρ της καταπαύσεως 
των βαρβάρων πράξεων κατά των Ισραηλιτών».19 Αξίζει να σημειώσουμε 
εδώ πόσο προσεκτικός είναι στη διατύπωσή του ο Κεφαλάς: Για καθαρά 
ανθρωπιστικούς λόγους και όχι ιδεολογικούς μια μερίδα του κόσμου και 
κάποια φύλλα του Τύπου στη συγκεκριμένη περίπτωση τήρησαν στάση όχι 
φιλική αλλά φιλάνθρωπη απέναντι στους εβραίους.

Στη μικρή μειοψηφία όμως των συμπαθητικά διακείμενων και ήπια 
εκφραζόμενων κερκυραίων αντιτίθεται η πλειοψηφία των φανατικών και 
δυναμικά μαχόμενων συμπολιτών τους. Με συνεχή αρθρογραφία και δια
κηρύξεις τόσο σε φυλλάδια όσο και στα έγκριτα κερκυραϊκά φύλλα «Ρήγας 
ο Φεραίος», «Εργάτης», «Αλήθεια», «Εθνική» και με ανταποκρίσεις στις 
αθηναϊκές εφημερίδες «Ακρόπολις» και «Παλλιγγενεσία», καθώς και στην 
αλεξανδρινή «Ομόνοια», εξαπολύεται με υπέρμαχους δύο κορυφαίες προ
σωπικότητες της αντιπολίτευσης, τον Ιάκωβο Πολυλά και τον Γεώργιο 
Θεοτόκη, μια αντισημιτική εκστρατεία που θα διαρκέσει έως τις δημοτι
κές εκλογές' με τα δημοσιεύματα αυτά αποσκοπούσαν «να επιτείνωσι τον 
φανατισμόν των χριστιανών προς κάκωσιν των Εβραίων, όπως ούτω δια- 
διδομένου του φόβου αναγκάσωσιν αυτούς να μεταναστεύσωσιν».20

Έγινε ήδη λόγος στην έκθεση του Κεφαλά και για τη στάση που τήρη
σε ο δήμαρχος Κερκυραίων, ο οποίος σ’ όλη τη διάρκεια «των βαρβαρι- 
κών και φρικωδών διαπραχθεισών κατά των Εβραίων πράξεων», έμεινε 
άπραγος ως αδιάφορος παρατηρητής, και δραστηριοποιήθηκε μόνο για 
πολιτικά οφέλη, όταν, διαμαρτυρόμενος για τις δηλώσεις του έλληνα πρε
σβευτή στο Λονδίνο Ιωάν. Γενναδίου, φέρεται να υπερασπίστηκε την υπό
ληψη του σπιλωμένου ονόματος του κερκυραϊκού λαού.

Σε προεκλογική του ομιλία, εξάλλου, ο Γεώργιος Θεοτόκης με εμπά
θεια κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με τη στάση της συντέλεσε στην συγκά
λυψη της αλήθειας για το φόνο και επέτρεψε έτσι την εδραίωση της υπο
ψίας ότι υπεύθυνοι για το ανοσιούργημα ήσαν οι χριστιανοί. Η νίκη του 
κόμματος Θεοτόκη στις δημοτικές εκλογές της 7^ Ιουλίου επιβράβευσε 
τους «επαξίως αγωνισθέντες κατά τα εβραϊκά», προάγοντας σε ανώτερες 
θέσεις τους πρωτεργάτες από το χώρο της αστυνομίας Ναπολέοντα Πιέρ- 
ρη, Νικόλαο Αλβάνα και Αντώνιο Πηλό.

19. Πρόκειται για την κερκυραϊκή εφημερίδα «Επόπτης».
20. Παράρτημα, σ. 171.
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Η τελευταία παράγραφος, με την οποία κλείνει την έκθεσή του ο Θεαγ. 
Κεφαλάς είναι χαρακτηριστική του όλου ύφους του υπομνήματος συμπυ
κνώνοντας συγχρόνως την άποψή του για τα γεγονότα και τους πρωταγω
νιστές τους: Εκ πάντων των ανωτέρω γεγονότων και της αλληλουχίας 
αυτών αριδήλως καταφαίνεται ότι εάν μη ώσιν αποδεδειγμένοι οι κακούρ
γοι οι διαπράξαντες την στυγιράν δολοφονίαν της Ισραηλίτιδος Ρουμπίνας 
Σάρδα, εισίν όμως αποδεδειγμένοι οποίοι οι παρασύραντες την Κέρκυραν εις 
την ατιμωτέραν θέσιν, οποίοι οι υποκινησαντες τον κατά των Εβραίων διωγ
μόν και οποίοι οι καταπατήσαντες το εαυτόν καθήκον, προδίδοντες παν το 
πάτριον χάριν του εκλογικού συμφέροντος.21 Τί πιο σαφής δήλωση από 
αυτή, για το πώς ένα ποινικό κακούργημα, ένας φόνος, πολιτικοποιείται και 
ένα έγκλημα μετατρέπεται σε ευκαιρία άσκησης εγκληματικής πολιτικής.

Η ιστορία του φόνου της εβραιοπούλας, στη μορφή που παρουσιάστηκε 
εδώ, αποτελεί την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, όπως από στόμα σε 
στόμα διαχύθηκε στην κερκυραϊκή κοινωνία και μέσω των δημοσιογραφι
κών αναπλάσεων διαδόθηκε όχι μόνο σε όλη την ελληνική επικράτεια άλλα 
και έξω από αυτήν ιδίως ανάμεσα στις ευρωπαϊκές εβραϊκές κοινότητες' και 
είναι αυτή η κρατούσα εκδοχή που αξιοποιήθηκε αργότερα τόσο στο ιστο
ριογραφικό όσο και στο λογοτεχνικό επίπεδο.22

Η συμβολή, συνεπώς, για μας της συγκεκριμένης πηγής στη συγκρό
τηση του πραγματολογικού υλικού συνίσταται κυρίως στην παρακολούθη
ση της όλης υπόθεσης μέσω της επίσημης τεκμηρίωσης, της γραφειοκρατι
κής διαδικασίας, και της γνωστοποίησης των ονομάτων όλων των ενεχό
μενων προσώπων, θυμάτων, υπόπτων και διοικητικών υπαλλήλων, που 
ενεπλάκησαν στην υπόθεση, αλλά και τοπικών παραγόντων, πολιτικών 
προσώπων, που θεωρήθηκαν ηθικοί αυτουργοί, υποκινητές ή εκμεταλλευ
τές της κατάστασης για την αποκόμιση έμμεσα ή άμεσα οικονομικών και 
κυρίως πολιτικών οφελημάτων.

Αξιολογώντας το υπόμνημα του εισαγγελέα Θ. Κεφαλά όχι ως προς 
την πραγματολογική του συνεισφορά αλλά ως προς την «ηθική» του διά
σταση και θέση απέναντι στα γεγονότα, δεν θα μπορούσε κανείς να μη δια
κρίνει την, έστω και έμμεση, έστω συγκρατημένη αλλά όχι συγκαλυμένη,

21. Παράρτημα, σ. 173.
22. Τη λογοτεχνική και ιστοριογραφική διαπραγμάτευση των συμβάντων βλέπε 

στα οικεία κεφάλαια στις σελίδες 97-121, 122-146.
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φιλοεβραϊκή άποψη του συντάκτη του. Ο Κεφαλάς, μολονότι προσπαθεί να 
τηρήσει τυπικό γραφειοκρατικό ύφος στην έκθεσή του, δεν κατορθώνει να 
κυριαρχήσει απόλυτα στα συναισθήματά του, γιαυτό και δεν λείπουν οι 
περιπτώσεις ιδίως προς το τέλος του κειμένου, όπου η ιδεολογική χροιά 
και η κριτική πινελιά επιβάλλονται των άχρωμων ημερομηνιών και των 
στεγνών αναφορών. Είπαμε, στο θέμα του εβραϊσμού η αντικειμενική, η 
ουδέτερη θεώρηση είναι δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, απ’ όποια σκοπιά κι αν 
γίνεται, απ’ όποιο πεδίο κι αν προσεγγίζεται, δικαστικό, ιστοριογραφικό, 
κοινωνιολογικό, λογοτεχνικό.

Με την εισαγγελική έκθεση έκλεισε και δικαστικά η υπόθεση του φόνου 
της Ρουμπίνας Βήτα Σάρδα, παραμένοντας ανεξιχνίαστη και δίχως να 
αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα σε κανένα. Η πολιτική, ωστόσο, εκμε
τάλλευση του στυγερού συμβάντος, η οποία έγινε ενόψει των δημοτικών 
εκλογών, και οι ανεξέλεγκτες κοινωνικές ταραχές, που συγκλόνησαν για 
μέρες την πόλη, δίχασαν βαθειά την κοινωνία της Κέρκυρας και επέφεραν 
καίριο πλήγμα στην ώς τότε ακμαία εβραϊκή κοινότητα του νησιού.

Εκτός από το Υπόμνημα του εισαγγελέα Θ. Κεφαλά ένα άλλο έγγρα
φο, ιδιωτικό αλλά από δημόσιο πρόσωπο προερχόμενο, έρχεται να φωτίσει 
από μια διαφορετική σκοπιά το συμβαντολογικό πεδίο και να δόσει μια 
άλλη ερμηνεία στα γεγονότα. Ο ανακριτής Η. Καγκάδης με εμπιστευτική 
του επιστολή τον Ιούνιο του 1891 ενημερώνει και προσωπικά τον Πρόεδρο 
της κυβέρνησης Θ. Δεληγιάννη για τα εβραϊκά γεγονότα της Κέρκυρας.23

Τα νέα στοιχεία που προσκομίζει ο ανακριτής, αποτέλεσμα, καθώς 
λέει, προσωπικών του ενεργειών και μεγάλου κόπου, αφορούν αποκλει
στικά στα όσα διαδραματίστηκαν τη νύχτα του φόνου: Σύμφωνα με το 
πόρισμα των ερευνών του Καγκάδη η μικρή εβραιοπούλα υπήρξε θύμα 
άγριου θανατηφόρου ξυλοδαρμού των γονέων της, οι οποίοι, επειδή φοβή
θηκαν για τις συνέπειες της πράξης τους, σκηνοθέτησαν την δήθεν δολοφο
νία της, παραπλανώντας τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές με ψευδο
μάρτυρες και κατασκευασμένους υπόπτους συγκεκριμένα άτομα τόσο από 
το χώρο των χριστιανών όσο και των εβραίων.24 Τις αντιφάσεις και τα

23. Εταιρεία των Φίλων του Λαού (ΕΦΛ), Αρχείο Δεληγιάννη, φάκ. BVI /106, 
έγγρ. 30 με ημερομηνία 14/6/1891' βλ. Παράρτημα, σ. 174. Ο ανακριτής Καγκάδης 
από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Κέρκυρα και ανέλαβε την υπόθεση δεν παρέ- 
λειπε να ενημερώνει κατευθείαν τον ίδιο τον πρωθυπουργό μέσω του Θ. Λιμπρέτου.

24. Την εκδοχή του ξυλοδαρμού της παιδούλας από τη μητέρα της αναφέρει και



26 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

κενά της ανακριτικής διαδικασίας επισημαίνει ο Καγκάδης με 12 σημεία 
που παραθέτει στην επιστολή του, αναφερόμενος σε πρόσωπα και πράξεις 
που δεν συμπίπτουν με αυτά του εισαγγελικού υπομνήματος.

Είναι εμφανές ότι η εκδοχή αυτή αποκαλύπτει αρκετά νέα ισχυρά στοι
χεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης' καθώς όμως αυτά δεν θεωρούνται 
ικανοποιητικά ούτε εύκολα αποδείξιμα, ώστε να προβεί ο ανακριτής στη 
λήψη μέτρων εναντίον των υπόπτων, δεν αξιοποιούνται στην επίσημη ανα- 
κριτική διαδικασία αλλά αποκαλύπτονται μόνο εμπιστευτικά σε ιδιωτικό 
επίπεδο στον ίδιο τον πρωθυπουργό, προκειμένου να μην επιρριφθούν ευθύ
νες στον ανακριτή για απόκρυψη στοιχείων —έστω και ως υποψίες— σε μια 
ενδεχόμενη αλλαγή πλεύσης στη στάση της κυβέρνησης για τη διαλεύκαν
ση της υπόθεσης και την απονομή δικαιοσύνης. Οι καιροί όμως «ου μενε- 
τοί» για αποκαλύψεις και καθάρσεις, καθώς πλησιάζουν οι δημοτικές εκλο
γές του Ιουλίου και η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη στην κερ- 
κυραϊκή —και όχι μόνο— κοινωνία' οποιαδήποτε κυβερνητική ενέργεια που 
θα εξήπτε το θρησκευτικό φανατισμό είναι σίγουρο ότι θα είχε πολιτικό 
κόστος για τον φιλοκυβερνητικό υποψήφιο δήμαρχο.

Ο συντάκτης της επιστολής, δημόσιος λειτουργός ο ίδιος, μολονότι φαί
νεται να δέχεται την αλήθεια της εκδοχής του φόνου, όπως την παρουσιά
ζει προς τον Δεληγιάννη, εντούτοις κατανοεί και υποκύπτει στη σκοπιμό
τητα συγκάλυψης που επιχειρείται από την κυβερνητική πλευρά με την 
αναβολή λήψης δραστικών μέτρων. Αποκαλυπτικός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο κλείνει την επιστολή του, επιβεβαιώνοντας έτσι τις κατηγορίες της 
αντιπολίτευσης για εθελοτυφλισμό, αδράνεια, εγκληματική πολιτική και 
ιδιοτελή φιλοσημιτισμό της κυβέρνησης:

Τοιαύται περίπου αι μέχρι σήμερον μετά κόπου πολλού και 8ι’ ιδιωτι
κής ενεργείας συλλεχθείσαι ενδείξεις, αίτινες δικαιολογούσιν επαρκώς μίαν 
προφυλακίσω τουλάχιστον των ους αύται βαρύνουσιν, αλλ ’ η ανάκρισις, 
προσπαθούσα να ενίσχυση έτι μάλλον αυτάς δι’ άλλων ίσως και σπουδαι
ότερων, εκρινεν εύλογον ν’ αναβάλη ολίγον την λήφιν του γενναίου τούτου 
μέτρου, όπερ δύναται να επιδράση και δη εν παραμοναίς εκλογών, εις την 
δημοσίαν τάξιν διεγειρομένου επιτηδείως και προς εκλογικόν σκοπόν, του

η Εφημερίς (9/4/1891), αλλά μόνο ώς εκεί και όχι στις μοιραίες συνέπειες της, ενώ 
η Αχρόπολις (15/5/1891) αποδέχεται την εκδοχή του ακούσιου θανάτου της κόρης 
από τον πατέρα της, ο οποίος για να συγκαλύψει την πράξη του προέβη στην κακο
ποίηση του πτώματος για να παραπλανήσει τις αρχές.
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θρησκευτικού φανατισμού, όστις ουκ έπαυσε λεληθότως υπάρχων και δύνα- 
ται ευχερώς να εκδηλωθή της ελάχιστης δεδομένης ωθήσεως.

Αξίζει να παρατηρήσουμε εδώ ότι τα στοιχεία και η εκδοχή για το 
φόνο, που παρουσιάζει η επιστολή Καγκάδη, δεν αναφέρονται, έστω και 
υπαινικτικά ή πόσο μάλλον απορριπτικά, στο υπόμνημα του Κεφαλά. 
Τούτο είναι ευνόητο, πόσο μάλλον αν σκεφτούμε ότι η παρουσία τέτοιων 
στοιχείων μέσα σ’ ένα επίσημο δημόσιο έγγραφο δεν θα έμενε κρυφή και 
η αποκάλυψή τους θα προκαλούσε, έστω και εκ των υστέρων, το δημόσιο 
αίσθημα και θα πυροδοτούσε εκ νέου αρνητική στάση απέναντι στην κυβερ
νητική παράταξη, ρίχνοντας νερό στο μύλο της αντιπολίτευσης' κάτι τέτοιο 
η δεληγιαννική κυβέρνηση είναι προφανές ότι θα ήθελε με κάθε τρόπο να 
το αποφύγει, καθώς βρισκόμαστε στο Δεκέμβρη του 1891 (υπόμνημα 
Κεφαλά) και επίκεινται οι βουλευτικές εκλογές του Μάη του 1892.25

Ας σημειώσουμε ακόμη ότι η επιστολή Καγκάδη αναφέρεται αποκλει
στικά και μόνο στο περιστατικό του φόνου, μένει αυστηρά στο ποινικό 
μέρος της υπόθεσης και δεν επεκτείνεται ούτε στο ελάχιστο στις συνέπειές 
του, στις ταραχές και βιαιοπραγίες που ακολούθησαν, δηλαδή στις κοινω
νικές και πολιτικές διαστάσεις που έλαβε ή του δόθηκαν.

Παρόλα αυτά και παρά την περιορισμένη έστω πληροφοριακή του διά
σταση και το κείμενο αυτό δεν υπολείπεται σε —εμμεσότερη οπωσδήποτε— 
πάντως ικανοποιητικά διάφανη πολιτική τοποθέτηση του συντάκτη του. 
Έτσι, τα κείμενα αυτά —ουσιαστικά και τα δύο μπορούν να χαρακτηρι
στούν επίσημα έγγραφα— κινούνται στη φιλοκυβερνητική τροχιά και για 
τούτο, όπως είναι αυτονόητο, υπηρετούν και αντικατοπτρίζουν αν όχι μια 
πασίδηλα φιλοσημιτική πάντως σαφώς ανεκτική και θετική απέναντι των 
εβραίων κυβερνητική θέση, η οποία, άλλωστε, τίποτα δεν εμποδίζει και 
δεν αποκλείει να είναι και η προσωπική θέση των δύο δημόσιων λειτουρ
γών' επιπλέον η επιστολή Καγκάδη χαρακτηρίζεται από έντονο «φιλοκερ- 
κυραϊσμό».

Δίπλα στα τεκμήρια αυτά έχει ενδιαφέρον να παραθέσουμε και μια 
εντελώς προσωπική μαρτυρία, απόλυτα σύγχρονη με την εξέλιξη των 
γεγονότων: Πρόκειται για το ημερολόγιο του κερκυραίου καθηγητή Αντω

25. Για την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αι. βλ. G. Hering, Τα πολιτικά κόμματα..., τ. Α', ειδικότερα σ. 558-672.
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νίου Γ. Ποφάντη.26 27 Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των σελίδων 
εκείνων του ημερολογίου, που αναφέρονται στα εβραϊκά του 1891 και 
καλύπτουν την περίοδο 2 Απριλίου -4 Ιουνίου, ας γνωρίσουμε το πρόσω
πο που συντάσσει το κείμενο αυτό.

Ο Αντώνιος Γ. Ποφάντης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1856. Σπούδα
σε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της 
Πάδοβας, απ’ όπου πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1881 ως 
«Dottore in Lettere». Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τον Αύγουστο του 
1883 διορίστηκε καθηγητής στο Γυμνάσιο Δημητσάνας και τον επόμενο 
χρόνο (1884) μετατέθηκε στο Β' Γυμνάσιο της Κέρκυρας" από τον Δεκέμ
βρη του ίδιου έτους διορίστηκε και στο Διδασκαλείο Επτανήσου. Αποχώ
ρησε από την εκπαίδευση το 1923. Ως καθηγητής του Β' Γυμνασίου ήταν 
αυτός που εκ μέρους των συναδέλφων του κατέθεσε στεφάνι και προσφώ
νησε τον νεκρό γυμνασιάρχη και γνωστό ιστορικό, Ιωάννη Ρωμανό το 
Μάρτιο του 1892.27 Ο Αντώνιος και η Μαρία Ποφάντη απέκτησαν τρία 
παιδιά, τον Γεώργιο (1892), την Αγαλίδα (1895) και την Ελένη (1897).28

26. Από καθαρή σύμπτωση ο κύριος Τζώρτζης Ποφάντης πληροφορήθηκε ότι 
ασχολούμαι με τα αντισημιτικά γεγονότα της Κέρκυρας του 1891. Τότε με ενημέρω
σε ότι στην οικογένεια τους έχει σωθεί το ημερολόγιο του προπάππου του Αντωνίου 
Γ. Ποφάντη ακριβώς από την εποχή εκείνη και στο οποίο υπάρχουν αναφορές στα 
«εβραϊκά». Στο εύλογο αίτημά μου να εντάξω, αν είναι δυνατόν, και αυτό το τεκ
μήριο στην εργασία μου ανταποκρίθηκε ανεπιφύλακτα, προμηθεύοντάς με με φωτοτυ
πίες των αποσπασμάτων, μια πρώτη μεταγραφή του κειμένου και ό,τι άλλα στοιχεία 
είχε για το πρόσωπο του προγόνου του. Η αξία του υλικού αυτού νομίζω ότι θα ανα- 
δειχθεί επαρκώς στη συνέχεια. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον κ. Τζώρτζη 
Ποφάντη που μου εμπιστεύτηκε τη μαρτυρία του προγόνου του. Θα ήθελα, τέλος, να 
επισημαίνω κι εδώ —όπως και στον ίδιο άλλωστε το τόνισα— ότι το ημερολόγιο αυτό 
(σε δύο τετράδια), που φτάνει ώς τον Μάιο του 1895, αποτελεί αξιόλογη πηγή για 
την μικροϊστορία της κερκυραϊκής κοινωνίας και θα πρέπει αυτούσιο να δει το γρηγο
ρότερο το φως της δημοσιότητας, συνοδευόμενο από τον απαραίτητο ιστορικό σχο
λιασμό και υπομνηματισμό, που θα το εντάξει οργανικά στο ιστορικό του πλαίσιο.

27. Τα στοιχεία για τα επαγγελματικά του Αντ. Ποφάντη προέρχονται από το 
ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται από τους Δαυίδ Αντωνίου — Τριαντάφυλλο 
Σκλαβενίτη, Λειτουργοί της Εκπαίδευσης, 19°^ αιώνας' πβ. και βιογραφικές αναφο
ρές του ίδιου στο ανέκδοτο ημερολόγιό του. Την προσφώνηση στο νεκρό Ιωάν. Ρωμα
νό βλέπε, Λόγοι και προσφωνήσεις κατά την κηδείαν του Ιωάν. Ρωμανού, γυμνα
σιάρχου, Κέρκυρα 1892, σ. 17" πβ. και καταγραφή του ίδιου στο β' τεύχος του ημε
ρολογίου του με ημερομηνία 24/3/1892.

28. Τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών του έχει σημειώσει ο ίδιος στην αρχή 
του β' τετραδίου του ημερολογίου του.



ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 29

Ύστερα από τη σύντομη αυτή παρένθεση με τα βιογραφικά του Α. 
Ποφάντη, ας επανέλθουμε στο ημερολόγιο και στο περιεχόμενό του. Η 
πρώτη αναφορά στο φόνο της εβραιοπούλας καταγράφεται την ίδια κιόλας 
ημέρα με την αποκάλυψη του συμβάντος, την 2“ Απριλίου του 1891. Το 
γεγονός αποτελεί πρώτη είδηση για τον συντάκτη του ημερολογίου, ενώ ο 
θάνατος του φίλου του Πλάτωνα Βλάικου ακολουθεί με τηλεγραφική δια
τύπωση στο τέλος.

Με συνοπτικό τρόπο και λιτό ύφος καταγράφει το θλιβερό συμβάν και 
τις πρώτες εκτιμήσεις και διαδόσεις για τους πιθανολογούμενους αυτουρ
γούς: «... κατά μεν τους Χριστιανούς, το φρικτόν τούτο κακούργημα επρά- 
χθη υπό Ισραηλιτών ίσως συγγενών της φονευθείσης, κατά δε τους Ισραη- 
λίτας υπό Χριστιανών».29 Ας σημειώσουμε εδώ την αναφορά στην πιθανό
τητα να διέπραξαν το φόνο συγγενείς του κοριτσιού, εκδοχή που, καθώς 
είδαμε, προβάλλει ως πολύ πιθανή η εμπιστευτική επιστολή του Καγκάδη, 
φήμη δηλαδή που, ως φαίνεται, κυκλοφορούσε ευρέως ανάμεσα στον κόσμο.

Την επόμενη μέρα ο Ποφάντης θα καταγράψει τα γνωστά μας γεγονό
τα για τις αντιδράσεις των χριστιανών εναντίον των εβραίων και τα μέτρα 
καταστολής και προστασίας εκ μέρους των Αρχών, με τρόπο επίσης ευσύ
νοπτο, δημοσιογραφικό, αλλά και με σαφείς προσωπικές κρίσεις και εκτι
μήσεις ως προς τη λαϊκή αγανάκτηση και συμπεριφορά καθώς και τη 
στάση των Αρχών; «Ο δε λαός, μη δυνηθείς να κακοποιήση τους προύχο
ντας και να ξεθυμάνη την οργήν του επετίθετο κατά των Ιουδαίων ους 
συνήντα εις τας οδούς [...] η φρουρά εξετέλεσε το καθήκον της λίαν συνε
πώς και κατά τρόπον αξιέπαινον». Αντίθετα, κατακρίνει τις ανακριτικές 
αρχές για ασυνήθιστη και ακατανόητη «αδιαφορία και ψυχρότητα», άποψη 
και απορία που θα επαναλάβει και σε άλλα σημεία του ημερολογίου του.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εκτενής είναι η εγγραφή της Ί·7^ Απριλίου. 
Όσα καταγράφονται εκεί θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της 
επιστολής Καγκάδη τόσο ως προς την εξήγηση του εγκλήματος και την 
ύποπτη συμπεριφορά της οικογένειας της νεκρής, όσο και ως προς τους 
κατακριτέους χειρισμούς των ανακριτικών αρχών. Η εδραιωμένη και γενι- 
κευμένη πεποίθηση των χριστιανών, ότι η νεκρή ήταν ομόθρησκή τους, 
υπήρξε η αιτία που φανάτιζε τα πλήθη και τα ωθούσε σε βιαιοπραγίες ενα
ντίον όλων των εβραίων με μοναδική εξαίρεση το γιατρό «Β. Δε Σίμον,

29. Παράρτημα, σ. 179.



30 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

ον ουδείς Sta λόγων προσέβαλε, διότι, είνε αγαπητός τοις πάσι, ων ιατρός 
εκ των καλλίτερων και εις άκρον αφιλοκερδής».30

Οι επόμενες εγγραφές, 5-14 Απριλίου, είναι σύντομες και επισημαίνουν 
την ύφεση και την εκτόνωση της κατάστασης, επειδή οι εβραίοι παραμέ
νουν έγκλειστοι στη συνοικία τους, φρουρούμενοι από ισχυρές στρατιωτι
κές και αστυνομικές δυνάμεις. Ο Ποφάντης καυτηριάζει την ποταπή 
συμπεριφορά των συζύγων των αξιωματικών, οι οποίες, εκμεταλευόμενες 
τη μειονεκτική θέση των Ισραηλιτών, «αγόραζαν» πολυτελή υφάσματα και 
άλλα είδη από εβραϊκά καταστήματα δίχως να πληρώνουν και λέγοντας 
προκλητικά, «γράψε τα εις τον λογαριασμόν».31

Στις 16 Απριλίου ο Ποφάντης θα αναφερθεί στην αναζωοπύρωση των 
επεισοδίων, εξαιτίας της προσωρινής σύλληψης επτά εβραίων υπόπτων για 
το φόνο, τους οποίους το πλήθος απειλούσε να λιντσάρει, όμως η έγκαιρη 
εμφάνιση και κατευναστική παρέμβαση του Ιάκ. Πολυλά απέτρεψε τα χει
ρότερα και διέλυσε τον όχλο.

Η ευαίσθητη ισορροπία των τελευταίων ημερών που επικρατούσε στην 
κερκυραϊκή κοινωνία, θα διακοπεί αιφνιδιαστικά στις 30 Απριλίου από την 
αδικαιολόγητη δολοφονία «ενός πτωχού και τίμιου οικογενειάρχη Ισραη
λίτη» και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άλλου από κάποιον χωριάτη 
κερκυραίο από τη Γαρίτσα. «Το κακούργημα αυτό προξένησε χειριστήν 
εντύπωσιν τοις πάσι» και αποτροπιασμό στον ίδιο τον συγγραφέα του ημε
ρολογίου.32

Καθώς η έκρυθμη κατάσταση εκτονώνεται, οι καταγραφές στο ημερο
λόγιο αραιώνουν και γίνονται λακωνικότερες, επισημαίνοντας μόνο τη 
σταδιακή και δειλή επαναλειτουργία της εβραϊκής αγοράς, την άρση του 
αποκλεισμού των Ισραηλιτών στο γκέτο και την επανένταξή τους στην 
πόλη με περιορισμένη όμως την κυκλοφορία τους σε κεντρικά σημεία της.

Η άφιξη, εξάλλου, στην Κέρκυρα της αυτοκράτειρας της Γαλλίας Ευγε
νίας και η επίσκεψή της στο γκέτο την 6*1 Μάίου, διασκέδασε τη δυσμενή 
εντύπωση που είχε σχηματίσει από τα δημοσεύματα του ευρωπαϊκού Τύπου

30. Στην εκτίμηση που έτρεφε σύμπασα η κερκυραϊκή κοινωνία στο πρόσωπο του 
εβραίου γιατρού Βίκτωρα Ντε Σέμο θα επανελθεί και σε άλλο σημείο του ημερολο
γίου του (30 Απριλίου)' Παράρτημα, σ. 185.

31. Παράρτημα, σ. 183.
32. Ό.π., σ. 185.
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για την εικόνα βιβλικής καταστροφής και εξανδραποδισμού που δήθεν 
παρουσίαζε η εβραϊκή συνοικία, «διότι τοιαύτα τινά έγραφεν ο πωλημένος 
προς τους Εβραίους Ευρωπαϊκός τύπος, κατ’ εισήγησιν ίσως των αυτών».33

Η άποψη του Α. Ποφάντη ότι ο ξένος Τύπος μεγιστοποιούσε τα επεισό
δια και διαστρέβλωνε την πραγματικότητα, καθ’ υποκίνηση μάλιστα των 
εβραίων, δεν ξενίζει, καθώς η άποψη αυτή ήταν ευρύτερα διαδεδομένη 
κυρίως στο χώρο των πνευματικών ανθρώπων της Κέρκυρας' αυτοί οι τελευ
ταίοι ήσαν εκείνοι που θεωρούσαν ότι θίγονται ιδιαίτερα στην ηθική και στα 
πατριωτικά τους αισθήματα από την αντιδραστική και ρατσιστική εικόνα που 
συλλήβδην η κερκυραϊκή κοινωνία παρουσίαζε στην Ευρώπη μέσω μεγάλης 
μερίδας του ξένου Τύπου, τον οποίο, πιστευόταν ότι τροφοδοτεί και κατευ
θύνει ως προς το θέμα αυτό κυρίως το εβραϊκό λόμπυ της εποχής. Ας μην 
ξεχνάμε την κατακραυγή που ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του Ιωάννη Γενναδί
ου, έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο, ότι οι κερκυραϊκός λαός με τον φανατισμό 
και τον άκρατο αντισημιτισμό του εξέθεσε την Ελλάδα διεθνώς.34

Μετά την αποκατάσταση ηρεμότερου κλίματος στην Κέρκυρα και την 
απόλυτη ελευθεροκοινωνία των Ισραηλιτών, άρχισαν εσπευσμένα πολλοί 
από αυτούς, οι φτωχότεροι κυρίως, να εγκαταλείπουν το νησί προς ανα
ζήτηση ασφάλειας και εργασίας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξω
τερικού. Η εμπιστοσύνη και οι καλές σχέσεις των εβραίων με την κερκυ- 
ραϊκή κοινωνία είχαν ανεπανόρθωτα κλωνιστεί και το ρεύμα της φυγής 
τους διογκωνόταν μέρα με τη μέρα παρασύροντας και άτομα κοινής ώς 
τότε αποδοχής, όπως ο γιατρός Βίκτωρ Ντε Σέμο, ο οποίος απαυδησμέ- 
νος από την όλη κατάσταση αποφάσισε στις 12 Μάί'ου 1891 να εγκαταλεί
ψει και αυτός την Κέρκυρα «μεθ’ απάσης της οικογένειας του λίαν κατα
βεβλημένος ηθικώς και σωματικώς δια τας κατά των ομοδόξων του βιαι
οπραγίας και ιδία δια την κατ’ αυτών κατηγορίαν περί ανθρωποθυσίας».35

Απ’ εδώ και πέρα οι εγγραφές του ημερολογίου αραιώνουν —γενικότε
ρα και όχι μόνο οι αναφορές στο εβραϊκό ζήτημα— για λόγους που δεν

33. Ό.π., σ. 186.
34. Για τον σάλο που προκάλεσε η έκθεση του Ιωάννη Γεννάδιου στην κερκυραϊ- 

κή αλλά και σε όλη την επτανησιακή κοινωνία γίνεται λόγος στη συνέχεια, ειδικότε
ρα στις σ. 65-70.

35. Παράρτημα, σ. 186. Για τη φυγή των εβραίων από την Κέρκυρα και τη 
Ζάκυνθο μετά τις αντισημιτικές εκδηλώσεις βλέπε στη συνέχεια, σ. 38, 55.
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είναι δυνατόν να ανιχνευτούν, αφού οι σημειώσεις του Ποφάντη θα συνε
χιστούν και σε δεύτερο τετράδιο, όπως είπαμε.36

Με την τελευταία καταγραφή που αναφέρεται στα εβραϊκά, στις 4 Ιου
νίου ο συντάκτης του ημερολογίου κλείνει τη χρονογραφική του εξιστόρη- 
ση για το φόνο της Ρουμπίνας Σάρδα και τα επακόλουθά του ως εξής; Οι 
Εβραίοι ακολουθούσι τας εργασίας των ανενόχλητοι. Περί του συνταράξα- 
ντος δε την κοινωνίαν μας εγκλήματος ουδόν εγνώσθη και ουδόν ίσως θα 
γνωσθή πλέον. Έμεινε μυστήριον!! Ελησμόνησα να σημειώσω ότι κατά τα 
τέλη Μαίου επαύθη υπό του Υπουργείου ο Αστυνόμος Πιέρρης ως μεν 
λέγει το Β. Διάταγμα δι’ αμέλειαν προς την υπηρεσίαν (κατά τας ημέρας 
των παρεκτροπών) ως δε οι πολλοί νομίζουσι διότι προσεπάθη να ανακα- 
λύφει τους ενόχους ή μάλλον διότι έφθασεν επί τα ίχνη αυτών, όπερ δεν 
επεθύμει, φαίνεται, η Κυβέρνησις.

Είναι αξιοσημείωτο πόσο η τελευταία αυτή παράγραφος θυμίζει το 
κλείσιμο του Υπομνήματος του εισαγγελέα Θ. Κεφαλά.37

Αν επιχειρούσαμε να σχηματίσουμε κάποια εικόνα για την ιδεολογική 
θέση και την όλη προσωπικότητα του συγγραφέα αυτού του ημερολογίου 
αναλύοντας το κείμενό του και μόνο, θα είχαμε να παρατηρήσουμε τα ακό
λουθα: Η θέση του Ποφάντη ως προς τα εβραϊκό ζήτημα, όπως ανακύπτει 
μέσα από τα γραπτά του, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ούτε φανα
τική αλλά ούτε και ξεκάθαρη. Καταγράφει με ουδέτερο, χρονογραφικό 
τρόπο τα συμβάντα και είναι εμφανής η πρόθεσή του να μείνει αποστασιο- 
ποιημένος από αυτά. Ελάχιστα σημεία επιτρέπουν έμμεσα να διαφανεί η 
προσωπική του άποψη ή συναισθηματική διάθεση, όπως φράσεις του 
τύπου: «... οι δολοφόνοι της ατυχούς νέας Ρουμπινής» ή «... ο τρομερός 
κακούργος ο διαπράξας τοιούτον έγκλημα»' φράσεις που αναμφίβολα υπο
δηλώνουν συμπάθεια προς το θύμα και αποτροπιασμό προς την πράξη, 
δίχως όμως τούτο κατ’ ανάγκη να πρέπει να συνδεθεί με την εθνικότητα 
της νεκρής και να ερμηνευτεί κατηγορηματικά ως φιλοσημιτισμός —κάτι 
που δεν αποκλείεται κιόλας— αλλά να δηλώνει απλώς την καταδίκη του 
γεγονότος ανεξάρτητα από την ταυτότητα του θύματος.

Είναι, εξάλλου, εντυπωσιακός ο δωρικός, λιτός τρόπος που διατυπώνει

36. Μετά την 12Ί η επόμενη εγγραφή είναι της 31Ί5 Μαίου, με την οποία αρχί
ζει το β' τετράδιο του ημερολογίου.

37. Παράρτημα, σ. 187.
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την κατευναστική μεσολάβηση του ΓΤολυλά στις ταραχές της 16^ Απριλί
ου: Της δυσχόλου δε ναύτης θεσεως εξήγαγεν αυτόν ο κ. Ιάκωβος Πολυ- 
λάς, ον το πλήθος είχε παραλαβή μετ’ αυτού και είχε παρακάλεση να 
ανελθη εις την Νομαρχίαν, ειπών ολίγας λέξεις και παρακαλέσας πάντας 
να διαλυθώσιν εν τάξει, όπερ και εγένετο.38 Κανένα προσωπικό συναίσθη
μα για το πρόσωπο, κανένας χαρακτηρισμός, τίποτα διφορούμενο, μόνο 
λακωνική σαφήνεια.

Συγκρατημένος xca αντικειμενικός στις κρίσεις και τις εκφράσεις του, 
ως κερκυραίος όμως θίγεται κι αυτός βαθύτατα από το όνειδος που απο
δίδει στην κερκυραϊκή κοινωνία ο ευρωπαϊκός Τύπος, εξεγείρεται και αφή
νει την οργή του να ξεσπάσει φραστικά χαρακτηρίζοντας τον ξένο Τύπο 
πουλημένο και όργανο των εβραίων. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε όσα υποδη
λώνονται στην καταληκτήρια παράγραφο της 44? Ιουνίου, έχουμε, νομίζω, 
αρκετές ενδείξεις να εικάσουμε την πολιτική του ιδεολογία: Δεν ανήκει στο 
κυβερνητικό κόμμα αλλά ούτε και εκφράζεται καθαρά υπέρ των τρικουπι- 
κών' έτσι, δεν κατακρίνει αλλά ούτε και επικροτεί τη γενικότερη στάση του 
Πολυλά απέναντι στα γεγονότα και είναι αξιοσημείωτο ότι άπαξ μόνο ανα- 
φέρεται σ’ αυτόν, όταν ακριβώς η παρουσία του στα επεισόδια επενέργησε 
πυροσβεστικά και όχι πυροδοτικά, όπως συνήθως συνέβαινε κατά τη διάρ
κεια των ταραχών. Γενικά, είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του 
και όταν θέλει να εκφράσει τη δική του άποψη, το πράττει με πλάγιο 
τρόπο, εξοικειωμένος ο ίδιος ως φιλόλογος με τη θουκυδίδεια τεχνική: «ως 
δε οι πολλοί νομίζουσι» ή «κατά την γνώμην των πολλών»' ωστόσο φαί
νεται να συμμερίζεται τις διάχυτες γνώμες για τον «εβραϊκό κίνδυνο», 
όπως συνάγεται από τις κρίσεις του για τις ξένες εφημερίδες.

Το ημερολόγιο του Ποφάντη είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεκμήριο, 
καθώς αποτελεί τη συγχρονική μαρτυρία ενός ανθρώπου, ο οποίος ανήκει 
στην πνευματική ελίτ της κερκυραϊκής κοινωνίας και συγχρόνως στην ανώ
τερη δημοσιοϋπαλληλική τάξη, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επιφυ
λακτικό και προσεκτικό στις εκφράσεις του. Καθώς δεν είναι ιδεολογικά 
φανατισμένος, δεν είναι όμως και ο αδιάφορος πολίτης, αφιερώνει σχεδόν 
αποκλειστικά για δύο μήνες —όσο διαρκεί η ένταση— τις σελίδες του ημε
ρολογίου του στα εβραϊκά γεγονότα, αισθανόμενος την ανάγκη να κατα

38. Για το επεισόδιο αυτό βλέπε και τη μαρτυρία του ίδιου του Πολυλά στη συνέ
ντευξή του στην εφημερίδα «Ακρόπολις» αναδημοσιευμένη εδώ στο Παράρτημα, σ. 220.
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γράψει την προσωπική του μαρτυρία, να μιλήσει με τη δική του φωνή 
—έστω χαμηλόφωνα, έστω με σουρντίνα, αυτολογοκρινόμενος ίσως ώς ένα 
βαθμό— για μια άτυχη, μελανή πτυχή της κερκυραϊκής ιστορίας, που την 
έζησε με ενοχές, ντροπή και θλίψη και που με το λόγο του μας υποψιάζει 
να υποθέσουμε ότι δεν ήταν μόνος του, μικρή εξαίρεση, στη δύσκολη αυτή 
ιδεολογική και συναισθηματική ισορροπία, αλλά ένας από μια ικανή μερί
δα της μετριοπαθούς κερκυραϊκής κοινωνίας.

Αξιοπαρατήρητο είναι, εξάλλου, ότι πουθενά δεν κάνει λόγο για τις ιδε
ολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις και την πολιτική εκμετάλλευση που 
έλαβε το συμβάν, αλλά το περιορίζει αποκλειστικά στη θρησκευτική του 
διάσταση, υποβαθμίζοντάς το με τον τρόπο αυτό και απαμβλύνοντας τις 
αιχμηρές πλευρές του θέματος. Η προσεκτικά συγκρατημένη αφήγηση του 
Ποφάντη δεν επιτρέπει με καθαρότητα και βεβαιότητα να διακρίνουμε το 
ιδεολογικό του υπόστρωμα και την προσωπική του άποψη για τα εβραϊκά 
γεγονότα- τα ελάχιστα, υπαινικτικά, έμμεσα στοιχεία-ενδείξεις που αλιεύ- 
ουμε από το κείμενό του μας τον εμφανίζουν ως ένα άτομο το οποίο δεν 
εμφορείται από αντισημιτικά αισθήματα, πολιτικά δεν ανήκει στο δελη- 
γιαννικό αλλά στο τρικουπικό κόμμα και δεν διστάζει να τηρήσει επιφυ
λακτική και κριτική στάση ως προς τη διαχείριση του εβραϊκού ζητήματος 
από τη ντόπια αντικυβερνητική μερίδα.

Η προσωπική αυτή μαρτυρία με την αυθεντικότητα —παρά την αδιαμ
φισβήτητη αυτολογοκρισία του δημόσιου υπάλληλου— και την αμεσότητά 
της αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο για την ανασυγκρότηση όχι μόνο της 
τοπικής κερκυραϊκής ιστορίας αλλά και γενικότερα της ιστορίας του ελλη
νικού εβραϊσμού, καθώς φωτίζει τα γεγονότα από την πλευρά του μετριο
παθούς, πολίτη, ο οποίος ζει τα καθέκαστα ως ενδιαφερόμενος παρατηρη
τής δίχως όμως να μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των πραγμάτων" υφί- 
σταται τις κοινωνικές συνέπειες και ως κοινωνικά ευαισθητοποιημένος 
δυσανασχετεί και επιλέγει να αποφορτισθεί συναισθηματικά και ώς ένα 
βαθμό να διατυπώσει τις σκέψεις του, στο ημερολόγιό του, δηλαδή σ’ ένα 
κατεξοχή προσωπικό και απόρρητο κείμενο.
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Συμπληρωματικά τεκμήρια

Εκτός από τα 4 αυτά βασικά τεκμήρια που παρουσιάστηκαν εδώ και 
δημοσιεύονται στο Παράρτημα, στο Αρχείο Δεληγιάννη της ΕΦΛ υπάρ
χουν και άλλα συναφή με το θέμα έγγραφα, στα οποία θα αναφερθούμε 
στη συνέχεια και θα τα αξιοποιήσουμε στο βαθμό μόνο που εμπεριέχουν 
στοιχεία συμπληρωματικά στα όσα ήδη γνωρίζουμε.

Αχρονολόγητο τηλεγράφημα39 — σίγουρα όμως κοντά στη μέρα του 
φόνου— προς την παρισινή εφημερίδα Libéral τονίζει ότι, μολονότι η ταυ
τότητα του θύματος παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη, η κατώτερη τάξη της 
Κέρκυρας είναι ανένδοτη στο να δεχτεί ότι η νεκρή ήταν ιουδαία και μέμ- 
φεται τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές ότι σκόπιμα αποκρύβουν την 
αλήθεια.

Ως προς τις ταραχές που ταλανίζουν την πόλη κατά το τηλεγράφημα 
γίνονται βάσει συγκεκριμένου στόχου: «Μέγα μέρος της κατωτέρας τάξε- 
ως υποδαυλίζει την εξέγερσιν επί τη ελπίδι ότι θ’ αποπέμψη τον ιουδαϊκόν 
πληθυσμόν της νήσου»' τούτο θα επιτρέψει στον ντόπιο εργατικό πληθυσμό 
να επανεργοποιηθεί και να ανακτήσει τις εργασίες που είχαν περάσει στα 
χέρια των ιουδαίων, επειδή αυτοί δέχονταν να εργάζονται αντί μικρότερης 
αμοιβής' κοινωνική λοιπόν καταρχήν είναι η αιτία της εξέγερσης. Ο άλλος 
λόγος για τον οποίο μια μερίδα της κερκυράίκής κοινωνίας φέρεται ενα
ντίον των Ισραηλιτών είναι πολιτικός: τους καταλογίζουν δηλαδή απόλυ
τη ταύτιση με τις τοπικές δημοτικές αρχές και τον παρόντα δήμαρχο Μιχ. 
Θεοτόκη, προς τον οποίο οι εβραίοι «διάκεινται φιλικώς εν σωμάτι» και 
θα τον ψηφίσουν ώστε να επανεκλεγεί στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.

Η κατηγορία, ότι οι εβραίοι γενικώς —και όχι μόνο ασφαλώς στην 
περίπτωση της Κέρκυρας— συμπεριφέρονταν ως ενιαίο εκλογικό σώμα και 
συνεπώς καθοριστικό στις μικρές κοινωνίες για το εκλογικό αποτέλεσμα, 
δεν αφίσταται της αλήθειας, μολονότι, καθώς θα δούμε εδώ σε άλλο 
σημείο, επιχειρείται η αναίρεσή της από την εβραϊκή ελίτ. Ο προσεταιρι- 
σμός τους, εξάλλου, και η σύμπλευσή τους με την εκάστοτε εξουσία, εθνι
κή ή τοπική, αποδίδεται στην έννοια της υπακοής του λαού αυτού σε πρό
σταγμα του ιερού τους βιβλίου του Ταλμούδ, σύμφωνα με το οποίο: «Ο

39. ΕΦΛ, Αρχείο Δεληγιάννη, φάκ. BVI/106, έγγρ. 45.
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νόμος του κράτους είναι ο νόμος».40 Οι διωκόμενοι και εκπατρισμένοι 
Ισραηλίτες, λαός φιλειρηνικός εμπόρων και τεχνιτών, για να επιβιώσουν 
έπρεπε να δείχνουν νομιμοφροσύνη και υποταγή στην εξουσία ανεξάρτητα 
ποιά ήταν αυτή είτε δηλαδή ήταν οι οθωμανοί, οι βενετοί, το ελληνικό 
κράτος αργότερα, οι τοπικοί άρχοντες. Σ’ αυτή τη λογική ήταν εύκολο να 
χαρακτηριστούν από τον ελληνικό λαό ως συμβιβασμένοι, σύμμαχοι του 
κάθε εξουσιαστή, να ταυτιστούν μαζί του και κατά συνέπεια να γίνουν 
αντικείμενο της λαϊκής οργής. Το μυστικό λοιπόν της δουλοφροσύνης και 
υποτέλειας, που αποδίδεται στους εβραίους, ίσως να βρίσκεται σ’ αυτήν 
ακριβώς τη φράση του Ταλμούδ και να αποτελεί την απαρχή ενός ερμη

40. B.Pierron, Εβραίοι..., σ. 31. Η ταπεινότητα και η υπακοή στους κρατούντες 
όμως δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του εβραϊκού λαού' έχει βαθιά τις ρίζες του και 
διαιώνια και πανανθρώπινη διάσταση. Ας θυμηθούμε τον Αισχύλο, όταν συμβουλεύει 
τις διωγμένες από τους γιούς του βασιλιά Αιγύπτου κόρες του Δαναού που κατέφυ
γαν πρόσφυγες στο Άργος:

Μη μιλάς πριν ρωτήσουν' αν μιλάς, μην ξεχνιέσαι 
μιλώντας' το εξετάζουν οι ντόπιοι πολύ.
Θυμήσου να σκύβεις κεφάλι στη χρεία' 
πρόσφυγας είσαι' γλώσσα δεν βγάζουν οι ταπεινοί.

Αισχύλου, Ικέτιδες, έμμετρη μτφρ. K. X. Μύρης, Εταιρεία Σπουδών Νεοελλη
νικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1977, σ. 31.

Διαφορετική γνώμη για την εκλογική συμπεριφορά των εβραίων διατυπώνει στη 
συνέντευξή του προς τον Ν. Σπανδωνή ο εβραίος γιατρός Β. Ντε Σέμο' βλ. Παράρ
τημα, σ. 212. Υπέρ της ελεύθερης και υπεύθυνης άσκησης για πρώτη φορά του εκλο
γικού τους δικαιώματος καλούν τους Ισραηλίτες εκλογείς οι αντιπρόσωποι της ισραη- 
λιτικής κοινότητας Κερκύρας με εγκύκλιό τους (10/5/1865) επισημαίνοντας τη σημα
σία της ψήφου τους για την εκλογή των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων στις επι
κείμενες βουλευτικές εκλογές: [...] Της αποστολής δε ταύτης η βαρύτης επιβάλλει 
υμίν το καθήκον του να ενεργήσητε εν πλήρει ανεξαρτησία, εις ουδεν εμβλέποντες ατο
μικόν ή ιδιοτελή σκοπόν, αλλά μόνον εις το δημόσιον συμφέρον. Απέναντι του ιερού 
τουτου καθήκοντος ουδέν ας κατισχύση προς επιρρέασιν της οιασδήποτε προθέσεώς 
σας' επαναπαυόμενοι δε εν τη συνειδήσει υμών, αποκρούσατε με πολιτικόν θάρρος οίον 
δήποτε μέσον τείνον να παραλύση την ελευθερίαν εκείνην, την ούσαν ο φρουρός και 
το εχέγγυον του υμετέρου δικαιώματος.

Ζώμεν, Θεία συνάρσει, υπό εθνικήν Κυβέρνησιν ήτις έθετο ημάς εις κατάστασιν 
ελευθέρων ανθρώπων [...] είθε δε τα αποτελέσματα να ώσιν αντάξια του μοναδικού 
αισθήματος, του μέλλοντος να παρακίνηση υμάς εις το να συντείνητε προς το καλόν 
της Πατρίδος, και την ευδαιμονίαν του Έθνους. Nalcis Pierris, Bibliographie 
Ionnienne, Αθήνα 1966, μονόφυλλο αρ. 593. Για τα εδώ παραθέματα χρησιμοποίη
σα το μονόφυλλο από το αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου 
(ΕΛΙΑ).
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νευτικού σχήματος στο δίπολο συμπεριφορών και αντιδράσεων μεταξύ 
εβραίων και χριστιανών.

Στις 2 Μαίου, ένα μήνα μετά το έγκλημα κι ενώ οι ταραχές συνεχίζο
νταν στην Κέρκυρα, ο Θ. Δεληγιάννης συνιστά στο νεοδιορισμένο Νομάρ
χη Γ. Μπουκλάκο41 να είναι προσεκτικός στην προκήρυξη που σκοπεύει να 
απευθύνει στον κερκυραϊκό λαό: Να είναι σύντομη κι απλή και να περιο
ρίζεται μόνο σε έκκληση προς τους πολίτες για διαφύλαξη της τάξης και 
σεβασμό των νόμων. Να αποφύγει τις θεωρητικές αναφορές σε εθνικά συμ
φέροντα, τις μομφές, τους στιγματισμούς και τους υποτιμητικούς χαρα
κτηρισμούς για τους Ισραηλίτες, τις εθνικές κορώνες και τις εκφράσεις 
φανατισμού' συνιστά με δυο λόγια μετριοπάθεια και χαμηλούς τόνους.

Πράγματι, η προκήρυξη του Νομάρχη είναι το άκρον άωτον της 
μετριοπάθειας, πιστή στη γραμμή των υποδείξεων του Δεληγιάννη: Ζητά
ει τη συνδρομή «των νοημόνων και φιλησύχων πολιτών» για να επανέλ- 
θει η ασφάλεια και η ησυχία στην πόλη τους, η οποία πόλη «διεκρίθη και 
διακρίνεται πάντοτε δια την ανεξιθρησκείαν και τα φιλόνομα αυτής αισθή
ματα»' η συνεργασία τους είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ειρη
νικά η επιβολή της τάξης και όχι με βίαια μέσα από μέρους των Αρχών.42

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου βρίσκει απόλυτα σύμφωνο τον Δελη- 
γιάννη ως προς το πνεύμα και το γράμμα της, αλλά επιπλέον εφιστάται η 
προσοχή στο Νομάρχη ως προς το θέμα της μετανάστευσης των ισραηλι-

41. ΕΦΛ, ό.π., φάκ. BVI/106, έγγρ. 3, το σχέδιο της επιστολής Δεληγιάννη. Ο 
Γ. Μπουκλάκος διορίζεται Νομάρχης Κέρκυρας σε αντικατάσταση του Λ. Βλάχου, ο 
οποίος είχε ζητήσει την αποχώρησή του από το νησί για λόγους υγείας (ό.π., έγγρ. 
21). Η αντικατάσταση του Βλάχου από τον Μπουκλάκο αναγγέλλεται με έντυπο 
μονόφυλλο τοίχου της 4/5/1891. Nakis Pierris, ό.π., αρ. 1265. Η θητεία του Γ. 
Μπουκλάκου στη θέση αυτή απέσπασε επαινετικές κριτικές για τους χειρισμούς του 
στην υπόθεση των εβραϊκών. Βλέπε ενδεικτικά εφημερίδα «Καιροί» της 4/5/1891 
αλλά και αλλού.

42. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 4, το σχέδιο της εγκυκλίου με ημερομηνία 4 Μαίου. Υπήρ
ξαν όμως και σοβαρές αντιρρήσεις για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα 
της κυκλοφορίας ενός τέτοιου κειμένου. Ο Νομαρχών Γραμματεύς σε κοινή σύσκεψη 
των τοπικών αρχών διαφωνεί με αυτή την ενέργεια, θεωρώντας την επιζήμια, επει
δή πιστεύει ότι θα ενθαρρύνει τις άτακτες αντιδράσεις: το εβραϊκό ζήτημα θα φαίνε
ται οτι αποβάλλει εντελώς το θρησκευτικό του χαρακτήρα, θα διεγείρει τα πάθη υπο
κινώντας άλλα συμφέροντα και μετακινώντας το κέντρο βάρους σε άλλα σημεία' ό.π., 
έγγρ. 14. Η εγκύκλιος φαίνεται πως τελικά δεν κυκλοφόρησε, τουλάχιστον δεν εντό
πισα έντυπη μορφή της.
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των: θα πρέπει να αποτραπεί η μετανάστευση των κερκυραίων Ισραηλιτών, 
μολονότι αυτό θα ήταν επιθυμητό σε μια μερίδα της κερκυραϊκής κοινω
νίας' να μην εμποδιστούν βέβαια, όσοι θέλουν να φύγουν, αλλά να πεισθούν 
να μην το πράξουν.43

Τα αντιεβραϊκά γεγονότα της Κέρκυρας δεν παρέμειναν ένα περιορι
σμένο τοπικό κοινωνικό φαινόμενο, ούτε καν εθνικό' συντάραξαν τις εβραϊ
κές κοινότητες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ευαισθητοποίησαν τις κυβερ
νήσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες προέβησαν στα απα
ραίτητα διαβήματα προς την ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να διευθε
τηθεί το θέμα άμεσα, επωφελώς και αποτελεσματικά για τους εβραίους. 
Με επιστολή του προς τον υπουργό εξωτερικών Δεληγιώργη ο πρέσβης της 
Αυστροουγγαρίας στην Ελλάδα44 τον πληροφορεί ότι έχει ενημερωθεί από 
τον πρόξενό του στην Κέρκυρα για τα θλιβερά συμβάντα, δηλαδή τον 
εγκλεισμό των εβραίων στο γκέτο και τις συνέπειές του, τη στάση του 
εμπορίου, κυρίως λαδιού και κρασιού, και τον εγκλωβισμό στο νησί και το 
πάγωμα των ευρωπαϊκών εμπορικών κεφαλαίων. Ο περιορισμός όμως 
αυτός, που κρίθηκε αναγκαίος ως προσωρινό μέτρο για τον κατευνασμό 
των πνευμάτων, μετατρέπεται σε πρόβλημα σοβαρό εφόσον διαρκεί ήδη 
πλέον των τριών εβδομάδων και δεν διαφαίνεται η άρση του. Οι συνθήκες 
διαβίωσης των εβραίων είναι απελπιστικές εξαιτίας της υψηλής ζέστης, του 
κακού αερισμού της συνοικίας, του στεγανού κλεισίματος των σπιτιών και 
της έλλειψης τροφίμων, εξαιτίας της απαγόρευσης εξόδου των ανθρώπων 
προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη διατροφή τους. Εξαι
τίας αυτών των κακών συνθηκών, υπάρχουν ήδη στην εβραϊκή συνοικία 
νεκροί και άταφοι. Για τούτο και για λόγους ανθρωπιστικούς ζητείται η 
άμεση επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την άρση του εγκλεισμού 
του εβραϊκού πληθυσμού της Κέρκυρας.

Ανάλογο διάβημα γίνεται και από την πλευρά της αγγλικής Πρεσβείας. 
Η κυβερνητική παρέμβαση κρίνεται επιτακτική, καθώς κινδυνεύει άμεσα ένα 
μεγάλο ποσοστό του κερκυραϊκού πληθυσμού, που είναι οι 7.000-8.000 
εβραϊκές ψυχές.45

43. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 7, σχέδιο επιστολής του Δεληγιάννη της 8 Μαΐου.
44. Ό.π., έγγρ. 8, επιστολή της 28 Απρ./lO Μαΐου 1891.
45. Ό.π., έγγρ. 9, της 28 Απρ./lO Μαΐου 1891. Και ο A. Gabb, εκπρόσωπος της 

οθωμανικής πρεσβείας, με ανάλογου περιεχομένου επιστολή προς τον Δεληγιώργη 
(έγγρ. 13) διαμαρτύρεται για την άθλια κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η
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Ο Νομάρχης Μπουκλάκος συνεργάζεται αγαστά με την κυβέρνηση και 
μάλιστα έχει προσωπική αλληλογραφία με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 
Έτσι, δεν διστάζει να τον ενημερώσει για την κατάσταση στην Κέρκυρα 
εκφράζοντας απροκάλυπτα την προσωπική του άποψη: Ο άσπονδος κατά 
των Ισραηλιτών πόλεμος είχεν φαύλας αφορμάς και φαυλοτάτους σκοπούς' 
το κακόν δε ότι πάντες σχεδόν ενοχοποιούνται γενικά υποχθόνιοι ως υπο- 
θάλφαντες και παροτρύναντες λίαν εντέχνως τας κατά των Ισραηλιτών 
βιαιοπραγίας, άλλοι δη εκ μένους αδιαλλάκτου κατά τούτων, άλλοι λόγω 
αρπαγής, άλλοι δια λόγους συμφεροντολογικούς και οι φίλοι της κυβερνή- 
σεως δια της παραδειγματικής αυτών ολιγορίας, αι δε αρχαί δια συγχή- 
σεως φρενών ένεκα του καταλαβόντος αυτούς πανικού.46

Φοβάται, εξάλλου, ότι η αποκάλυψη των ενόχων δεν θα καταστεί δυνα
τή, επειδή κανείς δεν θα θελήσει να καταθέσει την αλήθεια. Οι σχέσεις 
ελευθεροκοινωνίας των εβραίων έχουν αποκατασταθεί στην πόλη, όμως το 
μεταναστευτικό κύμα δεν έχει ανακοπεί και πολλοί Ισραηλίτες, της κατώ
τερης τάξης, εξακολουθούν να φεύγουν με την πρόθεση να επανέλθουν, 
όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν.

Η έκρυθμη κατάσταση συνεχίζεται ουσιαστικά ανεξέλεγκτη και προ
βληματίζει όλους τους ιθύνοντες των αρμόδιων τοπικών αρχών, όχι μόνο 
ως προς τη λήψη αποτελεσματικών κατασταλτικών μέτρων αλλά και ως 
προς την κατανόηση των πραγματικών λόγων που προκάλεσαν την έκρη
ξη και συνεχίζουν να υποθάλπουν όλο αυτό το κλίμα αναταραχής.

Ένα από τα πρόσωπα που προβληματίζονται για τα ουσιαστικά αίτια 
κι όχι τις αφορμές που οδήγησαν την κερκυραϊκή κοινωνία σ’ αυτή την 
φανατισμένη, παρανοϊκή κατάσταση, είναι ο διοικητής των Στρατιωτικών 
Δυνάμεων της Κέρκυρας Διον. Π. Νοταράς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όχι 
μόνο για την προσωπική του θέση αλλά και για τη γενικότερη άποψη που 
απηχεί είναι η επιστολή του προς τον Θ. Δεληγιάννη.47 Εκεί παραθέτει 
τους λόγους, για τους οποίους η πλειονότητα, καθώς γράφει, του κερκυ- 
ραϊκού λαού, μεταξύ των οποίων και εξέχοντα πρόσωπα, έχουν αρνητική 
γνώμη και στρέφονται είτε άμεσα είτε έμμεσα εναντίον των εβραίων.

εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας του παρατεινόμενου εγκλεισμού, και στην οποία συμπε- 
ριλαμβάνονται αρκετοί οθωμανοί πολίτες.

46. Ό.π., έγγρ. 10, επιστολή της 10/22 Μα'ΐου.
47. Ό.π., έγγρ. 11, επιστολή της 10 Μαΐου.
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Συνοπτικά:
α) Θεωρούν άδικο να απαλλάσσονται από τη στρατολογία οι ψάλτες 

των Συναγωγών σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις του ραβίνου.
β) Δυσανασχετούν, επειδή με την ανοχή των Αρχών οι Ισραηλίτες 

αρνούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του ληξιαρχικού νόμου και δεν 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις των άλλων πολιτών ιδίως ως προς τα στρα
τολογικά τους καθήκοντα.

γ) Δεν κατανοούν και δεν ανέχονται τις διακρίσεις μεταξύ των δύο δογ
μάτων, ιουδαϊσμού και καθολικισμού, καθώς απεδόθησαν τιμές ιεράρχου 
στο θανόντα ραβίνο αλλά όχι στον προαποθανόντα λατίνο επίσκοπο.

δ) Θεωρούν πολιτικό ατόπημα των Αρχών την αναγνώριση «της λεγο- 
μένης Ισραηλιτικής κοινότητας».

ε) Αντιδρούν στην πολιτική εκμετάλλευση του εβραϊκού πληθυσμού της 
Κέρκυρας: Με την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα οι εβραίοι, ως 
γνωστόν, απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα και ως εκ τούτου αποτέλεσαν 
αξιόλογο πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο επιδέξια προσεταιρίστηκαν οι πρώην 
ανθενωτικοί διεκδικώντας την ψήφο τους και παρέχοντάς τους σ’ αντάλ
λαγμα διευκολύνσεις και προνόμια, κυρίως εμπορικά, γεγονός που προσέλ- 
κυσε πολλούς εβραίους από την Ήπειρο και άλλες περιοχές στην Κέρκυρα.

στ) Τέλος, ως προς τη συγκεκριμένη περίπτωση οι Αρχές δείχτηκαν 
εύπιστες και ανεκτικές απέναντι των Ισραηλιτών, οι οποίοι απέδωσαν το 
φόνο στους χριστιανούς με μόνη τη σαθρή μαρτυρία ενός κωφάλαλου ομο
θρήσκου τους και κατάγγειλαν ένα χωρικό χριστιανό ως ύποπτο προκει- 
μένου να παραπλανήσουν την ανάκριση.

Επιπλέον, πίσω από τη δυσμενή για τους επτανήσιους, και μάλιστα 
τους κερκυραίους, θέση του ευρωπαϊκού Τύπου, η πλειονότητα του κερκυ- 
ραϊκού λαού διαβλέπει τον εβραϊκό δάκτυλο και απαιτεί από την κυβέρνη
ση να προβεί σε άμεση διάψευση των δυσφημιστικών διαδόσεων.

Στο μεταξύ ο Νομάρχης Μπουκλάκος,48 συνεχίζοντας τις διπλωματι
κές προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης, κάλεσε τον αρχιρα- 
βίνο και ομάδα έγκριτων Ισραηλιτών, προς τους οποίους συνέστησε να 
μεσολαβήσουν ώστε να ανακοπεί η μετανάστευση των εβραίων. Έτσι, απέ
σπασε τη διαβεβαίωση του αρχιραβίνου για συνεργασία στο θέμα αυτό και 
την πληροφορία ότι μόνο 50 εβραίοι έφυγαν, επειδή φοβούνταν μήπως

48. Ό.π., έγγρ. 15, επιστολή της 15 Μαΐου προς τον Δεληγιάννη.
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κακοποιηθούν στις επικείμενες εκλογές.
Ο Νομάρχης προτείνει επίσης ως μέτρο κατευνασμού της οξύτητας των 

πνευμάτων την απόλυση του Αστυνόμου Μπένση, ο οποίος δείχνει μεν ζήλο 
και ικανότητα στο έργο της αποκατάστασης της τάξης, πλην όμως δεν χαί
ρει της οφειλόμενης εμπιστοσύνης και υπόληψης σύμπαντος του κερκυραϊ- 
κού λαού για τους ακόλουθους λόγους: γιατί οι χριστιανοί πιστεύουν ότι η 
γυναίκα του είναι εβραία' γιατί έχει παραγνωριστεί με τους κατοίκους- γιατί 
οι ίδιοι οι δικαστικοί δεν τον έχουν σε υπόληψη εξαιτίας των τερατωδών 
ψευδολογημάτων του- και γιατί οι έπαινοι του μισέλληνα άγγλου πρόξενου 
προς αυτόν δεν ηχούν ευχάριστα στ’ αυτιά των κερκυραίων.

Πεποίθησή του είναι ότι, παρά τον ζήλο και το ενδιαφέρον των ανα
κριτών, δεν θα καταστεί δυνατόν να ανακαλυφθεί η αλήθεια για το φόνο, 
καθώς οι ανακριτές αισθάνονται ανασφαλείς να βγάλουν πόρισμα, επειδή 
φοβούνται μήπως από πλάνη ή απειρία διαπράξουν αδίκημα. Παρόλα αυτά 
ο ίδιος, στο μέτρο που του αναλογεί, συνεχίζει το έργο του, μολονότι δεν 
έχει τη συνδρομή κανενός από τους ντόπιους φίλους της κυβέρνησης.

Ως προς το θέμα των δημοτικών εκλογών θεωρεί ότι, εάν ο προτεινό- 
μενος της κυβέρνησης Κων. Βασιλάκης δεν αποδεχθεί την υποψηφιότητα 
του δημάρχου, κανείς άλλος δεν θα μπορέσει να αντιπαραταχθεί σοβαρά 
στην υποψηφιότητα του αντικυβερνητικού Θεοτόκη.

Στο μεταξύ τα «εβραϊκά» έχουν ξεφύγει από την αιτία και το πλαίσιο 
που ξεκίνησαν και έχουν εξελιχθεί σε μια κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ 
δεληγιαννικών και τρικουπικών, που γίνεται οξύτερη και πλέον ξεκάθαρη 
όσο πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές του Ιουλίου. Τούτη είναι και η 
άποψη του Νομάρχη Μπουκλάκου, ο οποίος ενημερώνει τον Δεληγιάννη49 
ότι έγιναν βέβαια κάποιες αλλαγές στο προσωπικό της Νομαρχίας όμως 
αυτό δεν αρκεί για να καταφέρουν να ελέγξουν την κατάσταση. Προτείνει 
ως πρόσθετο μέτρο να απολυθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ανήκουν 
«εις την υπηρεσίαν αλλά εις τον τρικουπισμόν» και οπωσδήποτε να πεισθεί 
ο Βασιλάκης να είναι κυβερνητικός υποψήφιος στις εκλογές. Ως προς την 
ενδεχόμενη υποψηφιότητα Πολυλά, που φημολογείται, ο Μπουκλάκος δεν 
ανησυχεί και θεωρεί την αποτυχία του σίγουρη, καθώς ο άνθρωπος είναι 
μεν εντιμότατος αλλά και λίαν αντιπαθής στον κόσμο. Στο μεταξύ η 
συγκυριακή φυγή των Ισραηλιτών, παρά τις υποσχέσεις του αρχιραβίνου,

49. Ό.π., έγγρ. 19, επιστολή της 22 Μαΐου.
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συνεχίζεται έχοντας φτάσει τον αριθμό των 800, με την προοπτική όμως 
να επιστρέφουν, οι περισσότεροι από αυτούς, μετά τις εκλογές.

Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση στην Κέρκυρα κορυφώνεται και αποτε
λεί το κυρίαρχο θέμα στην κοινωνία του νησιού, η διεθνής εβραϊκή κοινό
τητα δραστηριοποιείται έμπρακτα υπέρ των δεινοπαθούντων εκεί εβραίων. 
Οι Rothschild and Sons του Λονδίνου στέλνουν μέσω της Ιονικής Τράπε
ζας 6.600 δρχ., στον αρχιραβίνο της Κέρκυρας για να τις μοιράσει στους 
πλέον αναξιοπαθούντες Ισραηλίτες, αφού συσταθεί για το σκοπό αυτό ειδι
κή επιτροπή με πρόεδρο τον ίδιο τον ραβίνο Ντε Φάνο και μέλη τέσσαρες 
έγκριτους Ισραηλίτες.50

Ο Νομάρχης Γ. Μπούκλακος φαίνεται πως είναι το πρόσπωπο που 
έχει αναλάβει τα ηνία της υπόθεσης και προσπαθεί να ελέγξει την κατά
σταση και να κουμαντάρει, να συντονίσει τις άλλες διοικητικές αρχές. Τις 
ενέργειες και τις απόψεις του διατυπώνει ελεύθερα τόσο προς τους προϊ
σταμένους του όσο και προς άλλα πρόσωπα.

Έτσι, σε επιστολή του προς κάποια μη κατονομαζόμενη φίλη του στις 
αρχές Ιουνίου περιγράφει τόσο τη γενικότερη κατάσταση στο νησί όσο και 
τις δικές του ενέργειες για διατήρηση της ισορροπίας.51 Κατακρίνει τη 
στάση του Πολυλά, ο οποίος με καθημερινά μανιφέστα στην εφημερίδα του 
«Ρήγας ο Φεραίος» εναντίον των Ισραηλιτών οξύνει συνεχώς τα πνεύμα
τα, καθώς είναι εμφανές ότι επιδιώκει πολιτικό κέρδος κατευθύνοντας το 
άσπονδο μένος του εναντίον των εβραίων και αδιαφορώντας για το κακό 
που προξενεί στον κερκυράϊκό λαό. Ο ίδιος ο Νομάρχης αναγκάστηκε να 
ζητήσει την παρέμβαση του εισαγγελέα για να του απευθύνει φιλικές 
συστάσεις προκειμένου να παύσει την πολεμική. Αλλά εκτός από τον 
Πολυλά και άνθρωποι του περιβάλλοντος του Θεοτόκη εξερέθιζαν τα πνεύ
ματα ελπίζοντας «αλλαγήν κυρίου εν Κερκύρα».

Ο Μπουκλάκος διατυπώνει την άποψη ότι η σοβαρότητα της κατάστα

50. Ό.π., έγγρ. 18, τηλεγράφημα του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Παύλου 
Καλλιγά της 22 Μαΐου. Οικονομική ενίσχυση 500 φράγκων υπέρ των φτωχών Ισραη
λιτών προσέφερε και η πρώην αυτοκράτειρα της Γαλλίας' τηλεγράφημα Μπένση προς 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης της 7 Ιουλίου (έγγρ. 35).

51. Ό.π., έγγρ. 26 της 3 Ιουνίου. Η άγνωστη φίλη του Μπουκλάκου θα πρέπει 
να ανήκει στο οικείο περιβάλλον του Δεληγιάννη, καθώς υποδεικνύει η παρουσία της 
επιστολής στο αρχείο του' το περιεχόμενο και το όλο ύφος, εξάλλου, του εγγράφου 
προσομοιάζει πολύ με τα απευθυνόμενα στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
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σης δεν συνέφερε την παρούσα στιγμή, δηλαδή πριν από τη διεξαγωγή των 
δημοτικών εκλογών, να προβεί η κυβέρνηση στην απομάκρυνση του Διοι
κητή των Στρατιωτικών Δυνάμεων Δ. Νοταρά, γιατί αυτός ήταν και φίλος 
της κυβέρνησης και άνθρωπος του καθήκοντος. Με το ίδιο σκεπτικό όχι 
μόνο δεν ήταν κατάλληλη η στιγμή για ανάκληση των στρατιωτικών δυνά
μεων από το νησί αλλά αντίθετα ήταν ενδεδειγμένη η αποστολή δραστήρι
ου και νοήμονα ανώτατου αξιωματικού της χωροφυλακής και επίσης ικα
νών ενωματαρχών' έτσι, με την ενίσχυση της χωροφυλακής θα ήταν δυνα
τό να εξουδετερωθεί η μεροληπτική στάση της αστυνομίας ως προς τη δια
χείριση του εβραϊκού ζητήματος.

Στα τέλη Ιουνίου ο Νομάρχης δεν κρύβει την αγωνία και τους φόβους 
του για ένταση των ταραχών κατά τη διάρκεια των εκλογών. Περιγράφει 
στον ίδιο τον πρωθυπουργό το φορτισμένο, κακό προεκλογικό κλίμα που 
επικρατεί στο νησί και τον ενημερώνει για τις ενέργειές του.52 Θεωρεί ότι 
οι 800 ψήφοι των Ισραηλιτών θα είναι καθοριστικοί για το εκλογικό απο
τέλεσμα" ο αγώνας λοιπόν είναι για το ποιος θα προσεταιριστεί τους ψηφο
φόρους αυτούς. Καθώς όμως θεωρείται δεδομένο ότι σύσσωμοι οι εβραίοι, 
λόγω ευγνωμοσύνης προς την κυβέρνηση,53 θα προτιμήσουν να ψηφίσουν 
τον κυβερνητικό υποψήφιο, ο Θεοτόκης προσπαθεί με διάφορους τρόπους να 
τους εκφοβίσει, ώστε κι αν δεν μεταστραφούν, τουλάχιστον να μην προ- 
σέλθουν στην ψηφοφορία: Άνθρωποί του βεβηλώνουν τους τάφους των 
νεκρών τους, στέλνουν ανώνυμες απειλητικές επιστολές κι άλλους τρομο
κρατούν και απειλούν προσωπικά" και το χειρότερο, υπάρχουν πληροφορίες 
ότι θα προχωρήσουν σε πυρπολήσεις σπιτιών ακόμη και φόνους Ισραηλιτών.

Όλα τούτα ανησυχούν ιδιαίτερα τον Νομάρχη, ο οποίος κάλεσε σε 
κοινή σύσκεψη τον εισαγγελέα, τον Μοίραρχο και τον Στρατιωτικό Διοι
κητή, προκειμένου να συναποφασίσουν τη λήψη μέτρων για την τήρηση της 
τάξης και την ασφάλεια των Ισραηλιτών. Για να το πετύχει αυτό ζητάει 
ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων με την αποστολή τριών ενωματαρχών, οι 
οποίοι θα ήθελε εκτός από έμπιστοι να είναι και μωράί'τες, για να τους 
χρησιμοποιήσει όπως κρίνει καλύτερα προκειμένου να αποτρέψει τον επα- 
πειλούμενο κίνδυνο για τους εβραίους.

Επιπλέον συνιστά στον ανακριτή Καγκάδη να μη βγάλει κανένα πόρι

52. Ό.π., έγγρ. 33, επιστολή της 28 Ιουνίου.
53. Για την εκλογική συμπεριφορά των εβραίων βλέπε και σημ. 40.
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σμα πριν από το τέλος των εκλογών' ως προς τις ενεργούμενες, εξάλλου, 
απ’ αυτόν ανακρίσεις ο Μπουκλάκος δείχνει επιφυλακτικός και υπόσχεται 
να ανακοινώσει στο Δεληγιάννη τις σκέψεις του με ιδιαίτερη επιστολή μετά 
τις εκλογές, γιατί υποψιάζεται ότι στο θέμα αυτό έχει συμβεί «μέγα αδί
κημα και σκάνδαλο».

Εκτός από το Υπόμνημα του Θ. Κεφαλά που είδαμε στην αρχή, υπάρ
χουν στο αρχείο Δεληγιάννη δύο ακόμη έγγραφα του ίδιου προς τον πρω
θυπουργό πριν και μετά τις εκλογές, το περιεχόμενο των οποίων μας προϊ
δεάζει για το τελικό του πόρισμα, όπως το διαμορφώνει μερικούς μήνες 
αργότερα. Σύμφωνα με την πρώτη του επιστολή54 ο προβιβασμός του από 
τη δικαστική υπηρεσία στη θέση του εισαγγελέα Πρωτοδικών οφείλεται 
στη δράση του κατά τα εβραϊκά και αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης και 
ευγνωμοσύνης από την πλευρά της κυβέρνησης. Ως προς το φόνο η πεποί
θησή του είναι ότι αυτός έγινε «σκοπίμως δια μεγαλεπηβόλους σκοπούς», 
καθώς η αστυνομία ούτε τους δράστες αποκάλυψε ούτε τους ταραξίες απέ
τρεψε από τις βιαιότητες που ταλαιπωρούσαν την πόλη επί 34 ημέρες.

Στην προεκλογική περίοδο που διανύουν και οι δυο μερίδες δραστηριο
ποιούνται έντονα, δίχως όμως να προκαλούνται σοβαρά επεισόδια. Ο Θεο- 
τόκης, βέβαια, με υποσχέσεις, ύβρεις και απειλές, προσπαθεί να επηρεάσει 
τον κόσμο, αλλά ματαιοπονεί, γιατί «το ρεύμα του λαού τάσσεται υπέρ 
του κ. Βασιλάκη, όστις φρονούμεν ότι θέλει δια της επιτυχίας του, δηλου- 
μένης εκ της των πραγμάτων όψεως, καταποντίστει τον θρασύν και αγέ- 
ρωχον κ. Θεοτόκην». Μολονότι οι θεοτοκικοί καταβάλλουν απεγνωσμένες 
προσπάθειες να πείσουν τους εβραίους για αποχή, ο ίδιος πιστεύει ότι και 
οι 450 εβραϊκοί ψήφοι είναι ταγμένοι υπέρ του κυβερνητικού υποψηφίου και 
θα φροντίσει προσωπικά να μην εμποδιστούν στην εκπλήρωση του καθή

κοντος τους.
Μετά το πέρας των εκλογών και την επανεκλογή του Μιχ. Θεοτόκη 

στο αξίωμα του Δημάρχου ο εισαγγελέας Κεφαλάς θεωρεί ότι πρέπει 
πλέον να κλείσει και η υπόθεση του φόνου της Ρουμπίνας Σάρδα.55 Ο ανα
κριτής Καγκάδης έχει έτοιμη τη δικογραφία και θα την υποβάλει στον 
εισαγγελέα αμέσως μόλις λάβει από το Παρίσι την επίσημη ιατροδικαστι
κή έκθεση. Κατά τη γνώμη του όμως, με την οποία συμφωνεί και ο πρώην

54. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 34, επιστολή με ημερομηνία 5/7/1891.
55. Ό.π., έγγρ. 36, επιστολή Κεφαλά προς Δεληγιάννη της 21/7/1891.
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αστυνόμος και νυν εισαγγελέας εφετών Μπένσης, δεν υπάρχει η παραμι
κρή ένδειξη εναντίον κανενός. Παρά ταύτα ο Καγκάδης προτίθεται να 
απαγγείλει κατηγορία εναντίον των γονέων και συγγενών της νεκρής, 
γεγονός που πανικοβάλλει και εξοργίζει τους δυο εισαγγελείς, οι οποίοι 
θεωρούν απάνθρωπη, ανήθικη και επικίνδυνη μια τέτοια ενέργεια για τους 
ακόλουθους λόγους: ...διότι ου μόνου θα διαχωμωδηθή η διχαστική εξου
σία υπό της αντιπολιτεύσεως, αλλά θα λάβη λαβήν ο Θεοτόχης χαι Πολυ- 
λάς να χαχίσωσι τους διχαστάς χαι εμέ τον Εισαγγελέα ως όργανα ασυ
νείδητα, διότι εγώ θα διαφωνήσω χαι ίσως την γνώμην μου παραδεχθή 
χαι το Συμβούλιου. Θα χαχίσωσι την Κυβερνησιν ότι επέβαλε εις τους 
διχαστάς χαι Εισαγγελέα να χρατώσι χεχαλυμμένους τους δράστας του 
φόνου όπως ούτω χολαχεύση τους Ισραηλίτας δια τας φήφους των κατά 
τας τελεσθείσας δημοτιχάς εχλογάς. Λεν θα οχνίσωσι να ερεθίσωσι τον χρι
στιανικόν κόσμον, ότι ενώ οι Ισραηλίται εφόνευσαν την κόρην, απέδωκαν 
το αδίκημα εις αυτόν, χαι εύκολου να επαναληφθώσιν αι τραγιχαί σχηναί 
κατά των Ισραηλιτών και εχτεθή άνευ λόγου η Κυβέρνησις χαι το Έθνος. 
Επιπλέον, με το κλείσιμο της υπόθεσης καταργείται η δυνατότητα να ανα
καλυφθούν μελλοντικά οι δράστες που ενήργησαν έτσι είτε από αντισημτι- 
κά αισθήματα εμφορούμενοι είτε για λόγους εκλογικούς είτε άλλης φύσε- 
ως και τους οποίους μόνο οι υποκινητές των γεγονότων γνωρίζουν. Την 
ορθοφροσύνη του Κεφαλά όμως ως προς τις συνέπειες μιας τέτοιας κατη
γορίας αρνείται να δεχθεί ο ανακριτής Καγκάδης, ο οποίος «δια της απαγ
γελίας της τοιαύτης κατηγορίας προυτίθεται να δώση πέρας εις την υπό- 
θεσιν ταύτην» και να αποδείξει ότι η Κυβέρνηση δεν αδιαφορεί.

Πιστεύοντας ακράδαντα ο Κεφαλάς ότι μια τέτοια λύση συγκάλυψης 
του εβραϊκού ζητήματος θα ήταν μέγιστο δικαστικό λάθος και πολιτικό 
ολίσθημα, ζητάει τη μεσολάβηση του υπουργού δικαιοσύνης Ζαΐμη, «ίνα ο 
κ. Καγκάδης συγκατατεθή εις ην γνώμην τω υπέδειξα, αφού η ελάχιστη 
απόδειξις δεν υπάρχει κατά του πατρός της φονευθείσης». Θεωρεί ότι ήταν 
καθήκον του η ενημέρωση του πρωθυπουργού για τους επαπειλούμενους 
κινδύνους από την άκριτη ενέργεια του ανακριτή, επειδή η «παρασιώπησις 
των ανωτέρω επαπειλουμένων κινδύνων κατά του ελληνισμού και των 
μομφών και συκοφαντίας της αντιπολιτεύσεως κατά της Κυβερνήσεως ήθε- 
λεν ήσθαι αυτόχρημα προδοσία».

Έτσι εξελίχτηκαν τα εβραϊκά της Κέρκυρας για τρεις και πλέον μήνες 
από τις αρχές Απρίλη του 1891 και μέχρι τις δημοτικές εκλογές της 7Ί?
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Ιουλίου,56 δίχως να διαλευκανθεί ποτέ η υπόθεση του φόνου που έδωσε την 
αφορμή για την έκρηξη του αντισημιτικού απωθημένου της κερκυραϊκής 
κοινωνίας κι είχε σαν αποτέλεσμα το πογκρόμ κατά της εκεί ακμάζουσας 
ιουδαϊκής κοινότητας.

Αυτά μας μαρτυρούν τα τεκμήρια τα συγχρονικά με τα γεγονότα. Και 
νά που έναν αιώνα αργότερα η μνήμη έρχεται να καταθέσει τη δική της 
μαρτυρία για τα συμβάντα, όπως αυτά διασώθηκαν μέσα στην οικογενει
ακή παράδοση της δολοφονημένης Ρουμπίνας Σάρδα. Μεταλαμπαδευτής 
της μνήμης και μάρτυρας του γεγονότος είναι ο ανεψιός της νεκρής εβραι- 
οπούλας Αβραάμ Σάρδας. Ο λόγος του μετρημένος και αυστηρά αφηγη
ματικός, δίχως συναισθηματική ή ιδεολογική φόρτιση, ανακαλεί το τραγι
κό συμβάν και όσα το ακολούθησαν, παρουσιάζοντας μια ελαφρώς διαφο
ροποιημένη εκδοχή του φόνου και δίνει μια χρονολογική εικόνα της επο
χής και της εβραϊκής κοινότητας χωρίς εμπάθεια και κριτική διάθεση προς 
καμία πλευρά. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ μόνο τη θετική εικόνα που δίνει 
για δυό πρόσωπα ενεχόμενα στην εξιχνίαση του εγκλήματος, τον δικηγό
ρο Κων. Ζαβιτσιάνο και μετέπειτα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, 
και τον εισαγγελέα πρωτοδικών, το γνωστό μας Θεαγ. Κεφαλά. Αυτοί 
αφού με ψυχραιμία άκουσαν τις αγορεύσεις των μαρτύρων και απεφάνθη- 
σαν ότι είναι αθώοι ο πατέρας και ο αδελφός της νεκρής, οι οποίοι είχαν 
φυλακισθεί κατηγορούμενοι για το φόνο της κόρης, προέβησαν στην απαλ
λαγή και την αποφυλάκισή τους.

Στην εκδοχή του Αβραάμ Σάρδα δεν υφέρπει ο παραμικρός υπαινιγμός 
για ακούσια δολοφονία της κόρης από τους γονείς της και απόπειρα συγκά
λυψης του φόνου, όπως διατυπώνεται στην επιστολή του ανακριτή Καγκά- 
δη, που είδαμε παραπάνω, αλλά και σε ορισμένα δημοσιεύματα του Τύπου. 
Πέρα από κάποιες λεπτομέρειες για το περιστατικό του φόνου, το κείμενο 
είναι επίσης ενδιαφέρον και για όσα κοινωνικά και κυρίως οικονομικά στοι
χεία προσκομίζει σχετικά με τη ζωή των εβραίων στην Κέρκυρα.57

56. Στις δημοτικές εκλογές του 1891 ο τότε δήμαρχος Κερκυραίων Μίκιος Θεο- 
τόκης είχε ως αντίπαλο τον Κων. Βασιλάκη, υποψήφιο του κυβερνητικού κόμματος· 
τις εκλογές κέρδισε ξανά ο Θεοτόκης. Γεωργ. I. Ράλλης, Γεώργιος Θεοτόχης. Ο 
πολιτικός του μέτρου, Αθήνα 1986, σ. 136-139.

57. Ο Αβραάμ Σάρδας ζούσε στην Κέρκυρα έως και το 1943, όταν με τους βομ
βαρδισμούς καταστράφηκε το σπίτι του και η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα. 
Η μαρτυρία του με τη μορφή επιστολής δημοσιεύεται στα Χρονικά, τχ. 95 (Μάιος-
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Τα γεγονότα του 1891 θα στοιχειώσουν τη μνήμη όλων των εβραίων 
του νησιού και θα περάσουν από γενιά σε γενιά σαν κομμάτι της ιστορίας 
τους, άλλοτε με καθαρότητα και ακρίβεια ως προς το πραγματολογικό 
μέρος κι άλλοτε με σύγχυση και ασάφεια, ανάλογα με την αμεσότητα και 
το βαθμό συμμετοχής των προσώπων, όπως η μαρτυρία του Αβραάμ 
Σάρδα στην πρώτη περίπτωση' όταν όμως ο βαθμός συμμετοχής είναι 
χαλαρότερος κι η σχέση με τα γεγονότα εμμεσότερη τότε η μνήμη, όπως 
στην περίπτωση της Νάτα Όσμο,58 για την γκεζερά του 1891 διολισθαίνει 
σε ιστορικές ανακρίβειες, όταν αναφέρει τον Atov. Λάτα ως μητροπολίτη 
Κερκύρας, ο οποίος με την κατευναστική του παρέμβαση απέτρεψε την 
αιματοχυσία στο γκέτο της πόλης. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η μαρτυρία 
της ίδιας ότι τα συμβάντα του 1891 επηρέασαν βαθιά, την οικογένειά της, 
«ιδιαίτερα δε το γεγονός πως το πτώμα του κοριτσιού βρέθηκε δίπλα στις 
σκάλες του σπιτιού που γεννήθηκα. Θυμάμαι ότι γιαυτό το λόγο τις 
νύχτες, μικρό κοριτσάκι, φοβόμουν να πλαγιάσω και να κοιμηθώ.

Ιουνιος 1987) 25 και είναι απάντηση στο δημοσίευμα (με αναδημοσίευση αποσπα
σμάτων από το ßtßXio του Γ. I. Ράλλη, Γ. Θεοτόχης, ο πολιτικός του μέτρου) των 
Χρονικών, τχ. 93 (Ιαν.-Φεβρ. 1987) 13-16. Θεωρώντας ότι το κείμενο είναι ενδια
φέρον όχι μόνο ως πηγή πληροφοριών αλλά και ως τεκμήριο διάσωσης της μνήμης, 
μάλιστα της οικογενειακής μνήμης, αναδημοσιεύεται εδώ στο Παράρτημα, σ. 188-191.

58. Νάτα Γκατένιο Όσμο, Από την Κέρκυρα στο Μπιρκενάου και στην Ιερουσα
λήμ, Αθήνα 2005, σ. 20-21.



► II <

ΤΑ «ΕΒΡΑΪΚΑ» ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η αφορμή —ο φόνος της Ρουμπίνας Σάρδα— πυροδότησε, καθώς είδα
με, την αντισημιτική έκρηξη στην Κέρκυρα, αλλά δεν περιορίστηκε μόνο 
εκεί' σχεδόν ταυτόχρονα, ακολούθησε το φαινόμενο που θυμίζει τη σεισμι
κή διέγερση γνωστή ως ντόμινο, προκαλώντας ανάλογης φύσης και έντα- 
σης γεγονότα στη Ζάκυνθο, όπου υπήρχε επίσης ακμάζουσα εβραϊκή κοι
νότητα, αρκετά μικρότερη όμως από αυτήν της Κέρκυρας. Εδώ, η σπίθα 
που άναψε την ίσκα των αντισημιτικών ταραχών προήλθε όχι τόσο, όχι 
άμεσα, από την αφορμή των «εβραϊκών» της Κέρκυρας, δηλαδή το έγκλη
μα, αλλά από τις συνέπειές του, δηλαδή το προγκρόμ κατά των κερκυ- 
ραίων Ισραηλιτών. Καθώς τα πνεύματα κι εδώ ήσαν εξημμένα από τις 
βιαιότητες στην αδελφή κοινότητα, το να βρεθεί η αφορμή για το ξέσπα
σμα των αντισημιτικών εκδηλώσεων ήταν θέμα χρόνου.

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των νέων τεκμηρίων, που αναφέ- 
ρονται στα επεισόδια της Ζακύνθου, θα παραθέσουμε συνοπτικά το ιστορι
κό των γεγονότων, όπως αυτά είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία.59 Σύμ
φωνα με τον Φρειδ. Καρρέρ η εβραϊκή κοινότητα της Ζακύνθου στα 1891 
δεν ξεπερνούσε τις 300 ψυχές και αποτελούνταν από φιλήσυχους επαγγελ- 
ματίες, απόλυτα ενταγμένους στη ζακυνθινή κοινωνία, «δυσκόλως δ’ αν 
εύρισκε τις παρ’ αυτοίς ένα απολύτως άπορον ή απολύτως πένητα, ταυτο
χρόνους όμως ουδείς υπάρχει μεταξύ αυτών τανύν εξέχων επί τω μεγάλω 
αυτού όλβω [...] Και εν Ζακύνθω βεβαίως αναφαίνονται μεταξύ των Εβραί

59. Κύρια πηγή μας εδώ θα είναι το σύγγραμμα του Φρειδερίκου Καρρέρ, Ιου
δαϊσμός και Χριστιανισμός και τα εν Ζακύνθου συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρα
σκευήν, Ζάκυνθος 1892. Ο Φρ. Καρρέρ, ευγενής ζακυνθινός, γνωστός ποιητής, πεζο- 
γράφος και μελετητής, ήταν γιος του Διονυσίου Καρρέρ και αδελφός του μουσουργού 
Παύλου Κάρρερ. Α. Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφιχόν Ζακύνθου, Αθήνα 
1963, τ. Α', μέρος Α', σ. 279.
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ων και εύποροι τινες και άλλοι μετερχόμενοι το αγαπητόν τοις Εβραίοις, 
ας είπομεν, επάγγελμα, της τοκογλυφίας, πλην οι ευάριθμοι ούτοι είναι 
απλώς εύποροι και ουχί πλούσιοι». Όλοι αυτοί έχουν αφήσει πίσω τους τα 
παλαιά πάθη που χώριζαν χριστιανούς και εβραίους —η αναφορά γίνεται 
στο φόνο του αγοριού και τις ταραχές του 1712—60 και στα τέλη του 19ου 
αιώνα οι δυο κοινότητες συμβιώνουν ειρηνικά με αλληλοσεβασμό και αλλη- 
λοεκτίμηση, ιδιαίτερα μάλιστα αφότου μετά την ένωση της Επτάνησου με 
την Ελλάδα έπεσαν και τυπικά «οι πύλες του γκέτο» και επήλθε απόλυτη 
ελευθεροκοινωνία και ισοπολιτεία. Έτσι, η συμβίωση χριστιανών και Ιου
δαίων δεν ήταν απλώς αρμονική «αλλ’ εγκάρδιος και αδελφικωτάτη», 
γεγονός που οφείλεται και στο ότι «τα ήθη των εν Ζακύνθω Εβραίων έχου- 
σιν ήπιον και προσηνή χαρακτήρα».61

Τα γεγονότα της Κέρκυρας, καθώς ήταν φυσικό, ετάραξαυ κι από τις 
δυο πλευρές την κοινωνία της Ζακύνθου, ιδιαίτερα όμως τους Ισραηλίτες, 
καθώς αναδύθηκαν στους γεροντότερους μνήμες παλιές, όσα είχαν ακούσει 
από παράδοση για το φονικό του 1712 και για τις επιπτώσεις που αυτό 
είχε στους ομοεθνείς τους, αλλά και για ανάλογες ιστορίες σε άλλες πόλεις 
με εβραϊκές κοινότητες. Η συνειρμική αναγωγή στο γεγονός αυτό και η 
ανάγκη για ενημέρωση έστρεψε τον κόσμο στην αναζήτηση στοιχείων, 
πηγών μέσα από τις οποίες θα αποκτούσε τη γνώση, προκειμένου να κατα
νοήσει το παρελθόν και έχοντάς το ως παράδειγμα να αντιμετωπίσει την 
ανάλογη παρούσα κρίση. Αξίζει να παραθέσουμε αυτούσια τη μαρτυρία του 
Καρρέρ για τη «δίψα» των ανθρώπων να γνωρίσουν τα παλαιά συμβάντα 
ως το μοναδικό αμυντικό όπλο για την επερχόμενη απειλή. Τούτη η ανα
βίωση των τραγικών στιγμών του παρελθόντος όμως δεν λειτουργούσε 
κατευναστικά αλλά μάλλον αναζωπύρωνε τα καταλαγιασμένα πάθη και 
κρατούσε τα πνεύματα σε ετοιμότητα' να μην αιφνιδιαστούν οι άνθρωποι 
και βρεθούν ανέτοιμοι να αντιδράσουν στην επερχόμενη λαίλαπα:

Αι διηγήσεις αύται ηκούοντο απλή στους και μετά μεγάλου ενδιαφέρο
ντος. Άλλοι έτρεχον εις το αρχειοφυλακείον ιν’ αναγνώσωσιν εν τω πρω
τοτυπώ χειρογράφω τα υπό του Βαρβιάνη συνταχθέντα χρονικά της νήσου,

60. Για το περιστατικό του παιδιού που βρέθηκε πνιγμένο την Κυριακή των Βαΐων 
το 1712 και ο θάνατός του αποδόθηκε στους εβραίους βλέπε το σχετικό «Χρονικό του 
ρεμπελιού εναντίου των Εβραίων (1712)» στο Ντ. Κονόμος, Ζακυνθινά Χρονικά 
(1485-1953), Αθήνα 1970, σ. 102-105, 183-185.

61. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 174-175.
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εν οις αναφέρεται και το επεισόδιον του φονευθέντος παιδός κατά το 1712 
όπερ ανεγράφαμεν εν τοις έμπροσθεν. Το σύγγραμμα τα «Ιουδαϊκά» ου 
και ημείς τοσάκις μνείαν εποιησάμεθα καθίστατο περιζήτητον ως εγένετο 
περιζήτητον και παν άλλο βιβλίον, σχετιζόμενον προς τους Εβραίους και 
πραγματευόμενου το περί άνθρωποθυσίας ζήτημα. Εξ όλων τούτων οση- 
μέραι ηύξανε και εκορυψούτο ο κατά των Ιουδαίων ερεθισμός.62

Και ενώ η ένταση ώδευε προς φανατική παρόξυνση, κανείς από τους 
αρμόδιους δεν παρενέβη κατευναστικά, όπως θα ήταν πολιτικά και στρα
τηγικά αναμενόμενο. Στην αδράνεια των αρχών ως μόνο μέτρο προστα
σίας των εβραίων από τις λοιδωρίες, ύβρεις, βιαιοπραγίες των χριστιανών 
θεωρήθηκε ο αυτοεγκλεισμός τους στο γκέτο. Παρόλα αυτά το πρώτο 
επεισόδιο επίθεσης ομάδας ζακυνθινών εναντίον του γκέτο εκδηλώθηκε τη 
νύχτα της 124? Απριλίου κι έδωσε αφορμή στο φρούραρχο Ζακύνθου να 
ζητήσει στρατιωτικές ενισχύσεις από την Πάτρα' πράγματι στις 14 Απρι
λίου σώμα 50 στρατιωτών ήρθε και έλαβε θέση γύρω από την εβραϊκή 
συνοικία προκειμένου να την περιφρουρήσει από επιθέσεις φανατισμένων 
χριστιανών. Έτσι, η κατάσταση έμοιαζε προς το παρόν να τελεί υπό έλεγ
χο, καθώς μεμονωμένα επεισόδια, τα οποία συνέβησαν μεταξύ στρατιωτών 
και πολιτών που επιχείρησαν να εισβάλουν στο γκέτο, περιορίστηκαν και 
δεν έλαβαν διαστάσεις. Όλα αυτά συνέβησαν, παραμονές του Πάσχα, ταυ
τόχρονα με τις ταραχές στην Κέρκυρα.

Κι έφτασε η 19γ1 Απριλίου του 1891, Μ. Παρασκευή για τους χριστια
νούς, αποφράδα ημέρα, θρησκευτικά και πραγματικά, για τη Ζάκυνθο. Ο 
Φρ. Καρρέρ είναι αυτόπτης μάρτυρας και περιγράφει τα συμβάντα με 
παραστατικότητα, αντικειμενικότητα και μέτρο, δίχως υπερβολές ή απο
κρύψεις, καθώς ο ίδιος τονίζει.63 Η αφήγησή του είναι λιτή και η στάση 
του κριτική απέναντι στους υπεύθυνους:

Τα επεισόδια ξέσπασαν στη διάρκεια της λιτανείας του Εσταυρωμένου, 
την οποία παρακολουθούσαν σύμπασες οι δημοτικές και στρατιωτικές 
αρχές και περίπου 7.000 με 8.000 κόσμου. Όλα ξεκίνησαν, όταν ομάδες 
φανατισμένων πολιτών από το πρωί της Μ. Παρασκευής, συγκεντρωμένοι 
έξω από το γκέτο, προσπαθούσαν να διασπάσουν τον κλοιό της φρουράς 
και να εισβάλουν στην εβραϊκή συνοικία με άγριες διαθέσεις για βιαιοπρα

62. Ό.π., σ. 183.
63. Ό.π., σ. 195-196.
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γίες και βανδαλισμούς. Η έλλειψη ψυχραιμίας του υπεύθυνου της φρουράς, 
ο οποίος στην αδυναμία του να διαπραγματευθεί με τους ταραξίες με λογι
κή, διαλακτικότητα και υπομονή ώστε να πεισθούν να αποχωρήσουν οι 
συγκεντρωμένοι, διέταξε πανικόβλητος πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 
πέντε πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι τόσοι στρατιώτες και πολίτες.

Τα συμβάντα αυτά έφτασαν ασαφή και μεγιστοποιημένα στο σώμα της 
λιτανείας, όπου δημιουργήθηκε σύγχυση και πανικός και η πομπή διαλύ
θηκε άτακτα και εσπευσμένα: Πλην το πλήθος, πρωτοφανές φαινόμενον 
προκειμένου περί αστών, αποτελούμενον κατά τα εννενήντα εννέα εκατο
στά εκ φιλήσυχων και εργατικών πολιτών, ου μόνον απέναντι δέκα θυμά
των δεν επτοήθη και δεν υπεχώρησεν, αλλ ’ ως χείμαρρος εξογκωθείς και 
ακατάσχετος διεχύθη καθ’ όλην την Πλατείαν Ρούγαν, εν η διεδραματί- 
σθησαν αι απαίσιαι σκηναί, και δια φωνών και απειλών ήθελε να εκδικη- 
θή το χυθέν αίμα των συμπολιτών του. Η αγανάκτησις, η οργή, ο παρο
ξυσμός του πλήθους εξίκοντο εις το ανώτατον αυτών όριον. Η στρατιωτι
κή φρουρά απέναντι τοιαύτης εξεγέρσεως ολοκλήρου πόλεως, υπεχώρησεν 
άπασα εις την Εβραϊκήν συνοικίαν. Τότε δε επηκολούθησαν σκηναί απο
τρόπαιοι και οδυνηραί. Η πόλις αίφνης ευρέθη άνευ αρχής, άνευ εξουσίας 
και το πλήθος κύριον απόλυτον του πεδίου·64

Και μολονότι «ο λαός της Ζακύνθου δεν έχει άγρια ένστικτα» κατεβλή- 
θη από τόση οργή και παροξυσμό, ώστε ήταν αδύνατο να αναχαιτιστεί από 
οποιαδήποτε αρχή ή εξουσία, οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν γίνει άφαντες. 
Ο λαός ανεξέλεγκτος επεδόθη σε πρωτοφανείς καταστροφές, λεηλασίες και 
βανδαλισμούς εβραϊκών περιουσιών μέσα και έξω από το γκέτο. Δεν θα πρέ
πει να υποθέσει όμως κανείς εσφαλμένα ότι σύσσωμη η ζακυνθινή κοινωνία 
στράφηκε εναντίον των συμπολιτών τους εβραίων και από φιλική μεταστρά
φηκε γενικευμένα σε εχθρική- υπήρξαν αρκετοί χριστιανοί που στα σπίτια 
τους έκρυψαν και έδωσαν άσυλο σε αρκετούς εβραίους στις κρίσιμες εκείνες 
ώρες. 0 ίδιος ο Καρρέρ, εξάλλου, την ευθύνη για την εκτροπή των διαδη
λώσεων σε πράξεις λεηλασίας αποδίδει σε ομάδες ταραχοποιών, κακοποιών 
στοιχείων, τις οποίες βεβαίως στηλιτεύει" είναι ενδιαφέρον όμως ότι θεωρεί 
πως με τις βιαιότητες αυτές επήλθε η εκτόνωση του πλήθους και απευφεύ- 
χθησαν έτσι, ενδεχομένως, σοβαρότερα αιματηρά επεισόδια.65

64. Ό.π., σ. 198-199.
65. Ό.π., σ. 202: Βεβαιούμεν και λέγομεν, ό,τι τό κίνημα δεν είχε καθόλου την
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Μετά τη σύληση των εβραϊκών οικιών —σε 5 κυρίως έγιναν οι μεγάλες 
ζημιές— και το ξέσπασμα της οργής του πλήθους, το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας της Μ. Παρασκευής, οι ταραχές σταμάτησαν και η τάξη φαινομε
νικά επανήλθε στην πόλη, καθώς ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν να 
περιπολούν, επιβλέποντας ώστε να μην αναζωπυρωθούν εστίες βιαιοτήτων.

Σταματάμε εδώ, ολοκληρώνοντας την αφήγηση των γεγονότων σύμ
φωνα με την μαρτυρία του Καρρέρ, και θα επανέλθουμε στην πολύ ενδια
φέρουσα αυτή μελέτη, η οποία επιχειρεί με γνώμονα την αντικειμενικότη
τα —και θεωρώ ότι πετυχαίνει— να ανατάμει την κατάσταση, να διεισδύ- 
σει στην ουσία των πραγμάτων, να τα κατανοήσει και να προσπαθήσει να 
τα ερμηνεύσει αποφεύγοντας την επιδερμική προσέγγιση και αναπαραγω
γή τους.

Ας έρθουμε τώρα στην παρουσίαση κι ανάλυση του άγνωστου τεκμηρί
ου, που αναφέρεται επίσης στα «εβραϊκά» της Μ. Παρασκευής, όπως τα 
καταγράφει ένας ζακυνθινός, επίσης αυτόπτης μάρτυρας σε ένα ιδιωτικό, 
προσωπικό κείμενο.66 Ο επιστολογράφος, καθώς η υπογραφή είναι δυσα- 
νάγνωση, παραμένει άγνωστος, αλλά από εσωτερικά στοιχεία προκύπτει 
ότι είναι άτομο της υψηλής κοινωνίας της Ζακύνθου. Παραλήπτρια είναι 
η κοντέσα Ασπασία Ρώμα,67 η οποία ζει μόνιμα στην Αθήνα και ο απο
στολέας επιθυμεί με το γράμμα του αυτό να την ενημερώσει προσωπικά 
για τα γεγονότα, που της «είναι ήδη τηλεγραφικώς γνωστά». Έτσι, εδώ 
με λεπτομερείς περιγραφές και αναφορές σε πρόσωπα, πράξεις και σημεία 
του χώρου, σχεδόν με φωτογραφική πιστότητα και αποτύπωση των συντε
λεσμένων πράξεων επιχειρεί, και πετυχαίνει, να καταστήσει ωσεί παρούσα

κλοπήν ώς βάσιν, αλλ’ ήτο φυσική, ως είπομεν, αντίδρασις ένεκα των φόνων των 
πολιτών, διατεινόμεθα δε ότι η σύλησις αύτη των εν λόγω οικιών, την οποίαν ημείς, 
εννοείται, αποδοκιμάζομεν και στηλιτεύομεν, πιθανόν νά προέλαβεν άλλα αιματηρά 
απευκταία.

66. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 20α της 23 Απριλίου 189Γ όλη την επιστολή βλέπε Παράρ
τημα, σ. 192-196.

67. Για την Ασπασία Ρώμα, τον Ροβέρτο και τον Αλέξανδρο, που αναφέρονται 
στην επιστολή, αλλά και γενικότερα για την οικογένεια των ζακυνθινών ευπατριδών 
Δε Ρώμα βλέπε Eugène Rigo-Rangabè, Livre d’or de la Noblesse ionienne, r. Ill 
Zante, Αθήνα 1927, σ. 224-227, 230-23Γ εκτενέστερα Λ. Ζώης, Λεξικόν..., τ. Α', 
μέρος Β', σ. 567-572' ιδιαίτερα για την Ασπασία Ρώμα και στο Μαρ. Σίγουρος, Ο 
δρόμος της ζωής (Αυτοβιογραφία), επιμ. Φαίδων Μπουμπουλίδης, Αθήνα 2004, σ. 
126-127, 238-239.
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την αποδέκτρια αλλά και όποιον άλλον είναι οικείος του τοποανθρωπολο- 
γικού περιβάλλοντος, όπου αυτές οι πράξεις διαδραματίστηκαν.

Δεν θα επαναλάβουμε την εξιστόρηση των γεγονότων, η οποία άλλω
στε είναι συνοπτική κι επιπλέον δεν αποκλίνει στο γενικό της σχήμα από 
εκείνη του Καρρέρ. Θα περιοριστούμε όμως να επισημάνουμε τις διαφορές 
και ασυμφωνίες μεταξύ των δύο κειμένων γιατί, ενώ και τα δύο είναι σύγ
χρονα και προέρχονται από ντόπιους και αυτόπτες μάρτυρες, καθώς δηλώ
νουν, παρουσιάζουν ασυμπτωσίες σε πρόσωπα, θύτες και θύματα, γεγονός 
που δείχνει το μέγεθος του πανικού, της σύγχυσης και της ασάφειας που 
επικρατούσε ακόμη και σε μια τόσο μικρή κοινωνία, όπου όλοι και όλα 
είναι γνωστά. Το πρώτο σημείο ασυμφωνίας των δύο πηγών έχει να κάνει 
με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών και των καταστημάτων που συλήθηκαν 
από το πλήθος: Ο Καρρέρ αναφέρει τους, Ισαάκ Φέρο, Ισαάκ Βεντούρα, 
Μπουλή Μπολή, Νίνα Κωνσταντίνη και το εξοχικό του Φέρου σε 20 
λεπτά απόσταση έξω από την πόλη.68 Στην επιστολή αναφέρονται εκτός 
από τα δυο σπίτια του Ισαάκ Φέρου και εκείνο της μοδίστρας Νίνας Κων
σταντίνη, το εμπορικό του Παύλου Λούτα, το σπίτι του Δημ. Λούντζη, 
όπου κατοικούσε η μοδίστρα Μηλιά, και το σπίτι που κατοικούσε η οικο
γένεια Ραφαήλ Λέβη. Παραστατικώτατα και λεπτομερέστατα περιγράφο- 
νται οι καταστροφές που έγιναν από τις φανατισμένες ομάδες των χρι
στιανών σ’ αυτά τα εβραϊκά σπίτια: οι ζημιές ήταν ολοκληρωτικές και σε 
κάθε περίπτωση οι ταραχοποιοί κατέστρεφαν και πετούσαν στο δρόμο οικο
σκευές κι εμπορεύματα «αφήσαντες τους τεσσάρους τοίχους της οικίας 
μόνον ακεραίους». Σύμφωνα με την επιστολή υποκινητές και πρωτοστάτες 
του όχλου στην προσπάθεια να σπάσουν τον κλοιό της φρουράς και να 
εισβάλουν στο γκέτο ήταν 8 άτομα «και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
άλλοι της κλεπτοτρικουπικής σπείρας».69 Εκτός από τον Τρούπια κανένας 
από τους υπόλοιπους δεν συγκαταλέγεται σε όσους συνελήφθησαν και προ- 
σήχθησαν σε δίκη ως υπαίτιοι των επεισοδίων σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Καρρέρ.70

Από το περιεχόμενο της επιστολή γίνεται εμφανές ότι ο συντάκτης της 
ανήκει στο δεληγιαννικό κόμμα, όπου άλλωστε ανήκει και ο Ρ. Ρώμας,

68. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 202.
69. Παράρτημα, σ. 193., όπου κατονομάζονται ot πρωτεργάτες των επεισοδίων.
70. Το σχετικό βούλευμα βλέπε Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 263-282.
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ο βουλευτής Ζακύνθου στην κυβέρνηση Δεληγιάννη. Χαρακτηριστική, 
εξάλλου, των πολιτικών πεποιθήσεων του επιστολογράφου είναι η απα- 
ξιωτικά επανειλημμένη χρήση «του μαινομένου όχλου της Κομούνε των 
Παρισίων του 1781 »71 για να χαρακτηρίσει τις ομάδες των ταραχοποιών 
ζακυνθίων. Σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου δεν υπάρχει αμφιβο
λία ότι υπαίτιοι των ταραχών ήσαν άτομα που ανήκαν στην αντιπολιτευ
τική παράταξη, προβοκάτορες των τρικουπικών' μάλιστα, πέρα από τα 
συγκεκριμένα άτομα που κατονομάζει στην επιστολή του προβαίνει και σε 
σκιαγράφηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των ομάδων αυτών: Τρεις 
τάξεις λαού εξετέλεσαν τα βανδαλικά ανοσιουργήματα της Μεγάλης Παρα
σκευής' το πρώτον και μεγιστον μέρος εδιοργάνισεν η αντιπολίτευσις' το 
δεύτερον οι κλέπται και λ η στα ί του τόπου και το ελάχιστου μέρος οι θρή
σκοι εξ ειλικρίνειας και ανοησίας κινηθέντες και βοηθήσαντες χωρίς να 
ενοήσωσι τι πράττουσι, τους κακούργους οι αντιπολιτευόμενοι εφώναζον ο 
Ρώμας τα κάμνει, ο Δεληγιάννης τα κάμνει, επληρώθησαν αι Αρχαί 
αδρώς από τους Εβραίους δια να μας σκοτώσουν τους Χριστιανούς, το ανα
κάτεμα της εκλογής έφερε τα αποτελέσματα αυτά, οπού εφήφισαν τον 
Ρώμα δια να γίνη πρωθυπουργός ο Δεληγιάννης.

Αντίθετα με ό,τι συνέβη στην Κέρκυρα, τα εβραϊκά γεγονότα της 
Ζακύνθου εκτονώθηκαν γρήγορα, καθώς η άμεση επέμβαση και η αποτε- 
λεσματικότητα των τοπικών αρχών κατέστειλαν την εξέγερση συλλαμβά- 
νοντας τους υπεύθυνους των βιαιοτήτων. Έτσι, στα μέσα Μαΐου ο Νομάρ
χης Ζακύνθου (Ν. Γιαννούλης) ενημερώνει τον ίδιο τον Δεληγιάννη για 
την κατάσταση που επικρατεί στο νησί:72 Στις 14 του ίδιου μήνα τον επι- 
σκέφτηκε ο ραβίνος της ισραηλιτικής κοινότητας, κατασυγκινημένος, και 
του εγχείρησε επιστολή από μέρους και των μελών της κοινότητας, στην 
οποία του εκφράζει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του για την

71. Αρκετά πρόσφατη προς τα γεγονότα του 1891 η προλεταριακή επανάσταση του 
παρισινού λαού, ήταν επόμενο να γίνεται συχνά σημείο αναφοράς, καθώς χαρακτηρί
στηκε από μεγάλη και άγρια εγκληματικότητα και οδήγησε στην εγκαθίδρυση επα
ναστατικής κυβέρνησης με βραχύχρονη βιωσιμότητα από τις 18 Μαρτίου έως τις 28 
Μαΐου του 1871. Ο χαρακτήρας του εμφύλιου αυτού πολέμου στη Γαλλία απασχό
λησε και απασχολεί έως τις μέρες μας τη διεθνή ιστορική κοινότητα διχάζοντας τις 
απόψεις συντηρητικών και σοσιαλιστών. Πρόσφατη βιβλιογραφική αναφορά βλέπε, La 
Commune de 1871, utopie ou modernité, Πρακτικά συνεδρίου, 28-30 Μαρτίου 1996, 
Perpignan, επιμ. G. Larguier - J. Quaretti, Perpignan 2000.

72. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 16, επιστολή της 15/5/1891.
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συμπαράσταση της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών στο θέμα της προ
στασίας και της βοήθειας που τους παρέσχαν. Παρά ταύτα όμως πολλοί, 
από τους πλέον αξιόλογους μάλιστα εβραίους, είναι αποφασισμένοι να 
εγκαταλείψουν το νησί, επειδή ως εργατικοί και πλανόδιοι έμποροι δεν 
μπορούν στην παρούσα κατάσταση ήσυχα κι απρόσκοπτα να συνεχίσουν τα 
επαγγέλματά τους. Πολλοί απ’ αυτούς σκοπεύουν να επιστρέφουν ύστερα 
από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί όπως του δήλωσαν «δεν δύνανται να 
εγκαταλίπωσι τον τόπον της γεννήσεώς των δια παντός, ουδέ να παραι- 
τήσωσι την εθνικότητά των». Έχουν ήδη φύγει 124 άτομα και προτίθενται 
να φύγουν άλλοι 70-80 εβραίοι, οπότε θα μείνουν 60-70 ψυχές, όσοι δηλα
δή έχουν κάποια κτηματική περιουσία ή άλλα οικονομικά συμφέροντα στον 
τόπο. Καθώς θα διαπιστώσει και από τις επίσημες αναφορές ο πρωθυ
πουργός, η τάξη έχει αποκατασταθεί πλήρως στη Ζάκυνθο και συνεπώς η 
Κυβέρνηση μπορεί σταδιακά ν’ ανακαλέσει τις στρατιωτικές ενισχύσεις που 
είχε στείλει κατά τη διάρκεια της έντασης. Ας συγκρατήσουμε ιδιαίτερα 
από το τεκμήριο αυτό την κοινή φρασεολογία των ζακυνθινών με τους κερ- 
κυραίους εβραίους, που είδαμε προηγουμένως, για τη σημασία της γενέ
τειρας και της εθνικότητας.

Οι φθορές που έγιναν σε εβραϊκές περιουσίες κατά τα γεγονότα της 19^ 
Απριλίου με την αποκατάσταση της ηρεμίας έθεταν θέμα αποζημιώσεων. 
Σύμφωνα με έκθεση του Νομικού Συμβουλίου73 η απάντηση των εβραίων 
για αποζημίωση δεν είναι αβάσιμη κατά το Διεθνές Δίκαιο και κατά τούτο 
συμφέρει την Κυβέρνηση να τηρήσει συμβιβαστική στάση, αφού σε όλα τα 
πολιτισμένα κράτη η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τις ιδιοκτησίες όχι 
μόνο των υπηκόων της αλλά και των αλλοδαπών. Σύμφωνα, βέβαια, με 
το Ιδιωτικό Δίκαιο υπεύθυνοι των αποζημιώσεων είναι οι αυτουργοί των 
βανδαλισμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως φαίνονται βάσιμες οι 
απαιτήσεις των Ισραηλιτών για αποζημίωση από την πολιτεία, καθώς οι 
ζακυνθινές αρχές ελέγχονται για πλημμελή άσκηση του καθήκοντος των 
να αποτρέψουν τα έκτροπα και να ανακαλύψουν τους αυτουργούς. Αν δεν 
ενεργήσει με πολιτική σύνεση και λογική η Κυβέρνηση υπάρχει κίνδυνος 
να επαναληφθούν τα «Πατσιφικά»,74 επειδή ακριβώς και στην περίπτωση

73. Ό.π., έγγρ. 37, έγγραφο του Δικαστικού Συμβούλου Ζακύνθου προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών της 29/8/1891.

74. Βλέπε σημ. 85.



56 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

εκείνη οι αρχές της Αθήνας από αδράνεια δεν προέβησαν στην ανακάλυψη 
και τιμωρία των υπαιτίων, εξαιτίας των χαλαρών ανακρίσεων και της 
έλλειψης επαρκών ενοχοποιητικών στοιχείων.

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο για τα «εβραϊκά» της Ζακύνθου ας στα
θούμε για λίγο σε μια έμμεση πηγή για τα γεγονότα αυτά, όχι γιατί έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το τεκμηριωτικό επίπεδο αλλά γιατί αποκτά 
ξεχωριστή σημασία για το πεδίο των νοοτροπιών.

Στο «ημερολόγιο» ενός ζακυνθινού της εποχής καταγράφονται τα περι
στατικά της Μ. Παρασκευής εκτενέστατα, περιγραφικότατα και γλαφυρό
τατα, αφού έχει προηγηθεί σύντομη αναφορά στο φόνο της υποτιθέμενης 
χριστιανής κόρης στην Κέρκυρα πριν ξεσπάσουν οι ταραχές εκεί:

Απρίλιος 6. Σαββάτο, ήλθε είδηση από την Κέρκυρα, ότι οι Εβραίοι 
της Κέρκυρας, εσταύρωσαν μια κορασίδα, κοπέλα ετών 12 και της αφαί- 
ρεσαν το αίμα, δια να κάμουν λειφές, και ότι επικρατεί εκεί μεγάλος ανα
βρασμός κατά των Εβραίων. Ήταν δε η κοπέλα Χριστιανή και ονομάζε- 
το Μαρία Δεσύλλα. Kat αμέσως μετά στις 9 Απριλίου αρχίζει η εξιστό- 
ρηση Της Μεγάλης Παρασκευής τα ενταύθα θλιβερά συμβάντα και αι 
απαίσιαι σκηναί.15

Ακολουθεί λεπτομερέστατη περιγραφή των γεγονότων, αντάξια των 
σελίδων του Καρρέρ' η μορφή της συγκεκριμένης καταγραφής εντυπωσιά
ζει και ξενίζει για την αναντιστοιχία της με τις υπόλοιπες καταγραφές του 
ημερολογίου, που είναι σύντομες, στεγνές και αναφέρονται σε άλλες γενι
κές τοπικές ειδήσεις κυρίως από το αστυνομικό δελτίο. Θα υπέθετε κανείς 
ότι ο συντάκτης του κειμένου, ευαισθητοποιημένος από τα θλιβερά συμβά
ντα, αισθάνεται την ανάγκη να τα απαθανατίσει καταχωρώντας τα στο 
προσωπικό του τεφτέρι. Το ενδιαφέρον όμως αυτό κείμενο δεν είναι προ
σωπικό δημιούργημα του Κλάδη, αλλά πιστή αντιγραφή του σχετικού 
δημοσιεύματος από τη ζακυνθινή εφημερίδα «Ελπίς»'75 76 το ακόμη πιο αξιο
σημείωτο δε είναι ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας έχει ημερομηνία όχι 
10 αλλά 24 Απριλίου. Τούτο σημαίνει ότι ο Κλάδης μεταφέρει το δημο
σίευμα στο «ημερολόγιο» του αντιγράφοντάς το και τοποθετώντας το στη 
σωστή ημερομηνία, όπως θα έκανε αν τηρούσε πραγματικό ημερολόγιο και

75. Ιωάννης Μ. Δεμέτης, Κυριότερα συμβάντα της νήσου Ζακύνθου 1874-1907 
υπό Διονυσίου Κλάδη, του ιερέως Παναγιώτη, Ζάκυνθος 2004, σ. 163-169.

76. Ελπίς, 24/4/1891.
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όχι τετράδιο καταγραφής των σημαντικότερων τοπικών συμβάντων επί 
των ημερών του, δηλαδή κάτι σαν χρονικό.77

Κατά τούτο λοιπόν και μόνο το συγκεκριμένο τεκμήριο είναι αξιομνημό
νευτο, επειδή αποτελεί στοιχείο της μελέτης των νοοτροπιών: ο συντάκτης 
—για τον οποίο άλλωστε δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα— ανήκει στην 
κατηγορία των απλών ανθρώπων, οι οποίοι ζουν συμμετοχικά την εποχή 
τους και επιθυμούν να αφήσουν πίσω τους τα δικά τους γραπτά χνάρια. 
Έτσι, στη λογική των προγόνων τους, παλαιών χρονικογράφων, απομνη- 
μονευτών, οικειοποιούνται τη συλλογική, τη δημόσια μνήμη, σαν να μην 
την εμπιστεύονται, και την καθιστούν προσιτότερη, αυθεντικότερη, προσω- 
πικότερη και για τούτο διαιωνίσιμη, κληρονομιά στις επερχόμενες γενιές' 
είναι ακόμη η ανάγκη για προσωπική έκφραση, έστω και με το λόγο τρί
των, όταν αυτός μας εκφράζει και αναπληρώνει δικές μας αφηγηματικές 
ανεπάρκειες, και η ατομική δήλωση για την προσωπική βίωση κοινών κατα
στάσεων: όλοι τα ζήσαμε εκείνα τα γεγονότα, αλλά ήμουν κι εγώ εκεί και 
μαρτυράω, έστω και με δανεική φωνή, για να περάσει η μνήμη στους δικούς 
μου όχι απρόσωπα αλλά μέσα από το πρόσωπο του δικού τους προγόνου.

Έτσι διαδραματίστηκαν τα «εβραϊκά» σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο. Ο 
αντίκτυπος, οπωσδήποτε εξασθενημένος, των ταραχών της Κέρκυρας έφτα
σε και στη Λευκάδα, όπου επίσης ζούσαν ελάχιστοι Ισραηλίτες. Η απου
σία όμως έγκυρων ειδήσεων και στην περίπτωση αυτή, αν και περιθωρια
κή, αναπαράγει από τον αθηναϊκό Τύπο τα συμβάντα σε διαφορετικές 
εκδοχές . Έτσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Εφημερίς»78 στη Λευκάδα: 
χριστιανοί τινες εκμανεντες εξυλοκόπησαν δύο Ισμαηλίτας και ένα ετραυ- 
μάτισαν διά λίθων. Αι Αρχαί ηναγκάσθησαν να εγκλείσωσι τους Ισμαηλί
τας εν τω φρουρίω, ο κατ’ αυτήν δε αναβρασμός παρά τω όχλω είνε ζωη
ρός. Χθες δε την νύκτα τηλεγραφήματα ανήγγειλαν ότι ο αναβρασμός επε- 
ξετάθη εις άπαντα τα χωρία της νήσου, φήμη δε κυκλοφορεί ότι εφονεύ- 
θησαν Ισραηλίται τινες.

Διαφορετικά παρουσιάζει σε σύντομη είδηση τα γεγονότα η εφημερίδα 
«Καιροί».79 Σύμφωνα με το έντυπο αυτό οι αντισημιτικές ταραχές από την

77. Γενικά η πλειονότητα των καταγραφών θυμίζει ειδήσεις εφημερίδων' για 
τούτο πιστεύω ότι ο Κλάδης αντλεί από τον τοπικό Τύπο και αντιγράφει ό,τι θεωρεί 
αξιομνημόνευτο.

78. Εφημερίς, 10/4/189Γ πβ και Παλλιγγενεσία, 9 και 10 Απριλίου 1891.
79. Καιροί, 15/4/1891' πβ και το φύλλο της 10/4/1891.
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Κέρκυρα μεταδόθηκαν και στη Λευκάδα, «ένθα, κατοικούσι 10 μόνον 
Εβραίοι υπήκοοι οθωμανοί. Ούτοι προσηνέχθησαν εις τον τούρκον πρόξε
νον, τη ενεργεία δε αυτού και οι δέκα Εβραίοι διεπεραιώθησαν εις Πρέβε
ζαν». Εξάλλου, μεμονωμένο θανατηφόρο περιστατικό καταγράφεται την 
ίδια ταραγμένη περίοδο και στο Μαντούδι της Χαλκίδας, όπου ο φόνος του 
Ισραηλίτη Ιωσά Φορνά από αγνώστους δεν ήταν δύσκολο να αποδοθεί 
άκριτα στο φανατισμό των χριστιανών χωρικών, σύμφωνα με την αθηναϊ
κή «Εφημερίδα».80 Ηπιότερο αντιεβραϊκό επεισόδιο απλής επίθεσης κατά 
εβραίου από εμπόρους γυρολόγους για άγνωστη αφορμή και αιτία κατα
γράφεται και στην Πάτρα στις 27 Μάι'ου.81 Είναι ευνόητο άλλωστε ότι 
οποιαδήποτε αντισημιτική εκδήλωση, οποιασδήποτε έντασης κι αν ήταν, 
οπουδήποτε κι αν εκδηλώθηκε την περίοδο αυτή —ακόμη κι αν επινοήθη
κε— εμφανίστηκε μεγεθυμένη από τον Τύπο της εποχής και πάντως συν
δέθηκε άμεσα ως ωστική συνέπεια του φονικού και του πογκρόμ κατά των 
εβραίων της Κέρκυρας.

Καθώς η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει την αποστολή τηλεγραφημάτων 
από την Κέρκυρα με ανταποκρίσεις σχετικές με το φόνο και την ανακριτι- 
κή πορεία, οι αθηναϊκές εφημερίδες ήταν υποχρεωμένες να ενημερώνονται 
είτε από τα τηλεγραφήματα των τοπικών αρχών είτε να αναδημοσιεύουν, 
με αναπόφευκτη τη σχετική καθυστέρηση, τις ειδήσεις όπως περνούσαν 
στον τοπικό Τύπο. Το αποτέλεσμα αυτής της ανεπαρκούς ή έμμεσης 
άντλησης ειδήσεων ήταν να βλέπουν το φως δημοσιεύματα με στοιχεία 
υπερβολικά ετερόκλητα μεταξύ τους ως προς τα περιγραφόμενα γεγονότα 
και κυρίως ανακριβή, τα οποία αντί για ενημέρωση προκαλούσαν σύγχυ
ση και πανικό, συμβάλλοντας έτσι στη διάχυση και διόγκωση του αντιση- 
μιτικού κλίματος.

ce

80. Εφημερίς, 10/4/1891.
81. Κοαροί, 29/5/1891.



» III <

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Ο Τύπος

Τα φαινόμενα αντισημιτισμού, που παρατηρούνται την άνοιξη του 1891 
σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο, μόνο ως προς τις εκδηλώσεις τους είναι όμοια' 
διαφέρουν ως προς τις αιτίες που τα υποκινούν, τις αφορμές που τα εξω
θούν σε έκρηξη, τη διάρκεια, την ένταση και τις συνέπειές τους —τα επει
σόδια της Κέρκυρας αναίμακτα στην αρχή είχαν μεγαλύτερη έκταση και 
διάρκεια — αλλά κυρίως διέφεραν ως προς την ποιοτική χροιά των κοινω
νικών αντιδράσεων.

Η αίσθηση που αποκτά κανείς μελετώντας τις εκρήξεις αντισημιτισμού 
στα δυο αυτά νησιά του Ιουνίου είναι αξιοσημείωτα διαφορετική, έτσι όπως 
τουλάχιστον αντανακλάται μέσα από τα δημοσιεύματα της εποχής, Τύπο, 
φυλλάδια, μελέτες. Στην περίπτωση της Κέρκυρας η εντύπωση που δημι- 
ουργείται σε κάποιον που μελετά τις πηγές είναι ότι πρόκειται για μια κοι
νωνία γενικά αρνητική απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο, σχεδόν εχθρική, με 
ένα ρατσισμό διάχυτο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα' υπάρχουν ασφαλώς 
και οι πολίτες εκείνοι που, αν δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ή να εκφρα
στούν φανερά και σθεναρά ως φιλοσημίτες, πάντως στην ταραγμένη εκεί
νη περίοδο κράτησαν στάση τουλάχιστον ουδέτερη ως προς τις βιαιότητες, 
δείχνοντας ψυχραιμία και ορθοφροσύνη απέναντι στο φανατισμό και τον 
πανικό της πλειοψηφίας των κατοίκων της πόλης. Η περίπτωση του καθη
γητή του Γυμνασίου Αντ. Ποφάντη, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, είναι 
ενδεικτική και οπωσδήποτε όχι μοναδική.

Αντίθετα με την κερκυραϊκή η στάση της ζακυνθινής κοινωνίας απένα
ντι στην εβραϊκή κοινότητα υπήρξε όχι απλά ανεκτική, γενικευμένα κατα
φατική αλλά περιπτωσιακά ακόμη και φίλια. Οι εβραίοι της Ζακύνθου
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παρά τη χωροταξική τους γκετοποίηση ήσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ενσω
ματωμένοι στον κοινωνικό ιστό της πόλης: Υπήρχαν από τη μια μεριά οι 
διακεκριμένοι εβραίοι, πρόσωπα αξιοσέβαστα, κοινής αποδοχής, όπως ο 
γιατρός Ντε Σέμο λ.χ., που συναναστρέφονταν τη χριστιανική καλή κοι
νωνία του νησιού ισότιμα' και από την άλλη φιλήσυχοι βιοπαλαιστές, 
μικροεπαγγελματίες και μεροκαματιάρηδες, που λειτουργούσαν συντεχνια
κά, όπως οι παπλωματάδες για παράδειγμα, οι οποίοι εξυπηρετούσαν 
βασικές ανάγκες και λειτουργίες της πόλης και οι οποίοι παρά τον εθιμι
κό περίπαιγμά και τις παρενοχλήσεις που υφίσταντο, κυρίως από τον παι- 
δόκοσμο, ζούσαν ειρηνικά και ήσυχα με τους χριστιανούς συντοπίτες τους, 
όπως είδαμε να μας το μαρτυράει αδιάψευστα μια προσωπικότητα της 
ζακυνθινής κοινωνίας, ο Φρ. Καρρέρ.82 Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι η 
θετική εικόνα του εβραίου προβάλλεται και μέσα από τη ζακυνθινή λογο
τεχνία (Ξενόπουλος) αλλά όχι και από την κερκυραϊκή. Η λογοτεχνική 
αναπαράσταση των εβραϊκών γεγονότων του 1891 όμως είναι ένα θέμα που 
θα μας απασχολήσει στη συνέχεια σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.

Εδώ θα επιχειρήσουμε να παρακολουθήσουμε την εκδήλωση και εξέλι
ξη των δύο τάσεων, αντισημιτικών και φιλοσημιτικών, όπως αυτές εμφα
νίστηκαν στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο την άνοιξη του 1891 με αφορμή το 
φόνο της Ρουμπίνας Σάρδα, και όπως μας παρουσιάζονται μέσα από τον 
Τύπο της εποχής και από μια σειρά προπαγανδιστικά φυλλάδια, μπρο
σούρες και μονόφυλλα, που κυκλοφόρησαν τότε ανώνυμα ή επώνυμα, ως 
αντανάκλασμα των τεκταινομένων αλλά και ως μέσο διαμόρφωσης και 
χειραγώγησης των λαϊκών αντιλήψεων.

Πριν όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση της θέσης και 
του ρόλου που διαδραμάτισε η «τέταρτη εξουσία», ο Τύπος στην υπόθεση 
των «εβραϊκών», ας δούμε ποια ήταν, η στάση ενός άλλου εξουσιαστικού 
σώματος, της Εκκλησίας, σ’ ένα θέμα, το οποίο, τουλάχιστον ως προς τις

82. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 172-173. Πβ. και τη μαρτυρία του conte Paolo 
Mercati (αρχές του 19ου αι.) για την κακή οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας 
των εβραίων της Ζακύνθου: Οι Εβραίοι της Ζακύνθου, οι οποίοι είναι περίπου τρια
κόσιοι και κατά την πλειοφηφία τους άποροι, είναι περιορισμένοι στο Γκέτο, που βρί
σκεται σχεδόν στο κέντρο της Πόλεως και στο οποίο υπάρχουν δύο Συναγωγές. 
Θάβουν τους νεκρούς τους σ’ ένα ύφωμα κοντά στην Πόλη, όπου έχουν το Κοιμητή
ριό τους. Ιστορική και στατιστική πραγματεία για την πόλη και τη νήσο της Ζακύν
θου συνταχθείσα υπό του Κάντε Παύλου Μερκάτη το έτος 1811, μτφρ. Βαγγέλης 
Κεφαλλονίτης, Ζάκυνθος 2002, σ. 64.
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αφορμές και τις εκδηλώσεις του είχε καθαρά θρησκευτικό περίβλημα.
Πλατιά διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη στη χριστιανική κοινότητα 

ήταν η πεποίθηση ότι οι ανθρωποθυσίες χριστιανοπαίδων από τους εβραί- 
ους κατά τις μέρες του Πάσχα ήταν αναπόφευκτες και αναμενόμενες, προ- 
κειμένου να χρησιμοποιηθεί το αίμα τους στην παρασκευή των άζυμων 
τους.83 Η πανάρχαια αυτή σκοταδιστική δοξασία —φαινόμενο όχι μόνο 
χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας— δεν φαίνεται να αντιμετωπίστη
κε με σθένος, ορθολογισμό και σοβαρότητα από την επίσημη Εκκλησία. 
Βεβαίως, δεν έλλειψαν κατά καιρούς οι περιπτώσεις, ως εξαιρέσεις μόνο 
αναφερόμενες, κάποιων φωτισμένων και θαρραλέων κληρικών, οι οποίοι 
δεν δίστασαν να αντιτεθούν στο κατεστημένο επιχειρώντας να διαφωτίσουν 
και να βγάλουν από την προκατάληψη και τον τυφλό φανατισμό τα κατά 
βάση αμαθή και χειραγωγούμενα ποίμνιά τους, δίχως όμως ικανοποιητι
κό αποτέλεσμα.

Εξάλλου, το ευρέως διαδεδομένο έθιμο της καύσης του Ιούδα κατά τη 
μέρα του Πάσχα84 με την ανοχή αλλά και τη συμμετοχή των ιερέων, στο 
βαθμό που λειτουργούσε στο επίπεδο του συμβολικού εκτόνωνε μεν το 
φανατισμό των χριστιανών εναντίον των αλλόθρησκων, των «σταυρωτών» 
εβραίων, ανατροφοδοτούσε όμως ταυτόχρονα και αναθέρμαινε το μίσος και 
την εχθρότητα επικεντρώνοντας και περιορίζοντας στο θρησκευτικό επίπεδο 
μόνο την αιτία της απόρριψης ενώ τα πραγματικά αίτια βρίσκονταν αλλού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σχεδόν πανελλήνιο αυτό έθιμο, εφαρμο
ζόμενο σε περιοχές όπου υπήρχαν εβραίοι ή εβραϊκές κοινότητες ούτε τόσο 
αθώο ήταν, ούτε ηθικά ανώδυνο και κοινωνικά ακίνδυνο' αντίθετα, σε μέρη

83. Για τις απαρχές της «ghezera», της συκοφαντίας του αίματος, βλέπε σημ. 12.
84. Το έθιμο της καύσης του Ιούδα ως εξηγητικός μύθος αντιεβραίκών εκδηλώ

σεων και συγχρόνως διασκέδασης των χριστιανών κατά τις ημέρες του Πάσχα οφεί
λεται στο γεγονός ότι το όνομα του «καταραμένου μαθητή» του Ιησού έγινε δηλωτι
κό της προδοσίας και της μοχθηρίας' η καύση όμως ανθρωπόμορφου ομοιώματος κατά 
τις ημέρες της άνοιξης είναι πανάρχαιο παγανιστικό έθιμο, διαδεδομένο όχι μόνο 
στους ελληνικούς πληθυσμούς, και συμβολίζει την καταστροφή του κακού (του χει
μώνα λ.χ.), την κάθαρση και την αναγέννηση της φύσης. Βλέπε πρόχειρα Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (λ. Ιούδας)' Λαογραφία 1 (1909) 375-377' Λαογραφία 15 
(1953) 466' Γ. Α. Μέγας, «Ο Ιούδας εις τας παραδόσεις του λαού», Λαογραφία 25 
(1967) 138-139. Tta το έθιμο της καύσης του Ιούδα στη Ζάκυνθο βλ. Ευτυχία Αμι- 
λήτου, «Έρωτας και θάνατος στο γκέτο. Η άλλη Ζάκυνθος του Γρ. Ξενόπουλου», 
Νέα Εστία, τ. 150, τχ. 1738 (Οκτ. 2001) 422-423.
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όπου οι άνθρωποι δεν είχαν ποτέ γνωρίσει δεν είχαν συνυπάρξει με εβραί- 
ους, ο «άλλος» ως εχθρικό υποκείμενο ήταν κάτι το εντελώς φανταστικό 
δίχως να μορφοποιείται σε συγκεκριμένα υπαρκτά πρόσωπα του περιβάλ
λοντος τους, τα οποία μέσα στην τοπική κοινωνία με τη ζωή και τις 
συμπεριφορές τους θα μπορούσαν να ανακαλέσουν κατά την τέλεση του 
εθίμου συγκεκριμένους και ποικίλους λόγους για απορρίψεις και αντιδρά
σεις, κλιμακούμενους από την πιο ήπια αντιπάθεια και συγκαλυμένη 
εχθρότητα έως την πιο βίαιη έκρηξη' για τούτο στις κοινωνίες αυτές το 
κάψιμο του Ιούδα ήταν λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένο και χαλαρό
τερη η συμμετοχική διαδικασία, καθώς το «μίσος» για το ξόανο-εβραίο 
ήταν αφηρημένο και συνεπώς άνευρο, χωρίς πάθος, περισσότερο παιχνίδι, 
ένα απλό εντέλει απενοχοποιημένο τελετουργικό.

Όσο κι αν το αντιεβραϊκό έθιμο της καύσης του Ιούδα έδινε συχνά 
αφορμές για το ξέσπασμα μικρών ή σοβαρότερων επεισοδίων σε κοινότη
τες, όπου υπήρχε έστω και περιορισμένη εκπροσώπηση εβραίων, παρά την 
ανοχή των πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχών γενικώς η κατάσταση δεν 
ξέφευγε προς ανεξέλεγκτα επίπεδα.85

Τα γεγονότα όμως του 1891 με τις διαστάσεις και την οξύτητα που έλα
βαν δεν άφησαν πλέον περιθώρια εφησυχασμού και αδράνειας στις επίση
μες εκκλησιαστικές αρχές. Η Εκκλησία βρέθηκε αυτή τη φορά μπροστά σε 
μια έκρηξη αντισημιτισμού τέτοια, που εξέθετε διεθνώς την ελληνική ορθο
δοξία και μείωνε το γόητρο της Ελλάδας. Η σοβαρότητα της κατάστασης 
την έφερε προ των ευθυνών της και κατέστησε σαφές στους εκκλησιαστι
κούς κύκλους ότι η παρέμβασή της ήταν πλέον αναγκαία προκειμένου να 
αποφευχθούν τα χειρότερα, καθώς το ορθόδοξο Πάσχα ήταν κοντά και το 
έθιμο του Ιούδα θα εύρισκε πρόσφορο έδαφος, εξαιτίας των ταραχών στην 
Κέρκυρα, για να πυροδοτήσει και νέες επικίνδυνες εστίες αντισημιτισμού

85. Εξαίρεση αποτελούν τα «Πατσιφικά» της Αθήνας του 1847, όταν το πλήθος, 
αντιδρώντας στην απαγόρευση της ελληνικής κυβέρνησης για την καύση του Ιούδα 
εξαιτίας της επίσκεψης του βαρώνου Rothschild, ξέσπασε την οργή του επιτιθέμενο 
και λεηλατώντας το σπίτι του εβραίου Νταβίντ Πατσίφικο, βρετανού υπήκοου, γεγο
νός που προκάλεσε σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και 
Αγγλίας. Για την υπόθεση Πατσίφικο βλέπε πρόχειρα B. Pierron, Εβραίοι..., σ. 35- 
38. Παλιότερα, ανάλογα επεισόδια είχαν προκληθεί στη Ζάκυνθο, όταν το 1760 οι 
χριστιανοί επιχείρησαν να καύσουν ομοίωμα του Ιούδα με τα χαρακτηριστικά όμως 
του εβραίου Ιάκ. ΤεντέσκΓ ο Ξενόπουλος το διασώζει στη Ραχήλ του. Γρ. Ξενόπου- 
λος, Θέατρο, ό.π., σ. 53.
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και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, με εγκύκλιό της η Ιερά Σύνο
δος της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 12 Απριλίου του 1891 καταδίκασε το 
έθιμο αυτό και αποφάσισε την κατάργησή του, όπου αυτό συνεχιζόταν 
ακόμη να αναβιώνει.86

Είναι αξιοσημείωτη η αιτιολόγηση και το σκεπτικό της Εκκλησίας, 
όπως διατυπώνεται στην εγκύκλιο, προκειμένου να πείσει και τους πλέον 
φανατικούς ή άξεστους ιερουργούς να συμμορφωθούν προς τις εκκλησιαστι
κές επιταγές και να εφαρμόσουν την απόφαση στο ποίμνιό τους, αποτρέ- 
ποντας άμεσα αλλά και στο μέλλον την τέλεση του εθίμου. Αξίζει να παρα
θέσουμε αποσπάσματα από την εγκύκλιο, μέσα από τα οποία αναδεικνύε- 
ται το πνεύμα του κειμένου αυτού:

Από των χρόνων της δουλείας του Έθνους ημών επεκράτησε πολλαχού 
το βάρβαρον έθος, iva κατά την αγίαν εορτήν του Πάσχα πυρπολήται 
πομπωδώς έξω των ιερών ναών ομοίωμα του Ιούδα [...]

Το έθος τούτο συν τη πνευματική προόδω και προκοπή του έθνους απο- 
δοκιμαζόμενον μεν υπό των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών, κατακρινόμενον δε 
υπό των πεφωτισμένων κληρικών και των ευ φρονούντων ορθοδόξων χρι
στιανών μικρόν κατά μικρόν εξέλιπεν εντελώς από των πλειστών μερών της 
Ελλάδος. Αλλ’ επειδή ενιαχού εξακολουθεί έως του νυν υφιστάμενον, η 
Σύνοδος [...] εντέλλεται υμίν iva δια προτροπών, συμβουλών και παραινέ
σεων κατορθώσητε να παύση υφιστάμενον και πραττόμενον το άκοσμον 
τούτο έθος [...] Οφείλομεν ημείς οι γνήσιοι οπαδοί του Ιησού Χριστού να 
δεικνύωμεν ανοχήν προς τους Ιουδαίους, όντας πλάσματα του Θεού και 
τέκνα αυτού [...] άτε πολίται Έλληνες τυγχάνοντες, τα αυτά κοινά βάρη, 
οία και ημείς, επομένως δέον να απολαύσωσι των αγαθών της ησυχίας, της 
ειρήνης, της τάξεως, μηδενός έχοντος το δικαίωμα του παρενοχλείν αυτοίς.

Η δε πομπώδης και οχλαγωγική καύσις ομοιώματος του Ιούδα κατά 
την επίσημον ημέραν του Πάσχα είναι εσχάτη χλεύη προς τους συμπολί-

86. Την εγκύκλιο «Περί του ούκ έξεστι τοΤς πιστοΤς πυρπολεΐν ομοίωμα τοϋ 
’Ιούδα έν τή εορτή τής λαμπροφόρου άναστάσεως τοΰ Σωτήρος Ίησοΰ Χρίστου» 
βλέπε Στεφ. Γιαννόπουλος, Συλλογή Εγκυκλίων I. Συνόδου, Αθήνα 1901, σ. 405- 
406. Στο θέμα επανήλθε η Εκκλησία και αργότερα με καταδικαστικές εγκυκλίους, 
ακόμη και στις μέρες μας. Άνθιμος, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, «Το έθιμο 
του καφίματος του Ιούδα», Χρονικά, τχ. 197 (Μάιος-Ιούνιος 2005) 9-10' πβ. και 
Ιωαν. X. Μούρτζιου, «Το φαινόμενο του αντισημιτισμού και η Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία» ό.π., σ.4.
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τας ημών Ιουδαίους και εξερεθίζει τα θρησκευτικά μίση του λαού κατ’ 
αυτών [...] Θέλετε καταβάλλει ου την τυχούσαν μέριμναν και σπουδήν, 
iva και τα έστιν όπου τελευταία λείφανα του βαρβάρου τούτου εθίμου εκλί- 
πωσιν προς τιμήν της εκκλησίας και του Έθνους ημών.

Αυτή υπήρξε τελικά η επίσημη θέση της Εκκλησίας τουλάχιστον στο 
θεσμικό επίπεδο, μολονότι η αποτελεσματικότητά της δεν ήταν ούτε άμεση 
ούτε γενικευμένη' η εκρίζωση του εθίμου στο βαθμό όπου έγινε, έγινε στα
διακά και ποτέ δεν εξαλείφθηκε εντελώς από όλα τα μέρη της Ελλάδας, 
όπου και σήμερα ακόμη συνεχίζει να αναβιώνει σε ορισμένες περιοχές σαν 
απολίθωμα του παρελθόντος, ενταγμένο σ’ ένα επιβιωματικό τελετουργι
κό, δίχως εσωτερικότητα και πάθος, απογυμνωμένο από θρησκευτικοφυ- 
λετικές σημάνσεις, και κάπου ταυτιζόμενο με το κάψιμο του καρνάβαλου 
κατά τα αποκριάτικα δρώμενα.

Ως προς τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές κι εδώ δεν υπήρξε καμιά 
παρέμβαση, για διαφορετικούς λόγους όμως στα δυο νησιά. Στην Κέρκυ
ρα ο μητροπολίτης ήταν άφαντος σ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων, ενώ 
στη Ζάκυνθο ο αρχιεπίσκοπος Διον. Λάτας έλειπε από το νησί τη Μ. 
Παρασκευή και επέστρεψε την επόμενη, όταν οι ταραχές είχαν πλέον κατα
λαγιάσει.87

«Ως ήτο και επόμενον μετά τα εν Κερκύρα και Ζακύνθω κατά των 
εβραίων συμβάντα, όλος ο Τύπος, ό τε ημέτερος και ο ευρωπαϊκός, επε- 
λήφθη της εξετάσεως των γεγονότων τούτων».88 Ας δούμε, λοιπόν, τη 
θέση που πήραν τα σημαντικότερα από τα φύλλα της εποχής (τοπικός,

87. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 208' πβ. και Γρ. Ξενόπουλος, Θέατρο, ό.π., 
σ. 55: «Και για κακή μας τύχη, λείπει στας Αθήνας ο Δεσπότης. Α, αν ήταν εδώ ο 
Λάτας, θάριχνε στη φωτιά νερό και όχι λάδι, όπως κάνουν μερικοί καλοθελητές»' η 
αναγωγή στον Κάρρερ είναι σαφής και άμεση. Η αδελφική διάθεση προς τους εβραί- 
ους αλλά και γενικότερα το πνεύμα ανεξιθρησκείας του Διον. Λάτα διαφαίνεται με 
συνέπεια και σαφήνεια μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας του Σιών. Θεοδόσιος 
Πυλαρινός, «Ο συντάκτης της θρησκευτικής εφημερίδος Σιών μητροπολίτης Διονύσιος 
(Λάτας) ως εκλαϊκευτής θεολόγος και κατηχητής», Άγιοι και εκκλησιαστικές προ
σωπικότητες στη Ζάκυνθο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Ζάκυνθος 6-9 Νοεμβρίου 
1997, Αθήνα 1999, τ. Α', σ. 290-291. Πρόσφατη συνοπτική βιογραφία εν όψει της 
γνωστής βιβλιογραφίας για τον Διονύσιο Β' Λάτα από τον π. Παναγ. Καποδίστρια, 
Ζακυνθινοί επίσκοποι στον κόσμο, Ζάκυνθος 2004, σ. 47-73. Για την αρνητική στάση 
που τήρησαν οι εκκλησιαστικές αρχές της Κέρκυρας κάνει λόγο και ο εισαγγελέας εφε- 
τών Μπένσης. Παράρτημα, σ. 225.

88. Φρ. Καρρέρ, ό.π., σ. 219.
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εθνικός, διεθνής Τύπος) αποφεύγοντας να επαναλάβουμε την αρθογραφία 
για τα γεγονότα και επικεντρώνοντας κυρίως στην ανάδειξη της πολιτικής 
και ιδεολογικής τους γραμμής.

Στον τοπικό κερκυραϊκό Τύπο η εφημερίδα του Ιάκωβου Πολυλά 
«Ρήγας ο Φεραίος» πρωτοστατεί στην αντισημιτική εκστρατεία και με τα 
πύρινα άρθρα του ίδιου του εκδότη συντηρεί και συνδαυλίζει το θρησκευτι- 
κοπολιτικό φανατισμό. Από τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους 
της εποχής του, έντονα πολιτικοποιημένο άτομο, στρατευμένος στο χώρο 
του τρικουπικού κόμματος με μεγάλη επιρροή στην κερκυραϊκή κοινωνία, 
ο Πολυλάς θα αποσχισθεί το 1884 από τον Τρικούπη και θα συνταχθεί με 
τον Δεληγιάννη, γεγονός που θα του στοιχίσει τη δημοτικότητά του. Στα 
«εβραϊκά» του 1891 θα πάρει ακραιφνώς θέση εναντίον των εβραίων κι έτσι 
θα έρθει σε σύγκρουση με την επίσημη κυβερνητική γραμμή του δεληγιαν- 
νικού κόμματος, επειδή δεν τιμώρησε ούτε καν επέπληξε τον «υβριστή» της 
Επτανήσου, πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο I. Γεννάδιο, αφήνοντας 
έκθετο τον κερκυραϊκό λαό στις ανακριβείς και προσβλητικές του κατηγο
ρίες. Από αυτή την αντιπολιτευτική θέση ο Πολυλάς στις δημοτικές εκλο
γές του Ιουλίου υποστήριξε με αμείωτη μαχητικότητα, εκμεταλλευόμενος 
πολιτικά τα «εβραϊκά», τον Μίκιο Θεοτόκη, ο οποίος τελικά κέρδισε τη 
δημαρχία από τον αντίπαλό του φιλοκυβερνητικό υποψήφιο Κ. Βασιλάκη.89

Ας σταθούμε για λίγο στην υπόθεση Γεννάδιου, επειδή έλαβε διαστά
σεις σε εθνικό επίπεδο και προκάλεσε αντιδράσεις από πολλές μεριές, και 
ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Οι βιαιοπραγίες εναντίον των 
εβραίων της Κέρκυρας που ακολούθησαν το φόνο της Ρουμπίνας Σάρδα, 
ήταν ο λόγος που προκάλεσε την αγανάκτηση και την οργή της διεθνούς 
εβραϊκής κοινότητας και όχι αυτός καθεαυτόν ο φόνος. Τότε ο πρεσβευτής 
της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάννης Γεννάδιος με την ανοχή προφανώς (ή 
και την υπόδειξη ίσως) της κυβέρνησης εδημοσίευσε στην έγκυρη, ευρείας 
κυκλοφορίας αγγλική εφημερίδα «Daily News» (Ημερήσια Νέα) στις 
13/25 Μάΐου 1891 έκθεση καταδικαστική της συμπεριφοράς των κερκυραί- 
ων, προκειμένου να κατευνάσει τη διεθνή κατακραυγή εναντίον της Ελλά
δας. Το κείμενο αυτό, ιδιαίτερα οξύ και μειωτικό για τον κερκυραϊκό και

89. Ιάκ. Πολυλάς, Άπαντα, αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1959, σ. κστ'-κη', 
λδ'-λε'. Ανδ. Μ. Ανδρεάδης «Ιάκωβος Πολυλάς. Τα τελευταία χρόνια της πολιτικής 
του ζωής», Έργα, τ. 3, Αθήνα 1940, σ. 149-156.
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γενικότερα τον επτανησιακό λαό, επέσυρε τις έντονες αντιδράσεις των 
επτανησίων90 αλλά όχι και της ελληνικής κυβέρνησης.

Ό,τι δεν έπραξε η κυβέρνηση εγκαλώντας τον πρεσβευτή της και απο- 
κηρύσσοντας το δημοσίευμά του, ανέλαβε να πράξει ο I. Πολυλάς, υπερα
σπιζόμενος την εθνική αλλά κυρίως την επτανησιακή τιμή και ηθική μέσα 
από την εφημερίδα του «Ρήγας ο Φεραίος». Στο φύλλο της 25γΚ Μαίου 
αναδημοσιεύει μέρος της έκθεσης με το πλέον προσβλητικό και αντεθνικό 
περιεχόμενο, την περίφημη πέμπτη παράγραφο, για να αντικρούσει με 
σχόλιά του τα επίμαχα σημεία της. Αξίζει να παραθέσουμε εδώ το από
σπασμα αυτό από την έκθεση Γενναδίου, καθώς όχι μόνο του Πολυλά 
αλλά και πολλών άλλων την κατακραυγή και την αποδοκιμασία επέσυρε 
και πολλά αγανακτισμένα δημοσιεύματα προκάλεσε:91

Η εν Ελλάδι κατάστασις, ην ανωτέρω υπέμνησα, και η πλήρης ευη
μερία ην άνευ υπερβολής εξέθηκα, κατά δυστυχίαν διεταράχθη σκληρώς 
υπό των Ιονίων ημών αδελφών, οίτινες ούτως ανύμνησαν ημάς ότι η 
μεσαιωνική ενετική παράδοσις δεν απεσβέσθη εν Επτανήσω. Ει και δε τα 
συμβάντα άτινα πάντες οικτείρομεν, δύνανται να θεωρηθώσιν ακατάσχε
τος έκρηξις λαϊκού αισθήματος ομοία προς την εν νέα Ορλεάνη ης εσχά
τως εγενόμεθα μάρτυρες, ουδέν ήττον πιστεύομεν ότι θα ήσαν αδύνατα εν 
οιωδήποτε άλλω τόπω της Ελλάδος. Οι Ιόνιοι ημών αδελφοί επομένως 
έχουσι προ εαυτών βαρείαν υποχρέωσιν, ην δυσκόλως θα δυνηθώσι ν’ απο- 
τίσωσι, τουτέστι να εξαγνίσωσι το έθνος εκ πράξεων, ων πάντη αθώα είναι 
η ολομέλεια του Ελληνικού λαού, και αίτινες πληρούσιν αυτόν αγανα- 
κτήσεως και αισχύνης.

Τα βασικά σημεία που προκαλούν το πατριωτικό φρόνημα του Πολυ-

90. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων εκδίδει την 31/5/1891 προς έγκριση από 
την κυβέρνηση ψήφισμα διαμαρτυρίας με το οποίο αναιρεί και καταδικάζει τις από
ψεις Γενναδίου αποκρούοντας «μετ’ αγανακτήσεως τα αισθήματα της μισαλλοδοξίας 
και μεσαιωνικής βαρβαρότητος άτινα αποδίδει εις τους Κερκυραίους». ΕΦΛ., ό.π., 
έγγρ. 29. Ο Νομάρχης Μπουκλάκος όμως με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσω
τερικών (7/6/1891) διατυπώνει την άποψη ότι δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να εγκρί
νει την έκδοση ψηφίσματος από το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίκει- 
νται ot δημοτικές εκλογές του Ιουλίου' αυτό θα έδινε αφορμή στους Θεοτόκη και 
Πολυλά να οξύνουν και πάλι την αντικυβερνητική τους πένα. ΕΦΛ, ό.π., έγγρ. 27.

91. Αναδημοσίευση των σχολιασμένων από τον Πολυλά αποσπασμάτων της έκθε
σης Γενναδίου βλέπε Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 223-225 και στη συνέχεια σχο
λιασμό του ίδιου' εφημερίδα Καιροί, 27/5/1891 και σε μονόφυλλο, βλ. εδώ σ. 93.
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λά και τα οποία σχολιάζει στο δημοσίευμά του είναι τα ακόλουθα:
α) Ο Γεννάδιος χαρακτηρίζει τους Ιόνιους απλώς αδελφούς, αρνούμε- 

νος έτσι «αυτοίς την ελληνικήν καταγωγήν [...] καθ’ ήν έννοιαν αποκαλεί 
κατόπιν αδελφούς των Ελλήνων τους Ισραηλίτας».

β) Ο πρεσβευτής αποδίδει την απαράδεκτη συμπεριφορά των επτανη- 
σίων στο ότι «η μεσαιωνική ενετική παράδοσις δεν απεσβέσθη εν Επτανή- 
σω». Στην αιτιολόγηση αυτή της κακής συμπεριφοράς των κερκυραίων ο 
Πολυλάς θυμίζει στον «ανιστόρητο Αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως» ότι οι βενετικές αρχές όχι μόνο δεν κατεδίωξαν αλλά αντίθετα έδω
σαν άσυλο σε πολλές οικογένειες εβραίων προσφύγων από την Ισπανία και 
την Ιταλία,92 παρείχαν «δε αυτοίς εξαιρετικήν προστασίαν, ην άλλως 
αντήμειβον οι εύποροι των Εβραίων δι’ αδρών χρηματικών παροχών προς 
τους Πρεβεδούρους».

γ) Η αγαθή αυτή συμβίωση χριστιανών και εβραίων και η ευημερία 
των τελευταίων δεν παρέχει λογική εξήγηση για την έκρηξη του χριστια
νικού λαϊκού αισθήματος με τέτοια αγριότητα μετά την αποφράδα ημέρα 
της 1ης Απριλίου.

δ) Ως προς την αγανάκτηση του Γενναδίου ότι σε κανένα άλλο μέρος 
της Ελλάδας δεν θα μπορούσαν να συμβούν τέτοια ακραία φαινόμενα αυτο
δικίας, ο Πολυλάς υπενθυμίζει ότι «ο λαός των Αθηνών (του οποίου ο 
Κύριος Γεννάδιος δεν αμφισβητεί το γνήσιον της ελληνικής καταγωγής)» 
προέβη σε ανάλογης έντασης βιαιότητες κατά την πτώση της Οικουμενι
κής Κυβέρνησης93 και υπήρξαν αρκετοί νεκροί από τις συγκρούσεις του εξε- 
γερμένου πλήθους με τις στρατιωτικές δυνάμεις. Έτσι αντικρούει ο Πολυ
λάς τις επιλήψιμες απόψεις του Γεννάδιου, υπερασπιζόμενος τον αδίκως 
διασυρόμενο επτανησιακό λαό.

Η συνεχιζόμενη σιωπή όμως της κυβέρνησης Δεληγιάννη αναγκάζει τον 
Πολυλά να επανέλθει με δημοσίευμά του λίγες μέρες αργότερα94 στο θέμα 
της επίσημης αποκατάστασης του ονόματος των επτανησίων. Καλεί την

92. Για τους εβραίους πρόσφυγες από την Ιταλία βλέπε Attilio Milano, Scoria__ ,
σ. 74-78 κ.α.

93. «Οικουμενική» —ο χαρακτηρισμός οφείλεται στον Θ. Ζαΐμη— εκλήθη η 
κυβέρνηση που σχημάτισε το 1877 ο ναύαρχος Κων. Κανάρης με τη συνεργασία όλων 
των πολιτικών κομμάτων της εποχής. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 
1770-1923, μτφρ. Α. ΞανΟόπουλος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 31989, σ. 200-201, 220.

94. Ρήγας ο Φεραίος, 2 Ιουνίου 1891.
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κυβέρνηση να πράξει το καθήκον της: Να αναιρέσει τις δηλώσεις του έλλη- 
να πρεσβευτή στο Λονδίνο, ο οποίος αποκήρυξε τους επτανησίους ως ανά
ξιους να φέρουν το ελληνικό όνομα εξαιτίας των γεγονότων της Κέρκυρας 
και της Ζακύνθου' να αποκαταστήσει την υπόληψη των συμπατριωτών του 
και να εξαγνίσει το ελληνικό έθνος από το εθνικό όνειδος που προκάλεσαν 
οι δηλώσεις του έλληνα διπλωμάτη.

Υπενθυμίζει ο αρθρογράφος ότι οι κάτοικοι των Ιόνιων νησιών αυθόρμη
τα επεζήτησαν την Ένωση και στη συνέχεια απέδειξαν με την όλη στάση 
τους ότι ταυτίζονται απόλυτα με τις τύχες του ελληνικού Βασιλείου για το 
κοινό εθνικό όφελος. Η προσβολή, συνεπώς, και η μομφή από μέρους των 
ευρωπαίων και μάλιστα των άγγλων δεν περιορίζεται μόνο στους κερκυραί- 
ους και τους ζακυνθινούς αλλά επεκτείνεται και σε όλους τους υπόλοιπους 
έλληνες. Για του λόγου το αληθές επικαλείται, υπενθυμίζοντας στην κυβέρ
νηση, τα γεγονότα στο Δήλεσι, τα οποία μολονότι διεπράχθησαν «εντός των 
αρχαίων ελληνικών επαρχιών», δεν άφησαν αδιάφορους τους Ιόνιους, όπως 
θα μπορούσε να συμβεί' αντίθετα, δύο κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι, ένας 
κερκυραίος κι ένας ζακυνθινός, ύψωσαν στη Βουλή φωνή διαμαρτυρίας στην 
κυβερνητική πρόταση για την καταβολή αποζημίωσης σε μια από τις χήρες 
των σφαγέντων άγγλων, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με ομολογία της 
κυβέρνησης για συνενοχή και ευθύνη εθνική στο στυγερό έγκλημα. Θυμίζει 
ότι ο τότε έλληνας πρεσβευτής στο Λονδίνο Π. Βράιλας κατέβαλε κάθε προ
σπάθεια να διαφωτίσει και αναστρέψει τη γνώμη του αγγλικού λαού. Και 
καταλήγει ο Πολυλάς ότι η σιωπή του Δεληγιάννη θα καταστήσει την 
κυβέρνηση υπόλογη απέναντι ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Σαφή αντιεβραϊκή στάση τήρησαν και άλλες κερκυραϊκές εφημερίδες, 
«Εργάτης», «Αλήθεια», «Εθνική», οι οποίες επέτειναν το μίσος των χρι
στιανών εναντίον των εβραίων δημοσιεύοντας καθημερινά ψευδείς ειδήσεις 
και ανακρίβειες ως προς την πορεία των ανακρίσεων. Στις λίγες εξαιρέ
σεις, που τόλμησαν να αρθρώσουν αντίθετη φωνή στο γενικευμένο κύμα 
κατακραυγής και μίσους εναντίον των Ισραηλιτών, συγκαταλέγεται και η 
κερκυραϊκή εφημερίδα «Επόπτης», η οποία «εκ φιλανθρωπίας κινουμένη», 
κατά τον εισαγγελέα Κεφαλά, δεν δίσταζε με συνεχή άρθρα της να κατα
δικάζει τις βαρβαρότητες εναντίον των εβραίων.95

95. Στην έκθεσή του ο Θεαγ. Κεφαλάς κάνει λόγο συνοπτικά και για τη στάση 
που κράτησε ο Τύπος ως προς τα «εβραϊκά» αναφερόμενος σε συγκεκριμένα φύλλα
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Με τον τίτλο «Τα θλιβερά συμβάντα» η ζακυνθινή εφημερίδα «Ελπίς»96 
αρκετές μέρες μετά τα γεγονότα προβαίνει σε εκτενή, λογοτεχνικά περι
γραφική και αμερόληπτη αφήγηση των όσων θλιβερών επεισοδίων διαδρα
ματίστηκαν τη Μ. Παρασκευή στο νησί και σε όσα ως σκέψεις ακολούθη
σαν τις επόμενες μέρες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει άρθρο της ίδιας εφημερίδας,97 στο 
οποίο ο ανώνυμος αρθρογράφος με λογικά και ιστορικά επιχειρήματα υπε
ρασπίζεται τον πολιτισμό και το ήθος του ζακυνθινού και του κερκυραϊκού 
λαού απέναντι στις άδικες κατηγορίες του πρεσβευτή Γεννάδιου και όσων 
συμμερίζονται τις απόψεις του. Στο πρώτο μέρος του άρθρου προβάλλεται 
η παραδοσιακά αγαθή συμβίωση χριστιανών και εβραίων στην Κέρκυρα 
και ιδίως στη Ζάκυνθο και το πολιτισμένο επίπεδο των κοινωνικών σχέ
σεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται 
από άσχετους για βαρβαρότητα και απολίτιστη συμπεριφορά είναι πέρα για 
πέρα άδικες, καθώς «ο Λαός της Κέρκυρας, ο Λαός της Ζακύνθου, δεν 
είναι Λαοί βάρβαροι, δεν είναι Λαοί απολίτιστοι, είναι Λαοί ευγενείς, Λαοί 
αλύμαντον εν τω μετώπω αυτών φέροντες του πολιτισμού την σφραγίδα».

Στο δεύτερο μέρος του δημοσιεύματος ο αρθρογράφος, αναφέροντας 
συγκεκριμένα παραδείγματα από το διεθνή χώρο, (Γαλλία, Αγγλία, 
Ρωσία, Ισπανία κ.λπ.), επιχειρεί να αποδείξει και ιστορικά ότι οι κερκυ- 
ραίοι και οι ζακυνθινοί δεν αποτελούν μοναδικό κακό παράδειγμα απολίτι
στων λαών με ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά ότι όλοι οι λαοί υπό το κρά
τος οποιουδήποτε πάθους και λειτουργώντας με την ψυχολογία του όχλου 
μπορούν να προβούν σε αντίστοιχες πράξεις ντροπής και βαρβαρότητας. 
Είναι αξιοσημείωτο πόσο ot απόψεις και το ύφος των συγκεκριμένων δημο
σιευμάτων συμπίπτουν και θυμίζουν τις απόψεις και την επιχειρηματολογία 
του Φρ. Καρρέρ, όταν υπεραμύνεται του επτανησιακού πολιτισμού.98

Δίχως, ασφαλώς, να έχουμε εξαντλήσει τη διαπραγμάτευση των «εβραϊ
κών» στον τοπικό Τύπο, θα κάνουμε στη συνέχεια μια περιδιάβαση στα 
σημαντικότερα αθηναϊκά φύλλα της εποχής για να παρακολουθήσουμε την

επτανησιακά και αθηναϊκά' βλ. Παράρτημα, σ. 168-172.
96. Ελπίς, 24 Απριλίου 189Γ πβ. και ημερολόγιο Κλάδη για το οποίο έγινε λόγος 

εδώ στη σ. 56.
97. Με τίτλο «Κέρκυρα, Ζάκυνθος» το άρθρο δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες, 

Ελπίς, 5 και 7 Μάι'ου 1891.
98. Πβ. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 220, 230-255.
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ενημέρωση και τη διάχυση των σχετικών ειδήσεων εκτός του χώρου των 
διαδραματιζόμενων.

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία καθημερινή εφημερίδα, η «Εφημερίς» του 
Κορόμηλά, είναι η πρώτη που δημοσιεύει την είδηση του φόνου της εβραι- 
οπούλας στην Κέρκυρα," με πολλές όμως ανακρίβειες ως προς την πλοκή 
της υπόθεσης. Ως το κατεξοχήν ειδησεογραφικό όργανο της εποχής99 100 θα 
επανέλθει την επομένη με εξίσου σύντομο δημοσίευμα όπου δίνει καθαρότε
ρη την εικόνα του φόνου και των εκτιμήσεων για τα αίτια και τους υπόπτους

Είναι ευνόητο ότι δεν θα αναφερθούμε διεξοδικά σε όλη την ειδησεο- 
γραφία παρακολουθώντας φύλλο προς φύλλο για δύο μήνες την αρθρο- 
γραφία της εφημερίδας. Θα σταθούμε μόνο σε κάποια, τα πλέον ουσιώδη, 
δημοσιεύματα μέσω των οποίων και θα επιχειρήσουμε να δώσουμε το 
στίγμα του εντύπου ως προς το θέμα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Από το φύλλο της 7^ Απριλίου η «Εφημερίς» επιδίδεται στη δημοσί
ευση ειδήσεων, που φτάνουν δι’ αλληλογραφίας από τους ανταποκριτές 
της,101 σχετικών με τις ταραχές που έγιναν με πρωτεργάτες τους χριστια
νούς εναντίον των εβραίων αμέσως μετά το φόνο. Οι λεπτομερείς περι
γραφές των βιαιοτήτων με τα σενάρια γύρω από την ταυτότητα των φονέ- 
ων και τον χαρακτήρα των επισοδίων, καθώς και τα πραγματικά αίτια που 
υποκρύπτονται σ’ αυτά εναλλάσσονται και αυτοαναιρούνται από τη μια 
ανταπόκριση ώς την άλλη. Η εφημερίδα πάντως πιστεύει ότι «εφ’ όσον αι 
Αρχαί και η Κυβέρνησις προ πάντων εννοούσι να παραταθεί η κατάστασις 
αύτη η καταισχίνουσα και τον ελληνικόν λαόν και τας Αρχάς, βεβαίως το 
κακόν θα αυξήση. Έχομεν παρ’ αξιόπιστων προσώπων την πληροφορίαν

99. Εφημερίς, 3/4/189Γ την επομένη, 4 Απριλίου, η εφημερίδα θα επανελθεί και 
θα συνεχίσει την ειδησεογραφία για το θέμα με πυκνές δημοσιεύσεις άλλοτε σύντομων 
ειδήσεων και άλλοτε εκτενών ανταποκρίσεων στις ακόλουθες ημερομηνίες: 7, 8, 9, 10, 
11, 14, 17, 20, 21, 22-23, 24, 26, 28, 29, 30 Απριλίου' 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 
22, 27, 28 Μα'ίου και 4 Ιουνίου 1891.

100. Για την Εφημερίς βλέπε Κ. Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τ. Α' 
(1790-1900), Αθήνα 1957, σ. 129-140.

101. Σε όλα τα αθηναϊκά φύλλα υπάρχουν διαμαρτυρίες για την απόφαση του 
Νομάρχη της Κέρκυρας να απαγορεύσει στο τοπικό τηλεγραφείο αμέσως μετά τα 
επεισόδια να δέχεται ανταποκρίσεις σχετικές με το θέμα του φόνου των ανακρίσεων 
και των ταραχών. Έτσι, όλες οι εκτός της Κέρκυρας εφημερίδες ήσαν υποχρεωμένες 
να λαβαίνουν τα κείμενα των ανταποκριτών τους με το ταχυδρομείο ή να αναδημο
σιεύουν από τον κερκυραϊκό Τύπο.
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ότι η τραγική αύτη υπόθεσις έχει και κερδοσκοπικόν χαρακτήρα, και... 
πολιτικόν ακόμη [...]. Εν Κέρκυρα έμποροί τινες επώλησαν προ τίνος 
έλαιον εις κατωτάτας τιμάς, συμφέρει δε εις αυτούς η παράτασις της κατα- 
στάσεως ταύτης. Η τιμή του ελαίου υψώθη, εξαγωγή δεν γίνεται και ουτω 
η υπόθεσις πηγαίνει πολύ καλά». Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο 
αντίκτυπος των ταραχών έφθασε μέχρι τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, όπου 
επίσης ζουν Ισραηλίτες.102

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει άλλο άρθρο στο ίδιο φύλλο της «Εφη- 
μερίδος» με τίτλο «Ο αντισημιτισμός εν Ελλάδι», στο οποίο ο αρθρογρά- 
φος με το ψευδώνυμο «Παρατηρητής» αναλύει το θέμα αυτό με αφορμή 
τα γεγονότα της Κέρκυρας. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι κατά 
τρόπο ειρωνικό πριν λίγους μήνες η ίδια εφημερίδα είχε δημοσιεύσει άρθρο 
με τον ίδιο τίτλο στη μόνιμη στήλη της «Πινακίδες»,103 όπου ο συντάκτης 
του υποστήριζε ότι δεν υπάρχει σοβαρός αντισημιτισμός στην Ελλάδα και 
προέβαινε σε καυστική, κατακεραυνωτική παρουσίαση των έργων και των 
αντισημιτικών απόψεων της Μαρίας Μηχανίδου.104 Κατά την άποψή του 
σε όλο τον κόσμο, «ο αντισημιτισμός είνε θηρίον με γαμψούς όνυχας και 
σπινθηροβολούντα όμματα, που δεν χορατεύει» πλην όμως, «ευρίσκεται, 
δόξα τω θεώ, και ένας ευλογημένος τόπος εις την Ανατολήν, όπου το 
θηρίον αυτό δεν το ευρίσκετε ή δια να είμαι ακριβέστερος, το ευρίσκετε υπό 
άλλην μορφήν ακίνδυνον όλως. Ο τόπος αυτός είνε η Ελλάς. Και εις την 
Ελλάδα ο αντισημιτισμός είνε η μικροσκοπική μαϊμού.»

Αυτά πίστευαν πολλοί πριν από την I7) Απριλίου του 1891, αυτά πίστευε 
και έγραφε κι ο Μπ. Άννινος ως δημοσιογράφος της «Εφημερίδος» χλευ

102. Εφημερίς, 10 Απριλίου 1891. Για τα επεισόδια σε Ζάκυνθο και Λευκάδα 
έγινε λόγος προηγουμένως στη σ. 48-57 και 57-58 αντίστοιχα.

103. Εφημερίς, 25 Ιανουάριου 1891, δύο περίπου μήνες πριν από τα γεγονότα του 
Απρίλη' ο συντάκτης του καθημερινού χρονογραφήματος με τον τίτλο «Πινακίδες» 
είναι ο Μπάμπης Άννινος. Κ. Μάγερ, ό.π., τ. Α', σ. 131, 139. Πβ. Και Γ. Μαρ
γαρίτης, «Ελληνικός αντισημιτισμός: Μια περιήγηση, 1821, 1891, 1931», Ο Ελληνι
κός εβραϊσμός, ό.π., σ. 19. Την άποψη ότι «ουδέποτε εξεδηλώθη επικίνδυνος αντιση
μιτισμός και δή και διωγμός ανά τας εβραϊκάς Κοινότητας της τε Παλαιάς και της 
Νέας Ελλάδος [...], αλλά τουναντίον at Κοινότητες αύται, τουλάχιστον της Παλαι- 
άς Ελλάδος, έζων αρμονικώς μετά των ορθοδόξων και κατά κανόνα συνεμερίζοντο τα 
πατριωτικά αυτών αισθήματα» ασπάζεται και σαφώς υποστηρίζει και ο καθηγητής της 
θεολογίας Παν. I. Μπρατσιώτης στο λ. αντισημιτισμός που υπογράφει στη Θρη
σκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1963, τ. 2, στήλη 924-927.

104. Για το αντισημιτικό έργο της Μαρίας Μηχανίδου βλέπε παρακάτω σ. 126.
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άζοντας τον αντισημιτισμό της Μ. Μηχανίδου και άλλων ολίγων ομοϊδε
ατών της. Από την ψευδαίσθηση και τον εφησυχασμό θα τον βγάλουν τα 
γεγονότα της Κέρκυρας. Θεωρώ ότι το ίδιο πρόσωπο έχει γράψει και τα 
δύο διαφορετικά άρθρα έστω και αν το πρώτο είναι ανυπόγραφο. Προ των 
«αποτρόπαιων πράξεων», λοιπόν, που συντελούνται στην Κέρκυρα ενα
ντίον των εβραίων ο συντάκτης του άρθρου θα υποχρεωθεί να αναθεωρή
σει ώς ένα βαθμό τις απόψεις του και να παραδεχτεί ότι ο παρών ανα
βρασμός στο νησί του Ιονίου δεν μπορεί παρά μόνο ως αντισημιτισμός να 
εκληφθεί: «Ευρισκόμεθα επομένως προ αληθούς κρούσματος αντισημιτι
σμού, εξεγερθέντος εκ τυχαίου περιστατικού, όστις διόλου παράδοξον να 
λάβη λίαν επικινδύνους διαστάσεις».

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο η πολυαριθμότερη ίσως όλων κερκυραϊκή 
ισραηλιτική κοινότητα διαθέτει στα σπλάχνα της αξιόλογα και ξεχωριστά 
μέλη στο χώρο της εμπορικής, κοινωνικής, και πολιτικής ζωής του νησι
ού. Όλοι αυτοί ζουν ειρηνικά με τους ντόπιους, «κερκυραίους θεωρούντες 
εαυτούς και ως κερκυραίοι θεωρούμενοι».

Κατηγορεί, συνεπώς, ο συντάκτης του άρθρου την κυβέρνηση αλλά και 
τις τοπικές αρχές ότι στη διαχείριση του θέματος έδειξαν κατάδηλη αδρά
νεια, αναποφασιστικότητα και ανικανότητα με τα γνωστά σε όλους και 
επαίσχυντα αποτελέσματα. Κάνει τέλος έκκληση στις τοπικές δυνάμεις και 
από τις δυο πλευρές, να συντονιστούν όλοι οι «εξασκούντες επιρροήν τινα 
ανεπτυγμένοι, νοήμονες και άξιοι του ονόματος του ανθρώπου πολίται, 
ανεξαρτήτως θρησκεύματος και εθνικότητος» και να βοηθήσουν ώστε να 
δοθεί το ταχύτερο δυνατόν τέλος στην επονείδιστη κατάσταση.

Από τις 20 Απριλίου η «Εφημερίς» αρχίζει να δημοσιεύει και τις ειδή
σεις που φτάνουν από τη Ζάκυνθο σχετικά με τα εκεί αντιεβράίκά επεισό
δια, ενώ συνεχίζει παράλληλα την ειδησεογραφία και για τα κερκυραϊκά 
τεκταινόμενα.

Ανάλογα με τις ανταποκρίσεις που φτάνουν και την ένταση των ταρα
χών στα δυο νησιά του Ιονίου η εφημερίδα του Κορόμηλά δεν περιορίζε
ται μόνο στην απλή δημοσίευση των ειδήσεων αλλά αφιερώνει εκτενή 
άρθρα στο θέμα των αγαθών σχέσεων χριστιανών και εβραίων αλλά και 
στις συκοφαντίες, στους μύθους και τα στερεότυπα που διαιωνίζονται εξά- 
πτοντας τα πνεύματα και φανατίζοντας τα πλήθη.105

105. Τέτοια άρθρα είναι της 29 Απριλίου, 2 και 3 Μα'ίου.
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Από την όλη αρθρογραφία της «Εφημερίδος» προκύπτει ότι αυτή έχει 
σαφή αντιδεληγιαννική πολιτική τοποθέτηση106 107 και είναι ευμενώς διακεί- 
μενη απέναντι των εβραίων. Ιδιαίτερα στο άρθρο της 2“? Μάί'ου δρομείς 
εξαπολύονται οι κατηγορίες και οι μομφές εναντίον των επτανησίων ως 
υπεύθυνων για τη δημιουργία αντισημιτικού κλίματος και ζητήματος στην 
Ελλάδα:

Οι συμπολίται ημών Κερκυραίοι κατώρθωσαν να γεννήσωσιν εν Ελλά- 
δι ζήτημα αντισημιτικόν' ο τρόπος, δι ου το κατώρθωσαν, ουδόλως τιμά 
την ευφυΐα των, αλλ ’ ούτε εμφαίνει την άκραν εντιμότητα των επικρατέ
στερων, εκ των χριστιανικών, της αγοράς εκείνης στοιχείων' διότι είναι 
σχεδόν αποδεδειγμένου, ότι εμπορικά υπήρξαν τα ελατήρια της μυσαράς 
τραγωδίας, δι’ ης ο όχλος της Κέρκυρας παρωρμήθη εις εξέγερσιν κατά 
των Ισραηλιτών. Η αντισημιτική εξέγερσις από Κέρκυρας μετεδόθη εις 
Ζάκυνθον και περαιτέρω ουχί, κατ’ ευτυχίαν' δια να αποδειχθή εκείνο, το 
οποίον κενολόγος επιπολαιότης εκάστοτε επαναλαμβάνει, ότι οι Επτανή- 
σιοι —δηλαδή κυρίως Κερκυραίοι και Ζακύνθιοι — είνε οι μάλλον πεπολι- 
τισμενοι εκ των Ελλήνων. Όχι ημείς εχομεν πέντοτε εναντίαν ιδέαν ' υπό 
το ελαφρόν επίχρισμα του ευρωπαϊκού δήθεν πολιτισμού, δια του οποίου 
τους περιήλειφεν η Ενετική και μετά ταύτα η Αγγλική κατοχή, οι συ μπο
λ ίται ημών Επτανήσιοι κρύπτουσι και ελαττώματα και ελλείψεις μεγάλας, 
ευρωπαϊκής άλως καταγωγής, τα αισθήματα αυτά και τας ορμάς τας ύπου
λους και απανθρώπους και ήκιστα Ελληνικάς, ας εκδηλούσι τας ημέρας 
ταύτας εναντίον των Ελλήνων Ισραηλιτών, είτε εξ αμαθείας και τυφλώσε- 
ως, είτε εκ ταπεινοτάτων αιτίων, επαισχύντων συμφερόντων. Είνε πικροί 
οι λόγοι ημών ούτοΓ αλλ’ ας μη λυπηθώσιν οι ημέτεροι συμπολίται Κερ
κυραίοι και Ζακύνθιοι, διότι αυτοί κατεπίκραναν κατήσχυναν τον Ελληνι
σμόν ολόκληρον δια της διαγωγής των και ανεκόλαψαν επί του μετώπου 
αυτού το στίγμα της ατιμίας το οποίον μόνον οι βάρβαροι της Ευρώπης 
αντισημίται έφερον μέχρι τούδελ07

106. Π.χ. στο φύλλο της 3/5/1891 η Εφημερίς ρητά αιτιάται την κυβέρνηση: «Ο 
κ. Δηλιγιάννης από μηνάς και πλέον κακουργεί εν Κέρκυρα' είνε αυτός ο ηθικός 
αυτουργός του ακατανομάστου εγκλήματος, όπερ από μηνός ολόκληρος πληθυσμός 
διαπράττει εναντίον επακισχιλίων δυστυχών και εγκαταλελειμμένων πλασμάτων».

107. Το αντιεπτανησιακό μένος που εκφράζεται κυρίως στο δημοσίευμα αυτό θα 
εξοργίσει τον Καρρέρ, ο οποίος στο βιβλίο του θα αντιδράσει έντονα αντικρούοντας τις 
μομφές και απαντώντας εκτενέστατα στις κατηγορίες που προσάπτουν στον επτανη
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Στο ίδιο άρθρο προβάλλεται η άποψη ότι καθαρά οικονομικοί λόγοι 
βρίσκονται πίσω από το γενικότερο αντισημιτικό κλίμα που παρουσιάζει 
έξαρση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, λόγω του κλωνισμού που 
υφίστανται οι χρηματιστηριακές αγορές, εξαιτίας της απαίτησης της τρά
πεζας Ρότσιλντ να πραγματοποιήσει το ρωσικό δάνειο και της κήρυξης του 
πολέμου εναντίον των ρωσικών χρεωγράφων:108

Ώστε η εβραϊκή χρηματιστηριακή εκστρατεία διωργανώθη πρώτον κατά 
της Ρωσσίας' ίσως εκ των ειδήσεων τούτων προεκυφεν η διάδοσις, ότι και 
εναντίον της Ελλάδος εξεστράτευσαν χρηματιστικώς οι Εβραίοι του Βερο
λίνου και του Λονδίνου, ένεκα των ταραχών της Κέρκυρας και Ζακύνθου.

Τελικώς ο αρθρογράφος δεν πιστεύει σε μια τέτοιου τύπου εβραϊκή εκδί
κηση, γιατί είναι γνωστό ότι «οι εβραίοι εκδικούνται κερδαίνοντες χρήμα
τα και ουχί ζημιούμενοι»' και καταλήγει το άρθρο: Ώστε ημείς δεν επιρ-

σιακό λαό με το να προβάλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊ
σμός..., σ. 220, 230 κ.ε. Το άρθρο αυτό της Εφημερίδος φαίνεται πως θεωρήθηκε 
υπερβολικό από πολλούς και ξεσήκωσε τόσες και τέτοιες αντιδράσεις, ώστε η ίδια η 
εφημερίδα στο φύλλο της 8^ Μαΐου αναγκάστηκε να επανορθώσει και να μειώσει την 
οξύτητα του προηγούμενου άρθρου της διευκρινίζοντας ότι: Εγράφαμεν την αλήθειαν, 
όσον πικρά και αν ήτο, όσον και αν επλήγωνε τους συμπολίτας ημών Κερκυραίους 
και Ζακυνθίους, περιφρονούντες τους παροδικούς παρεισάκτους της παρ’ ημίν δημο
σιογραφίας, οι οποίοι επίστευσαν, ότι ηδύναντο να μας βλάφωσι παρά τω λαώ των 
δύο νήσων, διαστρέφοντες όσα εγράφομεν και παριστώντες ημάς ως υβριστάς του. 
Αντί τούτου κατέχομεν ημείς μαρτυρίας επιδοκιμασίας του ημετερου έργου παρά τη 
μάλλον ανεπτυγμένη κοινωνία και της Κερκύρας και της Ζακύνθου, η οποία, δυσα
νασχετούσα και θλιβομένη επί τοις γινομένοις, ηναγκάζετο να ομολογήση, ότι μόνον 
εν ταις στήλαις ημών απήχησεν η αλήθεια των γεγονότων' αλήθεια ην περιφανώς 
κυρούσι σήμερον αι εκ Κερκύρας ειδήσεις. Ηθέλησαν να παραστήσωσι τον Κερκυραϊ- 
κόν λαόν ως υπό θρησκευτικού φανατισμού ακρατήτως παραφερόμενον εναντίον των 
Εβραίων' ηθέλησαν να παραστήσωσιν αυτόν ως εκ πεποιθήσεως αντισημιτίζοντα' και 
ημείς επεμείναμεν απ’ αρχής, ισχυριζόμενοι, ότι αι λυπηρόταται παρεκτροπαί των 
Κερκυραίων ήσαν το έργον ολίγων οχλοκόπων, ουχί υπό φανατισμού, αλλ ’ εξ άλλων 
αποκρύφων ελατηρίων αγομένων εις την υποκίνησιν αυτών. Απέναντι των οχλοκόπων 
τούτων, των αποτελούντων το κυβερνητικόν εν Κερκύρα κόμμα, η εξουσία απ’ αρχής 
είχεν επιστή, αδρανής και απορούσα περί του πρακτέου.

108. Στους Ισραηλίτες της Ρωσίας, εξάλλου, και στην ξεχωριστή θέση που κατεί
χαν στην εκεί κοινωνία —αποτελούσαν «κράτος εν κράτει»— αναφέρεται εκτενέστατο 
άρθρο της Εφημερίδος (28/5/1891), στο οποίο αναλύονται οι πραγματικοί λόγοι του 
διωγμού τους: δεν είναι αποτέλεσμα θρησκευτικού ή φυλετικού φανατισμού του ρώσι- 
κου λαού, αλλά τούτο συμβαίνει «ένεκα του συνασπισμού των εις είδος τι καταχθό
νιου καμόρρας αγωνιζομένης να εκτείνη τας πλεκτάνας της καθ’ άπασαν την αυτο
κρατορίαν».
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ρίπτομεν εις τους ημέτερους αντισημίτας της Κέρκυρας και της Ζακύνθου 
την εκπτωσιν των τιμών των χρεωγράφων’ εις αυτούς αποδίδομεν το 
αίσχος, εις το οποίον βυθίζουσι την Ελλάδα δια της διαγωγής των και 
ουδέ θέλομεν να εκμεταλλευθώμεν το οικτρόν αυτό ζήτημα, iva εναντίον 
της Κυβερνήσεως επιτεθώμεν, καταβοώντες αυτής, είτε δια την αδράνειαν 
ην επέδειξας εν Κερκύρα τα όργανά της, είτε δια την ενεργητικότητα, ην 
επέδειξαν εν Ζακύνθω. [...] Αλλ’ αν ο κ. Δηλιγιάννης κατορθώνη εκά- 
στοτε να μας επαναφέρη εις την προ τεσσαρακονταετίας εποχήν εκείνη των 
ξένων επεμβάσεων και της ξενικής κατοχής, είνε γνωστόν, ότι υπάρχει και 
αγρυπνεί ο προκομμένος αντίπαλός του, του οποίου τα όργανα τα πάντα 
εκμεταλλεύονται, έτοιμος δια τοιαύτης τινός επικουρίας να επανέλθη εις 
την Αρχήν. Αυτή είνε η αλήθεια και όλα τα άλλα περί αδρανείας και ενερ
γητικότητας κυβερνητικής και περί εβραϊκών κατά των χρεωγράφων ημών 
ενεργειών και περί τούτων και περί εκείνων είνε κενά λόγια, υπό τα οποία 
λανθάνει η αθλία πραγματικότης.

Ελάχιστα ασχολείται η «Εφημερίς» με την πολιτική διαμάχη κατά την 
προεκλογική περίοδο στην Κέρκυρα, ενώ στο τελευταίο άρθρο της το αφιε
ρωμένο στα «εβραϊκά» δημοσιεύει εκτενέστατη επιστολή του Γεράσιμου 
Μαυρογιάννη109 με την οποία επιχειρείται η «αναίρεσις των υπό του κ. 
Πολυλά γραφέντων περί του αντισημιτισμού εν Κερκύρα». Αρνούμενος ο 
συντάκτης του άρθρου να πιστεύσει ότι ένας άνθρωπος με την καλλιέργεια 
και την πνευματικότητα του Πολυλά μπορεί να ενστερνίζεται τέτοιες σκο- 
ταδιστικές ιδέες και να τις αναπαράγει δυσφημώντας τους Ισραηλίτες, προ
βαίνει στην ερμηνεία του προαιώνιου μίσους των χριστιανών απέναντι των 
εβραίων ανάγοντάς το στο μεσαίωνα και στην τήρηση του εθίμου της χρή
σης αίματος στα άζυμα από την αίρεση των Μοντανιστών, θέμα για το 
οποίο έγινε λόγος και σε προηγούμενο κεφάλαιο.110

109. Η επιστολή του Γ. Ε. Μαυρογιάννη δημοσιεύεται στο φύλλο της 4/6/1891. 
Ο επιστολογράφος είναι προφανώς ο κεφαλονίτης δημοσιογράφος, πολιτικός, διπλω
μάτης, λογοτέχνης και ιστορικός Γεράσιμος Μαυρογιάννης (1823-1905), συγγραφέας 
του δίτομου έργου, Ιστορία των Ιονίων νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα τω 
1815, Αθήνα 1889, καθώς και του: Βυζαντινή τέχνη και Βυζαντινοί καλλιτέχνες, Αθήνα 
1893. Για την πολυσχιδή δραστηριότητα του Γεράσιμου Μαυρογιάννη βλέπε Πέτρος 
Μαρκάτης, «Γεράσιμος Μαυρογιάννης», Επτανησιακά Γράμματα, τχ. 1 (8) Σεπτ. 
1950, σ. 28-29’ τχ. 2 (9) Οκτ. 1950, σ. 60-61' τχ. 3 (10) Νοέμ. 1950, σ. 85-88' τχ. 
4 (11) Δεκ. 1950, σ. 121-122' τχ. 5 (12) Ιαν. 1951, σ. 154-155. πβ. και σημ. 141.

110. Βλέπε σημ. 12' πβ. και ημερολόγιο Ποφάντη στο Παράρτημα, σ. 187.
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Σύμφωνα με τον επιστολογράφο λοιπόν, ο Πολυλάς «ο μη ανήκων ούτε 
εις την συμπολιτευομένην μερίδα ούτε εις την αντιπολιτευομένην»111 θα 
μπορούσε να είναι αντικειμενικός κριτής των πραγμάτων και να διακηρύσ
σει άφοβα και ανιδιοτελούς την καθαρή αλήθεια. Αντί τούτου όμως δεν 
αποδέχεται τον θρησκευτικό χαρακτήρα της εξέγερσης του όχλου και την 
αποδίδει σε πολιτικούς λόγους, στη διεκδίκηση των 800 εβραϊκών ψήφων, 
έναντι προνομίων παρεχομένων στους Ισραηλίτες.

Ορθά ο Μαυρογιάννης υποστηρίζει ότι «τούτο ηδύνατο να εξεγείρη την 
χολήν ίσως πολιτευομένων τινών ουχί όμως και την μήνιν του όχλου». Ως 
προς τα περίφημα προνόμια προς τους Ισραηλίτες, αναμφίβολα δικαιολο
γημένα να προσβάλλουν τα πατριωτικά αισθήματα κάποιων και συνεπώς 
να επισύρουν την προς αυτούς οργή τους, όμως αυτά δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από «τα παρεχόμενα εις πάντας τους συμπολιτευομένους συνή
θως ρουσφέτια. [...] Ούτε καμμία αλυκή παρεχωρήθη δωρεάν, ούτε εργο
λαβία τις επί πλουτισμού παρεχωρήθη, ούτε χάριτες εις ληστάς Εβραίους 
εδόθησαν, ούτε τέλος κανένα από τα μεγάλα και σκανδαλώδη ρουσφέτια 
παρεχωρήθη εις αυτούς». Στην ουσία όλη αυτή η πολεμική εναντίον των 
εβραίων αποσκοπεί στον εκφοβισμό τους και στη δημιουργία κλίματος ανα
σφάλειας, ώστε να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν την Κέρκυρα. Και ο 
επιστολογράφος καταλήγει με μια παραινέση προς την πνευματική και ανε
πτυγμένη μερίδα των συμπατριωτών του: Κατ’ εμέ, αντί να αρνούμεθα 
ανωφελώς πράγματα αδιαφιλονείκητα και υποπίπτοντα εις τας αισθήσεις 
έκαστου εκ κακώς εννοούμενου πατριωτισμού, σκοπιμώτερον και πατριω- 
τικώτερον θα ήτο, εάν οι μάλλον ανεπτυγμένοι κατεγίνοντο ανενδότως εις 
το να εκριζώσωσιν από του πλήθους προλήφεις ουχί μόνον αντικοινωνικάς, 
αλλά και αντιβαινούσας άντικρυς προς το πνεύμα του χριστιανισμού, του 
οποίου καυχώμεθα ότι είμεθα ορθόδοξοι οπαδοί.

Η άλλη μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα, η οποία ανέπτυξε εκτενή αρθρο- 
γραφία για τα εβραϊκά της Επτανήσου ήταν η «Ακρόπολις» του Βλ. 
Γαβριηλίδη.112 Τις πρώτες ημέρες αμέσως μετά το φονικό και την έκρηξη

111. Την ίδια γνώμη έχει και ο Α. Ανδρεάδης για την κομματική τοποθέτηση του 
Πολυλά προς το τέλος της πολιτικής του ζωής: «...ο Πολυλάς μη έχοντας πλέον θέσι 
ούτε στο ένα ούτε στο άλλο κόμμα δεν έπαιζε πλέον κανένα ρόλο στις εκλογές που 
έγιναν στα τελευταία χρόνια της ζωής του (βουλευτικές 1892 και 1895, δημοτικές του 
1895)». Ανδ. Μ. Ανδρεάδης, Έργα...ό.π., σ. 152.

112. Για την εφημερίδα Ακρόπολις βλέπε Κ. Μάγερ, Ιστορία..., τ. Α', σ. 187-209.
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των ταραχών και η «Α», όπως και όλες οι άλλες εφημερίδες της πρωτεύ
ουσας, δεν μπορούσαν να λάβουν τηλεγραφικά τα νέα από τους ανταπο
κριτές τους παρά μόνο με επιστολές μέσω ταχυδρομείου" έτσι, η ενημέρω
ση έφτανε στην Αθήνα και δημοσιοποιούνταν στον Τύπο με καθυστέρηση 
δύο-τριών ημερών.

Η πρώτη λοιπόν ανταπόκριση από την Κέρκυρα για «τον φόνο της 
Εβραίας» δημοσιεύεται στο φύλλο της 6^ Απριλίου,113 όπου εκτός από την 
περιγραφή των γεγονότων παρατίθεται και η δήλωση του αρχιραβίνου με 
την οποία διευκρινίζεται πλήρως η εβραϊκή ταυτότητα της νεκρής.

Στο φύλλο της δ7!? Απριλίου εκτός από την ειδησεογραφία για την 
πορεία των ανακρίσεων και την εξέλιξη των ταραχών, η εφημερίδα δημο
σιεύει την είδηση για την πτώση της τιμής του λαδιού από τα 58 φράγκα 
η βαρέλα στα 53, καθώς ανεστάλησαν όλες οι εξαγωγές.114

Στο φύλλο της 21γΚ Απριλίου η «Α» δημοσιεύει τα γεγονότα της Μ. 
Παρασκευής στη Ζάκυνθο και επιρρίπτει όλη την ηθική και πολιτική ευθύ
νη για την αιματοχυσία και την εκτροπή της κατάστασης στην ανεπάρκεια

113. Η ειδησεογραφία της Ακροπόλεως για τα εβραϊκά συναντάται στα φύλλα: 6, 
8, 9, 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29 Απριλίου και 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21 Μαΐου.

114. Στις οικονομικές επιπτώσεις των ταραχών θα επανελθεί η εφημερίδα και στο 
φύλλο της 9γΚ Απριλίου: «Βεβαίως η παρούσα κατάστασις είνε επιζήμιος εν τω τόπω, 
δωτι και η εξαγωγή του ελαίου έπαυσε και πολλαί εμπορικαί εργασίαι μένουσιν 
εκκρεμείς και αι εισπράξεις του τελωνείου ηλαττώθησαν επαισθήτως». Για την τιμή 
του λαδιού πβ. και τη μαρτυρία του Σέμου στη συνέντευξη της «Ακροπόλεως» εδώ 
στο Παράρτημα, σ. 21Γ πβ. και σ. 94, μφ. 1310. Οι εβραίοι παλαιότερα είχαν στα 
χέρια τους όλο το εξαγωγικό εμπόριο του λαδιού και κατά συνέπεια καθόριζαν τις 
τιμές. Η αποκλειστικότητα αυτή είχε παύσει βέβαια να ισχύει για το τέλος του 19ου 
αι. με τη συμμετοχή του Φελς και ελλήνων εμπόρων αλλά και πάλι το μεγαλύτερο 
μέρος το κρατούσαν οι εβραίοι. Με τον εγκλεισμό τους λοιπόν στο γκέτο και τη δια
κοπή των εργασιών τους, τις εξαγωγές αναλαμβάνουν οι έλληνες και οι μαλτέζοι, οι 
οποίοι ρίχνουν τις τιμές, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος των παραγωγών. Την εικό
να της επαγγελματικής διαστρωμάτωσης της κερκυραϊκής κοινωνίας λίγα χρόνια 
νωρίτερα (1871) μας δίνει ο Γιώργος Προγουλάκης, Ανάμεσα στην τιμή και το 
χρήμα. Η Κέρκυρα στα χρόνια της Αγγλικής κυριαρχίας (1814-1864), Ιστορικό 
Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα 2003, πίν. 173 (σ. 366)" εκεί φαίνεται ότι στο 
σύνολο των επαγγελματιών κάθε κατηγορίας οι εβραίοι κατέχουν ανάμεσα στους 
εμπόρους το 44,39%, στους αχθοφόρους — αγωγιάτες — λεμβούχους το 44,68%, 
στους βιομήχανους (δηλαδή βωτέχνες υποθέτω)το 61,54%, στους τεχνίτες το 25,58% 
και μικρότερη είναι η συμμετοχή τους σε διάφορα άλλα επαγγέλματα.
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και την αδιαφορία της «ναρκισσευόμενης» κυβέρνησης Δεληγιάννη.115
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανταπόκριση του εκτάκτου ανταποκριτή της 

εφημερίδας από τη Ζάκυνθο (στις 18 και 20 Απριλίου), ο οποίος αναλύο
ντας την έκρυθμη κατάσταση στο νησί και τη βία που συνεχίζει να προκα- 
λείται από την πλευρά των χριστιανών, λέει ότι τούτο οφείλεται στην 
αλληλεγγυότητα των ζακυνθίων προς τους κερκυραίους, οι οποίοι μεταξύ 
των επτανησίων «είνε οι μάλλον προς αλλήλους συνδεδεμένοι ως τα αυτά 
έθιμα και φρονήματα έχοντες» και συνεπώς οι πρώτοι «δεν ηδύναντο ν’ 
ανεχθώσι τα εν τη αδελφή νήσω Κερκύρα τελευταίον διαδραματισθέντα». 
Παρόλα αυτά ο αρθρογράφος θεωρεί ότι η κατάσταση θα μπορούσε από 
μόνη της να εκτονωθεί, «αλλά δυστυχώς ανεμίχθη η πολιτική» και, εξαι- 
τίας των άστοχων εντολών ή των κακώς ερμηνευομένων από τις τοπικές 
αρχές, έλαβε διαστάσεις ανεξέλεγκτες και μορφή οξύτερη. Στο σημείο αυτό 
ο ανταποκριτής ξεχνάει το μετριοπαθές ύφος του και αφήνει να διαφύγει ο 
αντισημιτισμός του: «Το τοιούτο παρώργισε τους πολίτας, εθράσυνε δε 
πάλιν τους εβραίους, οίτινες εξετραχειλίσθησαν εις ύβρεις κατά των χρι
στιανών διότι, ως γνωστόν, η φυλή αύτη άπιστος και πονηρά και διε
φθαρμένη και θρασιτάτη έστιν, όταν μάλιστα ίδη προστασίαν τινά».

Καταλήγοντας διατυπώνει την άποψη ότι η Κυβέρνηση οφείλει να διευ
κολύνει την αποχώρηση όλων των εβραίων από το νησί, γιατί στο σημείο 
που έφθασαν τα πράγματα η διαβίωσή τους εκεί είναι πλέον αδύνατη.

Είναι αξιοσημείωτη, αν και πάντως κραυγαλέα, η διαφορά θέσης ως 
προς τους εβραίους ανάμεσα στους δύο ανταποκριτές της «Α»' ο ανταπο
κριτής στη Ζάκυνθο είναι σαφώς εναντίον των εβραίων μολονότι γενικά, 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, οι ανταποκρίσεις του μπορούν να χαρακτηρι
στούν μετριοπαθείς έως αποχρώντος αντιεβραϊκές’ αντίθετα ο ανταποκρι
τής στην Κέρκυρα μοιάζει ευνοϊκά διακείμενος απέναντι των εβραίων κατα- 
κρίνοντας την απάνθρωπη συμπεριφορά ομάδων κερκυραίων απέναντι τους: 
«Άλλη πολυάριθμος ομάς πολιτών περιήρχετο την πόλιν άδουσα το εξής 
προκλητικόν άσμα, ποιηθέν απ’ αυτού του λαού:

115. «Τα οικτρά ταύτα γεγονότα συνέβησαν ακριβώς διότι έχομεν κυβέρνησιν χοα 
διότι η κυβέρνησις την οποίαν έχομεν είνε μικρά, ηλίθια, παλίμπαις, άνευ κόκκου 
ευθικρισίας, άνευ ίχνους προνοητκότητος, Κυβέρνησις δαπανώσα τας ημέρας και τας 
νύκτας της εις το να αυτοθαυμάζηται ως Νάρκισσος και να κομπάζη δια το μόνον και 
μοναδικόν κατόρθωμά της την λαϊκήν επανάστασην της 14ης Οκτωβρίου». Ακρόπο- 
λις, 21/4/1891.
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Δεν είναι κρίμα αδελφοί δεν είναι αμαρτία 
σε κοιμητήριο εβραϊκό να κείτετ’ η Μαρία;
Η Μαρία ήτο χριστιανή ήτανε βαφτισμένη.
Σε κοιμητήριο εβραϊκό την έχουνε Οαμένη.116

Σύμφωνα με την ειδησεογραφία της «Ακροπόλεως» το εβραϊκό ζήτημα 
στην Κέρκυρα είχε τον αντίκτυπο του στις εκεί φυλακές,117 όπου οι κρα
τούμενοι τις πρώτες μέρες του Πάσχα «εν ευθυμία διατελούντες» και συζη
τώντας το θέμα του φόνου της εβραιοπούλας χωρίστηκαν σε δύο στρατό
πεδα: από τη μια μεριά οι ντόπιοι έγκλειστοι, οι οποίοι «ενέκρινον την 
πορείαν του λαού εν Κερκύρα, αποφεύγοντος πάσαν αφορμήν συγκρούσε- 
ως μετά του στρατού»' κι από το άλλο μέρος «επτανήσιοι και λοιποί, οίτι- 
νες ισχυρίζοντο ότι ο λαός έδει να εφορμήσει δια της βίας εις την ισραηλι- 
τικήν συνοικίαν, είτα δε ν’ αποπειραθή να ελευθερώση τους εν ταις φυλα- 
καίς κρατουμένους προς συμπλήρωσιν του έργου». Η σύρραξη καθώς είναι 
αυτονόητο, ήταν αναπόφευκτη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 κρα
τούμενοι κατά τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Είναι χαρακτηριστική η δια
φοροποίηση της στάσης των κερκυραίων κρατουμένων, οι οποίοι επιθυμούν 
την ομαλότητα στο νησί τους, όπου άλλωστε ζουν και οι οικογένειές τους, 
και της στάσης των ξένων που σε μια επέκταση των αναταραχών και της 
λαϊκής εξέγερσης προσδοκούσαν ίδια οφέλη, τη δική τους απελευθέρωση 
και φυσικά διαφυγή από την Κέρκυρα.

Θα σταματήσουμε στο φύλλο της 2αί Μαΐου, όπου δημοσιεύεται επι
στολή αναγνώστη της εφημερίδας με υπογραφή, Γ. Κ. (ορθόδοξος χρι
στιανός και Έλλην), στην οποία αναλύεται το εβραϊκό, δηλαδή το αντι- 
σημιτικό ζήτημα στην Ελλάδα, άδικα υπερτονισμένο, και επιχειρείται η 
ανασκευή του, ενώ παράλληλα γίνεται έκκληση από τον επιστολογράφο 
«προς τους πεφωτισμένους οδηγούς της κοινής γνώμης, προς τους χρη
στούς και φιλοπάτριδας δημοσιογράφους» να αποδοκιμάσουν τις αναχρονι
στικές αντιλήψεις συγκεκριμένων ομάδων και να μην παρασύρονται από τις 
βιαιότητες αγρίων παθών.118

116. Ακρόπολις, 28/4/1891.
117. Ακρόπολις, 24 και 29 Απριλίου, όπου δημοσιεύονται οι ανταποκρίσεις από 

τις 22 και 25 του μήνα. Για τη στάση στις κερκυραϊκές φυλακές κάνουν αναφορά και 
οι Καιροί στο φύλλο της 28/4/1891.

118. Επειδή το κείμενο αυτό, όσο κι αν είναι προσωπικό, έργο μορφωμένου οπωσ
δήποτε ανθρώπου, εκφράζει με καθαρότητα τον τρόπο σκέψης μιας ευρύτερης μερίδας
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Η φιλοξενία της επιστολής αυτής όμως στις σελίδες της «Α» αποτελεί 
εξαίρεση στην όλη γραμμή της εφημερίδας, η οποία είναι εμφανώς εναντίον 
των εβραίων και κατά της κυβέρνησης Δεληγιάννη, επιμένει δε να συν
δαυλίζει τα πάθη αμφισβητώντας την ταυτότητα της νεκρής και θεωρώντας 
την χριστιανή.119

Στο φύλλο της 12^ Μαΐου η «Ακρόπολις» αναγγέλλει τη δημοσίευση 
σειράς άρθρων για τα εβραϊκά στην Κέρκυρα, υπό μορφή συνεντεύξεων.120 
Η έλλειψη ασφαλών ειδήσεων εξαιτίας της κυβερνητικής απαγόρευσης, 
έθρεψε τη μυθοπλαστική ικανότητα των δημοσιογράφων και επέτρεψε να 
κυκλοφορούν στον αθηναϊκό Τύπο και από εκεί να αναπαράγονται στον 
επαρχιακό και στον Τύπο του εξωτερικού «αι αντιφατικότεραι πληροφορί- 
αι, αι παραδοξώτεραι των ειδήσεων, αι κωμικότεραι των διαδόσεων». Οι 
αρμόδιοι κρατικοί φορείς και οι ανακριτικές αρχές σιωπούν' η αλήθεια 
όμως πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί όσο παρατείνεται η απόκρυψή της προ- 
ξενείται μεγαλύτερη ζημιά.

Για το λόγο αυτό η «Ακρόπολις» αποφασίζει να στείλει έκτακτο αντα
ποκριτή στην Κέρκυρα με το σκοπό να διενεργήσει «ημιεπισήμους ανακρί
σεις», προκειμένου να ανακαλύψει και να δώσει στη δημοσιότητα τα ακρι
βή και αληθή αίτια των ταραχών. Κατά τη δεκαήμερη παραμονή του στο 
νησί ο ανταποκριτής, που υπογράφει τα άρθρα του με το αρχικό Σπ.121 
είχε την ευκαιρία να μιλήσει με εκπροσώπους των κοινωνικών τάξεων: και 
ουδείς ηξεύρει πόσαι τοιαύται τάξεις υπάρχουσιν αυτόθι, από των κόντη
δων και βαρωνετων έως της μουλαρίας ηκούσαμεν μεθ’ υπομονής και τα 
παράπονα των Ιουδαίων περιήλθομεν την συνοικίαν των, ηρωτήσαμεν ανα- 
κριτάς, δικαστάς, διοικητικούς και δημοτικούς υπαλλήλους, αστυνόμους. 
Εζητήσαμεν την γνώμην των θρησκευτικών αρχηγών, ηκούσαμεν όσα μας

του πληθυσμού, το παραθέτουμε ολόκληρο στο Παράρτημα, σ. 197-201.
119. Ανάμεσα στ’ άλλα βλέπε ιδιαίτερα το άρθρο της Μαΐου.
120. Τα άρθρα με τον τίτλο «Ανακρίσεις Ακροπόλεως επί των εν Κέρκυρα ταρα

χών» δημοσιεύονται σε επτά εκτενείς συνέχειες (12-19 Μαΐου). Σχολιασμένα απο
σπάσματα των συνεντεύξεων αυτών αναδημοσιεύει ο Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 
172-182.

121. Ο Σπ. είναι προφανώς ο γνωστός δημοσιογράφος Νικ. Σπανδωνής ( 1858- 
1913), συνεργάτης πολλών μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων από τους καλύτερους 
συντάκτες της εποχής, αλλά και αξιόλογος διηγηματογράφος, μυθιστοριογράφος και 
μελετητής. Κ. Μάγερ, ό.π, τ. Α', σ. 195, 204-205.
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είπον οι ξένοι και οι αλλόθρησκοι, ανεδιφήσαμεν μετά του κ. I. Ρωμανού, 
ενός των μάλλον διακεκριμένων σοφών μας, την ιστορίαν των σχέσεων 
μεταξύ Ιουδαίων και Χριστιανών και το αποτέλεσμα πασών των ανακρί
σεων τούτων σας παρουσιάζομεν σήμερον.

Ο Σπανδωνής έχει πάρει συνέντευξη από τον Γ. Θεοτόκη, το γιατρό I. 
Πολίτη, τον εβραίο γιατρό Βίκτωρα Ντε Σέμο, τον Ιάκωβο Πολυλά, τον 
αρχιραβινο της Κέρκυρας Ντε Φάνο, τον λατίνο αρχιεπίσκοπο Βότη, τον 
εισαγγελέα Μπένση.122 Τις συνεντεύξεις ακολουθεί σειρά άρθρων με το 
ιστορικό του εγκλήματος και των συνακόλουθων ταραχών, καθώς και η εξι- 
στόρηση και ανάλυση του αντισημιτισμού στην Κέρκυρα και η παρουσίαση 
των σχέσεων των δύο κοινοτήτων, χριστιανικής και ιουδαϊκής. Τέλος, ο 
δημοσιογράφος διατυπώνει συμπερασματικά τις προσωπικές του απόψεις κι 
εντυπώσεις για τα συμβάντα και τα αίτια που τα προκάλεσαν. Τα κείμενα 
αυτά του Σπανδωνή αποτελούν πράγματι τεκμήρια ιστορικά, όσο κι αν ο 
δημοσιογραφικός λόγος είναι και στην περίπτωση αυτή «διαμεσολαβημέ- 
νος», καθώς ο αρθρογράφος είναι υποχρεωμένος να συντάσσεται γενικά με 
την επίσημη γραμμή του φύλλου, το οποίο αντιπροσωπεύει.123

122. Η σοβαρότητα με την οποία ασκεί τη δημοσιογραφία ο Σπανδωνής αποδει- 
κνύεται και από το γεγονός ότι ο ίδιος κάνει υπεύθυνη δουλειά ερευνητή απευθυνόμε
νος στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο, τον σημαντικό κερκυραίο μελετητή και δάσκαλο 
Ιωάννη Ρωμανό. Βέβαια, όπως θα δούμε σε άλλο σημείο στη συνέχεια, ο ίδιος ο 
Ρωμανός δεν έγραψε λέξη πουθενά για τα γεγονότα αυτά.

123. Πβ. και την άποψη του εισαγγελέα Θ. Κεφαλά για την «Ακρόπολη» στο 
Παράρτημα, σ. 170. Ίσως αναρωτηθεί κανείς για τη σκοπιμότητα της αναδημοσίευ
σης των δημοσιογραφικών «ανακρίσεων», θεωρουμένων δικαιολογημένα αναξιόπιστων 
ως ιστορικών πηγών κειμένων που από τη φύση τους αποσκοπούν στο να ικανοποιή
σουν τις αδηφάγες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού για σκάνδαλα, περιπέτειες και 
διαστροφικές ιστορίες' πόσο μάλλον όταν πολλά σημεία των δημοσιευμάτων αυτών 
τότε και τώρα θα σοκάρουν με την ασυγκάλυπτη ωμότητά τους αμφότερες τις πλευ
ρές. Σκοπός, λοιπόν, της αναδημοσίευσής τους εδώ δεν είναι να προκαλέσουν, ούτε 
να λειτουργήσουν ως τεκμήρια της ιστορικής αλήθειας. Εντούτοις, τόσο η προσωπι
κότητα του αρθρογράφου όσο και τα ίδια τα κείμενα ως πρωτογενής πηγή για την 
περίοδο εκείνη —ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις— νομίζω ότι τελικά καθιστούν 
εύλογη τη σκοπιμότητα της αυτούσιας παρουσίας τους εδώ. Αν κάτι καταδεικνύεται 
από τα δημοσιεύματα αυτά είναι το κλίμα που επικρατούσε στην Κέρκυρα, η περιρ- 
ρέουσα ατμόσφαιρα, η ζωντανή κοινωνία χωρίς λογοκρισία' και την εικόνα αυτή, την 
υποχθόνια ζωή της πόλης δεν την αποκαλύπτει κανένα επίσημο κείμενο, κανένα ιστο
ρικό αφήγημα. Δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε μέσα από τα δημοσιεύματα αυτά αλή
θειες ή ψέματα' ο ίδιος ο συντάκτης, άλλωστε, είναι επιφυλακτικός και δεν διστάζει
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Τα εβραϊκά της Κέρκυρας και της Ζακύνθου θα απασχολήσουν τις στή
λες και άλλης μικρότερης αθηναϊκής εφημερίδας, όπως της «Παλιγγενε
σίας», με δημοσιεύματα όμως που δεν διαθέτουν την πρωτοτυπία και τη 
δημοσιογραφική δεινότητα των δύο μεγαλύτερων συναδέλφων της. Αν το 
ειδησεογραφικό εμπάργκο που είχαν επιβάλει οι αρχές της Κέρκυρας καθι
στά δύσκολη τη σύνταξη σοβαρών ρεπορτάζ για τα τεκταινόμενα στα 
Επτάνησα από τα μεγάλα αθηναϊκά φύλλα, καθιστά σχεδόν αδύνατη την 
αρθρογραφία στα μικρότερα φύλλα. Ανάμεσα σε αυτά και η «Παλιγγενε
σία» καταφεύγει στη δημοσίευση ειδήσεων από δεύτερο χέρι, αντλώντας ή 
αναδημοσιεύοντας ειδήσεις από την κερκυραϊκή «Φωνή» ή την κυβερνητι
κή «Πρωία». Η έλλειψη άμεσης πληροφόρησης και το καθόλου ύφος της 
εφημερίδας124 καθιστούν προφανή την προσπάθειά της να τηρήσει μια 
στάση, αν όχι φιλοσημιτική, πάντως αξιοπρόσεκτα συγκρατημένη, μια 
ουδέτερη θέση των ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο αντικρουόμενες 
απόψεις για το εβραϊκό ζήτημα.

Μια άλλη αθηναϊκή εφημερίδα, οι «Καιροί»,125 αρχίζει τη δημοσίευση 
ειδήσεων για τα γεγονότα της Κέρκυρας από τις 8 Απριλίου με μια σύντο
μη αναφορά στο φόνο και στις βιαιοπραγίες εναντίον των εβραίων. Στη 
συνέχεια διαπιστώνουμε ότι ως προς την πρωτοτυπία των δημοσιευμάτων 
η εφημερίδα δεν υπολείπεται των προηγουμένων, η δε συχνότητα, εξάλ
λου, των ειδήσεων για τα εβραϊκά στα δύο νησιά του Ιονίου είναι αρκετά 
πυκνή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανταποκρίσεις της εφημερί
δας από την Κέρκυρα, όπου πέρα από τα γνωστά συμπεριλαμβάνονται και 
μικρά περιστατικά, λεπτομέρειες με ιδιαίτερο χρώμα και σ’ αυτά θα περιο
ριστούμε. Ο ανταποκριτής των «Καιρών» στην Κέρκυρα είναι ντόπιος με

να διατυπώσει τις αμφιβολίες του για την ειλικρίνεια των αφηγητών του (βλ. Παράρ
τημα σ. 237, τις «Ανακρίσεις» της Αχροπόλεως της 15/5/1891) κ.α.

Από τα κείμενα αυτά δεν θα μάθουμε ίσως τί πράγματι συνέβαωε σε ευαίσθητους 
χώρους της κερκυράίκής κοινωνίας του λήγοντος 19ου αιώνα, αλλά τί ot ίδιοι οι κάτοι
κοι πίστευαν ότι συμβαίνει. Αν ο πίνακας μας γοητεύει, το κοριτσάκι που τολμάει να 
σηκώσει την άκρη για να δεί τί κρύβεται από κάτω μας προκαλεί να κάνουμε το ίδιο.

124. Για την Παλιγγενεσία βλέπε Κ. Μάγερ, ό.π., σ. 95· πβ. και την άποψη του 
Θ. Κεφαλά, Παράρτημα, σ. 170. Για τα εβραϊκά υπάρχουν δημοσιεύματα στα φύλλα 
8, 9, 10, 11, 15, 20, 29 Απρλίου 1891.

125. Για την εφημερίδα Καιροί βλ. Κ. Μάγερ, ό.π., σ. 122-129. Δημοσιεύματα 
για τα εβραϊκά υπάρχουν στα φύλλα 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 28 Απριλίου' 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30 Μάιου και 30 Ιουνίου 1891.
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δικό του τυπογραφείο και εξαιτίας αυτού, καθώς θεωρείται ότι υπηρετεί τα 
συμφέροντα των εβραίων, απειλείται από το εξοργισμένο πλήθος και εκβιά
ζεται να τυπώσει τις δικές τους αντισημιτικές απόψεις. Αρνούμενος να υπο- 
κείψει, στους εκβιασμούς και τις απειλές, όπως άλλωστε και άλλοι συνά
δελφοί του, μόλις και καταφέρνει να διασώσει τη ζωή και το τυπογραφείο 
του.126

Παρά τη δημοσιοποίηση, λοιπόν, του πιστοποιητικού γέννησης της 
νεκρής ο κόσμος δεν θα θελήσει να παραδεχτεί την εβραϊκότητά της και 
επιμένει να την θεωρεί χρισηανή, καθώς μάλιστα συνεχώς διαδιδόμενες 
ψευδείς και αλληλοσυγκρουόμενες ειδήσεις προκαλούν σύγχυση και ανα
ζωπυρώνουν τα πάθη. Έτσι, στα μέσα του Απρίλη ο αναβρασμός μεταξύ 
των χριστιανών ενόψει του Πάσχα έχει κορυφωθεί: «Ύβρεις ηκούσθησαν 
κατά του νομάρχου, του κυρώσαντος τα πιστοποιητικά του ραβίνου, και 
διαδήλωσις κολοσσαία εσχηματίσθη αμέσως, αποτελουμένη εκ πολλών 
χιλιάδων πολιτών πάσης τάξεως μέχρι και ανωτάτης αριστοκρατίας». Στο 
ίδιο φύλλο αναφέρεται ότι οι τοπικές εφημερίδες τηρούν «σιγήν χάριν της 
τάξεως, αλλά θα υποχρεωθώσι να λαλήσωσι» απαιτώντας από τη δικαιο
σύνη να κοινοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία και να αποκαλύψει τους ενό
χους. Στο μεταξύ ο λαός διαδηλώνει και αποκλείει τα τυπογραφεία τρα
γουδώντας αυτοσχέδια αντισημιτικά στιχουργήματα.127

126. Το περιστατικό αναφέρεται στη δημοσίευση της ληξιαρχικής πράξης γέννη
σης της Ρουμπίνας Σάρδα από όλες τις εφημερίδες της Κέρκυρας κατ’ εντολή του 
Νομάρχη. Ο λαός όμως αντί να κατευναστεί με την αδιάσειστη απόδειξη της εθνικό
τητας της νεκρής εξοργίστηκε περισσότερο και κατέσχιζε τα φύλλα των εφημερίδων: 
Ημείς επολιορκήθημεν εν τω τηλεγραφεία) υπό πολλών ανθρώπων, επιμενόντων να 
γράφωμεν κατά των εβραίων. Αλλά και ημείς και οι άλλοι συνάδελφοι, συνειδότες το 
κρίσιμον των περιστάσεων, ηρνήθημεν να ρίφωμεν έλαιον εις την πυράν. Τούτου ένεκα 
γενική ηγέρθη κατ’ εμού ιδία φωνή ως δήθεν εξαγορασθέντος υπό των εβραίων και ο 
όχλος επελθών κατ’ εμού, ηθέλησε να με αναγκάση να τυπώσω παραρτήματα, να 
πωλήσω δε έκαστον αντίτυπον αντί δραχμής. Αφού ηρνήθην την πρότασιν, μοι επρό- 
τειναν να τοις πωλήσω το τυπογραφείον δια της βίας, όπως τυπώσωσιν αυτοί παραρ
τήματα — αλλ’ εγώ κατώρθωσα να κλείσω το τυπογραφείον και μετά πολλού κόπου 
να σωθώ αφού με κατεξέσχισαν. Εφημερίδα Καιροί, 10/4/1891.

127. Καιροί, 21/4/1891. Η ανταπόκριση (18 Απριλίου) από την Κέρκυρα αναφέ- 
ρεται στα συμβάντα της Μ. Τρίτης και μαζί ο ανταποκριτής στέλνει στην εφημερίδα 
του «άρθρον ειρωνικόν κατά της δικαιοσύνης», το οποίο εδημοσίευσε το τυπογραφείο 
«Αθηνά». Μια στροφή του μακροσκελέστατου και άτεχνου αντισημιτικού τραγουδιού 
δημοσιεύουν οι Καιροί «δείγματος χάριν»:
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Με ημερομηνία 25 Απριλίου, ο ανταποκριτής εκτός από τη λεπτομερή 
γενική εικόνα της κατάστασης στην Κέρκυρα ανακοινώνει στην εφημερίδα 
του ότι με το επόμενο ταχυδρομείο θα αποστείλει σχεδιάγραμμα της εβραϊ
κής συνοικίας με τις θέσεις των στρατιωτικών δυνάμεων που τη φρουρού
σαν. Τέτοιο σχεδιάγραμμα, αν τελικά έφθασε στην εφημερίδα, δεν δημο
σιεύουν στα επόμενα φύλλα τους οι «Καιροί».

Στην απόκριση της 29Ίί Απριλίου (δημοσιεύεται την 2“ Μαΐου) τονίζε
ται ότι η αποκατάσταση της τάξης στο νησί οφείλεται αφενός στα μέτρα 
που επιτέλους έλαβε η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως στη μετανάστευση των 
εβραίων, η οποία «ενεργείται κατά τρόπον, ούτως ειπείν μυστικόν από 
μέρους, όθεν σπανίως διέρχεται λαός, μεταβαίνουσι δε εις την νήσον Πτυ- 
χίαν128 και αναμένουσι εκεί την άφιξιν των ατμοπλοίων».

Στην ίδια γραμμή με την «Ακρόπολιν», η οποία διαμαρτύρεται για το 
άδικο, όπως το χαρακτηρίζει, δημοσίευμα της «Εφημερίδος» για τον αντι
σημιτισμό των Κερκυραίων, το ίδιο πιστεύει και ο ανταποκριτής των 
«Καιρών», ο οποίος κλείνει την επιστολή του εκφράζοντας την προσωπι
κή του άποψη: «Τα γεγονότα δεν έχουσιν αντισημιτικόν χαρακτήρα, αλλά 
πηγάζουσιν από φανατισμόν, υπαρχουσών άλλως ψηλαφητών αποδείξεων 
περί της ενοχής των εβραίων εν τω κακουργήματι ». Άποψη όχι και πολύ 
σαφής, η οποία πάντως αφήνει στο τέλος υπονοούμενα για την ενοχή των 
γονέων της νεκρής, υπαινισσόμενος την εκδοχή του τυχαίου και κατά 
λάθος έστω θανάτου της από τους ίδιους.

Στο φύλλο της επομένης (3 Μάίου) οι «Καιροί» δημοσιεύουν ανυπό
γραφο εκτενές άρθρο με τον τίτλο «ο αντισημιτισμός».129 Παρά το γεγο

«Σε κοιμητήριο οβραίικο 
ευρίσκετεu η Μαρία.
Οι οβρηοί της έκαμαν 
τα τρομερά μαρτύρια 
κ’ οι άγγελοι της έπλεκαν 
στεφάνι με λουλούδια».

128. Η αρχαία ονομασία του μικρού νησιού Βίδο έξω από την Κέρκυρα.
129. Πβ. το ομότιτλο άρθρο της Εφημερίδος (25/1/1891) για το οποίο έγινε 

λόγος στη σ. 71. Στο ίδιο ύφος με το άρθρο της 3Ίί Μαΐου δημοσιεύεται και στο 
φύλλο της 9^ Μαΐου επίσης εκτενές άρθρο με τίτλο «Οι Ιουδαίοι εν Ελλάδι», στο 
οποίο υπογραμμίζεται το «ανέκαθεν καθ’ Ελλήνων αδιάλλακτον και άγριον μίσος των 
Εβραίων», ενώ η ελληνική πολιτεία και εκκλησία επέδειξε προς αυτούς επιείκεια, ανε- 
ξιθρησκεία, πολιτική και κοινωνική ισοτιμία.
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νός ότι το άρθρο αυτό γράφεται ενώ τα εβραϊκά στην Κέρκυρα βρίσκονται 
ακόμη σε έξαρση, το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει αντισημιτισμός, τουλάχιστον με τα χαρακτηριστικά και τις 
εκδηλώσεις που εμφανίζει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες: «Καθ’ άπασαν 
σχεδόν την Ευρώπην αναπτύσσεται οσημέραι ο αντισημιτισμός. Ημείς οι εν 
Ελλάδι ευτυχώς μέχρι της σήμερον αγνοούμεν τα παράγοντα αυτόν αίτια 
και της αφηρημένης λέξεώς του ατελή όλως έχομεν έννοιαν». Με το άρθρο 
του, λοιπόν, ο συντάκτης επιχειρεί, προς ενημέρωση των αναγνωστών, να 
εκθέσει τα αίτια και το περιεχόμενο της έννοιας του αντισημιτισμού. Ξεκι
νάει με την ιστορική εξέταση της δημιουργίας και πορείας του εβραϊκού 
έθνους για να καταλήξει στη σύγχρονή του εποχή, όταν πλέον οι Ιουδαίοι:

Ξένοι και αλλότριοι διαμένοντες εν μέσω των άλλων εθνών, αποφεύ- 
γουσι την ακίνητον κτήσιν και τας γεωργικάς εργασίας, και εις μόνον το 
χρήμα και τον πλουτισμόν αποβλέποντες, συνεκέντρωσαν τα πλούτη του 
κόσμου και επικρατούσιν ήδη πανταχού, επηρεάζοντες ευχερώς τας κυβερ
νήσεις, αμέλγοντες δε δίκην προβάτων τους λαούς. Αμοιρούντες πατρίδος, 
μένουσιν έρημοι των ευγενών φρονημάτων και των μεγάλων αισθημάτων, 
άτινα πηγάζουσιν από της ζείδωρου πηγής του πατριωτισμού. Εν τη ερη
μιά δε της καρδίας αυτών κυριαρχούσιν η μισαλλοδοξία και ο απάνθρωπος 
εγωισμός, ο αποχωρίζων αυτούς από των αλλοφύλων δι ’ ανυπερβλήτου 
φραγμού, εξαγριών δε την καρδίαν αυτών και καθιστών αυτούς ακαταγώ
νιστους εν τω σταδίω του χρηματισμού. Ούτως απέβησαν σήμερον οι Ιου
δαίοι επιζήμιου πολυειδώς στοιχείου μεταξύ των εθνών. Κατέχοντες τον 
πλούτον, δεσπόζουσιν εν τω εμπορίω και επι των Χρηματιστηρίων, εκμυ- 
ζώσι δε τοιούτω τρόπω τα κράτη δια των δημοσίων δανείων και τους 
εργατικούς πληθυσμούς δια των χρηματιστικών σκευωριών. Ο επικίνδυνος 
τούτου ένεκα, κοινωνίαυιός είναι κατά το πλείστον νόσημα Εβραϊκόν, η δε 
διαφθορά των ηθών, του πνεύματος και του πολιτικού φρονήματος πηγά
ζει πολλαχού από της επιδράσεως των Ιουδαίων.

Κατά τον αρθρογράφο, οι εβραίοι ως αρνητικό και αποδιαρθρωτικό 
σώμα στον κοινωνικό ιστό των χωρών, όπου ζούσαν, δικαίως προκάλεσαν 
το μίσος και την έχθρα των λαών αυτών και δικαιολογημένα αναπτύχθη
κε εκεί (σε Ρουμανία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία) ο 
αντισημιτισμός και οι αντισημιτικές εκδηλώσεις. Για να καταλήξει σχεδόν 
όπως άρχισε, ότι δηλαδή δεν συντρέχουν λόγοι αντισημιτισμού στην Ελλά
δα, καθώς:
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Ευτυχώς οι Έλληνες ημείς είμεθα απηλλαγμένοι των κακών του Σημι
τισμού και ουδεμίαν έχομεν χρείαν σήμερον αντισημιτικών εξεγέρσεων. 
Ζώμεν εν αδελφική ομονοία και ισότητι δικαιωμάτων μετά των συμπολι
τών μας Ιουδαίων, ουδέν κακόν υφιστάμενοι, τα δε εν Κέρκυρα συμβαίνο- 
ντα νυν εισί προϊόν θρησκευτικών προληφεων.

Δεν θεωρώ ότι με το άρθρο του αυτό ο ανταποκριτής των «Καιρών» 
εκφράζει τα φιλοσημιτικά του αισθήματα' πιστεύω απλώς ότι ως επτανή- 
σιος και αυτός έχει θιγεί από το στίγμα του αντισημιτισμού που γενικευ- 
μένα επιρρίπτεται στον κερκυραϊκό λαό εξαιτίας των τελευταίων γεγονό
των και προσπαθεί να υπερασπιστεί την υπόληψη του τόπου του, όπως 
άλλωστε έπραξαν και πολλοί άλλοι επτανήσιοι από τον χώρο των πνευ
ματικών ανθρώπων. Καταδικάζει, λοιπόν, την εξέγερση ως άδικη και 
«εθνικώς ασύμφορη», η οποία μόνο συμφορές και μεγάλες ζημιές προκά- 
λεσε σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ως μόνη διαφυγή από το χάος 
βλέπει την κυβερνητική απεμπλοκή, ώστε να αφεθεί ελεύθερη και απερί
σπαστη η δικαιοσύνη να πράξει το έργο της.

Με την πάροδο του χρόνου, ot ανταποκρίσεις από την Κέρκυρα γίνο
νται συνοπτικότερες —έχει επιτραπεί στο μεταξύ, τουλάχιστον από τις 6 
Μαί'ου, και η τηλεγραφική επικοινωνία— και αφορούν κυρίως στο θέμα της 
μετανάστευσης και της γενικότερης κατάστασης στην εβραϊκή συνοικία. Ο 
ανταποκριτής αναγκάζεται να διαψεύδει ειδήσεις που δημοσιεύονται στα 
αθηναϊκά φύλλα ως ανακριβείς και υπερβολικές: «Παρατηρώ, τέλος, τάσιν 
τινά εξογκώσεως των πραγμάτων εις τους αθηναίους συναδέλφους, ήτις δεν 
θα φέρει ευχάριστον αποτέλεσμα», θα γράψει στην επιστολή του που δημο
σιεύεται στο φύλλο της 6^ Μαίου.130

Ο ανταποκριτής των «Καιρών», λοιπόν, δεν παραλείπει να αποκαθι- 
στά την αλήθεια, όπως τονίζει, διαψεύδοντας τις ανακριβείς και κατα
σκευασμένες ειδήσεις που δημοσιεύουν οι αθηναϊκές εφημερίδες, ιδιαίτερα 
μάλιστα ο αρθρογράφος της «Εφημερίδος», ο οποίος επιδιώκει να παρου
σιάσει οικτρότερη και αθλιότερη τη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι 
εβραίοι της Κέρκυρας εξαιτίας των βιαιοτήτων του όχλου και των κακών 
κυβερνητικών χειρισμών. Όμως και ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι ο φόνος 
διεπράχθη από εβραίους για τους γνωστούς τελετουργικούς σκοπούς. Αυτός

130. Διαψεύσεις ανακριβών ειδήσεων υπάρχουν και στα φύλλα της 7, 9 και 10 
Μαΐου.
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και μόνο αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που εξώθησε τους «φιλήσυχους 
και φιλονόμους Κερκυραίους» σε εξέγερση εναντίον των εβραίων. «Τοιαύ- 
τη η θλιβερά και ειδεχθής αλήθεια». Είναι ακόμη πεπεισμένος, όπως 
άλλωστε και όλοι οι κερκυραίοι, ότι «πάντοτε καλύπτονται αι ανθρωπο- 
θυσίαι των εβραίων είτε δια των εξωνήσεων, είτε χάριν της τάξεως και 
προς πρόληψιν των ταραχών» και για τούτο ο λαός «κατεξανέστη, εξεμά- 
νη και εγένετο παν ό,τι εγένετο».131 Οι συμπατριώτες του είχαν σοβαρό 
λόγο που έπραξαν ό,τι έπραξαν.

Τα σύντομα, σχετικώς, δημοσιεύματα των «Καιρών» κατά τον μήνα 
Μάιο αφορούν κυρίως στις διαψεύσεις των ανακριβειών που κυκλοφορούν 
στον ευρωπαϊκό Τύπο και επισημαίνουν τη μεταστροφή της γνώμης εφη
μερίδων κυρίως του Βερολίνου και της Βιέννης, αποδιδομένη κυρίως στη 
δραστηριότητα και αποτελεσματική προσπάθεια του ελληνικού υπουργείου 
των Εξωτερικών. Έτσι, οι ίδιες αυτές εφημερίδες που καταρχήν διακή
ρυτταν δυσφημιστικές για το ελληνικό έθνος απόψεις, τώρα ομολογούν ότι 
«τα εν Κερκύρα διαδραματισθέντα λυπηρά γεγονότα δεν ήταν προϊόντα 
αντισημιτικού πνεύματος» και ότι η ελληνική κυβέρνηση «δι’ όλων των 
μέσων ειργάσθη προς εξασφάλισιν της ζωής και της περιουσίας του εβραϊ
κού πληθυσμού».132

Η μετανάστευση των εβραίων από την Κέρκυρα, παρά το ήρεμο πλέον 
κλίμα, συνεχώς διογκώνεται και ήδη στα τέλη του Μάη είχαν εγκαταλή- 
ψει το νησί για ξένες χώρες 2.300 από τις 7.500 συνολικά ψυχές. Η γνώμη 
του ανταποκριτή της εφημερίδας είναι ότι «κατά το φαινόμενον προτίθε- 
νται να επέλθωσι πάντες οι ενταύθα έμποροι εβραίοι».

Από το σύνολο των δημοσιευμάτων, των αναφερομένων κυρίως στα 
εβραϊκά της Κέρκυρας και ελάχιστα της Ζακύνθου —η εφημερίδα ενημε
ρώνεται σχεδόν αποκλειστικά από τον κερκυραίο ανταποκριτή της— δια- 
φαίνεται η γραμμή των «Καιρών» πάνω στο θέμα αυτό. Δίχως φανατι
σμό και προκλητικά εκφραστικά σχήματα επιτρέπει εντούτοις μέσα από 
ρωγμές να περάσει η άποψή της: Παρά την αποδοχή του ανακριτικού αδιε
ξόδου ως προς τους φονείς της ιουδαίας Ρουμπίνας και των αιτίων που 
προκάλεσαν το φόνο, η εφημερίδα δεν έπαψε μέχρι τέλους να διασπείρει 
αμφιβολίες ως προς την πραγματική ταυτότητα της παιδούλας, υπαινισσό-

131. Καιροί, 15/5/1891.
132. Κοαροί, 23/5/1891.
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μενη τη χριστιανική καταγωγή της. Ευρισκόμενη και η ίδια σε σύγχυση 
αναγκάζεται να δημοσιεύσει στο τελευταίο για τα εβραϊκά άρθρο της, απο
δεχόμενη έτσι την είδηση που έλαβε από την Κέρκυρα και φαίνεται να 
ασπάζεται το σύνολο της κοινής γνώμης, ότι «τα πάθη, αι προλήψεις και 
τα συμφέροντα των φυλών καθιστώσι σχεδόν αδύνατο το έργον της ανα- 
κρίσεως. Αδύνατον να μαρτυρήση σήμερον χριστιανός κατά χριστιανού, 
επιβάλλων την βαρείαν ευθύνην του εγκλήματος εις τον χριστιανικόν πλη
θυσμόν εκτιθέμενος δε την υπόληψην της πατρίδος του. Αδύνατον ομοίως 
εβραίος να αποκαλύψει την ενοχήν εβραίου εν τω εγκλήματι, φοβούμενος 
ευλόγως νέαν εξέγερσιν του χριστιανικού πληθυσμού».133

Μια άλλη θέση της εφημερίδας είναι ότι οι εβραίοι πρέπει να μετανα
στεύσουν από την Κέρκυρα προκειμένου να επανέλθει η ησυχία και η τάξη 
στο νησί και να αποφευχθεί στο μέλλον ανάλογη έξαψη των παθών με 
οποία δήποτε αφορμή.

Είναι, τέλος, αξιοσημείωτο ότι, πιστή στην άποψή της η εφημερίδα να 
αποδίδει τις ταραχές και τα έκτροπα αποκλειστικά και μόνο στον θρη
σκευτικό φανατισμό των κερκυραίων που προκλήθηκε από την θεωρούμε
νη ανθρωποθυσία των εβραίων, δεν συνδέει τα γεγονότα αυτά με τις προ
εκλογικές εκδηλώσεις και αντιδικίες για την διεκδίκηση της δημαρχίας. 
Και τούτο σε πλήρη αντίθεση με τα υπόλοιπα αθηναϊκά —και όχι μόνο- 
φύλλα που κάνουν άμεση αναφορά και αναγωγή σε πολιτικά κίνητρα πίσω 
από τις συνεχιζόμενες βιαιότητες των χριστιανών εναντίον των εβραίων.

Γεγονότα όπως τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας δεν θα μπορούσαν ασφα
λώς να διαφύγουν της πένας του Σουρή, από τη στιγμή μάλιστα που αυτά 
πήραν καθαρά πολιτική χροιά. Έτσι, στο πρωτοσέλιδο του Ρωμηού της 
4Ίί Μάίου 1891 θα αναφερθεί με το χαρακτηριστικό σκωπτικό του ύφος για 
πρώτη φορά στο ποργκρόμ των εβραίων στα Επτάνησα και θα επανέλθει 
στο πρωτοσέλιδο της 12^ του ίδιου μήνα.134

133. Έτσι κλείνει το τελευταίο δημοσίευμα των Καιρών της 30*11 Ιουνίου, τρεις 
ολόκληρους μήνες μετά το φόνο.

134. Στο πρώτο δημοσίευμα, που το τιτλοφορεί «Των Εβραίων διωγμός και 
σφαγή κι αλλαλαγμός», αφού αναφερθεί στην κοινωνική αναστάτωση και τα έκτροπα 
σε βάρος του εβραϊκού λαού της Κέρκυρας, καταλήγει με το πολιτικό σχόλιο στη 
στάση του Δεληγιάννη και του Τρικούπη:

Κι ο Θοδωρής, η μόνη ασφάλεια και σκέπη, 
παγίδας και πλεκτάνας του Χαριλάου βλέπει.
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Δεν θα επεκταθούμε σε άλλα αθηναϊκά φύλλα, μικρότερης κυκλοφο
ρίας, τα οποία υπολείπονται σε ειδησεογραφία για το θέμα αυτό, τόσο ως 
προς την ποσότητα όσο και ως προς την ποικιλία. Ας αναφέρουμε μόνο ότι 
η «Πρωία»,135 θεωρούμενη ως το κατεξοχήν κυβερνητικό, μάλιστα πρω- 
θυπουργικό όργανο, υπερασπίζεται με συνέπεια και καθαρότητα την επί
σημη δεληγιαννική γραμμή. Από την άποψη αυτή, τα δημοσιεύματά της 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως εάν ήταν πολιτικά κείμενα εκπορευόμενα 
από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Μετά από αυτή τη γενική και αποσπασματική περιδιάβαση στον αθη
ναϊκό Τύπο καταλήγει κανείς στην ακόλουθη διαπίστωση. Πολύ γρήγορα 
στην αρθρογραφία ο λόγος για το έγκλημα και τους ενόχους υποχωρεί, 
μαζί κι αυτό το ίδιο το γεγονός' όλη η συζήτηση πλέον περιστρέφεται γύρω 
από τις ταραχές και τους ενεχόμενους με αυτές. Ο υπερτονισμένος αντι- 
σημιτικός χαρακτήρας των επεισοδίων, όπως διεδόθη σκόπιμα ή από 
παραπληροφόρηση, μετέθεσε το πρόβλημα προς χώρους άλλων ευαίσθητων 
εθνικών πεδίων και ένα καθαρά ποινικό έγκλημα εξελίχτηκε σε κοινωνική

Κι ενώ εκείνος τρώγει στο Μεσολόγγι σπάρους 
αυτός συστήνει γνώσιν κι αγάπην στους πολίτας, 
γιατί 6, τ’ είχε πάθει με τους παληο-Βουλγάρους 
φοβάται μην το πάθη και με Ισμαηλίτας.

Το δεύτερο δημοσίευμα με τον τίτλο «Εβραϊκά σημαντικά» έχει τον χαρακτήρα 
καθαρά πολιτικής σάτιρας στον πρωθυπουργό Θ. Δεληγιάννη ως προς τον τρόπο που 
διαχειρίστηκε το θέμα των εβραίων ενόψει των δημοτικών εκλογών του Ιουλίου. 
Ενδεικτικοί είναι ot στίχοι:

«Κι αν ήθελες, Πρωθυπουργέ, τα πρέποντα να κάμης 
και εις κατάλληλον καιρόν γεναίως να συνδράμης 
κάθε τσιφούτη Αβραάμ και κάθε Αββακούμ 
το δάνειον θα σούπεφτε ωσάν ραχάτ λουκούμ, 
κι από παράδες σήμερα θα είχες όσους θέλεις 
κι εδώ κι εκεί θα έπαυες τον Σγούτα ν’ αποστέλλης.

Κι’ ο Θοδωρής απήντησε με τον διερμηνέα:
«Ω σεις Εβραίων θρέμματα μεγάλα και γενναία, 
κι εγώ λυπούμαι αληθώς στα τόσα σας κακά 
κι ολίγον δειν μαζί με σας την πάθαινα χονδρή, 
αλλ ’ αφετέ με να σκεφθώ για τα Δημαρχικά, 
γιατί θα πάθω συμφοραίς από τον Κατσανδρή».

135. Για την Πρωία βλ. Κ. Μάγερ, ό.π., σ. 173-176.
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και στη συνέχεια πολιτική διαμάχη για να καταλήξει ως παράπλευρη συνέ
πεια σε εθνικό ζήτημα. Τα «εβραϊκά» του 1891 θα δώσουν την αφορμή 
στον αθηναϊκό Τύπο να προβεί σε μια αντιεπτανησιακή πολεμική και προ
παγάνδα, η οποία μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι 30 περίπου χρόνια 
μετά την Ένωση και η αντίδραση είναι αξιοσημείωτα έντονη, ίσως μεγα
λύτερη από ότι το 1864, καθώς στους δυσαρεστημένους έχουν προστεθεί 
τώρα και οι απογοητευμένοι ενωτικοί, οι οποίοι βλέπουν τις προσδοκίες 
τους για αποδοχή και εθνική ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος να δια- 
ψεύδονται, αναγκαζόμενοι με κάθε αφορμή να υπερασπίζονται την ελληνι
κότητα και την εθνοφροσύνη τους' ρόλο που, καθώς είδαμε, παίζει με 
σοβαρή επιχειρηματολογία και ιστορική γνώση ο Φρ. Καρρέρ απαντώντας 
μέσα από το έργο του σε αθηναϊκά δημοσιεύματα.

2. Τα μονόφυλλα, τα φυλλάδια.

Γεγονότα, όπως τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας με έντονο κοινωνικό-πολι- 
τικό χαρακτήρα, όταν μάλιστα συμβαίνουν σε προεκλογική περίοδο, δεν 
μπορεί παρά να έχουν άμεση και ευρεία δημοσιοποίηση με όλους τους 
δυνατούς και γνωστούς τρόπους της εποχής.

Η προφορική οδός καταρχή, σίγουρα σε τοπικό και περιφερειακό επί
πεδο, ήταν το πρώτο μέσο διάδοσης και αναπαραγωγής του φόνου και 
όσων τον ακολούθησαν' είδαμε πώς έφτασε η είδηση στη Ζάκυνθο. Τα 
δημοσιεύματα των εφημερίδων ύστερα, πέρα από τη διασπορά των ειδή
σεων σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, λειτούργησαν και ως αγωγοί προ
παγάνδας, καθώς όχι μόνο προέβαλλαν καθένα από τη σκοπιά του και 
φώτιζαν πτυχές των γεγονότων, αλλά κυρίως προέβαιναν και σε ιδεολο- 
γικοποιημένες ερμηνείες τους, επιτείνοντας έτσι τη σύγχυση και την κοι
νωνική αναταραχή.

Η σύνταξη, εξάλλου, μελετών ή άρθρων σοβαρότερων επιστημονικών 
αξιώσεων, όσο και αν αυτά είδαν το φως κοντά στα γεγονότα, είναι όλα, 
ακόμη και τα πιο σύγχρονα, δημιουργήματα εκ των υστέρων, έστω και αν 
αυτό το ύστερα μετριέται σε κάποιους μήνες από τον «μαύρο» Απρίλη του 
1891. Επιπλέον, τα δημοσιεύματα αυτά έχουν εντελώς διαφορετική λει
τουργία και σκοπιμότητα, διαφορετικούς αποδέκτες και αναγνωστικό 
κοινό, όχι τον απλό, τον μεσαίο κόσμο, αλλά τους πνευματικούς ανθρώ
πους και μάλιστα όλης της επικράτειας και όχι μόνο της τοπικής κερκυ- 
ράίκής κοινωνίας.
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Μια ιδιαίτερη κατηγορία, τέλος, έντυπης δημοσιοποίησης, σύγχρονης 
ως προς την παραγωγή με τα συμβάντα, η οποία αρδεύεται από αυτά 
αλλά και με τη σειρά της επηρεάζει συνειδήσεις, καθώς απευθύνεται αδιά
κριτα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, είναι τα πολλά και ποικίλα μονό
φυλλα — κρίνοντας τουλάχιστον από τα σωζόμενα— που κυκλοφόρησαν 
κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου του 1891 στα Επτάνησα, υπό μορφή 
feuille volante ή placard.136

Με τη μορφή τέτοιων εντύπων, τοιχοκολλημένων (placards) ή διανε- 
μομένων (feuilles volantes), δημοσιοποιούνται άμεσα και διαχέονται ευρύ
τατα στην τοπική κοινωνία: α)επώνυμα επίσημα κείμενα και αποφάσεις 
διοικητικών αρχών- β) σύντομες σατιρικές συνθέσεις, λιβελογραφήματα και 
στιχουργήματα, κατά κανόνα ανώνυμα (είδαμε κάποια δείγματα δημοσι
ευμένα και σε εφημερίδες)- γ) παραρτήματα με δημοσιεύματα από άρθρα 
εφημερίδων, σχόλια, απόψεις και κριτικές γύρω από το θέμα του εβραϊ
σμού, εκκλήσεις προς το κοινό για κατάθεση στοιχείων προς διευκόλυνση 
των ανακριτικών αρχών στην ανακάλυψη των ενόχων, ενημέρωση για την 
πορεία του ανακριτικού έργου, γνώμες εκπροσώπων της κερκυραϊκής κοι
νωνίας για το φόνο και τον τρόπο διαχείρισής του.

Από αυτό το σωζόμενο έντυπο υλικό ανήκουν στην α' κατηγορία:
— Έκκληση του νομάρχη Κερκύρας προς τους κατοίκους να πάψουν τις 

ταραχές προκειμένου να διευκολυνθούν οι αρχές στο ανακριτικό τους έργο 
για την εξιχνίαση του φόνου (αρ. 1265).137

— Καθησυχαστική δήλωση του Θ. Δεληγιάννη προς τους πρεσβευτές 
των ξένων κρατών ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να προστατεύσει τις ζωές 
και τις περιουσίες των εβραίων (αρ.1283).

Στη β' κατηγορία ανήκουν:
— Ευτράπελος διάλογος στην εβραϊκή διάλεκτο μεταξύ δύο εβραίων, ενός 

θεσσαλονικιού κι ενός κερκυραίου, όπου ο δεύτερος διηγείται στον πρώτο τις 
σκηνές αντισημιτισμού που εκτυλίχθηκαν στην Κέρκυρα (αρ. 1270).

— Άλλη ευτράπελη στιχομυθία επίσης στην εβραϊκή διάλεκτο ανάμεσα 
σ’ έναν εβραίο παλιατζή κι ένα στρωματοποιό για τις συμφορές που υπέ

136. Πρόκειται για 31 μονόφυλλα χρονολογημένα μεταξύ 14 Απριλίου και 26 
Σεπτεμβρίου 1891 και 10 αχρονολόγητα της ίδιας περίπου περιόδου.

137. Εδώ και στη συνέχεια όλοι οι αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στο Nakis 
Pierris, Bibliographie...' όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη βιβλιογραφική πηγή, 
δηλώνεται- η παρουσίαση των μονοφύλλων είναι χρονολογική κατά κατηγορία.



92 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

στησαν εξαιτίας του φονικού (αρ. 1271).
— Μύθος για το φόνο της παιδούλας, με τον υπαινικτικό τίτλο, «Η 

αρνάδα που χάθηκε στην Άρτα και εβρέθηκεν αντί πνιγμένη, σφαγμένη» 
(αρ. 1282 ).

— Σατιρικό στιχούργημα στην εβραϊκή διάλεκτο για μια ενδεχόμενη 
φυγή των Εβραίων από την Κέρκυρα και το κενό που θα άφηνε στον τόπο 
(αρ. 1296).

— Σονέτο στα εβραϊκά για τα πενηντάχρονα του ραβίνου του Mantoue 
από τον ραβίνο της Κέρκυρας Aless. de Fano, ο οποίος εγκατέλειψε το νησί 
μετά τα γεγονότα του Απρίλη του 1891 (αρ. 1297).

— Ευτράπελος διάλογος ανάμεσα σ’ έναν εβραίο κι ένα βουνίσιο για τις 
προσπάθειες του εισαγγελέα να ανακαλύψει τους υπεύθυνους του φόνου 
(αρ. 1301).

Στη y' κατηγορία ανήκουν ασφαλώς τα περισσότερα μονόφυλλα:
— Η γνώμη τριών κερκυραίων δικηγόρων για το ατελέσφορο έργο της 

ανάκρισης, η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει τους δολοφόνους (αρ. 1267).
— Οι γνώμες ηλικιωμένων κερκυραίων εργατών, οι οποίοι διερωτώνται 

γιατί η υπόθεση του φόνου πήρε χαρακτήρα πολιτικό απειλώντας να ανα
τρέψει την κυβέρνηση (αρ. 1268).

— Η γνώμη ενός κτηματία, ο οποίος εύχεται ταχεία αποκάλυψη των 
ενόχων, ώστε να αποφευχθεί ο εκπατρισμός των εβραίων και να παύσουν 
τα κακοήθη δημοσιεύματα των εφημερίδων εναντίον των χριστιανών κερ
κυραίων (αρ. 1269).

— Αναδημοσίευση σε μονόφυλλο ανώνυμου άρθρου από την εφημερίδα 
«Καιροί»,138 στο οποίο αντικρούονται οι απόψεις και οι κατηγορίες του I. 
Γεννάδιου για τον αντισημιτισμό των επτανησίων (αρ. 1274).

— Με τίτλο «Η ανακάλυψις» κυκλοφορεί από τον κερκυραϊκό Τύπο 
μονόφυλλο με την είδηση ότι η ανάκριση βρίσκεται προ των ιχνών των ενό
χων, προκειμένου να κατευνασθεί το πάθος του λαού (αρ. 1279).

— Έκκληση ενός «Πατριώτη» προς τον κερκυραϊκό λαό για την προ
σκόμιση στοιχείων που θα βοηθούσαν τις αρχές στην ανακάλυψη των δολο
φόνων (αρ. 1280).

— Τέλη Ιουνίου του 1891 θα κυκλοφορήσουν σε κοινό placard τρία ανώ
νυμα κείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Πολυλά, με

138. Καιροί, 27/5/1891.
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περιεχόμενο: απάντηση σε νουθεσίες που κάποιος έχει απευθύνει στον 
Πολυλά σχετικά με τον αντισημιτισμό του κερκυραϊκού λαού' κείμενο σχε
τικό με την υποψηφιότητα του Βασιλάκη για τη Βημαρχία της Κέρκυρας' 
στατιστική της γεννητικότητας των εβραίων της Κέρκυρας κατά την περίο
δο 1879-1886 (αρ. 1281).

— Ανώνυμη απάντηση, μάλλον του Πολυλά, στις κυβερνητικές κρίσεις 
μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Γεννάδιου για τον αντισημιτισμό των 
επτανησίων (αρ. 1286).

— Επιπλήξεις I. Λευτεριώτη προς όσους κακόβουλα ψευδολογούν γύρω 
από το έγκλημα (αρ. 1287).

— Ενημέρωση για τη δίκη της 7Ίί Ιουνίου σχετικά με τις επιθέσεις ομά
δων χριστιανών εναντίον των εβραίων (αρ. 1289).

— Αναφορά σε προεκλογική διαδήλωση υπέρ του Βασιλάκη (αρ. 1290).
— Με την υπογραφή «Ο άνθρωπος του λαού» και με τον τίτλο «ο 

Ποντικός»139 αναγγέλλεται στο μονόφυλλο αυτό η άφιξη στην Κέρκυρα του 
νέου γενικού εισαγγελέα που θα αναλάβει το ανακριτικό έργο (αρ. 1306).

— Σε συνέχεια του προηγούμενου «Ο άνθρωπος του λαού» πληροφορεί 
τον κόσμο ότι ο νέος εισαγγελέας έχει επιληφθεί προσωπικά του θέματος 
και γρήγορα θα συλληφθούν οι ένοχοι, όπως είδε στον ύπνο του σε προε
ξαγγελτικό όνειρο (αρ. 1307).

— Με τρίτο κείμενό του ο ίδιος ενημερώνει το λαό της Κέρκυρας για 
την πορεία των ανακρίσεων και μέμφεται όσους επιτίθενται εναντίον των 
εβραίων πριν γνωστοποιηθούν οι πραγματικοί ένοχοι του φόνου (αρ. 
1308).

— Αποκάλυψη από τον «άνθρωπο του λαού» ότι οι αρχές συγκαλύπτουν 
την υπόθεση της δολοφονίας. Αναφορά στους διωγμούς των εβραίων στη 
Ρωσία (αρ. 1293).

— Αναδημοσίευση μετάφρασης της έκθεσης του Γεννάδιου, σχολιασμός 
των απόψεών του και απαίτηση απόλυσής του από τη θέση του πρέσβη 
(αρ. 1298).

— Μονόφυλλο αναφερόμενο στο πρόσωπο του αρχιραβίνου της Κέρκυ
ρας (αρ. 1299).

139. Μέσα στον Απρίλη του 1891 κυκλοφορούν στην Κέρκυρα μια σειρά μονό
φυλλα με βινιέτα τη ζωγραφιά ενός ποντικού δίπλα σε μια χοντρή γάτα και με τη 
δήλωση ότι το φύλλο θα βγαίνει ώσπου να πιαστεί ο ποντικός.
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— Μομφή κατά της δικαιοσύνης για την φυλάκιση 30 προσώπων ως 
υπόπτων δίχως να τους επαγγέλλεται κατηγορία ενοχής ή να διατάσσεται 
η αποφυλάκισή τους σε περίπτωση έλλειψης κατηγορητηρίου (αρ. 1302).

— Απάντηση «ενός κορφιώτη» στις κατηγορίες Γενναδίου για τις αντι- 
σημιτικές ταραχές στην Κέρκυρα (αρ. 1303) .

— Προτροπή «ενός πολίτη» προς τους βουλευτές Κέρκυρας να ζητήσουν 
την ανάκληση του Γενναδίου από το Λονδίνο (αρ. 1304).

— Μονόφυλλο με τον εύγλωττο τίτλο «Ο Μέγας Γλάδστων και ο κ. 
Γεννάδιος. Ο Γλάδστων περί των Ιουδαίων και Κερκυραίων» (αρ. 1305).

— Αναίρεση των υπαινιγμών άρθρου της ιταλικής «Tribuna» (αρ. 
1309).

— Με τίτλο «Ούτε γάτα ήτανε ούτε ζημία έκανε» ανώνυμο κείμενο με 
ειρωνική διάθεση υπαινίσσεται ότι ο φόνος της κόρης δεν έγινε ποτέ και ότι 
όλος ο θόρυβος προκλήθηκε για να πέσουν οι τιμές του λαδιού140(αρ. 1310).

— Ανατυπωμένο άρθρο από την «Εφημερίδα» της 24Θ4 Σεπτεμβρίου στο 
οποίο δικαιώνεται ο συντάκτης της εφημερίδας στην άποψή του σχετικά με 
το φόνο, αφού η ανακριτική έρευνα τελικά έδειξε ότι οι ένοχοι ήσαν επτά 
χριστιανοί. Ως γνωστό όμως η ανακριτική έρευνα δεν έβγαλε πόρισμα και 
η υπόθεση έκλεισε αδιευκρίνιστη (αρ. 1311).

— Παράπονα κερκυραίων εμπόρων για τη διασπορά φανταστικών ειδή
σεων σχετικά με το φόνο με σκοπό τη δυσφήμιση του χριστιανικού πλη
θυσμού του νησιού (αρ. 1312).

— Ο συντάκτης άρθρου από την κερκυραϊκή εφημερίδα «Εργάτης» με 
τον τίτλο «Προσέχετε» εφιστά την προσοχή των αρμοδίων στην ανάγκη 
αποκάλυψης και τιμωρίας του δολοφόνου της εβραιοπούλας (αρ. 1320).

— Αναδημοσίευση άρθρου του Πολυλά από τον «Ρήγα τον Φεραίο» της 
4^ Ιουλίου με πολιτικό περιεχόμενο ενόψει των δημοτικών εκλογών. Υπό
δειξη στον Γερ. Μαυρογιάννη 12 έργων αναφερομένων στους εβραίους, τα 
οποία θα πρέπει να συμβουλευτεί πριν επιχειρήσει την επεξεργασία έργου 
του Πολυλά με αντιεβραϊκό περιεχόμενο141 (αρ. 1321).

140. Πβ. και σ. 77, σημ. 114.
141. Δεν πρόκειται για κάποιο αυτοτελώς δημοσιευμένο έργο του Πολυλά' ίσως 

να αναφέρεται σε κάποιο δημοσίευμά του στις εφημερίδες που ο ίδιος εξέδιδε. Το 
μονόφυλλο, εξάλλου, μολονότι αναζητήθηκε στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, 
δεν εντοπίστηκε εκεί ούτε και πουθενά αλλού. Για τον Γερ. Μαυρογιάννη βλέπε και 
σημ. 109.
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— Περικοπή επιστολής από την Ζάκυνθο προς ένα ζακυνθινό διαμένο- 
ντα στην Κέρκυρα, όπου εξιστορούνται τα γεγονότα της Μ. Παρασκευής 
(αρ. 1327).

— Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Ακρόπολις» σκέψεων γύρω από 
την ταυτότητα της δολοφονημένης και τους λόγους που προκάλεσαν το 
φόνο και πώς το γεγονός έλαβε πολιτικό χαρακτήρα142 (αρ. 1330).

— Κείμενο του Γ. Στεριώτη για τις αντισημιτικές εκδηλώσεις σε Κέρ
κυρα και Ζάκυνθο (αρ. 1331).

— Διατύπωση της άποψης ότι ο δήμαρχος Κερκυραίων που πρόκειται 
να εκλεγεί δεν θα πρέπει να είναι εξαρτημένος από την κυβέρνηση, ώστε 
να λειτουργήσει αμερόληπτα στη διαλεύκανση του μυστηρίου της δολοφο
νίας της παιδούλας (αρ. 1332).

— Ανακοίνωση του πορίσματος της εισαγγελικής έρευνας, σύμφωνα με το 
οποίο ο θάνατος της εβραιοπούλας προκλήθηκε από τραύματα στο κεφάλι 
και δεν είναι αποτέλεσμα του τελετουργικού της ανθρωποθυσίας (αρ. 1333).

— Συστάσεις προς τους εβραίους της Κέρκυρας να μην αποδώσουν το 
φόνο της κόρης στους χριστιανούς πριν αποκαλυφθούν και ανακοινωθούν τα 
ονόματα των πραγματικών ενόχων (αρ.1333).

— Μονόφυλλο με τον τίτλο «Το εν Αθήναις σκάνδαλον και ο Ραβίνος» 
αναφέρεται στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, όταν η Μ. 
Μηχανίδου, συγγραφέας αντιεβραϊκών συγγραμμάτων, χειροδίκησε ενα
ντίον του ραβίνου, με τον οποίο τυχαία διασταυρώθηκε στο δρόμο.143

Η συναγωγή μονόφυλλων, που παρουσιάστηκε εδώ, αφορά μόνο όσα 
έχουν σαφή και άμεση αναφορά στα εβραϊκά του 189Γ την ίδια περίοδο 
κυκλοφόρησε παράλληλα κι ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων εντύπων με 
περιεχόμενο κυρίως πολιτικό, σχετιζόμενο με τις δημοτικές εκλογές του 
Ιουλίου και στα οποία το εβραϊκό θέμα είτε αναφέρεται έμμεσα, είτε υπό- 
κειται ως αφορμή αντιδικίας, είτε απουσιάζει παντελώς.

Από την παρουσίαση του περιεχομένου των εντύπων αυτών, που σαφώς 
δεν είναι το σύνολο όσων κυκλοφόρησαν αλλά μόνο όσων έχουν εντοπιστεί 
και καταγραφεί —πάντως είναι μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό— διαπι

142. Ακρόπολις, 21/5/189Γ άρθρο του «Φιλαλήθη», ειδικού ανταποκριτή της 
εφημερίδας στην Κέρκυρα με τίτλο «Νέα φάσις του εβραϊκού δράματος. Δήλωσις του 
κ. Θεοτόκη».

143. Θωμάς I. Παπαδόπουλος, Ιονιχή Βιβλιογραφία 16°f- 19°ε αιώνας. Αθήνα 
2002, αρ. 9047' για την Μ. Μηχανίδου βλέπε και σ. 126-127.
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στώνουμε τα ακόλουθα: Η προπαγάνδα, κατεξοχή, αν όχι απόλυτα, αντι- 
σημιτική που ασκείται με τη μορφή τέτοιων εντύπων, κυρίως φέιγ βολάντ 
και λιγότερο τοιχοκολλημένων δημοσιευμάτων, ενημερώνει όχι πάντα 
έγκυρα αλλά πάνω απ’ όλα ασκεί ψυχολογική και ιδεολογική επίδραση, 
ανακινεί και υποθάλπει πάθη, εντέλει χειραγωγεί την κοινή γνώμη.

Η θεματολογία των εντύπων αυτών κυμαίνεται ανάμεσα στο μυστήριο 
του φόνου και την ανακριτική δυστοκία, την ιδιοπροσωπία του εβραίου και 
τη διακωμώδησή της και την πολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων, 
καθώς αυτά διαδραματίζονται σε προεκλογική περίοδο. Μέσω των δημο
σιευμάτων αυτών εκφράζονται αντιπροσωπευτικά εκπρόσωποι από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις: πνευματικοί άνθρωποι (Πολυλάς) και επιστήμονες 
(δικηγόροι), εργάτες, έμποροι, αλλά και κτηματίες, νέοι και ηλικιωμένοι, 
χριστιανοί, αλλά και εβραίοι με ένα λόγο αυτοσαρκαστικό, περιπαιχτικό 
κοντά στον κλαυσίγελο.

Όλα τούτα τα έντυπα μέσα αφενός συμβάλλουν στη συντήρηση του 
αντισημιτικού κλίματος και αφετέρου υπερτονίζουν την εικόνα μιας αντιε- 
βραϊκής κοινωνίας μέσα στην οποία οι αντίθετες φωνές και απόψεις —υπο
δεέστερες των άλλων αναμφίβολα— δεν μπορούν να μετρήσουν ως υπολο
γίσιμη δύναμη και να ασκήσουν οποιαδήποτε επιρροή. Στο ταραγμένο και 
τρομοκρατικό πλαίσιο που έζησε η κερκυραϊκή κοινωνία εκείνη την άνοιξη 
του 1891, ο αντισημιτισμός, αναμφισβήτητα υπαρκτός, έντονος και διάχυ
τος, εμφανίζεται από τα κάθε είδους έντυπα διογκωμένος και τρομακτικός 
ως πανδημικό φαινόμενο, αφού η φιλοσημιτική μειονότητα αλλά και η 
ευρύτερη κατηγορία των ουδέτερων πολιτών δεν τολμούν να αρθρώσουν 
λόγο και να εκφραστούν δημόσια, εκτός φυσικά από ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Με προεξάρχοντα τον Ιάκ. Πολυλά ο αντισημιτικός λόγος είναι αυτός που 
για τρεις ολόκληρους μήνες κυριαρχεί ως έκφραση της τοπικής κοινής γνώ
μης και επηρεάζει συνειδήσεις σε ευρύτερα κοινωνικά σχήματα.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ «ΕΒΡΑΪΚΩΝ»

Ο ιδιότυπος του εβραίου έχει κατά καιρούς αποτελέσει πηγή έμπνευσης 
για τη λογοτεχνία κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως για την ποίηση είτε 
στο στήσιμο της όλης μυθοπλασίας είτε δανείζοντας τη μορφή του σε 
ρόλους πρωταγωνιστικούς ή δευτερεύοντες, συνήθως με καίρια συμβολή 
στην εξέλιξη της υπόθεσης. Όσο κι αν το λογοτεχνικό έργο δεν αποτελεί 
αυθεντική ιστορική πηγή, εντούτοις, όταν στηρίζεται ή αναπαριστά ιστορι
κά γεγονότα, τα καταγράφει μεταπλασμένα μεν αλλά δίνοντας έμφαση στα 
σημεία αιχμές ως έξεργο, αναδεικνύοντας έτσι ό,τι στη συλλογική συνεί
δηση καταγράφηκε εντονότερα και διατηρήθηκε ζωντανότερο στη μνήμη.

Βεβαίως, ο εβραίος λογοτεχνικός ήρωας στην ελληνική μυθιστοριογρα
φία υπολείπεται της ξένης, τόσο της γαλλικής όσο και της ρωσικής, ακόμη 
και της ιταλικής, γεγονός που οφείλεται στο ότι η αντιπάθεια και η απέ
χθεια, η αρνητική εικόνα εντέλει της ελληνικής κοινωνίας προς τους εβραί- 
ους δεν έχει κατά κανόνα την ένταση των ευρωπαίων. Έτσι λοιπόν, με 
εξαίρεση κάποια περιστατικά, όπως αυτά του 1891, η ελληνική λογοτεχνία 
έχει περιορισμένες αφορμές έμπνευσης με συναφή θεματολογία. Ας σημει
ωθούν, ωστόσο, κάποια λαϊκά στερεότυπα, όπως εκφέρονται μέσα από τον 
παροιμιώδη λόγο, τα δημώδη και ημιλόγια τραγούδια των Παθών, το 
λαϊκό κήρυγμα (Κοσμάς ο Αιτωλός, Νεκτ. Τέρπος), τον Καραγκιόζη, 
κ.λπ. Αντίθετα, στα παραμύθια δεν εμφιλοχωρεί ο τύπος του εβραίου, 
προφανώς επειδή οι κύριες δομές του παραμυθιού είναι βαθιά αρχέγονες 
και όχι επικαιρικές, έστω και αν κάποτε φαίνεται να επηρεάζονται από την 
επικαιρότητα.

Στην ελληνική λογοτεχνία αλλά όχι μόνο σ’ αυτή δεν υπάρχει όσον 
αφορά τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα μία κυρίαρχη στερεότυπη εικόνα του



98 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

εβραίου, αλλά τουλάχιστον δύο, επίφορες ακραία διαφορετικών χαρακτη
ριστικών: ο γέρος άντρας και η νέα κοπέλα. Στην αρνητική εικόνα του 
αντιπαθητικού ηλικιωμένου εβραίου με τα τυπικά χαρακτηριστικά της 
φυλής του, εμφανισιακά και χαρακτηρολογικά (λιπόσαρκος, γενειοφόρος, 
με γαμψή μύτη, μιαρός, τσιγκούνης, άκαρδος κ.λπ.) αντιπαρατίθεται η 
θετική εικόνα της συμπαθητικής νέας ευραιοπούλας με τα δικά της τυπικά 
χαρακτηριστικά (ωραία, με μαύρα μάτια και μαλλιά, σεμνή, καλλιεργη
μένη, καλόκαρδη κ.λπ.). Ως πρωταγωνιστικούς λογοτεχνικούς ήρωες 
σπάνια έως καθόλου θα συναντήσουμε τον εβραίο νέο άντρα ή την εβραία 
μεσήλικη γυναίκα παρά μόνο ως εντελώς δευτερεύοντα, υποσκιαζόμενα 
πρόσωπα.

Δεν είναι ασφαλώς στις προθέσεις μας να εξετάσουμε εδώ διεξοδικά 
ούτε να αναφερθούμε συνολικά στο θέμα της χρήσης του εβραίου από την 
ελληνική λογοτεχνία, καθώς αυτό απαιτεί άλλου τύπου προσέγγιση και 
εντάσσεται σε άλλη ερευνητική προβληματική.144 145 Θα περιοριστούμε, λοι
πόν, σε μια σύντομη επισκόπηση του θέματος εστιάζοντας μόνο στην επί
δραση των γεγονότων της Κέρκυρας και της Ζακύνθου στη λογοτεχνία της 
εποχής αλλά και στη μεταγενέστερη έως τις μέρες μας.

Η επίδραση των ιστορικών γεγονότων του 1891 στη λογοτεχνία μπορεί 
—όπως θα δούμε— να είναι άμεση και σαφής ή έμμεση και να δηλώνεται 
με υπαινικτικό τρόπο' να διαμορφώνει, δηλαδή, τη μυθοπλασία ενός έργου 
με περιστατικά αναγνωρίσιμα που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα γεγονό
τα και πρόσωπα ή να δημιουργεί απλώς το κλίμα μέσα στο οποίο ο λογο
τέχνης, ευαισθητοποιημένος, επιλέγει να πλάσει μια ιστορία με εβραϊκή 
υπόθεση δίχως όμως η αναφορά στα περιστατικά που τον ενέπνευσαν να 
είναι ρητή και άμεσα αναγνωρίσιμη.

Τούτο θεωρώ πως συμβαίνει στο δηκτικό άρθρο με τη μορφή ευθυμο
γραφήματος του Γρηγ. Ξενόπουλου, δημοσιευμένο στην «Εστία» του 
1893, αρκετά κοντά στα εβραϊκά του 1891.145 Η υπόθεση διαδραματίζεται

144. Σε μια τέτοια ακριβώς κοινωνιολογική προσέγγιση προβαίνει στο βιβλίο της 
η Φραγκίσκη Αμπαζοπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του εβραίου στη λογο
τεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Αθήνα 1998.

145. Γρ. Ξενόπουλος, «Αντισημιτισμός», Εικονογραφημένη Εστία, 1893, σ. 186- 
188' ο ίδιος, εξάλλου, στην Εστία του 1891, σ. 17-18 δημοσιεύει διήγημα με τον τίτλο 
«Σκιά έργου», το οποίο έχει ως υπόθεση ακριβώς περιστατικό από τα αντισημιτικά 
επεισόδια της Ζακύνθου κατά την Μ. Παρασκευή του 1891. Ο Ξενόπουλος, εμφανώς
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στην Πλάκα στο μικρό μαγαζί ενός γέρου εβραίου, επιδιορθωτή διαφόρων 
μικροαντικειμένων. Η κλοπή από τη βιτρίνα του μαγαζιού μιας επιδιορ
θωμένης κούκλας από δύο αδέλφια, παιδιά της γειτονιάς, και η σύλληψή 
τους από τον εβραίο δίνει αφορμή να ξεσηκωθούν όλοι οι άνθρωποι της 
περιοχής, οι οποίοι βλέποντας τα δυό παιδιά ωρυόμενα και τον εβραίο να 
τα τραβάει προς το μαγαζί του, σκέφτηκαν αμέσως «ότι ο Εβραίος ήθελε 
να κλέψη τα παιδία εκείνα και να πίη το αίμα των». Η υποψία, διαδιδό
μενη από στόμα σε στόμα, ήταν αρκετή να συγκεντρώσει ένα οργισμένο 
πλήθος που ούρλιαζε, καταριόταν και λιθοβολούσε τον μάταια διαμαρτυ- 
ρόμενο γερο-εβραίο. Η επέμβαση της χωροφυλακής και του εισαγγελέα 
έσωσε τον άνθρωπο από το βέβαιο λιντσάρισμα του μαινόμενου πλήθους 
και αποκατέστησε την τάξη αποδεικνύοντας την «ενοχή» των μικρών δρα
στών και την αθωότητα του φτωχού Ισραηλίτη. Η επομένη των γεγονό
των βρίσκει το μαγαζάκι καταλεηλατημένο, επειδή τα όργανα της τάξης 
δεν έλαβαν καμία πρόνοια γι’ αυτό αφήνοντάς το στην διεκδικητική οργή 
του πλήθους, καθώς δεν έτρεφαν την παραμικρή συμπάθεια για το θύμα. 
Και ο Ξενόπουλος καταλήγει ότι η προσωρινή σύλληψη του εβραίου εκτό
νωσε μεν την κατάσταση και συντέλεσε ώστε «το μικρόν αντισημιτικόν 
δράμα» να λήξει «πριν λάβη τας διαστάσεις τας οποίας ηπείλει», τα δε 
όργανα της τάξης «την επομένην έσπευσαν να δηλώσουν δι’ όλων των εφη
μερίδων, ότι μόνον δια να προστατεύσουν τον Εβραίον κατά της μανίας 
του όχλου συνέλαβαν αυτόν και τον ωδήγησαν εις την μοιραρχίαν. Το 
πιστεύετε;». Και με αυτή την τελευταία φράση ο συγγραφέας είναι σαν να 
κλείνει το μάτι στον αναγνώστη.

επηρεασμένος από τις βιαιοπραγίες ορισμένων συμπατριωτών του εναντίον των εβραί- 
ων, θέλει να απαμβλύνει την οξύτητα της απάνθρωπης συμπεριφοράς εκείνων προ
βάλλοντας ως αντίρροπη δύναμη τη στάση ανθρωπιάς, συμπαράστασης και αυτοθυσίας 
πολλών ζακυνθινών: Την ημέραν εκείνην της αιφνίδιας εκρήξεως του αντισημιτισμού, 
εν τω μέσω της γενικής και ακατονόμαστου δειλίας, ανέλαμψάν που και που και 
θάρρη τινά ζηλευτά. Φανατικοί εξ αγνού ζήλου αψήφησαν λόγχας και εβάδισαν προς 
βέβαιον θάνατον. Στρατιώται εις το καθήκον πιστοί εθάρρησαν να πυροβολήσωσι κατ’ 
αδελφών. Χριστιανοί εκτιθέμενοι εις των πολλών την πρόληψιν και την μανίαν, απέ
κρυψαν και περιέθαλψαν τους διοκωμένους Εβραίους.

Για την εικόνα της Ζακύνθου μέσα από τις εβραϊκές αναφορές του συνόλου του 
έργου του Ξενόπουλου βλέπε Ευτυχία Αμιλήτου, «Έρωτας και θάνατος στο γκέτο. 
Η άλλη Ζάκυνθος του Γρηγορίου Ξενόπουλου», Νέα Εστία, τ. 150, τχ. 1738 (Οκτ. 
2001) 403-445.
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Η ιστοριούλα αυτή πέρα από τη στενή χρονική συνάφεια σαφώς και δεν 
έχει καμία σχέση με τα γεγονότα της Μ. Παρασκευής στη Ζάκυνθο εκτός 
από ένα σημείο που θυμίζει αναπαράσταση των ζακυνθινών έκτροπων: ο 
φανατισμός του πλήθους και το βίαιο ξέσπασμά του απειλώντας τη ζωή 
του εβραίου και καταστρέφοντας την περιουσία του, επειδή πίστευε άκριτα 
σε μια διάδοση' η ετοιμότητα για αντισημιτικό ξέσπασμα από ασήμαντη 
αφορμή ακόμη και σε μια κοινωνία, που δεν έζησε τα γεγονότα του 1891 
αλλά η μόνη αντισημιτική εμπειρία που γνώρισε είναι αυτή των «Πατσι- 
φικών» του 1847,146 παραξενεύει και θέτει κάποια εύλογα ερωτήματα. 
Οπωσδήποτε ο Ξενόπουλος είναι ο ίδιος ευαισθητοποιημένος και βαθιά 
επηρεασμένος από τα νωπά γεγονότα στο νησί του, όπου εκτυλίχθηκαν 
ανάλογες σκηνές βανδαλισμών, λεηλασιών και προπηλακισμών και μάλι
στα σε μεγάλη, καθώς είδαμε, ένταση. Αυτά είναι τα γεγονότα που ανα- 
παριστά σε τούτο το αφήγημά μου, κρατώντας τα ζωντανά' και το κείμε
νο αυτό —θα τολμούσα να πω— φαίνεται να λειτουργεί δίκην δοκιμής κον
δυλίου προετοιμάζοντας τη θεατρική και λογοτεχνική εκδοχή των εβραϊ
κών της Ζακύνθου του 1891.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1909, ο Γρ. Ξενόπουλος θα γράψει το θεα
τρικό «Ραχήλ»146 147 ειδικά για την Κυβέλη. Το έργο, όπως ο ίδιος σημειώ
νει στην αυτοβιογραφία του, είναι «εμπνευσμένο από τα “εβραϊκά” της 
Ζακύνθου, τις αντισημιτικές ταραχές του 1891, που τις εξιστόρησα αργό
τερα και στο μυθιστόρημα “Μεγάλη Περιπέτεια”, δημοσιευμένο στ’ "Αθη
ναϊκά Νέα” το 1937».148

Η παρουσίαση του έργου, το οποίο θεωρήθηκε τόσο από τον ίδιο όσο 
και από τους θεατρογνώστες της εποχής ως το καλύτερό του έως εκείνη τη 
στιγμή, στην Αθήνα είχε παταγώδη αποτυχία, ενώ αντίθετα εθριάμβευσε, 
όταν παίχτηκε από τον ίδιο θίασο, στην Κωνσταντινούπολη. Η αποτυχία 
αποδόθηκε από τον Ξενόπουλο σε συντονισμένο σαμποτάζ δημοσιογράφων, 
κριτικών και ηθοποιών άλλων θιάσων, οι οποίοι ζηλόφθονα κινούμενοι δεν 
μπορούσαν να του επιτρέψουν και τρίτη συνεχή θεατρική επιτυχία, και όχι

146. Βλέπε σημ. 85.
147. Γρ. Ξενόπουλος, Θέατρο, έκδ. Aï0'1 Βλάσση, Αθήνα 1991, τ. 2, σ. 11-85' οι 

παραπομπές στης συνέχεια θα γίνονται απλά, Ραχήλ.
148. Γρ. ϋενόπουλος, Η ζωή μου σαν μυθιστόρημα. Αυτοβιογραφία, έκδ. Α?01 

Βλάσση, Αθήνα 1984, σ. 431-432.
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στο ενδεχόμενο η θεματική του έργου να ενόχλησε και να προκάλεσε την 
αντίδραση της συντηρητικής μερίδας της αθηναϊκής κοινωνίας.149

Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά στην υπόθεση του έργου, καθώς είναι η 
γνωστή, στερεότυπη ιστορία του άτυχου έρωτα του νέου χριστιανού και της 
πλούσιας κι ωραίας εβραιοπούλας. Οι πρωταγωνιστές ανήκουν στην υψηλή 
κοινωνία του νησιού, στην οικονομική και πνευματική ελίτ και μπορούν να 
προσγραφούν στους θετικούς ήρωες της ελληνικής λογοτεχνίας. Θα περιο
ριστώ να σχολιάσω μόνο δύο τρία σημεία: Καταρχήν, η υπόθεση ξεκινάει 
ομαλά από το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων του 1891 ως προανά
κρουσμα και για να προετοιμάσει το θεατή (ή τον αναγνώστη) για όσα θα 
ακολουθήσουν βάζοντάς τον στο κλίμα του πριν (ειδυλλιακή εικόνα συμ
βίωσης χριστιανών και εβραίων) προτού τον προσγειώσει απότομα στο 
τώρα και στο μετά (ρήξη των αγαθών σχέσεων, θραύση του ειδώλου ) με 
την ξαφνική είδηση ότι «οι χριστιανοί, σ’ ούλα τα μέρη, τάχουνε τώρα με 
τσ’ Οβραίους. Και γιατί ναν τα τραβάμε μεις ούλα τουταδώ; Γιατί , λέει, 
στην Κέρκυρα βρέθηκε σκοτωμένη μία κοπελούλα, που δεν ηξέρει ως τούτη 
την ώρα κανένας (μετρά με τα δάκτυλα:) αν ήτανε Χριστιανοπούλα, αν 
ήτανε Οβραιοπούλα, αν τη σκοτώσανε Χριστιανοί... Τι είναι;!».150

Η μυθοπλασία του έργου, όπως κι ο ίδιος ο Ξενόπουλος σαφώς δηλώ
νει,151 έχει ως πλαίσιο τα πραγματικά εβραϊκά γεγονότα της Μ. Παρα
σκευής στη Ζάκυνθο. Ο συγγραφέας, λοιπόν, έχει ως οδηγό και κύρια 
πηγή του για τα ιστορικά γεγονότα το σύγγραμμα του Φρ. Καρρέρ κι επι
πλέον έχει συγκροτήσει ο ίδιος τον φάκελό του συγκεντρώνοντας σκόρπια 
στοιχεία για το πραγματικό υπόβαθρο της εποχής, τα οποία αξιοποιεί 
κάνοντας ιστορικό θέατρο.

Ο Ξενόπουλος, ο οποίος την εποχή που διαδραματίζονται τα γεγονότα 
στην Κέρκυρα ζει στην Αθήνα, ανήκει στην πλειονότητά των ζακυνθινών,

149. Διεξοδική ανάλυση του έργου σε σχέση με το χωροταξικό της Ζακύνθου βλ. 
Ευτυχία Αμιλήτου, «Έρωτας και θάνατος...», ό.π., σ,. 423-432. Πβ. και Φραγκί- 
σκη Αμπαζοπούλου, Ο Άλλος..., σ.226.

150. Ραχήλ, σ.21.
151. Στο πρόγραμμα της παράστασης της Ραχήλ του 1926 υπάρχει σημείωση: «Η 

υπόθεσις αυτού του έργου στηρίζεται σ’ ένα απλό θρύλο, το πλαίσιό του όμως είναι 
ιστορικό. Βλέπε το βιβλίο του Φρειδ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός...» κ.λπ. Πράγματι, σε 
πολλά σημεία του θεατρικού κειμένου ο αναγνώστης αναγνωρίζει τον ιστορικό λόγο 
του Καρρέρ, όπως λόγου χάρη στις σ. 187, 202 κ.α.
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κυρίως των νέων ανθρώπων, που δεν είναι οι ίδιοι κι ούτε πιστεύουν ότι 
υπάρχουν αντισημίτες στην Ελλάδα. Ο νεαρός ευγενής ζακυνθινός, ο 
Κάρολος Δεσύλας (δηλαδή ο Γρ. Ξενόπουλος) παρακολουθεί, καθώς θα 
ήταν άλλωστε αναμενόμενο, όλη την ειδησεογραφία μέσα από τον τοπικό 
και τον αθηναϊκό Τύπο και αρνείται να συμμεριστεί την ανησυχία των 
συμπατριωτών του βρίσκοντας τις φήμες υπερβολικές και διογκωμένες σχε
τικά με το μέγεθος του ανησημιτικού κλίματος που προκάλεσαν και υπάρ
χει ο φόβος να συνεχίσουν να προκαλούν τα γεγονότα της Κέρκυρας:

Να σας πω την αλήθεια; Μου φαίνεται πως εξογκώνετε τα πράγματα. 
Αντισημίτες στην Ελλάδα και μάλιστα στη Ζάκυνθο!... Δεν πιστεύω δα 
να καρποφόρησαν τόσο σε μία εβδομάδα, τα άρθρα του κυρίου Πολυλά από 
την Κέρκυρα!..Μ2

Ο νεαρός, ρομαντικός ήρωας του Ξενόπουλου στην ουσία δεν αμφισβη
τεί, δεν αρνείται την ταχεία κυκλοφορία των ειδήσεων και την άμεση ενη
μέρωση του κόσμου, αλλά την αποτελεσματικότητα της επίδρασης και το 
μέγεθος της επιρροής, την ανταπόκριση που θα έβρισκαν από το λαό.

Στη συγκρατημένη αισιοδοξία και τους ευσεβείς πόθους των νέων χρι
στιανών και μάλιστα των πνευματικών ανθρώπων ως προς την έκβαση των 
πραγμάτων, αντιτίθεται η αμφιβολία, η επιφυλακτικότητα και ο έλλογος 
σκεπτικισμός των εβραίων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, οι οποίοι κουβα
λούν μνήμες και πείρα κακή από το παρελθόν και για τούτο μαζί με τους 
απλούς ανθρώπους του λαού φοβούνται: «Ο θεός να με βγάλει ψεύτη, αφέ
ντη, μα μού φαίνεται πως και εδώ θα έχουμε τα καλά των Κορφώνε. Οι 
χριστιανοί άρχισαν να μας σταυρώνουνε».* 153

Όσο κι αν οι δύο ήρωες του Ξενόπουλου, παρά τη φυλετική και θρη
σκευτική τους ετερότητα εμφανίζονται ως νέοι ανοιχτόμυαλοι, απαλλαγ
μένοι από προλήψεις και θρησκευτικές ιδεοληψίες, με εμπιστοσύνη στην 
αδελφικότητα και την καλοσύνη του ζακυνθινού λαού, ο οποίος είναι «α
γαθός, ήρεμος σαν αρνί», εντούτοις η αμφιβολία και η αγωνία για τη 
στάση των χριστιανών απέναντι των εβραίων ενυπάρχει στη Ραχήλ και 
εκφράζεται με το γνωστό στερεότυπο: Ναι, μα τον εξερεθίζουν! τον κάνουν 
να πιστεύει πως πίνουμ ’ αίμα χριστιανικό, για να τον φανατίσουν εναντίον 
μας και να τον μεταχειρισθούν ως όργανο, εκείνοι που έχουν να ωφελη

152. Ραχήλ, σ. 33.
153 Ό.π.
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θούν από τον αφανισμό μας... Η ίδια, η αιώνια ιστορία!... Παντού τα 
πάντα Λ..154

Η πεποίθηση στην ψυχραιμία και τη διαφοροποίηση της στάσης του 
ζακυνθινού λαού έναντι των κερκυραίων συνίσταται στις πανθομολογούμε- 
νες στενές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.155 Οι εβραίοι της Ζακύν
θου, όπως και σε προηγούμενο σημείο αναφέρθηκε, ήσαν περισσότερο 
ενσωματωμένοι, —διάχυτοι παρά την ύπαρξη γκέτο — και σε άμεση επι
κοινωνία με τους χριστιανούς συντοπίτες τους απ’ ότι οι εβραίοι της Κέρ
κυρας, οι οποίοι επίσης ήταν σαφώς λιγότερο αποκομμένοι από τις ντόπιες 
κοινωνίες σε σύγκριση με τους εβραίους που ζούσαν σε χώρες της κεντρι
κής και βόρειας Ευρώπης έγκλειστοι σε τειχισμένα γκέτο.

Ένα άλλο σημείο, που αξίζει να σχολιάσουμε, είναι η επιλογή του 
τόπου καταφυγής των δύο νέων προκειμένου να παντρευτούν ανεμπόδιστα: 
Η Βενετία' εκεί όπου ο εφημέριος της ελληνικής εκκλησίας, ο παπά Στέ
λιος Ζωναράς156 157 είναι ζακυνθινός και φίλος του γαμπρού. Ο Ξενόπουλος 
στέλνει τους δύο ήρωές του στη Βενετία, στην πόλη με τον κοσμοπολίτι
κο χαρακτήρα, τις ακμαίες κοινότητες, ελληνική και εβραϊκή, και όπου οι 
εβραίοι ζουν στο γκέτο τους ειρηνικά, μέσα στον ιστό της πόλης και ελεγ
χόμενα αποδεκτοί από τη βενετική πολιτεία. Είναι και πάλι η Ραχήλ που 
θα σκεφτεί και θα υποδείξει τον τόπο της διαφυγής τους, γιατί ως ζακυν- 
θινή αλλά και ως εβραία γνωρίζει την ανεκτικότητα και την ανεξιθρησκεία 
της βενετσιάνικης κοινωνίας: «Εκεί θα πάμε! Στη Βενετία, στην παλιά
μας Μητρόπολη, στην πατρίδα των μακρινών σου προγόνων, στην ονειρε
μένη χώρα» Mi

Η ένδοξη μητρόπολη της Ραχήλ δεν είναι τάχα και του Ξενόπουλου η 
φανταστική «Μητρόπολη»; Και η νοσταλγία της ηρωίδας δεν είναι τάχα

154. Στο ίδιο, σ. 36.
155. Για τα χαρακτηριστικά της εβραϊκής κοινότητας και τις σχέσεις χριστιανών 

και εβραίων της Ζακύνθου βλέπε Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός..., σ. 173- 176' πβ. και σ. 
49 εδώ.

156. Η οικογένεια Ζωναρά είναι γνωστή ζακυνθινή οικογένεια από τον 16° αιώνα, 
το πρόσωπο όμως του ιερέα του Αγ. Γεωργίου της Βενετίας είναι φανταστικό. Ο 
πραγματικός καπελάνος του ναού στα 1891 είναι ο Σεβαστιανός Νικοκάβουρας' ευχα
ριστώ την Χριστίνα Παπακώστα για την αναδίφηση στο αρχείο της Ελληνικής Κοι
νότητας Βενετίας και τον εντοπισμό της ταυτότητας του ιερέα.

157. Ραχήλ, σ. 39.
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και του συγγραφέα η νοσταλγία για ένα ιδανικό ή εξιδανικευμένο παρελ
θόν, ένα παρελθόν κι ένα κόσμο που χάθηκε με την ένωση της Επτάνησου 
με την Ελλάδα; Όσα ο Ξενόπουλος αισθάνεται αλλά διστάζει να τα εκφρά- 
σει μέσω του Καρόλου ως εύκολα αναγνωρίσιμου alter ego του, τα βάζει 
στο στόμα της Ραχήλ, δηλαδή ενός ατόμου με ελάχιστη εθνική (επτανη
σιακή) φόρτιση. Ας μη ξεχνάμε ότι πολλοί επτανήσιοι όχι μόνο στα χρό
νια της συγγραφής (1909) αλλά κυρίως την περίοδο της εξέλιξης του δρά
ματος (1891) και νωρίτερα εξέφρασαν συγκαλυμένα ή απροκάλυπτα την 
πικρία και την απογοήτευσή τους από την υποδοχή και την αποδοχή που 
τους επιφυλάχτηκε από την Ελλάδα μετά την ένωση. Είδαμε όσα απωθη- 
μένα πάθη ανακίνησε η έκθεση του πρέσβη I. Γεννάδιου με αφορμή τα 
εβραϊκά της Κέρκυρας. Τότε, κάθε επτανήσιος ένιωσε βαθιά ταπεινωμένος 
και προσβλημένος' γιατί όχι και ο Ξενόπουλος να μην επέλεξε αυτό τον 
έμμεσο τρόπο για να εκφράσει τη δική του απογοήτευση για το παρόν και 
τη νοσταλγία του για το παρελθόν;

Από τη β' πράξη του έργου (πρωί Μ.Τετάρτης) ο Ξενόπουλος ξετυλί
γοντας την ιστορία του κάνει συγχρόνως σαφή αφήγηση και των ιστορικών 
γεγονότων, αναφερόμενος στον κοινωνικό αναβρασμό και τα μικροεπεισό- 
δια, όπως αυτά μας είναι γνωστά από άλλες ιστορικές πηγές. Η πράξη 
αυτή, δραματουργικά υποτονισμένη, δίνει στο συγγραφέα την ευκαιρία να 
αναδείξει τις σκέψεις και τις απόψεις του, να εκθέσει στοιχεία για τις σχέ
σεις χριστιανών και εβραίων, αλλά και να αποκαλύψει τη σύγκρουση 
παράδοσης και νεωτερικότητας μέσα στην ίδια την εβραϊκή κοινωνία. Η 
Ραχήλ εκπροσωπεί τον προοδευτισμό, έχει σχεδόν απαρνηθεί την εβραϊ- 
κότητά της, ενώ στον αντίποδα ο αδελφός της Δαβίδ συντηρεί με φανατι
σμό ζωντανή την παράδοση και τον ιουδαϊσμό του' αγανακτεί και καταγ
γέλλει εκείνους που «λέγονται Εβραίοι χωρίς να είναι τίποτα» και μένει 
προσκολλημένος στο παλαιό τυπικό, ως απαραίτητο συνεκτικό της εβραϊ
κής φυλής με ζωντανά τα φυλετικά χαρακτηριστικά της:

Οι τύποι χάνουν την ουσία! Οι τύποι ανεβάζουν στην επιφάνεια το 
βάθος της φυχής. Δεν υπάρχει άνθρωπος τόσο δυνατός και τόσο τέλειος, 
που να μην έχει ανάγκη από ένα Σύμβολο. Εμείς καταργήσαμε όλα τα 
Σύμβολα. Από τη γλώσσα έως τα έθιμα. Τίποτα δεν κάνουμε που να μας 
θυμίζει ό,τι ήμαστε και ό,τι πρέπει να είμαστε πάντα! Τρώμε τ’ ακάθαρ
τα κρέατα δεν πατούμε στη Συναγωγή, δεν κρατούμε Νηστεία. Ως και το 
Κιπούρ ακόμα, τη μεγάλην ημέρα του Εξαγνισμού, που ο αληθινός Εβραί
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ος δεν πίνει ούτε νερό, εμείς τη χαλούμε. Και το χειρότερο απ’ όλα, επά- 
φαμε να τρέφουμε στην φυχή μας το μίσος για τους αλλοφύλους, που έπρε
πε να ήταν η μόνη μας θρησκεία.158

Από το αναμέτρημα ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο κοσμοθεωρίες, από τη 
σύγκρουση ανάμεσα στον παλιό και το νέο κόσμο, ποιος θα επικρατήσει 
τελικά; Ο Ξενόπουλος με μαεστρία κρατάει ισόρροπες τις δύο δυνάμεις σε 
όλη τη διάρκεια του έργου και με την κορύφωση της πλοκής, φυλάει για 
το τέλος την απάντηση μαζί με τη λύση του δράματος.

Είπαμε ότι ο Ξενόπουλος έχει συγκεντρώσει και χρησιμοποιεί πηγές 
της εποχής των γεγονότων για να αποδώσει με ακρίβεια το ιστορικό πλαί
σιο της ιστορίας του' τούτο το δηλώνει άμεσα και σε κάποια σημεία του 
θεατρικού του, καθώς κάνει αναφορά σε συγκεκριμένους τίτλους έργων 
αντισημιτικών και άρθρων εφημερίδων, όπως λ.χ. το «Αίμα, Εβραίοι, 
Ταλμούδ», «Ανθρωποθυσίαι παρ’ Εβραίοις» κ.λπ.159 Οι ρητές αναφορές, 
εξάλλου, σε ανάλογης φύσης ταραχές στη Ζάκυνθο το 1712 και το 1760 
δεν είναι παρά ιστορικές παρεμβάσεις του Ξενόπουλου στη μυθοπλασία του 
έργου του. Και ακόμη, δίνει ακριβή ιστορικά στοιχεία για την εβραϊκή κοι
νότητα της Ζακύνθου, ενώ γλαφυρότητα εικονογραφεί τύπους εβραίων που 
προφανώς ανακαλεί από τα προσωπικά του παιδικά βιώματα.160

Στην τρίτη και τελευταία πράξη —η σκηνή πάντα καθηλωμένη στον ίδιο 
εσωτερικό χώρο, το αρχοντικό του εβραίου τραπεζίτη— τα γεγονότα δια
δραματίζονται τη Μ. Παρασκευή, στον ιστορικό τους χρόνο. Εδώ ο συγ
γραφέας αφηγείται με το δικό του θεατρικό τρόπο, αλλά με πιστότητα 
ιστορική, όσα συνέβησαν κατά τη λιτανεία του Εσταυρωμένου κι είναι σαν 
να διαβάζει κανείς τις αντίστοιχες σελίδες από το βιβλίο του Καρρέρ ή την 
επιστολή προς την κοντέσα Ρώμα ή κι ακόμη το δημοσίευμα της ζακυνθι- 
νής εφημερίδας «Ελπίς». Η εξωτερική δράση του πλήθους μεταφέρεται 
στον εσωτερικό χώρο, στη σκηνική απραξία των προσώπων του έργου ως 
περιγραφική αφήγηση: βιαιότητες, εμπρησμοί, καταστροφές από ένα ανε
ξέλεγκτο, οργισμένο πλήθος που σκορπίζει τον πανικό και την καταστρο

158. Ραχήλ, σ. 50.
159. Στο ίδιο,α. 52' πρόκειται για το έργο του Πέτρου Κασσιμάτη, Αίμα ...., 

βλ. σημ. 203, ενώ τα υπόλοιπα αναφέρονται σε δημοσιεύματα εφημερίδων.
160. Ραχήλ, σ. 53-54, 60' πβ. Ευτ. Αμίλητου, «Έρωτας και θάνατος...», σ. 423 

κ.έ., όπου ανάλυση της Ραχήλ.
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φή σε σπίτια ανώνυμων και επώνυμων εβραίων, όπως αυτό του Φέρου, 
«για εκδίκηση μόνο, από ζήλο θρησκευτικό, από φανατισμό... όχι από 
συμφέρο!». Η εικόνα φρίκης διατυπώνεται αποφθεγματικά από τον εμβρό
ντητο Αλέξανδρο, τον προοδευτικό αδελφό της Ραχήλ, λίγο πριν από το 
τέλος του δράματος με τον ακούσιο φόνο της νέας από τον άλλο αδελφό, 
τον φανατικό εβραίο Δαβίδ: «Να! Εκατόν ογδόντα χρόνια, σβήστηκαν σε 
μια στιγμή! Είμαστε πάλι στα 1712!... Φρίκη!...».161 Και με τον τρόπο 
αυτό, με τη φράση αυτή, με τη λύση αυτή του έργου, ο Ξενόπουλος δίνει 
θαρρώ και την απογοητευτική απάντηση στο ερώτημα, ποιος θα νικήσει 
στην αναμέτρηση του παλαιού με το νέο πνεύμα: Όχι μόνον η ελληνική, 
ούτε κάν η επτανησιακή, ούτε αυτή η ζακυνθινή κοινωνία δεν είναι ώριμη 
να δεχτεί το νεωτερικό, δεν είναι έτοιμη να κάνει την υπέρβαση, να αντι
μετωπίσει τον «άλλο» ως πραγματικά ισότιμο.

Άλλωστε, η θρυλούμενη συμβίωση και σύμπνοια μεταξύ χριστιανών και 
εβραίων και στα δύο αυτά νησιά, ιδιαίτερα μάλιστα στη Ζάκυνθο, όπως 
έδειξαν τα γεγονότα του 1891 δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας πραγματικής 
ώσμωσης αλλά μόνο η ανάγκη μιας παθητικής συμπόρευσης των πληθυ
σμών αυτών- συμβιώνοντας οι δυο κοινότητες σε μια ισορροπία φαινομενι
κή και ευαίσθητη διατηρούσαν στην ουσία την περιχαράκωσή τους και 
γιαυτό το παραμικρό έναυσμα, όπως απέδειξαν τα πράγματα, ήταν ικανό 
να επιφέρει όχι μόνο τριγμούς αλλά πλήρη αποδιάρθρωση στο οικοδόμη
μα της κοινωνικής συναδέλφοσης.

Μερικά χρόνια αργότερα ο Γρ. Ξενόπουλος θα μεταπλάσει την υπόθε
ση της «Ραχήλ» σε μυθιστόρημα με τον τίτλο «Μεγάλη Περιπέτεια»,162 
αλλάζοντας μόνο τα ονόματα των προσώπων και διατηρώντας στις βασι
κές της γραμμές την πλοκή του θεατρικού έργου: Το ζακυνθινό αρχοντό- 
πουλο που ερωτεύεται την ωραία και πλούσια εβραιοπούλα, αλλά οι περι
στάσεις —ο χρόνος του μυθιστορήματος είναι το 1891— δεν θα επιτρέψουν 
να έχει η σχέση αυτή αίσιο τέλος. Ο Ξενόπουλος όμως διαφοροποιεί τη 
λύση του δράματος ανάμεσα στα δύο έργα: Ενώ στο θεατρικό η Ραχήλ 
μένει ώς το τέλος σταθερή στην απόφασή της να αλλαξοπιστήσει για χάρη

161. Ραχήλ, σ. 83-84.
162. Το έργο πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχειες το 1937 στα «Αθηναϊκά Νέα»- 

αυτοτελής έκδοση έγινε το 1984 από τις εκδόσεις Α901 Βλάσση: Γρ. Ξενόπουλος, 
Μεγάλη Περιπέτεια, Αθήνα 1984.
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του αγαπημένου της και τελικά θυσιάζει τη ζωή της γι’ αυτόν, στο μυθι
στόρημα η Έμμα ύστερα από τις βιαιότητες των χριστιανών κατά των 
ομοφύλων της μεταστρέφεται ως προς τα αισθήματά της απέναντι των 
συμπατριωτών της και εγκαταλείπει τον αγαπημένο της και το νησί, γιατί, 
όπως η ίδια θα ομολογήσει στον Γιάκομο: Έπρεπε να συμβούν όλα αυτά 
τα φοβερά, τα αποτρόπαια, για να ιδώ τί άβυσσος μας χωρίζει από τους 
ανθρώπους, που ώς χθες ακόμα τους θεωρούσα αδελφούς μου [...]■ Μου 
είναι αδύνατον να μπω στην οικογενειά σου, να μπεις εσύ στη δική μου. 
Και προπάντων μου είναι αδύνατο να γεννήσω χριστιανούς. Αυτό, που 
χθες μου φαινόταν τόσο απλό, τώρα μου κάνει φρίκη. Το χάσμα που μας 
χωρίζει τίποτα πια δεν θα ήταν ικανό να το γεφύρωσει.163

Αν στα 1909 ο Ξενόπουλος επιλέγει τη ρομαντική λύση για το θεατρι
κό του έργο, ακολουθώντας προφανώς και τις δραματουργικές επιταγές 
—έλλειψη χρονικού αναπτύγματος, ο φόνος επισκηνής, με εξαίρεση την 
αρχαία τραγωδία, είναι ένα κατεξοχή δραματουρκικό στοιχείο— στα 1937 
και σε ένα άλλο λογοτεχνικό είδος, το μυθιστόρημα, θα έχει τη χρονική 
άνεση να αναπτύξει και να διαχειριστεί ορθολογικότερα αναλύοντας το κοι
νωνικό αδιέξοδο που θα οδηγήσει στην απόφαση της ηρωίδας δίχως να 
υποτάσσει την επιλογή του σε δραματουργικές ανάγκες.

Όταν η κατάσταση οξύνεται, η κοινωνική ισορροπία διαταράσσεται, η 
αποδοχή γίνεται απόρριψη, ο «εχθρός», η εβραωπούλα, δεν θα κάνει καμία 
υπέρβαση ούτε θα θυσιαστεί, αλλά θα μείνει πιστή στη φυλή και την πατρο
γονική της θρησκεία' επιστροφή στις ρίζες και συσπείρωση στην εθνότητα, 
αυτή θα είναι η άμυνα και η καταφυγή του «άλλου», του ξένου, της μειο
νότητας μπροστά στην απόρριψη και τη ρήξη με την κοινωνία υποδοχής. 
Φυσικά, και στις δύο περιπτώσεις ο Ξενόπουλος δεν θα τολμήσει να οδη
γήσει τους ήρωές του σε αίσιο τέλος, στον επιθυμητό γάμο' δεν θα θελήσει 
ούτε τις προσωπικές του πεποιθήσεις, ενδεχομένως, να υπερβεί ούτε το κοι
νωνικό κατεστημένο να προκαλέσει δοκιμάζοντας τις ανοχές του.

Μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στο θεατρικό και στο μυθι
στόρημα είναι ότι στο δεύτερο η εβραία ηρωίδα γίνεται αντικείμενο πολ

163. Γρ. Ξενόπουλος, Μεγάλη —, σ. 319' πβ. Φραγκ. Αμπαζοπούλου, Ο Άλλος 
..., σ. 226-8. Συγκριτική ανάλυση Ραχήλ και Περιπέτειας ως προς την ανάπλαση των 
ιστορικών γεγονότων και την αναπαράσταση της ζακυνθινής κοινωνίας επιχειρεί διε
ξοδικά η Ευτ. Αμιλήτου, ό.π.
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λών αρνητικών σχολίων και κρίσεων, προερχόμενων από πολλές πλευρές 
του χριστιανικού περιβάλλοντος, αντίθετα με τη Ραχήλ, την οποία ο συγ
γραφέας αφήνει σχεδόν άθικτη από «εχθρικά πυρά». Εξάλλου, ο Ξενό- 
πουλος στο θεατρικό του παρουσιάζει τα πράγματα γενικά πιο ωραιοποι
ημένα, πιο πυκνό το πλέγμα των σχέσεων των δύο κοινοτήτων, πιο εξι- 
δανικευμένα τα πρόσωπα, πιο ισόρροπη την όλη κατάσταση. Στο μυθι
στόρημα μας προβάλλει μια εικόνα όχι τόσο ιδανική, πιο κοντά μάλλον 
στην πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που δεν είναι σίγουρα ίδια με 
εκείνη του 1890, μια πραγματικότητα επιβαρυμένη τόσο από τα «εβραϊκά» 
του 1891 όσο και από τα πιο πρόσφατα του 1930: το κοινωνικό καζάνι 
σιγοβράζει, τα πνεύματα είναι σε εγρήγορση, οι εθνοθρησκευτικές διαφο
ρές αναλλοίωτες, ζωντανές και μάλιστα αναθερμασμένες.164

Ασφαλώς, από το θεατρικό έως το μυθιστόρημα ο Ξενόπουλος δεν έχει 
μεταστραφεί ιδεολογικά και συναισθηματικά απέναντι των εβραίων' ο 
σημιτικός λόγος ακούγεται, ενδεχομένως όμως —χάρη στη χρονική από
σταση και συγκυρία— πιο συγκρατημένος, ένας φιλοσημιτικός λόγος με 
σουρντίνα. Στο μυθιστόρημά του ο ζακυνθινός συγγραφέας έχει όλη την 
ευκαιρία να ζωγραφίσει τους αντιπροσωπευτικότερους τύπους των εβραίων 
κυρίως της καλής, αλλά όχι μόνο, στήνοντας μια θαυμαστή πινακοθήκη 
Ισραηλιτών της Ζακύνθου.165 Η εβραϊκή ανώτερη τάξη είναι απόλυτα απο
δεκτή και ταυτισμένη με τη ζακυνθινή χριστιανική ελίτ με την οποία ζει 
ισότιμα. Οι κοινωνικές διακρίσεις δεν είναι οριζόντιες αλλά κάθετες ανά
μεσα στις δύο εθνότητες.

Ο Ξενόπουλος μας δείχνει μια διαφυλετική ταξικότητα της ζακυνθινής 
κοινωνίας, όπου η ανώτερη εβραϊκή τάξη συναγελάζεται με την ανώτερη 
χριστιανική, με την οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, ενώ μεγάλη 
απόσταση τη χωρίζει από τους κατώτερους ομοεθνείς της με τους οποίους 
δεν βρίσκει άλλα κοινά σημεία πέρα από το ομόφυλο και το ομόθρησκο:

164. Στη δεκαετία του 1930 είναι επίσης έντονο το αντιεβραϊκό κλίμα σε πανευ
ρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας των αντισημιτικών εκδηλώσεων στην εβραϊκή συνοικία 
Κάμπελ της Θεσσαλονίκης (1931). Για το πογκρόμ του Κάμπελ και τις επιπτώσεις 
του βλέπε B. Pierron, Εβραίοι..., σ. 203-234. Στα πύρινα αντισημιτικά δημοσιεύμα
τα που βλέπουν το φως τη δεκαετία αυτή κυρίως στη Β. Ελλάδα αλλά και στην υπό
λοιπη χώρα εμφανίζονται ως αντίρροπη δύναμη φιλοσημιτικά άρθρα ή λογοτεχνικά 
έργα, όπως λ.χ. η Μεγάλη Περιπέτεια και άλλα.

165. Για παράδειγμα η εικόνα της ηλικιωμένης εβραίας από την ανώτερη τάξη 
όπως σκιαγραφείται στη Μεγάλη Περιπέτεια, σ. 46 ή του Δαβίκου στη σ. 236 κ.λπ..
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«Άλλο είναι μια Οβριά του λαού, μια δούλα, και άλλο μια αρχουτοπού- 
λα της Οβριακής που πλένεται με μοσχοσάπουνο. Αλάδωτη ντούνκουε 
θάλεγες και τη θυγατέρα του Ρόνσιλντ, που κολυμπάει στο γάλα, στα 
μυρωδικά και στα... εκατομμύρια;».166 Η συνταύτιση όμως χριστιανών 
και εβραίων της καλής κοινωνίας δεν σημαίνει και αλληλεγγυότητα μετα
ξύ των κατώτερων στρωμάτων’ αντίθετα μάλιστα η απόρριψη και ο φανα
τισμός των χριστιανών είναι εντονότερος στην κατώτερη τάξη απ’ ό,τι στην 
ανώτερη και στρέφεται αδιάκριτα εναντίον της εβραϊκής ελίτ αλλά κυρίως 
εναντίον της τάξης των φτωχών εβραίων.167

Ο αντισημιτισμός της Ζακύνθου και της Κέρκυρας είναι επιλεκτικός και 
ταξικός. Ο αντιεβραϊσμός του Πολυλά έχει διαφορετικό υπόβαθρο, διαφο
ρετικά κίνητρα και εκδηλώνεται διαφορετικά από τον αντισημιτισμό του 
χωρικού ή του απλού κάτοικου της πόλης που μισεί, βρίζει, λεηλατεί, σκο
τώνει τους «αντίχριστους», κινούμενος από θρησκευτικό φανατισμό, ο

166. Γρ. Ξενόπουλος, Μεγάλη..., σ. 59' άλλες αναφορές σε ταξικές διακρίσεις βλ. 
ενδεικτικά και στις σ. 27, 56, 61 κ.α. Ανάλογη ταξική διαφοροποίηση και μεταχείρι
ση, συνάρτηση των οικονομικών λειτουργιών που επιτελούν, έχουν οι εβραίοι και ως 
κατακτημένη εθνότητα στην Οθωμανική αυτοκρατορία’ ο Αργυρής Φιλιππίδης μας 
δίνει μια ρεαλιστική εικόνα για τη ζωή των εβραίων της Λάρισας στις αρχές του 19ου 
αιώνα: Είναι δε εις την Αάρισσαν εγκάτοικοι και οι Εβραίοι, έως 200 φαμελιές[...] 
Της πρώτης τάξεως αυτοί οι Εβραίοι είναι σαράφηδες και ζουν με το αυτό έργον πλού
σια' επειδή περνούν απ’ εδώ όλα τα βασιλικά δοσήματα αυτής της επαρχίας και από 
παντού από την Λάρισσα και κάτω. Και τα παίρνουν αυτοί και τους δίδουν πόλιτζες 
με διωρίες μακρές.[...] Της δε δευτερας τάξεως και τρίτης, ζουν όλοι με τα έργα των 
χειρών τους. Οι ταλαίπωροι και αυτοί, τί περνούσαν και τί περνούν από τους Τούρ
κους δεν ομολογείται. Πώς το υποφέρουν θαυμάζω. Δεν θαρρώ να είναι κανένα παιδί 
τους γλυτωμένον από την μυσαράν αμαρτίαν.[...] Αυτό το γεγονός των Εβραίων, ως 
είπομεν, είναι μισάνθρωπον και δεν το έχουν δια τίποτα, να γελούν τον κάθε άνθρω
πον. Και έχουν μία δόξα, ότι αυτοί είναι το πρώτον γένος και έθνος του κόσμου. Και 
δεν βλέπουν οι θεοκατάρατοι, ότι αυτοί είναι ένα βδέλυγμα εις όλην την ανθρωπότη
τα. Εις το έθνος τους τόκον ούτε παίρνουν, αλλ ’ ούτε δίδουν. Εις δε τα λοιπά έθνη, 
όταν εύρουν εκατόν τόκο τα δίδουν. Θεοδόσης Κ. Σπεράντζας, Τα περισωθέντα έργα 
του Αργύρη Φιλιππίδη, Αθήνα 1978, σ. 122-3.

167. Στιγμιότυπα από τη ζωή της εβραϊκής κοινότητας Ζακύνθου στο α' μισό του 
19ου αι. —όχι διαφορετικής μάλλον από εκείνη του τέλους του ίδιου αιώνα— μας δίνει 
ο Αντ. Μάτεσις, Ο Βασιλικός, εισαγ. Αγγ. Τερζάκης, Αθήνα 1973' ειδικότερα στις 
σ. 41-46 η γριά οβριά με όλα τα στερεοτυπικά αρνητικά χαρακτηριστικά της φυλής 
της, μας περιγράφει τις σχέσεις ζακυνθινών χριστιανών και εβραίων, οι οποίες όμως 
αφορούν τα κατώτερα στρώματα και των δύο κοινοτήτων: Οι εβραίοι που λιθοβο- 
λούνταμ υβρίζονται και περιγελούνται από μικρούς και μεγάλους είναι οι φτωχοί 
εβραίοι, όπως επίσης άνθρωποι της κατώτερης τάξης είναι και οι υβριστές τους.
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οποίος κατ’ επέκταση γίνεται φυλετικός στο μεταβατικό σχήμα, από χρι
στιανοί εναντίον εβραίων σε έλληνες εναντίον Ισραηλιτών. Για την κερκυ- 
ραϊκή και ζακυνθινή ελίτ οι εβραίοι, που ανήκουν στην πνευματική ή την 
οικονομική ανώτερη τάξη, που μιλούν ελληνικά και συγχρώνται με τους 
χριστιανούς σε κοινούς κοινωνικούς χώρους, δεν είναι ασφαλώς, οι «τσι- 
φούτιδες», οι «χαχαμίκοι», οι «μιαροί», οι «αντίχριστοι».

Μπορεί ο αντισημιτισμός του Πολυλά και της τάξης του, απόλυτα 
συνειδητός και εκλογικευμένος, να εκφράζεται έντονα φραστικά και να επη
ρεάζει αποφασιστικά το λαό, όμως ο φανατισμός του χριστιανικού όχλου 
είναι κατεξοχή θυμικός, άλογος και εκφράζεται έμπρακτα" το πλήθος φανα
τίζεται και αυτενεργεί αδιάκριτα εναντίον κάθε εβραίου.

Ιδιαίτερα παραστατική, σχεδόν φωτογραφική, είναι η περιγραφή του 
γκέτο της Ζακύνθου, όπως αναπαριστάται στη «Μεγάλη Περιπέτεια», και 
μάλιστα του αρχοντικού (τράπεζα-σπίτι) του Δαβίκου Λεβή, πατέρα της 
Έμμας.168 Ο Ξενόπουλος ασχολείται, καθώς είναι αυτονόητο, με την 
ανώτερη εβραϊκή τάξη την οποία γνωρίζει και με την οποία ταυτίζεται. Οι 
ζακυνθινοί άρχοντες από κοινού συχνάζουν στο Καζίνο, όπου στο αναγνω
στήριο βρίσκουν όχι μόνο τις τοπικές αλλά και όλες τις αθηναϊκές εφημε
ρίδες και ενημερώνονται για την εξέλιξη των γεγονότων στην Κέρκυρα. Οι 
χριστιανοί —αντίθετα με τους εβραίους που το θεωρούν σίγουρο— αρνού- 
νται να παραδεχτούν ότι οι ταραχές μπορεί να επεκταθούν και στη Ζάκυν
θο και δεν κατανοούν πώς άνθρωποι, όπως «ο Πολυλάς, ο φίλος του 
Σολωμού», είναι δυνατόν με τα δημοσιεύματά τους να υποθάλπουν τον 
αντισημιτισμό των κερκυραίων και να παρακινούν σε πράξεις που «εκθέ
τουν τον πολιτισμό» τους.169

Έτσι εκφράζεται ο φιλοσημιτισμός του Γρ. Ξενόπουλου μέσα από τα 
δύο έργα του, συγκρατημένος, αποστασιοποιημένος και εκλεκτικός, ένας 
φιλισημιτισμός όμως με συγκεκριμένο προσανατολισμό και αναφορά στους 
εβραίους της Ζακύνθου, τους οποίους διαφοροποιεί από όλους τους άλλους 
Ισραηλίτες της Ελλάδας, θεωρώντας τους απόλυτα ενταγμένους στη ζακυν- 
θινή κοινωνία ως ισότιμους επτανήσιους κι αυτούς.

Αν η φιλελεύθερη επτανησιακή κουλτούρα του Ξενόπουλου του επιτρέ
πει την κατάφαση απέναντι στον «άλλο», στον Εβραίο στη συγκεκριμένη

168. Γρ. Ξενόπουλος, Μεγάλη..., σ. 44-46.
169. Ό.π., σ. 233, 234, 246, 260.
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περίπτωση, με τον οποίο είναι εξοικειωμένος από αιώνων κοινή συμβίω
ση, η ελληνοκεντρική ορθοδοξία του Αλεξ. Παπαδιαμάντη θα δοκιμαστεί 
από τα αντισημιτικά της Κέρκυρας και αρκετά χρόνια αργότερα θα τον 
απασχολήσουν στο διήγημά του «Ο αντίκτυπος του νου».170 Ο Παπαδια- 
μάντης στήνει την ιστορία του στην Αθήνα και συγκεκριμένα «εις του Καρ- 
μάνη το μπακάλικον, όπου εγίνοντο άφθονοι σπονδαί εις τον Βάκχον»' 
μέσα από την παρέα τριών φίλων, ενός έλληνα, ενός σικελού και ενός 
εβραίου από την Κέρκυρα, παρακολουθεί τα κοινά τους γλέντια σε μια 
ατμόσφαιρα σύμπνοιας και αποδοχής της διαφορετικότητας του «άλλου», 
εθνικής και θρησκευτικής και συγχρόνως μας δίνει μια εικόνα της αθηναϊ
κής κοινωνίας των αρχών του 20ου αιώνα, που σε μεγάλο βαθμό είναι και 
η κοινωνία του τέλους του 19ου αι.

Όλα κυλούν ομαλά έως τη στιγμή που ο αθηναϊκός Τύπος δημοσιεύει 
την είδηση για το έγκλημα στην εβραϊκή συνοικία της Κέρκυρας και τις 
βιαιότητες που το ακολούθησαν. Αυτόματα οι σχέσεις των μελών της 
παρέας διαταράσσονται, ο εβραίος γίνεται πρόσωπο μισητό, αποδιοπο
μπαίο και από ορισμένους θεωρείται συνυπεύθυνος για το φόνο της, χρι- 
στιανής υποτίθεται, παιδούλας, καθώς στο πρόσωπό του αντανακλά και 
επικεντρώνεται το γενικό προς τη φυλή του μίσος.

Σε πρώτη ανάγνωση η θέση του Παπαδιαμάντη μέσα από το διήγημα 
αυτό θα μπορούσε εύκολα να εκληφθεί ως αντιφυλετική.171 Είναι όμως 
πράγματι έτσι; Ας σημειώσουμε καταρχήν ότι το κείμενο αυτό είναι γραμ
μένο το 1910, μόλις ένα χρόνο περίπου πριν από το θάνατο του Παπαδια- 
μάντη. Η θέση του εδώ ως προς το εβραϊκό ζήτημα είναι σαφώς διαφορο

170. Αλεξ. Παπαδιαμάντης, «Ο αντίκτυπος του νου», Άπαντα, επιμ. Ν. Τρια- 
νταφυλλόπουλος, Αθήνα 1993, τ. 4, σ. 367-380.

171. Τη θέση αυτή, αλλά με επιφυλακτικότητα, υποστηρίζει η Φραγκ. Αμπαζο- 
πούλου, Ο Άλλος...,σ. 213-215, και η ίδια, «Η εικόνα του εβραίου στην ελληνική 
πεζογραφία», Πρακτικά Α' Συμποσίου ιστορίας, οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: 
Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια (Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοέμβριο 1991), Αθήνα 
1995, σ. 272, όπου σημειώνει ότι τόσο ο Παπαδιαμάντης όσο και ο Μυριβήλης «με 
μεγάλη εντιμότητα αλλά και αισθήματα ανθρωπισμού, φανερώνουν δημόσια την προ
κατάληψή τους» απέναντι των εβραίων, όταν αποδέχονται ότι «δεν είναι, εντέλει, 
κακά άτομα». Αντίθετα ο I. Πλεμμένος, «Αντιρατσισμός και λογοτεχνία», Νέες επο
χές, Το Βήμα, 16/11/2003 και ανατύπωση Χρονικά, τχ. 27 (Μάιος-Ιούνιος 2004) 20 
δίχως την παραμικρή αμφιβολία θεωρεί τον Παπαδιαμάντη αντιρατσιστή αν όχι και 
φιλοσημίτη.
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ποιημένη και αναντίρρητα καταφατικότερη από τις απόψεις του, όπως 
εκφράζονται σε προγενέστερο διήγημα του, «τον Χαραμάδο» και στο οποίο 
θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς μέσα από «τον αντίκτυπο του νου» τεκμηριώ
νεται η επιφυλακτικότητα του Παπαδιαμάντη απέναντι στους εβραίους και 
η συγκρατημένη αποδοχή τους, η οποία βεβαίως δεν αγγίζει τα όρια του 
φιλοσημιτισμού παρά μόνο έως το σημείο της αμφισβήτησης της «ενοχής» 
και «μυαρότητας» της «καταραμένης φυλής»' τόσο επέτρεπε η αμβλυμένη 
αυστηρότητα της ορθοδοξίας του γέροντα Παπαδιαμάντη.

Σημείο πρώτο: Ενώ οι τρεις φίλοι φέρονται να είναι υπεράνω θρησκευ
τικών προκαταλήψεων και να συνεορτάζουν εναλλάξ τις μεγάλες θρησκευ
τικές εορτές «αλλα-Γρέκα» και «αλλα-Φράγκα», δεν εορτάζουν ποτέ από 
κοινού κάποια ιουδαϊκή εορτή και μάλιστα ο εβραίος Σάββας «ποτέ δεν 
έλεγεν εις τους φίλους του πότε αυτός είχε Φάσκα, πότε Σκηνοπηγίαν και 
πότε Πεντηκοστήν». Ο Παπαδιαμάντης βάζει το όριο της ανοχής των χρι
στιανών απέναντι στον εβραίο: «Άλλως, και οι δύο, και μάλιστα ο Παπα- 
διονύσης, δεν θα ήθελον να συμμετάσχωσι των εορτών του εβραίου».172

Σημείο δεύτερο: Όταν το σπίτι του ιταλού, στο οποίο φιλοξενείται και 
ο εβραίος, κινδυνεύει από μια πυρκαγιά, ο τελευταίος φροντίζει μόνο να 
σώσει τον εαυτό του μένοντας αδιάφορος στην έκκληση του φίλου του για 
βοήθεια. Ο Παπαδιαμάντης δεν θα διστάσει να «στολίσει» τον έβραίο του 
με τα πάγια χαρακτηριστικά της φυλής του, ατομικισμό, συμφέρον, αδια
φορία για το κοινωνικό σύνολο' η διάψευση και η πικρία του «αγαθού 
Καταναίου» θα εκφραστεί με παράπονο στον Έλληνα φίλο του: «Α! Κόζα 
βολέτε;... μα κουέλλι Εμπρέι, νον σι μάντζα!»'173 με τους εβραίους τελι
κά «δεν γίνεται χωριό», είναι σαν να λέει ο Παπαδιαμάντης.

Σημείο τρίτο: Οι λίγες μέρες μετά την είδηση για την ταυτότητα της 
νεκρής ο Σάλβος διηγείται στον Λύσανδρο σε μια τυχαία συνάντησή τους, 
ότι η μητέρα του κάποτε είχε βρει και είχε παραδώσει στις αρχές ένα χρι- 
στιανόπουλο αντί να το φονεύσει, γεγονός που καταρρίπτει το μύθο της 
ανθρωποθυσίας χριστιανών από τους εβραίους. Ο φίλος του δεν τον πιστεύ
ει, θεωρεί ότι η διήγηση αυτή δεν είναι παρά «στάχτες στα μάτια» και 
επιμένει ότι μια τόσο βαθιά ριζωμένη, παμπάλαια λαϊκή πίστη έχει ανά

172. Αλ. Παπαδιαμάντης, ό.π., σ. 370.
173. Στο ίδιο, σ. 371.
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γκη από σίγουρες αποδείξεις yta να διαψευστεί.174 Κι εδώ ο Παπαδιαμά- 
ντης με το λογοτεχνικό του εύρημα έρχεται να απαντήσει επικαλούμενος 
όχι λογικά επιχειρήματα —κάτι δύσκολο έως αδύνατο— αλλά στοχεύοντας 
στο συναισθηματικό κόσμο του χριστιανού ήρωά του: Η αποκάλυψη από 
τον εβραίο ότι η δολοφονημένη παιδούλα της Κέρκυρας ήταν ανεψιά του 
και το ξέσπασμά του σε δάκρυα ενσπείρουν κάποια αμφιβολία και προκα- 
λούν ταραχή και αμηχανία στον Λύσανδρο, ο οποίος όμως στο βάθος δεν 
κλωνίζεται ως προς τις πεποιθήσεις του' απλώς καθιστούν αξιολύπητο και 
συμπαθή τον εβραίο στο ανθρώπινο επίπεδο για την απώλεια του δικού του 
ανθρώπου.

Σε πλήρη σύγχυση ως προς την ταυτότητα της νεκρής ο Λύσανδρος διε- 
ρωτάται: «Τί να πιστεύσει κανείς;... Πώς τόση τύφλωσις!... Πόθεν τόση 
αντίδρασις;... Από κακίαν επιστεύθη το πρώτον ή από κακήν επίδρασιν 
απεδείχθη το δεύτερον;... Ποτέ δεν θα μάθωμεν την αλήθειαν». Και ο 
Παπαδιαμάντης θα παραδεχθεί: «εντοσούτω τα δάκρυα του Σάλβου ήσαν 
δάκρυα»' για να δυναμιτίσει αμέσως τη συμπαθητική νότα προς τον 
εβραίο, που μόλις ο ίδως είχε διατυπώσει, με το φάλτσο της αμφιβολίας: 
«Δεν ηδύνατο να είπη τις αν ήσαν φώκης ή κροκοδείλου, πλην οπωσδή
ποτε ήσαν δάκρυα». Εξάλλου, η φράση «μήπως οι Εβραίοι δεν είνε άνθρω
ποι;»,175 που έχει θεωρηθεί ως το κατεξοχήν αποδεικτικό στοιχείο του 
αντιρατσισμού του Παπαδιαμάντη, καθώς δεν είναι η τελευταία φράση του 
κειμένου, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ενισχυόταν ή θα αναθεωρού
νταν, ενδεχομένως, αν ο συγγραφέας ολοκλήρωνε την ημιτελή, όντως 
τελευταία, φράση «βεβαίως, πρέπει να υπήρξε κακή...». Τί;

Το κλάμα ως απόδειξη «ανθρωπιάς» του εβραίου είναι αναμφισβήτητα 
πολύ αφελές ως τεκμήριο και πολύ εύκολο ως λογοτεχνικό μέσο. Ο εβραί- 
ος στο γλέντι, στη χαρά, στην ανεμελιά συμπεριφέρεται όπως «εμείς»' στον 
πόνο του όμως, στη θλίψη του πώς αντιδρά; Να, που κι αυτός εκφράζεται 
με το κλάμα, όπως ακριβώς «εμείς»' δηλαδή εξομοιώνεται μ’ εμάς είναι 
ίδιος μ’ εμάς, συνάνθρωπός μας; Η έκπληξη του Λύσανδρου, δηλαδή του 
Παπαδιαμάντη, αγγίζει τα όρια της αφέλειας. Ο Παπαδιαμάντης όμως αφε
λής δεν είναι' γνωρίζει καλά και το έχει δείξει με το έργο του ότι η χαρά 
είναι ένα συναίσθημα που μοιράζεται ενώ η λίπη είναι πολύ προσωπικό, αδι-

174. Στο ίδιο, σ. 378.
175. Στο ίδιο, σ. 379-380.
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αιρετό συναίσθημα. Έτσι, λοιπόν, όπως όλοι οι άνθρωποι και ο εβραίος 
μπορεί να συμμετέχει, να μοιράζεται, τη χαρά, δική του ή των άλλων, 
όμως να κλαίει μόνος του, όπως κι «εμείς», όπως όλοι οι άνθρωποι.

Τελικώς, μήπως έχει υπερεκτιμηθεί ο «φιλοσημιτισμός» του Παπαδια- 
μάντη σ’ αυτό του το διήγημα, ενώ πρόκειται απλώς για κατάφαση στην 
«ανθρωπιά», για αποδοχή του «άλλου» ως ισότιμου όντος; Ο Παπαδια- 
μάντης δεν θα περάσει το όριο, δεν θα αποδεχθεί τον εβραϊσμό ως ισότι
μη θρησκεία με το χριστιανισμό, μάλιστα με την ορθοδοξία, ώστε να χαρα
κτηριστεί φιλοσημίτης. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι λίγα μόλις χρόνια 
πριν, το 1904, ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «ο Χαραμάδος» παίρ
νει απροκάλυπτα ξεκάθαρη αντίθετη θέση στο θέμα των εβραίων. Βεβαίως 
στον «Χαραμάδο» δεν γίνεται καμιά αναφορά στα γεγονότα του 1891 και 
συνεπώς το διήγημα δεν εντάσσεται στο πλαίσιο που θέσαμε' εντούτοις θα 
αναφερθούμε με συντομία σ’ αυτό ως στοιχείο αντιδιαστολής των απόψε
ων του Παπαδιαμάντη μέσα από τον «Αντίκτυπο».

Αν ο εβραίος του προηγούμενου διηγήματος ήταν κερκυραίος, καλλιερ
γημένος άνθρωπος, οι εβραίοι του «Χαραμάδου»176 είναι φορτωτές θεσσα- 
λονικιοί, πρόσωπα ταπεινής κοινωνικής προέλευσης που υποχρεώνονται από 
τον χριστιανό καπετάνιο τους να καταπατήσουν την αργία του Σαββάτου 
και να ξεφορτώσουν το εμπόρευμα του καραβιού. Εδώ είναι πλέον όχι το 
άτομο, αλλά η εβραϊκή κοινότητα που έρχεται αντιμέτωπη με τον υβριστή 
της θρησκείας τους και εκδικείται για την προκλητική και προσβλητική 
συμπεριφορά του καπετάνιου: τον κηρύσσει «χαραμάδο», δηλαδή αποσυνά
γωγο, και σταματάει τη συνεργασία μαζί του, αρνούμενη να παραλάβει τα 
προορισμένα γι’ αυτήν εμπορεύματα που μετέφερε με το καράβι του.

Στο διήγημα αυτό η διαφορετικότητα και η αντιδικία εντοπίζονται 
καθαρά και μόνο στο θρησκευτικό επίπεδο'177 ο χριστιανός καπετάνιος δεν 
αναγνωρίζει ως ισότιμη και δεν σέβεται τη θρησκεία του άλλου, τον ιου
δαϊσμό, γιαυτό και υποχρεώνει τους εβραίους εργάτες να παραβούν τα 
θέσμια, να αμαρτήσουν. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Παπαδιαμάντης για 
να αποδώσει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των εβραίων της Ελλάδας 
όχι τυχαία επιλέγει τους ήρωες του από διαφορετικές περιοχές: θεσσαλο-

176. Αλ. Παπαδιαμάντης, «Ο Χαραμάδος», Άπαντα 1984, τ. 3, σ. 656-659' α' 
δημοσίευση Αστό, 25/10/1904.

177. Φραγκ. Αμπαζοπούλου, Ο Άλλος..., σ. 215.
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νικιοί άξεστοι λιμενεργάτες οι εβραίοι του «Χαραμάδου» — αρνητική εικό
να' κερκυραίος καλλιεργημένος νέος ο εβραίος του «Αντίκτυπου» — θετική 
εικόνα. Μολονότι, βεβαίως, δεν είναι συγκρίσιμο, ας αναφέρουμε εδώ, ότι 
ο Αλ. Παπαδιαμάντης είχε δημοσιεύσει το 1889 σε συνέχειες178 σχολια
στικό κείμενο πάνω στο περιεχόμενο της Μ. Εβδομάδας, όπου με οξύ 
αντιεβραϊκό πνεύμα καταδικάζονται οι «άνομοι εβραίοι» και ο «δόλιος Ιού
δας» ως υπεύθυνοι για την προδοσία του Ιησού' είναι όμως εμφανές ότι 
εδώ ο Παπαδιαμάντης απλώς ακολουθεί τα ευαγγέλια και την υμνολογία.

Ας έρθουμε τώρα αρκετά χρόνια αργότερα, στο 1931 για να αναφερθού
με συνοπτικά σε ένα μυθιστόρημα που δημοσιεύεται ανώνυμα σε συνέχειες 
στην εφημερίδα «Μακεδονία» με τον τίτλο «Γιαχουντί»'179 μας αφορά στο 
μέτρο που η ιστορία διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο και εξελίσσεται χρονικά 
κατά την περίοδο των εβραϊκών του 1891. Αξίζει να δούμε πώς η ίδια η εφη
μερίδα διαφήμιζε το ανάγνωσμα αυτό στο φύλλο της πρώτης συνέχειας:

Από σήμερον αρχίζει εις την «Μακεδονίαν» η δημοσίευσις ενός συναρ
παστικού μυθιστορήματος υπό τον τίτλον «Γιαχουντί»... Πρόκειται περί 
ανεκδότου έργου, μέσα εις το οποίον πλέκεται ολόκληρον ένα δράμα μιας 
εβραίας κόρης. Αξίζει πράγματι τον κόπον να διαβασθή. Οι έρωτες δύο 
νέων που ανήκουν εις δύο διαφόρους θρησκείας, με τα μεγάλα των πάθη, 
με τας ισχυράς των συγκρούσεις, με ευφαντάστους περιπετείας, με θυέλ- 
λας συναισθημάτων, πάντοτε υπήρξαν χαρακτηριστικοί και ενδιαφέροντες. 
Διέτρεξα όλας τας σελίδας της «Γιαχουντί» και ευρήκα ότι το δράμα της 
ωραίας εβραιοπούλας έχει απερίγραπτην συγκίνησιν. Παρελαύνουν απ’ 
αυτό υπέροχες ερωτικές εξομολογήσεις, φανατικαί αντιθέσεις των δύο οικο
γενειών, φρικιαστικαί αναμνήσεις ιστορικών διωγμών των εβραίων, ηρωι
κά αντικρούσματα. των θρησκευτικών προλήφεων. Και το όλο έργον κατα
λήγει εις μίαν οραματικήν θυσίαν. Όσοι το παρακολουθήσουν από σήμε
ρον εις την «Μακεδονίαν» θα με δικαιώσουν και θα μ’ ευχαριστήσουν που 
τους το συνέστησα...180

Πρόκειται, λοιπόν, για την τυπική ιστορία του καταδικασμένου έρωτα

178. Αλ. Παπαδιαμάντης, «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς», Εφημερίς, 6-12 
Απριλίου 1881, [= Άπαντα, τ. 5, Αθήνα 1988, σ. 82-93],

179. «Γιαχουντή. Μία περιπετειώδης εβραϊκή ιστορία», Μακεδονία, 3-13 Ιουλί
ου 193Γ πβ. Φραγκ. Αμπαζοπούλου, Ο Άλλος..., σ. 230-231.

180. Μακεδονία, 3/7/1931, σ. 2 στη στήλη «Αι Γραμμαί μου» και με την υπο
γραφή «Σωφρόνιος».
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της εβραιοπούλας από διακεκριμένη οικογένεια της Θεσσαλονίκης, που το 
1880 υποχρεώθηκαν να μετακομίσουν στη Ζάκυνθο, με ένα νέο ζακυνθινό 
χριστιανό —ποτέ στη λογοτεχνία δεν αναστρέφονται οι ρόλοι και εβραίος 
να ερωτευθεί χριστιανή— και το αδιέξοδο στο οποίο τους οδηγεί ο θρη
σκευτικός φανατισμός του πατέρα της νέας: «Αγαπώ περισσότερο τη θρη
σκεία μου. Είμαι φανατισμένος πιστός. Όλοι οι άλλοι είναι στα μάτια μου 
εχθροί του Ισραήλ.[...] Η φιλία, την οποίαν έχω μαζί σου και με άλλους 
χριστιανούς, δεν είναι πάρα συμβατική και έτοιμη να σπάση, να σβήση, 
μόλις αντιληφθώ ότι η θρησκεία μου αυτό θέλει».181

Ο αδιάλλακτος ιουδαϊσμός του πατέρα παραπέμπει στη σκληρή θρη
σκευτική ιδεολογία του αδελφού της Ραχήλ' και στις δύο περιπτώσεις η 
θρησκευτική σκλήρυνση των συγγενικών προσώπων θα σταθεί καθοριστική 
για τη σχέση των νέων και θα οδηγήσει στο μοιραίο τέλος. Αν στον Ξενό- 
πουλο, αλλά και στον Παπαδιαμάντη, η δυνατότητα απρόσκοπτης συμ
βίωσης χριστιανών και εβραίων εμφανίζεται ως παρελθοντική πραγματι
κότητα αλλά και ως μελλοντικό αιτούμενο, παρά τη συγκυριακή διατάρα
ξη, στο «Γιαχουντί» δεν τίθεται καν ως ενδεχόμενο ενώ αντίθετα τονίζε
ται το αδύνατο και η προβληματικότητα μιας τέτοιας ουτοπικής κοινωνίας, 
αφού ο έλληνας που τόλμησε να πιστέψει και να εμπιστευθεί την εβραϊκή 
φιλία προδόθηκε και οδήγησε όλη την οικογένειά του στην καταστροφή. 
Το χάσμα, που χωρίζει την ελληνική κοινωνία από μια ισότιμη σχέση, μια 
πραγματικά «αδελφική» συμβίωση με τις εβραϊκές κοινότητες στις πρώτες 
δεκαετίες του εικοστού αιώνα είναι όντως αγεφύρωτο παρά τις εξαιρέσεις 
αποδοχής και συμπάθειας από άτομα του «προοδευτικού» πνευματικού 
χώρου. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930 ύστερα από τα αντισημιτικά γεγο
νότα του Κάμπελ έχουν αναζωπυρωθεί τα αισθήματα καχυποψίας και 
εχθρότητας απέναντι των εβραίων ιδιαίτερα στις λαϊκές και μεσαίες τάξεις. 
Είναι ενδεικτικό ότι και η ιστορία της Γιαχουντί βλέπει το φως της δημο
σιότητας αμέσως μετά το πογκρόμ του Κάμπελ.

Μολονότι δεν εμπίπτει ως κείμενο στο καθαρά λογοτεχνικό είδος, μια 
άλλη μαρτυρία, η αυτοβιογραφία ενός ζακυνθινού, ο οποίος ως παιδί έζησε 
από κοντά τα γεγονότα της Μ. Παρασκευής του 1891, θα μας απασχολή
σει για λίγο στη συνέχεια' πρόκειται για την αυτοβιογραφία του Μαρίνου 
Σιγούρου, γραμμμένη προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο Σιγούρος

181. Μακεδονία, 13/7/1931.
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αφιερώνει λιγότερο από δύο σελίδες στους εβραίους της Ζακύνθου και στα 
γεγονότα της Μ. Παρασκευής και είναι ιδιαίτερα προσεκτικός —στεγνά 
περιγραφικός, αποστασιοποιημένος— στον τρόπο που αναφέρεται σ’ αυτά.182 
Μολονότι προσπαθεί να μην εκδηλώσει τις προσωπικές του πεποιθήσεις, είτε 
συγκαλύπτοντάς τες κάτω από τα συναισθήματα ενός παιδιού, είτε χρησι
μοποιώντας φράσεις-κλειδιά, όπως «ο λαός πίστευε» ή «στη Ζάκυνθο έλε
γαν», που απενοχοποιούν τον ίδιο καθιστώντας τον απλό παρατηρητή κι όχι 
συμμέτοχο των γεγονότων, νομίζω ότι παρόλα αυτά μπορούμε να ανιχνεύ- 
σουμε τη δική του άποψη για τους εβραίους, την άποψη του ενήλικα, όταν 
καταγράφει τις αναμνήσεις του και όχι τα συναισθήματα του παιδιού, αυτό- 
πτη μάρτυρα του δράματος.183

Ο συντηρητικός Σιγούρος, αν στη σύντομη αυτή αναφορά του στα 
εβραϊκά της πατρίδας του δεν δηλώνει ασυγκάλυπτα την αντιπάθειά του 
προς τους εβραίους, πουθενά εντούτοις δεν θα διακρίνει κανείς σημάδια 
πραγματικής συμπάθειας" ακόμη και η φράση με την οποία κλείνει την 
αφήγηση των ταραχών, «έβλεπα τους σκοτωμένους, περιτριγυρισμένους 
από το χυμένο αίμα τους [...]. Το αντίκρυσμα του θανάτου είναι θλιβερό 
μάθημα για το παιδί που έχει φαντασία», είναι περισσότερο μια ναρκισσι- 
κή, λογοτεχνική αποστροφή παρά μια έκφραση πραγματικής λύπης και 
συμπόνοιας προς τους νεκρούς.

Από τη νεότερη, τη σύγχρονή μας λογοτεχνία ο μόνος που αξιοποιεί 
λογοτεχνικά το πογκρόμ της Κέρκυρας του 1891 είναι ο Βασ. Μπούτος 
στο μυθιστόρημά του «Η συκοφαντία του αίματος».184 Ο Μπούτος στήνει 
την ιστορία του χωροχρονικά στην κατεχόμενη από τους γερμανούς Κέρ
κυρα και αρχίζει την εξιστόρησή του με τη διαταγή του γερμανού Διοικη
τή (7 Ιουνίου 1944) για καταγραφή του εβραϊκού πληθυσμού του νησιού.

182. Μαρίνος Σίγουρος, Ο δρόμος της ζωής (Αυτοβιογραφία), επιμ. Φαίδων 
Μπουμπουλίδης, Αθήνα 2004" για τα επεισόδια της Μ. Παρασκευής του 1891 γίνεται 
λόγος στις σ. 38-39.

183. Φράσεις φαινομενικά αθώες, όπως, «ζούσαν αποκλεισμένοι και περιφρονη- 
μένοι εκείνοι που σταύρωσαν το Χριστό» ή «Μια συντροφιά μεθυσμένων... αναθεμά
τιζε τους αντίχριστους» νομίζω ότι υποδηλώνουν τουλάχιστον την αρνητική γνώμη 
του Μ. Σίγουρου για τους εβραίους σε αντίθεση με την ανεξιθρησκεία του πατέρα του, 
όπως ο ίδιος ρητά δηλώνει: «Έδειχνε του ίδιο σεβασμό στα διάφορα θρησκευτικά δόγ
ματα». Μαρ. Σίγουρος, Ο δρόμος..., σ. 38 και 56-57 αντίστοιχα.

184. Βασίλης Μπούτος, Η συκοφαντία του αίματος, Αθήνα 1997" ot αναφορές στα 
γεγονότα του 1891 στις σ. 14, 18, 25, 31, 51-53.
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Οι εβραίοι όχι μόνο αναστατώνονται αλλά και ανησυχούν σοβαρά' μνήμες 
από το παρελθόν ξυπνάνε μέσα τους, καθώς τα γεγονότα του 1891 κάποι
οι από αυτούς τα έζησαν (ο γέρο Αριέ Νεχαμά), ενώ οι νεότεροι (οι γιοί 
του Ισαάκ και Ντάνης) έχουν ακούσει γι’ αυτά από τους παλαιότερους' η 
μνήμη είναι σ’ όλους νωπή.

Οι αναφορές που κάνει ο συγγραφέας στα γεγονότα του 19ου αιώνα και 
στο παρελθόν της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας εμφανίζονται μεν ως 
ανάκληση της μνήμης, μάλιστα της εβραϊκής μνήμης, ωστόσο τους προσ
δίδει και ερμηνευτική διάσταση ιστορικοποιώντας το λογοτεχνικό λόγο. 
Έτσι, βάζει το γέρο Αριέ όχι απλά να αναθυμάται τα γεγονότα του 1891 
αλλά να αποδίδει εκείνη τη βιαιότητα των χριστιανών εναντίον των εβραί- 
ων σε παρεξήγηση και αυθόρμητη αντίδραση κάποιων ομάδων που έσπευ- 
σαν να την εκμεταλλευτούν πολιτικά οι δύο αντίπαλες παρατάξεις, τρικου- 
πικοί και δεληγιαννικοί, οδηγώντας την κατάσταση σε εκτροχιασμό' αντί
θετα, οι γερμανικοί διωγμοί εναντίον των Ισραηλιτών είναι, κατά το γερο- 
εβραίο, αποτέλεσμα πολιτικής και προγραμματισμένης εξόντωσής τους.185

Με τον τρόπο αυτό ο Μπούτος αντιδιαστέλλει την αντισημιτική πολιτι
κή των γερμανών του 20ου αιώνα από όλες τις προηγούμενες αντισημιτικές 
εκδηλώσεις, οι οποίες στηρίζονταν κυρίως σε θρησκευτικό υπόβαθρο και 
είχαν αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση και συμμετοχή, ενώ ο γερμανικός αντι
σημιτισμός εδραζόταν σε φυλετικές αιτίες και είχε οργανωμένη εκδήλωση.

Ως κοινό σημείο του 1891 και του 1944 προβάλλει και καταγγέλλει στο 
μυθιστόρημά του ο Μπούτος την αντισημιτική στάση του δημάρχου της 
Κέρκυρας Αντ. Κάλλα,186 ίδια με του εξαφανισμένου κατά τις ταραχές του 
1891 ομολόγου του Μ. Θεοτόκη.187 Ξενίζει μάλιστα η υπερβολική κατα

185. Στο ίδιο, σ. 25. Πβ. και Γ. Μαργαρίτης, «Ελληνικός αντισημιτισμός...», 
ό.π., σ. 26-27, βλ. και σημ. 231.

186. Κάτω από το παραφθαρμένο όνομα του λογοτεχνικού ήρωα του Μπούτου 
κρύβεται ο .πραγματικός δήμαρχος κερκυραίων κατά την περίοδο αυτή Σπυρίδων 
Δανιήλ Κόλλας, ο οποίος κατά τις μαρτυρίες των ίδιων των κερκυραίων κάθε άλλο 
παρά αντισημίτης υπήρξε. Ο Κόλλας χρημάτισε δήμαρχος στα διαστήματα: 
1/12/1925 - 31/8/1933 και ξανά το 1/4/1934-16/5/1951. Γ. Ν. Σπίγγος, Η τοπική 
αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα 1864-1998, Κέρκυρα 1998, σ. 97-98.

187. Όσο για τον δήμαρχο κερκυραίων Μιχ. Θεοτόκη και τη στάση του κατά τα 
γεγονότα του 1891, στην πραγματικότητα υπήρξε ουδέτερη, στάση της μη ανάμειξης, 
για την οποία βεβαίως κατηγορήθηκε από πολλούς συγχρόνους του αλλά και από 
κάποιους επικροτήθηκε: «Ο δήμαρχος Κερκύρας κ. Μ. Θεοτόκης πολύ ορθώς ποιων
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κραυγή του Μπούτου εναντίον του Κάλλα, τον οποίο βάζει να καταφεύγει 
σε βιβλιογραφία για να τεκμηριώσει τον αντισημιτισμό του και ως την 
πλέον αξιόπιστη πηγή να χρησιμοποιεί αποσπάσματα από κείμενα του 
Ιωάν. Ρωμανού για τους εβραίους, ερμηνεύοντάς τα βεβαίως και προσαρ- 
μόζοντάς τα στις δικές του πεποιθήσεις και αντιλήψεις.188

Από τον Ξενόπουλο και τον Παπαδιαμάντη, που σχεδόν σύγχρονα και 
πολύ κοντά στα γεγονότα στις αρχές του 20ου αιώνα καταπιάνονται λογο
τεχνικά με τα εβραϊκά του 1891, θα πρέπει να φτάσουμε στην εκπνοή του 
ίδιου αιώνα για να έχουμε έστω και έμμεση αναφορά σε εκείνη την περίο
δο. Ο Βασ. Μπούτος ενώ εμπνέεται και στήνει την πλοκή του μυθιστορή
ματος του στους πρόσφατους διωγμούς των εβραίων κατά τον 20° αιώνα, 
θεωρεί εντούτοις απαραίτητο να συνδέσει το πρόσφατο παρελθόν με το 
απώτερο, βρίσκοντας μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές, αλλά κυρίως, 
καθώς γράφει ιστορικό μυθιστόρημα, να δείξει τη συνέχεια του παρελθό
ντος στο παρόν μέσα και από τη ζωντανή μνήμη των υποκειμένων της 
ιστορίας.

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό κάνοντας αναφορά σε ένα έργο που δεν 
ανήκει στη νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά η υπόθεσή του αφορά εβραίους 
της Ελλάδας. Πρόκειται για τον «Σολάλ» του Alb. Cohen, γραμμένο στα 
1930—πάλι η σημαδιακή δεκαετία του ’30— αλλά η ιστορία διαδραμάτιζε -

απέφυγε ν’ αναμιχθή εις όλην αυτήν την υπόθεσιν». Αχρόπολις, 15/5 189Γ αντίθετα 
στο υπόμνημά του ο Θ. Κεφαλάς καυτηριάζει ασυγκάλυπτα την απάθεια του δημάρ
χου. Παράρτημα, σ. 169 καθώς και σ. 22.

188. Β. Μπούτος, 6.π., σ. 52-93. Η επιλογή του συγκεκριμένου αποσπάσματος 
από την αρχή της μελέτης του Ιωάν. Ρωμανού, «Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυ
ρας», Ιστορικά έργα, επιμέλεια — προλεγόμενα Κ. Δαφνή, Κέρκυρα 1959, σ. 386, 
έτσι όπως χρησιμοποιείται στο μυθιστόρημα του Μπούτου αφήνει αμφιβολίες, αν δεν 
δημιουργεί μάλιστα λανθασμένες εντυπώσεις, για τις απόψεις του Ρωμανού ως προς 
τους εβραίους. Αν ο συγγραφέας συμπεριλάμβανε στο απόσπασμα από το κείμενο του 
Ρωμανού ακόμη μία μόνο πρόταση, τα πράγματα θα γίνονταν σαφή και μάλιστα θα 
ανατρεπόταν το σχήμα, καθώς θα αποδεικνυόταν ότι τα «ύποπτα» αυτά «αντισημιτι- 
κά» ερωτήματα δεν είναι χωρίς εξήγηση για του ιστορικό Ρωμανό αλλά τίθενται ακρι
βώς για να αναιρεθούν: Τα στενά της παρούσης πραγματείας όρια δεν επιτρέπουσι την 
λεπτολόγον εξετασιν και τον αυστηρόν έλεγχον των εσφαλμένων περί Εβραίων δοθει- 
σών πληροφοριών, αλλ’ η αναίρεσις μιας και μόνης εκ των πολλών περί Εβραίων 
ημαρτημένων βεβαιώσεων θέλη αρκέση, όπως απόδειξη επί τίνων σφαλερών βάσεων 
οικοδομούσι τινές των αξιούντων να συγγράφωσι σπουδαίαν δήθεν ιστορίαν. I. Ρωμα
νός, ό.π., σ. 386-387.
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ται στις αρχές του ίδιου αιώνα.189 Είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα, γραμ
μένο από εβραίο και με ήρωες εβραίους που ζουν στην Κεφαλονιά, όταν 
ξεκινά η ιστορία, αλλά στη συνέχεια η δράση μεταφέρεται στο κοσμοπολί
τικο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης.

Ο Cohen στο έργο του δεν παραλείπει, μολονότι οργανικά δεν συνδέ
εται με την πλοκή της ιστορίας, να αναφερθεί σε δύο γεγονότα σταθμούς 
της πρόσφατης εβραϊκής ιστορίας: άμεσα στην υπόθεση Dreyfus190 και 
έμμεσα στα κερκυραϊκά του1891. Ο συγγραφέας, ο οποίος γεννήθηκε το 
1895 στην Κέρκυρα όπου και έζησε ώς το 1900, γνωρίζει για τα «εβραϊκά» 
της γενέτειράς του μόνο από διηγήσεις, διατηρεί όμως ζωντανό τον απόη
χό τους, για τούτο και αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί σε αυτά έστω 
και περιπαικτικά και υπαινικτικά, δηλώνοντας έτσι τον αντίκτυπο και τις 
ψυχολογικές επιπτώσεις που είχαν για πολλά χρόνια αργότερα σε όσους 
βίωσαν εκείνο το πογκρόμ. Βέβαια, λογοτεχνική αδεία, ο Cohen μεταφέ
ρει τα ιστορικά γεγονότα από την Κέρκυρα στην Κεφαλονιά, όπου ως γνω
στό ούτε εβραϊκή κοινότητα υπήρχε ούτε ταραχές έγιναν, και η αναφορά 
στα βρετανικά θωρηκτά αφορά στα συμβάντα της Κέρκυρας και της Ζακύν
θου.191

189. Albert Cohen, Σολάλ..., βλέπε κοπ σημ. 10. Σχόλια στο έργο αυτό από 
Οντέτ Βαρών-Βασάρ, «Πορτραίτα εβραίων στον Σολάλ του Alb. Cohen», Πρακτικά 
του Α' Συμποσίου ιστορίας, Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορία στη 
μακρά διάρκεια (Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991), Αθήνα 1995, σ. 255-266.

190. Ο εβραϊκής καταγωγής λοχαγός του γαλλικού πυροβολικού Αλφρέδος 
Ντρέυφους κατηγορήθηκε το 1894 για έσχατη προδοσία, δικάστηκε και καταδικάστη
κε, αλλά αθωώθηκε το 1899, γεγονός που εξόργισε τους αντισημίτες της Γαλλίας, οι 
οποίοι και προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια' πρόχειρα Θ. Βελλιανίτης, Μεγάλη Ελλη
νική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 18, σ. 563-564 στο λ. Ντρέυφους. Ειδικότερα για την εξέ
λιξη της υπόθεσης Maurice Paleologue, Journal de l’affaire Dreyfus 1894-1899, Παρίσι 
1995. Πολιτική ανάλυση της υπόθεσης Ντρέυφους στην πορεία του γαλλικού σοσιαλι
σμού βλέπε Jean-Jacques Rechter, Le socialisme français: De Γ affaire Dreyfus à la 
Grande Guerre, Γενεύη 1925, σ. 47-57.

191. Το χωρίο, όπου έμμεσα γίνεται αναφορά στα γεγονότα του 1891 έχει ως 
εξής: Ένας βίαιος θόρυβος τράβηξε την προσοχή τους. Ο αεικίνητος Σωλομόν φαντά
στηκε αμέσως απίθανα γεγονότα κι ότι βροντούσαν τα βρετανικά θωρηκτά.

— Οι Εγγλέζοι έρχονται να μας σώσουν τη ζωή και να μας γλιτώσουν από το 
μακελειό!

— Μην ταράζεσε, είπε ο θείος, ο Καρφοχάφτης είναι που έβηξε.
Alb. Cohen, ό.π. σ. 30 (Dreyfus) και 39-41 (1891).
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Συνοπτικά και ως γενική διαπίστωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη 
λογοτεχνία η διαφορετικότητα ανάμεσα σε χριστιανούς και εβραίους παρά 
τα θρησκευτικά, παρά τα φυλετικά της χαρακτηριστικά, έχει κυρίως ταξι
κή τονικότητα. Το μοτίβο αυτό, μολονότι κυρίαρχο και υπερπροβαλλόμε- 
νο ίσως από τη λογοτεχνία, δεν είναι εντούτοις παρά το απείκασμα μιας 
πραγματικότητας γενικότερα αποδεκτής και ιστορικά αποδεδειγμένης.192

192. Βλέπε παρακάτω στη σ. 124 την άποψη του Σπ. Δε Βιάζη.
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Τα γεγονότα του 1891 απασχόλησαν τους πνευματικούς ανθρώπους της 
εποχής επτανήσιους και ελλαδίτες, από τους πλέον εγκρατείς και συντη
ρητικούς έως τους πλέον προοδευτικούς και φωτισμένους. Μέσα από μια 
πλούσια αρθρογραφία, αλλά και αυτοτελείς μελέτες διατύπωσαν τις από
ψεις τους και ύψωσαν τη φωνή τους ως υπερασπιστές ή κατήγοροι του 
εβραϊσμού με μετριοπάθεια ή ασυγκάλυπτο φανατισμό και ασυγκράτητη 
μαχητικότητα.

Πριν όμως αναφερθούμε στην ιστοριογραφία μετά το 1891, ας κάνουμε 
μια σύντομη αναδρομή στους επτανήσιους ιστορικούς του 19ου αιώνα και 
στο έργο τους σε σχέση με τους εβραίους των Ιόνιων νησιών. Ο ζακυνθι- 
νός Ερμάννος Λούτζης193 αφιερώνει μόνο πέντε σελίδες στους εβραίους της 
Επτανήσου εξιστορώντας απλά το νομικό κυρίως πλαίσιο και τους όρους 
λειτουργίας των εβραϊκών κοινοτήτων, όπως αυτό το πλαίσιο ορίστηκε από 
τις βενετικές αρχές από τον 14° έως τον 17° αιώνα και το οποίο χαρα
κτηριζόταν από αυστηρούς περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Ο κερκυραίος λόγιος Ιωάννης Ρωμανός θα δημοσιεύσει στα 1871 τη 
μελέτη του για την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας.194

193. Ερμάννος Λούντζης, Περί της πολιτικής καταστάσεως της Επτανήσου επί 
Ενετών, Αθήνα 1856, σ. 178-182, και στην εμπλουτισμένη ιταλική έκδοση του έργου 
του Della condizione politica delle isole Jonie sotto il dominio veneto, Βενετία 1858, 
σ. 455-461.

194. Ιωάννης Ρωμανός, «Η εβραϊκή κοινότης της Κέρκυρας», Πανδώρα 22 (15 
Οκτ.1871) φύλ. 518' η μελέτη αναδημοσιεύεται στο περιοδικό Εικονογραφημένη Εστία, 
τ. Α' (Ιαν.-Ιούν. 1891), τχ. 24 (16 Ιουν.) 369-374, τχ. 25 (23 Ιουν.) 385-388, τχ. 25 
(30 Ιουν.) 401-403' και τέλος στο I. Ρωμανού, Ιστορικά έργα, ό.π. Πριν συνεχίσουμε 
με την παρουσίαση των ιστοριογραφικών έργων για τους εβραίους της Επτανήσου ας 
αναφέρουμε τη μοναδική γενική βιβλιογραφική απόπειρα του ελληνικού εβραϊσμού
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Είναι αξιοσημείωτο ότι μολονότι ύστερα από τα γεγονότα του Απριλίου 
έκρινε σκόπιμη την αναδημοσίευση της μελέτης στην «Εστία», δεν θεώρη
σε εντούτοις αναγκαία κάποια προσθήκη με αναφορά στο πρόσφατο εβραϊ
κό δράμα, επειδή ίσως σκόπευε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε ευθετό- 
τερο χρόνο' για τη σιωπή αυτή του κερκυραίου λόγιου εικασίες μόνο μπο
ρούμε να κάνουμε και μάλιστα αυθαίρετες. Η μόνη έμμεση «εμπλοκή» του 
Ρωμανού με τα εβραϊκά του 1891 είναι η συνεργασία του με τον ανταπο
κριτή της «Ακροπόλεως» Ν. Σπανδωνή, όταν αυτός επισκέφτηκε την Κέρ
κυρα για την επιτόπια έρευνά του.195

Πάντως η μελέτη αυτή του Ρωμανού είναι έως εκείνη τη στιγμή η 
μοναδική εμπεριστατωμένη μελέτη για την εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυ
ρας από την ίδρυσή της μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η σύγ
χρονη περίοδος δεν τον απασχολεί παρά μόνο συνοπτικά στην τελευταία 
παράγραφο της μελέτης του για να επισημάνει ότι μετά την Ένωση η θέση 
των εβραίων βελτιώθηκε εντυπωσιακά σε αντίθεση με τα προηγούμενα 
καθεστώτα της βενετοκρατίας και της αγγλοκρατίας και τώρα να ζουν σε 
απόλυτη ισονομία με τους υπόλοιπους επτανησίους.196

Ό,τι ο Ιωάννης Ρωμανός έδωσε με τη μελέτη του για την εβραϊκή κοι
νότητα της Κέρκυρας, το αντίστοιχο πράττει ο Σπ. Δε Βιάζης για την κοι
νότητα της Ζακύνθου.197 Η μελέτη του Δε Βιάζη, ιστορικά τεκμηριωμένη

(2.290 τίτλοι) με βασικές όμως ελλείψεις σε έλληνες συγγραφείς (λ.χ. Μ. Μηχανίδου, 
Πέτρος Κασσιμάτης, Γ. Ζαβιτσιάνος, Σπ. Παπαγεωργίου κ.ά.), καθώς όλες οι ανα
φορές του σε ελληνικά έργα είναι έμμεσες από εβραϊκά περιοδικά προερχόμενες, Robert 
Attal, Les Juifs de Grèce de Γ expulsion d’Espagne à nos jours, Ιερουσαλήμ 1984. Τα 
κενά στην ελληνική εβραϊκή βιβλιογραφία δυστυχώς δεν καλύπτει —όπως θα ήταν ανα
μενόμενο — το μεταγενέστερο έργο του Σωζ. Θωμόπουλου, Ελληνική Εβραϊκή βιβλιο
γραφία (Αυτοτελείς εκδόσεις 1716-1985), Αθήνα 1987, όπου συγκεντρώνονται 412 συνο
λικά τίτλοι αλλά διαπιστώνονται αρκετές και ουσιαστικές ελλείψεις.

195. Βλέπε εδώ σ. 81. Ο I. Ρωμανός πέθανε ξαφνικά στις 24 Μαρτίου 1892, 
δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Απρίλη του 1891.

196. Η τελευταία παράγραφος της μελέτης του Ρωμανού έχει ως εξής: Μόνον 
μετά την ένωσιν της Επτανήσου μετά της Ελλάδος, ότε πάσα διάκρισις και πας φραγ
μός μεταξύ πολιτών διαφόρων θρησκευμάτων αφηρέθη, ανέκτησαν οι Εβραίοι πάντα 
τα πολιτικά αυτών δικαιώματα. Είθε δε του πολυτίμου τούτου προνομίου να ποιώσιν 
εν τω μέλλοντι χρήσιν τοιαύτην, ήτις να ή ιδία μεν ωφέλιμος προς την Κέρκυραν, 
καθόλου δε σύμφωνος προς τας αρχάς και τους πόθους της όλης Ελλάδος.» I. Ρωμα
νού, Ιστορικά έργα..., σ. 405.

197. Σπυρίδων Δε Βιάζης, « Η εβραϊκή κοινότης της Ζακύνθου», Παρνασσός
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όπως και του Ρωμανού, καθώς στηρίζεται σε ανέκδοτο και εκδεδομένο 
αρχειακό υλικό και βιβλιογραφία της εποχής, εξιστορεί τη ζωή των εβραί- 
ων της Ζακύνθου από τον 15° αιώνα έως το τέλος της ενετοκρατίας. Δεν 
μπαίνει καθόλου στον 19° αιώνα παρά μόνο στην καταλικτήρια παράγρα
φο για να επισημάνει την απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων των εβραί- 
ων μετά την αναχώρηση των Γάλλων και την επαναπόκτησή τους αμέσως 
μετά την ένωση με την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η εντυπωσιακή 
ομοιότητα του σημείου αυτού με το αντίστοιχο της μελέτης του Ρωμανού:

Οι Εβραίοι, οίτινες μετά την αναχώρησιν των δημοκρατικών Γάλλων 
απώλεσαν εκ νέου τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, ανέκτησαν αυτά μετά 
την Ένωσιν τις Επτάνησου, ότε μεταξύ των πολιτών έπαυσε πάσα διάκρι- 
σις. Του πολυτίμου τούτου προνομίου του Συντάγματος δέον οι Εβραίοι 
να αποδείξωσιν ότι είνε άξιοι και μετά των λοιπών χριστιανών συμπολι
τών των να συνεργασθώσιν υπέρ της ευημερίας και του μεγαλείου της κοι
νής πατρίδοςλ98

Η φιλοσημιτική στάση του ζακυνθινού ιστορικού, συγκρατημένη πλην 
όμως διάχυτη σε όλο το έργο, γίνεται σαφέστερη στην τελευταία σελίδα, 
όταν δηλώνει ότι οι εβραίοι της Ζακύνθου, ελληνόφωνοι κι εργατικοί, σε 
μεγάλη ώσμωση με τη ζακυνθινή κοινωνία, η κοινότητά τους «ωφέλιμος 
μάλλον ή επιζήμιος εγένετο εις τον τόπον» και το μόνο που είχαν να τους 
καταλογίσουν ήταν η αφόρητη τοκογλυφία τους.

Και ο Δε Βιάζης, εξάλλου, διαφοροποιεί κοινωνικά τον αντισημιτισμό 
των συμπολιτών του, αποδίδοντάς τον στα κατώτερα στρώματα, ενώ «η 
καλή τάξις, η αριστοκρατία δηλαδή» δεν έδειξε τα ίδια δείγματα μισαλ
λοδοξίας αλλά συμπαρίστατο στους εβραίους «παρέχουσα μάλιστα αυτοίς 
και καταφύγιου» κάθε φορά που θα συνέβαινε αναταραχή και οχλαγω
γία, μεταξύ των δύο κοινοτήτων.198 199 Ίσως εδώ να έχουμε για πρώτη

14 (1891), φύλ. 10 (Ιούν. 1892) 624-637, φύλ. 11 (Ιούλ.) 662-670, φύλ. 12 (Αύγ.) 
723-735.

198. Σπ. Δε Βιάζης, ό.π., σ. 735.
199. Στο ίδιο, σ. 734' βλέπε και στη σ. 626 όπου ο Δε Βιάζης παραδέχεται ότι 

ot εβραίοι της Ζακύνθου δεν είχαν μεν τα προνόμια των ομοθρήσκων τους της Κέρ
κυρας, αλλά ζούσαν σχετικά ευτυχισμένοι, «καθότι ούτε αι ενετικαί αρχαί, ούτε αι 
τοπικαί, ούτε οι ευγενείς έτρεφον εναντίον αυτών άσπονδον μίσος, αλλά σχετικώς όσον 
ηδύναντο προσεπάθουν να είνε προς αυτούς φιλάνθρωποι, ως εναργώς δηλούται εκ των 
διατάξεων και προγραμμάτων πασών των αρχών». Εδώ ο Δε Βιάζης διαφοροποιεί
ται σαφώς από άλλους ιστορικούς θεωρώντας ευεργετική τη βενετική διακυβέρνηση
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φορά το μοτίβο του ταξικού ρατσισμού, ο οποίος διαπερνά τον φυλετικό 
ή τον θρησκευτικό, και το οποίο εναργέστερα επαναλαμβάνεται στα λογο
τεχνικά κείμενα.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι και ο Δε Βιάζης, όπως και ο Ρωμανός, δεν 
κάνει την παραμικρή μνεία στα πρόσφατα γεγονότα του Πάσχα του 1891, 
μολονότι θα μπορούσε να εικάσει κανείς ότι το έναυσμα της μελέτης του 
ενδεχομένως να το έδωσαν ακριβώς εκείνες οι ταραχές, όπως υποδεικνύει 
ο χρόνος δημοσίευσης (Ιούνιος-Αύγουστος 1892) στον Παρνασσό.

Την ίδια χρονιά τυπώνεται στην Κέρκυρα το βιβλίο του Γ. Ζαβιτσιά- 
νου Ακτίς φωτός, το οποίο διαχρονικά και πανευρωπαϊκά διαπραγματεύε
ται το θέμα της «συκοφαντίας του αίματος» και τους εξαιτίας αυτού διωγ
μούς των εβραίων.200 Εδώ, είναι πλέον σαφές ότι ο συγγραφέας εφορμά- 
ται από τα γεγονότα της Κέρκυρας για να διατυπώσει προσωπικές σκέψεις 
γύρω από τον αντισημιτισμό όχι μόνο ως φαινόμενο της ελληνικής κοινω
νίας αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ως επτανήσιος, εξάλλου, αισθάνεται και αυτός, όπως ο Καρρέρ και 
άλλοι, την ανάγκη να υπερασπιστεί την υπόληψη των επτανησίων, η οποία 
είχε αμαυρωθεί διεθνώς, εξαιτίας των γνωστών ταραχών της Κέρκυρας και 
της Ζακύνθου' τούτο το διατυπώνει με σαφήνεια στην εισαγωγή του, όπου 
αφήνει να διαγράφει ο σκοπός της μελέτης του: Να δείξει ότι οι λαοί της 
Ευρώπης είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται από αντιεβραϊκό πνεύμα και όχι 
οι έλληνες και μάλιστα οι επτανήσιοι, οι οποίοι στο βαθμό όπου απέκτη
σαν αυτή την ιδεολογία την οφείλουν στις μακραίωνες ξένες κυριαρχίες.201

Αρχίζει την εξιστόρησή του από τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας, τα οποία 
αφηγείται συνοπτικά σε τέσσερις μόνο σελίδες, για να προχωρήσει στη 
συνέχεια στην παράθεση περιπτώσεων, όπου αποδεδειγμένα είχαν κατηγο- 
ρηθεί άδικα οι εβραίοι για ανθρωποθυσίες χριστιανόπαιδων σε διάφορα

για τον εβραϊκό πληθυσμό της Επτάνησου, ενδεχομένως συγκρίνοντάς την με την όλη 
βενετική πολιτική στα Ιόνια νησιά.

200. Γ. Α. Ζαβιτσιάνος, Ακτίς Φωτός. Ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστο
ρία, Κέρκυρα 189Γ το ίδιο έργο κυκλοφορεί και ιταλικά: Un raggio di luce. La 
persecuzione degli Ebrei nella scoria, rißessioni di Giorgio A. Zaviziano, Κέρκυρα 
τυπογρ. Κοραής, 189Γ πβ. επιλογή και σχόλια στο βιβλίο του Ζαβιτσιάνου από τον 
Γιώργο Ζούμπο, «Αχτίς Φωτός. Ο καταδιωγμός των Εβραίων εν τη ιστορία», Χρο
νικά, τχ. 131 (Μάιος-Ιούνιος 1994) 19-21.

201. Γ. Α. Ζαβιτσιάνος, Ακτίς..., σ. ιγ'-ιδλ
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μέρη εντός και εκτός Ελλάδας, και θα κλείσει το ογκώδες σύγγραμμά του 
με την έκδοση συναφούς τακμηριωτικού υλικού. Τέλος, κάνει αναφορά, 
κατακρίνοντας την αντισημιτική τους θέση, σε δύο βιβλία που μόλις είχαν 
κυκλοφορήσει: πρόκειται για τα έργα της Μαρίας Μηχανίδου202 και του 
Πέτρου Κασσιμάτη.203

Η κρίση του για τη Μηχανίδου είναι συγκρατημένη από σεβασμό στο 
φύλο της, αλλά απορεί πώς είναι δυνατόν χριστιανή ορθόδοξη να γίνεται 
«διερμηνεύς τόσον σοβαράς συκοφαντίας, όπως προκαλέση σκηνάς αντι- 
στρατευομένας εις τας διδασκαλίας του Χριστού, και προς σκοπόν φιλαν
θρωπίας!, ως αύτη λέγει»' δηλαδή από τα έσοδα των πωλήσεων του βιβλί
ου της να ιδρύσει σχολείο για τα άπορα παιδιά των Β.Α. προαστίων του 
Πειραιά, τα οποία «δίκην κτηνών κυλίονται εις τας οδούς. Ωραία και 
μεγαλόψυχος ελεημοσύνη!! Ο σκοπός αγιάζει, ίσως, τα μέσα;».204

Ως προς το βιβλίο του Κασσιμάτη, ο Ζαβιτσιάνος το χαρακτηρίζει 
αμάλγαμα διαφόρων αντισημιτικών παλαιότερων δημοσιευμάτων, ιδιαίτε
ρα του συγγράμματος του Ερρ. Δεπόρτες' όσο για τις λίγες πρωτότυπες 
σελίδες που ο Κασσιμάτης αφιερώνει στο τέλος του βιβλίου του στο έγκλη
μα της Κέρκυρας, είναι αρκετές για να καταλάβει κανείς την ποιότητα του

202. Μαρία Μηχανίδου, Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις, δράμα πρωτότυ
πον απολήγον εις κωμωδίαν. Για το βιβλίο αυτό, το οποίο ξεσήκωσε έντονες αντι
δράσεις ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής και όχι μόνο φραστικές 
βλέπε τα επεισόδια που προκάλεσε στην Αθήνα, σε μονόφυλλο που κυκλοφόρησε στην 
Κέρκυρα (13 Ιουνίου 1891) με τίτλο, Το εν Αθήναις σκάνδαλον και ο Ραβίνος. 
Θωμάς I. Παπαδόπουλος, Ιονική..., αρ. 9047' βλ. και σημ. 142. Ειδικά με την 
Μαρία Μηχανίδου και το όλο έργο της γενικά ασχολείται και το ανώνυμο άρθρο στην 
Εφημερίδα της 25/1/1891, για το οποίο έγινε λόγος και προηγουμένως, σ. ... Παρα
θέτουμε την ενδιαφέρουσα άποψη του αρθρογράφου για το πρόσωπο της συγγραφέας: 
Η κυρία Μηχανίδου δεν είνε τυχαία τις και άγνωστος εις τον κόσμον των γραμμά
των. Τουναντίον είνε γυνή λόγια, γράφουσα γράμματα και διηγήματα, πολυγράφος 
δε, ως είδος Στεφάνου Ξένου, του οποίου δεν είνε παράδοξον αν διατελή και πνευ
ματική μαθήτρια, αφού άλλως τε τον αναφέρει λίαν τιμητικώς εις το νεώτατον αυτό 
των συγγραμμάτων της ως σπουδαιότατον συγγραφέα.

203. Πέτρος Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ, ήτοι αποδείξεις θρησκευτι
κά!. τχ. α'- β', βιβλίο Α', Αθήνα 1891. (πβ. Ém. Legrand, Bibliographie Ionienne 
τ.2, Παρίσι 1910, αρ. 3736.) Ο Σπ. Δε Βιάζης, «Η εβραϊκή...», σ. 729 σχολιάζει 
και διορθώνει τον Π. Κασσιμάτη σε όσα ανακριβή αναφέρει στις σ. 146,147,149 σχε
τικά με δύο μαρτυρικούς θανάτους παιδιών στη Ζάκυνθο, το 1712 (πραγματικό γεγο
νός) και το 1714 (επινόημα του συγγραφέα).

204. Γ. Ζαβιτσιάνος, Ακτίς.,.,σ. 60-61.
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έργου αυτού, σημειώνει επικριτικά ο Ζαβιτσιάνος.205 206
Το αντισημιτικό δράμα της Μ. Μηχανίδου και όσα αυτό συνέλκυσε — 

επεισόδια που προκλήθηκαν από την ίδια αλλά και αναγνώστες του έργου 
της— σε συνδυασμό με τις αντιεβραϊκές ταραχές της Κέρκυρας έδωσαν αφορ
μή στον Τιμ. Αμπελά να γράψει τον Ιούνιο του 189 1 206 δοκίμω για τις προ
λήψεις που επικρατούσαν στον ελληνικό χώρο ως προς τις χριστιανοθυσίες 
των εβραίων, και οι οποίες είχαν αποτελέσει θέματα ποιητικών συνθέσεων. 
Ο Αμπελάς, βεβαίως, προσεγγίζει το θέμα με φιλοσημιτική διάθεση.

Ας επανέλθουμε τώρα για να εξετάσουμε συστηματικότερα το σύγ
γραμμα του Φρ. Καρρέρ, στο οποίο έγιναν ήδη αρκετές αναφορές σε προη
γούμενα κεφάλαια.207 Ασφαλώς και δεν είναι στους στόχους και στα πλαί
σια τούτης της εργασίας η διεξοδική ενασχόληση και ο κριτικός σχολια
σμός της ιστορικής αυτής πραγματείας- θα περιοριστούμε λοιπόν να παρου
σιάσουμε εδώ τις βασικές θέσεις του συγγραφέα του.

Καταρχήν, το χρησιμοποιήσαμε και το αντιμετωπίσαμε ως πηγή για 
το συμβαντολογικό μέρος της μελέτης, όχι μόνο επειδή ο συγγραφέας είναι 
σύγχρονος και αυτόπτης μάρτυρας των εβραϊκών της Ζακύνθου, αλλά και 
επιπλέον γιατί αξιοποιεί και παρουσιάζει σχετικά με το θέμα τεκμήρια 
(ανακριτικά και δικαστικά αρχεία, Τύπος).

Ο Καρρέρ δεν παραθέτει απλώς τα γεγονότα, δεν αφηγείται πράξεις 
αποτρόπαιες, αλλά προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις αντι
δράσεις τόσο του απλού λαού όσο και τη στάση των πολιτικών και στρα
τιωτικών αρχών, αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια, μη αρκούμενος μόνο 
στις αφορμές και τα επιφαινόμενα.

Παρουσιάζει τις ποικίλες τρέχουσες απόψεις για το έγκλημα και τις κοι
νωνικές συνέπειές του σχολιάζοντάς τες με κριτική διάθεση και διατυπώνει 
τη συμφωνία ή διαφωνία του προβάλλοντας τη δική του λογική και επι
χειρηματολογία. Έτσι, δεν διστάζει να επιρρίψει την ευθύνη στους αρμόδι
ους και να κατηγορήσει τις αρχές για «απόλυτον αδράνειαν», «απόλυτον 
σιωπήν», «απόλυτον νάρκην», ενώ ήταν στο χέρι τους να διαφωτίζουν το 
λαό και να προλάβουν ή έστω να σταματήσουν τα έκτροπα. Από την άλλη

205. Στο ίδιο, σ. 60.
206. Τιμολέων Αμπελάς, «Οι Eßpaiot και η περί αυτών πρόληψις εν τη ελληνι

κή ποιήσει», Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σχόκου 1892, σ. 307-309.
207. Βλέπε εδώ κυρίως σ. 48-53.
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πλευρά όμως δεν συντάσσεται με όσους καταλόγιζαν στην ελληνική κυβέρ
νηση στάση δουλοπρεπή και υποστήριζαν «ότι έτρεμε και έπτυσσεν απένα
ντι των Εβραίων τραπεζιτών, μεθ’ ων διεπραγματευετο δάνεια και οικονο
μικούς συνδυασμούς»- παραδέχεται εντούτοις ότι με τις άστοχες ενέργειές 
της «αντί να κατευνάση έτι μάλλον συνετέλεσεν, ως είπομεν, εις το να 
επαυξηθεί ο ερεθισμός και η αγανάκτησις του λαού κατά των Εβραίων».208

Καθώς ο ίδιος δεν πιστεύει ότι ο ερεθισμός του πλήθους κατά των 
εβραίων οφείλεται σε θρησκευτικό φανατισμό, προσεγγίζει το θέμα της 
«συκοφαντίας του αίματος» με προσοχή, επιφυλακτικότητα και διάθεση 
αναίρεσής του και κατάρριψης του σχετικού μύθου.209 Η μέθοδος που ακο
λουθεί για να κατανοήσει μια κατάσταση συνίσταται στο να θέτει ο ίδιος 
ερωτήματα ή να παίρνει τις τρέχουσες απόψεις και απορίες, να τις αποδο
μεί και στη συνέχεια να τις αντικρούει' για την τακτική του αυτή όμως 
αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί προλαβαίνοντας έτσι τις κατηγορίες, 
που κάποιοι, ενδεχομένως, θα είχαν τη διάθεση να του προσάψουν: «μετ’ 
ειρωνικού μειδιάματος ίσως μας παρατηρήση τις ότι όλας τας ανθρωπίνους 
πράξεις εάν καλώς τας εξετάση τις δύναται ν’ ανεύρη τα αίτια άτινα τας 
παρήγαγον.[...] Είμεθα σύμφωνοι αλλά της ιστορίας τοιούτος είναι ο σκο
πός». Και θα κλείσει ο Καρρέρ το κεφάλαιο αυτό με ένα μάθημα για το 
πώς «δεί ιστορίην συγγράφειν».210

208. Φρ. Καρρέρ, Ιουδαϊσμός., σ. 184-186.
209. Στο ίδιο, σ. 203-204. Η Ευτ. Αμιλήτου, «Έρωτας και θάνατος...», ό.π., 

σ. 408-420, αναλύοντας το έργο του Καρρέρ αποφαίνεται ότι πρόκειται για αντισημι- 
τυιό έργο και ότι ο συγγραφέας έχοντας δοκιμάσει κάθε είδος ρητορικού λόγου (επι
δεικτικό, δικανικό, συμβουλευτικό) «καταλήγει έτσι στη ρητορική του αποκλεισμού 
του Άλλου, με στήριγμά του μια ψευδο-επιστημονική επιχειρηματολογία», σ. 420. 
Μια πιο προσεκτική ανάγνωση του έργου του Καρρέρ καθώς και όσα γνωρίζουμε για 
το πρόσωπό του θεωρώ ότι δεν συνηγορούν με την άποψη αυτή.

210. Στο ίδιο, σ. 217" θα ενδώσω στον πειρασμό να παραθέσω το σχετικό χωρίο 
μολονότι ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα θεματικά πλαίσια της μελέτης: Ο πρώτιστος 
δε όρος κατά την γνώμην μας, της καλώς γεγραμμενης ιστορίας δεν είνε μόνη η ξηρά 
και άγονος εκθεσις των γεγονότων, δεν είναι μόνη η δικαιοσύνη και η αμεροληφία, 
αλλά προ πάντων η επισταμενη εξετασις και κρίσις υφ’ όλας τας επόφεις, των περί- 
γραφόμενων συμβάντων iva εξ όλων τούτων προκύφη η ζητούμενη αλήθεια, ούτως 
ώστε εν τω καθρεπτη τούτω των ανθρωπίνων πράξεων ορώσαι αι μελλουσαι γενεαί, 
ως και άλλοτε είπομεν, διδασκόμεναι και μανθάνουσαι ν’ αποφεύγωσι τα λάθη εις a 
υπεπεσον και τα δεινά, άπερ αυτών υπεστησαν.
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Ως επτανήσιος πνευματικός άνθρωπος θα αφιερώσει, καθώς είναι φυσι
κό, ιδιαίτερο κεφάλαιο211 για την ανασκευή όσων γράφτηκαν από τον 
ελληνικό και το διεθνή Τύπο εναντίον των επτανησίων με αφορμή τα 
εβραϊκά της Κέρκυρας. Οι σελίδες αυτές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και 
διαφωτιστικές, γιατί στη ουσία ο Καρρέρ, υπερβαίνοντας τα συγκεκριμένα 
περιστατικά και την υπεράσπιση των συμπατριωτών του, διαπραγματεύε
ται το θέμα των σχέσεων Επτανήσου-Ελλάδας. Εικοσιπέντε χρόνια μετά 
την Ένωση και η πραγματική «ένωση» δεν έχει επέλθει. Οι παλαιοελλα- 
δίτες αμφισβητούν την ελληνικότητα των επτανησίων, περιγελούν τις ιδιο- 
συγκρασιακές ιδιαιτερότητές τους και αρνούνται την πολιτισμική τους ιδιο- 
προσωπία' τους κατηγορούν ότι είναι ονειροπόλοι, ουτοπιστές, θερμοκέφα
λοι, φανατικοί.

Όλες αυτές τις «μομφές» ο Καρρέρ μπορεί να μη τις αρνείται απόλυ
τα, καθώς δεν τις θεωρεί στο βάθος μομφές' ότι όμως οι επτανήσιοι είναι 
«αντιπατριώται, αντεθνικοί και ουχί Έλληνες, κατά την ευρείαν της λέξε- 
ως έννοιαν, ουδέποτε».212 Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν ένα ιστο
ρικό δοκίμιο πάνω στις έννοιες έλληνες-ελληνισμός, την εθνική ιδέα, το 
εθνικό κράτος' η έκταση, εξάλλου, που αφιερώνει ο Καρρέρ στο θέμα αυτό 
—πλέον των 40 σελίδων σε σύνολο 312— δείχνει αφενός το μέγεθος της 
προσβολής που αισθάνθηκε ως επτανήσιος και ως πνευματικός άνθρωπος 
και αφετέρου την ιστορική συνείδηση του συγγραφέα, ο οποίος νοιάζεται 
για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας.

Η αρχή αυτή που γενικά πρυτανεύει στη δεοντολογία του επτανήσιου 
ιστορικού αναδεικνύεται πολύ πιο έξεργα στο κεφάλαιο του βιβλίου του που 
τιτλοφορείται «Το βούλευμα».213 Εκεί καταγράφει, αναδημοσιεύοντας από 
τη δικαστική εφημερίδα της Ζακύνθου «Το Δίκαιον», το πόρισμα της ανα- 
κριτικής και δικαστικής διαδικασίας, παραθέτει τα ονόματα όλων των υπό
πτων που προσήχθησαν σε δίκη και αναφέρει τις ποινές που επιβλήθηκαν ή 
τις απαλλακτικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Η ανάγκη για ακριβοδίκαιη 
απόδοση ευθυνών και αντικειμενική παρουσίαση της όλης υπόθεσης, ώστε να

211. Στο ίδιο, σ. 217-260· είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του εκτενέστατου αυτού 
κεφαλαίου: Φωνή διαμαρτυρίας.

212. Στο ίδιο, σ. 241-247, όπου όλο το τμήμα με τις αναιρέσεις των κατηγοριών 
προς τους επτανησίους.

213. Στο ίδιο, σ. 261-282.
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διατηρηθεί στη μνήμη κοα να τεθεί στην κρίση της ιστορίας μια μελανή στιγ
μή του λαμπρού παρελθόντος του νησιού του, κάνει τον Καρρέρ να μην 
περιοριστεί μόνο στους πρωτεργάτες των επεισοδίων, αλλά σε όλους τους 
ενεχόμενους ανεξαιρέτως βαθμού ενοχής για να αποδοθεί έτσι όντως ιστορι
κά δικαιοσύνη στον αδίκως σπιλωθέντα σύμπαντα ζακυνθινό λαό.

Έγινε ήδη σύντομη αναφορά σε δύο σύγχρονα με τα γεγονότα αντιε- 
βραϊκά έργα, αυτά της Μ. Μηχανίδου και του Π. Κασσιμάτη. Στη συντή
ρηση και υποδαύλιση του αντισημιτισμού έρχεται να συμβάλει, πολύ κοντά 
στα γεγονότα του 1891 γραμμένο, το βιβλίο του Ν. Οικονόμου.214 Πρό
κειται για ένα επιστημονικοφανές σύγγραμμα, με το οποίο ο συγγραφέας 
επιχειρεί να αποδείξει όντως την τέλεση ανθρωποθυσιών από μέρους των 
εβραίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο στον διαι- 
ωνιζόμενο μύθο.

Παράλληλα με τις σκοταδιστικές αυτές θεωρίες δεν έλειψαν βέβαια και 
οι φωτισμένες προσωπικότητες της εποχής, που ύψωσαν τη φωνή τους και 
πήραν ευθαρσώς θέση απέναντι στα αντισημιτικά παραληρήματα, επιχει
ρώντας με αδιάσειστα στοιχεία και λογικά επιχειρήματα να καταρρίψουν 
την πρόληψη αυτή. Είδαμε την προσπάθεια του Ζαβιτσιάνου- κοντά σ’ 
αυτόν λίγα χρόνια αργότερα και ακριβώς εξ αφορμής των «εβραϊκών» της 
Κέρκυρας ο Σπ. Παπαγεωργίου θα επιχειρήσει με το έργο του215 την ανα

214. Ν. Οικονόμου, Η φωνή του αίματος, ήτοι συλλογή ιστορικών και εικαστι
κών αποδείξεων περί της υπό των Εβραίων χρήσεως αίματος χριστιανών..., Βουκου
ρέστι 1892.

215. Σπ. Παπαγεωργίου, Σφάζουαιν οι Εβραίοι Χριστιανόπαιδας και πίνουσι το 
αιμα των;, Αθήνα 1902. Πρόκειται για ομιλία που εκφωνήθηκε στον «Παρνασσό» το 
1901 και «ευμενώς εγένετο δεκτή και παρά των ακροατών και παρά της δημοσιογρα
φίας της πρωτευοόσης», καθώς σημειώνει ο συγγραφέας στον πρόλογο της έκδοσης. 
Αφού αποδείξει με στοιχεία σοβαρά κι αδιάσειστα όλως ανυπόστατη την κατηγορία 
της ανθρωποθυσίας χριστιανοπαίδων από τους εβραίους, καταλήγει στην ομιλία του 
με κήρυγμα συναδέλφωσης και ανεξιθρησκείας όλων των λαών: Μη δίδομεν πίστιν εις 
μωρολογίας, ας επινοεί ο φανατισμός, εκτρέφει και διαδίδει η μισαλλοδοξία ή και το 
συμφέρον, και πιστεύει η αμάθεια. Ώμεν, κύριοι, αληθείς οπαδοί του Ευαγγελίου, του 
αποστρεφομένου την μισαλλοδοξίαν' εάν μη, ώμεν τουλάχιστον άνθρωποι και φιλάν
θρωποι! Πάντες, χριστιανοί και Ιουδαίοι, μωαμεθανοί και ειδωλολάτρες ήμεθα δημι
ουργήματα του αυτού ουρανίου Πατρός' πάντες ήμεθα αδελφοί και τέκνα ίσα Εκείνου' 
μη μισώμεν αλλήλους λοιπόν' μη αλληλοτρωγώμεθα. Προπάντων δε ας ερευνώμεν 
να εύρωμεν την αλήθειαν, άνευ προκαταλήψεων και ανεξιθρήσκως' διότι εν τη ευρέ- 
σει της αλήθειας έγκειται η σωτηρία ημών' « Και αλήθεια σώσει ημάς»!
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σκευή του σε παγκόσμια κλίμακα διαιώνιου μύθου, ο οποίος τόσα δεινά 
επέσυρε σε εβραίους, αλλά και χριστιανούς κάθε φορά που αναβίωνε.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στις σύγχρονες ιστορικές μαρτυρίες και 
μελέτες για τα γεγονότα του 1891 ας δούμε και μια, αν όχι σύγχρονη πολύ 
κοντά πάντως στα γεγονότα, ιδιάζουσα μαρτυρία, σαν απόηχό τους, ενός 
ξένου επισκέπτη της Ζακύνθου στο χρονικό διάστημα 1901-1902. Πρόκει
ται για τον αυστριακό βαρώνο Λουδοβίκο Σαλβατόρ και το ογκώδες σύγ
γραμμά του Zante, αποτέλεσμα της πολύμηνης διαμονής του στο νησί.216 
Ο φιλοπερίεργος αλλά κοπ φιλίστορας λόγιος Λ. Σαλβατόρ βλέπει τον 
τόπο και ακούει τους ανθρώπους δίνοντας έτσι μια σφαιρική, αδιάσπαστη 
ανθρωπολογική-λαογραφική, σύγχρονη εικόνα του νησιού αλλά και της 
ιστορίας του. Αφιερώνει επτά σελίδες στην ισραηλιτική κοινότητα της 
Ζακύνθου ξεκινώντας από τη σύγχρονη κατάσταση και κάνοντας μια 
σύντομη αναδρομή στο παρελθόν της' αναφέρεται στους σημαδιακούς σταθ
μούς της ιστορικής της πορείας με ακρίβεια για πράγματα ήδη γνωστά από 
την έως τότε υπάρχουσα βιβλιογραφία, στην οποία, άλλωστε, σε μεγάλο 
βαθμό στηρίζεται, αλλά και στην άμεση ενημέρωση που έχει από σύγχρο
νους ντόπιους λογίους, όπως ο Σπ. Δε Βιάζης, ο Λέων. Ζώης, ο Τιμο- 
λέων Αμπελάς και άλλοι λιγότερο γνωστοί.217

Καθώς σημειώνει οι περιστασιακοί διωγμοί του παρελθόντος εναντίον 
των εβραίων —η αναφορά είναι στα γεγονότα του 1712 και 1760— δεν στα
μάτησαν εντούτοις, όπως θα ήταν αναμενόμενο, με την ένωση της Επτα- 
νήσου και την απονομή ισοπολιτείας στους Ισραηλίτες:

Η τρίτη λεηλασία των Ισραηλιτών, που κατοικούσαν στην πόλη, επι- 
χειρήθηκε κατά τη Μεγ. Παρασκευή του έτους 1891, με την περιφορά του 
Εσταυρωμένου, επειδή η διοίκηση δεν άφησε το λαό να μπει στο γκέτο,

216.0 Λουδοβίκος Σαλβατόρ Θα επισκεφτεί και θα παραμείνει για αρκετούς μήνες 
στη Ζάκυνθο στη χρονική περίοδο 1901-1902. Για τον Λ. Σαλβατόρ και το ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον, αλλά άγνωστο και αναξιοποίητο συγγραφικό του έργο, βλέπε το αφιέρω
μα του περιοδικού Επτανησιακά Φύλλα, τχ. 24 (2004)' ειδικότερα μετάφραση από 
τον Ζαφ. Ακτύπη του κεφαλαίου για την «Ισραηλιτική κοινότητα στη Ζάκυνθο» στις 
σ. 107-112.

217. Για τις σχέσεις του Λουδ. Σαλβατόρ με τους ζακυνθινούς λόγιους βλέπε 
Διον. Σέρρας, «Ο Λουδοβίκος Σαλβατόρ και το Zante του τότε και σήμερα», ό.π., 
σ. 53' Διον. Ν. Μουσμούτης, «Λουδοβίκος Σαλβατόρ-Τιμολέων Αμπελάς», ό.π., σ. 
233-242 και Διον. Σέρρας, «Λουδοβίκος Σαλβατόρ και Λεωνίδας X. Ζώης. Γραφές 
για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους», ό.π., σ. 243-280.
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για να μην εξυβριστούν οι Ισραηλίτες. Αυτή η πρόθεση υποδαυλίστηκε από 
την είδηση, ότι δήθεν οι Ισραηλίτες είχαν φονεύσει στην Κέρκυρα ένα 
αγόρι, για να χρησιμοποιήσουν το αίμα του για τους άζυμους άρτους τους, 
κάτι βέβαια που ήταν μόνο μύθος. Η διοίκηση καταδίκασε όλους εκείνους 
τους χριστιανούς που λεηλάτησαν ή ήσαν η πρωταίτιοι αυτής της παρε
κτροπής. Τότε ζούσαν στη Ζάκυνθο 271 Ισραηλίτες, αλλά μετά από αυτό 
το περιστατικό αναχώρησαν από εδώ πάνω από 200' σιγά-σιγά όμως οι 
περισσότεροι επέστρεφαν και πάλι.218

Στο παραπάνω συνοπτικό παράθεμα δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει 
τη μοναδική άλλα ουσιώδη ανακρίβεια ότι το φονευμένο παιδί στην Κέρ
κυρα το 1891 ήταν αγόρι. Αν δεν προσπεράσουμε αυτή την ανακρίβεια με 
την επιπόλαιη εξήγηση lapsus calami του συγγραφέα —το γερμανικό κείμε
νο γράφει σαφώς eine knabe—,τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τους 
λόγους αυτής της παρανόησης: Οφείλεται στον ίδιο τον Σαλβατόρ, ο οποί
ος συγχέει το φονικό της Ζακύνθου του 1712 με το φονικό της Κέρκυρας 
του 1891; Ή μήπως η σύγχυση θα πρέπει να αποδοθεί στον πληροφορητή 
του; Τούτο όμως θα σήμαινε ότι δέκα μόλις χρόνια μετά τα γεγονότα η 
μνήμη έχει αλλοιωθεί, έχει απαλείψει κάποια σημεία επουσιώδη που δεν 
αφορούν άμεσα την κοινωνία της Ζακύνθου, όπως είναι η αφορμή που προ- 
κάλεσε τις ταραχές, τους φόνους, τις βιαιοπραγίες και τις λεηλασίες των 
εβραϊκών περιουσιών στο νησί, κρατώντας μόνο νωπά τα αποτελέσματα και 
τις συνέπειες μιας τραγικής πράξης που λειτούργησε μόνο ως ωστικό κύμα, 
καθώς όλοι γνώριζαν ότι άλλες ήταν οι υποβόσκουσες πραγματικές αιτίες 
που προκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση ομάδων του χριστιανικού πληθυσμού. 
Άλλωστε, η πιθανολογούμενη σύγχυση για έναν Ζακυνθινό θα ήταν κατα
νοητή και απόλυτα αποδεκτή, καθώς ο φόνος του δικού τους αγοριού το 
1712 ήταν αυτό που είχε βαθιά εγχαραχτεί στην τοπική μνήμη.

Σταματώντας εδώ την περιδιάβασή μας στο συγχρονικό ιστοριογραφι
κό τοπίο των «εβραϊκών» του 1891 θα αναφέρουμε μία, ίσως όχι τυχαία, 
έκδοση του 1892' τη χρονιά εκείνη τυπώνεται στην Κέρκυρα, μεταφρασμέ
νο από τον Λάζαρο Βελλέλη το έργο του Θεόδ. Ρεϊνάχ,219 μια γενική 
ιστορία της ισραηλίτικης φυλής.

218. Επτανησιακά Φύλλα, ό.π., σ. 112.
219. Θεόδωρος Ρεϊνάχ, Ιστορία των Ισραηλιτών από της διασποράς αυτών μέχρι 

των καθ’ ημάς χρόνων, μτφρ. Λαζ. Βελλέλης, Κέρκυρα 1892' όμως, είναι ενδιαφέρον
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Αξιοσημείωτο, εξάλλου, είναι ότι στη μετάφραση της ιστορίας του 
Μάρμορα, που θα κυκλοφορήσει το 1902, απαλείφονται ορισμένα σημεία 
του πρωτοτύπου ή αποδίδονται διαφορετικά χωρία που αφορούν στους 
εβραίους.220

Ας δούμε τώρα τη μεταγενέστερη και ως τις μέρες μας ιστοριογραφική 
τύχη των εβραϊκών της Κέρκυρας και της Ζακύνθου του 1891. Στην εφη
μερίδα «Το Φως» της 3^ Ιουλίου 1931, φ. 6.818, ένα χρόνο μετά τον 
εμπρησμό του Κάμπελ, αρχίζει η δημοσίευση ενός μελετήματος, το οποίο 
ολοκληρώνεται σε 11 συνέχειες, με τίτλο «Η τραγωδία της εβραϊκής φυλής. 
Από της καταστροφής της Ιερουσαλήμ εις τους διωγμούς της Ιεράς Εξετά- 
σεως και τα πογκρόμ της Ρωσίας».221 Όπως γίνεται σαφές από τον τίτλο, 
πρόκειται για ένα εκλαϊκευτικό δημοσίευμα ιστοριογραφικών αξιώσεων με 
θέση κατά των φυλετικών και θρησκευτικών αντιθέσεων, και στο οποίο 
γίνεται ρητή αναφορά στα γεγονότα της Ζακύνθου αλλά όχι της Κέρκυρας.

Το 1937 θα δημοσιευθεί στο περιοδικό « Νέα Εστία» η ιστορική μελέ
τη του Γρηγ. Π. Κασιμάτη για τους εβραίους της Επτανήσου έως και 
κυρίως κατά την Ένωση.222 Στηριγμένη σε ελληνική και διεθνή βιβλιο
γραφία η μελέτη αυτή διεκδικεί επάξια μια θέση ανάμεσα στα σοβαρά ιστο
ρικά πονήματα για την ιστορία του εβραϊσμού στην Ελλάδα, μολονότι δεν 
θα έλεγε κανείς ότι την χαρακτηρίζει ιδιαίτερη πρωτοτυπία ούτε ως προς

ότι το έργο αυτό δεν θα κυκλοφορήσει τότε αλλά το 1895, όπως προκύπτει από το 
εξώφυλλο αλλά και από τον επίλογο του βιβλίου. Émile Legrand, Bibliographie 
Ionienne, τ. 12, Παρίσι 1910, σ. 746.

220. Ιστορία της νήσου Κέρκυρας συγγραφείσα μεν ιταλιστί εν έτει 1672 υπό 
Ανδρέου Μάρμορα Κερκυραίου, μεταφρασθείσα δε εις την ελληνικήν υπό Ιωάννου 
Μάρμορα, τυπογρ. «Ο Κοραής» Κέρκυρα 1902' οι επεμβάσεις του μεταφραστή εντο
πίζονται σε σημεία, όπου γίνεται «αρνητική» αναφορά στους εβραίους και αφορούν 
κυρίως στις σ. 370 και 255-256. Την υπόδειξη των επεμβάσεων στο κείμενο του Μάρ
μορα οφείλω στον Δημ. Αρβανιτάκη και τον ευχαριστώ.

221. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης αυτής δεν μπόρεσα να εντοπί
σω τα σχετικά φύλλα στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες και να έχω αυτοψία του δημοσιεύ
ματος' έτσι η αναφορά μου σε αυτό είναι έμμεση, Φραγκ. Αμπατζοπούλου, Ο 
Άλλος..., σ. 208.

222. Γρηγ. Π. Κασιμάτης, «Οι Εβραίοι της Επτανήσου και η Ένωσις», Νέα 
Εστία 21 (1937), τχ. 250, σ. 724-735. Και η μελέτη αυτή δεν είναι τυχαίο ότι κυκλο
φορεί την κρίσιμη δεκαετία του 1930 πυκνώνοντας έτσι τις γραμμές της φιλοσημιτικής 
συγγραφικής παραγωγής ως απάντηση στο διογκούμενο αντιεβράίκό κύμα της ίδιας 
περιόδου.
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τις ιδέες ούτε ως προς τη διαπραγμάτευση του θέματος' πάντως είναι μια 
αντικειμενική, φιλότιμη ιστοριογραφική προσπάθεια.

Το 1948 θα κυκλοφορήσει η σύντομη (24 σελίδες) μελέτη του Χαγίμ 
Μιζραχή για την ισραηλίτικη κοινότητα της Κέρκυρας.223 Είναι μια εβραϊ
κή ιστορία εκ των έσω, γραμμένη από εβραίο, εμφαντικά κατατοπιστική 
της εσωτερικής λειτουργίας της κοινότητας από την ίδρυσή της έως τον β' 
παγκόσμιο πόλεμο. Στο πνεύμα αυτό η αναφορά στα γεγονότα του 1891 
γίνεται όχι ως προς τον αντισημιτικό τους χαρακτήρα, αλλά μόνο στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη χρονολογία σηματοδοτεί διοικητικές, οικονομι
κές και δημογραφικές μεταβολές για την κοινότητα: Έτσι, το 1891 «λόγω 
του διωγμού ον υπέστη ο εβραϊσμός της Κέρκυρας κατόπιν της γνωστής με 
το όνομα «Γκεζερά ντελ νοβάντα ουν», «συκοφαντίας του αίματος», αιτία 
του οποίου υπήρξε η ομαδική έξοδος των Εβραίων της νήσου προς την 
Αίγυπτον και Τεργέστη» οι δυο κοινότητες, Γραίκα και Πουλιέζα, ενώ
θηκαν σε μία όχι όμως και οι Χεβρώτ, τα νεκροταφεία, που συνέχισαν να 
λειτουργούν ξεχωριστά.224

Στο ίδιο χρονολογικό ορόσημο, τέλος, θα αναφερθεί και για να δηλώ
σει το δημογραφικό σφρίγος της κοινότητας στο παρελθόν, «προ των λυπη
ρών γεγονότων του 1891», όταν ot 5.000 εβραίοι της Κέρκυρας αποτελού
σαν το 1/5 του πληθυσμού σε αντίθεση με την μεταπολεμική απίσχναση 
οπότε ζούσαν στο νησί μόνο 120 εβραϊκές ψυχές.225

Πολύ περιορισμένη —δύο μόνο σελίδες— θα είναι η αναφορά του Λέων. 
Ζώη στους εβραίους της Ζακύνθου226 και σχεδόν λακωνικός ο λόγος του 
για την εξέγερση του πλήθους εναντίον τους κατά τη λιτανεία της Μ. 
Παρασκευής «εξ αφορμής ότι οι εν Κερκύρα Εβραίοι είχον φονεύσει χρι- 
στιανή παιδίσκη».

Ο Κ. Δαφνής στην ειδική μελέτη του —χρονικό την ονομάζει— για την

223. Χαγίμ μπεν-Σεμουέλ Μιζραχή, Ιστορικαί σημειώσεις της Ισραηλιτιχής κοι- 
νότητος Κέρκυρας, Κέρκυρα 1948.

224. Στο ίδιο, σ. 19' στην ίδια σελίδα γίνεται και άλλη αναφορά στο 1891 ως ορό
σημο πριν απο το οποίο ο προϋπολογισμός των δύο εβραϊκών κοινοτήτων καλυπτό
ταν κυρίως από εκούσιες συνεισφορές των μελών τους και από τη φορολόγηση των 
πλουσίων.

225. Στο ίδιο, σ. 22.
226. Λεωνίδας Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήνα 1955-1957, σ. 371-373 και 

συγκεκριμένα για το 1891 στη σ. 372.
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ισραηλιτική κοινότητα της Κέρκυρας θα αφιερώσει, καθώς είναι φυσικό, 
αρκετές σελίδες στα «εβραϊκά» του 1891.227 Αναλυτικά και τεκμηριωμένα 
αναπαριστά τα γεγονότα «βάσει αυθεντικών μαρτυριών της εποχής εκεί
νης». Διατυπώνει στην αρχή κιόλας του έργου, την προσωπική του άποψη 
για τους λόγους που οδήγησαν την κερκυραϊκή κοινωνία στην έκρηξη του 
1891: Η ισοπολιτεία, που απέκτησαν οι εβραίοι της Επτανήσου μετά την 
Ένωση, τους επέτρεψε να έχουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά και συγχρό
νως οι επιχειρηματικές τους ικανότητες τους κατέστησαν υπολογίσιμους 
ανταγωνιστές σε οικονομικές δραστηριότητες που διεκδικούσαν και χρι
στιανοί εμπορευόμενοι, όπως λ.χ. το εξαγωγικό εμπόριο του λαδιού. Για 
το λόγο αυτό «μια υποβόσκουσα αντίθεση αρχίζει να καλλιεργείται, την 
οποίαν ενισχύουν εκτός από την παραδοσιακή θρησκευτική προκατάληψη, 
και οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες επεδίωκαν να μονοπωλή
σουν, η καθεμιά για λογαριασμό της, τις ψήφους των εβραίων».227 228

Στη μελέτη του ο Δαφνής αναπαράγει επίσης τις απόψεις διακεκριμέ
νων κερκυραίων πολιτικών —Πολυλά, Θεοτόκη, κ.ά.— καθώς και του επι
φανούς εβραίου μεγαλογιατρού Βικτ. Σέμου, όπως αυτοί τις είχαν κοινο
ποιήσει μέσω του κερκυραϊκού και αθηναϊκού Τύπου. Τελικώς, ο Δαφνής 
πιστεύει στην πολλαπλότητα των αιτίων του αντισημιτισμού των κερκυ
ραίων και το διατυπώνει σαφώς: «Τα αίτια της εναντίον τον Ισραηλιτών 
της Κερκύρας υποθέσεως ήταν και θρησκευτικά και πολιτικά και οικονομι
κά, μολονότι οι επί κεφαλής των διαφόρων πολιτικών παρατάξεων της 
Κερκύρας προσπάθησαν να τα περιορίσουν μόνο στα πρώτα».229

Το 1980 ο Νώντας Ηλιόπουλος δημοσιεύει σε συνέχειες στην «Εστία»230 
σειρά άρθρων για τις αντισημιτικές ταραχές στην Κέρκυρα το 1891. Αφού 
προτάξει ένα σύντομο χρονικό των γεγονότων προχωράει στο κυρίως θέμα 
του, που είναι οι συνέπειες του φόνου της εβραιοπούλας και η αντιμετώπι
σή τους, από τις τοπικές αλλά και τις κυβερνητικές αρχές, αντλώντας

227. Κ. Δαφνής, Οι Ισραηλίτες της Κερκύρας. Χρονικό επτά αιώνων, Κέρκυρα 
1978, σ. 17-29.

228. Στο ίδιο, σ. 17.
229. Στο ίδιο, σ. 28.
230. Με το ψευδώνυμο «Μνημών» και τίτλο « Αντισημιτική έκρηξις» τα κείμε

να του Ηλιόπουλου δημοσιεύτηκαν στα φύλλα της Εστίας με ημερομηνία 23, 25, 30 
Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 1980' αναδημοσίευση των σημειωμάτων αυτούσιων βλ. 
Χρονικά, τχ. 34 (1980) 14-18.
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κυρίως από τον Τύπο της εποχής (παραθέτει και εκτενή αποσπάσματα). 
Ο ίδιος ασπάζεται έμμεσα την άποψη ότι η δεληγιαννική κυβέρνηση ολι
γώρησε ως προς τη λήψη μέτρων καταστολής της εξέγερσης, εμφορούμε
νη από αντισημιτικά αισθήματα και εκδικητική διάθεση, καθώς οι εβραίοι 
της Κέρκυρας είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές το τρικουπικό 
κόμμα. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό μόνο ύστερα από τη γενική κατα
κραυγή και τον διεθνή διασυρμό της χώρας η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να 
δραστηριοποιηθεί λαμβάνοντας μέτρα προστασίας των εβραίων και προ- 
βαίνοντας στην οικονομική ενίσχυσή τους. Είναι εμφανές ότι ο συγγραφέ
ας υποβαθμίζει και αυτός τον θρησκευτικό φανατισμό ως τη μοναδική αιτία 
των αντισημιτικών επεισοδίων και αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικο
νομικό και κυρίως τον πολιτικό παράγοντα.

Δεν θα μπορούσε να λείπει ασφαλώς η αναφορά στα γεγονότα του 1891 
από ένα έργο, όπως η βιογραφία του κερκυραίου πολιτικού Γ. Θεοτόκη 
(1844-1916), γραμμένη από τον εγγονό του Γεώργιο I. Ράλλη.231 Ο Γ. 
Ράλλης ρίχνει το βάρος του στην εκλογική αναμέτρηση κατά τις δημοτι
κές εκλογές του Ιουλίου του 1891 στη διεκδίκηση της δημαρχίας από τον 
κυβερνητικό υποψήφιο Κων. Βασιλάκη και τον υποψήφιο της αντιπολίτευ
σης Μιχ. Θεοτόκη, αδελφό του Γ. Θεοτόκη. Ο Μ. Θεοτόκης επανεξελέ- 
γη δήμαρχος Κερκύ'ρας παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της αντιπολί
τευσης (κυρίως Πολυλάς και Θεοτόκης) κατηγορήθηκαν ως οι υποκινητές

231. Γεώργ. I. Ράλλης, Γεώργιος Θεοτόκης. Ο πολιτικός του μέτρου, Αθήνα 
1986, σ. 137-142, όπου πραγματεύεται τα των δημοτικών εκλογών του 1891 και το 
γενικότερο πολιτικό κλίμα της εποχής. Αποσπάσματα από το έργο αυτό, με ανώνυμα 
συνδετικά κείμενα-σχόλια, τα οποία αναφέρονται στις σχέσεις του Γ. Θεοτόκη, αδελ
φού του δημάρχου κερκυραίων Μιχαήλ Θεοτόκη, με τους εβραίους του νησιού, έχουν 
σταχυολογηθεί και αναδημοσιεύονται στα Χρονικά, τχ. 93 (Φεβρουάριος 1987) 13-16. 
Ο ανώνυμος ερανιστής του έργου του Γ. Ράλλη καταλήγει στο δημοσίευμά του στο 
περιοδικό ότι από τα αποσπάσματα που παρέθεσε συμπεραίνεται ότι: α) Η εβραϊκή 
κοινότητα της Κέρκυρας τον 19° αιώνα είχε τέτοια δύναμη και δυναμική που μπορού
σε να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα του νησιού στις δημοτικές ή εθνικές εκλογές' 
β) οι εβραίοι παραδοσιακά συντάσσονται με τις συντηρητικές δυνάμεις του τόπου.

Με επιστολή του ο Γ.Ι. Ράλλης στα Χρονικά, τχ. 96 (Σεπτέμβριος 1987) 7 δίνει 
νέα επεξηγηματικά στοιχεία για τις σχέσεις του Γ. Θεοτόκη με την ισραηλίτικη κοι
νότητα. Στο δημοσίευμα, εξάλλου, των Χρονικών, τχ. 93 αναφέρεται και η επιστο
λή του Αβραάμ Σάρδα, για την οποία έγινε λόγος στη σ. 46-47' (πβ. και Παράρτη
μα, σ. 188). Πβ. και τη συνέντευξη του Γ. Θεοτόκη στην εφημερίδα «Ακρόπολις» 
της 12 Μάίου 1891, αναδημοσιευμένη εδώ στο Παράρτημα, σ. 202-205.
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της εξέγερσης των χριστιανών εναντίον των εβραίων, με αποτέλεσμα οι 
εβραϊκές ψήφοι μετά τα έκτροπα Απριλίου-Μάίου να μεταστραφούν και να 
υποστηρίξουν τον δεληγιαννικό υποψήφιο.

Στην ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας θα αναφερθεί ο 
Γιώργος Χανιώτης συμμετέχοντας στο Α' Συμπόσιο ιστορίας του ελληνι
κού εβραϊσμού, που οργανώθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη.232 233 Πρόκειται 
για μια συνοπτική διαδρομή στην ιστορία της συγκεκριμένης κοινότητας, 
στηριγμένη στη γνωστή βιβλιογραφία, με έμφαση όμως στην περίοδο από 
την ένωση έως και τον β' παγκόσμιο πόλεμο.

Ο Γ. Μαργαρίτης, κάνοντας μια περιήγηση στις κυριότερες φάσεις- 
σταθμούς του ελληνικού αντισημιτισμού από τη δημιουργία του ελληνικού 
κράτους και ύστερα, θα αφιερώσει σημαντικό μέρος της μελέτης του στα 
«εβραϊκά» του 1891.233 Στηριζόμενος αποκλειστικά στον Τύπο της εποχής 
για την πραγματολογική τεκμηρίωση της εργασίας του, στο ερμηνευτικό 
επίπεδο θα επιχειρήσει να συνδέσει το ξέσπασμα του αντισημιτισμού στην 
Ελλάδα τον 19° αιώνα με την ενσωμάτωση των νέων περιοχών, όπου 
υπήρχαν εβραϊκές κοινότητες, και να το εντάξει στο πλαίσιο της έντασης 
του ευρωπαϊκού αντισημιτισμού που οξύνεται ιδιαίτερα στο β' μισό του 
αιώνα (υπόθεση Ντρέυφους, Πρωτόκολλο των Σοφών της Σιών) ,234

Ο Μαργαρίτης επισημαίνει την ποιοτική διαφορά του αντισημιτισμού 
του δέκατου ένατου αιώνα με αυτόν του α' μισού του 20ου, καθώς και εκεί
νη του ελληνικού με το ευρωπαϊκό αντιεβραϊκό ρεύμα του δέκατου ένατου 
αιώνα. Ο ελληνικός αντισημιτισμός δηλαδή του 1891 παρουσιάζει τα 
αρχαϊκά χαρακτηριστικά, που είχε παλαιότερα ο ευρωπαϊκός —φαντασίω

232. Γιώργος Χανιώτης, «Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας (1860-1939) εντός 
και εκτός της Οβριακής», Πρακτικά του Α' Συμποσίου ιστορίας, Οι Εβραίοι... ό.π., 
σ. 63-73, οι αναφορές στα εβραϊκά του 1891 στις σ. 68-69.

233. Γιώργος Μαργαρίτης, «Ελληνικός αντισημιτισμός: Μια περιήγηση, 1821, 
1891, 1931», ο Ελληνικός εβραϊσμός, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, 3-4 Απρ.
1998, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα
1999, σ. 15-31, ειδικότερα για τα γεγονότα του 1891 στις σ. 18-21, 27.

234. Πρόκειται για τα Πρακτικά του α' συνεδρίου των Σιωνιστών, το οποίο συνε- 
κλήθη τον Αύγουστο του 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας με προτροπή του Th. Herzei 
και συμμετοχή 200 απεσταλμένων από όλο τον κόσμο. Στο συνέδριο αυτό αποφασί- 
στηκε η ίδρυση εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Roger Lambelin, «Πρωτόκολλα» 
των σοφών της Σιών: Μετάφρασις και εκδοσις εις την ελληνικήν μετά προλόγου, 
Αθήνα 1932.
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ση της ανθρωποθυσίας—, τα οποία έχουν πλέον στη δυτική Ευρώπη υπο
χωρήσει και αναδεικνύονται σε κυρίαρχη θέση τα «πολιτικά» και «ιδεολο
γικά» κατασκευάσματα. Στο πογκρόμ της Κέρκυρας, λοιπόν, επιστρατεύ
εται η «συκοφαντία του αίματος» και δεν προβάλλει η κυρίαρχη στην 
Ευρώπη ιδέα της συνωμοσίας των παντοδύναμων εβραϊκών δικτύων που 
απειλούν το παγκόσμιο status quo.235

Νομίζω ότι, αν τα γεγονότα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου δεν παρου
σίασαν την ένταση και την έκταση αντίστοιχων αντιεβραϊκών φαινομένων 
που συνέβησαν σε χώρες της Ευρώπης, τούτο έχει να κάνει με τα μεγέθη 
των εβραϊκών πληθυσμών στις χώρες αυτές σε σχέση με τα Επτάνησα και 
ώς ένα βαθμό με τις διαφορετικές νοοτροπίες των λαών. Εντούτοις, καθώς 
είδαμε, και στην επτανησιακή περίπτωση δεν έλειψε η πολιτική και ιδεο
λογική διάσταση των αντισημιτικών εκδηλώσεων, μολονότι σε πρώτη φάση 
ήταν το θρησκευτικό (δηλαδή το αρχαϊκό κατά τον Γ. Μαργαρίτη) που 
ενεργοποιήθηκε και πυροδότησε την έκρηξη τον βιαιοπραγιών.

Απλές αναφορές δίχως να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα «εβραϊκά» του 
1891, καθώς τούτο εκφεύγει του θέματός της, θα συναντήσουμε και στη 
μελέτη της Μαρίας Ευθυμίου για τα γενικότερα προβλήματα συνύπαρξης 
και τις σχέσεις μεταξύ χριστιανών και εβραίων στα νησιά του νοτιοανατο
λικού Αιγαίου.236

Θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής —οπωσδήποτε όχι 
εξαντλητικής— περιδιάβασης στα «εβραϊκά» του 1891 συμπεριλαμβάνοντας 
δύο έργα ξένων ιστορικών με θέμα τους εβραίους της Ελλάδας. Το πρώτο 
είναι η διδακτορική διατριβή της αμερικανοεβραίας Pearl Preschei για τους 
εβραίους της Κέρκυρας.237 Η εργασία αυτή, βασισμένη σε άγνωστο τεκ- 
μηριωτικό υλικό, προερχόμενο από εβραϊκά αρχεία, και σε πλούσια διε
θνή, κυρίως ισραηλίτικη, βιβλιογραφία, είναι μια μονογραφία για την 
εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας από την ίδρυσή της έως τις μέρες μας. 
Εξυπακούεται ότι εδώ δεν θα αναφερθούμε στο σύνολο της διατριβής ούτε 
θα προβούμε σε κανενός είδους κριτική για το όλο έργο' οι αναφορές και

235. Γ. Μαργαρίτης, ό.π., σ. 27. Η ιδέα της παγκόσμιας ιουδαϊκής συνωμοσίας 
με ιδιαίτερη αναφορά στους εβραίους της Ρωσίας αναπτύσσεται σε ομότιτλο άρθρο της 
εφημερίδας Εφημερίς, 28/5/1891 βλ. και σ. 74.

236. Μαρία Ευθυμίου, Εβραίοι και χριστιανοί..., ό.π.' βλ. σημ. 2.
237. Pearl L. Preschei, The Jews of Corfu, ανέκδοτη δ. δ., Νέα Υόρκη 1984.
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οι κρίσεις μας θα περιοριστούν μόνο στο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται 
«τη συκοφαντία του αίματος» του 1891.238

Το συμβαντολογικό μέρος παρουσιάζεται τεκμηριωτικά εμπλουτισμένο 
και από ισραηλίτικες πηγές, πέρα από τις γνωστές ελληνικές, δίχως 
ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς τα ήδη γνωστά μας. Η Preschei όμως 
εισάγει μια νέα διάσταση στο πληροφορικό αλλά και στο εξηγηματικό μέρος 
και επιμένει εξαντλητικά σ’ αυτό: το εμπόριο των κίτρων (ethrogim)239 από 
τους Εβραίους της Κέρκυρας και οι επιπτώσεις που είχε πάνω σ’ αυτό το 
πογκρόμ του 1891. Αξίζει να σταθούμε για λίγο σε τούτη την οικονομική 
διάσταση του θέματος και να γνωρίσουμε την ιστορία του προϊόντος και 
της εμπορευματοποίησής του από τους κερκυραίους Ισραηλίτες σύμφωνα με 
τα πλούσια στοιχεία που μας προσφέρει η συγγραφέας για μια σχεδόν 
άγνωστη πλευρά της οικονομικής ζωής του τόπου.240

238. Στο ίδιο, σ. 87-114.
239. Η ethrogim είναι το φυτό «κιτρέα η ιουδαϊκή» (ποικιλία της κοινής κιτριάς), 

οι καρποί του οποίου πριν από την πλήρη ωρίμανσή τους, κατά τον Αύγουστο μήνα, 
όταν ζυγίζουν 50-100 γρ. περίπου και είναι τέλειοι εξωτερικά δίχως την παραμικρή 
παραμόρφωση (κηλίδα, στίγμα, εξόγκωμα, αμυχή), αγοράζονται από τους εβραίους 
και φυλάσσονται για να χρησιμοποιηθούν στη γιορτή της Σκηνοπηγίας' τότε σύμφω
να με τον λευϊτικό νόμο κάθε πιστός εβραίος πρέπει να προσέλθει στη Συναγωγή για 
τη γιορτή προσκομίζοντας ένα τέτοιο τέλειο καρπό. Π. Γ. Γεννάδιος, Λεξικόν Φυτο- 
λογικόν, Αθήνα 2Ι959, τ. Α', σ. 309-310.

240. Σε ελάχιστες από τις βιβλιογραφικές πηγές του 19ου αι. θα συναντήσουμε 
επιγραμματικές σχεδόν αναφορές για την καλλιέργεια και το εμπόριο του καρπού 
αυτού στην Κέρκυρα και στις απέναντι ηπειρωτικές περιοχές Πάργας και Πρέβεζας: 
Από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αι. η μαρτυρία του γάλλου C. P. de Bosset ανάγει 
την καλλιέργεια της κιτριάς στην Πάργα πριν και από τον 18° αιώνα και περιγράφει 
τον τρόπο που συσκευάζονταν οι καρποί προκειμένου να εξαχθούν στην Τεργέστη. 
Κώστας Χαριλ. Βάγιας, «Τα επεριδοειδή στην Άρτα από τα παλιά χρόνια ίσαμε 
σήμερα», Σκουφάς, τχ. 7 (1891) 162-163. Στο έργο Έκθεσις των γεγονότων όσα 
συνέβησαν πριν και μετά την παραχώρησιν της Πάργας. Σύγγραμμα εκδοθέν εν Παρι- 
σίοις κατά το 1820 έτος νυν δε μεταφρασθεν υπό Ιωάννου Βερβιτσιώτου, Κέρκυρα 1851 
(πρόκειται για μετάφραση του ανωνύμως εκδοθέντος έργου του Ανδ. Μουστοξύδη, 
Exposé des faits qui ont précédé et suivi la cession de Targa, Παρίσι 1820), στη σ. 9 
σημειώνεται ότι από το λιμάνι της Πάργας «ιδιαίτερόν τι είδος κίτρου, επιτεταγμέ- 
νον εις τους Ιουδαίους από τους θρησκευτικούς αυτών κανόνας, ως απαραίτητον διά 
την τέλεση* τινών εορτών, μεταφέρετο όχι μόνον εις την Ιταλίαν και εις την Γερμα
νίαν, αλλά και μέχρι των πάγων της τε Πολωνίας και Ρωσίας». Απλή αναφορά στις 
κιτριές της Κέρκυρας κάνει και ο Εμμ. Θεοτόκης, Η Κέρκυρα στις λεπτομέρειες της 
(αρχές 19ου αιώνα), μτφρ. Λουκιανού Ζαμίτ, Κέρκυρα 2004, σ. 111, ενώ στη σ. 119
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Η Κέρκυρα για αιώνες υπήρξε ένας από τους κύριους προμηθευτές 
κίτρων στους εβραίους όλου του κόσμου, όταν ήδη από τα μέσα του 17ου 
αιώνα οι πλούσιοι εβραίοι της Κέρκυρας ξόδευαν υπέρογκα ποσά για να 
αγοράσουν τα αψεγάδιαστα (kosher) κίτρα του νησιού, τα οποία συσκεύ
αζαν και έστελναν στους φίλους τους στις εβραϊκές κοινότητες του εξωτε
ρικού για την εορτή της Σκηνοπηγίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα όμως 
αμφισβητήθηκε η τελειότητα του προϊόντος από τους ευρωπαίους ραβίνους, 
οι οποίοι κατηγόρησαν τους κερκυραίους ότι είχαν μπολιάσει τα δέντρα 
τους με κοινά κίτρα. Στην πραγματικότητα αυτό συνέβαινε στις απέναντι 
τουρκοκρατούμενες περιοχές Πάργα, Ράπεζα241 και Αγιά, από τις οποίες 
η κερκυραίοι έμποροι προμηθεύονταν κίτρα και στη συνέχεια τα εξήγαγαν 
ως καθαρά κερκυραϊκά με ψεύτικα πιστοποιητικά του ραβίνου, ο οποίος με 
τον τρόπο αυτό αποκόμιζε οικονομικά οφέλη. Παρά τις διαψεύσεις του 
ραβίνου Ισαάκ Τεντέσκι προσωρινά μόνο μεταπείστηκαν οι εβραϊκές κοι
νότητες της Ευρώπης, καθώς το 1875 ο ραβίνος της Λιθουανίας απαγό
ρευσε στη χώρα του τη χρησιμοποίηση των κερκυραϊκών κίτρων, επειδή 
αφενός υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για την καθαρότητα τους και αφετέ
ρου οι έλληνες καλλιεργητές και έμποροι ανέβαζαν υπερβολικά τις τιμές, 
επωφελούμενοι από τη μεγάλη ζήτηση και την προθυμία των εβραίων να 
αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν σε κάθε τιμή.

επιγραμματικά αναφέρεται και στους εβραίους του νησιού. Ο Χριστόφορος Περραιβός, 
Ιστορία Σουλίου και Πάργας, Αθήνα 1857, τ. Β', σ. 6 γράφει ότι από τα κίτρα που 
καλλιεργούνται στην περιοχή της Πάργας «το πλείστον μέρος πωλούσιν εις της 
Πολωνίας τους εβραίους, οίτινες τ’ ακριβαγοράζουσι μεταχειριζόμενοι αυτά εις τας 
θρησκευτικάς των σκηνοπηγίας». Τέλος, ο Ιωσήφ Πάρτς, Η νήσος Κέρκυρα, μτφρ. 
Περικλ. Βέγιος, Κέρκυρα 1892, σ. 272-3 αναφέρεται συνοπτικά σε όσα διεξοδικά, 
καθώς θα δούμε στη συνέχεια, πραγματεύεται η Ρ. Preschei: Απ’ έτι μάλλον αρχαιό
τερων χρόνων ή το πορτοκάλλιον και το λειμόνιον εισήχθη εις την νήσον το κιτρό- 
μηλον, αλλά παραδόξως πως η Κέρκυρα ουδέποτε συμμετέσχε σπουδαίως της εκ 
Πάργας εις Πολωνίαν και Ρωσσίαν ζωηράς εξαγωγής της οπώρας ταύτης. Ένεκα 
μυστηριώδους τινός λόγου ενομίζετο ότι η Κέρκυρα δεν παράγει το γνήσιον λειμόνιον 
εν τη εντελεία εκείνη, ην ο Μωσαϊκός νόμος απαιτεί από του κατά τινας εορτάς και 
τελετάς τοις Ιουδαίαις προσφιλούς καρπού.

Όσα θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για το εμπόριο του κίτρου στην Κέρκυρα προ
έρχονται από την εργασία της Ρ. Preschei, σ. 97-115.

241. Παλαιότερη ονομασία του χωριού Ανθούσα στο νομό Πρέβεζας (περιοχή 
Μαργαριτίου).
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Τους λιθουανούς ακολούθησαν στην επιφυλακτικότητα και οι πολωνοί 
εβραίοι και έτσι περιορίστηκαν σημαντικά οι εξαγωγές του κερκυραϊκού 
προϊόντος. Παρά ταύτα οι κερκυραίοι καλλιεργητές και έμποροι συνέχισαν 
να ανεβάζουν τις τιμές, γεγονός που ανάγκασε το 1878 τον αρχιραβίνο της 
αγγλικής κοινότητας των Ashkenazi, αποκλειστικών πελατών της Κέρκυ
ρας, να τους παροτρύνει να αλλάξουν προμηθευτές και να στραφούν στο 
Μαρόκο, επίσης τόπο παραγωγής καθαρών κίτρων.

Στη συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής των ελληνικών κίτρων 
οι εβραίοι έμποροι το 1882 αναγκάστηκαν να συσπειρωθούν και να δράσουν 
συλλογικά: Εξέλεξαν ΙΟμελή επιτροπή με αρχηγό τον ραβίνο του Smolovitz 
της Λευκορωσίας, η οποία επιτροπή σκοπό είχε να ελέγχει τις τιμές στις 
αγορές κίτρου από την Κέρκυρα. Οι έλληνες έμποροι δεν ενέδωσαν ούτε σ’ 
αυτό το μέτρο και δήλωσαν αποφασισμένοι να μην κατεβάσουν τις τιμές 
ούτε ένα πένι' οι εβραίοι απάντησαν ότι ακόμη και αν όλοι οι έλληνες οδη
γηθούν σε οικονομική άβυσσο δεν πρόκειται να πληρώσουν ούτε φιορίνι 
παραπάνω και η διαμάχη τελικά αποτέλεσε θέμα συνάντησης και συζήτη
σης αντιπροσώπων όλων των εβραϊκών κοινοτήτων στην Τεργέστη. Απο- 
φασίστηκε να αγοράζουν στο εξής κίτρα από άλλες περιοχές, Γένοβα, Κορ
σική, Μαρόκο, Παλαιστίνη αλλά όχι από την Κέρκυρα. Τούτο υποχρέωσε 
τελικά τους έλληνες να κατεβάσουν τις τιμές και έτσι ξανάρχισαν να γίνο
νται κάποιες περιορισμένης έκτασης εξαγωγές.

Και ενώ ώς ένα βαθμό η κατάσταση έβαινε βελτιούμενη για το κερκυ- 
ραϊκό εμπόριο κίτρου, ήρθαν τα γεγονότα του 1891 που σοκάρισαν και 
εξόργισαν την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα. Οι ραβίνοι και ο εβραϊκός 
Τύπος κήρυξαν μποϊκοτάζ στα ελληνικά και ιδιαίτερα τα κερκυραϊκά κίτρα 
παρά την αντίθετη γνώμη μερικών" ανάμεσα στους αντίφρονούντες και ο 
ραβίνος της Κέρκυρας Αλέξ. Ντε Φάνο, ο οποίος διατεινόταν ότι το μποϊ
κοτάζ δεν θα έπληττε μόνο τους έλληνες καλλιεργητές κίτρων αλλά και 
τους φτωχούς εβραίους της Κέρκυρας. Όταν όμως ο αρχιραβίνος της 
Ελλάδας ρωτήθηκε, αν το μποϊκοτάζ θα μπορούσε όντως να βλάψει πολι
τικά και οικονομικά τους εβραίους της Κέρκυρας, εκείνος διευκρίνησε ότι 
δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα, γιατί οι κερκυραίοι εβραίοι δεν ήσαν τόσο 
αναμεμειγμένοι στο εμπόριο του κίτρου και συνεπώς δεν θα είχε σ’ αυτούς 
καμία οικονομική επίπτωση.

Οι εκκλήσεις και οι συμμετοχές στο μποϊκοτάζ συνεχίστηκαν για αρκε
τά χρόνια μετά το 1891 ως αντεκδίκηση των εβραϊκών κοινοτήτων στο
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πογκρόμ της Κέρκυρας. Τούτο σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες παραγω
γές και πουλήσεις κίτρων από την Παλαιστίνη οδήγησε το κερκυραϊκό προϊ
όν σε ραγδαίο μαρασμό και τελικώς στην πλήρη εξαφάνιση.

Οι κερκυραίοι έκοψαν όλες τις κιτριές και στη θέση τους φύτεψαν άλλα 
δέντρα σε μια ενέργεια όχι μόνο οικονομικής αλλά και μεταφυσικής διά
στασης, σαν να ήθελαν να ξορκίσουν το κακό, να εξαλείψουν από τον τόπο 
τους κάθε ίχνος επαίσχυντων πράξεων του παρελθόντος, να σβήσουν από 
τη μνήμη στιγμές δυσάρεστες για την κοινωνία τους.

Συμπερασματικά η Preschei καταλήγει, κλείνοντας το θέμα αυτό, ότι 
τελικώς ένας συνδυασμός παραγόντων ήταν υπεύθυνος για την εξαφάνιση 
των κερκυραϊκών κίτρων, τα οποία για μακρότατη περίοδο χρησιμοποιή
θηκαν ευρέως από την παγκόσμια εβραϊκή κοινότητα εξυπηρετώντας βασι
κές τελετουργικές ανάγκες: Οι λόγοι αυτοί ήταν θρησκευτικοί, οικονομι
κοί, σιωνιστικοί και τελικώς η «συκοφαντία του αίματος» του 1891.

Ας επανέλθουμε όμως στις αντιεβραϊκές ταραχές της Κέρκυρας τον 
Απρίλη του 1891. Η Ρ. Preschei παραθέτει τις απόψεις του γιατρού Ντε 
Σέμο και του Κ. Δαφνή θεωρώντας τες προφανώς ως τις πλέον σοβαρές 
και για τούτο επιδεχόμενες συζήτηση και σχολιασμό. Επισημαίνει την 
αντίθετη, όπως είδαμε, άποψη του Σέμο για την ανάμειξη των εβραίων με 
την πολιτική και για τη δήθεν επιρροή που ασκούσαν στους έλληνες πολι
τικούς, επειδή η ψήφος τους ήταν κατευθυνόμενη και ενιαία, γεγονός που 
διαψεύδει ο εβραίος μεγαλογιατρός υποστηρίζοντας ότι πολλοί έλληνες 
υποψήφιοι είχαν προσωπικούς φίλους στην εβραϊκή κοινότητα και ως εκ 
τούτου ψήφιζαν με προσωπικά κριτήρια.242

Καθώς ο Ντε Σέμο αποδίδει την αντισημιτική έκρηξη πρωταρχικά σε 
θρησκευτικό φανατισμό, και ο Δαφνής στον Πολυλά και σε μια μικρή ομάδα 
πλούσιων οπαδών του, οι οποίοι ήσαν έμποροι εισαγωγών-εξαγωγών και 
συνεπώς άμεσα θίγόμενοι στα οικονομικά τους συμφέροντα από τους εβραί- 
ους,243 η Preschei διερωτάται, ποιοι ήταν τελικώς οι ιδιαίτεροι εκείνοι λόγοι 
που οδήγησαν την κατάσταση σε αυτό το ακραίο σημείο, καθώς ποτέ πριν 
στην μακραίωνη ιστορία της η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας δεν βρέθη

242. Βλέπε τις απόψεις του Ντε Σέμο στην συνέντευξη στην εφημερίδα Ακρόπο- 
λις, εδώ στο Παράρτημα, σ. 208-214.

243. Την άποψη του Δαφνή ότι ο αντιεβράίσμός του 1891 στην Κέρκυρα ήταν συν
δυασμός θρησκευτικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων είδαμε και σε προη
γούμενο σημείο, σ. 135.
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κε σε τέτοιο κίνδυνο. Πώς μπορούν να αιτιολογηθούν, λοιπόν, αυτοί οι 
φοβεροί διωγμοί σε μια περίοδο, που οι εβραίοι για πρώτη φορά απολάμ
βαναν ίσα δικαιώματα με τους άλλους κερκυραίους; Ακόμη και αν δεχθεί 
κανείς την άποψη περί ευθύνης του Πολυλά και των οπαδών του, πάλι το 
ερώτημα παραμένει επικεντρωμένο στο γιατί. Γιατί, δηλαδή, η ομάδα αυτή 
πέτυχε έτσι εύκολα να υποκινήσει τα πάθη και να εξεγείρει τις μάζες σε μια 
στιγμή, όπου οι προλήψεις και οι φυλετικές διακρίσεις έμοιαζαν να έχουν 
υποχωρήσει δίνοντας τόπο στην ανοχή και στον φιλελευθερισμό;

Και η Preschei προτείνει ένα κλειδί κατανόησης και ερμηνείας αιτίων 
και αιτιατών:244 Μια προσεκτική εξέταση της ιστορίας των Ισραηλιτών της 
Κέρκυρας πριν από την Ένωση θα αποκάλυπτε ότι συχνά αυτοί διέφευγαν 
τον κίνδυνο σοβαρών διωγμών χάρη στη διαφορετική στάση, αποτέλεσμα 
των διαφορετικών συμφερόντων, των κοινωνικών τάξεων του νησιού. Οι 
φανατικοί, οι αμαθείς μάζες, μισούσαν και περιφρονούσαν τους εβραίους 
για λόγους θρησκευτικούς' όμως οι εβραίοι προστατεύονταν από τους εξου- 
σιαστές, τους τοπικούς κυβερνήτες, την αριστοκρατία και τις ανώτερες 
τάξεις, πρωταρχικά για λόγους οικονομικών συμφερόντων αλλά και για 
άλλες υπηρεσίες, παρεχόμενες από τους Ισραηλίτες, προς αυτούς. Τέτοιου 
τύπου ανοχές κρατούσαν τις διακοινοτικές σχέσεις σε ισορροπία έως την 
Ένωση.

Παραδόξως, η ισοπολιτεία, που απέκτησαν οι Ισραηλίτες με την 
Ένωση, είχε ως αποτέλεσμα να μεταστραφούν κάποιοι κύκλοι που μέχρι 
τότε δεν είχαν αισθανθεί ιδιαίτερη εχθρότητα εναντίον των εβραίων. Όντας 
ελεύθεροι πλέον να ασκούν επαγγέλματα, που στο παρελθόν ήσαν απαγο
ρευμένα γι’ αυτούς, οι εβραίοι ήταν επόμενο να αντιμετωπίζονται ως 
παρείσακτοι και ανταγωνιστές από τους κερκυραίους, οι οποίοι ώς τότε 
μονοπωλούσαν αυτές τις ασχολίες. Αναμειγνυόμενοι, εξάλλου, με την 
πολιτική οι εβραίοι προκάλεσαν τη ζήλια και την εχθρότητα των ελλήνων 
πολιτικών και των οπαδών τους' η διορατικότητα του Β. Ντε Σέμο το είχε 
προβλέψει και είχε προειδοποιήσει τους ομοεθνείς του: «Πολύ κακώς ανα- 
μειχθήκαμε με τα πολιτικά».

Και η Preschei καταλήγει συμπερασματικά ότι στα τέλη του 19ου αιώνα 
είχε ήδη δημιουργηθεί στην Κέρκυρα το υπόβαθρο, το οποίο επέτρεψε στη 
μικρή ομάδα περί τον Πολυλά να εκμεταλλευτεί την αφορμή του φόνου,

244. Ρ. Preschei, ό.π.,σ. 95-97.
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να προκαλέσει «τη συκοφαντία του αίματος», να εξεγείρει τις φανατικές 
και αγράμματες κοινωνικές ομάδες αλλά επίσης να κερδίσει την υποστήρι
ξη και άλλων, ανώτερων κύκλων' μερικοί μάλιστα από αυτούς τους ανώ
τερους κοινωνικά κερκυραίους αναμείχθηκαν και ενεργά στις διώξεις, ενώ 
άλλοι προτίμησαν να παραμείνουν παθητικά θεατές των δεινών που υφί- 
σταντο οι εβραίοι εκείνη την αποφράδα άνοιξη του 1891.

Συμπληρώνοντας το σκεπτικό της Ρ. Preschei, ας θυμίσουμε ότι κοινω
νικές ισορροπίες που τηρούνταν στα Επτάνησα μεταξύ χριστιανών και 
εβραίων πριν από την Ένωση, οφείλονταν στο σκληρό αγγλικό καθεστώς 
που κρατούσε τους Ισραηλίτες σε αυστηρό περιορισμό και στέρηση δικαιω
μάτων, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο κοινωνικών διαταραχών, αφού 
ούτως ή άλλως η εβραϊκή κοινότητα ήταν σε μειονεκτική πολιτικά και κοι
νωνικά θέση έναντι των ελλήνων. Μετά την Ένωση, όμως, η συνειδητο- 
ποίηση της ισότιμης προς τους έλληνες θέσης των εβραίων που επήλθε με 
τα χρόνια έβγαλε την καταπιεσμένη ώς τότε κοινότητα από την απομό
νωσή της και της επέτρεψε να δείξει σταδιακά τον δυναμισμό και τη δυνα
μική της. Τούτο ενεργοποίησε τις λανθάνουσες αντιπαλότητες και τις υπο
σιτιζόμενες εχθρότητες των χριστιανών, οι οποίοι ξαφνικά αισθάνθηκαν ότι 
απειλούνται από τους εβραίους τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνι- 
κό-πολιτικό επίπεδο, και αντέδρασαν με τον πλέον άμεσο και βίαιο, σχε
δόν πρωτόγονο, τρόπο.

Το τελευταίο ιστορικό έργο, το οποίο όμως αναφέρεται γενικότερα στις 
σχέσεις Εβραίων και χριστιανών σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι η διδακτο
ρική διατριβή του γάλλου Bernard Pierron.245 Ο Pierron αφιερώνει λίγες 
σελίδες —και με αυτές αποκλειστικά θα ασχοληθούμε εδώ— στο πογκρόμ 
της Κέρκυρας ενώ οι σύγχρονες θανατηφόρες ταραχές στη Ζάκυνθο περ
νάνε μόνο σε σημείωση,246 εντυπωσιακά υποβαθμισμένες και με πραγμα
τολογικές ανακρίβειες ανεξήγητες, όπως όταν λ.χ. θεωρεί ότι «χάρη στην 
έγκαιρη αντίδραση των αρχών που προστάτευσαν τους Ισραηλίτες αποφεύ
χθηκαν τα χειρότερα» και αποσιωπά τους φόνους, τις λεηλασίες και βιαι
οπραγίες που συνέβησαν κατά τη λιτανεία του Εσταυρωμένου τη Μ. 
Παρασκευή αλλά και τις επόμενες ημέρες.

245. Βλέπε σημ. 2.
246. Για τα γεγονότα της Κέρκυρας βλέπε Β. Pierron, Εβραίοι..., σ. 48-52 και 

της Ζακύνθου σ. 312, σημ. 5.
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Εξετάζοντας το θέμα της έντασης στις σχέσεις εβραίων και χριστιανών 
στα Επτάνησα, το οποίο έφτασε στην οξύτερη μορφή του το 1891, το απο
δίδει σ’ ένα χρόνιο υποβόσκοντα αντισημιτισμό που διαμορφώθηκε την 
περίοδο της βενετικής κυριαρχίας και το οποίο «το καθεστώς του αγγλι
κού προτεκτοράτου απλώς είχε επισημοποιήσει». Ο Pierron διαμορφώνει 
την άποψή του για τα συμβάντα του 1891 και τη στάση των κερκυραίων 
μέσα από την «αποσπασματική» αλλά και «διδακτική» μελέτη των κειμέ
νων του Ιακ. ΙΙολυλά και αποφαίνεται ότι ο αντισημιτισμός των κερκυ
ραίων είναι «εγγενές χαρακτηριστικό» τους, το οποίο συντηρούσε και έτρε
φε «η αναμφίβολη ιδιαιτερότητα των εβραίων».247

Ο συγγραφέας επιχειρεί τη μελέτη και την ερμηνεία των σχέσεων 
Ισραηλιτών και ελλήνων στην Κέρκυρα μέσα από ένα πυκνοπλεγμένο 
δίχτυ, αυτό του δεδομένου αντισημιτισμού των ελλήνων και ειδικότερα 
των επτανησίων, μια διαμορφωμένη δηλαδή άποψη την οποία τροφοδοτεί 
μόνο με όσα στοιχεία χωρούν στο σχήμα του, διαπερνούν το ιδεολογικό 
πλέγμα και ενισχύουν τη θέση του. Έτσι, για τα «εβραϊκά» της Κέρκυρας 
στηρίζεται και αντλεί στοιχεία μόνο από αντισημιτικές πηγές και κυρίως 
από τα κείμενα του Πολυλά, του οποίου τις απόψεις υπόρρητα προβάλλει 
ως τις πλέον επικρατέστερες στο σύνολο του κερκυράίκού λαού.

Φιλοσημιτικά έργα, όπως οι ιστορικές μελέτες του Καρρέρ και του 
Ζαβιτσιάνου ή λογοτεχνικά, όπως το μυθιστόρημα του Γρ. Ξενόπουλου 
που εξετάσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο και το οποίο γράφεται ακριβώς 
στην κρίσιμη δεκαετία του 1930 με την ιδιαζόντως διεθνή αντισημιτική 
φόρτιση, δεν αναφέρονται καν από το γάλλο μελετητή. Είναι χαρακτηρι
στικό, εξάλλου, του δογματικού χαρακτήρα της άποψής του η υποβάθμι- 
ση που κάνει της μελέτης της Ρ. Preschei' ενώ την γνωρίζει και την συμπε
ριλαμβάνει στη βιβλιογραφία του δεν την αξιοποιεί στο βαθμό που θα περί- 
μενε κανείς όταν αναφέρεται στους εβραίους της Κέρκυρας παρά μόνο ως 
πηγή για μια εντελώς επουσιώδη πληροφορία, όταν αναφέρει ότι στις 
δημοτικές εκλογές του 1870 εξελέγη αντιδήμαρχος ένας Ισραηλίτης ενώ στο 
δημοτικό συμβούλιο συμμετείχαν και δύο άλλοι εβραίοι.248 Η σχεδόν απο
κλειστική αλλά και όχι πλήρης χρήση του Τύπου από τον Pierron για την 
τεκμηριωτική υποστήριξη του μέρους αυτού της μελέτης του οδηγεί ανα

247. Στο ίδιο, σ. 47.
248. Στο ίδιο, σ. 42-43.
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πόφευκτα σε διαστρέβλωση των εντυπώσεων, καθώς μεγεθύνει υπέρμετρα 
έναν υπαρκτό, αναμφισβήτητα, ντόπιο αντισημιτισμό και δίνει μια υπερ
τροφική μονόπλευρη και γενικευμένη εικόνα του φαινομένου.249

Το βιβλίο του B. Pierron, ως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε διάφορες 
αντιδράσεις και κριτικές,250 καθώς το ίδιο το θέμα αλλά και ο τρόπος προ
σέγγισης και διαπραγμάτευσής του είχαν διαφορετικές προσλήψεις, διέγει- 
ραν διαφορετικές ιδεολογικές σκευές και άγγιξαν διαφορετικές ευαισθησίες.

249. Η βασική μελέτη του Φρ. Καρρέρ για παράδειγμα ούτε καν αναφέρεται από 
τον συγγραφέα, για να μην επεκταθούμε και σε άλλα έργα που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν «φιλοσημιτικά» και για τα οποία έγινε ήδη λόγος εδώ. Ο Pierron 
τροφοδοτεί το προκατασκευασμένο σχήμα του μόνο με ό,τι στοιχείο το ενισχύει και 
αποσιωπά απόψεις και θεωρίες που ενδεχομένως θα το αμφισβητούσαν ή θα το απο
δυνάμωναν. Χαρακτηριστική περίπτωση, η αμηχανία του μπροστά στη θετική, σχε
δόν προστατευτική στάση του I. Μεταξά απέναντι στους εβραίους, την οποία δεν μπο
ρεί να κατανοήσει και να εντάξει στο σχήμα του' δεν χωράει ασφαλώς αντίρρηση ότι 
η συγκεκριμένη περίπτωση θέλει ιδιαίτερη ανάλυση και πολλαπλές προσεγγίσεις για 
να ερμηνευτεί.

250. Απλώς τις παραθέτω: Θανάσης Βασιλείου, «Οι Εβραίοι στην Ελλάδα. Μια 
διερεύνηση της φύσης, των αιτίων και του εύρους του ελληνικού αντισημιτισμού», Η 
Καθημερινή, 28/11/2004' και η απάντηση από ομάδα ιστορικών κ.ά., «Εβραίοι και 
Χριστιανοί στην Ελλάδα 1821-1945», Η Καθημερινή, 5/1/2005. Γιώργος Μαργαρί
της, «Μπερνάρ Πιερόν. Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. Ιστορία των 
διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ώς το 1945», Ο Πολίτης, τχ. 129 (Ιαν. 2005) 
40-43. Φραγκ. Αμπατζοπούλου, «Αυτοί σταύρωσαν το Χριστό», Τα Νέα, Βιβλιο- 
δρόμιο, 12-13/2/2005, σ.10. Έφη Γαζή, «Στις καταβολές της καχυποψίας», Το 
Βήμα, Βιβλία, 13/2/2005.



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Στις αρχές Απριλίου του 1891 ο φόνος της μικρής εβραιοπούλας Ρου- 
μπίνας Σάρδα πυροδότησε στην Κέρκυρα και αντανακλαστικά στη Ζάκυν
θο το υφέρπον και αδρανοποιημένο αντισημιτικό αίσθημα, αν όχι του συνό
λου, αναμφίβολα όμως μιας μεγάλης μερίδας της τοπικής κοινωνίας. Οι 
παραλείψεις και αποσιωπήσεις κατά τη διάρκεια της αστυνομικής και ανα- 
κριτικής έρευνας —αποτέλεσμα της ανικανότητας και ολιγωρίας των αρμό
διων οργάνων— σε συνδυασμό με την προσπάθεια παραπλάνησης των ανα- 
κριτικών αρχών και συγκάλυψης των πραγματικών συνθηκών θανάτου της 
μικρής, οδήγησαν το ανακριτικό έργο σε αδιέξοδο και την υπόθεση στο 
αρχείο δίχως να ανακοινωθούν ποτέ τα πραγματικά αίτια του θανάτου, να 
αποδοθούν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και να φτάσει η υπόθεση στη 
δικαιοσύνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον έμπειρο δημοσιογράφο της «Ακροπό- 
λεως» Νικ. Σπανδωνή, απεσταλμένο της εφημερίδας στην Κέρκυρα με 
σκοπό την επιτόπια έρευνα, το γεγονός ότι το έγκλημα της Κέρκυρας έμει
νε σκοτεινό δεν αποτελεί ούτε έκπληξη ούτε αμελητέα εξαίρεση στα δικα
στικά χρονικά της εποχής, καθώς θα μπορούσε κανείς να αναφέρει αρκετές 
αδιαλεύκαντες υποθέσεις «μεγάλων εγκλημάτων». Στη συγκεκριμένη περί
πτωση κατά γενική ομολογία —κοινού, αρμοδίων και Τύπου— η ευθύνη για 
την κακή εκτροπή της υπόθεσης επιρρίπτεται στον εισαγγελέα των εφετών 
Μπένση, στον οποίο καταλογίζεται αμέλεια και ανικανότητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, συμπεριφορά που ενδεχομένως να ήταν υπο
βολιμαία προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή.

Σχετικά με την αποστασιωποιημένη θέση του δημάρχου κερκυραίων 
Μιχ. Θεοτόκη καθ’ όλο το διάστημα της διερεύνησης του εγκλήματος, η 
κοινή γνώμη τη θεωρεί ορθή και επικροτεί τη μη ανάμιξή του στο ανα- 
κριτικό έργο, ενώ αντίθετα στηλιτεύει την ουδετερότητα και τη σιωπή του 
—αποτέλεσμα δειλίας και αντισημιτικής διάθεσης— στη φάση των έκτρο
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πων και των ταραχών που ακολούθησαν ως συνέπεια του φόνου και για 
μακρύ χρονικό διάστημα συγκλόνισαν την κερκυραϊκή κοινωνία.

Η βολική, ευρύτατα διαδεδομένη και εύκολα αποδεκτή εκδοχή της 
δολοφονίας της παιδούλας από τους ίδιους τους εβραίους, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν τελετουργικές ανάγκες στον εορτασμό του Πάσχα τους 
(χρησιμοποίηση του αίματος για τα άζυμα) —με δεδομένο βέβαια τη φήμη 
ότι η κόρη ήταν χριστιανή, που σε βρεφική ηλικία είχε απαχθεί και ανα
τραφεί από την εβραϊκή οικογένεια του Σάρδα με σκοπό την ανθρωποθυ
σία— δεν ανατράπηκε ούτε και όταν κινοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία 
της ληξιαρχικής πράξης της γέννησής της, με τα οποία αποδεικνυόταν η 
εβραϊκή της καταγωγή.

Έτσι, η εκδοχή του τυχαίου θανάτου —αποτέλεσμα ξυλοδαρμού της 
μικρής από τους γονείς της λόγω «ανήθικης συμπεριφοράς»—και στη συνέ
χεια η προσπάθεια συγκάλυψής του και αποπροσανατολισμού της έρευνας 
με την προβολή της εκδοχής του προμελετημένου τελετουργικού εγκλήμα
τος, επίσημα δεν απασχόλησε ούτε τις αστυνομικές, ούτε τις ανακριτικές 
αρχές, πολύ δε περισσότερο την κοινωνία του νησιού. Ένα τέτοιο ενδεχό
μενο — του εξ αμελείας φόνου δηλαδή— θα ακύρωνε το λόγο για αντί
δραση του χριστιανικού πληθυσμού και μάλιστα με τη μορφή της βίαιης 
αντίδρασης, αντανακλαστικό το οποίο η κερκυραϊκή κοινωνία φαίνεται πως 
είχε σε λανθάνουσα ετοιμότητα. Οι ταραχές που ακολούθησαν το φόνο και 
τα αντισημιτικά επεισόδια που έλαβαν χώρα στην Κέρκυρα, οι βιαιοπρα
γίες εναντίον εβραίων και οι βανδαλισμοί σε εβραϊκές περιουσίες, καθώς 
εκδηλώθηκαν στην προεκλογική περίοδο των επικείμενων δημοτικών εκλο
γών, γρήγορα πήραν πολιτική διάσταση και έγιναν πεδίο αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στους διεκδικητές της δημοτικής αρχής, τον κυβερνητικό (δελη- 
γιαννικό) υποψήφιο και τον τρικουπικό υποψήφιο της αντιπολίτευσης.

Στην αρχή, η δολοφονία της εβραιοπούλας χρησιμοποιήθηκε από την 
αντιπολίτευση ως ο κύριος λόγος καταγγελίας της κυβέρνησης για κακούς 
χειρισμούς, πιθανόν ηθελημένους, ώστε να συγκαλυφθεί η ευθύνη των 
εβραίων, οι οποίοι στη φάση αυτή διάκειντο φιλικά προς το δεληγιαννικό 
κόμμα. Πολύ γρήγορα όμως ο φόνος έπαψε στην ουσία να απασχολεί την 
κοινωνία και τους ιθύνοντες του τόπου και όλων όλη η προσοχή επικε
ντρώθηκε στο θέμα των εβραίων και στη θέση που αυτοί κατείχαν στη ζωή 
του νησιού.

Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο ο απλός λαός αλλά και οι «πεφωτι
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σμένες τάξεις» πίστευαν με την ίδια ευκολία τις διαδιδόμενες δεισιδαιμο
νίες για εβραϊκές ανθρωποθυσίες, στις οποίες ενέτασσαν και το φονικό της 
Κέρκυρας. Μέσα σ’ αυτό τον παραλογισμό οι λιγοστές και διατακτικές 
φωνές ορθροφροσύνης δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν ή να συγκρατή
σουν την έκρηξη που ξέσπασε στο παροπλισμένο αντισημιτικό οπλοστάσιο 
ως κοινωνική εκτόνωση στα δύο νησιά του Ιονίου. Η επισήμανση του 
Αντώνιου Ποφάντη αφήνει να διαφανεί η «ταξική απόχρωση της «εξέγερ
σης» και δίνει μια άλλη διάσταση στην αγανάκτηση, το μίσος και το 
ξέσπασμα του κερκυραϊκού λαού: «Ο δε λαός μη δυνηθείς να κακοποιήσει 
τους προύχοντας και να ξεθυμάνη την οργήν του επετίθεντο κατά των Ιου
δαίων ους συνήντα εις τας οδούς και πολλούς αυτών εκακοποίησε και ελι- 
θοβόλησε πλείστας αυτών οικίας εν τη Εβραϊκή».

Είναι προφανές ότι ο «εν υπνώσει» αντιεβραϊσμός του 19ου αιώνα τόσο 
στην Κέρκυρα όσο και στη Ζάκυνθο έχει τα χαρακτηριστικά του «λαϊκού» 
αντιεβραϊσμού και γιαυτό εύκολα, καθώς είδαμε, χειραγωγείται και χρη
σιμοποιείται από τις ιθύνουσες ομάδες για την επίτευξη ποικίλων στόχων, 
κυρίως όμως πολιτικών. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό και περιγράφονται 
ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του —θρησκευτικός, θρησκόληπτος, φανα
τικός— έστω και αν η έννοια «λαϊκός αντισημιτισμός» δεν απαντάται που
θενά στα κείμενα της εποχής, τον Τύπο και τα συγγράμματα. Ας σημει
ώσουμε εδώ μια ουσιαστική διαφορά ως προς τα χαρακτηριστικά του αντι
σημιτισμού ανάμεσα στα δυο νησιά: Ενώ στην Κέρκυρα οι ταραχές πήραν 
πολύ γρήγορα έντονη πολιτική χροιά, στη Ζάκυνθο δεν συνέβη κάτι παρό
μοιο και οι λόγοι των συγκρούσεων παρέμειναν περισσότερο ασαφείς και 
δυσδιάκριτοι, επικεντρωμένοι μάλλον στο θρησκευτικό επίπεδο. Στην Κέρ
κυρα κάτω από τον θρησκευτικό μανδύα θα καλύψουν τον αντιεβραϊσμό 
τους (τον προερχόμενο από διαφορετικές αιτίες) όλες οι τάξεις, και οι 
«πεφωτισμένοι» θα συμπράξουν με τον «αμαθή» όχλο, επειδή τούτο εξυ
πηρετούσε τα συμφέροντά τους, τα οποία επίσης δεν ταυτίζονται με αυτά 
του λαού: Οι άνθρωποι των κατώτερων στρωμάτων, ο φτωχός λαός, επι
θυμεί την εξαφάνιση των εβραίων για λόγους θρησκευτικούς- στο βάθος 
όμως επειδή αποβλέπει και διεκδικεί να οικειοποιηθεί τις δουλειές τους στα 
κατώτερα, τα ταπεινά επαγγέλματα, τα οποία σχεδόν συντεχνιακά ασκού
σαν οι εβραίοι. Οι διοικητικές ελίτ, οι τοπικές αυθεντίες του πνεύματος και 
της οικονομίας αντιδρούν, γιατί με την ισοπολιτεία και την ανάμιξη των 
εβραίων στον πολιτικό και τον διοικητικό χώρο βλέπουν να απειλείται η



150 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

αποκλειστικότητα και ώς ένα βαθμό η πρωτοκαθεδρία τους στα πεδία αυτά 
και φυσικά στον έλεγχο της διαχείρισης της τοπικής οικονομίας' για τούτο 
και επιθυμούν με μεγαλύτερη ίσως ζέση από τον απλό λαό την αποχώρη
ση των εβραίων από το νησί.

Εντούτοις, είναι αξιοπαρατήρητο ότι και στις σοβαρότερες αντιεβραϊκές 
πολεμικές δεν αρθρώνεται τοπικός αντιπλουτοκρατικός λόγος —στοιχείο στο 
οποίο εδράζεται όλος ο γενικότερος λόγος περί εβραϊκού ζητήματος — όπως 
θα ήταν αναμενόμενο ιδίως στην περίπτωση της Κέρκυρας, όπου έχουμε 
αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα και διεκδικήσεις ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες κυρίως στα θέματα του εξαγωγικού εμπορίου' και αυτός ακόμη 
ο Πολυλάς δεν δέχεται, ότι ο αντισημιτισμός των κερκυραίων οφείλεται σε 
λόγους οικονομικού συμφέροντος' δεν είναι συνεπώς εντοπισμένος σε ορι
σμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά είναι ομόθυμος και διαπερνά όλη τη χρι
στιανική κοινότητα του νησιού. Δεν θεωρεί, βέβαια, ο Πολυλάς ότι τούτος 
είναι «γελοίον αίσθημα», αλλά αντίθετα ότι είναι «η φυσική αντίδρασις των 
νεωτέρων κοινωνιών κατά της εισβολής, κατά της επικράτειας των Ιουδαί
ων»' οι εβραίοι είναι παρασητικά στοιχεία της κοινωνίας, καθώς κατά την 
άποψή του «ο Ιουδαίος απορροφά και δεν αποδίδει».

Αρνητικός ως προς την υιοθέτηση των οικονομικών κινήτρων στην εξέ
γερση των κερκυραίων εναντίον των εβραίων είναι και ο Γ. Θεοτόκης, 
αδελφός του δημάρχου, ο οποίος πιστεύει ότι οι συμπολίτες του, οι οποί
οι «είνε ιπποτικώτατοι και ουδέποτε θα κατεδέχοντο δια ταπεινούς λόγους 
να κατατρέχωσι τους Ιουδαίους», ως βαθύτατα φιλοπάτριδες, αν μισούν 
τους Ιουδαίους, τους μισούν «μόνον διότι δεν είναι έλληνες».

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο αυτές προσωπικότητες της Κέρκυ
ρας αρνούνται κατηγορηματικά τα οικονομικά συμφέροντα ως τα πραγμα
τικά αίτια της εξέγερσης εναντίον των εβραίων και προβάλλουν τα οφθαλ
μοφανή: ο μεν Ιάκ. Πολυλάς λόγους θρησκευτικούς και πολιτικούς, ο δε 
Γ. Θεοτόκης λόγους εθνοφυλετικούς. Παρά ταύτα από κανέναν δεν απο- 
κρύβεται και δεν αποσιωπάται η συλλογική ικανοποίηση για τον διαγρα- 
φόμενο και τελικά πραγματοποιούμενο εκπατρισμό των εβραίων της Κέρ
κυρας και της Ζακύνθου την άνοιξη του 1891.

Αν επιχειρούσαμε να γνωρίσουμε την εβραϊκή άποψη για την κατανόη
ση και ερμηνεία των φαινομένων, ο λόγος του γιατρού Βικτ. Ντε Σέμο 
αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία. Ο Σέμος θεωρεί επίσης ότι «εν Κερκύρα 
αντισημιτισμός δια συμφεροντολογικούς λόγους είνε ό,τι γελοίον». Πιστεύ
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ει όμως ότι τα 25 χρόνια ισοπολιτείας δεν ήταν αρκετά να κάνουν τον εβραϊ
κό λαό, «τον πολύν, τον αγράμματον, τον πλήρη προλήψεων», να λησμο
νήσει εύκολα «τόσας και τόσας καταδιώξεις, να παρίδη την δυσπιστίαν, ην 
τρέφει προς αυτόν ο χριστιανός, την υπερτάτην περιφρόνησιν». Πριν από 
την Ένωση οι εβραίοι της Επτανήσου ζούσαν περιφρονημένοι και καταδιω- 
κόμενοι από τους χριστιανούς οποιασδήποτε κυρίαρχης τάξης. Ζούσαν, με 
περιορισμένα δικαιώματα, απόλυτα χειραγωγημένοι και ελεγχόμενοι από 
την αγγλική διοίκηση' ο οικονομικός τους ρόλος ήταν εντοπισμένος σε 
συγκεκριμένα πεδία (εξαγωγικό εμπόρω λαδιού και κυρίως τοκογλυφία) 
και εξυπηρετούσε εντέλει το όλο οικονομικό σύστημα της αγγλοκρατούμε- 
νης τοπικής κοινωνίας. Οι εκτός γκέτο δράσεις των εβραίων, ανύπαρκτες 
σχεδόν πριν από την ενσωμάτωση, δεν έπαψαν να είναι και στη νέα κατά
σταση σποραδικές και περιορισμένες, όσο κι αν η τάση για μεγαλύτερες 
διεκδικήσεις πίεζε και ενοχλούσε την κερκυραϊκή κοινωνία.

Η διαπίστωση ότι μετά την Ένωση οι εβραίοι απέκτησαν έπαρση, 
«σήκωσαν κεφάλι» και ήταν αναμενόμενο αυτή η συμπεριφορά να προκα- 
λέσει την αντίδραση των χριστιανών συμπολιτών τους, δεν είναι πεποίθη
ση μόνο κάποιων κερκυραίων αλλά και της εβραϊκής πνευματικής ελίτ, 
όπως ο γιατρός Σέμος. Η ορθοφροσύνη του γιατρού, ο οποίος καταδίκαζε 
την ανάμιξη των ομοεθνών του στην πολιτική, εφράζει ακριβώς την πραγ
ματικότητα που έλεγε ότι τελικά τα ίσα δικαιώματα που εκχωρήθηκαν με 
την ισοπολιτεία, στην εφαρμογή τους δεν ήταν όντως ίσα για όλους. Πέρα 
από τις οικονομικές δράσεις, αυτό που κυρίως ενόχλησε τους επτανήσιους 
ήταν η κοινωνική διάσταση της ισοπολιτείας και οι πολιτικές επιδιώξεις 
των εβραίων.

Αν οι εβραϊκές ψήφοι γίνονταν αντικείμενο διεκδίκησης σε κάθε εκλογι
κή αναμέτρηση (βουλευτική ή δημοτική), τούτο δεν είχε να κάνει μόνο με 
τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά κυρίως με τις συμ- 
μαχίες και τις οικονομικές διευκολύνσεις στις οποίες υπολόγιζαν οι τοπικές 
αρχές από την πλευρά των οικονομικών παραγόντων της εβραϊκής κοινό
τητας. Στην πραγματικότητα μέσω της πολιτικής προσέγγισης και χειρα
γώγησης των Ισραηλιτών επιδιωκόταν η αποκόμιση οικονομικών οφελών 
σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο.

Η ευθύνη για την αντιεβραϊκή παρόξυνση της επτανησιακής κοινωνίας 
το 1891 με αφορμή το φόνο της Ρουμπίνας Σάρδα απεδόθη από πολλούς 
(με κύριο εκφραστή τον Πολυλά) στους εβραίους, οι οποίοι «δεν ήξευρον
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να κρατήσωσι μετριόφρονα θέσιν απ’ αρχής» και για να συγκαλυψουν το 
φόνο, άκριτα τον απέδοσαν στους χριστιανούς. Από την άλλη, η έλλειψη 
ή η αδυναμία του κρατικού πολιτικού συστήματος να προστατεύσει τους 
εβραίους, όταν άρχισε ο εναντίον τους διωγμός, άφησε στην ουσία ακάλυ
πτους και τους ίδιους τους επτανήσιους στη λοιδωρία και την κατακραυγή 
όχι μόνο την υπολοίπων ελλήνων αλλά και των ευρωπαίων για την υπερ
βολική αντίδρασή τους.

Η αντιεβραϊκή έκρηξη της τοπικής κοινωνίας εναντίον των εβραίων 
έδωσε το έναυσμα για μια άλλη, λιγότερο ίσως υποβόσκουσα αλλά περισ
σότερο διαδεδομένη έκρηξη των ελλαδιτών, την αντιεπτανησιακή. Η αντί
θεση μιας ισχυρής πλειοψηφίας για την Ένωση της Επτανήσου με την 
Ελλάδα βρήκε γερό έρεισμα στο εβραϊκό ζήτημα και αφορμή για υποστή
ριξη και διαιώνιση των ανθενωτικών της απόψεων' έτσι, μια τοπικά εντο
πισμένη «ελληνο-ισραηλίτικη» σύγκρουση έφτασε να μεταλλαγεί σε γενι
κότερη «εθνική» αντίδραση.
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Έκθεση Θεαγένη Κεφαλά

ΕΦΛ, Αρχείο Δεληγιάννη, φάχ. BVI/106, 
έγγρ. 1, πρωτότυπο

Υπόμνημα

Περί τής συμπεριφοράς καί ένεργείας τής εν 
Κέρκυρα ’Αστυνομίας καί των φίλων αυτής 

κατά τά εβραϊκά συμβάντα.

Την νύκτα τής 1Κ-2αν ’Απριλίου 1891 εγένετο ò φόνος κατά τής Ίσραη- 
λίτιδος Ρουμπίνας Σάρδας τοΰ Βήτα.

Την 1W ώραν τής πρωίας, τής 1W ’Ιουλίου, ή όκταετις κόρη Ρου- 
μπίνα Σάρδα εύρίσκετο κάτωθι τής οικίας αυτής, παίζουσα μετά τής μεγα- 
λυτερας αυτής αδελφής, δτε ή μήτηρ αυτών εδωκεν άνά μίαν πεντάραν 
έκάστη πρός αγοράν χαλιβά' αϊτινες διηυθύνθησαν ή μεν μεγαλύτερα αδελ
φή πρός τήν εβραϊκήν αγοράν, ή δε μικρότερα, ή Ρουμπίνα, διά τής όδοϋ 
των Αγ. Πατέρων, κείμενης ένθεν μεν επί τής εβραϊκής συνοικίας, ένθεν 
δε χριστιανικής, εξ ής εγένετο ανάρπαστος. Οι γονείς αυτής ίδόντες τήν 
πρώτην αυτών κόρην επιστρέφασαν, τήν δέ Ρουμπίναν βραδύνουσαν 
μέχρις ώρας γεύματος, ήρχισαν άνησυχοϋντες' μετ’ ολίγον έξήλθον τής 
οικίας αυτών πρός άναζήτησιν αυτής καί τέλος άπελπισθέντες, παρερχομέ- 
νης τής ώρας επί ματαίω ειδοποίησαν τήν ’Αστυνομίαν πρός άνεύρεσιν τής 
άπωλεσθείσης Ρουμπίνας.

Διαδοθείσης τής απώλειας τής κόρης, άπασα ή εβραϊκή εύρίσκετο εις 
κίνησιν, εντός καί εκτός τής συνοικίας αυτών πρός άνεύρεσιν τής νέας, 
κήρυξ περιήρχετο τήν πάλιν ειδοποιών περί τής απώλειας αυτής, άπειρον 
πλήθος χριστιανών προσήρχετο εις τήν εβραϊκήν συνοικίαν περιέργειας 
χάριν, τά αστυνομικά όργανα ένεζήτουν επίσης αυτήν, οι δέ συγγενείς καί 
φίλοι τής οικογένειας Σάρδα μετέβαινον εν τώ οϊκω αυτής μέχρι νυκτός 
άναμένοντες ειδήσεις περί τής άπωλεσθείσης Ρουμπίνας, δτε περί τήν Bk
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ώραν μετά το μεσονύκτιον εξελθών ο πατήρ αυτής Βήτας μετ’ άλλων δύο 
έβραίων,τοϋ Σολομώντος Γοστάϊου και 'Ρουβίν ’Όσμος 'όπως μεταβώσιν 
εις τι παρακείμενον καφενεΐον καί πίωσι καφφέ παρετήρει τάς ήνεωγμένας 
θύρας των οικιών σύν αΐς καί τήν τοϋ Ναξίου, μήπως ύπάρχη κεκρυμμέ- 
νη ή θυγάτηρ του, άνεϋρεν έσωθεν τής εισόδου τής οικίας ταύτης τοϋ Ναξί
ου ερριμμενον σάκκον, όν άνοίξαντες εϋρον τήν θυγατέρα τοϋ ανωτέρω 
Βήτα φονισμένην.

Οι δύο Ίσραηλϊται αμέσως εξήγαγον τήν νεάνιδα εκ τοϋ σάκκου, διότι 
τό πρόσωπον τής κόρης έκειτο κατά τόν πιθμένα αύτοϋ, ήν ίδών ό πατήρ 
καί εκτός έαυτοϋ γενόμενος, ήρπασε τόν σάκκον καί άνά χεΤρας φέρων 
αυτόν, μετέβαινον δρομαίως εις τήν οικίαν αύτοϋ, όπως επίδειξη αυτόν, 
μετέβαινον δρομαίως εις τήν οικίαν αύτοϋ, όπως έπιδείξη αυτόν πρός τήν 
σύζυγόν του, φωνάζων «εδώ μέσα τήν είχον». Τήν στιγμήν ταύτην εύρεθείς 
εκεί ό άστυνομικός κλητήρ Μιχαήλ Κουβαράς παραφυλάττων καί ίδών τόν 
μέν πατέρα τής Ρουμπίνας τρέχοντα καί φέροντα τόν σάκκον, τούς δ’ 
άλλους κρατούντας τό σώμα τής φονευθείσης, διέδωκεν αμέσως ότι οι φονεΤς 
είσίν αυτοί οΰτοι, ότι είδε τόν πατέρα τής Ρουμπίνας φέροντα τόν σάκκον, 
τούς δ’ άλλους δύο τό πτώμα, όπως μεταφέρωσιν τούτο πρός ταφήν.

Ταΰτα βεβαίως κατέθεσεν ό άστυνομικός κλητήρ Κουβαράς ενώπιον τής 
άνακρίσεως, ήτις μή πεισθεΐσα κατόπιν έξετάσεως τοϋ πατρός καί άλλων, 
ότι φονεΤς τής κόρης ήταν οι ανωτέρω τρεις δέν προέβη εις τήν προφυλάκι- 
σιν, καί τοΰτο ήρκεσεν iva τ’ αστυνομικά όργανα διαδόσωσι καθ’ όλην τήν 
πόλιν ότι οί έβραϊοι έφόνευσαν τήν νέαν, ότι συνέλαβαν επ’ αύτοφώρω τούς 
φονεΤς, ότι υπέδειξαν πρός τήν άνακριτικήν αρχήν άλλ ’ ότι αυτή κωφεύου- 
σα απολύει αυτούς καί πρός περισσοτέραν πειστικότητα τών απλοϊκών 
ανθρώπων άναγράφουσι τήν ενώπιον τής άνακρίσεως μαρτυρίαν τοϋ αστυ
νομικού κλητήρος Κουβαρά, καθ’ ύπαγόρευσιν τούτου καί αντίγραφα ταύ
της διανέμουσι πρός κοινόν σκάνδαλον καί πρός ερεθισμόν τών Χριστιανών 
κατά τών ’Ισραηλιτών, ότι δήλα δή φονεύς ύπήρξεν ό πατήρ τής 'Ρουμπί
νας, διαβεβαιοΰτο υπό τοϋ αστυνόμου Ναπολ. Πιέρρη, τοϋ βοηθού αύτοϋ 
Νικολ. Άλβάνα καί τοϋ άρχικλητήρος Άντων. Πηλοϋ, άποπειρωμένων 
μάλιστα καθ’ έκάστην, iva πείσωσιν άνακριτάς τε καί εισαγγελείς, ότι οί 
φονεΤς τής 'Ρουμπίνας είσίν αύτοί οί γονείς αύτής. Τ’ ανωτέρω διαδιδόμε
να εφερον τό πόρισμα, ότι φονεΤς οί έβραΤοι, άρα ή φονευθεΤσα χριστιανή.

Τήν ανωτέρω τοϋ Κουβαρά διάδοσιν έτι μάλλον ενίσχυσεν καί ή ιατρι
κή εκθεσις τών ’ιατρών Ήλιου Πολίτου, τοϋ αστυνομικού ιατρού Δημητρ.
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Παππανικόλα καί τοΰ ετέρου δημοτικού ιατρού Φραγκίσκου Θερμογιάννη, 
η τις έν άκαρεΐ διεδόθη καθ’ όίπασαν την πάλιν, δι ’ ής έβεβαιοϋτο, δτι τό 
έπενεγκόν τόν θάνατον τραύμα ήτο εκείνο τοΰ λαιμού, καί δτι έν τώ σώμά
τι της 'Ρουμπίνας δεν υπήρχε στ αγών α'ίματος, καί εντεύθεν οί μάλλον έπι- 
τήδιοι καί συμφέρον έχοντες iva έξαναστήσωσι την πάλιν άπασαν κατά τού 
εβραϊκού στοιχείου, έκραύγαζον διαδίδοντες δτι ή φονευθεϊσα ήτο Χρι- 
στιανή, δτι τό αΐμα αυτής άφηρέθη υπό των έβραίων, όπως χρησιμεύση 
διά τά άζυμα αυτών, άνευ των οποίων δέν ήδυναντο νά έορτάσωσι τό 
Πάσχα, δτι δικασταί καί εισαγγελείς καί πάσαι ai στρατιωτικαί άρχαί 
έδωροδοκήθησαν περιποιούμενοι τούς 'Εβραίους, εγκαταλείποντες ελευθέ
ρους τούς φονεΐς χάριν των μελλουσών εκλογών, καί ταύτα πάντα έπήνε- 
γκον μέγιστον ερεθισμόν κατά τών ’Ισραηλιτών, 'ένεκα τοΰ όποιου επήλθον 
ούκ ολίγοι τραυματισμοί καί φόνοι κατά τών 'Εβραίων, καί 'όμως ή ανω
τέρω τών ιατρών έκθεσις μετά τινα χρόνον άνηρέθη υπό τοΰ περιωνύμου 
τών Παρισίων καθηγητού Βροναρδίλ καί άλλων Παρισινών επιστημόνων.

Ai ανωτέρω διαδόσεις τών τε άστυνομικών ’ιατρών καί αυτών τών 
αστυνομικών οργάνων, καί ai ένέγειαι τούτων δέν διέλαθον την προσοχήν 
τής εισαγγελίας, ήτις εν πλήρει μυστικότητι τής αστυνομίας προέβη εις 
ανακρίσεις κατά τών άστυνομικών κλητήρων, εξ ών έβεβαιώθη δτι ούτοι 
υπήρξαν ό κύριος μοχλός τής διαδόσεως τών ανωτέρω φευδών φημών, δι’ 
δ καί οί αστυνομικοί κλητήρες Χρήστος Λαβράνος καί Δημήτριος Άγάθος 
είσαχθέντες ενώπιον τοΰ πλημμελειοδικίου, κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν 
διά τών ύπ’άριθ. 323 τής 1777 Μα'ί'ου καί 348 τής 24W Μαΐου 1891 απο
φάσεων' έκτοτε δέ έν ω ai ανακρίσεις ένηργοΰντο υπό τοΰ άνακριτοΰ παρό
ντος καί τοΰ είσαγγελέως έν τή εβραϊκή συνοικία, οΰς παρηκολούθουν 2 
ανωτέρω αστυνομικά όργανα, Πιέρρης, Άλβάνας καί Πηλός, παρ’ ών 
έλάμβανον πληροφορίας περί τών εβραϊκών προσώπων, έκτοτε πάσα άνα- 
κριτική ένέργεια έγένετο έν άγνοια τών ανωτέρω άστυνομικών οργάνων, 
τοΰθ’ δπερ έδωκε χώραν εις νέαν κατά τών αρχών συκοφαντίαν, δτι δηλα
δή αυται άπέβαλον πάσαν αστυνομικήν συνδρομήν πρός κάλυφιν τών ένο
χων Έβραίων τής δολοφονίας.

Ai ανωτέρω φευδεϊς διαδόσεις, έξερχόμεναι δήθεν έξ έπισήμου πηγής, 
όποια 2 αστυνομικά όργανα, έπαναλαμβάνοντο υπό διαφόρων προσώπων 
πάσης τάξεως, άλλων μέν εύπιστων, άλλων δέ σκοπίμως, από τής άνω- 
τάτης τάξεως μέχρι τής κατωτάτης, διότι καί ιατροί καί δικηγόροι, κτη- 
ματίαι, έμποροι, αχθοφόροι, προπάντων δέ εις τήν πολιτικήν καταγινόμε-
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voi άνεμάσσουν τάς ανωτέρω διαδόσεις, αϊτινες θεωρούμεναι ίκαναί νά 
ύπηρετήσωσι τούς ’ιδιαιτέρους αυτών σκοπούς, έθεσαν τούτους πάντας εις 
κίνησιν iva φυγαδεύσωσιν έκ Κερκύρας τό Ίσραηλιτικόν στοιχείο, εκ τής 
φυγαδεύσεως τοΰ όποιου πολλά προσεδόκουν νά προσπορισθώσι, καί αμέ
σως ήρξαντο ai βιαιοπραγίαι κατά των ’Ισραηλιτών, ας πρωτίστως περιέ- 
θαλπεν ή πολιτική μερίς τής άντιπολιτεύσεως διά τής αρνητικής υπηρεσίας 
τής αστυνομίας, γνωρίζουσα καλώς 'ότι οι Ίσραηλΐται μη διαιρούμενοι εις 
πολιτικάς μερίδας αείποτε φηφίζουσιν υπέρ τών ύποφηφίων τής συμπολι- 
τεύσεως, όπως ουτω άπολαύουσι τής ύποστηρίξεως τών κατά καιρούς 
Κυβερνήσεων, δι’ ό όμιλοι πολιτών ε’ισήρχοντο εντός τής εβραϊκής συνοι
κίας τραυματίζοντες, δέροντες, εξυβρίζοντες, πυροβολοϋντες τούς Ίσραηλί- 
τας, καί άλλοι συναντώντες άλλους εκτός τής εβραϊκής ήπείλουν καί έτυ
πταν διά παντός είδους οργάνων, όπως οΰτω τοΰ φόβου καί τρόμου δια- 
σπειρομένου καί τών ’Ισραηλιτών άπελπιζομένων τοΰ νά εργασθώσι τοΰ 
λοιπού, έξαναγκασθώσι ν’ άναχωρήσωσι τής πατρώας αυτών γής, ής τό 
Σύνταγμα καί οί Νόμοι όφείλουσιν αύτοϊς πάσαν προστασίαν, δι’ ό τήν 2Αν 

’Απριλίου έτραυματίσθησαν υπό Χριστιανών ό Σάββας Βελέλης, ’Ιάκωβος 
Τσεζάνας καί άλλοι.

Τήν 3Ψ ’Απριλίου, ό υποπρόξενος τής Γαλλίας Φίλιππος Φαύλδ, 'Ρου- 
βίν Μουστάκης, Δαυίδ ’Ιωνάς, Μόρδος Λέων, Ναούμ Νοσιάν, ’Ιωνάς 
Πολίτης, Πάρις Βελέλης, ’Αβραάμ Βελέλης καί άλλοι. Τήν 4Ψ ’Απριλίου 
ό Μεναχέμ Μπεχιάρ, Χανανέν Σφόρνος καί άλλοι. Τήν έΤν ’Απριλίου 

’Αβραάμ Μπάλιστρας, Ψιάκος, υιός τοΰ ’Αβραάμ Βιτάλ, Σαμουήλ Βιτάλ, 
Βιβάντες ’Αβραάμ καί πληθύς άλλων' καί εκτός τών ανωτέρω οί πολΐται 
είσπίπτοντες εις τάς οικίας τών ’Ισραηλιτών, έπυροβόλουν εν ταϊς ο’ικίαις 
αυτών, έθραυον διά λίθων τάς κεράμους, τάς ύάλους τών παραθύρων, καί 
πάν ό,τι εβραϊκόν εΰρισκον έκτεθειμένον, άλλοι άλλους Εβραίους έρριπτον 
εις τήν θάλασσαν επιβιβαζομένους πρός άναχώρησιν διά τήν αλλοδαπήν, 
άλλοι έθραυον τά μνημεία αυτών καί διέπραττον πάσαν κατ’ αυτών βανδα
λικήν πράξιν, καί άλλοι συνηγορούν κατά τών Εβραίων δημοσία έν τε τή 
Πλατεία, καφφενείοις, ο’ινοπωλείοις καί όπου ύπήρχον όμιλοι πολιτών, εν 
οΐς δεκρίνοντο προπάντων οί εις τήν άντιπολίτευσιν άνήκοντες, οϊ τινες έπι- 
δεξίως διαστρέφοντες πάσαν κυβερνητικήν υπέρ τής διατηρήσεως τής τάξεως 
πράξιν, καί έγκολπούμενοι πάσαν φευδή διάδοσιν, δυναμένην νά έρεθίζη τά 
πνεύματα τών πολιτών, όπως έπέλθωσιν αίματοχυσίαι, άπέστελλον 
τακτικώς διατριβάς καί αρθρίδια εις τάς εν Άθήναις τής άντιπολιτε ύσεως
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εφημερίδας, 'όπως οΰτω γενικεύσωσιν, εί δυνατόν, τό κακόν, καί όμως εν ώ 
ταΰτα διεδραματίζοντο ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, ατινα ήσαν διε- 
σκορπισμένα εις διάφορα κέντρα τής τε εβραϊκής καί τής πόλεως πρός άπο- 
λύτρωσιν των 'Εβραίων καί σύλληφιν των αυτουργών, εν ω πλεΐσται πρά
ξεις εκ τών ανωτέρω έτελοΰντο ενώπιον του ’Αστυνόμου Πιέρρη, του βοη
θού αότοΰ Άλβάνα καί τοϋ άρχικλητήρος αύτοϋ ’Αντωνίου Πηλοΰ, μ’ όλα 
ταΰτα ούδένα τών δραστών έγνώρισαν, ούδένα τούτων δι’άναφοράς των πρός 
την εισαγγελίαν άνεφερον, αλλά τουναντίον ενεθάρρυνον αυτούς διά τής 
αρνητικής αυτών υπηρεσίας, καθ’ ά μη συλλαμβάνοντες, ούδ’ άναφέροντες 
τούς τάς έγκληματικάς πράξεις διαπράττοντας.

Ό αστυνομικός κλητήρ Σπυρ. Αιτσιαρδόπουλος άπελύθη τής υπηρεσίας 
διαταγή τοϋ Νομάρχου, διότι περέλειφε τό καθήκον αύτοϋ iva προστα- 
τεύση Ίσρηλίτας διρομενους παρά τώ Όθωμανικώ προξενείου (όρα έγγρα
φον ύπ’ άριθ. 513 τής 6ΎΚ ’Απριλίου 1891 τοϋ αστυνόμου). Ό αστυνόμος 
Λέων. Πιέρρης διά τοϋ ύπ’ άριθ. 471 τής 25Κ ’Απριλίου 1891 εγγράφου 
του αποπειράται νά δικαιολογήση τόν επί κεφαλής τών ταραξιών Πλα- 
τσαϊον έπιτεθέντα καί έξυβρίσαντα την Στρατιωτικήν αρχήν, άναφέρων ότι 
οΰτος παρεπονεθη απλώς κατά τών Στρατιωτικών, ώς κακοποιησάντων 
γεροντά τινα (τό έγγραφον τοϋτο εύρίσκεται εν τή σχετική δικογραφία 
κατά Πλατσαίου).

’Εκτός τών ανωτέρω τήν 44ν ’Απριλίου Χριστιανοί ε’ισβαλόντες εν τή 
εβραϊκή συνοικία περιφρουρουμενη ύπό Στρατ. δυνάμεως, καί συναντήσα- 
ντες επί τής δημοσίας όδοΰ τήν Ίσραηλίτιδα 'Ροζίναν Μουζάν έπυροβόλη- 
σαν άναιτίως κατ’ αυτής εκ τοϋ σύνεγγυς, με τά όποια εφερον περίστροφα, 
ή δε σφαίρα διαμπάξ διεπερασε τήν κοιλίαν αυτής ένώπιον τών Στρα
τιωτών καί αστυνομικού κλητήρος, οϊτινες δεν ήδυνήθησαν ν’ άντιληφθώσι 
τών αυτουργών τής πράξεως, ό δε αστυνόμος Πιέρρης μεταβάς αμέσως επί 
τόπου, καί ενεργήσας αυτοπροσώπως εξετάσεις πρός άνακάλυφιν τών 
αυτουργών, δεν ήδυνήθη ν’ άνακαλύφ r\ αυτούς, οΰς όμως άνε- 
κάλυφαν αυθωρεί ai είσαγγελικαί άρχαί, άμα επί τόπου μετέβησαν καί δι’ 
εγγράφου ύπ’ άριθ. 1.509 τής 5^ ’Απριλίου 1891 τοϋ είσαγγελέως τών 
Πρωτοδικών πρός τήν άνακριτικήν ’Αρχήν κατηγοροϋνται ο'ι άνακαλυφθέ- 
ντες αυτουργοί οϊτινες διά τοϋ ύπ’ άριθ. 221 ίδιου μηνάς καί ’έτους βουλεύ
ματος τοϋ συμβουλίου τών Πλημμελειοδικών, έπικυρωθέντος δι’ άλλου τοϋ 
συμβουλίου τών Έφετών, παρεπέμθησαν ένώπιον τοϋ αρμοδίου κακουργιο- 
δικείου ϊνα δόσωσι λόγον τής πράξεως αυτών επί άποπείρα φόνου.
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Εντεύθεν έτι μάλλον πεισθεΐσα ή εισαγγελία περί τής νωχελοϋς καί 
έκνόμου διαγωγής τής ’Αστυνομίας, δ είσαγγελεύς των Πρωτοδικών διά 
τοϋ ύπ’ άριθ. 1.583 τής 4W ’Απριλίου 1891 εγγράφου του, παραγγέλλει 
τω άστυνόμω Πιέρρη, iva άναφέρη εάν άνευρε καί συνέλαβε τινα των 
δραστών καί τίνες ουτοι, ό δε αστυνόμος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 156 τής 5% 
Απριλίου ίδιου έτους εγγράφου του υποβάλλει ότι: «τά αστυνομικά όργα
να δεν παρευρέθησαν κατά τούς τραυματισμούς ή κατά τάς ένεργεθείσας 
βιαιοπραγίας, άλλ ’ ως έπληροφορήθην ουτοι έπαθον εις διάφορα σημεία 
ευρισκόμενοι καί συνεπώς αγνοώ όποιοι οί δράσται».

Δι’ ετέρου εγγράφου ύπ’ άριθ. 1.649 τής PW Απριλίου ε.έ. διαβιβα- 
σθέντος τω άστυνόμω Πιέρρη, δ είσαγγελεύς τών Πρωτοδικών Κεφαλάς 
επέστησε μεγάλως την προσοχήν τούτου επί τών διαπραττομένων εγκλη
μάτων, έχοντος επί λέξεσι τάδε.

«Ώς γνωστόν κατ’ αύτάς διεταράχθη σπουδαίως ή ενταύθα δημοσία 
τάξις, πλεΤστοι τών ’Ισραηλιτών έτραυματίσθησαν καί πολλά μέχρι τοϋδε 
έλαβαν χώραν εγκλήματα καί τέλος έδέησε να περιφρουρηθή άπασα ή 
εβραϊκή συνοικία δι’ ισχυρός στρατιωτικής δυνάμεως, όπως προληφθώσιν 
ai επιθέσεις κατά τών Εβραίων' ανάγκη πάσα iva ή κατάστασις αυτή 
καταπαύση, έφ’ ω σάς παρακαλοϋμεν όπως έπιστήσητε τήν ύμετέραν προ
σοχήν επί τών ταραξιών τούτων, συλλαμβάνοντες αυτούς επ’ αύτοφώρω, 
καί καταγγείλητε πάντα όστις ήθελε φωραθή εξερεθίζων δημοσία ή δι’ 
άλλου τρόπου τούς πολίτας κατά τών Ίσραητλιτών, άναφέρητε δέ ήμϊν, εί 
δυνατόν, καί τούς ύποκινήσαντας ή εξακολουθοϋντας νά ύποκινώσι τούς 
πολίτας εις τοιαύτας έκνόμους πράξεις». Ώς δέ μή ήρκει τό έγγραφον 
τούτο δ είσαγγελεύς τών Πρωτοδικών τήν ιδίαν ταύτην ημέραν τής 
Απριλίου διεβίβασε τώ ίδίω άστυνόμω Πιέρρη καί τό ύπ’ άριθ. 1.651 
έγγραφόν του, εν ω τάσσει προθεσμίαν, όπως άναφέρη αύτώ τούς αυτουρ
γούς περιέχον τάδε.

«Παρακαλοϋμεν ημάς, όπως εντός δύο τό πολύ ημερών μάς άποστείλη- 
τε ακριβή έκθεσιν πάσης τελεσθείσης κατά τάς ημέρας ταύτας, ήτοι διαρ- 
κοϋντος τοϋ ερεθισμού κατά τών Εβραίων, ένεκεν τοϋ διαπραχθέντος φόνου 
κατά τής 'Ρουμπινής Σάρδα, εγκληματικής πράξεως, άναφέροντες τούς δρά- 
στας, ώς καί τάς μαρτυρίας ας ήδυνήθητε μέχρι τοϋδε νά συλλέξητε, πρόο
δε κατάλογον τών ονομάτων τών ύποκινησάντων τάς τοιαύτας κατά τών 
Εβραίων επιθέσεις, όπως προβώμεν εις τήν αύστηράν αυτών τιμωρίαν κατά 
νόμον». 'Όμοιον δέ τοιοϋτον έγγραφον άπεστάλη καί πρός τήν Μοιραρχίαν.
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Τήν ακόλουθον ημέραν, ήτοι την 1(Τν ’Απριλίου έ.έ. έπελθών έν τη 
εβραϊκή συνοικία ò άνεφιός τοΰ δημάρχου, b Θεμιστοκλής Καπότζαρης, 
φέρων άνά χεΐρας ρόπαλον ήρξατο ραπίζων τούς Ίσραηλίτας εν μέσω τής 
στρατιωτικής δυνάμεως, άνθιστάμενος καί εις αυτήν ταύτην, δι’ δ καί συλ- 
ληφθείς παρεπέμφθη τή άνακρίσει διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1.720 τής ΚΤΙϊ ’Απρι
λίου εγγράφου αυτής καί τής άνακρίσεως περαιωθείσης, ό ανωτέρω Καπό
τζαρης παρεπέμφθη ενώπιον των πλημμελειοδικών διά βουλεύματος τοΰ 
συμβουλίου των Πλημμελειοδικών επί άδίκω επιθέσει καί διαταράξει τής 
ειρήνης των πολιτών, δστις καί κατεδικάσθη διά τής ύπ’ άριθ. 502 τής 12V 
’Ιουλίου 1891 άποφάσεως τοΰ συμβουλίου τών εν Κερκύρα Πλημμελειο- 
δικών ε’ις τρίμηνον φυλάκισιν κατ’ αντιμωλίαν.

Συνεπεία δέ τών ανωτέρω τής Εισαγγελίας εγγράφων, ή μέν Μοιραρ
χία καί στρατιωτική άρχή εκτελοΰσαι νομίμως το εαυτών καθήκον, ότέ 
μέν συνελάμβανον επ’ αύτοφώρω τούς ταραξίας, ότέ δέ ύπεδείκνυον δι’ 
εγγράφου αυτών τώ είσαγγελεϊ τούς αυτουργούς καί πρωτουργούς, οΐον 
τόν Θεμιστοκλή Καπότζαρην, Νικόλαον Μπάκαν ή Νίκαρδον, Ανδρέαν 
Σγοΰρον καί άλλους, περί ών διετάσσετο άνάκρισις, καθ’ ά προκύπτει εκ 
τών εγγράφων τής Εισαγγελίας ύπ’άριθ. 1.725 τής 11*Κ ’Απριλίου καί 
1.751 τής 137Κ ίδιου μηνάς καί έτους, έπί διαταράξει τής ειρήνης τών 
πολιτών καί άλλαις έγκληματικαΐς πράξεσι, ή δέ ’Αστυνομία, ής τά όργα
να έτύγχανον εντόπια γνωρίζοντα κάλλιστα πάντα πολίτην καίτοι ενώπιον 
αυτών διεπράττοντο τά όργια, ου μήν ουδόλως ήδυνήθη νά άναφέρη τή 
Εισαγγελία ένα τών αυτουργών τών απείρων τελεσθεισών πράξεων, άλλ’ 
ουδέ καν ένα τών ταραξιών.

Τήν 25rìv ’Απριλίου έ.έ. πλεΐσται νέαι επιθέσεις έλαβον χώραν παρά 
τών πολιτών κατά τών ’Ισραηλιτών, έξωθι τοΰ έμπορικοΰ καταστήματος 
τών αδελφών Μόρδου-Ξαφίρου συνήχθησαν όμιλοι πολιτών καί άγυιοπαί- 
δων, έπί κεφαλής έχοντες τόν Σπυρίδ. Πλατσαϊον, Σπυριδ. Κοματά, ανα
γνώστην, Γεώργ. 'Ρίγανών καί άλλους ανήκοντας άπαντας εις τήν μερίδα 
τής άντιπολιτεύσεως, οϊτινες άπεπειράθησαν έν μέση ημέρα δι’ απειλών, 
ύβρεων καί φωνασκών νά κλείσωσι τό ανωτέρω κατάστημα τοΰ Ξαφίρου' 
άλλοι όμιλοι πολιτών έκακοποίησαν διαφόρους Ίσραηλίτας έξελθόντας τοΰ 
ένεχυροδανειστηρίου, οϊτινες φοβηθέντες έτράπησαν εις φυγήν, οι δέ 
πολΐται παρηκολούθουν αυτούς μέχρι τής εβραϊκής συνοικίας, ύβρίζοντες 
αυτούς, εϊτα έπετέθησαν έν μέση πλατεία κατά τοΰ μεγαλεμπόρου Μάρ
κου Έιγένη, περιήχροντο τάς οδούς έρεθίζοντες τούς Χριστιανούς καί διε-
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μαρτύροντο κατά τής στατιωτικής δυνάμεως, καθ’ ά διακωλυούσης τούς 
ταραξίας iva είσέλθωσιν, έν τή εβραϊκή συνοικία' καί εν ω ταϋτα πάντα 
έτελοΰντο ενώπιον των αστυνομικών οργάνων παρακολουθούντων τούς 
ταραξίας καί τούς διαδηλωτάς, ή αστυνομία, ου μόνον δεν ελάμβανε μέρος 
πρός καθησύχασιν αυτών, άλλ ’ ουδέ καν έφρόντιζεν ΐνα άναφέρη τή Εισαγ
γελία τους ταραξίας τής ειρήνης τών πολιτών, δι’ ο ό είσαγγελεύς τών 
Πρωτοδικών ήναγκάσθη διά του ύπ’ άριθ. 1.900 τής 2^ ’Απριλίου εγγρά
φου αύτοΰ, Ϊνα προσκαλεση τόν αστυνόμον καί γνωρίση αύτώ τούς δρά- 
στας, εχοντος ώς εξής.

«Πληροφορηθεντες δτι χθες καί σήμερον έπετέθησαν διάφοροι πολΐται 
κατά ’Ισραηλιτών, καί ούδεμίαν παρ’ υμών μέχρι τοϋδε έλάβομεν γνώσιν, 
σάς παρακαλοϋμεν ϊνα εντός τής ημέρας γνωρίσητε ήμΐν όποιας πράξεις 
έλαβον χώραν, καί ποιας θέσεις κατά τίνων καί ποιοι δράσται, όπως 
προβώμεν εις τήν κατά Νόμον τιμωρίαν αυτών, καθ’ όσον δέν πρέπει καθ’ 
έκάστην νά διασαλεύηται ή τών πολιτών ειρήνη».

’Εντεύθεν υποχρεωθείς ό αστυνόμος ν’ άπαντήση εις τό έγγραφον τούτο, 
βέβαιοί διά τού ύπ’ άριθ. 471 τής 254ί ’Απριλίου 1891 πάσας τάς ανωτέ
ρω σκηνάς, προσθέτει όμως, ότι μέχρι τής στιγμής εκείνης δέν κατόρθω
σε νά μάθη τούς επιτεθέντας κατά τού 'Ριγένη, υποδεικνύει δέ ώς ταρα
ξίας τόν Λιναρά καί Αμάραντον, διότι οΰτοι πρώτον ειχον ύποδειχθή υπό 
τού διοικητού τών προφυλακών Λοχαγού τού Πεζικού Αντωνιάδου.

Κατά τήν 54ν μ.μ. ώραν τής 27Ίϊ ’Απριλίου έ.ε. ’Ισραηλίτης τις 
προσήλθεν ε’ις τήν προκυμαίαν μετά τών αποσκευών αυτού ϊνα άναχωρήση 
διά τού κατ’ εκείνην τήν ώραν άναχωρούντος Αυστριακού άτμοπλοίου, 
ένθα ένωθέντες πολλοί τών πολιτών έπετέθησαν κατ’ αυτού καί τόν έρρι- 
φαν εις τήν θάλασσαν' ή πράξις αυτή έτελεΐτο ενώπιον τών αστυνομικών 
οργάνων, ό δέ αστυνόμος, κατά τό ε’ιωθός, ουδόλως άνέφερε τήν αξιόποι
νον ταύτην βανδαλικήν πράξιν πρός τήν Εισαγγελίαν, ήτις πληροφορη- 
θεΐσα, παρ’ άλλων περί τής άνωτέρω πράξεως διεβίβασε πρός τόν αστυνό
μον Πιέρρην τό ύπ’ άριθ. 1.968 τής 2871$ Απριλίου έ.έ. έγγραφον, περιέ- 
χον επί λέξεσι τάδε.

«ΙΙαρακαλεΐσθε ϊνα εντός τής ημέρας μάς γνωρίσητε ποιος ό ριφθείς εις 
τήν θάλασσαν ’Ισραηλίτης, ποιοι αστυνομικοί κλητήρες ενώπιον τών οποί
ων έγένετο ή πράξις καί πληροφορούμενος ύπό τών ιδίων, καί παντός 
άλλου παρευρεθέντος εις τόν τόπον τής πράξεως, όποιοι οί δράσται, μάς 
άναγγείλητε τά ονόματα αυτών, όπως προβώμεν εις τήν καταδίωξιν καθ’
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'όσον ή έξώθησις των πολιτών εις τοισύτας κατά των Εβραίων εκδικήσεις, 
ού μικράν βλάβην προσφέρη καθ’ έκάστην τή κοινωνία».

Ό δε αστυνόμος Πιέρρης άπαντών εις τό ανωτέρω τής Εισαγγελίας 
έγγραφον διά του ύπ’ άριθ. 436 τής 2^ ’Απριλίου εγγράφου του, ομολο
γεί εν αύτω την πράξιν, βέβαιοί ότι ήτο παρών ο αστυνομικός κλητήρ Γ. 
Πρίφτης κατά την πράξιν, πλήν άλλ ’ όμως γνωρίζει τή Εισαγγελία ότι 
οΰτε ήδυνήθη ν’ άνεύρτ) τους δράστας οΰτε νά π ληροφο
ρ ηθ ή] περί αυτών.

Τής μεγίστης τών αστυνομικών οργάνων άδρανείας καί ολιγωρίας 
ενεκεν, καί τών εκ τούτων διαδιδόμενων φευδών διαδόσεων, ò είσαγγελεύς 
τών Πρωτοδικών δι’ εγγράφου αύτοϋ ύπ’ άριθ. 1.975 τής 29^ ’Απριλίου 
ε.ε. πρός τόν άστυνόμον Πιέρρην, ήναγκάσθη iva γνωρίση αύτώ την έν 
γένει διαγωγήν τής αστυνομίας επί τών διαπραττομένων εγκλημάτων, 
εχοντος οΰτω πως.

«Περιήλθεν εις γνώσιν ημών ότι οι άστυνομικοί διέδωσαν περί τοϋ 
φόνου τής Ίσραηλίτιδος 'Ρουμπίνας Σάρδας, ότι αυτή ήτο χριστιανή, ότι 
ή αστυνομία συνέλαβε τούς ενόχους τοϋ διαπραχθέντος εγκλήματος καί 
υπέδειξε τά ίχνη τοϋ αδικήματος πρός τήν δικαστικήν άρχήν, άλλ ’ ότι αυτή 
άπέλυσεν αυτούς, καί διαφόρους άλλας φευδεϊς φήμας, τεινούσας εις τό νά 
έπιτείνωσι τόν ερεθισμόν καί τήν διχόνοιαν τών πολιτών καί ταϋτα παρά 
τών οργάνων εκείνων, άτινα είσί τεταγμένα υπέρ τής τέξεως' δι’ ό 
έφιστώμεν τήν προσοχήν υμών κ. άστυνόμε, επί τής διαγωγής ταύτης 
τινών εκ τών οργάνων σας, καί γνωστοποιήσητε αύτοϊς, ότι θέλομεν έπι- 
λαμβάνεσθαι αμέσως άνακρίσεως κατά παντός όστις ήθελε φωραθή υποπί
πτουν εις τοιαύτας κατά τής τάξεως πράξεις, καθ’ ά παραβαίνων τάς δια
τάξεις τοϋ Ποινικού Νόμου. Ό δέ άστυνόμος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 480 τής 
30W ’Απριλίου 1891 εγγράφου αύτοϋ «εκφράζει μεγίστην απορίαν πώς 
κλητήρες τινές έπέδειξαν συμεριφοράν άντίθετον πρός τόν εαυτών προϊστά
μενον καί εναντίον εις τάς ρητάς αύτοϋ διατάξεις». Καί όμως ai ανωτέρω 
ύπ’ άριθ. 323, 348 κ.τ.λ. ε.ε. άποφάσεις τοϋ δικαστηρίου τών Πλημμε- 
λειοδικών, δι’ ών κατεδικάσθησαν επιεικέστατα οι άστυνομικοί κλητήρες 
αύτοϋ, άποδεικνύουσιν άναμφιλέκτως καί άνευ απορίας, ότι οΰτοι άσυστό- 
λως καί δημοσία κατεπάτουν τάς διατάξεις τοϋ Ποινικού Νόμου, παρο- 
τρύνοντες εις ερεθισμόν καί διχόνοιαν τούς Χριστιανούς κατά τών Εβραί
ων, καί απορίας τώ όντι άξιον τυγχάνει πώς ό τοσοΰτον κηδόμενος τής 
ειρήνης καί ησυχίας τών πολιτών άστυνόμος, 6 τάς άνωτέρω διαταγάς
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δόσας πρός τά όργανα αύτοϋ διά την τήρησιν τής τάξεως, δεν ήδυνήΟη τό 
παράπαν νά πληροφορηθή περί τής παρανόμου αυτών συμπεριφοράς, άφ’ 
ου επί ημέρας ολοκλήρους έτελοϋντο φρικώδεις καί βάρβαροι παντός είδους 
πράξεις, εντός καί εκτός τής εβραϊκής συνοικίας, χωρίς νά ύποδειχθή αυτώ 
εκ τοσούτων αστυνομικών οργάνων, ά είχε διεσκορπισμένα εις διάφορα 
κέντρα, εις δράστης εις ταραξίας, εις ύποκυνητής ή τουλάχιστον εϊς διαδη
λωτής. Άλλ ’ όποιαν συμπεριφοράν τών αστυνομικών αύτοϋ οργάνων ήδύ- 
νατο νά ύπαινεχθή ώς άντιβαίνουσαν τόν Νόμον άφ’ ου ό ίδιος αυτός αστυ
νόμος, ού μήν άμβλυωπεϊ πρός πάσαν τελουμένην κολάσιμον πράξιν κατά 
τών Εβραίων, άλλά καί πληροφορούμενος περί αυτών σιωπά.

Ή ήπια καί γλυκεία συμπεριφορά τών δικαστικών, Στρατιωτικών καί 
διοικητικών ’Αρχών κατ’ άρχάς διαρκοΰντος τοϋ φανατισμού, εΐτα δέ τού
του ολίγον καταπαύσαντος, ή αυστηρά αυτών ενέργεια κατά τών ταραξιών 
έφερεν αποτέλεσμα ώστε ο'ι Εβραίοι ένθαρρυνόμενοι ν’ άρχίσωσι καί αΰθις 
τάς εργασίας αυτών εντός τής εβραϊκής συνοικίας, άλλά τοϋτο άπαρίσκεν 
πρός οΰς ειχον συμφέρον νά διατηρηθή ή μάλλον είπεϊν νά άναζωπυρωθή 
ό φόβος καί δ τρόμος τών Εβραίων, δπως καταλάβη αυτούς απελπισία καί 
σπεύσωσι νά έγκαταλείφωσι τήν γήν τής γεννήσεώς των, διότι ai δημοτι- 
καί έκλογαί προσήγγιζον, τήν 30ην ’Απριλίου εισέρχονται εν τή εβραϊκή 
συνοικία διάφοροι τών πολιτών, σύν οΐς καί ό Γεώργιος Στίνης, οϊτινες 
έπιτεθέντες άνευ λόγου κατά δύο γερόντων ’Ισραηλιτών καταγινομένων εις 
τήν εργασία των, ήτοι κατά τοϋ Δαβίδ Μεζάν καί Μωϋσή Βελέλη, έφό- 
νευσαν αυτούς, τόν μέν διά σφαίρας πολύκροτου, τόν δέ διά μαχαίρας 
είσδυσάσης κατά τήν κάτω κοιλίαν.

Ό αστυνομικός κλητήρ Μουχούρης παρών κατά τήν πράξιν συλλαμβά
νει τόν φονέα Στίνην καί όμως άφίησιν αυτόν ελεύθερον προσέρχεται αυθω
ρεί επί τόπου ό αστυνόμος Πιέρρης, προβαίνει εις εξετάσεις περί τών φόνων 
καί τών δραστών έξετάζων καί αυτόν τόν αστυνομικόν κλητήρα Μουμού- 
ρην καί τούς μέν φόνους επαληθεύει, τούς δέ δράστας αδυνατεί νά μάθη 
προσκαλούνται μετά τούτο οί εισαγγελείς, ών πρώτος φθάνει εις τόν τόπον 
τής πράξεως ό ε’ισαγγελεύς τών Πρωτοδικών Κεφαλάς, δστις ευρίσκει τόν 
τε αστυνομικόν κλητήρα Μουμούρην καί ’Αστυνόμον Ναπολέοντα Πιέρρην 
καί έξετάζων αυτούς περί τών δραστών άμφότεροι προσεποιήθησαν άγνοι
αν' ό είσαγγελεύς μή πεισθείς εις τούς λόγους αυτών, καί πληροφορηθείς 
δτι ό ρηθείς άστυνομικός κλητήρ Μουμούρης εύρίσκετο παρών κατά τήν 
πράξιν διέταξε τήν σύλληφιν αύτοϋ, δτε έξελθόντες τοϋ παραθύρου οί
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Ίσραηλΐται Μωϋσής ’Όσμος, 'Ρομάνος Βήτας καί άλλοι έβεβαίουν τόν 
εισαγγελέα δτι ό ρηθείς κλητήρ Μουμούρης γνωρίζει τόν φονέα, διότι 
συνέλαβεν αυτόν καί άφήκε νά δραπέτευση ό δε Μουμούρης επί παρουσία 
τοΰ ’Αστυνόμου τά πάντα ήρνεΐτο πρός τόν Εισαγγελέα.

Έκ των ένεργηθεισών αυθωρεί υπό τοΰ Είσαγγελέως τούτου εξετάσε
ων διαφόρων πολιτών, προέκυφεν δτι ο φονεύς τραπείς εις φυγήν μετά την 
έκτέλεσιν των φόνων, ένεχείρισε τά δπλα αύτοϋ πρός τόν ’Αντώνιον Μέρ- 
μηναν έλαιομέτρη τοΰ καταστήματος Δαμύρη, ό δέ Είσαγγελεύς αμέσως 
προέβη εις ερεύνας εν τή αποθήκη των αδελφών Δαμύρη, δι’ ών επέτυχε 
νά δοθώσιν αύτώ τά δπλα, δι’ ών έτελέσθη ò φόνος, ήτοι εν πολύκροτον 
καί μίαν μάχαιραν ύπό τοΰ ανωτέρω Μερμηνά παρ’ ου κατά πρώτον έμαθε 
παρόντος καί τοΰ αστυνόμου Πιέρρη δτι ό φονεύς ύπήρξεν δ ανωτέρω Στί- 
νης, δτι αυθωρεί δ Είσαγγελεύς συντάξας τήν ύπ’ άριθ. 2.035 τής 30Κ 

’Απριλίου εκθεσίν του, άπέστειλεν αυτήν τώ ’Ανακριτή, εν ή περιγράφων 
τά καθ’ εκαστα τής πράξεως, παρήγγειλε τήν εκδοσιν εντάλματος συλλή- 
φεως κατά τοΰ φονέως καί συνάμα έμήνυε καί τόν ανωτέρω αστυνομικόν 
κλητήρα Μουμούρην ώς συνεργόν τής πράξεως' καί δμως ως μή έλάμβα- 
νε χώραν ουδόν τών ανωτέρω δ αστυνόμος Πιέρρης τήν έπομένην ημέραν, 
ήτοι τήν Μαΐου αποστέλλει τώ ανωτέρω είσαγγελεΤ τών Πρωτοδικών 
Κεφαλά τήν ύπ’. άριθ. 495 αναφοράν αύτοΰ, εν ή εκθέτει δτι «φθάσας έκεΤ 
(έπί τοΰ τόπου τής πράξεως) έπληροφορήθην παρά τών ’Ισραηλιτών δτι 
πλησίον τής συμβάσης σκηνής ήτο δ αστυνομικός κλητήρ Μουμούρης καί 
εξετάσας τοΰτον μοί άνέφερεν δτι είδε φεύγοντα καί κρατούντα πολύκρο
τον τόν Γ. Στίνην, άλλ ’ δτι δέν ήδυνήθη νά συλλάβη αυτόν, διότι ήμπο- 
δίσθη ύπό τοΰ Γ. Βλάχου καί I. Σάρπα Αγιώτη». Πλήν ταΰτα γράφων 
εν τή αναφορά του λησμόνησεν δτι καθ’ ήν στιγμήν μετέβη επί τόπου, δ 
είσαγγελεύς τών Πρωτοδικών, ου δ’ αυτός δστις, κατά τό ’έγγραφόν του 
επληροφορήθη ύπό τοΰ Μουμούρη περί τών δραστών, ούδέ δ Μουμούρης 
άπειληθείς ύπό τοΰ είσαγγελέως, δέν άνέφερε ποσώς εις τοΰτον όποιοι οί 
δράσται καί καταφανής άπόδειξις τυγχάνει ή αυθωρεί σύλληφις τοΰ αστυ
νομικού κλητήρος Μουμούρη ενώπιον αύτοΰ τοΰ ’Αστυνόμου καί ή κατά 
τούτου κατηγορία επί συνεργία. "Οθεν καί αν πρός στιγμήν παραδεχή τις 
τά εν τή εκθέσει τοΰ ’Αστυνόμου άναφερόμενα, ώς αληθή, καθαρά συνέ
πεια δτι παρέβη τό καθήκον αύτοΰ γινώσκων τούς δράστας τοΰ φόνου, καθ’ 
ήν στιγμήν μετέβη έπί τόπου δ είσαγγελεύς τών Πρωτοδικών, χωρίς ν’ 
άναφέρη αύτούς εις τοΰτον, έξετάζοντα αυτόν, μόλον δτι ήδύνατό τις νά
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φέρη καί κρίσιν δτι ό ρηθείς ’Αστυνόμος βουλόμενος ν’ απόκρυφη τούς δρά- 
στας των φόνων, προσεποίηθη άγνοιαν τώ εΐσαγγελεΐ, άμα δμως εΐδεν δτι 
ή Εισαγγελία τά πάντα άνεκάλυφεν, ήτοι δπλα, φονεΤς, μάρτυρας καί 
συνεπώς πάσα περαιτέρω άποποίησις των δραστών ήτο πλέον ματαία καί 
ήδύνατο νά έπιβαρύνη την θέσιν του αστυνομικού οργάνου αύτοΰ Μουμού- 
ρη κατηγορηθέντος, ώς άνω εϋρηται, επί συνεργία φόνου, ύπ’ αυτού τού 
Είσαγγελέως, ήναγκάσθη νά όμολογήση τά εν τώ ανωτέρω ύπ’ άριθ. 495 
εγγράφω αύτοΰ άναφερόμενα, άλλ ’ ίσα ίσα ή συμπαραβολή τού ύπ’ άριθ. 
2.035 εγγράφου τού είσαγγελέως τής 30'^ ’Απριλίου μετά τού ανωτέρω 
εγγράφου τού αστυνόμου Πιέρρη τής 1W Μαΐου, άποδείκνυσι διαυγώς 
οποία ή πρόθεσις αυτού, καί όποϊαι ai πρός τά αστυνομικά αύτοΰ όργανα 
όδηγίαι' άλλως τό εαυτού καθήκον έκτελών ώφειλεν, εί μέν τώ δντι 6 
αστυνομικός κλητήρ Μουμούρης τώ άνέφερεν δσα εν τή αναφορά αύτοΰ 
περιγράφει, νά τά ύποβάλλη αμέσως τώ ε’ισαγγελει, άμα έφθασεν επί 
τόπου ή τουναντίον άπεκρυφεν αύτώ δ Μουμούρης τά περί συλλήφεων τού 
Στίνη, ώφειλε νά καταδίωξη αύτόν κατά νόμον iva απόδειξη διά τής μηνύ- 
σεως ταύτης, δτι τώ δντι τινά τών οργάνων αύτοΰ απέδειξαν συμπεριφο
ράν αντίθετον πρός τόν εαυτόν προϊστάμενον κι ούχί συμπεριφοράν σύμ
φωνον πρός τούτον, οϊα ή τού Μουμούρη, ήν άσπάζεται καί αποπειράται 
νά δικαιολογήση.

'Οποία ή συμπεριφορά αύτοΰ υποδεικνύεται καί εκ τών κατωτέρω γεγο
νότων. Περί την 54ν ώραν μ.μ. τής 35ί Μαΐου έ.ε. διεδόθη δτι άνθρωπός 
τις μεταβάς παρά τώ έμπορικώ καταστήματι τών ’Ισραηλιτών αδελφών 
Μόρδο-Ξαφίρου, δστις άπεπειράθη iva φονεύση ένα εξ αύτών τόν ’Αλέξαν
δρον, αλλά τούτου φωνάζοντος βοήθειαν, ό αποπειραθείς ερριφε χαμάς την 
μάχαιραν καί έτράπη εις φυγήν. Ταΰτα πληροφορηθείς δ είσαγγελεύς τών 
Πρωτοδικών καί συναντήσας τόν αστυνόμον Πιέρρην παρά τώ έμπορικώ 
τού παθόντος καταστήματι ήτήσατο παρ’ αύτοΰ πληροφορίας περί τε τής 
πράξεως καί τού δράστου' ούτος δέ τού άπήντησεν δτι δνειρον εΐδον οί 
Μόρδο καί τά πάντα είσί φευδή' «πώς φευδή τά πάντα» τώ άπήντησεν δ 
είσαγγελεύς εν ω άνευρέθη ή μάχαιρα έριμμένη παρά τήν θύραν τού κατα
στήματος, δι ής δ άγνωστος άπεπειράθη νά φονεύση τόν ’Αλέξανδρον καί 
κατεσχέθη ύπό τής άρχής; «Ίσως», άνταπήντησεν δ άστυνόμος Πιέρρης, 
«έρριφαν αύτήν οί ίδιοι άδελφοί Ξαφίρου, iva ουτω άναγκάσωσι τήν στρα
τιωτικήν δύναμιν, καθ’ ά δηλοϊ, νά ϊσταται παρά τή θύρα, δπως πωλώσιν 
άκωλύτως τά εμπορεύματα αύτών». «Τί λέγεται» τώ άπαντά δ είσαγγε-
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λεύς, «πώς είναι δυνατόν οι ’ίδιοι νά έρριφαν την μάχαιραν, έν ώ ό δρά
στης έθεάθη υπό κυρίων καί κυριών εντός τοϋ ίδιου καταστήματος ευρισκο
μένων, καί μάλιστα τών κυριών λιποθυμησασών κατά τάς κραυγάς τοϋ 
Αλεξάνδρου καί την θέαν τής μαχαίρας;». Εις ταϋτα μη έχων ν’ άντείπη 
b ’Αστυνόμος άπεμακρύνθη μειδιών.

Κατανοήσαντος τοϋ Είσαγγελέως δτι b αστυνόμος Πιέρρης άπεπειράτο 
iva αποπλάνηση αυτόν, μετέβη έν τώ καταστήματι τών παθόντων παρ’ ών 
έλαβε τάς δέουσας πληροφορίας περί τε τής πράξεως καί τών χαρακτηρι
στικών του δράστου, ήτοι τής ηλικίας, τής κοινωνικής τάξεως, τοϋ ανα
στήματος καί ’ιδίως δτι επί τοϋ προσώπου αύτοϋ έφερεν ουλήν, έπελήφθη 
αμέσως αυτοπροσώπως εξετάσεων δι ’ ών έπληροφορήθη δτι τρεις πολΤται 
έφερον τοιαύτας ούλάς κατά πρόσωπον, ών τά ονόματα λαβών πρός σημεί- 
ωσιν έζήτησεν υπό τής ’Αστυνομίας τήν ενώπιον αύτοϋ προσαγωγήν, καί 
οι μέν δύο τωόντι προσήχθησαν οΐτινες ύποδειχθέντες πρός τούς παθόντας 
δέν άνεγνωρίσθησαν ώς δράσται, b δέ τρίτος δμως δστις ήτο b Κωνστα
ντίνος Τριαντάφυλλος τοϋ Σπυρίδωνος, επιλεγόμενος Νανάης, ούδέ συνε- 
λαμβάνετο υπό τής ’Αστυνομίας, ούδέ έφαίνετο πλέον μετά τήν πράξιν, εις 
ά καπηλεία καθ’ έκάστην μετέβαινεν' ή άφάνεια αΰτη τοϋ Νανάη καί ή μή 
άνεύρεσις αύτοϋ ύπό τής αστυνομίας, έτι μάλλον έπειθον τόν εισαγγελέα 
τών Πρωτοδικών περί τής ενοχής αύτοϋ, διό τή 6*1 Μαΐου 1891 άπέστει- 
λεν έγγραφον πρός τήν Μοιραρχίαν φέρον Δ. Ύ. δι’ ου ένετείλατο αύτή τήν 
σύλληφιν τοϋ ανωτέρω Τριανταφύλλου, καί ταϋτα διενεργοϋντο έν μυστι- 
κότητι τής ’Αστυνομίας. (Τό ανωτέρω έγγραφον υπάρχει έν τή σχετική 
δικογραφία κατά Τριανταφύλλου). Κατά δέ τήν 97ίν ώραν μ.μ. τής 135ί 
Μαΐου b ρηθείς Νανάης συλλαμβάνεται ύπό τής Χωροφυλακής έντός τοϋ 
Αύστριακοϋ ’Ατμοπλοίου μέλλοντος κατ’ έκείνην τήν ώραν ν’ άναχωρήση 
διά Πρέβεζαν, καί έξεταζόμενος ύπό τοϋ υπομοιράρχου Νικολάου Γουνε- 
λίδη ώμολόγησε τήν πράξιν αύτοϋ καί συγχρόνως άνεγνωρίσθη ύπό τών 
παθόντων αδελφών Ξαφίρου ένώπιον τοϋ άνακριτοϋ, τής δέ άνακρίσεως 
περαιωθείσης παρεπέμφθη ένώπιον τοϋ δικαστηρίου τών Πλημμελειοδικών 
καί δικασθείς μετά μακροχρόνιον προφυλάκισιν, κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 
διά τής ύπ’ άριθ. 566 τής 16ης Αύγούστου 1891 άποφάσεως τοϋ δικαστη
ρίου τών Πλημμελειοδικών.

Έκ τών ανωτέρω δύναταί τις νά συμπεράνη περί τής αλήθειας τών 
ονείρων, ώς έχαρακτήρισε τήν ανωτέρω πράξιν b αστυνόμος Πιέρρης, ώς 
έπίσης καί περί τών πληροφοριών, ας έδιδε τώ Είσαγγελεΐ, δτι αύτοί οί
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αδελφοί Μόρδο-Ξαφίρο έρριφαν επί τούτου την μάχαιραν 'όπως φυλάττω- 
νται υπό στρατιωτικής δυνάμεως καί πωλώσιν άφοβους τά εμπορεύματα 
αυτών. Δύναται δε νά θαυμάση την ενεργητικότητα καί δραστηριότητα τοϋ 
αστυνόμου Πιέρρη πληροφορούμενος ότι έκτελεσθείσης τής ανωτέρω αξιο
ποίνου πράξεως την 3*>ν Μαΐου έ.έ. καί τοΰ δράστου άνακαλυφθέντος ύπό 
τής Εισαγγελίας καί άναζητουμένου κατά τάς ημέρας τής 4W καί 5^ 
Μαΐου καί διαβιβασθέντος πρός την Μοιραρχίαν τοϋ εγγράφου τοϋ Είσαγ- 
γελέως περί συλλήφεως τοϋ άποπειραθέντος Τριανταφύλλου κατά την 6^ν 
Μαΐου, δ αστυνόμος Πιέρρης εξεταζόμενος ύπό τοϋ άνακριτοΰ την 5^ν 
Μαΐου καταθέτει ότι δέν ήδυνήθη νά μάθγ] εΐσέτι τις ό 
αυτουργός τής πράξεως. Ή κατάθεσις αύτοϋ υπάρχει εν τή αυτή 
δικογραφία κατά Τριανταφύλλου.

Τά ανωτέρω γεγονότα είσίν αύτόλαλα, καταδεικνύοντα ύπό ποιων 
αισθημάτων πρός διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως ένεφορεΐτο ό αστυνόμος 
Πιέρρης καί όποϊαι ai νόμιμοι αύτοϋ ένέργειαι κατά τό εβραϊκόν ζήτημα, 
εξ ών δύναται τις εν πλήρει πεποιθήσει, εάν καί τά αστυνομικά αύτοϋ 
όργανα ύπεδείκνυον συμπεριφοράν αντίθετον ή καθ’ όλα σύμφωνον πρός 
τόν εαυτών προϊστάμενον. ’Αξιόν δέ παρατηρήσεως τυγχάνει ότι τό δια- 
λαληθέν ύπό τοϋ άστυνόμου όνειρον τών αδελφών Μόρδο-Ξαφίρο αύθωρεί 
μετέστη εις ’Αθήνας καί τυπωθέν εν τώ φύλλου τής « Άκροπόλεως» διεδό- 
θη καθολικώτερον όπως ίσως άποπλανηθώσιν ai δικαστικαί άρχαί καί 
έξάφη ετι μάλλον τόν ερεθισμόν τών Χριστιανών κατά τών ’Ισραηλιτών 
πρός βλάβην τής δημοσίας τάξεως, άλλ ’ εύτυχώς τό όνειρον επραγματο- 
ποιήθη καί φαντασιώδης διά τόν αστυνόμον δράστης άνεκαλύφθη, συνελή- 
φθη, ώμολόγησε τήν πράξιν καί δικασθείς κατεδικάσθη.

Άλλ’ ώς μή ήρκουν ai απάνθρωποι διενεργηθεϊσαι πράξεις κατά τών 
Εβραίων, ή νωχέλια καί κουφότης, ήν επέδειξαν τά αστυνομικά όργανα 
πρός άνακάλυφιν τών δραστών, άνεφάνησαν μ’ όλα ταϋτα ζωηρότατα εις 
τόν μεταξύ αύτών καί τών πολιτών συστηθέντα συνεταιρισμόν άγοράζοντα 
τάς άποσκευάς καί τά έπιπλα τών άναχωρούντων Εβραίων εις εύτελεστά- 
την αξίαν καί μεταβαλλόμενα εις επισήμους δημοπράτας (διότι εφερον τήν 
άστυνομικήν στολήν) έπί πολλάς ημέρας ’έθεσε λόγω κερδοσκοπίας τά 
παρά τών Εβραίων ύπ’ αύτών αγοραζόμενα έπιπλα εν τώ κέντρου τής 
αγοράς παρά τώ φαρμακείου τών αδελφών Κόλλα διεγείροντα τήν αηδίαν 
καί άγανάκτησιν παντός τιμίου πολίτου' όθεν τά ταχθέντα πρός στήριξιν 
τής τάξεως αστυνομικά όργανα μακράν τοϋ νά επιδιώκωσι τήν έπιτέλεσιν
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τοΰ καθήκοντος αυτών πρός καταδίωξιν καί σύλληψιν των διαπραττόντων 
τάς μάλλον ανήκουστους καί απάνθρωπους πράξεις, έπεδόθησαν εις την 
αίσχράν κερδοσκοπίαν τής μεταπωλήσεως τής κινητής των Εβραίων περι
ουσίας καί έντεΰθεν πας έκαστος δύναται νά εννοήση εάν τά αστυνομικά 
όργανα έπιπόθουν την άποκατάστασιν τής τάξεως ή τουναντίον την παρά- 
τασιν τής άξιοδακρίτου εκείνης των 'Εβραίων καταστάσεως, εν ή άνεύρι- 
σκον τό ίδιον αυτών χρηματικόν συμφέρον. Εις μάλιστα τών μάλλον περί 
τά τοιαϋτα κερδοσκόπων καταφαίνεται ò Γεώργ. Πηλός ποτέ ’Αναστασί
ου, αδελφός τοΰ άρχικλητήρος τής ’Αστυνομίας Άντων. Πηλοϋ, τοΰ έξ 
απορρήτων παρά τώ άστυνόμω Πιέρρη δστις περιβεβλημένος τής αστυνο
μικής τόλμης καί ενεργητικότητας τοΰ άδελφοϋ αύτοϋ άπήτει άπειλητικώς, 
iva λαμβάνη τά έπιπλα τών Εβραίων εις εύτελεστάτην αξίαν τούς δέ άνθι- 
σταμένους καθύβριζε καί έρράπιζεν. Καί μάρτυς τούτων τυγχάνει καί ή ύπ’ 
άριθ. 799 τής 11W ’Οκτωβρίου άπόφασις τοΰ δικαστηρίου τών ΓΙλημμε- 
λειοδικών ήτις λίαν επιεικώς, δι’ ής έπεβλήθη αύτώ ποινή τριακονταδράχ- 
μου προστίμου, λίαν επιεικώς, δικασθέντι. Εν τώ διαστήματι τριών σχε
δόν μηνών άπό τής 1W ’Απριλίου, καθ’ δ διεπράττοντο πάσαι at άνομίαι, 
πάσαι ai παραβάσεις τών διατάξεων τοΰ Ποιν. Νόμου, οΐον ύβρεις, άπει- 
λαί, τραυματισμοί, βλάβαι εκ προθέσεως, άδικοι επιθέσεις, άπόπειραι, 
εμπρησμοί καί λεηλασίαι, διαταράξεις τής ησυχίας τών πολιτών, άπόπει- 
ραι φόνου, αντιστάσεις κατά τής αρχής καί τέλος φόνοι. Καθ’ δ περιε- 
φρουρεΐτο ή εβραϊκή συνοικία ύπό στρατιωτικής δυνάμεως, ενισχύετο δέ 
αΰτη καθ’ έκάστην ύπό τής Κυβερνήσεως διά νέων δυνάμεων καί Χωρο
φυλακής, οί δικασταί πάντες έδιωρίσθησαν προσωρινοί άνακριταί, ai δέ 
είσαγγελικαί, διοικητικάί καί στατιωτικαί άρχαί παρευρίσκοντο άδιαλεί- 
πτως εν τή εβραϊκή συνοικία, εν τώ τόπω τών ταραχών πρός άπόσβεσιν 
μεγαλυτέρου κακοΰ καί κατεύνασιν τοΰ έρεθισμοΰ τών χριστιανών, ό 
δήμαρχος Κερκυραίων Μιχαήλ Θεοτόκης, ως τοιοΰτος, καί ώς πολίτης 
μεγάλως ήδύνατο νά έπενεργήση πρός καθησύχασιν τών ταραξιών καί πρό
ληψην τών απευκταίων καί βαρβάρων τελεσθεισών πράξεων κατά τάς απο
φράδας έκείνας ημέρας, ουδέ καν ένεφανίσθη δπως συνεργασθή μετά τών 
ανωτέρω αρχών πρός άποκατάστασιν τής διασαλευθείσης τάξεως. Τουνα
ντίον οί φίλοι καί συγγενείς αύτοΰ, οιοι δ Θεμιστοκλής Καπότζαρης, Σπυ- 
ρίδ. Πλατζαϊος ίερεύς, Σπυρίδ. Κομματάς αναγνώστης, Γεώργ. Αιναράς, 
Περικλής Σιμονέτης, Γεώργ. Στίνης, Αευθεριώτης ’Ιωάν, έφημεριδιογρά- 
φος καί πλεϊσται άλλοι καταδικασθέντες συνήργουν διά τήν εξόντωσιν καί
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άπόδρασιν τών ’Ιουδαίων, τά δε φύλλα των εφημερίδων τής συμπολιτεύ- 
σεως Κερχυραϊχά χαί δή τά ύποστηρίζοντα τά πολιτικά αύτών φρονήματα 
εδημοσίευον πάσαν φευδή διάδοσιν, τείνουσαν iva έπιτείνη τόν ερεθισμόν 
των Χριστιανών χατά των ’Ιουδαίων. Δ ιελάλουν δτι ή φονευθεΐσα ή το χρι- 
στιανή όνομαζομένη Μαρία Δεσύλλα, χαί δτι άνεμένετο δ πατήρ αυτής εξ 
Ίωαννίνων, εν ω τουναντίον ή δολοφονηθεϊσα έγεννήθη εν Κερχύρα χατά 
τό έτος 1883 υπό τοΰ πατρός αυτής Βήτα χαί τής συζύγου του' δτι χατά 
τούς ’ιατρούς δ θάνατος τής δολοφονηθείσης προήλθεν εξ αιμορραγίας, χαί 
δτι εν τω σώματι αυτής δεν εύρεθη ρανίς αίματος.

Έχάχιζον τούς άναχριτάς χαί εισαγγελείς ώς μή εχτελούντας τό 
χαθήχον αυτών χαί επετίθεντο χατά τών εφημερίδων εκείνων, αϊτινες εχ 
φιλανθρωπίας χινούμεναι ΰφωσαν τήν φωνήν των υπέρ τής χαταπαύσεως 
τών βαρβάρων πράξεων χατά τών ’Ισραηλιτών. ("Ορα Κερχυραϊχήν εφη
μερίδα «Ό ’Επόπτης» άριθ. φύλλ. 721-722, 725-726 χ.τ.λ. τοΰ μηνάς 
Μαΐου 1891). Οί άγρυπνοι φίλοι χαί ύποστηριχταί τής αστυνομίας 
εύρίσχοντες χαταφύγιον χαί ύποστήριξιν εις τάς στήλας τής εν Άθήναις 
έχδιδομένης έφημερίδος «Άχρόπολις» διά τών εχ Κερχύρας ανταποκρίσε
ων των, έχάχιζον τήν Κυβέρνησιν χαί τάς επιτόπιους άρχάς, δτι δεν ενήρ- 
γουν συμφώνως τω πνεύματι τής αστυνομίας, ύπεστήριζον τήν υπάνθρω
πον τής ανθρωποθυσίας συνήθειαν παρά τοΐς Έβραϊοις, επετίθεντο χατά 
τοΰ είσαγγελεως τών Πρωτοδικών δτι ε’ισήγαγεν ενώπιον τοΰ δικαστηρί
ου τών Πλημμελειοδικών τά αστυνομικά όργανα, iva δόσωσι λόγον τών 
αξιοποίνων αύτών πράξεων χαί περιποιούντο κατ’ αυτής, δτι άναχωροΰσιν 
οι Εβραίοι άνεξετάστως διά τήν αλλοδαπήν βουλόμενοι νά διασπείρωσι τώ 
λαώ τήν ιδέαν δτι φονεις ε’ισίν οί γονείς αυτοί τής δολοφονηθείσης, ’ιδέαν 
τήν όποιαν δ αστυνόμος καί τά αστυνομικά αυτού όργανα προσεπάθησαν 
νά μεταδόσωσι τοΐς πάσι. ("Ορα «Άκροπόλιν», άριθ. φύλλ. 14, 17, 18, 
19, 21 χ.τ.λ. Μαΐου 1891).

Ή «Παλλιγγενεσία» εν τω ύπ’ άριθ. 8.137 τής 8^ς ’Απριλίου φύλλω 
αυτής έδημοσίευσεν δτι ή φονευθεΐσα ήτο χριστιανή, άπαχθεΐσα εξ ’ίωαν
νίνων διά τήν άνθρωποθυσίαν. Οί αυτοί οΰτοι άνταποκριταί τής άντιπολι- 
τεύσεως άποστέλλουσιν εκ Κερχύρας εις τήν εφημερίδα τής ’Αλεξάνδρειάς 
«ή 'Ομόνοια» διατριβήν δημοσιευθεΐσαν εις τό ύπ’ άριθ. 3.187 φύλλον 
αυτής, δι’ ής εβεβαίουν δτι ή δολοφονηθεϊσα 'Ρουμπίνα ήτο χριστιανή. 
Πικρώς χατεφέρετο χατά τής άναχρίσεως δτι δέν συνέλαβεν ους ύπέδειξεν 
ή άστυνομία ενόχους (δήλα δή τούς γονείς τής δολοφονηθείσης) έπήνει τήν
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αστυνομίαν Κέρκυρας δτι ένήργησε μετά δραστηριότητας καί έπιτηδείως 
καί τέλος ύπεστήριζε τό έθιμον τής ανθρωποθυσίας (δρα «'Ομόνοια» άριθ. 
3.187 τής 17/29 Απριλίου 1891). Ai εν Κέρκυρα έκδιδόμεναι εφημερίδες 
«ό ’Εργάτης» καί «ή ’Αλήθεια» εντολήν έχουσαι νά εξερεθίζωσι τό χρι
στιανικόν πνεύμα κατά τών Εβραίων, διέδιδον καθ’ έκάστην άπειρα <ψευ
δολογήματα, τείνοντα νά έπιτείνωσι τό κατά τών Εβραίων μίσος τών Χρι
στιανών, ενέπαιζον τάς επιτόπιους άρχάς καί τήν Κυβέρνησιν, έσυνηγόρουν 
υπέρ τής αστυνομίας καί έξεθείαζον τόν άστυνομικόν κλητήρα Άντών. 
Πηλόν, κυρίως δέ «ή ’Αλήθεια» έδυσφόρει λίαν επί τώ άκούσματι δτι οι 
Ίσραηλΐται επανέρχονται καθ’ ήν στιγμήν προσεγγίζουσιν ai δημοτικαί 
έκλογαί, ομολογούσα άπροκαλύπτως δτι αυται συνδέονται μέ τά πρόσφα
τα τής 'Εβραϊκής συμβάντα. Ή δέ έφημερίς «ό ’Εργάτης» άναμασσοΰσα 
τά αυτά ώδύρετο επί τή άπολύσει τοΰ ίκανοτάτου καί έντιμοτάτου Ναπο- 
λέοντος Πιέρρη καί λάβρως επέπεσε κατά τών μή φίλων τοΰ Τρικουπισμοϋ 
(δρα «’Αλήθεια» φύλλ. 4, 7κ.τ.λ. «Εργάτην» φύλλ. 43, 51 κ.τ.λ., ’έκτα
κτον παράρτημα τούτου τής 25W ’Απριλίου 1891) καί ώς μή ήρκεσαν 
ταϋτα εξεδίδοντο κατά πάσαν στιγμήν τής ημέρας έντυποι φευδεΐς διαδό
σεις, άχρονολόγητοι, ανυπόγραφοι υπό τών τυπογραφείων εκείνων εξ ών 
εξεδίδοντο τ’ άνωτέρω δύο φύλλα σκοπόν έχουσαι ένα καί τόν αυτόν, νά 
επιτείνωσι τόν φανατισμόν τών Χριστιανών, πρός κάκωσιν τών 'Εβραίων, 
'όπως ουτω διαδιδομένου τοΰ φόβου άναγκάσωσιν αυτούς νά μεταναστεύ- 
σωσιν. Συνεπώς τών άνωτέρω αναφαίνονται μετ’ ου πολύ καί οι ύπέρμα- 
χοι τοΰ χριστιανισμού ύποστηρικταί, οι δύο κορυφαίοι τής άντιπολιτεύσε- 
ως αρχηγοί, ’Ιάκωβος Πολυλάς καί Γεώργ. Θεοτόκης, εξ ών ό μέν γρά- 
φων κατά πρώτον εν τή ’Εθνική (δρα φύλλ. «’Εθνικής» άριθ. 143 τής 25Ίί 
Μαΐου 1891) εκθέτει άνυπογράφως τούς άντισημιτικούς λόγους, οΐτινες 
ώθησαν τούς Κερκυραίους εις τάς άνωτέρω βανδαλικάς πράξεις, έπιτίθεται 
κατά τής Κυβερνήσεως, δτι περιέβαλε τούς Εβραίους διά προνομίων, εγεί
ρει τήν φωνήν αύτοΰ υπέρ τών συκοφαντουμένων Χριστιανών, υπέρ τών 

’Ισραηλιτών, μέμφεται τήν άνάκρισιν ώς μή συλλαβοΰσαν τινά καί κατα
λήγει εις τό δτι ai διαπραχθεΐσαι όμότητες ε Ì ς ας έλαβον μέρος καί 
οι φίλοι τοΰ Θεοτόκη, έλαβον άφορμήν εκ τών άνωτέρω, συνε- 
βούλευε δέ πρός τό συμφέρον τών’Ισραηλιτών, νά άραιωθώσιν 'όσον 
τό δυνατόν περισσότερον, iva έπέλθη αγαθή λύσις' εις δέ τά 
φύλλα τής έφημερίδος αύτοΰ «'Ρήγας δ Φεραΐος» άνατυπώνων εξ άλλων 
εφημερίδων άρθρα κατά τών Εβραίων (δρα «'Ρήγας δ Φεραΐος», φύλλ.
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άριθ. 385 καί 386 τής 51$ καί 9*1$ ’Ιουνίου 1891), επιπίπτει λάβρους κατά 
τής Κυβερνήσεως διότι οί Ίσραηλϊται έπανακάμπτουσιν εις την πατρίδα 
αυτών Κέρκυραν, διότι δ εν ’Αγγλία πρεσβευτής τής Ελλάδος Γεννάδιος 
διά τοϋ πρός τάς ξένας δυνάμεις εγγράφου αότοϋ εξύβρισε καί έσυκοφά- 
ντησε δήθεν την Κέρκυραν, καί τέλος μετά τάς έκλογάς εκφωνεί κατά την 
7Ίν καί 87>ν ’Ιουλίου έν δημοσίοις συναθροίσεσι τούς φιλιππικούς αύτοϋ υπέρ 
τοϋ Θεοτόκη λόγους δι ’ ών έξ άκρας χαράς κινούμενος αποδίδει την νίκην 
τοϋ ύπερφηφίσαντος δημάρχου Θεοτόκη εις την δικαίαν καί ανδρικήν έξέ- 
γερσιν τοϋ Κερκυραϊκοΰ λαοϋ, ήν διήγηρεν εις τάς καρδίας αύτοϋ ή άγα- 
νάκτησις, ήν έπέφερεν ή μωρά καί άδικος πρός τήν Επτάνησον καί Ιδίως 
πρός τήν Κέρκυραν διαγωγή τής παρούσης Κυβερνήσεως επί των εβραϊκών 
συμβάντων, καί τέλος συγχαίρει τόν λαόν 'ότι έπάλαισε πρός τόν σπουδαΐον 
εκλογικόν όγκον τών 'Εβραίων, οΐτινες καί τήν φοράν ταύτην ΰφωσαν θρα- 
σεΐαν τήν κεφαλή... κ.τ.λ. (όρα «'Ρήγας δ Φεραϊος» άριθ. 389 καί 390 τής 
13*1$ καί 19*1$ ’Απριλίου 1891). Έν τούτοις δ δήμαρχος Κερκυραίων, όστις 
ούδέν ελαβεν ενεργόν μέρος πρός κατάπαυσιν καί πρόληφιν τών όλως βαρ- 
βαρικών καί φρικωδών διαπραχθεισών κατά τών Εβραίων πράξεων, εγεί
ρεται ΐνα διεκδικήση τήν ύβρισθεΐσαν καί συκοφαντηθεΐσαν Κέρκυραν υπό 
τοϋ έν Αγγλία πρεσβευτοϋ τής Ελλάδος Γενναδίου, καί τυγχάνει φήφι- 
σμα τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου Κερκυραίων τήν 31*ΐν Μάίου 1891 (καθ’ ον 
χρόνον έκυρίευεν δ φανατισμός κατά τών Εβραίων), δι’ ου διαμαρτύρεται 
κατά τοϋ εγγράφου τοϋ πρεσβευτοϋ, όπως οΰτω επισημοποιηθή παρά, τώ 
λαώ ή πρός τούς Εβραίους στοργή δήθεν τής Κυβερνήσεως, ως δυναμένη 
νά έπιδράση κατά τάςμελλούσας δημοτικάς έκλογάς (όρα «'Ρήγας δ Φερ- 
ραΐος» άριθ. 386 τής 5*1$ ’Ιουνίου 1891).

Ό δέ Γ. Θεοτόκης διά τοϋ ύπ’ αύτοϋ έκφωνηθέντος λόγου τήν 30*1ν 
’Ιουνίου κατά τινα διαδήλωσιν τής άντιπολιτεύσεως άνομολογών ότι ή στυ- 
γιρά δολοφονία έγέννησεν ζήτημα, όπερ συνετάραξε τήν κοινωνίαν, κακί
ζει έμπαθώς τήν Κυβέρνησιν, ίσχυριζόμενος ότι αντί ν’ άνακαλύφη αυτή 
τούς ένοχους καί καθησυχάση τήν έξεγερθεϊσαν τών πολιτών συνείδησιν διά 
τής εύρέσεως τής αλήθειας, συνετέλεσε διά τής συμπεριφοράς αύτής, ΐνα 
μή άνακαλυφθή ή άλήθεια, ΐνα οί Εβραίοι διασαλπίσωσιν ότι χεΐρες χρι
στιανών τό ανοσιούργημα έτέλεσαν, καί κλαίει ότι ήκολούθησεν αληθής 
διωγμός κατά τών χριστιανών!!! Καί λυπεΐται ότι υπό τοϋ πρεσβευτοϋ έν 

’Αγγλία έσυκοφαντήθη ή Επτάνησος, διότι τό άπήτει τό έκλογικόν συμ
φέρον κατά τάς παραμονάς τών έκλογών. Τών έκλογών τελεσθεισών και
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του δημάρχου Θεοτόκη ύπερφηφίσαντος προετάθησαν πρός τό δημοτικόν 
Συμβούλων υπό τής μερίδος αύτοΰ ώς αστυνόμοι καί ύπαστυνόμοι τής 

’Αστυνομίας Κέρκυρας οί επαξίους άγωνισθέντες κατά τά εβραϊκά Ναπολέ
ων Πιέρρης αστυνόμος, Νικόλ. Άλβάνας καί Άντών. Πηλός άρχικλητήρ 
ώς ύπαστυνόμοι. Έκ πάντων των άνωτέρω γεγονότων καί τής αλληλου
χίας αυτών άριδήλως καταφαίνεται 'ότι εάν μη ώσιν αποδεδειγμένοι οί 
κακούργοι οί διαπράξαντες την στυγιράν δολοφονίαν τής Ίσραηλίτιδος 
'Ρουμπίνας Σάρδα, είσίν όμως αποδεδειγμένοι όποιοι οί παρασύραντες την 
Κέρκυραν εις την άτιμωτέραν θέσιν, όποιοι οί ύποκινήσαντες τόν κατά των 
Εβραίων διωγμόν καί όποιοι οί καταπατήσαντες τό εαυτόν καθήκον, προ- 
δίδοντες παν τό πάτριον χάριν τοΰ εκλογικού συμφέροντος.

Έν Κέρκυρα τή 15Q Δεκεμβρίου 1891 
Θεαγ. Κεφαλάς 

(Είσαγγελεύς)
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Επιστολή Η. Καγκάδη προς Θ. Δεληγιάννη, 14/6/1891

ΕΦΛ, Αρχείο Δεληγιάννη, φάκ. BVI/106, 
έγγρ. 30, πρωτότυπο

Έμπιστευτική

Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε.
’Από τής ημέρας τής ενταύθα άφίξεώς μου, διά του κ. Θ. Λιμπρέτου, 

διεμήνυσα πρός υμάς τά τής ενταύθα λίαν δυσαρέστου τότε καταστάσεως 
τής δημοσίας τάξεως καί τής καταστάσεως είς ήν εύρον την άνάκρισιν επί 
τώ φόνω τής Ίσραηλίτιδος 'Ρουμπινής Β. Σάρδα, κρίνω δ’ εύλογον καί 
ήδη εν συντόμω νά εκθέσω ύμιν τά περί τής ύποθέσεως ταύτης.

Την W ’Απριλίου 1891 ημέραν Δευτέραν καθ’ ώραν κυμαινομένην άπό 
τής 11W π.μ. μέχρι τής 2*$ μ.μ. άπωλέσθη ή κόρη αΰτη, ένώ μετέβαινε, 
κατά τούς ’ισχυρισμούς των γονέων καί οικείων αυτής ν’ άγοράση χαλβάν 
πέντε λεπτών. Καθ’ ώρας 3 μ.μ. ήρχισεν ή άναζήτησις τής κόρης υπό των 
συγγενών αυτής, καθ’ ώρας δέ 54ν ή 6Ψ εσπερινήν, είδοποιήθη καί ή 

’Αστυνομία, βραδύτερον δέ καί κήρυξ διέτρεχε τάς οδούς τής πόλεως 
κηρύττων την απώλειαν, έξηκολούθησε δ’ ή άναζήτησις μέχρι τού μεσονυ
κτίου, εν τώ μεταξύ, κατά τήν ώραν, κωφάλαλός τις Εβραίος ήρχισε 
νά διηγήται διά σχημάτων δτι 4 άνθρωποι, οΰς εΐδεν ολίγον έξωθεν τής 
πόλεως, άπήγον τήν κόρην, καλέσασαν αυτόν είς βοήθειαν άλλ ’ είς μάτην, 
διότι πλησιάσας έλαβε κτύπημα κατά κεφαλής διά μαχαίρας, ήτις, λίαν 
παραδόξως, μόνον τό άνω πλάγιον μέρος τού πίλου αυτού διέσχισεν ολί
γον. Έν τούτοις δ πατήρ τής κόρης έπέστρεφε τό μεσονύκτιον άπρακτος 
είς τήν οικίαν, εξακολουθούσης τής άναζητήσεως έν τε τή πόλει καί τοΐς 
προαστείοις υπό διαφόρων συγγενών ως καί υπό αστυνομικών οργάνων. 
Περί ώραν δέ 2?ν τού μεσονυκτίου τής Τρίτης, ό πατήρ τής κόρης Β. Σάρ- 
δας, στενοχωρηθείς, ώς έλεγεν, εν τώ οΐκω αυτού επί τή μή άνευρέσει τής 
κόρης, ήθέλησε νά έξέλθη καί πίη εις τι καφφενέϊον καφέν, συνοδευθείς υπό
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τών παρατυχόντων ’Ισραηλιτών 'Ρουβέμ ’Όσιμού καί Σολ. Γκοστέϊν, ενώ 
δ’ άνήρχοντο την οδόν τών Μερκαντικών, εν η τά πλεΐστα Ίσραηλιτικά 
καταστήματα ύπάρχουσιν, έσκέφθη νά έρευνήση εις τούς πυλώνας δύο 
οικιών καί δταν έστράφησαν εις τινα στενωπόν, ήρεύνησεν εις θύραν καί 
παρετήρησε σάκκον κατακείμενον ον, παρά τάς παρατηρήσεις τών συνο
δοιπόρων αύτοΰ ότι θά ήτο λαθρεμπόρευμά τι ή παλαιά δέρματα ερριμμέ- 
να άφοΰ είδε καλλίτερου, άνεφώνησεν ότο ήτο σώμα ανθρώπινον, μετ’ ολί
γον δ’ έξήγαγον τόν σάκκον εν τή δδώ καί άνοίξαντες αυτόν εύρον τό 
πτώμα τής 'Ρουμπινής Β. Σάρδα, φέρον τραύμα εις τόν λαιμόν, πεφραγ- 
μενον διά τριχών έκ τής κόμης τής κόρης, τό πρόσωπον δε καί Ιδία τούς 
οφθαλμούς έχοντας εγκαύματα πολλά καί καλυπτόμενου έκ τής άσβεστου, 
πολλά δε τραύματα καί εις τάς χεΐρας. Τότε ò πατήρ ήρχισε νά όλολύζη 
καί προσεδραμον επί ταϊς φωναΤς αυτού πολλοί, εν οΐς αστυνομικός τις 
κλητήρ καί ό Νασσώ Μουστάκης, εν τώ μεταξύ δ’ 6 πατήρ λαβών, άγνω
στον διά τί, τόν σάκκον αίμόφυρτον διηυθύνθη πρός τήν οικίαν αύτοΰ όπό- 
θεν μετ’ ολίγον έζητήθη καί έλήφθη ύπό τής ’Αστυνομίας δ σάκκος, 
ώδηγήθησαν δ’ οί παραστάντες κατά τήν ενεύρεσιν τού πτώματος εις τήν 

’Αστυνομίαν καί τήν πρωίαν ήρξατο ή άνάκρισις άπό τού κωφαλάλου, 
όστις ότέ μεν διά σχημάτων έλεγεν ότι ούχί 4 ανθρώπους, άλλ ’ εις τάς 4 
μ.μ. εΐχεν ΐδει άπαγομένην τήν κόρην καί ότι είδε τό μέρος ένθα έφόνευ- 
σαν αυτήν ότέ δ’ έδείκνυε δύο αντίθετα σημεία ώς τόπον εκτελέσεως τού 
εγκλήματος καί θύραν τινα εν τή εβραϊκή εφ’ ής δήθεν έγένετο ή σφαγή 
τής κόρης, ή θύρα δ’ αυτή έπιδεικτικώς κατασχεθεΐσα έκομίζετο ύπό τών, 
εις ήν άνήκεν εβραϊκήν οικίαν κατοίκων, εις τήν Ανάκρισιν, αίμοβαφής, 
έρεθισθέντος ούκ ολίγον τού χριστιανικού πλήθους.

Συγχρόνως συνελήφθη, ώς ύποπτος, χωρικός τις πωλητής ώών, ό Ίω. 
Καρύδης, διότι είχε πολλήν οικειότητα μετά τής κόρης φιλοδωρών αυτήν 
ενίοτε δι’ ώών, τούτον έπιδειχθέντα είς τόν κωφάλαλον άνεγνώρισεν οΰτος, 
γνωρίζων έκ τών προτέρων, ώς τόν άπαγαγόντα τήν κόρην καί φονεύσα- 
ντα αυτήν, βραδύτερου όμως έρωτηθείς καί παρ’ έμοΰ, έπιμόνως ήρνήθη 
ότι ούτος ήτο δ φονεύς ύποδείξας ώς φονέα τόν 'Ρουβέμ ’Όσμον καί άλλους 

’Ισμαηλίτας. Έν τούτοις οί κρατηθέντες Εβραίοι άπελύθησαν χωρίς κάν ν’ 
άπαγγελθή κατηγορία, δ δέ Καρύδης έκρατεΐτο τούτου δ’ ένεκα ήρχισεν 
έρεθιζόμενος δ κόσμος καί έκμετάλλευσις κατάλληλος ύπό τών πολιτευο- 
μένων τού έρεθισμοΰ καί έπιθέσεως καθ’ έβραίων νά λαμβάνωσι χώραν, ή 
δ’ άνάκρισις, ίθυνομένη έξ άρχής καί κατά βήμα ύπό τού είσαγγελέως τών
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Έφετών, νά περιπλανάται είς τά ύποδειχθέντα υπό του κωφαλάλου μέρη 
καί είς τό χωρίο τοΰ Ί. Καρύδη iva εξακρίβωση τό ύπ’ αύτοΰ προβληθέν 
άλλοθι, παριδοϋσα τάς εξ αρχής βαρυνούσας Εβραίους ενδείξεις, αΐτινες 
συμψηφίζονται είς τά εξής γεγονότα, αΐτινα κατ’ εμέ έδικαιολόγουν άριστα 
την εν αρχή προφυλάκισιν αυτών, οΰτω δε θά προλαμβάνοντο αί κατόπιν 
λυπηραί σκηναί καί b αποκλεισμός των Εβραίων εν τη συνοικία αυτών υπό 
διαρκή φρούρησιν.

1. ’Αντίφασις ’όσον αφορά την ώραν τής απώλειας τής κόρης (άπό 10% 
π.μ. μέχρι 2«ί μ.μ.).

2. Άρνησις κατ’ άρχάς απόλυτος τοΰ ότι έκτυπήθη ή κόρη κατά την 
ημέραν τής απώλειας υπό τών οικείων αυτής καί ομολογία κατόπιν περί 
έλαφροτάτου κτυπήματος υπό τής μητρός.

3. ’Απάθεια τοΰ πατρός εν τε τη έρεύνη πρός άναζήτησιν, τή εύρέσει 
τοΰ πτώματος καί κατόπιν τή ’Αστυνομία μέχρι τής άνακρίσεως, σιωπή δ’ 
άκρα αύτοΰ καί τών μετ’ αύτοΰ κρατουμένων 'Ρ. ’Όσμου, Σ. Γκοστεΐν καί 
Νασσώ Μουστάκη πρός τήν εν τή ’Αστυνομία καί κατά πρόσωπον αύτών 
λεχθεί σαν πρός αύτούς υπόνοιαν ότι b φόνος εγένετο εν τή οικογένεια καί 
έξ άμελείας, τών τραυμάτων έπιγενομένων iva συγκαλυφθή έπιτηδείως b 
εξ άμελείας φόνος καί νεΰμα λίαν εκφραστικόν τοΰ Ρ.’Όσμου πρός τόν 
πατέρα κατά τήν στιγμήν τής εν τώ κρατηρίω άπομονώσεως.

4. Περίπατος διά πόσιν καφφέ ύπό τοΰ πατρός καθ’ ώραν 2αν τοΰ μεσο
νυκτίου καί άνίχνευσις, εν τοιαύτη ώρα είς δύο μόνον θύρας καί πρό τής 
θύρας τής στενωποΰ τής άνευρέσεως καί επιμονή αύτοΰ είς τό μέρος εκείνο 
παρά τάς άποτροπάς τών άλλων. Αντίφασις δέ μεταξύ τών 3 άνευρετών 
τοΰ σάκκου τις πρώτον παρετήρησεν αύτόν.

5. Παραλαβή αμέσως ύπό τοΰ πατρός τοΰ περιέχοντος τό εξαχθέν 
πτώμα αίμοφύρτου σάκκου καί δρομαία φυγή πρός τήν οικίαν αύτοΰ.

6. Ανεύρεσις πτώματος εν θύρα οικίας, ής εν πάτωμα Ιδιοκτησία τοΰ 
πατρός καί κατοικία τοΰ Νασσώ Μουστάκη τοΰ πολλών ανθρώπων άστεα 
ίδόντος καί νόον γνόντος.

7. Παράπονα πικρά μάμμης τής κόρης πρός τόν Νασσώ, πρό τής 
εύρέσεως τοΰ πτώματος καί κατά τήν άναζήτησιν τής κόρης, ότι ή νύμφη 
αύτής έκτύπησε τήν κόρην καί έρριψε ταύτην χαμαί καί εξύβρισις δεινή 
κατά τής νύμφης.

8. Σφογγάρισμα τοΰ πατώματος τής οικίας κατά τήν ημέραν τής άνευ
ρέσεως τοΰ πτώματος, δικαιολογηθέν διά τής προφάσεως τών, μετά πολ-
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λάς ημέρας, τοΰ Φάσχα εορτών.
9. Διανυχτέρευσις τής μητρός τής κόρης εν τή οικία τής συγγενούς αυτής 

Άλλέγρας Σάρδα καί άπόκρυφις τοΰ γεγονότος τούτου, άναχώρησις δ’ 
αίφνηδία τής Άλλέγρας εις ’Αλεξάνδρειαν, ένθα έξετασθεΐσα άπεσκώπησεν 
καί αυτή την διανυκτέρευσιν.

10. ’Ύποπτος παραμονή, κατά την lO'h τής νυκτός τής 1% Απριλίου 
τοΰ Νασσώ Μουστάκη εν τισιν άποκέντροις δένδροις παρά τώ Έβραϊκώ 
νεκροταφείου, ώς έάν κατασκόπευεν εκεί άνάπτων καί πυρεία.

11. Προτροπή τοΰ Νασσώ Μουστάκη κατά τό μεσονύκτιον τής 
Απριλίου πρός τινας μετ’ αύτοΰ καί πολύ πλησίον τής οικίας τοΰ πατρός 
τής κόρης ευρισκομένους Εβραίους ν’ άπέλθωσι νά κοιμηθώ σι καί, επί τή 
έρωτήσει τής αίτιας τής προτροπής, άπάντησις λίαν ενδεικτική «αν τήν 
φέρουν τήν κοπέλλαν ζωντανήν ή σκοτωμένην θά φοβηθούν καί δέν θά τήν 
φέρουν αν ήσθε εδώ τόσοι καί ακούσουν τάς φωνάς σας». Παραδόξως δ’ ή 
ένδειξις αΰτη, γνωσθεΤσα διά τής ’ιδιαιτέρας αστυνομίας τής άνακρίσεως, 
έβεβαιώθη τή 4*1 τοΰ μηνάς τούτου ύπό δύο Εβραίων τών μετά τοΰ Νασσώ 
ευρισκομένων καί προτραπέντων ν’ άπέλθωσι νά κοιμηθώσιν, ενώ μέχρι 
τοΰδε μόλις 5 ή 6 Εβραίοι εν όλω μεταξύ 160 μαρτύρων είναι οί σπου- 
δαϊόν τι κατατεθέντες τών λοιπών πλήρη άγνοιαν έπιμόνως καί μεθ’ ’όρκου 
προβαλλόντων.

12. Εβραία τις διαπληκτισθεΐσα πρός τινα, κάτωθεν τοΰ πατώματος εν 
ω κατοικεί δ πατήρ τής κόρης, Εβραίαν, σύν άλλοις είπε πρός αυτήν «νά 
ησυχάσεις, διότι σε βάζω εις βάσανα, ποΰ έκρύφατε τήν κοπέλλαν». Ή 
αυτή δ’ Εβραία κατ’ άρχάς έξετασθεΐσα άπέκρυφε τόν διαπληκτισμόν καί 
τάς λέξεις ταύτας, ας καί άλλοι μάρτυρες άντελήφθησαν, κατόπιν δ’ 
ώμολόγησε προσθεΐσα ότι έλέχθησαν άνευ έννοιας τινός. Βραδύτερον έξε
τασθεΐσα παρ’ έμοΰ καί αΰθις κατέθεσε, πρώτη καί μόνη αΰτη, ότι κατά 
τάς 5 ή 6 μ.μ. τής 1*Κ ’Απριλίου ήκούσθη ύπ’ άλλης γυναικός γοερώς 
φωνάζουσα ή φονευθεΐσα κόρη, ήτις ριφθεΐσα χαμαί έτύπτετο ύπό τών 
γονέων, οΐτινες έφόνευσαν αυτήν χωρίς νά θέλωσι. Ή μάρτυς αΰτη είναι 
λίαν πτωχή καί μέτριας διανοητικής άναπτ ύξεως, τοΰ θ’ όπερ μειοΐ τήν 
αξίαν τής καταθέσεως αυτής, εις ήν δέν προέβη έξ αρχής.

Τοιαΰται περίπου αί μέχρι σήμερον μετά κάπου πολλοΰ καί δι’ ιδιω
τικής ένεργείας συλλεχθεΐσαι ένδείξεις, αΐτινες δικαιολογοΰσιν έπαρκώς 
μίαν προφυλάκισιν τουλάχιστον τών οΰς αΰται βαρύνουσιν, άλλ ’ ή άνάκρι- 
σις, προσπαθούσα νά ένισχύση έτι μάλλον αύτάς δι’ άλλων ίσως καί σττου-
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δαιοτέρων, έκρινεν εύλογον ν’ άναβάλη ολίγον την λήψιν τοϋ γενναίου τού
του μέτρου, δπερ δύναται νά επίδραση καί δη εν παραμοναΐς εκλογών, εις 
την δημοσίαν τάξιν διεγειρομένου έπιτηδείως καί πρός εκλογικόν σκοπόν, 
τοϋ θρησκευτικού φανατισμού, δστις ούκ έπαυσε λεληθότως υπάρχων καί 
δύναται εύχερώς νά εκδηλωθη της ελάχιστης δεδομένης ώθήσεως.

Διατελώ μετά μεγίστου 
σεβασμού.

Έν Κερκύρα τη 147 ’Ιουνίου 1891.
Η. Καγκάδης
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Ημερολόγιο Αντωνίου Γ. Ποφάντη 
(Αποσπάσματα: 2 Απρ.-4 Ιουν. 1891)

Συλλογή Τζώρζη Ποφάντη

2 ’Απριλίου [1891]

Τήν πρωίαν πρός την 1 καί 1/2 π.μ. άνευρέθη εν τινι οικία τής 
Εβραϊκής συνοικίας κόρη Ίσραηλίτις νεκρά. Ή έντύπωσις τής εύρέσεως 
τοΰ πτώματος τούτου, εν οικία κείμενη πλησίον τής οικίας τής φονευθεί- 
σης, προύξένησε δεινήν έντύπωσιν. Τό πτώμα, κατά τούς Ιατρούς, έφερε 
δύο κατάγματα επί τής κεφαλής, ούχί 'όμως τοιαύτα ώστε νά επιφέρουσι 
τον θάνατον, καί εν τραύμα θανατηφόρον εις τόν λαιμόν, δπερ δεν εκοφε 
την καροτίδα αλλά την μεταξύ τοΰ φάρυγγος καί οισοφάγου αρτηρίαν, καί 
τινα τραύματα είς τάς χεΐρας καί μώλωπας εις τούς βραχίονας. Ή κόρη 
αυτή κατά την μαρτυρίαν τοΰ πατρός της, Χαήμ Βήτα Σάρδα, εΐχεν άπω- 
λεσθή άπό τής μεσημβρίας τής χθες καί κατά μεν τούς Χριστιανούς, τό 
φρικτόν τοϋτο κακούργημα επράχθη ύπό ’Ισραηλιτών ίσως συγγενών τής 
φονευθείσης, κατά δε τούς Ισραήλίτας ύπό Χριστιανών. ’Επειδή δε οι 
Ίσραηλΐται διαδίδωσι τό τελευταίου, επικρατεί άγανάκτησις είς τόν Χρι
στιανικόν πληθυσμόν τής νήσου καί επιθυμία νά άνευρεθή b τρομερός 
κακούργος δ διαπράξας τοιοϋτον έγκλημα.

Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας άπέθανεν ό φίλος μου Πλάτων Βλάϊκος, 
υιός τοΰ ίερέως Ίωάννου, νέος κεκοσμημένος διά πολλών άρετών καί 
φιλόπονος.

3 ’Απριλίου

Ή χθές έγερθεΐσα άγανάκτησις κατά τών ’Ισραηλιτών ηΰξησεν έπαι- 
σθητώς, ’ένεκα τής διαδόσεως ότι ή φονευθεΐσα δέν ήτο Ίσραηλίτις άλλά 
Χριστιανή άρπαχθεΐσα πρό ετών εξ άλλης πόλεως, όπως χρησιμεύση τό
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αίμα αυτής, διά τά άζυμα των ’Ιουδαίων κατά την κοινήν παράδοσιν' λέγω 
δε αυτήν κοινήν διότι αΰτη πιστεύεται πανταχοϋ τοϋ πεπολιτισμένου 
κόσμου δτι δηλαδή υπάρχει αϊρεσίς τις ’Ιουδαίων ήτις επιθυμεί αίμα Χρι
στιανικόν διά τά άζυμα.

Τό απόγευμα μάλιστα έπήλθον πολλοί Χριστιανοί εις τήν Εβραϊκήν 
συνοικίαν πνέοντες μένεα κατά των ’Ιουδαίων των τολμησάντων κατά τήν 
γνώμην των πολλών νά θυσιάσωσι τήν κόρην αυτήν εις τήν δεισιδαιμονίαν 
των' εγκαίρως 'όμως σπεύσασα ή αρχή έπανέφερε τήν τάξιν εν τή συνοικία.

’Επειδή δε τά πνεύματα ήσαν λίαν έξηρεθισμένα, έτοποθετήθησαν πολ- 
λαί φρουραί εις τάς οδούς τάς άγούσας εις τήν Εβραϊκήν, ώστε αΰτη σχε
δόν άπεκλείσθη. Ό δε λαός, μή δυνηθείς νά κακοποιήση τούς προύχοντας 
καί νά ξεθυμάνη τήν οργήν του επετίθετο κατά των ’Ιουδαίων οΰς συνήντα 
εις τάς οδούς καί πολλούς αυτών έκακοποίησε καί έλιθοβόλησε πλείστας 
αυτών οικίας εν τή Εβραϊκή. ’Ενεκα δε τοϋ έπικρατοϋντος αναβρασμού ή 
ησυχία τής πόλεως διατρέχει κίνδυνον. ’Οφείλω νά σημειώσω εν τέλει, ότι 
ή φρουρά έξετέλεσε τό καθήκον της λίαν συνεπώς καί κατά τρόπον άξιέ- 
παινον. Είθε δέ νά ήδυνάμην νά ε’ιπω τό αυτό καί περί τής άνακριτικής 
αρχής, ήτις έδειξε δυστυχώς μεγίστην αδιαφορίαν καί φυχρότητα λίαν 
άλλως ασυνήθη τώ Ε’ισαγγελεϊ τών Εφετών κ. Μπένση. Διατί; Τό από
γευμα εγένετο ή κηδεία τοϋ άτυχους Π. Βλάϊκου.

4 ’Απριλίου

’Εξακολούθησε παρά τώ Χριστιανικά/ πληθυσμώ τής νήσου ή αυτή άγα
ν άκτησις, ή iva ειπω καλλίτερον αΰτη έπεκτάθη ένεκα τής ασυνήθους ψυχρό- 
τητος τής άνακρίσεως, ήτις άπεπλανήθη ύπό τίνος κωφαλάλου ’Ισραηλίτου, 
όστις ύπέδειξεν ευθύς έξ αρχής ώς φονέα χωρικόν τινα πωλοΰντα εν τοϊς 
όδοΐς αυγά. Ή δέ Εισαγγελία πεισθεΐσα εις τά νεύματα τοϋ κωφαλάλου, 
κρατεί δέσμιον τον άτυχή χωρικόν καί άφίνει ελευθέρους τούς γονείς τοϋ 
θύματος, οΐτινες λίαν ψυχροί έφάνησαν καί μετά τήν απώλειαν τής κόρης 
των καί μετά τήν εΰρεσιν τοϋ πτώματος τής άτυχοΰς αυτής νέας καί τούς 
άλλους γείτονας καί κατοίκους τής οικίας εν ή εύρέθη τό πτώμα.

"Ολα αυτά τά περιστατικά, δήλα δή ή μή ταχεία έξέτασις τής οικίας εν 
ή εύρέθη τό πτώμα καί τών λοιπών παρακειμένων, ή πίστις ήτις εδόθη εις 
ένα κωφάλαλον, ή ψυχρότης τών γονέων, ό τρόπος τής εύρέσεως τοϋ πτώ
ματος, b τρόπος τής σφαγής, παρέχουσιν υπόνοιαν τώ λαώ ανεξαρτήτως 
τάξεως νά πιστεύη ότι ή Είσαγγελική αρχή άπεπλανήθη άπό σκοποϋ iva
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μή εύρη τόν ένοχον, πεπεισμένη δτι ò φόνος έγένετο υπό ’.Ισραηλιτών 
χάριν θρησκευτικού σκοπού καί τοϋτο πράττει iva μή έξάφη, έτι πλέον την 
οργήν τοΰ λαοΰ, ή άπεπλανήθη διεφθαρείσα υπό χρημάτων.

Έν τούτοις αυτή της ή διαγωγή μάλλον ερεθίζει τά πνεύματα των 
ανθρώπων, οϊτινες εΐνε έτοιμοι νά αύτοδικήσωσιν άφ’ où βλέπουσι τήν 
αρχήν ύποστηρίζουσαν τούς κακούργους. Καί επειδή συνέπεσε λόγος περί 
τοΰ τρόπου εύρέσεως τοΰ πτώματος, πρίν ή προχωρήσω εις τήν διήγησιν 
των συμβάντων κατά τήν σημερινήν ημέραν, σημειώ τά εξής περί τοΰ τρό
που, καθ’ ον άνευρέθη τό πτώμα τής άτυχοΰς 'Ρουμπινής Σάρδα, ή κατά 
τούς πολλούς Μαρίας Δεσύλλα. Άφοΰ ό πατήρ μ. μεσημβρ. τής ημέρας 
καθ’ ήν άπώλεσε τήν κόρην του ήτοι μ.μ. τής 1 ’Απριλίου ειδοποίησε τήν 

’Αστυνομίαν καί έφρόντισε διά κήρυκος νά άναγγείλη τήν απώλειαν αυτής!!
'Ήτις οκταετής ουσα εγίνωσκε πλειστα μέρη τής πόλεως ώς ακόλουθος 

ραπτρίας τινός φοβηθείς ίσως μήν άπεπλανήθη!! έν ω έάν ήτο αθώος, ώς 
οί πολλοί λέγουσι, δέν θά έφοβεΐτο τό τοιοΰτον διότι ή κόρη ήξευρε νά 
μεταβή 'όπου δήποτε τής πόλεως αλλά ήρπάγη ' άλλ ’ ό άρπαξ δέν θά τήν 
έπέστρεφεν ένεκα τοΰ κήρυκος. 'Ώστε δι’ αυτό ή κήρυξις τής απώλειας έθε- 
ωρήθη ύπό πολλών ώς σημεϊον ενοχής διότι έάν έφοβεΐτο μήπως ήρπασαν 
τήν κόρην του, τις ή ανάγκη νά ζητήση, αυτήν διά κήρυκος; Διότι βεβαί
ως ò άρπαξ δέν θά είχε νά φοβηθή έκ τής κηρύξεως. "Ωστε αυτή έν περι- 
πτώσει αρπαγής ήτο περιττή. Μέ τήν κήρυξιν λοιπόν τί έδειξεν ό πατήρ; 
ότι έφοβεΐτο μή αυτή άπεπλανήθη καί δέν έγίγνωσκε νά έπανέλθη άλλά τό 
τοιοΰτον δέν έπρεπε νά τό φοβείται διότι ή κόρη του έγίγνωσκεν όλην τήν 
πόλιν. Αφ’ ου λοιπόν έπραξε ταΰτα μετέβη εις τήν οικίαν του, έν ω ή 
Αστυνομία ήρεύνα. Τή μια δε καί ήμισεία μετά τό μεσονύκτιον κατήλθε 
τής οικίας του μετ’ άλλων δύο φίλων του ΐνα πίωσι καφέ εις καφενείο πλη
σίον τής Β. Πύλης! Εΐχεν όρεξιν διά καφέ καί μετέβαινε εις καφενεΐον νά 
τόν πίη. ’Αλλά πρίν μεταβή ήρεύνησε δύο ή τρεις θύρας καί προδόμους 
οικιών τινών πλησίον έκείνης έν ή κατώκη, ε’ις δε τήν θύραν τής τετάρτης 
οικίας είσελθών (ήτις οικία άνήκεν αύτώ) παρετήρησε σάκκον τινά. Νομί- 
σας δε ότι ήτο λαθρεμπόρων, έπλησίασεν αυτόν καί άνάφας φούφαρον(;) 
ε'ιδε μετ’ έκπλήξεως ότι έν αύτώ περιείχετο ή κόρη του πεφονευμένη καί 
άμέσως έσπευσε νά άναγγείλη τοΰτο εις τήν άστυνομίαν άλλά μετά μεγά
λης φυχρότητος.

"Ενεκα πάντων τούτων, ή άγανάκτησις Ιδίως μ. μεσημβρίαν έκορυφώ- 
θη καί πολλοί πολΐται θελοντες νά έκδικηθώσι τόν θάνατον τής νέας αυτής,
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ήν πιστεύουσι πάντες ώς Χριστιανήν, έξώρμησαν κατά της Εβραϊκής 
συνοικίας αλλά ενεκα τής εκεί ύπαρχούσης δυνάμεως ούδεν κατ’ αυτών 
έπραξαν, αλλά μετέβησαν εις τόν Ίσραηλιτικόν Σύλλογον καί άρπάσαντες 
την σημαίαν αύτοϋ μετέφερον αυτήν εις την πλατείαν δ πως την καύσωσιν, 
άλλ’ επειδή αυτή δεν έκαίετο κατεκερμάτισαν αυτήν εις διάφορα τεμάχια 
καί μετ’ αυτό μετέβησαν εις τάς οικίας των εκτός τής ’Ιουδαϊκής συνοικίας 
κατοικούντων καί έλιθοβόλησαν αύτάς, θραύσαντες πολλάς ύάλους καί 
συνάμα εκακοποίησεν καί τούς Εβραίους οΰς συνήντησεν καθ’ οδόν, ολί
γους δμως διότι άπό χθες οΰτοι έκλείσθησαν πάντες εις τάς οικίας αυτών, 
εκτός τοΰ ιατρού Β. Δε Σιμόν, ον ούδείς ουδέ διά λόγων πρόσεβαλε, διότι 
εΐνε αγαπητός τοϊς πάσι, ών ιατρός εκ τών καλλιτέρων καί εις άκρον αφι
λοκερδής.

5 [’Απριλίου]

Ή αυτή άγανάκτησις καί σήμερον. Έκακοποιήθησαν δέ τινες 
Ίσραηλΐται, άλλοι μέν έλθόντες εκ τών εξοχών, άλλοι δέ διά τών ’Ατμό
πλοιων εξ άλλων μερών διά τάς έορτάς των. Ή ιδέα δέ δτι ή φονευθεΐσα 
νεάνις ήτο Χριστιανή επιτείνεται καθ’ έκάστήν, ένεκα τού τρόπου καθ’ δν 
διεπράχθη ò φόνος. Διότι κατά τήν μαρτυρίαν καί έκθεσιν τών ιατρών ουδέ 
σταγών αίματος εύρέθη έν τή καρδία αυτής. Το περίεργον δέ εΐνε δτι ούτε 
τά φορέματά της ούτε ò σάκκος εν ω εύρέθη ήσαν αίματωμένα. Μυστή
ριον καί τούτο αλλά πώς αυτή εύρέθη Χριστιανή οΰσα εις χεΐρας 'Εβραί
ων; Κατά τήν γνώμην τών πολλών, ήρπάγη μικρά οΰσα εξ Ίωαννίνων καί 
μετεφέρθη ενταύθα παρασκευαζομένη iva χρησιμοπεύση ώς θύμα. ’Ας ελπί
σω μεν δτι ή άνάκρισις θά θελήση νά έξιχνιάση αυτό τό μυστήριον.

6 Σάββατο [Απριλίου]

Εί καί ύπήρχε σήμερον φόβος ταραχών ούχ ήττον έπικράτησεν ησυχία 
μόνον έκακοποιήθησαν Εβραίοι τινες. Ό καιρός εξακολουθεί βροχερός.

7 [’Απριλίου]

Σήμερον μ. μεσημβρίαν επρόκειτο νά όμιλήση τις έν τή πλατεία περί 
τού άνησυχούντος τήν κοινωνίαν μας ζητήματος, άλλ’ ήμποδίσθη ύπό τών 
αρχών διότι ύπήρχε κίνδυνος ταραχών ένεκα τού επικρατούντος μεγάλου 
αναβρασμού καί τής πολλής συρροής λαού έν τή πλατεία ώς οΰσης εορτής.
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Ευτυχώς 'όμως προελήφθη πας κίνδυνος καί διότι ό λόγος δεν έγινε καί 
διότι ή Εβραϊκή συνοικία έξησφαλίσθη πλειότερον ή τάς άλλας ημέρας διά 
πεζικού, πυροβολικού, χωροφυλακής, στρατιωτικής σχολής καί ναυτών. 
Ήτο δήλα δή αυτή εις κατάστασιν πολιορκίας: εις ούδένα δε επετρέπετο 
νά διέρχηται τάς οδούς τής συνοικίας αυτής. Ή δε Β. Πύλη καί τά περί 
αυτήν μερην εφρουρεΐτο ως εί περιεμένετο έξωθεν ό εχθρός.

Σήμερον ήνοιξάν τινα εκ τών εμπορικών καταστημάτων τών ’Ιουδαί
ων. Έπεκράτησε δε καί τάξις άλλά ή φρουρά δεν έφυγεν εκ τής συνοικίας 
εκείνης. ΓΙαρετηρήθη δέ υπό τών πολιτών, ότι ai κυρίαι τών αξιωματικών 
έσπευσαν σωρηδόν νά άγοράσωσι μεταξωτά φορέματα καί άλλα εκ τών 
καταστημάτων εκείνων, λέγουσαι αντί πάσης άλλης πληρωμής γράφε 
τά είς τόν λογαριασμόν!

9 [’Απριλίου]

Καί χθές καί σήμερον έπεκράτησε τάξις καί ησυχία είς τήν Εβραϊκήν' 
μόνον ai κυρίαι τών αξιωματικών τού στρατού έπρομηθεύθησαν διάφορα, 
είδη καθ’ όν τρόπον καί τήν 7. Σήμερον άφίκετο καί ή Αύτοκράτειρα τής 
Αυστρίας.

10 [’Απριλίου]

Σήμερον ήρχισαν ai εορταί τών ’Ιουδαίων. Μένουν δέ κεκλεισμένοι 
πάντες διά τόν φόβον τών Χριστιανών.

13 [’Απριλίου]

’Εξακολουθεί ή αυτή κατάστασις. Οί Ίσραηλϊται δηλαδή, μένουσιν 
άποκεκλεισμένοι εν τή συνοικία των, διότι τούς έξερχόμενους εξ αυτής οί 
Χριστιανοί ενοχλοΰσι διά γιουχαϊσμών καί ολίγον ξύλον, ή δέ φρουρά δια- 
τελεί ει’σέτι φρουρούσα τήν συνοικίαν των.

Σήμερον έβρεξε καθ’ όλην ακριβώς τήν ημέραν βροχήν ποτιστικήν άπό 
τής νυκτός τής χθές πρός μεγάλην χαράν πάντων, διότι είχα μ εν κατ’ αύτάς 
σχεδόν ανομβρίαν άπό 2 Φεβρουάριου, διότι, οσάκις έβρεξε, έβρεξε πολύ 
ολίγον.

14 [’Απριλίου]

Ή βροχή έξηκολούθησε καθ’ όλην τήν νύκτα μέχρι τής πρωίας τής
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σήμερον' ένεκα δε τής βροχής όλίγιστοι χωρικοί είσήλθον εις την πόλιν διά 
την Λιτανείαν τοΰ Προστάτου τής νήσου μας Άγ. Σπυρίδωνος εν ω ένεκα 
τής λαμπράς έσοδείας περιεμένοντο πλεϊστοι. Ή Λιτανεία έτελέσθη μεγα
λοπρεπής ως συνήθως καί κατά τόν αυτόν τρόπον.

16 [’Απριλίου]

Σήμερον διεδόθη άνά τήν πόλιν δτι άνεκαλύφθησαν οί δολοφόνοι τής 
άτυχους νέας 'Ρουμπινής, επτά τόν αριθμόν, καθ’ ύπόδειξιν τοΰ Εβραίου 
κωφαλάλου. Καθ’ ήν δε ώραν ώδηγοΰντο οΰτοι εις τήν άνάκρισιν ώς μάρ
τυρες (ώς έγνώσθη μετά ταΰτα) ό λαός ολίγον έλειφε νά άρπάση αυτούς 
από των χειρών των στρατιωτών καί νά κατάμελίση αυτούς. Μετά τήν 
σύλληφιν τούτων, των θεωρηθέντων υπό των πολλών ώς των κακούργων 
δολοφόνων, πλήθος λαού πάσης τάξεως μετέβη εν τάξει καί ησυχία υπό τά 
παράθυρα τής Νομαρχίας 'όπως αίτήσωνται παρά τοΰ κ. Νομάρχου τήν 
άποφυλάκισιν Χριστιανών τινων οΐτινες συνελήφθησαν ώς ταραχοποιοί διά 
τάς ταραχάς τάς γενομένας τή 4 φθίνοντος. Ό κ. Νομάρχης άμα τή προ- 
σελεύσει τοΰ πλήθους έξήλθεν εις τά παράθυρα άλλά δεν είπε είμή ανοη
σίας τινάς μάλιστα ώστε ό λαός ήναγκάσθη νά τόν συρίξη καί γιουχαΐση. 
Τής δυσχιόλου δε ταύτης θεσεως έξήγαγεν αυτόν ό κ. ’Ιάκωβος Πολυλάς, 
όν τό πλήθος είχε παραλάβη μετ’ αύτοΰ καί είχε παρακάλεση νά άνέλθη 
εις τήν Νομαρχίαν, είπών όλίγας λέξεις καί παρακαλέσας πάντας νά δια- 
λυθώσιν εν τάξει, όπερ καί έγένετο.

20 [’Απριλίου]

Καθ’ δλας τάς προηγουμένας ημέρας έπεκράτησε τάξις καί ησυχία, 
άλλά καί τά εμπορικά καταστήματα τών Ίσραηλιών έμειναν κεκλεισμένα 
καί ή φρουρά δέν άπεσύρθη εκ τής συνοικίας' μάλιστα σήμερον ένισχύθη.

Σήμερον έτελέσθη κατά τό είωθός ή λιτανεία τοΰ Έπιταφείου καί τοΰ 
Άγ. Σπυρίδωνος μετά πολλής τάξεως ώς έπίσης καί ή άκολουθία τής 
Άναστάσεως' διετηρήθη δέ τάξις μέ δλον τόν γενικόν ούτως είπεΐν οπλι
σμόν τών πολιτών. Οί πυροβολισμοί καθ’ άπασαν τήν ημέραν έξηκολού- 
θησαν άδιάκοποι.

30 [’Απριλίου]

Στυγιρόν κακούργημα διεπράχθη σήμερον έν τή 'Εβραϊκή συνοικία ύπό
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τίνος Χριστιανού Στίνη καλούμενου καί καταγόμενου εκ Γαρίτσης, ανθρώ
που φαύλου καί κακούργου ώς καί τό ύπ’ αύτοΰ διαπραχθέν κακούργημα 
απέδειξε.

Ουτος δήλα δή άνευ προηγούμενης αίτιας η έριδος καί εν πλήρει 
φυχραιμία έφόνευσε διά μαχαίρας πτωχόν τινα καί τίμιον οικογενειάρχην 
’Ισραηλίτην, Μωϋσήν Βελελήν καλούμενον. Μετά ταΰτα δε έτράπη ε’ις 
φυγήν άφοϋ πρώτον έπλήγωσε διά πιστολιού θανατηφόρως καί ετερον 
’Ισραηλίτην ευρισκόμενον επί παραθύρου. Τό κακούργημα αυτό προυξένη- 
σε χειριστήν έντύπωσιν τοϊς πάσι. Οι Ίσραηλΐται άκολουθοΰσιν άποκε- 
κλεισμένοι διότι οί Χριστιανοί, εκ διαφόρων λόγων δρμώμενοι, εμπο
ρικών, πολιτικών κτλ, επιτίθενται καί τύπτουσιν αυτούς δταν εξέρχονται 
τής συνοικίας των, μη φειδόμενοι ουδέ αυτών τών γυναικών. Τή 25 μάλι
στα λήγοντος έπετέθησαν καί κατά τοϋ Μάρκου Τέστη(;) ’Ισραηλίτου, 
δστις ε’ι καί ’Ισραηλίτης εΐνε αγαπητός καί φίλος πολλών, αλλά τά πάθη 
δυστυχώς εξάπτουσιν τους κοινούς τών ανθρώπων οΐτινες ήρχισαν νά μην 
σέβονται ούδένα' μόνον τόν ’ιατρόν Σίμον τόν συνεχώς έξερχόμενων ούδείς 
προσέβαλε, διότι εΐνε λίαν ευεργετικός ώς ιατρός αφιλοκερδής.

1 Μαΐου

"Ένεκα τοϋ φύχους τοϋ κατά τάς ημέρας ταύτας έπικρατοϋντος ολίγοι 
επορεύθησαν τήν πρωίαν εις τόν Μάϊον καί οί λεγόμενοι Μάϊδες εφέτος 
ολίγοι ήσαν.

5 Μαΐου

Σήμερον άφίκετο ή πρώην Αύτοκράτειρα τών Γάλλων Εύγενεία καί 
κατέλυσεν εις τό Ξενοδοχεϊον τής Μεγάλης Βρεττανίας.

6 [Μαΐου]

Σήμερον ήνοιξαν οί Ίσραηλΐται, κατά διαταγήν τοϋ ύπό τής Κυβερνή- 
σεως άποσταλέντος επόπτου Ταγματάρχου τοϋ Μηχανικοΰ κ. Νοταρά τά 
καταστήματα αυτών αλλά μετά τίνος δειλίας άλλως λίαν φυσικής τοΐς 
Ίσραηλίταις. Περί τήν μεσημβρίαν δέ έπεσκέφθη τήν ’Ιουδαϊκήν συνοικίαν 
καί ή Αύτοκράτειρα νομίζουσα εκ τών αναγνώσεων τών Ευρωπαϊκών εφη
μερίδων δτι εν τή ’Ιουδαϊκή συνοικία θά εύρη σωρόν ερειπίων, οικίας πυρ- 
πολημένας, νεκρούς άθάπτους, εμπορεύματα κατεστραμμένα έν τοΐς όδοΐς,
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ανθρώπους πεινώντας ή μάλλον άποθνήσκοντας τής πείνης καί τά τοιαΰτα, 
διότι τοιαΰτά τινα έγραφεν b πωλημένος πρός τούς Εβραίους Ευρωπαϊκός 
τύπος, κατ’ είσήγησιν ίσως των αυτών.

7 [Μαΐου]

Έξηκολούθησαν καί σήμερον οί Ίσραηλϊται νά άνοίξωσι τά καταστή
ματα των καί μάλιστα μετά πλειοτερου θάρρους, ήρχισαν δε έξερχόμενοι 
καί εις άλλας τής πόλεως οδούς αλλά τάς κεντρικωτέρας. Σήμερον τή 11Ά 
π.μ. ώρα άπεθανεν ή μήτηρ τοΰ Σπυρίδωνος Πετζάλη, καί επομένως πεν- 
θερά τής αδελφής μου Κατίνας, Μαρία Μπονόμου, χήρα Γεωργίου Πετζά
λη, φιλόστοργος μήτηρ καί καλή φίλη.

9 [Μαΐου]

Σήμερον άνεχώρησε διεθυνομένη ε’ις Δαλματίαν ή Αυτοκράτειρα Ευγέ
νεια.

Ei καί οί Ίσραηλϊται ήρχισαν νά εΐνε ελεύθεροι δμως πλεϊστοι απέρ
χονται εις διαφόρους πόλεις, ίδια πτωχοί, εκ φόβου δτι δέν θά δυνηθώσι 
νά έργασθώσιν.

10 Μαΐου 1891

Ή τάξις εν τή πόλει καί τή ’Ιουδαϊκή συνοικία άκουλουθεϊ, ή άνάκρι- 
σις δμως πρός γενικήν έκπληξιν δέν κατόρθωσεν ούδέν ε’ισέτι ε’ι καί επέμ- 
φθησαν δύο εκτατοί άνακριταί. Οί δέ Ίσραηλϊται άθρόοι απέρχονται.

12 Μαΐου 1891

Σήμερον άνεχώρησε καί ò Ιατρός κ. Σίμος Βίκτωρ μεθ’ άπάσης τής 
οικογένειας του λίαν καταβεβλημένος ηθικώς καί σωματικώς διά τάς κατά 
τών ομοδόξων του βιαιοπραγίας καί ιδία διά τήν κατ’ αυτών κατηγορίαν 
περί ανθρωποθυσίας.

Διότι καί ένεκα τής εύσπευσμένης άναχωρήσεως τών Ιουδαίων, 'ένεκα 
τοΰ τρόπου τοΰ φόνου καί ένεκα τής κατά τάς πρώτας ημέρας μετά τό 
έγκλημα άδρανείας τής άνακριτικής αρχής, ένεκα τής μή συλλήφεως ή 
μάλλον ένεκα τής μή άνακαλύφεως μέχρι τοΰδε τών ενόχων εν τόπω 
μικρώ καί μέ τόσα μέσα άτινα δήθεν ή Κυβέρνησις έθηκεν εν ένεργεία οί
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πολλοί πιστεύουσιν δτι εγένετο ανθρωποθυσία εκ μέρους των ’Ιουδαίων, 
οϊτινες κατά γενικήν φήμην επικρατούσαν ού μόνον ενταύθα αλλά πολλα- 
χοΰ τής Ευρώπης, θυσιάζουσι κατά τάς ημέρας τού Νομικού των Φάσκα 
χριστιανόν παΐδα ή κόρην δπως μεταχειρισθώσι τό αίμα αυτού διά τά 
άζυμά των, πεποιθότες ότι τό αίμα αυτό θά συνδέση αυτούς μετά τού 
Σωτήρος εάν κατά τάς διδασκαλίας των 'Ραβίνων των ήλθεν εις τόν 
κόσμον οΰτος, ως οί Χριστιανοί πιστεύομεν. Τό τοιούτον δέ κατά τινάς 
θεολόγους Δυτικούς ήρχισε νά γένηται παρά των Εβραίων άπό τού 400 
έτους μ.Χ. κατ’ άλλους δέ άπό τού 1000, οπότε γενικώς περιεμένετο ή 
καταστροφή τού κόσμου.

4 [’Ιουνίου 1891]

Σήμερον εγένετο ή κηδεία τής χθές θανούσης Αικατερίνης Τριμέρη. Ή 
θερμοκρασία άπό τής 2 ’Ιουνίου μετεβλήθη εν ω δήλα δή, πρό ημερών 
εΐχομεν ζέστην, 'ένεκα τού πνεύσαντος βορείου άνέμου, έχομεν σχετικώς 
πρός τήν ώραν τού έτους φύχος.

Οί Εβραίοι άκολουθούσι τάς εργασίας των άνενόχλητοι. Περί τού 
συνταράξαντος δέ τήν κοινωνίαν μας εγκλήματος ούδέν έγνώσθη καί ούδέν 
ίσως θά γνωσθή πλέον. ’Έμεινε μυστήριον!! Έλησμόνησα νά σημειώσω 
ότι κατά τά τέλη Μαΐου έπαύθη υπό τού Υπουργείου δ ’Αστυνόμος Πιέρ- 
ρης ως μέν λέγει τό Β. Διάταγμα δι’ άμέλειαν πρός τήν υπηρεσίαν (κατά 
τάς ημέρας τών παρεκτροπών) ώς δέ οί πολλοί νομίζουσι διότι προσεπά- 
θη νά άνακαλύφει τούς ένοχους ή μάλλον διότι έφθασεν επί τά ίχνη αυτών, 
όπερ δέν επεθύμει, φαίνεται, ή Κυβέρνησις.

SO
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Επιστολή Χαΐμ Σάρδα

Χρονικά, τχ. 95 (Μόαος - Ιούνιος 1987) 25

Τα γεγονότα της Κέρκυρας το 1891

«Εν σχίσει με όσα αναφέρονται εις το τεύχος 93 του περιοδικού «Χρο
νικά» δια την Ισραηλιτικήν Κοινότητα Κερκύρας και δια την ενημέρωση 
των αναγνωστών του εν λόγω περιοδικού, οφείλω να θέσω υπ’ όφιν σας 
τα κάτωθι, προερχόμενα από εμέ προσωπικώς, ως ζήσας τα γεγονότα.

Ο υπογράφων είμαι ανεψιός της δολοφονηθείσης το έτος 1891 εις την 
Κέρκυραν θείας μου Ρουμπινής Σάρδα, το γένος Χαΐμ Σάρδα, αδελφής 
της μητέρα του ονόματι Στέλλα Σάρδα και συνεπώς είμαι γνώστης από 
πρώτο χέρι, όπως συνηθίζεται να λέγεται, όλων όσων έλαβον χώραν' κατά 
τον χρόνον της δολοφονίας.

Η οικογένεια του παππού μου Χαΐμ Σάρδα, είχε στενότατες οικογενει
ακές σχέσεις με μίαν οικογένεια ονόματι Πηλού. Μία ημέρα, προ της δολο
φονίας, όπως μου είπε η μητέρα μου επισκέφθηκε με την αδελφή της Ρου- 
μπίνα Σάρδα την οικογένειαν Πηλού. Μετά από παράκληση και επιμονή 
του Πηλού (δεν ενθυμούμαι το όνομά του) η μεν μητέρα μου απεχώρησε 
από την οικίαν του Πηλού δια να μεταβή εις τους οικείους της, η δε μικρή 
Ρουμπίνα έμεινε με τα παιδιά της οικογένειας Πηλού για να παίξουν.

Την επομένην ημέρα, η θεία μου Ρουμπίνα Σάρδα ευρέθηκε κατακρε- 
ουργημένη μέσα σε ένα σάκκο, πεταμένο εις το ισόγειο ενός σπιτιού, εις 
την οδό Παλαιολόγου, ακριβώς απέναντι της μικρής Συναγωγής της 
Ισραηλιτικής Κοινότητος Κερκύρας, ονόματι «Συναγωγή Μεντράς».

Τότε έγινε σχεδόν επανάσταση εις την Κέρκυρα να ευρεθή ο δολοφόνος 
ή οι δολοφόνοι της Μαρίας, όπως αμέσως διεδόθη, διότι επλαστογράφη- 
σαν οι τότε εχθροί του εβραϊσμού της Κέρκυρας, ότι η δολοφονηθεία ήταν 
χριστιανή, δια να μεταχειρισθούν οι Εβραίοι της Κέρκυρας το αίμα της 
προς παρασκευήν των αζύμων, που ως γνωστόν οι Εβραίοι κατά τις 7 ημέ
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ρες του Πάσχα δεν τρώγουν ένζυμα (φωμί, ζυμάρι κ.λπ.) αλλά άζυμα, 
εις ανάμνησιν της εξόδου των Εβραίων εκ της Αίγυπτου προς την Γην 
Χαναάν, υπό την οδηγίαν του Μωυσή, ότε οι Εβραίοι επήραν μαζί τους 
τον άρτον των αζύμωτο (όχι φουσκωμένο). Το ως άνω έγκλημα έλαβε 
χώραν ολίγες ημέρες προ του εβραϊκού Πάσχα.

Οι αρχές της Κέρκυρας συνέλαβαν ως δολοφόνους τον πατέρα της Ρου- 
μπίνας Σάρδα, ονόματι Χαΐμ και τον υιόν του Σολομών, ετέθη δε εις 
περιορισμόν ολόκληρος η οικογένεια του παππού μου. Μπορείτε να φαντα
στείτε το τι έγινε εις την συνοικίαν των Εβραίων εκείνες τις ημέρες. Χωρι
κοί επετέθησαν αμέσως εναντίον των καταστημάτων και σπιτιών των 
Εβραίων, κλοπές εις τα καταστήματά των, αναρχία, ξυλοδαρμοί, κατα
διώξεις, χλευασμοί, κατάρες εναντίον του εβραϊκού στοιχείου και γεγονό
τα που δεν περιγράφονται, όπως μου τα εξιστόρησεν η μητέρα μου και οι 
λοιποί ευρισκόμενοι τότε εν ζωή συγγενείς μου ονόματι Σάρδα.

Ευρισκόμενοι εις την φυλακήν της Κερκύρας, ο παππούς μου και ο θείος 
μου, οι οποίοι διεμαρτύροντο ζωηρώς ότι αδίκως κατηγορούνται δια τον 
φόνον της δήθεν Μαρίας, ενώ επρόκειτο δια την Ρουμπίναν Σάρδα, θυγα
τέρα του παππού μου και αδελφής του θείου μου Σολομών.

Εις την Κέρκυρα τότε ευρίσκετο ο Κωνσταντίνος Ζαβιτσιάνος, δικηγόρος 
και μετέπειτα πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, εισαγγελεύς δε ο τότε 
πρωτόδικης ονόματι Κεφαλάς. Αμέσως μετά τον φόνο και γνώστης των 
πραγμάτων και της αλήθειας ο δικηγόρος Κων/νος Ζαβιτσιάνος, εζητήθη 
από τον ίδιο να εισαχθούν εις δίκην οι κατηγορούμενοι Χαΐμ και Σολομών 
Σάρδας. Εις την δίκην παρουσιάσθηκε μια γυναίκα χριστιανή, υποστηρίζου- 
σα ότι οι κατηγορούμενοι είναι οι δολοφόνοι της θυγατέρας της Μαρίας.

Μετά από αγόρευσιν του δικηγόρου Ζαβιτσιάνου και των πραγματικών 
στοιχείων που παρουσίασε στο δικαστήριο και μετά των όσων ελέχθησαν 
υπό των διαφόρων άλλων μαρτύρων που κατέθεσαν την αλήθεια και ότι η 
δολοφονηθείσα δεν ήτο η Μαρία αλλά η Ρουμπίνα Σάρδα και αφού ο 
εισαγγελεύς Κεφαλάς επείσθη ακραδάντως ότι αδίκως κατηγορούνται οι 
Σάρδα και ότι η δολοφονηθείσα δεν ήτο η Χριστιανή Μαρία αλλά η 
Εβραία Ρουμπίνα Σάρδα, διετάχθη η αποφυλάκισις των κατηγορουμένων 
κατόπιν αθωοτικής αποφάσεως του δικαστηρίου.

Δια τα γεγονότα αυτά εξεδόθη τότε ένα βιβλίο με τον τίτλον «Ακτίς 
φωτός». Το βιβλίον τούτο, δυστυχώς δεν το έχω, διότι με τους βομβαρ
δισμούς της Κέρκυρας υπό των Γερμανών το έτος 1943 εκάηκε όλο το
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σπίτι μου με όλα τα υπάρχοντά μου. Υπάρχει, όμως, το βιβλίο τούτο εις 
την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην της πόλεως των Αθηνών.

Οι συγγενείς μου, με απερίγραπτου πόνον επήραν τον σάκκον με το 
πτώμα της Ρουμπινής και το εθαφαν εις το Εβραϊκόν Νεκροταφείου της 
Κέρκυρας, εις την πλάκαν δε του μνημείου εγράφετο, όπως ο ίδιος το εδιά- 
βασα: «Ενθάδε κείται η Ρουμπίνα Σάρδα, το γένος Χαΐμ Σάρδα, ετών 7, 
αγρίως δολοφονηθείσα υπό δολοφόνων ουδέποτε αποκαλυφθέντων, εν έτει 
1891».

Όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν δια πολιτικούς λόγους, επειδή οι περισ
σότεροι Εβραίοι της Κερκύρας ήσαν εναντίον του κόμματος Θεοτόκη, τότε 
υπουργού και μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελλάδος. Οι Σάρδα ήσαν εκ 
των πρώτων πολιτικών αντιπάλων του Θεοτόκη και γι’ αυτό ακριβώς το 
λόγο επλήρωσαν ακριβά την πολιτική των ιδεολογία, καθώς ανωτέρω 
περιγράφονται τα γεγονότα της εποχής εκείνης.

Ο παππούς μου με την γέννηση της άλλης θυγατέρας του, μετά το 
έγκλημα, έδωσε εις αυτήν το όνομα Ντινά, δηλαδή δικαιοσύνη και γνω
ρίζω πολύ καλά ότι τον παππού μου, μετά από χρόνια, η θεία δίκη τον 
δικαίωσε.

Η θεία μου Ντινά είναι ενταφιασμένη εις το Εβραϊκό Νεκροταφείο των 
Αθηνών, με την φροντίδα της οικογένειας μου. Είχε εγκατασταθεί εδώ προ 
δεκαετίας περίπου, χήρα πλέον από τον θανόντα στρατιώτην του Ελληνι
κού Στρατού Ιωσήφ Βελλέλη.

Η Κέρκυρα κατά την εποχή του εγκλήματος είχε Συναγωγήν (την 
Απουλιανήν, την Ελληνικήν, την Νέαν και το Μεντράς), είχε δε εβραϊκό 
πληθυσμό περί τα 6.000 άτομα. Μετά τα διαδραματισθέντα γεγονότα, 
εναντίον του εβραϊκού στοιχείου πολλοί ομόθρησκοι εγκαταστάθηκαν εις 
την Ιταλίαν (ως και το πλεί'στον εις την Τεργέστην), την Αίγυπτον (Κάι- 
ρον και Αλεξάνδρειαν), Αμερικήν, Αγγλίαν, παρέμειναν δε εις την Κέρ
κυρα περί τα 3.000 άτομα.

Το Εβραϊκό στοιχείο της Κερκύρας είχε αναπτύξει αξιόλογο δράση εις 
όλους τους οικονομικούς, εμπορικούς, τραπεζικούς τομείς του τόπου, και 
κατά τους μετέπειτα χρόνους το εβραϊκό και χριστιανικό στοιχείο της Κέρ
κυρας συμφιλιώθηκε με αποτέλεσμα ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας και 
μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως να έχει άριστες σχέσεις με 
την θρησκευτική ηγεσία της Ισραηλιτικής Κοινότητος Κερκύρας. Επί 
τοσούτον δε οι σχέσεις μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών είχαν βελτιωθεί,
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ώστε, ως ενθυμούμαι, δήμαρχος Κερκυραίων εξελέγη (δεν ενθυμούμαι το 
έτος) ο ομόθρησκος Μινέρβος, ο οποίος εδεξιώθη τον Πρίγκιπα της Ιουα- 
λίας, όταν ούτος επεσκέφθη την Κέρκυρα. Εις την δεξίωσιν παρέστη κι ο 
Αρχιραββίνος της ισραηλιτικής Κοινότητος Κερκύρας και ο υποφαινόμενος.

Την εξ ολοκλήρου διακίνησιν του εμπορίου της Κερκύρας εις τα υφά
σματα προ παντός την είχαν οι ομόθρησκοί μου με το σύστημα του δια- 
μετακομιστικού συστήματος, που ίσχυε εις την νήσον. Δηλαδή, εφέροντο 
τα εμπορεύματα από το εξωτερικόν εις πολύ μεγάλας ποσότητας, αποθη- 
κεύοντο εις τας αποθήκας του Τελωνείου, χωρίς να εκτελωνισθούν και ο 
εκτελωνισμός εγίνετο κατόπιν με την παρουσίαν των αγοραστών πολλών 
Οίκων της Ελλάδος και Κερκυραίων, που προσήρχοντο εις τις αίθουσες 
των διαμετακομίσεων του Τελωνείου, έβλεπον το εμπόρευμα, εκλείοντο οι 
σχετικές συμφωνίες και επωλείτο το εμπόρευμα, χωρίς να μεταφερθεί εις 
τας αποθήκας των εισαγωγέων, τοιουτοτρόπως δε εξοικονομούντο πολλά 
έξοδα και αποφεύγοντο ταλαιπωρίες, παρεξηγήσεις κ.λπ. εκτός αυτού 
υπήρχε ανταγωνισμός επ’ ωφελεία των αγοραστών, διότι δεν ήτο ανάγκη 
οι αγοραστές να μεταβούν εις το εξωτερικόν δια τις αγορές τους.

Πάντα τα ανωτέρω έκρινα σκόπιμον να τα φέρω εις γνώσιν των ανα
γνωστών του περιοδικού σας, ζητών συγνώμην εάν δεν κατόρθωσα να το 
γράφω εις την δημοτικήν γλώσσαν που δυσκολεύομαι να την χρησιμο
ποιήσω».
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Επιστολή αγνώστου προς Ασπασία Ρώμα, 23/4/1891

ΕΦΛ, Αρχείο Δεληγιάννη, φάκ. BVI/106, 
έγγρ. 20α, πρωτότυπο

Ζάκυνθος τή 23 ’Απριλίου 1891

Σεβαστή μοι Κυρά Κοντινά
Τά λυπηρά συμβάντα άτινα συνέβησαν κατά την ημέραν τής Μεγάλης 

Παρασκευής Σάς είναι ήδη τηλεγραφικούς γνωστά, ώστε κατέθλιφαν καί 
συνεκίνησαν την καρδίαν παντός φιλοπάτριδος καί αληθούς χριστιανού, 
είναι δε ανεκδιήγητα καί άμυδράν εικόνα δύναμαι να Σάς εκθέσω διά ταύ- 
της μου. Ό Νομάρχης συν εννοηθείς μετά των Στρατιωτικών ’Αρχών 
έθεσε αρκετήν φρουράν εις τάς άγουσας κατά τήν 'Εβραϊκήν οδούς καί 
εΐμεθα βέβαιοι δτι έξησφαλίσθησαν οί Εβραίοι.

Πρός τάς 2 Μ. Μ. εξεκίνησεν ή λιτανεία τοϋ ’Εσταυρωμένου τοϋ Αγ. 
Νικολάου τοϋ Μόλου, παρηκολούθει 6 Νομάρχης καί άλλαι τινές Άρχαί 
κρατούντες λαμπάδας, προεπορεύετο ή Μουσική καί διέβησαν τήν Πλα
τείαν τού Ποιητού μόλις έφτασεν ή λιτανεία ήσύχως εις τόν Στενόφορον 
έγνώσθη δτι κατά άγουσαν εις τοϋ Γαλβάνα συνοικίαν έλαβαν χώραν 
ταραχαί μεταξύ τοϋ πλήθους καί τής εκεί τοποθετηθείσης φρουράς υπό τόν 
ύπολοχαγόν Σολωμόν, καί ευθύς αταξία μεγίστη έλαβε χώραν ε’ις τήν 
λιτανείαν, τοϋ Νομάρχου καί τών 'Ιερέων θελόντων νά μή προχωρήση ή 
λιτανεία αλλά νά κάμφη κατά τό Γεφύρι, τοϋ λαού επιμένοντος νά προ
χωρήση κατά τήν Πλατείαν οδόν, καί άλλοι ήρπασαν τόν Σταυρόν άλλοι 
τάς σημαίας, άλλοι έσπρωχναν τούς μουσικούς καί τά τοιαϋτα, άλλά ενώ 
ταϋτα έγένοντο έκεϊ, ήκούσθησαν 10-12 πυροβολισμοί κατά τήν Πλατείαν 
οδόν εις τοϋ Γαλβάνα δπου ό λαός έφορμίσας κατά τής φρουράς έξυβρίζο- 
ντες τόν αξιωματικόν Σολωμόν μέ τάς βαναυσοτέρας ύβρεις καί τούς στρα- 
τιώτας επίσης ήρπαξαν τάς χεϊρας καί τά 'όπλα τών στρατιωτών καί θέλο- 
ντες νά τά σφετερισθώσι δ ύπολοχαγός έπειτα άπό έπανειλημμένας παρα-
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κλήσεις νά άποσυρθώσι καί ήσυχάσωσιν ήναγκάσθη, νά διατάξη πϋρ καί 
πυροβολήσαντες οί στρατιώτες έφόνευσαν επί τόπου τρεις καί έπλήγωσαν 
έναν, άντεπυροβόλησαν καί οί πολΤται πληγώσαντες δύω χωροφύλακας, 
τόν μεν έπικυνδύνως καί τούτου ένεκα ό όχλος έρεθίσθη κατά τοΰ Σολω- 
μοΰ καί τοΰ Λιάνη καί τοΰ Νομάρχου καί Αστυνόμου καί τής Κυβερνή- 
σεως, καί ιδίως τοΰ Δεληγιάνη καί τοΰ 'Ρώμα!!! Οί ύποκινήσαντες τόν 
όχλον είναι οί Κατζής, Κεφαλληνός, Πλακάς, Μάνεσης, Μπερμπάτης, 
Τ’ρούπιας, ’Άνδρος Θοδώσης κλητήρ, Μπαζάκας καί λοιποί Δημοτ. Σύμ
βουλοι καί άλλοι τής κλεπτοτρικουπικής σπείρας. Ό Νομάρχης έξυβρίσθη 
βαναυσότατα καί επ’ ολίγον έφονεύετο, ò ’Αστυνόμος επίσης, ο ταγμα
τάρχης Ταμβακάς καί ό φρούραρχος Ίωανίδης έπίσης ως καί b Κίτζος 
γαμβρός τοΰ Φλαμπουριάρη, καί εκ θαύματος ò Νομάρχης έσώθη άναβάς 
εις την οικίαν Μιχαλήτζη, ò ’Αστυνόμος έσώθη άναβάς εις την οικίαν Κ. 
Μάργαρη κατοικοΰντος απέναντι τής οικίας Conte Καίσαρος, ό Λιάνης 
ύπέφερεν όλας τάς ύβρεις τοΰ μαινομένου όχλου τής Κομοΰνε των Παρι- 
σίων τοΰ 1871 άταράχως παρακαλών νά τόν φονεύσωσι, επειδή δε δεν επε
τράπη είς τόν όχλον νά είσέλθη εις τήν εβραϊκήν έφόρμησεν μετά μαχαιρών 
καί ξύλων καί τζεκουρίων είς τήν οικίαν τοΰ άτυχοΰς Φόρου κατοικοΰντος 
νΰν εγγύς με τήν οικίαν Ζωνήτζα όπου εύρίσκετο κλεισμένος μετά τής 
συζύγου του καί τέκνων του, άφοΰ δέ έπυροβόλη έπανηλημμένως κατά των 
παραθύρων καί μή δυνηθέντων νά σπάσωσι τήν θύραν τής οικίας άνέβησαν 
άπό τά παράθυρα τοΰ καντουνιού έπάνω, ευτυχώς δέ ιδών τόν κίνδυνον ό 
Φέρος τρέχει καί κρύπτεται μετά τής οικογένειας του είς τόν παρακείμε
νον σταΰλον τοΰ Ζωνίτζα όπου εκρύβη διά 9 όλας ώρας άφήσας έ'ρμαιον 
τής μανίας τοΰ όχλου όλην του τήν περιουσίαν, κυριεύσας ή Κομοΰνε τών 
Παρισίων τήν οικίαν τοΰ Φέρου ήρχισαν νά τζακίζουσι όλην τήν επισκευ
ήν τής οικίας καί νά ξεσκλοΰσιν είς ράκη όλα τά φορέματα καί εσώρουχα 
τής οικογένειας του καί όλα νά πετοΰσι άπό τά παράθυρα μή φεισθέντες 
ούτε τάς γρίλιας τών παραθύρων τής οικίας άνηκούσης είς τόν Σπυρίδωνα 
Παναγιωτόπουλον, ή μαινομένη Κομοΰνε έτελοΰσε τό εργον της άμερί- 
μνως επί παρουσία πλείστου όσου κόσμου ίσταμένου κάτωθεν κατασυντρί
βοντας παν μή άθραυστον, άπαντα δέ ευκόλως δυνάμενα νά κλεφθώσι 
έκλάπησαν αναφανδόν, τέλος δέν τοΰ άφήκαν τίποτε άθραυστον κλέφαντες 
βιδέλα μάτζα, ριβόλβερ, τουφέκια, ώρολόγια, δίσκους, κουτάλια αργυρά, 
ξεσχίσαντες συναλλλάγματα καί βιβλία καί άφήσαντες μόνον τούς τεσσά- 
ρους τείχους τής οικίας σώους! Κάτωθεν τής αυτής οικίας ’έχει εμπορικόν
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b Παύλος Λούτας έχων σύντροφον τόν ράπτην Κωνσταντίνον Δελέτην 
Πλήστρην, το εμπορικόν τούτο είναι έφοδιασμένον με φορέματα έτοιμα 
πάσης ηλικίας καί με πέτζαις όλόκληραις καζιμιρίου, έσπασεν b όχλος b 
κλεπτών δι’ αγάπην τοϋ Χριστού, την μισόπορταν τού κατωγαίου καί 
έμβάντες κρυφά έντός άφήρεσεν τινάς πετζας καζιμιρίου καί έκδυθέντες τά 
ράκη άτινα εφορούσαν ενεδύθησαν κενουργή φορέματα εύρεθέντων την 
επιούσαν χαμαί παληογιακέτων καί παληοβρακίων! ’Αφού έλεηλάττησαν 
την οικίαν Φέρου έπορεύθησαν εις την οικίαν Δημητρίου Λούντζη όπου 
κατοικεί ή μοδίστα Μιλιά καί επραξαν τά αυτά κακουργήματα, σωθείσης 
τής Μιλιάς καί τού συζύγου της ως εκ θαύματος άναβάντες εις τά κεραμί
δια καί πηδήσαντες εις την εβραϊκήν, μετά τήν λεηλασίαν τής οικίας ταύ- 
της όπου δέν άφήκαν τίποτε άκλεπτον καί άθραυστον έπορεύθησαν εις τό 
παραπλεύρως οίκημα κείμενον έναντι τής οικίας Μιχαλίτζη όπου κατοικεί 
ή οικογένεια τού 'Ραφαήλου Λέβη καί έκαμαν τά αυτά άφήσαντες τούς τεσ- 
σάρους τοίχους τής οικίας μόνον ακεραίους, μή φεισθέντες τόσον τής οικίας 
ταύτης ως καί τής τού Λούντζη τάς γρίλιας όλων των παραθύρων καί άπό 
τήν οικίαν Μιχαλίτζη έως εκείνην τού Φέρου δέν έβλεπεν b διαβαίνων είμή 
γεμάτον τόν δρόμον άπό τζακισμένας ροτόντας, καθέκλας, σοφάδες, καπε- 
λήνια, τρίτζας, σενδόνια, βιβλία, τζετζερέδες, βάζα, πακϊρες, κορνίζας, 
καθρέπτες, κορδέλας, μα λ λ ία, κρεββατίων σιδηρά κοκιέτων, φλεντζάνια, 
πορδιέρες, φορέματα άνδρών καί γυναικών κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Αλλά ή όργή ή μανία καί ή ’ιδέα τής κλοπής δέν ήρκεσαν έως εδώ, 
έκίνησεν άταράχως ή Κομούνε τών Παρισίων καί εις τήν Πλατείαν Ποιη- 
τοΰ όπου κατοικεί ή μοδίστα Νίνα Κωσταντίνη, άναβάντες δέ έπί τής 
οικίας ταύτης έπραξαν τά αύτά θεάρεστα έργα άπογυμνόσαντες καί κατα- 
στρέφαντες τό παν γεμίσαντες καί τήν Πλατείαν άπό τά άπομεινάρια τής 
θηριοδείας των. Μή άρκεσθέντες όμως είς ταΰτα ένθυμήθησαν ότι b Φέρος 
έχει κτήμα είς Βαρώσι στολισμένον μέ διάφορα καί ώραϊα έπιπλα καί εξε- 
κίνησαν καί έφθασαν καί εκεί όπερ άπεφάσισαν νά πυρπολήσωσιν άλλά 
παρακληθέντες μετά δακρύων άπό τούς σέμπρους τού Φέρου ήρκέσθησαν 
νά κλέφωσι καί νά συντρίφωσι μόνον καί ουτω βοηθούμενοι καί άπό τούς 
εκεί συναχθέντας Γαϊτανιώτας έκλεφαν καί έσύντριφαν τό παν καί οΰτω 
έτελείωσεν έως εδώ ή ιερά καί χριστιανική άποστολή των.

Τό εσπέρας εκείνο διεδόθη ότι έμελλαν νά έλθωσιν είς τήν πόλιν χωρι
κοί άπό Βανάτον, Σαρακινάδον καί Μπελοΰσι διότι άπό αύτά τά τρία 
χωρία κατάγονται οι τρεις φονευμένοι και εις μόνον άπό τήν πόλιν, καί οί
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τρεις αυτοί φαύλοι καί μέθυσοι, καί επήγαν απόστολοι εκ μέρους τής αντί - 
πολιτεύσεως εις την εξοχήν νά παρακινήσωσι χωρικούς νά είσέλθωσιν εις 
την πάλιν αλλά δεν είσηκούσθησαν ai προτροπαί των αντιπολιτευόμενων, 
ήλθαν όμως 10-15 φυγόδικοι οπλισμένοι μέ τουφέκια γρά καί άλλα όπλα 
αλλά τίποτε δέν ήδυνήθησαν νά πράξωσι καί άνεχώρησαν άπρακτοι.

Ό Νομάρχης έπήγε εις την Νομαρχίαν περί την 1 μετά τό μεσονύκτιον 
καί τάς 5 τής πρωίας τοϋ Σαββάτου έπορεύθη εις τό ξενοδοχείου +...+ Καλ- 
τζέτη όπου διαμένει b φρούραρχος καί Ταμβακάς καί από εκεί έδιδε καί 
έλάμβανε τηλεγραφήματα από τήν Κυβέρνησιν. Ή λιτανεία τοϋ Επιταφί
ου δέν έγένετο —ή Άνάστασις τοϋ μεσονυκτίου τοϋ Σαββάτου επίσης— ή 
πανήγυρις τοϋ Αγίου Λαζάρου επίσης — ή τής Δευτέρας τό Βόϊδι έπίσης, ή 
σημερινή τοϋ Αγίου Γερασίμου έπίσης, ή τής έρχομένης Παρασκευής εις 
Πόχαλην επίσης ώς επί τέλους καί ή Κυριακή τοϋ Θωμά εις "Αη Αύπιον.

Τρεις τάξεις λαοϋ εξετέλεσαν τά βανδαλικά ανοσιουργήματα τής Μεγά
λης Παρασκευής — τό πρώτον καί μέγιστον μέρος έδιοργάνισεν ή άντιπολί- 
τευσις —τό δεύτερον οι κλέπται καί λ η στα ί τοϋ τόπου καί τό ελάχιστου 
μέρος οι θρήσκοι εξ ειλικρίνειας καί ανοησίας κινηθέντες καί βοηθήσαντες 
χωρίς νά ένοήσωσι τί πράττουσι, τούς κακούργους οί αντιπολιτευόμενοι 
εφώναζον b 'Ρώμας τά κάμνει, b Δεληγιάνης τά κάμνει — επληρώθησαν ai 
Αρχαί άδρώς άπό τούς Εβραίους διά νά μάς σκοτώσουν τούς Χριστια
νούς— τό ανακάτεμα τής εκλογής έφερε τά αποτελέσματα αυτά, όποϋ έφή- 
φισαν τόν Ρώμα διά νά γίνη πρωθυπουργός b Δεληγιάνης' τά αυτά καί 
άλλας όμοιας ανοησίας έκήρυττον εις τόν αμαθή καί παπαγάλον όχλον όστις 
τά έπαναλάμβανεν, χωρίς νά σκεφθή τί λέγει καί έγέμισαν μέ τάς ανοησίας 
ταύτας τάς συνοικίας καί τά καντούνια και καντουνάκια τής πόλεως αλλά 
άπό ημέραν τήν ημέραν ολιγοστεύει καί τούτη ή σαθρά Ιδέα διότι έρχονται 
εις τόν νοϋν των οί άκριτοι καί παπαγάλοι καί σκέπτονται τί έκαμαν καί 
ακούουν καί ημάς τούς ραγγιονάροντες επί τοϋ γεγονότος' τώρα θά πόση 
άπεινώς b πέλεκυς τής δικαιοσύνης κατά των ύποκινησάντων τό κίνημα καί 
κατά των βανδάλων καί όλων των συνεργών αυτών.

Ο Λάτας άφιχθείς έκαμε τήν Ανάστασιν εις τήν Πλατείαν τάς 9 Π.Μ. 
τής Κυριακής διελθών άπό τήν Πλατείαν καί έπιστρέφας εις τήν Μητρό- 
πολιν άπό τοϋ Δημ. Μακρή αλλά ή φωνάρα του μόλις ήκούετο διότι ήτο 
πολύς βραχνός άπό τούς λόγους τοϋ Πειραιώς όποϋ έξεφώνησε διαρκούσης 
τής Μεγάλης έβδομάδος ώς μοί εΐπεν b ’ίδιος.

Σήμερον άφίχθη μέ τοϋ Γουδή τό ατμόπλοιου b γαμβρός τοϋ Ν.
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Μη νώτου υπομοίραρχος καί ό Μηνώτος ήτον χαράν γεμάτος σήμερον καί 
πολύ ευχαριστημένος.

Σήμερον έγινεν καί ή δοξολογία διά την εορτήν του Βασιλέως, παρευ- 
ρέθησαν δλαι αί πολιτικαί, Στρατιωτικαί καί Ναυτικαί των όρμόντων δύο 
Βασιλικών πλοίων Άρχαί' τάς τιμάς άπέδωκαν οί Ναϋται τοϋ Μιαούλη 
καί δχι τό Πεζικόν διότι είναι πατατεταγμένον εις τήν εβραϊκήν. Ό Μια- 
ούλης άκυροβόλησεν ρίξας 21 βολές δτε έφάλλετο ή δοξολογία, έπειτα οί 
ναϋται προπορευομένης τής Μουσικής έπορεύθησαν εις τήν Νομαρχίαν' ό 
δέ Νομάρχης έτρατάρισε τάς Άρχάς καί τούς Προξένους έλθόντας άπαντες 
καί ε’ις τήν Μητρόπολιν καί είς τήν Νομαρχίαν, γαλακτομπούρικο, κονιάκ 
καί μαστίχιον.

’Επικρατεί διά την ώραν ησυχία καί τάξις καί οΰτω έλπίζομεν νά έξα- 
κολουθήση.

Ό Μηνώτος όταν επέστρεφεν εξ ’Αθηνών μάς εΐπεν δτι έμελλε νά άνα- 
χωρήση ò Conte ’Αλέξανδρος χθές νά ψθάση σήμερον ενταύθα καί πολλοί 
τόν επερίμεναν ως βέβαιον θεωρήσαντες τήν έλευσίν του' ο ίδιος Μηνώτος 
μοί εΐπεν τήν χαρμόσυνον εΐδησιν δτι τήν Κυριακήν τών Βαΐων άνεδέχθη- 
τε άπό τήν Ίεράν Κολυμβήθραν τήν χιλιόχρονη Βασιλοπούλα τής χιλιό
χρονου καί χαριτοβρύτου Βασίλισσής μου καί τήν ονομάσατε Ασπασίαν, 
συγχαίρω καί υμάς καί τήν Βασίλισσάν μου καί τόν άξιάγαστον Πατέρα 
τής Βασιλοπούλας μου ευχόμενοι ύμΐν νά ζήση καί νά χιλιοχρονήση κ.τ.λ. 
κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Παρακαλώ νά προσψέρητε τούς προσκυνισμούς μου και τά σέβη μου είς 
τήν Βασίλισσάν μου, τόν ψίλτατόν μου Conte 'Ροβέρτον, Conte Αλέξαν
δρον καί άπαντας τούς λοιπούς σεβαστούς μοι καί προσφιλείς μοι συγγε
νείς καί νά δεχθήτε τούς ταπεινούς προσκυνισμούς καί σεβάσματα τοϋ διά 
βίου πιστοΰ θεράποντος υμών.

(Υπογραφή δυσανάγνωστη)

Στο οπισθόφυλλο: La Contesse Aspasia Roma, Athènes
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Επιστολή αναγνώστη στην εφημερίδα «Ακρόπολις»

Άχρόπολις, 2/5/1891

Τό Εβραϊκόν ζήτημα

Φίλτατέ μου,
"Οπως καί αν κρίνης τό εβραϊκόν ζήτημα, είτε παραδεχθής ότι υπάρχει 

τό αίμοβόρον έθιμον είτε μή, θά συνομολογήσης, ελπίζω, δτι δεν είχε 
ποσώς ανάγκην ή Ελλάς εις τήν υλικήν πρόοδον αυτής καί τήν παρα- 
σκευαστινήν δι’ εόρύ μέλλον εργασίαν ασχολούμενη, νά πρόσθεση εις τάς 
άλλας έσωτερικάς αυτής πληγάς καί μίαν ακόμη. Πολλά κοινωνικά ζητή
ματα +...+ ενταύθα. Σήμερον κοιμώνται. Θά εξυπνήσωσι μίαν ημέραν 
βεβαίως; Άλλ’ είθε ή ημέρα αυτή ν’ άνατείλη δσω τό δυνατόν βραδύτε- 
ρον, είθε κατά τήν ημέραν εκείνην νά μή έχη νά φροντίζη ούτε περί αυτής 
τής εθνικής αυθυπαρξίας της ώς έχει δυστυχώς σήμερον καί επί πολύ 
ακόμη νά φροντίζη ούτε περί τής υλικής ευημερίας, ώς θά έχη έπί περισ
σότερο. Σκεπτόμενός τις περί πολλών αδικιών συμβαινουσών εν τή κοι
νωνία, ήτοι περί τής πράγματι λυπηράς θέσεως καί παρ’ ήμΐν εργατικών 
τινων τάξεων, περί τής λυπηροτέρας καταστάσεως τών αγροτικών πληθυ
σμών, περί τής κακοδαιμονίας τών επίμορτων καλλιεργητών, ήν τόσω 
γραφικώς παρέστησαν ai εσχάτως δημοσιευθεϊσαι εν τή έφημερίδι σου, έξο
χοι διά τήν ποιητικήν δρόσον καί τήν πρωτότυπον χάριν περιγραφαί τών 
βορειότερων επαρχιών μας, αισθάνεται πράγματι συνταρασσόμενα τά 
σπλάχνα του υπό σφοδρού πόθου άγανακτήσεως καί φιθυρίζει ίσως μεταξύ 
τών χειλέων του:

Τί πρός ημάς ή φροντίς περί προσκτήσεως καί άλλης Ελλάδος άφοϋ οι 
άπαρτίζοντες τήν ύπάρχουσαν εΰρίσκονται εις τοιαύτην οίκτράν θέσιν;

’Αλλά τά αισθήματα ταΰτα δέν είναι δυνατόν, δέν πρέπει νά κυριεύσω- 
σι τοΰ νοός. Ή Ελλάς δέν είναι έλευθέρα νά ρυθμίζη τά τής προόδου αυτής 
κατά τό δοκοϋν. Εύρίσκεται εις συναγωνισμόν, εις σταδιοδρομίαν, έχουσα
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συναγωνιστάς φοβερούς καί ακαταπόνητους, συναγωνιστείς, ώντινες φεϋ, 
προέβησαν ήδη εν τώ σταδίω καί άφήκαν αυτήν πολύ όπίσω. "Ολη ή μέρι
μνα τούτων συγκεντροϋται εις τό πώς νά τρίξουν ταχύτερον διά ν’άρπά- 
σουν τό εις τό τέλος τοϋ δρόμου ύπαρχον γέρας. Τίποτε άλλο μόνον ò δρό
μος, τό τρέξιμον. Παρασκευαί οικονομικαί, παρασκευαί στρατιωτικαί, 
παρασκευαί ναυτικαί, παρασκευαί διπλωματικαί. Άλλοίμονον εις εκείνο εκ 
των χριστιανικών εθνών τής ’Ανατολής, δπερ καί επί μίαν μόνην ημέραν 
λησμονήση αυτήν τήν εργασίαν καί περισπασθή περί άλλα. Παρατηρήσα
τε τήν Σερβίαν πόσον οπισθοδρόμησε κατά τα τελευταία έτη δι ’ ούδένα 
άλλον λόγον ή διά τά δυναστικά δυστυχήματα αυτής. Οί πονηροί Ρου- 
μοΰνοι, άν καί κατατριχομένοι αυτοί πλέον ή οίοσδήποτε άλλος λαός τής 
ύφηλίου άπό τήν εβραϊκήν λύμην, έχουν τήν έπιτηδειότητα νά πνίγουν εν 
τή γενέσει τό εβραϊκόν ζήτημα καί νά μήν άφίνουν νά παρουσιάζωνται παρ’ 
αότοϊς σκηναί αγρίου διωγμού, ίκαναί νά έφελκύσωσι τήν προσοχήν τών 
ξένων κριτών.

Πρός την πεφωτισμένην μερίδα τής κοινωνίας λαλών τις βεβαίως δέν 
θά εΐχεν ανάγκην νά συνηγορήση υπέρ τοιαύτης ύποθέσεως καί συνηγορών 
ίσως κατηγορηθή ώς ζητών νά καταρρίφη ανοικτάς ήδη θύρας. Είθε νά 
εΐχεν οΰτω τό πράγμα! Δυστυχώς καί παρά πολλών μεμορφωμένων 
συμπολιτών ημών καί παρά τινων οργάνων τοϋ τύπου ακούει τις κατ’ 
αύτάς κρίσεις, άς ευκόλως διαγινώσκει ώς διατελούσας υπό τήν επιρροήν 
φυχικοΰ βρασμού καί φυλετικού αισθήματος άλλης εποχής. Ai ίδέαι δέ καί 
αί κρίσεις αύται διαδιδόμεναι δέν εΐνε δυνατόν ή νά φέρωσι τά χείριστα τών 
αποτελεσμάτων. "Οταν b φανατισμένος όχλος τών μερών ένθα διεδραμα- 
τίσθησαν ai εις άκρον λυπηραί σκηναί ακούει καί άναγινώσκει 'ότι δέν άπο- 
δοκιμάζονται διαρρήδην δέν καυτηριάζονται άμειλίκτως ai απάνθρωποι, ai 
άντιπατριωτικαί, ai άντιχριστιανικαί πράξεις του αλλά σχολιάζονται μέ 
μασσημένα λόγια, ύποκρύπτοντα εΐδός τι επιδοκιμασίας; αΐ τότε πλέον 
σχηματίζει την πεποίθησιν ότι παραλείπει τήν έκτέλεσιν ιερού καθήκοντος 
άν μή εξόντωση μέ τό ρεβόλβερ άνά χεΐρας πάντα Ισραηλίτην, όν θ’ άπή- 
ντα έπαιτούντα ή ρακοσυλλέγοντα καθ’ οδόν.

’Ήκουσα τωόντι πολλούς θέλοντας νά δικαιολογήσωσι τόν κατά τών 
έβραίων διωγμόν ήκουσα δέ καί άλλους χαρακτηρίζοντας ώς έβραΐον ή υπό 
τών έβραίων πληρωνόμενον πάντα, όστις ήθελε τολμήση νά μή σπασθή τάς 
υπό τοϋ ακράτητου πάθους θολουμένας ’ιδέας των. ’Ήκουσα ώς δικαιολο
γίαν τού διωγμού ότι τοιοϋτος συνέβη ήδη εις πλεϊστα τών ευρωπαϊκών
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κρατών των μάλλον ημών ευνομούμενων καί επομένως δτι ούδεμία μεγά
λη δύναμις θά τολμήση νά επιτίμηση την 'Ελλάδα, διότι αμέσως θά λάβη 
ώς άπάντησιν:

— ’Ιατρέ θεράπευσον σεαυτόν.
'Ωραία δικαιολογία! ’Επειδή ή Ελλάς είχε μέχρι τοΰδε τό πλεονέκτημα 

νά ή εν τών ολίγων ευρωπαϊκών κρατών παρ’ οις δέν έξερράγησαν άντιση- 
μιτικαί ταραχαί, πρέπει νά τό άποβάλωμεν οίκοθεν αυτό! Μόλις, μετά 
παρέλευσιν πολλών δεκαετηρίδων κατωρθώσαμεν νά έμπνεύσωμεν εις τόν 
ξένον κόσμον δτι δέν εΐνε μισαλόθρησκος δ λαός ημών, οΐον τόν παρέστησαν 
άλλοτε οί εχθροί μας, καί ιδού σήμερον επιτρέπομεν νά σχηματίζηται 
λαθραίως ρεύμα άγριωτέρας μισαλλοθρησκείας. Εΐνε δυνατόν δέ νά 
συγκριθώσιν οί 'όροι οί προκαλοΰντες εις άλλας ευρωπαϊκός πόλεις τόν αντι
σημιτισμόν πρός τούς παρ’ ήμΐν; Εκεί δχι μόνον υπάρχει πολυάριθμος 
εβραϊκός πληθυσμός, ασχολούμενος καθ’ ολοκληρίαν ούχί εις έργα τής 
κυρίας λεγομένης παραγωγής άλλ’ εις έργα μεσαζόντων, έκμυζών ο'ύτω τόν 
χυμόν τών κυρίως εργατικών τάξεων, έκεϊ υπάρχουν πλειστοι 'όσοι μυριο- 
τάλαντοι κεφαλαιούχοι μέ κολοσσαίας περιουσίας, ας ò λαός δέν έρευνα 
τόσον πολύ πώς έσχηματίσθησαν, άλλ ’ ών τήν πίεσιν αισθάνεται όδυνηρώς 
επί τής ράχεώς του, εκεί υπάρχουν ίσραηλίται εποχούμενοι επί τεθρίππου, 
συντρίβοντος υπό τούς αγέρωχους τροχούς του τόν πτωχόν χριστιανόν 
ημερομίσθιον, έκεϊ υπάρχει ή μεγάλη δύναμις τού νεωτέρου κόσμου, ή δημο
σιογραφία, εις χεϊρας αυτών κατά τό πλεϊστον, έκεϊ πράγματι οί σημϊται 
ήγειρον θρασεΐαν τήν κεφαλήν καί έγένοντο μονονουχί οί αύθένται, εχοντες 
ώς δούλους ώς δουλοπαροίκους μυριάδες χριστιανών. ’Όχι σημϊται, δχι 
έβραΐοι, δχι αίμοπόται, δχι αντίχριστοι αν ήσαν οί άνθρωποι ούτοι οί χαρα
κτηριζόμενοι διά τού ονόματος τής φυλής των, άλλ’ εις οίανδήποτε άλλην 
κοινότητα καί άν άνήκον μέ οίονδήποτε άλλο έξωτερικόν γνώρισμα καί άν 
διεκρίνοντο, πάλιν ήθελον έξεγείρει τόν φθόνον καί τήν μήνιν τού λαού.

Εδώ δέ τί έβραίους εχομεν ημείς ώστε νά τολμήσωμεν ποτέ νά δικαι- 
ολογήσωμεν άντισημιτικόν διωγμόν; Όλίγας τινάς χιλιάδας ψωραλέων 
ανθρώπων, άνηκόντων, έκτος μονάδων τινών ή δεκάδων τό πολύ, εις τά 
κατώτερα στρώματα, πτωχοτάτων, έργατικωτάτων, άποζώντων διά τεμα
χίου άρτου, ήρτυμένου μέ άφθονον ιδρώτα. Άντισημιτικόν κίνημα έν 
Ελλάδι εΐνε δχι μόνον άντιπατριωτική πράξις, άλλ ’ εΐνε καί μέχρις απαί
σιου βαθμού τραγικότητος γελοία. Δέν εΐνε μόνον απάνθρωπος αλλά θά 
ήτο καί δείγμα τής ποταπωτέρας ανανδρίας, ής εΐνε βεβαίως ανάξιος λαός
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τόσον ιπποτικός όσον ο ελληνικός. Δηλαδή, επειδή έχομεν πέντε-δέκα 
σημίτας καί ημείς μεταξύ μας, ας τούς σφάξωμεν, βρε αδελφέ, διά νά δεί
ξω μεν δτι δεν εϊμεθα κατώτερα παλληκάρια των ρώσσων, των βιενναίων, 
των ρουμούνων' άδιάφορον αν εκείνοι εΐχον καί έχουσιν έκατοντάδας 
χιλιάδας απέναντι των, Ισχυρούς καί ικανούς νά άμυνθώσιν! Εινε ανάγκη, 
σας παρακαλώ, νά έχη τις καρδίαν εξόχως εύγενή καί γενναίαν γιά νά 
αίσθανθή βδελυγμίαν πρός τούς ανθρώπους εκείνους, οί όποιοι καταδιώ- 
κουσιν άλλους συνανθρώπους των τολμήσαντας νά εξέλθουν τής κρύπτης 
των, έκ τής πείνης έκβιασθέντας, καί βαίνοντας εις τό ενεχυροδανειστήριον 
διά νά ενεχυριάσουν κανέν φόρεμά των, δπως αγοράσουν μίαν όκάν άρτου 
καί μη λιμοκτονήσωσιν; Καί θηρίον άγριον άν ήτο εις τοιαύτην οίκτράν 
έτοιμοθάνατον θέσιν πάλιν δέν θά τό έκτύπα ό κατώτερος των ανθρώπων. 
Καί αδελφός μου δέ, καί τέκνον μου ακόμη άν ήτο ό διαπράξας αυτήν τήν 
βδελυγμίαν πάλιν θ’ άπέστρεφον άπ’ αύτοΰ τά όμματά μου καί θά τόν έλε
γαν ότι εινε ανάξιος νά λέγηται πεπολιτισμένος άνήρ.

’Έρχομαι εις τό ισχυρότερον επιχείρημα των έβραιοδιωκτών. «Θά τούς 
άφίσωμε λοιπόν νά πίνουν τό αίμα των παιδιών μας, καί δέν θά τούς εξο- 
ντώσωμεν άπό προσώπου τής γής;» Δέν παρουσιάζομαι συνήγορος τών 
έβραίων διά νά πειραθώ νά εξαλείφω τήν ερριζωμένην αυτήν πρόληφιν περί 
αιματοχυσίας. Τό πράγμα ούδαμοϋ άπεδείχθη μέχρις ώρας. Διά νά λεί- 
φουν δ’ επί τούτου ai συζητήσεις παραδέχομαι ότι όσαι πιθανότητες εινε 
υπέρ άλλαι τόσαι εινε καί κατά. Άλλ ’ ή διευκρίνισις του θέματος καί ή 
δίκη επ’ αύτοΰ δέν άπόκειται ε’ις τόν όχλον, τόν στερούμενον παντός στοι
χείου πρός ορθήν κρίσιν, άλλ’ ε’ις τήν Πολιτείαν. Άλλοίμονον άν τοιαϋτα 
ύφίστου συμφέροντος ζητήματα έλύοντο όχλοκρατικώς καί διά τής κτηνώ
δους δικαιοσύνης τοϋ λέοντος. Άφώμεν τήν Πολιτείαν νά έξετάση τά 
πράγματα, καί όταν διά τών τεταγμένων νομίμως οργάνων αυτής κατά
ληξη εις θετικά συμπεράσματα, τότε άς ζητήσωμεν διά τής νομίμου εθνικής 
αντιπροσωπείας τήν λήφιν τών προσφορωτέρων μέτρων. Άπεδείχθη ότι 
μυστικοθρησκευτικόν έγκλημα έτελέσθη εν Κερκύρα; Άς συσκεφθή τότε ή 
Βουλή καί άς άποφασίση τίνι τρόπω θά προστατεύση τόν μέγαν ελληνικόν 
χριστιανικόν πληθυσμόν άπό τών θρησκευομένων τούτων κακούργων. 
Θέλομεν νά τούς έξώσωμεν όλους εκ τοϋ ελληνικού εδάφους; Άς τούς εξώ- 
σωμεν, άλλά νόμω καί όχι εγκλήματι. Νά τούς έξώσωμεν ίσως δικαιού
μεθα, νά τούς φονεύσωμεν όμως είτε διά τών όπλων είτε διά τής πείνης 
ουδόλως δικαιούμεθα καί πράττοντες οΰτω βεβαίως δίδομεν δικαίωμα ε’ις



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 201

κράτη ξένα ισχυρότερα ημών, νά μας διδάξωσι τά στοιχειωδέστερα καθή
κοντα τοΰ ανθρωπισμού.

’Αποτεινόμενος ’ιδίως πρός τούς πεφωτισμένους οδηγούς τής κοινής 
γνώμης, πρός τούς χρηστούς καί φιλοπάτριδας δημοσιογράφους, ελπίζω 
'ότι θά έπιδοκιμάσωσι τάς σκέφεις ταύτας, καθοδηγούμενοι υπό μόνου τοΰ 
συμφέροντος τής πατρίδος καί μη παρασυρόμενοι υπό των βιαιοτήτων 
αγρίων παθών.

Γ. Κ.
(ορθόδοξος χριστιανός καί 'Έλλην)
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Συνεντεύξεις Ν. Σπανδωνή

Άχρόπολις, 12/5/1891

ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ «ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑΡΑΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'

Συνέντευξής μετά του κ. Γ. Θεοτόκη: Ai κατ’αύτοΰ κατηγορίαν 
-Αίτιος των ταραχών ο κ. Αηλιγιάννης. -Προσωρινή ησυχία.
Ό κ. Αηλιγιάννης διά τής «Πρωίας» του καί μετ’ αύτοϋ οι συμπολι- 

τευόμενοι χρώμενοι τή συνήθει αυτών μεθόδω ήθέλησαν νά άποδώσωσι τάς 
εν Κέρκυρα ταραχάς εις ύποκίνησιν δήθεν τοΰ κ. Θεοτόκη καί τοϋ κόμ
ματός του. «Αυτός, άνεφεράν μοι οί συμπολιτευόμενοι έν Κέρκυρα, ύπεκί- 
νησε τάς ταραχάς ταύτας διά νά περιπλέξη την κυβέρνησιν, διά νά τή 
παράσχη πράγματα, διά νά προκαλέση ίσως κανένα αποκλεισμόν».

’Όσον αστεία καί άν ήτο ή κατηγορία αυτή, άπαξ διετυπώθη διά τοϋ 
επισήμου οργάνου τής κυβερνήσεως άφοϋ μοί έπανελήφθη σοβαρώτατα 
παρ’ ανθρώπων σοβαρών κατά τά άλλα, δέν ήν άναξία προσοχής. Έσκέ- 
φθην, δτι δέν θά ξεπλήρουν την δύσκολον εντολήν μου, άν δέν έβλεπον καί 
τόν κ. Γ. Θεοτόκην, τόν πρώην υπουργόν επί τών Ναυτικών καί τόν ίσχυ- 
ρότατον νυν, αρχηγόν κόμματος έν Κέρκυρα.

Άπεφάσισα λοιπόν νά τόν ’ίδω.
Μετά τρίωρον άνά μέσον δασών, έλαιών αμαξιτήν πορείαν, εν άδιαλή- 

πτω αλληλουχία θαυμάσιων σκηνών καί χαριτωμένων τοπείων άνεϋρον 
αύτόν έν Αουκάδαις, εις έν τών έξοχικών του κτημάτων.

Τήν πρώτη ν μετά τοϋ κ. Γ. Θεοτόκη συνέντευξιν περί τών ναυτικών τής 
Πατρίδος μας, εΐχον έν τώ μικρώ έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου γραφείω 
του, έν μέσω έγγράφων καί βιβλίων. Ο κ. Θεοτόκης ήν τότε λίαν πολυά
σχολος, καί ή συνέντευξίς μας έκείνη έφερε χαρακτήρα ολίγον νευρικόν.

Νΰν τόν ευρον ήρεμον καί εύδαίμονα. έντός χαρίεντος κήπου, μέ άγρο-



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 203

τικήν περιβολήν, εν μέσω ατμόσφαιρας κατάμεστου ήδοπαθεστάτων αρω
μάτων εκ ροδών καί νεραντζών. Έχει παρά τόν εξώστην τής αγροτικής 
του οικίας, έχοντες πρό οφθαλμών ημών εν τών μαγευτικωτέρων τοπίων 
τής Ελλάδος, σειράν ελαιώνων άποληγόντων εις τό θαυμάσιον «Λειβάδι 
του Ρόπα» εν μέσω τόσης ηρεμίας καί τόσης γαλήνης ήρχίσαμεν νά 
όμιλώμεν περί σκηνών απαίσιων καί φρικαλέων.

— Σάς κατηγοροϋσιν, ήρχισα την συνέντευξίν μου, δτι σείς προσκαλέ- 
σατε τάς εν Κέρκυρα ταραχάς, σάς κατηγοροϋσιν, δτι, iva παράσχητε 
πράγματα τώ κ. Δηλιγιάννη έβάλατε νά μαλώσουν Χριστιανοί μέ ’Ιου
δαίους. Πώς σάς φαίνεται ή κατηγορία αυτή;

— Ναι, έμαθον παρά φίλων μου, διότι σάς ομολογώ, δτι εδώ μένων δέν 
αγαπώ νά άσχολώμαι πολύ περί την πολιτικήν, δτι εύηρεστήθησαν νά μοί 
προσάφωσι τήν κατηγορίαν ταύτην. Καί έγέλασα μέ τήν καρδίαν μου. Καί 
έγέλασα τόσον +...+ ευρον τό τό τέχνασμα τοΰ κ. Δηλιγιάννη πεπαλαιομέ- 
νον πλέον. Φωνάζει ό κλέφτης νά φύγη ό νοικοκύρης, αλλά ποιος τόν 
πιστεύει; Νομίζει, δτι κάμνων θόρυβον καί έπιρρίπτων εις άλλους τά λάθη, 
θά δυνηθή ν’ άποκλίνη άπ’αύτοϋ τήν προσοχήν τοϋ έξοργισθέντος ελληνικού 
κοινού. Αυτός εΐνε ό μόνος αίτιος τών έν τώ τόπω μας ταραχών.

— Ποιος; ό κ. Δηλιγιάννης; Ό κ. Δηλιγιάννης άντισημιτιστής; Ήρώ- 
τησα πεθαμένος στά γέλοια!

— Άντισημιτιστής, δέν πιστεύω, διότι ό κ. Δηλιγιάννης δέν δύναται νά 
εΐνε τίποτε θετικόν, ούτε αντί ούτε υπέρ, ούτε περί, ούτε κατά. Ό κ. Δηλι- 
γάννης ήξεύρετε δτι εΐνε κάτι κυμαινόμενον μεταξύ δλων αυτών.

— Αλλά τότε πώς αυτός εΐνε ό αίτιος δλων αυτών τών ταραχών; Θά 
ήμην περίεργος νά τό έμάνθανον.

— Απλούστατον. Ό κ. Δηλιγιάννης πιθανόν νά μή ήξεύρει ούτε, δτι 
ύπάρχουσι κάν ’Ιουδαίοι έν Κερκύρα, ήξεύρει δμως κάλλιστα, δτι υπάρ
χου σι φίλοι αυτοϋ, όλίγιστοι αληθώς, καί εχθροί, παμπληθείς, αληθέστε
ρου. "Οταν λοιπόν τήν επαύριον τής 14 ’Οκτωβρίου είδε τό παραδοξώτε- 
ρον τών ονείρων, τήν ακατανόητου καί καταπληκτικήν νίκην του, έθεώρη- 
σε καλόν καί φρόνιμον νά συμβουλεύση τούς ενταύθα φίλους του νά 
έκμανώσι, νά άποτινάζωσι πάντα χαλινόν, νά περιδράμωσι τάς ρούγας καί 
τάς πλατείας μας έκβεβακχευμένοι εκ τής νίκης των καί νά θραύωσι τά 
παράθυρα τών οικιών καί νά επιτίθενται κατά παντός άντιφρονοΰντος. Τό 
άκομφον τοϋτο καί άειδές καί αποκαρδιωτικόν θέαμα πρώτην φοράν τό 
εΐδεν ή Κέρκυρα.
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Ό λαός μας, φίλε κύριε, εΐνε ήρεμος, εύγενής, πολιτισμένος, τά πολι
τικά πάθη δεν τόν έχωσιν εξαγριώσει είσέτι, ή κοινωνική πειθαρχία παρ’ 
αύτώ ύφίσταται είσέτι. Άτυχώς οι πολιτικοί κερδοσκόποι καί δημαγωγοί 
τοϋ κ. Δηλιγιάννη έζήτησαν νά τόν εξαχρειώσωσι καί ηγούμενοι ολίγων, 
όλίγιστων προεκάλεσαν τας άπαισίας σκηνάς τής 14 ’Οκτωβρίου. Ό λαός 
άπέστρεφε τό όμμα άπ’ αυτών, αλλά καί άκων παρέστη εις τάς σκηνάς 
ταύτας καί έπείσθη πρός μεγίστην απορίαν του, 'ότι τοιαϋται βανδαλικαί 
σκηναί μένουσιν ατιμώρητοι.

Διατί λοιπόν b κ. Δηλιγάννης, b προκαλέσας καί έπιτρέφας τάς σκη
νάς έκείνας δυσανασχετεί νϋν, ούχί εξ έρωτος πρός την τάξιν, άλλ ’ έκ 
φόβου, διά τά συμβαίνοντα νϋν; Καί δέν εΐνε ταΰτα άμεσος συνέπεια εκεί
νων καί αγνοεί άρα γε b πολιός, άλλ’ άπειρος άνήρ, ότι ο λαός ομοιάζει 
πρός τό παιδίον. "Αμα τώ συγχώρησης εν σφάλμα θά ύποπέση εις 'έτερον;

Μέ κατηγοροΰσιν, ότι υποκινώ τάς ταραχάς ή τουλάχιστον έπιχαίρων 
επ’ αύταΤς, δυσανασχετοϋσι κατά τοϋ άδελφοϋ μου διότι δήθεν δέν έλαβε 
ζωηρόν μέρος πρός άποκατάστασιν τής τάξεως. Εΐνε λίαν περίεργος ή 
μανία τοϋ κ. Δηλιγιάννη, τοϋ νά θέλη εν τοϊς μεγίστοις κινδύνοις του νά 
σώζηται παρά τών εχθρών του!

Ό αδελφός μου εγκαίρως προεϊδε την παρούσαν κατάστασιν, άντελήφθη 
καλώς, ότι υπονομεύεται ή τάξις, ότι αχρείοι δημαγωγοί ζητοΰσι νά δια- 
φθείρωσι τόν λαόν, ότι παρέχεται μεγάλη ελευθερία είς τά άτακτα στοιχεία, 
καί εγκαίρως κατέστησεν αυτήν καταλλήλως γνωστήν τή Κυβερνήσει.

— Κάμνετε κακά ν’ άφοπλίζητε τούς κλητήρας, έλεγε, σκέπτεσθε όλε- 
θριώτατα, ένεκα κομματικού συμφέροντος νά ζητείτε ν’ άφαιρέσητε παρά 
τής τοπικής αστυνομίας τό κόρος.

Άλλ’ b κύριος Νομάρχης έκείνει τήν κεφαλήν καί ύπέσχετο νά σκεφθή 
καί ai σκέφεις του διήρκεσαν πολύ καί συνέβη ό,τι συνέβη. "Ας μή έχωσι 
λοιπόν παράπονα.

’Αλλά καί δι’ ένα άλλον λόγον φαίνεται μοι άστειοτάτη ή κατηγορία 
των. Κατηγοροϋμαι, ώς διερεθίζων τόν λαόν κατά τών Ιουδαίων ενώ χθές 
έτι κατηγορούμην, ώς φίλος αυτών καί προστάτης!

— Ναι, Δ ηλιγιαννικοί τινες ενταύθα μοί εΐπον, ότι σείς έδώκατε θάρ
ρος πολύ εις τούς Ιουδαίους καί μοί άνέφερον τήν κηδείαν τοϋ Άρχιρραβί- 
νου, τήν μετάθεσιν τοϋ Λιάππη κτλ. Μέ διαβεβαίωσαν δέ, ότι σείς χάριν 
πολιτικών υπολογισμών τούς περιποιήθητε.

— 'Όλαι αΰται αί αιτιάσεις, ai εναντίον μου μοί εΐνε γνωσταί, άλλ ’
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ούδόλως με συγκινοΰσι, ήξεύρετε πόσον αδιαφορώ εις τό τί λέγεται περί 
εμού. Τά τής κηδείας τοϋ Άρχιρραβίνου δεν τά διέταξα εγώ, τον κ. Λιάπ- 
πην τόν μετάθεσα δι ’ άλλους λόγους καί την παρασημοφορίαν εγώ την 
έκώλυσα, δσον δέ διά την Ιδιαιτέραν περιποίησν των Ιουδαίων σάς παρα
τηρώ απλώς, δτι επί 13.000 φήφων δέν δύνανται βεβαίως νά έχωσι μεγά- 
λην επιρροήν ai 325 φήφοι των!

— Καί ώς προς την παρούσαν κατάστασιν εν Κέρκυρα τί Ιδέαν έχετε;
— Τί νά σάς είπώ ' τό πράγμα δέν εΐνε νέον έχει βαθείας τάς ρίζας του. 

Ό Κερκυραϊκός λαός έχει πολλά πλεϊστα δικαιώτατα παράπονα κατά τών 
Ιουδαίων, ή δέ πρός αυτούς άντιπάΟειά του εΐνε τόσον παλαιά, δσον καί ή 
εν τή νήσω μας διαμονή αυτών.

— Υποθέτετε, δτι λόγοι συμφέροντος ώθησαν τούς Κερκυραίους κατά 
τών Ιουδαίων;

— Ποτέ! Ανέκραξεν εν οργή ό κ. Θεοτόκης, ποτέ, δχι μόνον διότι οι 
συμπολΐται μου εΐνε ίπποτικώτατοι, καί ουδέποτε θά καταδέχοντο διά 
ταπεινούς λόγους νά κατατρέχωσι τούς Ιουδαίους, αλλά καί διότι δέν 
βλέπω τί είδους συμφέρον δύναται νά ύπάρξη. Ούτε τόσον πλούσιοι εΐνε οι 
Ιουδαίοι, οΰτε, ώς κτηματίαι διακρίνονται, οϋτε, εις τό έξαγωγικόν εμπό
ρων μάς παρενοχλοϋσε. Πιστεύσατέ με, φίλε κύριε, δτι ò Κερκυραϊος παρ’ 
ω βαθύτατα εΐνε έρριζωμένον τό αίσθημα τής φιλοπατρίας, αν μισή τόν 
Ιουδαίον, τόν μισεί μόνον διότι οΰτος δέν εΐνε 'Έλλην.

— Καί υποθέτετε, δτι κατέπαυσαν πλέον εί ταραχαί αΰται;
— ’Αμφιβάλλω πολύ. Ή πεποίθησίς μου εΐνε δτι πρός στιγμήν μέν ίσως 

καταπαύση τό κακόν άλλ ’ εις πρώτην αφορμήν θά επαναληφθή. Αυτή εΐνε 
ή ιδέα μου.

Πώς σάς φαίνονται αύτά τά κίτρινα τριαντάφυλλα;

$

Συνέντευξις μετά τοΰ ιατρού κ. Πολίτου.
Αεπτομέρειαι νεκροτομής.

"Εν τών σπουδαιοτέρων δι’ εμέ ήν καί τό νά λάβω γνώσιν τής ιατρικής 
έκθέσεως επί τής δολοφονηθείσης, τής νεκροτομής αυτής κτλ.

Άλλ’ ή άνάκρισις φυσικώς δέν ήδύνατο νά ικανοποιήση τήν περιέργει- 
άν μου ταύτην, διό καί κατέφυγον πρός τόν ’ιατρόν κ. Πολίτην, ένα τών 
μάλλον διακεκριμένων της νήσου, δστις μετ’ άλλων δύο ’ιατρών συνέταξε 
τήν ιατροδικαστικήν έκθεσιν.
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— Έπεθύμουν, ιατρέ μου, τώ εΐπον, νά σάς υποβάλω μερικάς ερωτή
σεις σχετικάς πρός τόν φόνον τής Ρουμπίνας Σάρδη.

— Έξαρτάται εκ των ερωτήσεων, μοί άπήντησεν ò κ. Πολίτης. Έφ’ 
όσον δύναμαι θά σάς απαντήσω ευχαρίστως.

— Δεν εννοώ νά μή ε’ίπητέ τι τό όποιον δεν δύνασθε νά μοί εϊπητε, δεν 
θά σάς ζητήσω μυστικά τής άνακρίσεως. Θά έπεθύμουν απλώς νά άφη- 
γηθήτε τήν ένέργειάν σας, ως ίατροδικαστοϋ εν τή περιστάσει ταύτη.

— Ώς πρός τούτο, ευχαρίστως. Αυτό δέν άποτελεΐ μυστικόν.
Τό έγκλημα διεπράχθη τήν 2Αν ώραν π.μ. τής 1 ’Απριλίου. Τήν 8'/2 δέ 

μόλις τής πρωίας, ήτοι μετά επτά 'άλας ώρας εξήτασα τό πτώμα καί μόλις 
τήν 1 μ.μ. εγένετο ή νεκροτομή.

— ’Αλλά διατί ή βραδύτης αυτή;
— Αυτό δέν εΐνε έργον ιδικόν μου νά εξετάσω. ’Εκείνο, τό όποιον εγώ, 

ώς επιστήμων, ήξεύρω εΐνε, δτι ή βραδύτης αυτή άντεστρατεύθη πρός πάσας 
τάς διατάξεις τής ιατροδικαστικής, δτι χωροφία δέν εγένετο, ήτοι ακριβής 
έξέτασις καί περιγραφή τού μέρους ένθα ή νεκρά εύρέθη καί δτι δέν έτηρή- 
θησαν τά εις παρόμοιας περιστάσεις οριζόμενα τή άνακριτική άρχή μέτρα.

Άλλ ’ επανέρχομαι εις τήν διήγησίν μου.
Κατά πρόσκλησιν τού άστυνόμου ειδοποιηθείς μετέβην εις τό αστυνομι

κόν κατάστημα τήν 7'/ι τής πρωίας ήτοι πέντε καί ήμισυ ώρας μετά τό 
έγκλημα. ’Εκεί εύρον τόν ’ιατρόν κ. Θερμογιάννην, Δημοτικόν ’ιατρόν καί 
τόν κ. Παπανικολάου, ’Αστυνομικόν ’ιατρόν καί τό πτώμα κείμενον επί 
τραπέζης.

Μετά μίαν ολόκληρον ώραν ήτοι τήν 8’/2 π.μ. έφάνη ό κ. ανακριτής 
δστις καί μάς διάταξε νά προβώμεν εις τό ’ιατροδικαστικόν έργον μας.

Μετεφέρομεν τό πτώμα εις τό άμφιθέατρον τής άστυνομίας καί εκεί 
ήρξατο ή έξέτασις.

Ή Ρουμπίνα Σάρδη, ηλικίας 8 ετών, φυσιολογικής άναπτύξεως, έκει- 
το επί τής τραπέζης. Τό πρόσωπον ήν παραμορφωμένου. ’Έφερε ν εσχάρας 
επί τού προσώπου καί ό δεξιός οφθαλμός ήν ήλλοιωμένος ένεκα τής άσβέ- 
στου, ήτις περιείχετο εν τώ σάκκω, εν ω είχεν περικλεισθή τό πτώμα.

’Επί τής κεφαλής έφερε πλήξιν κατασπαρακτικήν πιθανώς διά ξύλου. 
Εις τό κυρτόν μέρος τής χειρός έφέροντο πολλά τραύματα διά μαχαίρας, 
επίσης έτερα επιπόλαια επί τής παλάμης άμυχαί, καί εις τών δακτύλων 
έφερε τραύμα διά φαλίδος.

— Μέ συγχωρεΐτε νά σάς διακόφω. Εις τί άποδίδετε τά επί τής χειρός



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 207

τραύματα; Μήπως εΐνε αποτέλεσμα πάλης;
— Κατ’ άρχάς καί πρός στιγμήν έπίστευσα καί εγώ οτι συνέβη πάλη καί 

ότι ή κόρη άμυνομένη καί θέλουσα ν’ άποφύγη κτύπημα διά μαχαίρας κατά 
κεφαλής, εφερεν, ώς εξ ένστικτου τάς χεϊρας έμπροσθεν τοϋ προσώπου. 
Οΰτω δέ κατηνέχθησεν τά διά μαχαίρας τραύματα επί τής χειρός. Τό είδος 
όμως των τραυμάτων διά μαχαίρας καί διά φαλίδος, επί τοϋ καρπού καί 
επί τής παλάμης μέ έκαμαν ν’ αμφιβάλλω. ’Εκείνον όμως, όπερ κυρίως μέ 
έπεισε περί τοϋ εναντίου εΐνε ότι ai κατά τής κεφαλής πλήξεις, αί έπενε- 
χθέϊσαι ζώσης έτι τής κόρης τή άφήρεσαν πάσαν δύναμιν άντιδράσεως.

— ’Αλλά τότε πρός τί τά τραύματα ταΰτα;
— Αυτό εξέρχεται τής δικαιοδοσίας μου. Έρωτήσατε τόν ή τούς 

κακούργους.
Έλησμόνησα νά ειπω εν αρχή ότι σχοινίον περιετυλίσσετο περί τόν λαι

μόν καί ai άκραι αύτοΰ περιεδένοντο εις τήν κορυφήν τής κεφαλής. Τό 
σχοινίον τοϋτο άφηρέθη παρά των συναδέλφων μου πρό τής άφίξεώς μου.

— Ώς εκ τούτου μήπως ò θάνατος προήλθε διά στραγγαλισμού;
— "Οχι. Τό σχοινίον άγνωστον διατί είχε τεθή εκεί μετά τόν θάνατον. 

Εις τόν λαιμόν ούδέν σημεϊον πιέσεως τοϋ σχοινιού έφέρετο.
’Επί τής δεξιάς παρειάς έφέροντο πολλά τραύματα διά μαχαίρας, επι

πόλαια όμως. Τό ώτίον πρός τό άνω μέρος ήν άποκεκομένον διά φαλίδος. 
Κάτωθεν αύτοΰ εις τόν τράχηλον εφέρετο τραύμα διά μαχαίρας ούχί βαθύ. 

’Αμέσως δέ κάτωθεν αύτοΰ ήν τό μέγα διά μαχαίρας τραΰμα, μήκους 8 
εκατοστών προχωρούν μέχρι τής εναντίας άκρας τοΰ λαιμοΰ, αλλά μή δια- 
τρυπήσαν τό δέρμα.

Ή οπή τοΰ τραύματος ταύτου ήν επιπωματισμένη διά πώματος κατε- 
σκευασμένου εκ τριχών τής κεφαλής τής κόρης.

Τά χείλη, τό εσωτερικόν τοΰ στόματος καί ή γλώσσα ήσαν πελιδνά, 
φέροντα σημεία συμπιέσεως τοΰ αίματος εν αύτοΤς.

’Επί τών ενδυμάτων ούδέν ίχνος αίματος απολύτως. Εις τό εσωτερικόν 
μόνον τών μηρών έφέροντο κηλίδες τινές αίματος.

Ai έπ’ι τής κεφαλής πλήξεις ούδέν όστοΰν διέρρηξαν. Μετά τόν πριονι- 
σμόν τοΰ κρανίου καί τήν άφαίρεσιν αύτοΰ παρετηρήσαμεν τόν έγκέφαλον, 
όστις ούδεμίαν βλάβην είχε πάθη έκ τών πλήξεων.

Άπαντα τά παρεγχυματικά σπλάχνα ήτοι ή καρδία, οί πνεύμονες κτλ., 
ούδεμίαν σταγόνα αίματος περιεΤχον. Ή κόρη ήν έφθαρμένη έκ τών όπι
σθεν, άλλως διετήρει τήν παρθενίαν της.
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— Ό παρά φύσιν βιασμός ήν πρόσφατος;
— ’Όχι. Ε’ις πόσον όμως χρόνον άνήρχετο εΐνε άγνωστον. Τό βέβαιον 

εΐνε, ότι ή κόρη παραδίδετο εις παρά φύσιν ασέλγειαν.
— Μήπως έφερε δείγματα προσφάτου επ’ αυτής κορέσεως τής παρά 

φύσιν άσελγείας;
— Επ’ αύτοϋ δέν δύναμαι ν’ άποφανθώ. "Ιχνη σπέρματος έξωτερικώς 

δέν έφερε. Τό μέρος ’όμως ήτο τόσον πεπλατυσμένον καί διαρρυγμένον, 
ώστε πιθανόν νά συνέβη τοιοϋτόν τι καί την προηγουμένην νύκτα, αλλά 
διά πλύσεως νά κατεστράφη παν ίχνος.

— Εις τί αποδίδετε τόν θάνατον; Προήλθεν ούτος ακαριαίος διά τοϋ 
τραύματος διά μαχαίρας;

— Ό θάνατος προήλθεν εκ τής αιμορραγίας, τής προξενηθείσης εκ τοϋ 
τραύματος.

— Πώς εξηγείτε την έλλειφιν έστω καί σταγόνος αίματος εκ τών παρεγ- 
χυματικών σπλάχνων;

— Τοϋτο δύναται διττώς νά έξηγηθή: ή α' την περιεκάλυφαν καλώς καί 
άφησαν νά ρεύση έλευθέρως τό αίμα ήβ', τό πιθανώτερον, την έκρέμασαν 
ανάποδα καί τότε την έκτύπησαν. Τό αίμα έρρευσεν ταχέως καί ού'τω εξη
γείται ή υπαρξις ολίγου αίματος έως τά χείλη, την γλώσσαν καί τό εσω
τερικόν τοϋ στόματος.

— Μίαν τελευταίαν ερώτησιν, Ιατρέ μου, εις τί αποδίδετε τόν φόνον 
τοϋτο ν;

— Αυτό θά μάς εΐπη ή άνάκρισις. Εγώ ούδεμίαν γνώμην έσχημάτισα 
έτι, ούτε ή νεκροφία ήδύνατο νά μέ βοηθήση εις τοϋτο.

Ο
Τί λέγουν καί οι ’Ιουδαίοι:

Οΰχί τό συμφέρον. Οΰχί ή πολιτική άλλή πρόληψις ή κυρία 
αφορμή. -Συνέντευξις μετά τοΰ ίατροΰ Β. Δέ Σέμου.

Άφοΰ ήκουσα παν ό,τι δ ύπατος τών άντισημιτιστών τής Κέρκυρας 
κ. ’Ιάκωβος Πολυλάς μοί εΐπεν, καί τά οποία θά άναγνώσητε αϋριον, 
έθεώρησα καλόν, άναμνησθείς καί τοϋ παλαιοϋ λογίου « μηδέν ί δίκην 
δικάσης πριν άμφοί μϋθον άκούσης» νά μεταβώ παρά τώ Ισραηλίτη 
ίατρώ κ. Βίκτωρι Δέ Σέμω.

'Ομολογώ όμως ότι μεταβαίνων παρ’ αύτώ κατειχόμην υπό τίνος δει
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λίας καί προκαταβολικής ου'τως είπεΐν άποθαρρύνσεως. «01 ’Ιουδαίοι, έλε- 
γον κατ’ έμαυτόν, εΐνε φύσει επιφυλακτικοί καί κρυφίνους. Έν τή παρούση 
δε περιστάσει έχουσιν ισχυρότατους λόγους νά ώσιν ετι μάλλον έπιφυλα- 
κτικώτεροι. Δι’ δ καί δεν θά μή εΐπωσιν τίποτε».

Την γνώμην δε ταύτην συνεμερίζοντο καί οί έν Κέρκυρα φίλοι μου, 
οι'τινες καί με άπέτρεπον τοΰ νά έπισκεφθώ τόν κ. Δε Σέμον. Εις μάλιστα 
αυτών μοί υπέδειξε πλαγίως, δτι διά τοΰ διαβήματος μου τούτου θά δυση- 
ρέστουν τούς Κερκυραίους, καταδεχόμενος, εγώ ό άνιπρόσωπος τής μεγί
στης των Ελληνικών εφημερίδων, νά έπισκεφθώ έπισήμως καί ν’ ακούσω 
τά παράπονα Εβραίων.

’Αλλά πάντες οί λόγοι οΰτοι δεν ήρκουν νά με πείσωσι ν’ άφίσω ημιτελή 
την παρά τής « Άκροπόλεως» άνατεθεΐσαν μοι άνάκρισιν καί ή ιδέα τοΰ 
καθήκοντος με ώθησε ν’ άφηφίσω τόν κίνδυνον τής αποτυχίας.

Καί δεν μετανόησα.
Διότι, ως κατωτέρω βλέπετε, 6 κ. Δέ Σέμος έν πολλή μελαγχολία καί 

άποθαρρύνσει, άλλά καί διά γλώσσης ίσχυράς και δυνάμεως έπιχειρημά- 
των ού τής τυχούσης, άντέκρουσε τά κατά τών ’Ιουδαίων έπιχειρήματα 
τών Κερκυραίων, άνεσκεύασε τά κατ’ αυτών λεγάμενα, μοί υπέδειξε τόν 
τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι αυτών καί τάς άφορμάς, εις ας αυτός τε καί οί ομό
φυλοι του τόν κατ’ αυτών πόλεμον άποδίδουσι.

Ό κ. Βίκτωρ Δέ Σέμος.
Ό κ. Β. Δέ Σέμος, δστις, καθ’ ά μέ διεβεβαίωσαν εΐνε εις τών αρίστων, 

άν μή 6 άριστος τών ιατρών έν Κερκύρα κατάγεται έξ άρχαιοτάτης ίσραη- 
λητικής τής νήσου οικογένειας. Κατά τόν Γρηγορόβιον εις τών προγόνων 
του, ό Δαυίδ Σέμος, έξελέγει μετ’ άλλων Ελλήνων μέλος τής μεγάλης 
πρεσβείας, ήτις τώ 1359 μεταβεϊσα εις Ένετίαν παρέδωκε τή συγκλήτου 
αυτής τήν Κέρκυραν, 'όπως σώση αυτήν μεγαλυτέρων δεινών.

Διά τε τήν άρχαίαν ταύτην καταγωγήν καί διά τό φιλάνθρωπον αύτοϋ 
δ κ. Δέ Σέμος κατέχει ύπέροχον θέσιν παρά τοϊς όμοθρήσκοις αύτοϋ καί 
τά μάλιστα παρ’ αυτών έκτιμάται.

Εΐνε άνήρ τεσσαρακοντούτης, ύφηλός, ισχνότατος, φέρει άραιάν μέλα- 
να γενειάδα καί κομφόν μύστακα. Ή φυσιογνωμία του δέν φέρει σαφώς 
δεδηλωμένου τόν σημιτικόν τύπον, έπί τοΰ προσώπου του όμως διακρίνο- 
νται τά ίχνη τής ύπερλεπτύνσεως έκείνης τών χαρακτηριστικών, άτινα εΐνε 
βέβαιον δείγμα τών αρχαίων οικογενειών.
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Ό κ. Δε Σέμος καίτοι μή άνατραφείς έν Έλλάδι, ούδ’ εν αυτή έκπαι- 
δευθείς γινώσκει την Ελληνικήν γραμματικώς, φιλολογικώς, ώς δε παρε- 
τήρησα ιδιαιτέρως ένασμενίζει εις την κυριολεξίαν. Ή προφορά του εΐνε 
ολίγον ξενική, προερχόμενη κυρίως εκ μικρού τής γλώσσης ψευδισμού.

Ό κ. Δε Σεμος με ύπεδέχθη μετά πολλής εύγενείας έν τώ γραφείω του 
έγέλασε δε, δτε εγώ φοβηθείς, μή δεν γινώσκει καλώς τήν γλώσσαν μας 
τώ άπετεινα τδν λόγον γαλλιστί.

Τό συμφέρον
Άνερχόμενος τήν κλίμακα έκαμα τό σχεδίάν μου: «Δεν πρέπει, εΐπον 

κατ’ έμαυτόν, νά τόν τρομάξω αμέσως δι’ αποτόμου έρωτήσεως. "Ας ανα
τρέψω τήν σειράν τών ερωτήσεων καί αν ίδώ, δτι επιτυγχάνω τότε προ
χωρώ, άλλως σταματώ. Γλυκά, γλυκά, προσέθηκα, δίδων θάρρος εις 
έμαυτόν».

«Ή έφημερίς μου, ’ιατρέ, μέ έστειλεν έδώ διά νά μάθω τήν αλήθειαν 
έπί τής λυπηράς καταστάσεως τών πραγμάτων έν Κέρκυρα. ’Αφού έζήτη- 
σα τήν γνώμην διαφόρων έρχομαι νά μάθω και τήν ίδικήν σας. ’Επιθυμώ 
νά ήξεύρω πώς σκέπτονται οι ’Ιουδαίοι έν τώ ζητήματι τούτω. Moi έπι- 
τρέπετε νά σάς υποβάλω μερικάς έρωτήσεις;

—Είμαι εις τάς διαταγάς σας!
—Πολλοί ύπάρχουσι οι πιστεύοντες, δτι τό συμφέρον εΐνε έκεϊνο, 

δπερ ώθησε τούς Κερκυραίους εις τάς καθ’ υμών βιαιοπραγίας. Συμφωνείτε 
καί σείς μετά τών ουτω πιστευόντων;

—"Οχι, κύριε συντάκτα! Πιστεύω έν πεποιθήσει, δτι τό συμφέρον δέν 
εΐνε έκεϊνο, δπερ προκάλεσε τόν καθ’ ημών πόλεμον.

Δέν πιστεύω, δτι τό συμφέρον ώπλισε τούς συμπολίτας ημών χρι
στιανούς. ’Εννοώ, χωρίς νά τόν δικαιολογώ, τόν αντισημιτισμόν έν Παρι- 
σίοις, οπού τά εκατομμύρια τών ’Ιουδαίων τραπεζιτών τρομάζουσι τούς 
Γάλλους, τόν έννοώ έν ’Αγγλία, δπου οί Ρότσιλδ οί Χάμβρο, οί Λαβίλλ 
καί τόσοι άλλοι έχουσι κατακτήσει τό χρηματιστήριον, τόν έννοώ έν 
Αυστρία, δπου τά 9/10 τής τραπέζης, τού έμπορίου, τής βιομηχανίας 
εΰρηνται εις χείρας Ίουδαϊας, τόν έννοώ τέλος έν Γερμανία δπου οί ’Ιου
δαίοι καί πολιτικήν ίσχύν απέκτησαν μεγάλην, καί αυτόν τόν Βίσμαρκ έν 
τή έσωτερική πολιτική, ώς θά ένθυμεϊσθε, καταπολεμήσαντες. Αλλ ’ έν 
Κερκύρα άνισημιτισμός διά συμφεροντολογικούς λόγους εΐνε δ, τι γελοϊον.

Ειμεθα έδώ πρό 500 έτών καί έν τούτοις ούτε έν κτήμα αγροτικόν άπε-
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κτήσαμεν' πλήν τών παμπαλαίων καί σεσαθρωμένων οικιών τής εβραϊκής 
συνοικίας ούδείς ’Ιουδαίος ’έχει κτήμα τι εν τή πόλει. Επομένως με τους 
κτηματίας ουδεμίαν διαφοράν δυνάμεθα νά έχωμεν.

’Έλθωμεν εις την Τράπεζαν.
Πλήν τοΰ τραπεζίτου Ναχμία, καί τοΰ τραπεζίτου Βιδέρμπου δεν 

βλέπω άλλον μεγάλον τραπεζιτικόν ’Ιουδαίον οίκον. "Αρα δέν έχομεν εις 
χεϊρας μας την Τράπεζαν.

’Έλθωμεν ε’ις την Βιομηχανίαν.
Ποία εΐνε ή βιομηχανία, την οποίαν ένασκοΰσιν οί ’Ιουδαίοι, ποιον τό 

βιομηχανικόν κατάστημα; Ουδόν! Ούτε τέχνας καν έπαγγελόμεθα. Εκτός 
ολίγων, οΐτινες άσκοϋσι την ραπτικήν, ούδείς Ιουδαίος εΐνε τεχνίτης. "Ώστε 
ούτε βιομήχανοι εΐμεθα!

Έλθω μεν εις τόν λαόν μας. Αί γυναίκες έχουσιν την ειδικότητα νά 
σφουγγαρίζωσι τάς οικίας. Άλλ’ εις τοϋτο δέν ζημιοΰσι τάς Χριστιανάς, 
διότι ούδεμία Χριστιανή αναλαμβάνει τό επίπονον τοΰτον έργον.

Οί άνδρες εΐνε αχθοφόροι. Αλλ ’ εκτός τοΰ δτι ή εργασία αυτών εκμε
ταλλεύεται παρά Χριστιανών, ουτοι έκμισθοΰνται πάντοτε παρ’ εργολάβων 
Χριστιανών, δ homme d’équipe εΐνε πάντοτε Χριστιανός! 'Ώστε οΰτε κατά 
τούτο συναγωνιζόμεθα πρός τούς Χριστιανούς.

Μένει τό εμπόρων.
’Αλλά καί εις τοϋτο παρατηρήσατε τί συμβαίνει.
Οί ’Ιουδαίοι δέν έχουσιν τό εμπόρων τών σιτηρών, τό εμπόρων τών 

οίνων. Εμπόρια προσοδοφόρα καί ούτως είπεΐν ασφαλή.
Συνεκέντρωσαν τό εμπόρων τής εισαγωγής καί διαμετακομίσεως, τά 

όποια έξεύρετε καλώς, δτι εΐνε ελάχιστα προσοδοφόρα καί τά όποϊα καθί
στανται τοιαΰτα μόνον, διότι δ Ιουδαίος εΐνε εκτάκτως ολιγαρκής καί εκτά
κτως οικονόμος. Άλλ έρωτήσατε πάντες πόσον τοϋτο εΐνε επισφαλές. Αί 
τιμαί αύτοΰ άνεβοκαταβαίνουν ταχύτερον άπό τάς τοϋ Λαυρίου. Σημειώ
σατε δε, δτι καί διά τών δύο τούτων εμπορίων εύεργετοϋσι τόν τόπον.

Διότι τά μέν ξένα εμπορεύματα πωλοΰνται πάμφθηνα τάς δέ τιμάς τοϋ 
ελαίου άνυφοΰσι πολύ. Άπόδειξις, δτι κατά τάς ημέρας τής απεργίας ημών 
ή τιμή τής βαρέλας κατήλθε σχεδόν κατά 10 δρχ.

'Ώστε συμπέρασμα πάντων τούτων εΐνε, «δτι λόγοι συμφέροντος δέν 
ώθησαν τούς χριστιανούς καθ’ ημών. Οΰτε εμπορικός, οΰτε τραπεζιτικός 
οΰτε βιομηχανικός συναγωνισμός ύφίσταται πράγματι μεταξύ Χριστιανών 
καί ’Ιουδαίων».
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Ή πολίτική

— ’Αλλά παραπονοϋνται οί ΚερκυραΤοι, οτι σείς διά τοϋ ισχυρού κοι
νωνικού οργανισμού σας κατορθώνετε νά έπιβάλλεσθε κομματικώς εις τάς 
κυβερνήσεις καί άπεκτήσετε προνόμια καί πολιτικήν ίσχύν σπουδαιοτάτην.

— Ή αίτίασις αΰτη εΐνε πράγματι αστεία. Εις τί συνίσταται ή πολιτι
κή μας Ισχύς; Είδατε ποτέ βουλευτήν Ιουδαίον, υπουργόν Ιουδαίον, νομάρ
χην Ιουδαίον, δήμαρχον Ιουδαίον, αστυνόμον Ιουδαίον , υπάλληλον δημο
τικόν ή δημόσιον Ιουδαίον; Ποτέ! Είδατε ποτέ Ιουδαίος νά πάρη καμμίαν 
εργολαβίαν τοϋ δημοσίου ή έστω καί τοϋ δήμου; Ποτέ! Ποϋ λοιπόν έγκει
ται b πολιτικός ανταγωνισμός μας;

’Εγώ πάντοτε κατέκρινα την άνάμιςιν εις τά πολιτικά των Ιουδαίων. 
Διότι ένώ ούδέν καλόν δύναται νά μάς έπιφέρη, μάς επιφέρει τάς αιτιά
σεις, τάς οποίας διερμηνεύετε.

Ή άνάμιξις των Ιουδαίων εις την πολιτικήν εΐνε εντελώς πλατωνική, 
προέρχεται εξ ατομικών συμπαθειών. ’Επί πολύν καιρόν υπεστηρίζαμεν τόν 
κ. Θεοτόκην, διότι δ κ. Θεοτόκης μάς ήν προσφιλής καί διότι συνεπα- 
θοΰμεν πρός τόν κ. Τρικούπην, περί ου πολλά καλά ήκούαμεν. Εις τάς 
τελευταίας έκλογάς διηρέθημεν. ’Ο κ. Σέχος είχε πολλούς φίλους μεταξύ 
ημών, ò κ. Καποδίστριας έπίσης, ό κ. Κωνσταντάς δι’ αγροτικά ζητήμα
τα εΐχε πελάτας αρκετούς, καί οΰτω οί μέν έφηφίσαμεν υπέρ τοϋ Τρικου- 
πικοΰ συνδυασμοΰ, οί δέ υπέρ τοϋ Δηλιγιαννικοϋ.

’Αλλά καί πάλιν σάς επαναλαμβάνω, ότι έκάμαμεν κακά, πολύ κακά ν’ 
άναμιγνυώμεθα εις την πολιτικήν. Ν’ αγαπάτε μίαν γυναίκα πλατωνικώς 
τό καταλαμβάνω επί τέλους, αλλά τήν πολιτικήν — εΐνε κουταμάρα!

Ή Ίσραηλιτική Κοινότης

— Σάς κατηγοροϋσιν έπίσης δτι μεθ’ ολην τήν ίσοπολιτείαν μεθ’ δλα τά 
παρασχεθέντα ύμΤν προνόμια υμείς, πάντοτε έφάνητε σκληροτράχηλοι, 
ουδέποτε άνεγνωρίσατε εαυτούς ώς Έλληνας, ουδέποτε ή Ελλάς έθεωρή- 
θη πατρίς υμών καί παρεμείνατε καί παραμένετε εν Κέρκυρα ώς έπήλυδες, 
άποτελοϋντες τήν «Ίσραηλιτικήν Κοινότητα».

— Ώ! Αύταί ai λέξεις τί ρόλον παίζουν εις τά ανθρώπινα πράγματα! 
Κοινότης, «Ίσραηλιτική Κοινότης», αύταί ai λέξεις πειράζουν τά νεϋρα 
μερικών. Κοινότητας άποτελοΰμεν πανταχοϋ καί εν αυτή τη Γαλλία 'όπου 
χαίρομεν τών πλειοτέρων συμπαθειών, αλλά Κοινότητας θρησκευτικάς, τό
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οποίον διαφέρει. ’Έχομεν μίαν θρησκείαν, ήτις δεν εΐνε ή επίσημος θρη
σκεία ούδενός κράτους. Πρέπει να την ύπερασπισθώμεν, νά την φυλάξω - 
μεν, άφοϋ ούδένα άλλον προστάτην έχει. Αυτός εΐνε ό λόγος των κοινο
τήτων μας καί όχι πολιτικός. Τό πολύ πολύ αν θέλητε εΐνε καί φιλαν
θρωπικός. Έν Κερκύρα προσεπαθήσαμεν νά άφομοιωθώμεν πρός τούς 
’Έλληνας. Αλλά τό πράγμα δέν εΐνε καί τόσον ευκολον.

Ψυχολογήσατε ολίγον. Διά τόν λαόν τόν πολύν, τόν αγράμματον, τόν 
πλήρη προλήψεων, νομίζετε, 'ότι εΐνε τόσον ευκολον νά λησμονήση τόσας 
καί τόσας καταδιώξεις, νά παρίδη τήν δυσπιστίαν, ήν τρέφει πρός αύτόν ò 
χριστιανός, τήν ύπερτάτην περιφρόνησιν;

Πότε παρεσχέθησαν ήμϊν τά προνόμια; Κατά τήν Ένωσιν. Μέχρις 
αυτής έστερούμεθα καί του δικαιώματος αύτοϋ τοϋ δικηγορεΤν καί του των 
συμβολαιογράφων. Νομίζετε λοιπόν ότι 25 ετών βίος άρκέϊ νά ίσοπεδώση 
τόσον αύστηράς αναμνήσεις, αρκεί διά νά επέλθη ή συγχώνευσις πλήρης 
καί τελεία; "Αλλως τε καί τις πρώτος έπρεπεν νά τείνη φιλίαν χεΐρα, νά 
άνοιξη τάς άγκάλας του; Ημείς, ή καταδικασθεΐσα φυλή, ή σείς, οί παρα- 
σχόντες ήμϊν τήν ελευθερίαν;

Μάς κατηγοροϋσιν ότι δέν έκπαιδεύομεν τά τέκνα μας ελληνιστί. Αλλά 
καί τοΰτο δέν εΐνε αληθές. Ό πολύς, πτωχός λαός, ήτοι τά 9/10 τών Κερ- 
κυραΐων ’Ισραηλιτών δέν έχει τά μέσα νά έκπαιδεύση τά τέκνα του. Τό 
πολύ πολύ τοΐς δίδει όλίγην θρησκευτικήν ανατροφήν. Καί μόλα ταϋτα, 
όταν συνέστη ενταύθα τό Διδασκαλεΐον, τόσοι πολλοί ένέγραψαν τά τέκνα 
των εις αυτό, ώστε b κ. Παπαμάκου ήναγκάσθη νά τούς παρακαλέση νά 
μειώσωσι τόν ζήλον των.

Οί εύποροΰντες, οί πλεΤστοι, έχουσι τά τέκνα των εις ιδιωτικά σχολεία, 
εις τοϋ κ. Οικονόμου, εις τοϋ κ. Βλάχου. ’Εγώ αυτός έχω τόν ένδεκαετή 
υιόν μου ήμισύσσιτον αυτόθι.

Πρόληψης

— Εις τί λοιπόν αποδίδετε υμείς τήν καθ’ ημών κατηγορίαν;
Ή συνείδησίς μου καί σας τό λέγω είλικρινώς εΐνε, ότι ή μόνη αφορμή 

τών τελευταίων δυσαρέστων σκηνών εΐνε ai προλήψεις περί ανθρωποθυ
σίας. Βλέπετε ότι δέν λέγω ότι εΐνε θρησκευτικός λόγος, διότι δέν θέλω 
νά υβρίσω τό όνομα θρησκεία.

Άτυχώς αγνοώ καί εγώ πώς εις όλους τούς Χριστιανικούς λαούς τής 
Ανατολής έχει διαδοθή ή ιδέα, ότι άσκοϋμεν τήν ανθρωποθυσίαν. Πράγμα
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αντίθετον ολως πρός την θρησκείαν μας ώς πάντες γινώσχουσιν άντιστρα- 
τευόμενον εις τά παραγγέλματα του Μωσαϊσμού τοΰ ’Ιουδαϊσμού. Έρω
τήσατε τούς θεολόγους σας, οϊτινες γινώσκουσι λεπτομερώς τά τής θρη
σκείας μας, ώς συνεφαπτομενης πρός την ίδικήν σας καί θα ΐδητε, δτι εΐνε 
απολύτως αδύνατον νά επικρατή τοιοϋτον έθιμον παρ’ ήμΐν.

— ’Αλλά διατί σείς οι ’Ιουδαίοι δεν διαφεύδετε διά σοφών συγγραφών 
την πρόληφιν ταύτην;

— Καί τις θά μάς πιστεύση; Άλλως τε καί έδημοσιεύσαμεν ολόκληρον 
βιβλιοθήκην περί τούτου. Αυτό εΐνε ίδικόν σας καθήκον. Καθήκον τών 
Ελλήνων, οϊτινες ’έχετε τοιαύτας δικαίας απαιτήσεις επί τής ’Ανατολής.

Αυτή εΐνε ή πεποίθησίς μου καί αυτή εΐνε καί ή αλήθεια!

Ή Ιδέα του περί τοΰ φόνου
— Έπιτρέφατέ μοι νά σάς έρωτήσω τίς ή ιδέα σας περί τοΰ φόνου τής 

κορασίδος.
— Σάς διαβεβαιώ, δτι δεν γνωρίζω τίποτε. ’Εκείνο, δπερ επί λόγω 

τιμής δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω, εΐνε δτι ή κορασίς εΐνε Ίουδαία. Τίς 
τήν εφόνευσε, διατί τήν έφόνευσαν άγνωστον.

’Εκείνο δμως, δπερ καί εγώ καί πάντες οί ομόθρησκοί μου επιθυμοϋμεν, 
εΐνε νά γνωσθή ό φονεύς είτε χριστιανός είτε Ιουδαίος εΐνε. Αύτή θά ήναι ή 
λαμπροτάτη ίκανοποίησίς μας.

Δεν θά φύγουν οί ’Ιουδαίοι
— Εΐνε αληθές, δτι οί ’Ιουδαίοι, ò πολύς τουλάχιστον λαός θά άναχω- 

ρήση εκ Κερκύρας;
— Μερικοί έφυγαν ήδη. Καί άλλοι ετοιμάζονται. 77 θέλετε νά κάμουν 

άνθρωποι άποζώντες άπό τής ημερήσιας εργασίας των καί μή δυνάμενοι νά 
έργασθώσι; Μάς ζητοΰσιν άρτον ή εργασίαν. Κάμνονεν δ,τι δυνάμεθα διά 
νά τούς συγχρατήσωμεν καί ίσως τό κατορθώσωμεν.

— Εΐνε αληθές, δτι σκοπείτε νά φύγητε διά παντός εκ Κερκύρας;
— ’Όχι αγαπώ πολύ τήν πατρίδα μου διά νά δυνηθώ νά τήν άποχωρι- 

σθώ. Τά τελευταία δμως συμβάντα μέ κατέβαλον πολύ, έθλιφαν τήν 
φυχήν μου, κατεπόνησαν τό σώμά μου. ’Έχω ανάγκην ολίγης φυχικής καί 
σωματικής ησυχίας, δι ’ δ καί θά μεταβώ είς ’Ιταλίαν επί τρεις μήνας.

Σπ.
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Άρθρο και συνεντεύξεις Ν. Σπανδωνή

Άκρόπολις, 13/5/1891

7α έβρααόφυλλα τής Ευρώπης

Φοβεραί καί απίστευτοι, εινε ai ύπερβολαί αίτινες κατά τάς ημέρας ταύ- 
τας έδημοσιεύθησαν εν ταΐς στήλαις τών ευρωπαϊκών εφημερίδων περί των 
συμβάντων τής Κέρκυρας. Ό άναγιγνώσκων τά φύλλα ταΰτα —καί πρό 
πάντων τά αυστριακά καί γερμανικά — νομίζει, δτι δεν πρόκειται περί τής 
Κέρκυρας, αλλά περί άλλης τινός χώρας του κόσμου, καί δτι εξιστορούνται, 
ούχί τά εν ταϊς Ίονίοις νήσοις συμβαίνοντα αλλά σκηναί άλλων εποχών καί 
άλλων τόπων, δτι δέ πρόκειται περί σφαγών όμοιων πρός την νύκτα τού 
Άγιου Βαρθολομαίου, καί πρός τόν Σικελικόν Εσπερινόν. Ημείς τουλά
χιστον, άναγιγνώσκοντες χθες έβραιόφυλλόν τι τής Βιέννης, άφηγούμενον 
μετά δακρύων δτι ό κερκυραϊκός δχλος είσέβαλεν εις την Εβραϊκήν συνοι
κίαν, δτι άφώπλισε την στρατιωτικήν φρουράν, δτι έσφαξε ν, ελεηλάτησε 
διήρπασε καί άτίμασεν, δτι Ιπυρπόλησεν οίκους εβραϊκούς... άναγινώσκο- 
ντες, λέγομεν ταΰτα, ένομίσαμεν δτι κρατοΰμεν άνά χεϊρας τόν Ίώσηπον, 
καί δτι πρόκειται περί τής άλώσεως τής 'Ιερουσαλήμ υπό τού Τίτου καί 
περί τών σφαγών τών διαπραχθεισών τότε υπό τών ρωμαϊκών λεγεώνων 
κατά τού ίσραηλιτικοϋ λαού! Τοιαύτη ύπήρξεν ή γόνιμος φαντασία τών 
βρωμοφύλλων τούτων, τών έξωνουμένων διά τού εβραϊκού χρυσού καί 
τηλικαύτη ή άσυνειδησία τών μισθάρνων συντακτών αυτών.

Τή αλήθεια ό ευρωπαϊκός τύπος, εξαιρέσει ίσως τού αγγλικού μόνου, 
καί όλιγίστων σοβαρών οργάνων εν άλλαις χώραις, καταντά δύναμις βδε- 
λυρά, ειδεχθής, δολοφόνος τής αλήθειας καί τού δικαίου, διατελών υπό τήν 
εξουσίαν τού εβραϊκού χρυσού, υπό τού οποίου ευχερέστατα δικάζεται. 
’Απέναντι τής δρακός ταύτης τών σημιτικών βδελλών, αίτινες έπαχύνθη- 
σαν έκμυζώσαι τό αίμα τής Ευρώπης, δέν ευρίσκει πλέον κανείς τό δίκαι
όν του' ό χρυσός, τό παντοδύναμον ελατήριον τού α’ιώνός μας, τίθεται άμέ-
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σως εις ενέργειαν καί πνίγει πάσαν φωνήν. 'Υπό τοιούτους 'όρους καί υπό 
τοιαύτας συνθήκας, λίαν ευνόητος τυγχάνει, ή γένεσις καί άνάπτυξις τοϋ 
όσημέραι έξαπλουμένου καθ’ δλην την Εσπερίαν αντισημιτισμού.

Ή ήμετέρα κυβέρνησις δεν ΐσχυσεν έγκαίρως νά εξουδετερώση των 
αναιδών τούτων ψευδολογημάτων τα αποτελέσματα' τά ψεύδη διετυμπα- 
νίσθησαν, έπιστεύθησαν, έσχολιάθησαν, εκρίθησαν, καί ή Ελλάς έξυβρίσθη 
άφθόνως καί δαψιλέστατα, όσον ουδέποτε άλλοτε. Μόνον τω 1886 — πρω- 
θυπουροϋντος καί τότε τού κ. Δηλιγιάννη — ή πατρίς ημών ήκουσε τάς 
ύβρεις, τάς κακολογίας καί τούς προπηλακισμούς, όσους ακούει σήμερον. 
Ai εν ταΐς εύρωπαϊκαΐς πρωτευούσαις έλληνικαί πρεσβεΐαι διέψευσαν 
αληθώς τά κακοήθη δημοσιεύματα καί εξέθηκαν τά γεγονότα ώς πράγμα
τι συνέβησαν, αλλά τις έπίστευσεν; Οι μίσθαρνοι τών έβραίων εΐχον τήν 
αυθάδειαν νά άποκαλώσι ψεύδη όσα ή κυβέρνησις ενός Κράτους πεπολιτι- 
σμένου έπισήμως εδημοσίευεν, όπως ρίπτωσιν άνέτως παντός είδους πηλόν 
καί ρύπον κατά τού λαού τοϋ κράτους τούτου.

Αυτός ό εν Βιέννη ανταποκριτής τών «Καιρών» τοϋ Λονδίνου, αφού 
άνέγνω ίσως τήν αληθή καί επίσημον εκθεσιν τών γεγονότων, ήν ή 
Αυστριακή ενταύθα πρεσβεία είχε τηλεγραφήσει εις Βιέννην, είχε τό θρά
σος νά έπιστέλλη πρός τήν εφημερίδα του, ότι καθά αυτός έξ αυθεντικών 
πηγών εμαθεν ή άφήγησις τής Ελληνικής κυβερνήσεως δέν ήτο αληθής!

Καί ούτως έσχηματίσθη εν Ευρώπη ή πεποίθησις ότι εν Κερκύρα καί 
Ζακύνθω έγιναν σφαγαί έβραίων, ενώ όλως τό εναντίον αληθεύει' όλοι δέ 
πιστεύουσιν ήδη ότι τά εβραϊκά θύματα άριθμοΰνται εις δεκάδας αν ούχί 
καί εις εκαντοντάδας μόλον ότι απέναντι δύο φόνευθέντων έβραίων εχομεν 
11 θύματα "Ελληνας.

Ουτω γράφεται σήμερον ή ιστορία εν Ευρώπη. Ου'τω μορφοΰται ή 
κοινή γνώμη, καί δι’ ελατηρίων οΰτως αισχρών, ούτως άτιμων, καί ουτω 
βρωμερών, κινείται ή γιγαντιαία μηχανή, ήτις καλείται δημοσιογραφία.

Δι ημάς, τό πράγμα δέν είνε καί τόσον σοβαρόν. Ή περίστασις αυτή, 
όσον καί αν υπήρξε πικρά διά τήν πατρίδα μας, θέλει παρέλθει ώς καί 
τόσαι άλλαι. Ό τόπος, όστις ύπέστη άλλοτε καί αποκλεισμόν χάριν ένός 
έβραίου Πατσιφίκου, δύναται σήμερον νά ύποστή άκινδύνως καί ολίγον 
ύβρεολόγιον έκ μέρους δεκάδων τινών μισθάρνων ρυπαροφύλλων. Αυπού- 
μεθα μόνον διά τήν κατάστασιν τών κοινωνιών εκείνων, αϊτινες άπό τοι- 
αύτης σαπράς καί δυσώδους δημοσιογραφίας άναμένουσι νά φωτισθώσιν επί 
τών συνταρασσόντων τήν κοινωνίαν καί τήν Ευρώπην όλην ζητημάτων.
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Συνέντευξής μετά του κ. ’Ιακώβου Πολυλά

Έν ω εν Άθήναις ό εις μετά τόν άλλον έκλείπουσι πάντες οί ιδιόρρυθ
μοι έκεινοι χαρακτήρες οΰς έπί τώ +...+ άποκαλούμεν έν Κέρκυρα οΰτοι 
πλεονάζουσι καί εΐνε μία άπόλαυσις νά τούς βλέπη τις καί νά τούς συνα
ντά. Εις τάς περί Κερκύρας σημειώσεις μας θά σάς παρουσιάσωμεν τινάς, 
τούς περιεργοτέρους.

Μεταξύ των τύπων τούτων έξεχουσαν βεβαίως θέσιν κατέχει ò κ. 
’Ιάκωβος Πολυλάς, εξ αρχαιότατης βυζαντινής οικογένειας καταγόμενος, 
πρόσωπον ιστορικόν, στενώς συνδεδεμένος μετά τής νέας ιστορίας τής 
ωραίας νήσου. ’Ιδιότροπος εις την ενδυμασίαν του, Ιδιόρρυθμος την φυσιο
γνωμίαν, άποφεύγων τάς πολλάς σχέσεις, ολιγόλογος, μανιακός παίκτης 
ζατρικίου, μεταφραστής τοϋ 'Ομήρου καί τοΰ Σαιξσπήρου, καί εις των στε- 
ρεωτέρων στύλων τοϋ ιδιορρυθμοτάτου καφενείου τής 'Ωραίας 'Ελλάδος έν 
Κερκύρα, καφενείου, κληρονομήσαντος δλην τήν έκκεντρικότητα τοϋ ομω
νύμου καφενείου, δπερ έδόξασεν άλλοτε τήν πόλιν μας.

Έκ τής περιγραφής ταύτης δύνασθε νά κρίνητε τόν χαρακτήρα τοϋ άνδρός 
καί τάς σκέψεις του. Μονοκόμματος, 'όπως εΐνε εις τό έξωτερικόν του, οΰτω 
εΐνε μονοκόμματος καί εις τάς σκέψεις του καί τάς ιδέας του. Κατά τούς ομη
ρικούς περί Ένώσεως αγώνας ό κ. Πολυλάς ύπήρξεν ούτως είπεΐν ό αρχη
γός τοΰ θρησκευτικού κόμματος, άντιλατινιστής, άντισημιτιστής.

Πολλοί λέγουσιν, ότι τά αισθήματα ταΰτα δέν εΐνε ειλικρινή παρ’αύτώ, 
ότι, όπως έπιβληθή τώ λαώ, όπως τύχη τής εύνοιας αύτοϋ, έζήτησε νά 
θίξη τήν θρησκευτικήν χορδήν του καί έπέτυχε θαυμασίως, άλλ’ έφ’ όσον 
χρόνον τοϋτο ή το δυνατόν.

Σκιαγραφοϋντες απλώς τόν άνδρα καί μή βιογραφοΰντες δέν εχομεν νά 
έξετάσωμεν τό λεπτόν τοϋτο ζήτημα. "Ας τό έξετάση ò μέλλων βιογράφος 
του. 'Ημείς τόν λαμβάνομεν όποιος φαίνεται.

Καθ’ ά ήκούσαμεν, άλλοτε είχε μεγάλην έπιρροήν έν τώ τόπω του, ήν 
δ’ έκ τών φίλων τοΰ κ. Τρικούπη. ’Ολίγον κατ’ ολίγον όμως άπώλεσε τήν 
έπιρροήν του καί ήδη κέκτηται ολίγους μέν φίλους, αλλά πράγματι φανα- 
τικωτάτους καί άφωσιωμένους αύτώ.

Τοιοϋτον τύπον δέν ήδυνάμην βεβαίως νά παραλείψω έν ταΐς άνακρίσε- 
σί μου καί τή εύγενεϊ προθυμία τοΰ καλοΰ φίλου κ. Τόμπρου έκαμα τήν 
γνωριμίαν του.

— Αϋριον τήν εσπέραν εις τάς 3 μ.μ. θά σάς περιμένω έδώ εις τό καφε
νείο ν τής Ωραίας 'Ελλάδος, μοί είπε καί μοί έσφιγξε τήν χεϊρα.
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Τήν επαύριον την όρισθείσαν ώραν τόν εύρον εις την ύποδειχθεΐσαν θέσιν.
— Πηγαίνομεν εις τό σπήτι μου;
— Ευχαρίστως!
Έν γραφείω λιτω την έπίπλωσιν, αλλά καταστολίστω βιβλίων, έχα- 

θήσαμεν ò εις άντιχρύ τοΰ άλλου. "Εν χηρίον μάς εφώτιζε χαί υπό την άμυ- 
δράν χαί νευριχήν λάμφιν του ή περίεργος φυσιογνωμία τοΰ χ. Πολυλά 
έξήρετο ετι μάλλον. Οί ολίγον άγριοι οφθαλμοί του, τό δύστροπου λευκί- 
ζον γενεών του χαί οί χαταμέλανες όφρϋς του μοί ενεποίουν παραδοξοτά- 
την α’ισθησιν. ’Ανεξαρτήτως τής εύχαριστήσεως τοΰ νά σάς γνωρίσω προ- 
σωπιχώς, ήλθον χαί διά νά μάθω τί σχέπτεσθε περί των ταραχών.

— Ai ταραχαί, κύριε Παντελή!
— Συγγνώμην, δεν ονομάζομαι Παντελής!
— Ai ταραχαί, κύριε Συντάκτα, ai όποϊαι συνέβησαν εις τόν τόπον μας, 

υπήρξαν πράγμα, τό όποιον αργά ή γρήγορα θά συνέβαινε. Δεν εινε τίπο
τε καινούργιο. Έγώ τό είχα προϊδή πρό πολλοϋ καί τό είπα εις τούς 
Εβραίους τούς οποίους γνωρίζω. Τούς είπα επανηλειμμένως: προσέξατε, 
έσηχώσατε κεφάλι, μάς παραμπήχατε στή μύτη, ύπερηφανεύθητε, ήρχίσα- 
τε νά φέρησθε άποτόμως πρός τούς Χριστιανούς. Προσέξατε, ή διαγωγή 
σας αυτή θά σάς έβγή εις κακόν. Δέν μέ ηχούσαν, δέν ήθέλησαν ν’ ακού
σουν τήν φωνήν τής φρονήσεως καί συνέβη, δ, τι συνέβη.

— 'Ώστε σείς θεωρείτε τό κίνημα προμελετημένον.
— ’Όχι! Νά εξηγηθώ. Τό κίνημα προήλθεν αίφνιδίως. Ή κόρη βρέθη

κε σκοτωμένη. Οί έβραΐοι αντί νά άρκεσθοϋν εις τάς ένεργείας τής αρχής, 
ήθέλησαν νά επιρρίφουν αμέσως τό έγκλημα εις τούς χριστιανούς. Δεξιά 
καί αριστερά, γεγωνυΐα τή φωνή έλεγαν, 'ότι τοιοϋτον φριχτόν έγκλημα οί 
χριστιανοί μόνοι ήσαν ικανοί νά τό πράξωσι. Καί αυτά δέν τά έλεγον 
μυστικά, ιδιαιτέρως, άλλά φανερά τά έφώναζαν εις ταΐς ρούγαις. Καί εινε 
τόσον αναιδείς, ώστε ό κ. Μαυρίκος, ό επιθεωρητής, ήναγκάσθη μόνος του 
νά μπατσίση ένα έβραΐον, όστις τά έφώναζεν εις τό τελωνείου. Συλλαμ- 
βάνονται τρεις έβραΐοι διά τό έγκλημα καί ή άνάκρισις τούς ξαπολά αμέ
σως. Ό λαός άρχιζε νά θυμώνη, μέ τό δίκαιό του, όταν είδε τήν άπόλυ- 
σιν έμάνιασε, τόσον μάλλον όσον τοΰ έμπήκε είς τήν ιδέαν, ότι κάποιο παι
γνίδι παίζεται άπό τούς εβραίους. Ή ιδέα τής ανθρωποθυσίας τοΰ έκαρ- 
φώθηκεν είς τό μυαλό.

— Σείς πιστεύετε είς τήν πρόληφιν ταύτην;
Είς τήν ερώτησίν μου ταύτην ό κ. Πολυλάς εκάρφωσε παραδόξως τό
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λάμπον αγρίως καί άγριώτερον καθιστάμενου υπό των παχειών μελανών 
όφρύων δμμα του καί μετ’ ολίγα λεπτά μοί άπήντησε γριφωδώς.

— "Ολαι ai δεισιδαιμονίαι εΐνε δυναταί. Δεν υπάρχει θρησκεία χωρίς δει
σιδαιμονίαν. Εις τοΰ Τζίμπων την ιστορίαν εδιάβασα, 'ότι έλέχθη καί περί 
των χριστιανών, ότι έπιναν εβραϊκόν αίμα. Ό λαός πιστεύει αυτά τά πράγ
ματα. Δεν ήμπορώ νά είπώ αν έχη δίκαιον η άδικον. "Ολαι ai δεισιδαιμο- 
νίαι εΐνε δυναταί. Ή ιστορία πολλά αναφέρει περί τής συνήθειας ταύτης τών 
Ιουδαίων. Έχει άδικον ό λαός, έχει δίκαιον; Εϊμεθα καί ημείς λαός;

Έκ τής γριφώδους, ταύτης άπαντήσεως, εκ τής παραδόξου αίγλης τοΰ 
βλέμματος τοΰ κ. Πολυλά συνήγαγον, ότι ò άνήρ, άν δέν πιστεύει ότι 
πράγματι οι Ιουδαίοι τελοϋσι την ανθρωποθυσίαν, πιστεύει όμως, ότι δυνα
τόν νά την τελοϋσι. Τό δ’ ολίγον φώς εν τώ γραφείω, ή παράδοξος φωνή, 
τό άγριον βλέμμα, τά μαϋρα ρούχα τού κ. Πολυλά μέ έκαμαν νά ριγήσω, 
τό ομολογώ. Μετά βραχείαν σιγήν, ό κ. Πολυλάς εξακολούθησε.

— Έπειτα, κύριε συντάκτα, λάβετε τήν φυχολογικήν βάσιν έν τώ ζητή- 
ματι τούτω. Διατί θέλετε ò Κερκυραΐος ν’ αγαπά τόν Ιουδαίον; Νά τόν 
θεωρή ίσον του, αδελφόν του;

Τήν γλώσσάν μας δέν τήν ομιλούν, εις τά σχολεία μας δέν συχνάζουν, 
πατρίδα των δέν θεωρούν τήν Ελλάδα, κτήματα αποφεύγουν νά έχουν, 
τόν παρών πού κερδίζουν άπό ημάς τόν βγάζουν έξω, τόν τοποθετούν εις 
ξένας τραπέζας. Μέ όλα τά προνόμια μέ όλην, τήν ΐσοπολιτείαν αύτοί εξα
κολουθούν νά εΐνε ξένοι, νά εΐνε έπήλυδες. Δέν εΐνε Έλληνες, προσέθηκε 
κτυπών τόν γρόνθον του επί τής τραπέζης ò κ. Πολυλάς, καί δέν θέλουν 
νά λέγωνται τοιοΰτοι! ’Επωφελούμενοι όμως άπό τά προνόμια, άπό τήν 
’ιδιαιτέραν προστασίαν, ήτις παρεσχέθη εις αυτούς άπό τάς κατά καιρόν 
κυβερνήσεις, κατέστησαν θρασύτατοι, νομίζουν ότι αύτοί άρχουσιν επί τοΰ 
τόπου μας. Άπεμονώθησαν. Ά-πε-μο-νώ-θη-σαν!

— Άκούσατέ με, κύριε Παντελή, όχι, κύριε συντάκτα, δέν θεωρώ 
γελοϊον τόν άντισημιτισμόν, όχι δέν τόν θεωρώ γελοϊον. Είναι φυσικότα
το ν αίσθημα, είναι ή φυσική άντίδρασις τών νεωτέρων κοινωνιών κατά τής 
εισβολής, κατά τής επικράτειας τών ’Ιουδαίων. Άκούσατέ με, b ’Ιουδαίος 
άπορροφά καί δέν άποδίδει. Ούτε αυτής τής βδέλλας τό προτέρημα έχει, 
ή οποία άφοϋ πιή τό αίμα τό ξερνάΐ

Ό λαός, εν τή πρακτική σοφία του, άντιλαμβάνεται πάντων τούτων κάλ- 
λιστα. Θρησκευτικοί λόγοι, πολιτικοί λόγοι τόν ώθησαν εις τό κίνημα τούτο.

— Λόγοι συμφέροντος όχι;
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— Τί είδους συμφέροντος; βιομηχανικού; δεν έχουν βιομηχανίαν' εμπο
ρικού; Άλλα τώρα ò Φέλς καί άλλοι χριστιανοί τούς έπήραν μέρος τού 
εμπορίου τού ελαίου. Οΰτοι μόλις τό 1/3 τής δλλης παραγωγής έχουσι. 
Λόγοι συμφέροντος επομένως δέν ύφίστανται.

— Άλλα ήκουσα, δτι ό κ. Θεοτόκης ύπεκίνησε τόν λαόν κατά των ’Ιου
δαίων.

— Ήξεύρω, δτι διεδόθη τοιούτόν τι καί ό κ. Δηλιγιάννης τό έγραφε, 
εις την «Πρωίαν» άλλα εγώ, καί τοι δέν είμαι φίλος τού κ. Θεοτόκη, δέν 
τά πιστεύω αύτά. Ό λαός εΐνε ομόθυμος εν τώ κινήματι τούτω. Πλήρης 
αρμονία επικρατεί ώς πρός τό ζήτημα τούτο μεταξύ πάντων.

— ’Ήκουσα, δτι σείς έτέθητε επί κεφαλής διαδηλώσεως, εχεται τούτο 
αλήθειας;

— Μάλιστα! ’Ιδού τί συνέβη. Την ημέραν τής άνοήτου άπολύσεως τών 
3 ’Ιουδαίων, καθ’ ών τόσαι ύπόνοιαι ύπήρχον επί τώ φόνω έκαθήμην κατά 
τήν συνήθειάν μου εν τώ καφενείου τής 'Ωραίας Ελλάδος, όπόταν εΐδον 
πλήθος πολύ ερχόμενον άπό τήν Κάλε δ’ άκβε, άπό τήν οδόν τών ύδάτων. 
Τό πλήθος έπαυξηνθέν καί εν τή πλατεία περιεκύκλωσε τό καφενεΐον καί 
δι’ αντιπροσώπων του μέ προσεκάλεσε νά τεθώ επί κεφαλής καί νά 
μεταβώμεν εις τόν Νομάρχην.

’Εγώ αμέσως ήννόησα τήν κατάστασιν εις ήν φυχολογικώς εύρίσκετο 
τό πλήθος. Έκατάλαβα, δτι τήν στιγμήν εκείνην δέν ’έπαιρναν άπό κουβέ
ντας καί συζητήσεις. Έκών άκων ετέθην λοιπόν επί κεφαλής του καί συνι
στώ ν πραότητα καί μετριότητα διηυθύνθην πρός το νομαρχειον. Ό νομάρ
χης κ. Βλάχος μοί είπε τότε εγώ νά καθησυχάσω τό πλήθος. — Αλλά πώς 
κ. Νομάρχα; τώ εΐπον, εγώ δέν άντιπροσωπεύω τήν εξουσίαν. Τί θέλετε 
νά ε’ιπω εγώ; Καί τότε ό κ. Βλάχος έβγαλε τόν περίφημου εκείνον λόγον, 
ό όποιος εις παν άλλο έχρησίμευσε ή πρός καθησύχασιν τού πλήθους.

— Ώστε σείς άποδίδετε καθαρώς εις θρησκευτικούς και πολιτικούς 
λόγους τό κίνημα.

— Μάλιστα. Τήν παρόξυνσιν δ’ αυτήν άποδίδω καί εις τούς ’Ιουδαίους, 
οϊτινες δέν ήξευρον νά κρατήσωσι μετριόφρονα θέσιν άπ’ άρχής άλλά μάς 
κατηγορούν ημάς ώς φονεϊς. Εγώ μάλιστα μυστικώς τούς έμήνυσα νά δεί- 
ξωσιν, δτι ύποχωροΰσι. Τούς συνεβούλευσα νά κάμουν δήλωσιν οι πρόκρι
τοί των, δτι ουδέποτε καί ε’ις ούδενός άνεπτυγμένου ’Ιουδαίου τά μυαλά 
διήλθεν ή ιδέα, δτι Χριστιανοί διέπραξαν τό έγκλημα. Αύτά ύποσχέθησαν, 
άλλά δέν έκαμαν τίποτε.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 221

— Καί περί τών αιτίων τοϋ φόνου τί Ιδέαν έχετε;
— Άνεγνώσατε την τελευταίαν μετάφρασίν μου τοϋ Άμλετ, πώς σάς

Παρά τώ άρχιρραβίνω Κέρκυρας κ. Δεφάνςο

Ό κ. Ναχμίας, εις των προκρίτων ’Ιουδαίων καί άνήρ λόγιος καί ό κ. 
Μοζέ Σαί'νη, ευφυής καί εύπαίδευτος νέος εύηρεστήθησαν νά με περιαγά- 
γωσιν άνά την ’Ιουδαϊκήν συνοικίαν καί νά με παρουσιάσωσιν εις τόν 
άρχιρραβΐνον κ. Δε Φάνον, έφ’ ω καί εκφράζω αότοϊς δημοσία τάς εύχα- 
ριστίας μου.

Ό άρχιρραβϊνος κατοικεί εν μεγάλη οικία κείμενη εν τή νέα συνοικία 
τη Νεαπόλει, έξωθεν τής Βασιλικής Πύλης ή Πορτοριάλας ώς παρεφθαρ- 
μένως οί Κερκυραΐοι καλοϋσιν αυτήν. Παρά τήν θύραν έστάθμευε φρουρός 
πρός πλείονα ασφάλειαν. Άνήλθον πολλάς βαθμίδας καί ώδηγήθην εις 
ώραίαν αίθουσαν, εν ή παρεκλήθην ν’ αναμένω.

Μετ’ ολίγα λεπτά παρουσιάσθη ό άρχιρραβϊνος, δστις μετά πολλής εύγε- 
νείας μάς έξέφρασε τήν εύχαρίστησιν, ήν ήσθάνετο επί τή έπισκέφει μου.

Ό κ. Δέ Φάνος, ’Ιουδαίος εξ ’Ιταλίας, εΐνε μικρού αναστήματος, μόλις 
τεσσαρακοντούτης, ξανθός μέ κομφόν γένειον καί γλυκεΐαν φυσιογνωμίαν. 
Κατά τήν υποδοχήν μου έφερε μελανήν ενδυμασίαν ευρωπαϊκήν καί πηλί
διον επί κεφαλής δπερ εκράτει άνά χείρας.

— Έτόλμησα νά πάρω τήν τιμήν νά παρουσιασθώ εις υμάς κ. άρχιρ- 
ραβΐνε, διότι θά έθεώρουν άτελή τήν άποστολήν μου, αν δέν έπεσκεπτόμην 
καί υμάς τόν ύπατον των εν Κέρκυρα ’Ιουδαίων.

— Η τιμή εΐνε 'όλη ιδική μου, κύριε συντάκτα αν καί σας παρατηρώ, 
ότι δέν εΐνε ορθή ή ’ιδέα υμών, ότι οί ραβϊνοι καί άρχιρραβϊνοι εΐνε θρη
σκευτικοί άρχηγοί, ημείς εΐμεθα άπλοι διδάσκαλοι ή καθηγηταί τοϋ 
Μωσαϊκοΰ νόμου.

Μετά μικράν σιγήν, ό άρχιρραβϊνος παρετήρησέ μοι.
— Είσθε δ συντάκτης τής «Άκροπόλεως» καί έπιτρέφατέ μοι νά σάς 

παρατηρήσω, ότι έχω σπουδαία καθ’ υμών παράπονα. ’Εννοώ δ λαός, 
άγράμματος καί άμαθής νά έχη προλήφεις νά πιστεύη εις πράγματα τερα
τώδη. ’Αλλά οί πεπαιδευμένοι, οί καθοδηγοϋντες τό φρόνημα τοϋ λαοΰ και 
διδάσκοντες αυτόν νά διατηρήτε τάς αύτάς προλήφεις καί νά τάς διαδίδε
τε μάλιστα, αύτό μέ φαίνεται περίεργον πράγματι. Ή «Άκρόπολις», ή
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μεγαλητέρα έφημερίς, π.χ. αντί νά καταπολέμηση τάς ανόητους περί 
ανθρωποθυσίας προλήφεις, αύτη απεναντίας τάς διαδίδει καί ένισχύει τόν 
λαόν εν τη τυφλή του ταύτη πίστει.

— Άλλ ’ ή «Άκρόπολις» κ. ΆρχιρραβΤνε, πάρε τήρησα, ουδέποτε, καθ’ 
δσον ενθυμούμαι, έγραφε περί τής προλήφεως ταύτης.

— Οό μόνον έγραφεν, αλλά καί εικόνα δυσειδή έδημοσίευσε.
— Εικόνα, ανέκραξα, ποτέ σάς τό διαβεβαιώ.
Τότε ήγέρθη ό Άρχιρραβΐνος καί έξελθών τής αιθούσης επανήλθε μετά 

τινά λεπτά φόρων ψύλλον « Άκροπόλεως» δπερ καί θριαμβευτικώς μοι έπέ- 
δειξε.

Πράγματι εις την δ' σελίδα, πρό διετίας εΐχομεν δημοσιεύσει αγγελίαν 
μυθιστορήματος τινός τής κ. Μηχανίδου, μετά τίνος είκόνος παριστώσης 
χριστιανόν, εξ’ ου άφηρεΐτο παρ’ ’Ιουδαίων τό αίμα.

— Άλλ’ αυτό, κ. ΆρχιρραβΤνε, εΐνε απλή είδοποίησις ανέκραξα γελών.
— Είδοποίησις ή δχι, εΐνε αρκετόν νά εξερεθίζη τόν λαόν. Τοιαϋτα 

δημοσιεύματα ουδέποτε έπρεπε νά περιέχωνται εις ψύλλον τόσον σπου- 
δαϊον. Είπατε εις τόν Διευθυντή σας, αν δέν θέλει νά χάση τήν πρός αυτόν 
ύπόληφίν μου, νά μή δημοσιεύη πλέον τοιαϋτα πράγματα.

Τόν εκύτταξα τόν Άρχιρραβϊνον περιέργως, θαύμαζών διά τήν ελευθε
ριότητα τής γλώσσης του, άλλ ’ έσίγησα. Ό κ. Ναχμίας, οστις ήννόησε τό 
βλέμμα μου παρενέβη επιμείνας καί αυτός δτι ήν απλή είδοποίησις. — Τί 
θέλετε νά σάς εΐπω, εξηκολούθησεν b Άρχιρραβΐνος γαλλιστί, αφού έκα- 
θήσαμεν. ’Ότι καί αν εΐπω θά βλάφω τούς ομοθρήσκους μου. Ό διωγμός, 
δν ύφιστάμεθα εΐνε άδικος καί απάνθρωπος. Ή κόρη εΐνε ιουδαία, αυτό καί 
ως τίμιος άνθρωπος καί ως ληξίαρχος σάς τό διαβεβαιώ, άλλως ούδείς 
πιστεύω έχεφρονών τό αμφιβάλλει. Ή ανθρωποθυσία εΐνε πράγμα τόσον 
άντιστρατευόμενον εις τάς θρησκευτικάς άρχάς μας, ώστε ούδείς γινώσκων 
τήν θρησκείαν μας δύναται νά τό πιστεύση σοβαρώς. ’Άλλως τε καί δέν 
έχετε ούδεμίαν άπόδειξιν δτι επράχθη τοιοϋτόν τι παρ’ ’Ιουδαίων. ’Έχετε 
δικαστήρια, αστυνομίαν, ποικίλας άρχάς, έχετε τήν δύναμιν σείς οί χρι
στιανοί, καί άν έκάμναμεν ποτέ τοιοϋτόν τι βεβαίως θά τό άνεκαλύπτατε. 
Πώς θά ήν δυνατόν νά άποκρύφωμεν τοσαϋτα κακουργήματα;

Τούτου δεδομένου δέν εΐνε άδικος καί απάνθρωπος δ διωγμός, δν 
ύφιστάμεθα, δερόμενοι, κακοποιούμενοι, φονευόμενοι, καταστρεφόμενοι 
ύλικώς, διωκόμενοι εκ τής χώρας, ήν θεωροΰμεν πατρίδα μας;

Δέν θέλω νά εΐπω τι κατά τών χριστιανών Κερκυραίων συμπολιτών
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μας, οΰς αγαπώ, ώς αδελφούς, πιστεύω όμως, δτι καί αυτοί θά συναι- 
σθανθώσι τό άδικον τοϋ καθ’ ημών μίσους των, τό άδικον τοϋ διωγμού 
των. Δεν ε’ιμεθα ξένοι πρός αυτούς, εί'μεθα αδελφοί των, ύφιστάμεθα τά 
αυτά βάρη, πληρώνομεν τούς αυτούς φόρους. Αλλοτε προεκινδυνεύσαμεν 
πολεμήσαντες γενναιότατα ύπέρ τής ελευθερίας τής Κερκύρας. Άν παρου- 
σιασθή άνάγκη θά τό πράξωμεν εκ νέου, διατί λοιπόν μάς κακοποιοΰσι;

Εΐτα περιήλθον την οικίαν τοϋ Άρχιρραβίνου καί είδον επί τίνος τρα- 
πέζης δύο λίθους φέροντες γεγραμμένην ίταλιστί ημερομηνίαν τινα. Έρω- 
τήσας δέ τί έσήμαινον έμαθον, δτι ήταν λίθοι ριφθέντες κατά τοϋ κοιτώνος 
τοϋ Άρχιρραβίνου καί θραύσαντες τά παράθυρά του. ’Επίσης επί τοϋ εξώ
στου τής οικίας παρετήρησα σωρούς λίθων, εξ εκείνων, οϊτινες έρρίφθησαν 
παρά τών Κερκυραίων κατά τής οικίας.

Κατερχόμενος τέλος την κλίμακα, ήκουσα παρά τίνος Ιουδαίου, ου δέν 
ενθυμούμαι τό δνομα, δτι εν τή αυτή οικία ειχεν άποβιώσει παιδίον καί δτι 
οί γονείς του ήναγκάσθησαν νά τό κρατήσωσι νεκρόν επί πέντε ημέρας, άτε 
μη τολμώντες νά μεταβώσιν άχρι τοϋ νεκροταφείου των.

Φ

Παρά τω αρχιεπισκόπου τών Λατίνων
Έν Κερκύρα ύπάρχουσι περί τούς 3.500 Καθολικών. Καθ’ ά μοί εΐπον 

δμως ò Καθολικισμός εν Κερκύρα υποχωρεί πρό τής ’Ορθοδοξίας. ’Εκείνο 
τουλάχιστον περί ου έπείσθην εΐνε, δτι πλήρης σύμπνοια ύφίσταται μεταξύ 
’Ορθοδόξων καί Καθολικών καί δτι εξίσου καί οί τά δύο ταΰτα δόγματα 
άκολουθοϋντες μισοϋσι καί άποστρέφονται τούς ’Ιουδαίους.

’Επειδή δέ εΐχον μάθει, δτι ή φονευθεϊσα κόρη Ρουμπινή διέτριφε κατά 
τούς μέν επί τέσσαρας μήνας, κατά δέ τόν διευθυντήν τής ’Ιταλικής σχολής 
επί δύο έτη παρά ταΤς Άδελφαϊς τοϋ ’Ελέους έν Κερκύρα έθεώρησα καλόν 
νά έπισκεφθώ τόν ’Αρχιεπίσκοπον τών έν Κερκύρα Λατίνων κ. Βόκην.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος μέ έδέχθη έν τή μεγάλη αιθούση τής ’Αρχιεπισκοπής 
συνοδευόμενος παρά τοϋ Αρχικαγγελαρίου αύτοϋ.

Ό Σεβασμιότατος Βόκης εΐνε ωραίος καί σεβάσμιος άνήρ, άγων τό 60 
έτος τής ηλικίας του καί κατάγεται έκ Τοσκάνης. Πρό τοϋ νά έλθη ε’ις 
Κέρκυραν έχρημάτισεν έπίσκοπος τών έν Ζακύνθω Καθολικών. Ό ’Αρχιε
πίσκοπος όμιλεϊ πολύ άτελώς την Ελληνικήν, δι’ δ καί ό Αρχικαγγελά- 
ριός του μάς έχρησίμευσεν, ώς διερμηνεύς. ’Αλλως τε καί ή ομιλία μας 
δέν διήρκεσε πολύ.
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— Σεβασμιώτατε, λαμβάνω τό θάρρος νά σάς έρωτήσω, αν καί οί έν 
Κέρκυρα Λατίνοι συνεμερίσθησαν τά κατά των ’Ιουδαίων αισθήματα των 
’Ορθοδόξων συμπολιτών των.

— Δεν ήξεύρω τίποτε. ’Εγώ δεν άνεμίχθην διόλου εις την ύπόθεσιν ταύ- 
την. Τό μόνον δπερ έπραξα εΐνε νά συστήσω φιλάνθρωπα αισθήματα εις τό 
ποιμνών μου καί αποχήν άπό βιαιοπραγιών. Λυτό, ώς ιεράρχης, ήδυνά- 
μην νά πράξω καί τό επραξα.

— Πιστεύετε, Σεβασμιώτατε, δτι ή κόρη ή φονευθεΓσα ήν Ίουδαία;
— Τοϋτο μόνον γνωρίζω, δτι κατά τούς τεσσαρας μήνας, οΰς παρά ταΐς 

ΆδελφαΤς του ’Ελέους διέτριφεν, ώς μαθήτρια, άπορος, έθεωρεΐτο Ίου- 
δαία, μή παριστάμενη εις τάς ιεροτελεστίας. Τίποτε άλλο δεν γνωρίζω.

Φ
Τί ήκουσα παρά τού είσαγγελέως κυρίου Μπένση

Τόν Εισαγγελέα τών έν Κερκύρα Έφετών κ. Μπένση, δστις θεωρείται 
ώς δ διευθύνας τάς ανακρίσεις επί τώ φόνω άπέψυγον νά έπισκεφθώ, βέβαι
ος ών, δτι ούτος θ’ άπέφευγε νά μοί ε’ιπη τι ’ένεκα τού μυστικού τών ανα
κρίσεων.

Τυχαία ’όμως συγκυρία μοί παρέσχε τήν αφορμήν νά ακούσω ολίγα τινά 
παρ’ αυτού. 'Εσπέραν τινά περί το μεσονύκτιον περιδιάβαζον εις τόν 
ώραΐον παραθαλάσσιον περίπατον τόν καλούμενον τά μουράγια, επί τών 
παλαιών επάλξεων, μετά τού κ. Δημητριάδου, ενός τών αρίστων δικα
στικών μας, καί τής χαριτωμένης κυρίας του.

Ό κ. Μπένσης γνωρίζων αυτούς προσήλθεν 'όπως τούς χαιρετίση, ή 
σύστασις έγένετο καί μετ’ ολίγον ήρχισε καί ή κουβέντα.

Ό κ. Μπένσης πιστεύει, δτι αν ή άνάκρισις έσκόνταφε, τούτο προήλθεν 
εκ δύο αιτίων, εκ τού λίαν σκοτεινού τού εγκλήματος καί εκ τών παρεμ- 
βληθεισών δυσχερειών εκ μέρους τού λαού. «Τό έγκλημα, μοί είπεν ό κ. 
Μπένσης, δέν ήτο άπλούν. Ποικίλα συμφέροντα εχρησίμευσαν όπως τό 
μεταβάλωσιν εις λαβύρινθον αδιέξοδον. Εις πολλούς θά συνέφερε νά μήν 
άνακαλυφθώσιν οί ένοχοι, εις άλλους νά παρασταθή ή κόρη ώς χριστιανή. 
"Αν επρόκειτο περί κοινού εγκλήματος, 'όσον σκοτεινόν καί άν ήτο θά 
κατώρθουν νά άνακαλύφω τούς δράστας, άλλ ’ εις αυτό τό όποιον περιε- 
πλέχθη τόσον πολύ δέν τό κατώρθωσαν.

— Υποθέτετε λοιπόν, δτι δέν θά κατορθωθή ή άνακάλυφις τών 
δραστών;
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— Απεναντίας εγώ ελπίζω ότι άμα εντελώς ήσυχάσωσι τά πράγματα 
οί δράσται θά συλληφθώσι.

— Πιστεύετε, ότι ή κόρη ήν χριστιανή;
— "Οχι έχω πεποίθησιν, ότι ήν Ίουδαία.
«Πιστεύσατέ μοι, έτελείωσεν ό κ. Μπένσης, ότι ού μόνον ό λαός καί ai 

άρχαί, άλλα καί αυτή ή εκκλησιαστική αρχή μοί ήρνήθησαν την συνδρομήν 
των. "Οταν έζήτησα τήν διά τοΰ συνήθους καί αποτελεσματικού εν Κερ- 
κόρα μέσου τοΰ αναθέματος ν’ άνακαλύφω τόν δράστην ò αρχιεπί
σκοπος Κέρκυρας μοί ήρνήθη τήν συνδρομήν του».
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Ανταπόκριση Ν. Σπανδωνή

Άκρόπολις, 14/5/1891

Η EBPA T KH

Ή μεγάλη συνοικία, ήν οί ’Ιουδαίοι οίκοϋσιν έν Κέρκυρα κεϊται προς 
τό Ν.Ν.Δ. τής πόλεως, περιοριζομένη υπό τής Βασιλικής Πύλης (Πορ- 
ταριάλας), τής έν Σπηλαία (Σπηλειά), τής όδοϋ Σούλεμβουργ καί εκι- 
κνουμένη σχεδόν άχρι τής μεγάλης όδοϋ Ευγενίου.

Ή συνοικία αυτή αποτελεί +...+ τό σχέδιον τοϋ όποιου βεβαίως άντε- 
γραφεν λαμπρός άρχικηπουρός τοϋ Βασιλέως κ. Γκιουζέπε, ’όπως φιλοτε- 
χνήση τόν έν τώ Mon repos λαβύρινθόν του.

Δεν έχω την άπαίτησιν νά σάς δώσω νά έννοήσητε τόν λαβύρινθον 
τοΰτον καί αν ε ίσε τι ετυχε νά έπισκεφθήτε καί κατοικήσητε την Κωνστα
ντινούπολή. ’Αρκεί νά σάς ε’ίπω, ότι ai οδοί τής Κωνσταντινουπόλεως εινε 
ιδανικόν ευθυγραμμίας παραβαλλόμεναι πρός τάς τής 'Εβραϊκής συνοικίας.

Θά προσπαθήσω μόνον απλώς, βοηθούμενος υπό τής ζωηράς φαντασίας 
σας νά σάς παραστήσω κάτι τό όποιον δεν παριστάνεται.

Υποθέσατε μέγα πολύγωνον καί πολύπλευρον συνάμα με φανταστικώς 
τεθλασμένας γραμμάς. Αυτό εινε τό σχήμα τής όλης συνοικίας. ’Έπειτα 
θέσατε έντός αύτοϋ στόν βρόντον οικίας ύπερυφήλους μέ τέσσαρας, πέντε, 
επτά όροφάς καί ’έπειτα αύτάς τάς εις τόν βρόντον ριφθείσας οικίας προ
σπαθήσατε νά τάς χωρίσητε. Ό χωρισμός αυτός εινε πολύ δυσχερής, άλλ ’ 
έπί τέλους θά τόν κατορθώσητε.

ΑΧ! λοιπόν τά χωρίσματα αυτά ονομάζονται οδοί!
Πλήν τής όδοϋ Παλαιολόγου, έν ή κεϊνται τά έμπορικά καταστήματα 

των ’Ιουδαίων καί τής παραλλήλου αυτής, ής τό όνομα μέ διαφεύγει, καί 
αϊτινες εχουσι τό φαντασιώδες πλάτος 4 μέτρων, άπασαι ai λοιπαί δέν 
ύπερβαίνουσι τά 2 μέτρα.

Δεξιά, αριστερά σχηματίζονται όφθογώνια, τρίγωνα, τετράπλευρα, 
ρόμβοι διά τών οδών αυτών. Διά νά ίδήτε τόν ουρανόν πρέπει νά λάβητε
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στάσιν ανθρώπου παρατηροϋντος διά τηλεσκοπίου, ή στάσιν ανθρώπου 
ευρισκομένου εν φρέατι καί παρατηροϋντος την οπήν αύτοΰ!

Καί εν τούτοις ai οδοί αύταί παρουσιάζουσι πολλήν την γραφικότητα. 
Εκαστος όροφος των οικιών παρουσιάζει καί Ιδιαίτερον κόσμον. Κάτω εΐνε 

τά διάφορα καταστήματα, ών ai έπιγραφαί κατ’ αστυνομικήν διαταγήν εΐνε 
ελληνιστί γεγραμμέναι. Βλέπετε λοιπόν: Παντοπωλεϊον Μαϊμών. Καφε
νείου ’Αβραάμ τοϋ ’Ισαάκ, Ρουμπίνα Κοέν μαία.

Εις τόν δεύτερον καί τρίτον όροφον από των παραθύρων κρέμανται 
παπλώματα, κάλτσαι, έσώβρακα, φασκαΐς, μαξιλάρια κλπ.

Εις τόν τέταρτον τέλος όροφον προβάλλει άπό των παραθύρων μύγα 
ίστίον κρατούμενον διά δύο σχοινιών εν ε’ιδει τσιμπουκιού των πλοίων. 
Άπό των σχοινιών τούτων κρέμανται τά ρούχα τής πλύσης.

"Απασα ή εκθεσις αυτή ένω συντελεί εις τό γραφικόν των οδών , παρε
μποδίζει καί τάς ακτίνας τοϋ ήλιου καί διαχίει μυροβόλον οσμήν, οσμήν 
δυσκόλως, άναλυομένην αλλά ευκόλως έννοουμένην. Άντιλαμβάνεσθε 
τώρα τί γένεται εις τάς οδούς.

Ai νοικοκυραί διά νά κατεβοϋν άπό τής τετάρτης ή πέμπτης οροφής 
θέλουν ενα χρόνον. Αοιπόν ο,τι έχουν περιττόν εις ουσίαν στερεάν, ή εις 
ουσίαν υδαρή τό ρίπτουν εις τάς οδούς, την νύκτα συνήθως ή καί τήν 
ημέραν καμμιά φορά, ως έλάβομεν πείραν ο συνοδεύων με κ. Τόμπρος καί 
εγώ. Ό διαβάτης σκοντάπτει λοιπόν διαρκώς κατά γάτων φόφιων, σωρών 
σκουπιδίων, τεμαχίων κρέατος, λαχανικών εν σήφει, τεθραυσμένων αγγεί
ων, κουρελίων καί άλλων υδαρών ουσιών.

Εις εν τών άνά τήν εβραϊκήν παράτολμων ταξειδίων μου περιεπλανή- 
θην εντός ενός τυφλυσοκάκου, τσικμά-σοκάκ, όπως λέγεται παρά τοϊς 
τούρκοις. ’Οσμή φρικώδης, απαίσια, ήν ουδέποτε εις τήν ζωήν μου 
ήσθάνθην προσέβαλε τήν ρίνα μου, λιγούρα μέ κατέλαβε, μέ όλον δέ τό 
ποΰρον μου, το όποιον εΐχον μεταβάλει εις καμινάδαν ήσθανόμην ότι έλι- 
ποθύμουν.

— Νά φύγω μεν! Είπα μέ σβεννυμένην φωνήν εις τόν κ. Τόμπρον.
— Μά κύττα λοιπόν μου λέγει, καί μοϋ δείχνει σωρόν σακκιδίων, εντός 

τών όποιων ποντικός, σάν τό μπράτσο μου μέ συμπάθειο, εβοσκεν ήσύχως.
’Έφυγα καί ακόμα φεύγω!
Μέ όλον δε τόν κίνδυνον τού νά μεταβληθώ εις στήλην άλατος έστρεφα 

ακόμη μία φορά νά ίδώ καί εϊδον εις τόν τρίτον όροφον νεάνιδα ευηδή φλιρ- 
τάρουσαν μέ τόν εις τήν άντικρυνήν οικίαν ευρισκόμενον διεισδέστατον νέον.
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Καί ai όσμαί άνήρχοντο μέχρις αυτών!
”Ω! ’Έρως!

* * *

’Εντός των οικιών αυτών, αΐτινες δεν εΐνε καί τόσον πολυάριθμοι, καί 
τών στενωπών αυτών, αΐτινες εΐνε αναρίθμητοι κατοικοϋσιν η μάλλον κατά 
λέξιν άμετάφραστον παρ’ ήμΐν +...+ 7.000 άνθρώπων.

Αύτός ò ’Αστυνόμος ό δραστήριος καί αρχοντάνθρωπος κ. Πιέρρης, με 
διαβεβαίωσεν, 'ότι εν δωματίοις μικροΐς καί στενοϊς κοιμώνται 8-10, 15 
άνθρωποι. Γέροντες καί παιδία, γυναίκες καί άνδρες, έφηβοι καί ηβάζου- 
σαι κορασίδες. Εις τοιοΰτον δωμάτων νά είσέλθητε εις τάς 2 μετά τά μεσά- 
νυκτα καί σάς λέγω εγώ!

Τώρα πώς όλος αύτός ό κόσμος ζή, πώς ή πανώλης, ή χολέρα, ό κίτρι
νος πυρετός, ό κοιλιακός τύφος καί όλη ή χαριτωμένη χορεία τών ειδεχθών 
νοσημάτων δέν ενσκήπτει διά μιας, εΐνε μυστήριον άλυτον, όπερ μόνος ό 
Σαβαώθ θά γνωρίζη βεβαίως! Καί εν τούτοις, ή φύσις ή όργώσα, ή φύσις ή 
τρεφομένη εκ λιπαρών ουσιών, ή ζωή ή εξερχομένη εκ τής άποσυνθέσεως 
τής όλης εύρίσκεται εν όλη τή μεγαλοπρέπεια αυτής εν τή συνοικία ταύτη.

’Ιουδαίοι μετά Ιουδαίων γυναικών υπό τήν βαρεϊαν ταύτην, αλλά λιπα- 
ράν οσμήν, συμπλέκονται εν θερμοτάτοις εναγκαλισμούς καί γεννώσι, 
γεννώσι, γεννώσι! Έκ πάντων τών ζώων, ό κόνικλος καί ό Ιουδαίος τής 
Κέρκυρας εΐνε τά γονιμώτατα!

Ό Ιουδαίος τής Κέρκυρας παρουσιάζει δύο τύπους διαφόρους. Ό γηγε
νής, εκείνος, ου καί οί γονείς έγεννήθησαν έν Κερκύρα φέρει άπημβλυμέ- 
να πως τά σημιτικά χαρακτηριστικά. Φέρει τήν συνήθη τών Κερκυραίων 
περιβολήν καί πίλον.

Σημιτικώτερος ούτως είπεΐν φαίνεται, ò ζένος Ιουδαίος ό εξ Ίωαννίνων 
καί άλλων μερών τής ’Ηπείρου καταφεύγων εις Κέρκυραν καί διαμένων εν 
αυτή. ’Εντός ολίγων ημερών εΐνε αληθές ότι αποβάλλει τούς τσουμπέδες 
καί τό φέσιον, παραμένει όμως ό αύτός, ως πρός τόν τύπον καί τάς έξεις.

Ai ίουδαΐαι εις πολλά μέρη τής Ρωσσίας καί Πολωνίας εΐνε ώραιότα- 
ται, πάντοτε δέ διατηροΰσι τόν σημιτικόν τής γυναικός τύπον, όστις εΐνε 
άρκετά ώραϊος. Έν Κερκύρα όμως ai ίουδαΐαι, παραδόξως δέν εΐνε 
ώραΐαι, πάντως όμως, καί αύτό οφείλω νά τό ομολογήσω, ώραιότεραι τών 
χριστιανών.

’Άλλοτε, ώς θά Ιδωμεν έν τή ιστορική ημών περί Ιουδαίων μελέτη, οι 
Ιουδαίοι τής Κερκύρας ώμίλουν μόνον ελληνικά. Μετά τήν ενετοκρατίαν
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'όμως καί ιδία μετά την μεταναστεύσω των Ιουδαίων εξ 'Ισπανίας ή 
γλώσσα των εγινε τερατούργημά τι εξ Ισπανικής, Ένετικής καί Ελλη
νικής. Δείγμα μικρόν αυτής παρέχομεν έρανιζόμενοι έκ τίνος διαλόγου 
δημοσιευθέντος εν Κέρκυρα. Ό Μαϊμών διηγείται εις τόν Πέρκολο τά 
παθήματα των Ιουδαίων:

«Γαβουλιτσιόν γράντε άνκε λά, μά την πίστι μου, λέ ξυλιό έδεινου 
κομιντσιάτου έ τοϋτι λί γαουτίν έντινου κατακλεισμένοι έντρου λοΰ γέτου 
σεντουνο ταραχαί έ κάμε έ πιστολιά έ αλλά κάσα ντιλλου σιογ Φεγο 
ρόμπανο τούτο, φίτσερο πολύ κακό, ρούμπανου λί καναπέ λοΰ πιάνα έ λέ 
νόντε τζόγιε. “Ε νέλου τάντο σαραβαλιό βολέβανου καί τσιντίου τούτοι οί 
γιαουντίν καί γρουποσάρουνο άλλε σκέπασε. Ακόμα έντι αλλού Τζάντε 
φόβο καί τρόμο έ κάντανου βιντέτα έ κάντανου.

Τσίρκα τσίρκα έλ Σολωμόν
Κόν μαχαίρι έ τρεμπόν
Πιγ ματσάγ ΐ γιαουτίν
’Έ διοξάρ έλ σιόγ Μπαμπίν.
’Έπειτα απ’ αύτό τό τρόμο βέν φίλει νάμαι αναιμικό καί κίτρινο; 

Σάβαλλα τό πόντι μου στό βαπόγι μί παρέβα κοΰ μί τρουβάβου αλλού, 
παράντισο».

* * *

Τά έργα εις ά επιδίδονται οί ’Ιουδαίοι τής Κερκύρας άποτελοϋσιν ολό
κληρον εγκυκλοπαιδικήν εμπορική. Παν δ,τι δύνασθε νά φαντασθήτε άγορά- 
σιμον ή πωλήσιμον τό άγοράζουσιν οί ’Ιουδαίοι. Πολλάκις έκ τής πωλήσε- 
ως ωφελούνται 1/2 λεπτόν, 1/4 λεπτό, όχι παρά πάνω καί μένουν ευχαρι
στημένοι. Τό ζήτημα δι ’ αυτούς εΐνε νά κάμωσι κατανάλωσιν, γύρον πολύν.

Πώς τώρα, κατορθώνουσιν, έκ τόσων γλίσχρων κερδών νά καταρτίζω- 
σι περιουσίας καί άπό παλαιά ρούχα ν’ αγοράσω εις τήν δευτέραν καί τρί- 
την γεννεάν νά μετεμφυχώνται εις Ρότσιλδ εΐνε πρόβλημα καθαρώς μαθη
ματικόν. Τό ήμισυ προστιθέμενον εις τό ήμισυ αποτελεί 1, τό έν 2, τά 100, 
200 καί τά 1000, 100.000. Αύτό θά εϊπη άνατοκισμός, λέξις ήτις θά έΐχεν 
εβραϊκήν καταγωγήν, έάν δέν ήτο γνήσια ελληνική. Δέν υπάρχει έπάγ- 
γελμα ακάθαρτον καί έξευτελιστικόν έν Κερκύρα, δπερ οί ’Ιουδαίοι νά μή 
μετέρχωνται.

'Ημέραν τινά μετέβην πρός έπίσκεφιν κυρίας αυτόχρημα χάριτος, ο 
λόγος φυσικώς συνέπεσε περί ’Ιουδαίων. Ή κυρία άντισημιτιστής πρώτης 
αφού έξεφώνησε φιλιππικόν κατά τών ’Ιουδαίων, ανέκραξε μετά προδήλου 
θλίφεως:
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— Δι’ έν μόνον λυπούμαι ποιος θά μάς πλένη τούς πάτους μας, τά σπή- 
τια μας θά εΐνε βρώμικα.

Άσυνείθιστος ε’ις την Κερκυραϊκήν φρασολογίαν έταράχθην, έκοκκίνη- 
σα, καί καταβιβάσας τούς οφθαλμούς μου προσπάθησα ρίπτουν πλάγια εκ 
των κάτω βλέμματα νά 18ώ τί έντύπωσιν έκαμεν ή έκμυστηρευσις αΰτη. 
«Τί διάβολο έλεγα κατ’ έμαυτόν ai Κερκυραιαι κυρίαι εΐνε πολύ ελευθε
ρόστομοι». ’Αλλά παρετήρησα, δτι πάσαι ai παροϋσαι κυρίαι συνεφώνουν 
καί εν χορω έπανέλαβον.

— Ναι, ποιος θά μάς πλένη τούς πάτους μας, τά σπήτια μας θά εΐνε 
βρώμικα.

Φαντάζεσθε, ντροπαλός δπως είμαι, τί άνακούψισιν ήσθάνθην, όταν 
έμαθον δτι πάτους εν Κερκύρα εννοούν τά πατώματα. Λοιπόν τά πατώ
ματα σφουγγαρίζονται παρά των ’Ιουδαίων, τ’ αποχωρητήρια έκκενοϋνται 
παρά των ’Ιουδαίων, ai οδοί καθαρίζονται παρά των ’Ιουδαίων, οί οχετοί 
έκκενοϋνται παρά των ’Ιουδαίων, τά βαρύτατα των έργων έκτελοϋνται 
παρά των ’Ιουδαίων. ’Αχθοφόροι εΐνε ’Ιουδαίοι, σηκώνοντες βάρη κατα
πληκτικά. Οί διαπρέποντες δμως εΐνε οί ρομπαβέκιαι!

Ή Ρόμπα-βέκια (παληά ρούχα) άποτελεΐ σπουδαιότατου έμπόριον διά 
τόν Κερκυραΐον ’Ιουδαίον. Ο κόντης δωρεΐ τό καπέλλο του εις τόν υπηρέ
την του, τούτος αφού τό παλαιώση τό πωλεϊ εις τόν Ρομπαβέκιαν, δστις 
τό διορθώνει, τό καθαρίζει καί τό πωλεΐ εις κανένα έμπορον. 'Ο έμπορος 
αφού τό παλαιώση τό ζαναπωλεϊ εις τόν Εβραίον. Νέον διόρθωμα, νέον 
μεταπώλημα καί ούτως καθεξής μέχρις δτου τό καπέλλο τού κάντε νά στο
λίση την κεφαλήν κανενός εκ τής εύγενοΰς τάξεως τής μουλαρίας. Μου
λάρια σημαίνει τήν χειρωνακτικήν τάξιν. ’Εννοείται δτι εις δ λ ας αύτάς τάς 
μεταπωλήσεις ό Εβραίος ωφελείται κάτι τι καί δτι τό κάτι τι αυτό πολ- 
λάκις άντιπροσωπεύει ολόκληρον τήν αξίαν καινουργούς πίλου. "Οπως ό 
πίλος ουτω καί τά ενδύματα, καί τά υποδήματα κτλ. Φαίνεται δέ δτι τό 
επάγγελμα τούτο τού ρόμπα-βέκια εΐνε τόσον επικερδές, ώστε ύπάρχουσι 
τοιοΰτοι έχοντες περιουσίαν 10-15.000.

Πόση δμως υπομονή, πόση έγκαρτέρησις, οποία πείρα, οποία λεπτότης 
υπολογισμών έχρειάσθη, δπως συμμαζευθή πεντάραν πρός πεντάραν τό 
ποσόν τούτο!

’Από αυτό εννοείται πόσον ειδών εμπόρια κάμνουσιν οί ’Ιουδαίοι. Καί 
αν υπό τοιούτους δρους εΐνε δυνατός ό συναγωνισμός. Άχρι πρό ολίγου 
εΐχον τινές τό αποκλειστικόν έμπόριον των έλα ίων, έμπόριον έκτάκτως
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λεπτόν καί επικίνδυνον, εν ώ έχρειάζετο έκτακτος προσοχή καί υπολογι
σμός. ’Από τίνος όμως ό κ. Φελς με τόν όγκον των κεφαλαίων του καί 
τινες ίδικοί μας με την έκτακτον ριφοκινδυνότητά των κατώρθωσαν νά τοϊς 
τό άφαιρέσωσιν εν μέρει.

Ύπό τοιούτους όρους εννοείτε, ότι οί ’Ιουδαίοι συσσωρεύουσι μεγάλους 
θησαυρούς, οΐτινες θά ήσαν λίαν ώέλιμοι τω τόπω. Άτυχώς ώς φαίνεται, 
οί ’Ιουδαίοι άμα έκμυζήσωσιν εκ Κέρκυρας ό,τι δυνηθώσι, φορτώνονται 
τούς θησαυρούς των καί μεταβαίνουσιν εις άλλας χώρας, όπως τούς πολ- 
λαπλασιάσωσιν. Οΰτω δ’ εξηγείται, κατ’ εμέ, ή έλλειφις μεγάλων κεφα
λαιούχων εν Κερκύρα.

Καί όμως πόσον ώφέλιμοι θά ήδύναντο νά ώσιν εις τόν τόπον, αν έχρη
σιμοποιούν τούς θησαυρούς των εις την γεωργίαν, εις την βιομηχανίαν εις 
την τράπεζαν. Τόσον δε προφυλακτικοί εΐνε, ώστε ούτε την τοκογλυφίαν, 
τό προσφιλές των επάγγελμα, δέν έξασκοϋσιν εν Κερκύρα, Καθ’ ά μοί 
έλεγε φίλος δικαστής, σπανιώτατα συζητοϋνται δίκαι επί συναλλάγματι 
’Ιουδαίων, ενώ πλεϊστα άλλα ονόματα τοκογλύφων φέρονται εν Κερκύρα. 
Τό πολύ πολύ δανείζουσιν οί Εβραίοι εις τούς χωρικούς, καί άφοϋ, εννο
είται, λάβωσιν έκτακτα προφυλακτικά μέτρα. Τοιοϋτοι εν όλίγοις οί ’Ιου
δαίοι τής Κερκύρας.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

’Ήδη ξηρά ξηρά θά σάς αφηγηθώ, πώς συνέβη τό έγκλημα ή μάλλον 
νά έξηγούμεθα καί νά κυριολεκτώμεν, πώς συνάγεται εκ τών διαφόρων 
αφηγήσεων ότι άνεκαλύφθη τό έγκλημα.

’Αλλά πρό τούτου ας παρουσιάσω τήν οικογένειαν τής φονευθείσης καί 
τήν φονευθεΐσαν.

Χαήμ Σάρδας

Ό Βήτας είτε Χαήμ Σάρδας του Σολομώντος, έγεννήθη εν Κερκύρα 
περί τά 1840 εΐνε άνήρ μέτριου αναστήματος, κεκοπιακώς τό πρόσωπον καί 
τό σώμα μέ λευκάζουσαν κόμην καί πονηρούς οφθαλμούς. ’Επαγγέλλεται 
τόν ράπτην καί κατοικεί τόν τρίτον όροφον δρομίσκου τινός κλιμακοειδούς 
όπισθεν τής οδού Παλαιολόγου.

Ή σύζυγος αυτού Λουκία Έλιέζερ, γεννηθεΐσα εν Κερκύρα εΐνε νεωτέ- 
ρα αυτού καί σώζει ίχνη κάλλους μαρανθέντος προώρως.
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Τά τέκνα αύτοϋ εΐνε τέσσερα b Σολομών, ή Στέλλα μέ ωραίους οφθαλ
μούς καί πλούσιαν κόμην, δωδεκαετής κόρη, ή Ρουμπίνα καί ή Νίνα τριε- 
τές κοράσιον.

Ή Ρουμπίνα

Ή φονευθεΤσα, ήτις έκαλεΤτο Ρουμπίνα ήγε μόλις τό δγδοον ή 9 έτος 
τής ηλικίας της. Ή κόρη εκτάκτως ευφυής, εύσωμος μέ ώραίαν κεφαλήν, 
ζωηρότατη δέ, σχεδόν τρελλή. Ό Σάρδας είτε διότι ήν άπορος, είτε διότι, 
ώς θά ’ίδωμεν κατωτέρω πιθανόν νά είχε λόγους κατά τής θυγατρός του 
δέν τήν έπρόσεχε πολύ. Ή Ρουμπίνα περιέτρεχε τάς οδούς, είσήρχετο εις 
τάς οικίας, έκαμε θελήματα, πολλάκις έσφογγάριζε.

Κατά τό διάστημα αύτό, πιθανόν δέ από τοϋ παρελθόντος έτους, άνδρες 
τινές Χριστιανοί ή ’Ιουδαίοι βλέποντες τήν κορασίδα ωραία, εϋσωμον καί 
ζωηροτάτην καί επωφελούμενοι τοϋ απροστάτευτου αυτής ήρξαντο νά τή 
επιτίθενται. Φαίνεται δτι φαυλόβιοί τινες τή προσέφερον γλυκύσματα, 
κανέν ώόν, κανέν μικρόν κόσμημα καί κατώρθουν νά τήν άπομονώνωσι νά 
τής παίρνωσι κανέν φίλημα ή καί νά προβαίνουν εις χειρονομίας.

Φαίνεται έπίσης δτι προχωρούσης τής ζωηρότητος τής κόρης οί καταδιώ- 
κοντες αυτήν τήν παρέσυρον εις φαΰλόν τι μέρος τής ’Ιουδαϊκής συνοικίας.

Ό πατήρ, ώς φαίνεται, ύπήκων εις τής μητρός τάς παρακλήσεις προ- 
βλεπούσης τήν εκφαύλισιν τής θυγατρός της, είσήγαγεν αυτήν δωρεάν 
παρά ταΐς «Άδελφαϊς τοϋ ’Ελέους», ένθα παρέμεινεν επί τινα χρόνον, άλλ’ 
δθεν εξήλθε.

Ή Μαρία

Ai υπό τόν τίτλον τοΰτον όλίγαι αυται γραμμαί θά μάς χρησιμεύσωσιν 
αργότερα.

Ήκουσα, μοί ειπον δτι εν τή ιουδαϊκή συνοικία ύφίστανται τρία χαμαι
τυπεία, τρία έκμαυλιστήρια τοϋ χειρίστου είδους. Εις αυτά παρασύρονται 
κορασίδες καί νεαρά παιδία καί παραδίδονται εις παρά φύσιν ασέλγειαν εις 
φαύλους τινάς.

Κατά πόσον τοΰτο εΐνε αληθές, αγνοώ, οφείλω μάλιστα νά σημειώσω, 
δτι b αστυνόμος κ. Πιέρρης έρωτηθείς παρ’ έμοϋ μέ διαβεβαίωσεν, δτι 
αγνοεί τήν ΰπαρξιν αυτών.

Πλησίον τής οικίας, εν ή b Σάρδας κατοικεί καί εν στενώ σχηματίζο-
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ντι Γ με τήν οικίαν ταύτην κατοικεί Μαρία τις, τυφλή, χαρτομάντις καί 
ήτις λέγεται, 'ότι έπηγγέλετο την προαγωγόν.

Τό βέβαιον εινε ότι ε’ις την οικίαν ταύτην, ή Ρουμπίνα μετέβαινε καί 
θεωρείται επίσης βέβαιον, ότι εις την οικίαν αυτής εγνώρισε ή συνηντάτο 
μετά τής Ρουμπίνας b Κόττης (αύγοπώλης) ’Αργυρίου, ου τό όνομα θά 
συναντήσωμεν εν ταΤς άνακρίσεσι.

'Οπωσδήποτε, ε’ιτε ή Ρουμπίνα παρεσύρθη εις εν των προαναφερθέντων 
χαμαιτυπείων, αν ταΰτα ύπάρχωσι, είτε παρεσύρθη εκ τής Μαρίας, εινε 
βεβαιωμένον επιστημονικούς καί έκ τής νεκροτομής άποδεδειγμένον, ότι ή 
Ρουμπίνα ήν εφθαρμένη έκ των όπισθεν, ότι άντί άγνωστον τίνος αμοιβής 
παρέδιδεν εαυτήν εις φαύλους πρός παρά φύσιν ασέλγειαν.

Πάντα ταΰτα τά γεγονότα δι ’ 'ένα ανακριτήν δέν εινε ανάξια λόγου.

Ό κήρυξ Κάγκας

Υπάρχει εν Κερκύρα τύπος τις φαιδρότατος, b Κάγκας. Οΰτος διέρχε
ται εύφροσύνως τόν καιρόν του, πίνων πολλά κατά συνέχειαν καρτεζί 
(ποτήρια οίνου). Εις τάς ώρας δέ τής σχόλης του κάμνει καί τόν δημό
σιον κήρυκα.

Τήν W ’Απριλίου μετά μεσημβρίαν οί Κερκυραϊοι, ο'ι καθήμενοι εις τήν 
Σπιανάδαν, ήκουσαν τόν Κάγκαν κραυγάζοντα μέ τήν βραχνήν φωνήν του:

— Έχάθηκε 'ένα κορίτσι 8 χρόνων, άπό τά Όβραίϊκα! Έχάθηκε ή κόρη 
τοϋ Χαήμ ΣάρδαΙ

— Τήν λένε Ρουμπίνα!
— "Οποιος τήν εΰρη έχει ριγάλο μεγάλο!
— Έχάθηκε Έβραιοποϋλα!
Οί πλεϊστοι, καί ένεκα τής ημέρας (1 ’Απριλίου) καί διά τά άστεΐον 

τοϋ πράγματος δέν έπίστευαν καί τόν ήρώτων.
— Τί; έχάθηκε μιά Σκυλοποΰλα;
— Μωρέ Έβραιοποϋλα! άπήντα παραπαίων b Κάγκας.

Ό Σάρδας παρά τή αστυνομία

Ένω b κήρυξ Κάγκας άνήγγελλεν εις τό δύσπιστου κοινόν τήν έξαφά- 
νησιν τής Ρουμπίνας, b Χαήμ Σάρδας μεταβάς παρά τή αστυνομία άνήγ- 
γελλε τήν απώλειαν τής θυγατρός του καί ταυτοχρόνως περιέτρεχεν, ως 
έπειτα κατέθεσε, τήν εβραϊκήν συνοικίαν πρός άνεύρεσιν αυτής.



234 Η «ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ» ΤΟΥ 1891

Μίτρα τής αστυνομίας
Ό αστυνόμος έπι τή αναγγελία ταύτη διέταξε ν αμέσως τόν ίκανότατον 

και δραστηριώτατον αρχικλητήρα (ύπαστυνόμου τόπον επεχοντα) κ. 
’Αντώνιον Πηλόν.

Ουτος άψ’ ενός μεν ήρξητο περιτρέχων την εβραϊκήν συνοικίαν ίδια καί 
τά απόκεντρα αυτής μέρη, ώς τά 9 πηγάδια καί την Τένεδον, άφ’ ετέρου 
δέ τοποθετών φύλακας εις διάφορα μέρης αυτής.

Ό Σάνθας πλησίασας τότε αυτόν τώ είπε:
— ’Ώ, Σιόρ Τόνη, εδώ είμαστε εμείς νά την εΰρωμεν, ζήτα τήν καλλί

τερα έξω απ’ την Πορταριάλα.

Ή άνεύρεσις τοϋ πτώματος
Ούτως εΐχον τά πράγματα, τής αστυνομίας λαβούσης πάντα τά μέτρα, 

όπόταν περί ώραν ΐ'/ι τής πρωίας, ò Σάρδας, μετά τίνος ’Ιουδαίου νεκρο- 
θάπτου καί τίνος ετέρου Ναξών, δστις, ώς μοί είπον, ήνείχετο εις τήν 
γνωστήν επί ανθρωποθυσία καταγγελίαν Άλεξανδριανών τινων ’Ιουδαίων, 
περί ής κατωτέρω, έκρουσε τήν θύραν τής αστυνομίας άγγέλλων, 'ότι σάκ- 
κος τίς εύρέθη πρό τής θύρας οικίας τινός.

Τό μέρος ένθα εύρέθη
Παρά τήν οδόν Παλαιολόγου υπάρχει στενωπός τις, βρωμερά και 

δυσώδης, ήν ουδέποτε ήλιου άκτίς έτίμησε διά τής παρουσίας της. Έν τή 
δδώ ταυ τη ύπό θύραν βρωμεράν καί ής τό κάτω μέρος έχει φαγωθή πλέον 
άπό τήν υγρασία εύρέθη ό σάκκος. Ό αστυνόμος μεταβάς επί τόπου άνέ
λαβε τόν σάκκον καί τόν μετέφερεν εις τό κατάστημα τής αστυνομίας.

Σημειωτέον, ότι παρά τάς δύο εισόδους τής στενωπού ταύτης έφύλασ- 
σον δύο κλητήρες καί μυστήριον επομένως εΐνε πώς κατωρθώθη ό σάκκος 
νά εύρέθη εκεί.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν μετεφέρετο ò σάκκος παρετηρήθη άνθρωπός τις 
τρέχων άπό ρυτήρος. Ό κ. Πηλός έτρεξε κατόπιν αύτοϋ τόν κατεδίωξε 
έντός οικίας τινός, εν ή έκρύβη καί συλλαβών τόν άπήγαγεν. Ό άνθρωπος 
ουτος ήν τσαγκάρης τό επάγγελμα καί ’Ιουδαίος. Έρωτηθείς διατί έφευ- 
γεν έπροφασίσθη ότι έφοβήθη.

Ουτω ό σάκκος, ό Σάρδης, δ νεκροθάπτης, δ Ναξών καί δ τσαγκάρης 
μετεφέρθησαν εις τήν αστυνομίαν, ένθα δ μέν σάκκος ήνοίχθη καί οι τέσ- 
σαρες ’Ιουδαίοι έκλείσθησαν εις ιδιαίτερον δωμάτιον.
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Ή απάθεια του Σάρδη
Σημειωτέου 'ότι καθ’ όλου αυτό τό διάστημα δ Σάρδης, δ πατήρ τής 

κόρης, ήυ ηρεμότατος, ούτε ευ δάκρυ δέυ είχε χύσει, ούτε τήυ παραμι- 
κροτέραυ λύπηυ έξεδήλωσευ. Έφέρετο, ώς υά επρόκειτο περί ζέυης κόρης, 
περί ξευου πράγματος.

Τό σπουδαιότατου τοϋτο γεγουός, φαίυεται, ότι δέυ έλήφθη διόλου ύπ’ 
δφει κατά τάς πρώτας άυακρίσεις.
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Αποτελέσματα έρευνας Ν. Σπανδωνή

Άχρόπολις, 15/5/1891

ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ «ΑΚΡΟΠΟΑΕΩΣ» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑΡΑΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β'

Τό Ιστορικόν των ανακρίσεων:
Ά νεπιτηδειότης- Ελαφρό της- ’Απειρία.

’Από του μέρους τούτου παρακαλώ τούς άναγνώστας νά έπιστήσωσι 
ιδιαζόντως την προσοχήν τους +...+ μετά κόπου πολλοϋ συνέλεξα έχει την 
σημασίαν του.

Ή ύπόδειξις των λαθών τής άνακρίσεως, θά έπιχύση πιστεύω αρκετόν 
φώς εις την τόσον σκοτεινήν ταύτην ύπόθεσιν.

’Από τοΰ φύλλου τής χθες, ιδία δε άπό τοΰ σημερινού άρχομαι άνοικο- 
δομών λίθον πρός λίθον τό οικοδόμημα τοΰ φοβερού τούτου καί μονοδικοϋ 
εγκλήματος. Σείς οι παρακολουθήσαντες άπ’ αρχής τήν έκθεσιν τών ανα
κρίσεων, εις ας κατ’ εντολήν τής «Ακροπόλεως» προέβην εν Κερκύρα καί 
οιτινες δεικνύετε ζωηράν καί δικαίαν περιέργειαν, όπως σχηματίσητε έπί 
τέλους πεποίθησίν τινα επί τοΰ εγκλήματος δέον μετά συντόνου προσοχής 
νά μελετήσητε τά γραφόμενα. ’Από μίαν λέξιν, άπό μίαν φρασιν δύναται 
νά έξέλθη ή αλήθεια.

Καί διά ένα άλλον λόγον προκαλώ τήν προσοχήν υμών. Έν τέλει τής 
έκθέσεως ταύτης θέλω ε’ιπη τήν πεποίθησίν, ήν εγώ αυτός εσχημάτισα, 
θέλω σας άποκαλύφει μεταξύ τόσων άγνωστων τέως πραγμάτων νέαν 
ύπόθεσιν περί τοΰ εγκλήματος, τήν μόνην κατ’ εμέ πιθανήν.

’Ανάγκη λοιπόν νά πρακολουθήσητε μετά προσοχής τήν άφήγησίν μου 
διά νά ΐδητε κατά πόσον εΐνε ορθή ή πεποίθησίς μου, ή νά συναγάγητε 
υμείς έτέραν.
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’Ατέλεια άνακρίσεως

’Αείποτε ύπεστηρίξαμεν εν τή «Αχροπόλει» την καταπληκτικήν καί 
άπίστευτον ατέλειαν τής άνακριτικής αρχής παρ’ ήμϊν. ’Ενώ άλλαχόσε 
διωρίζονται άνακριταί οί γηραιότεροι καί πολυπειρότεροι των δικαστών 
παρ’ ήμϊν εϊθισται δ νεοδιοριζόμενος δικαστής νά προχειρίζηται εις ανα
κριτήν ν’ άναλαμβάνη δηλονότι τό δυσχερέστατον τών έργων τοϋ δικαστοΰ, 
ένώ ανάγκη απαραίτητος καί γνώσεων πολλών, καί βαθείας έπιγνώσεως 
τής ανθρώπινης καρδίας καί όξυδερκείας ου τής τυχούσης καί πείρας 
μακράς τών ανθρωπίνων.

"Αν άναδιψήσωμεν τά δικαστικά χρονικά μας, θέλομεν ΐδει δτι ούδέν 
σχεδόν τών μεγάλων παρ’ ήμϊν εγκλημάτων άνεκαλύφθη παρ’ άνακριτοΰ 
καί 'όσων δε οί δράσται έγνώσθησαν, έγνώσθησαν εκ τύχης, εκ τής άνεπι- 
τηδειότητος αυτών ή εκ παραδόξου τών περιστάσεων συμπτώσεως.

Έν μεσαις Αθήναις εν διαστήματι δεκαπενταετίας εύρίσκονται φονευμέ- 
νοι ή σύζυγος του Γέρω Μήχα, δ Ξυλάκης, δ σύντροφός του, δ χοροδιδά
σκαλος Κανελλόπουλος, iva εις τά κυριώτερα περιορισθώμεν, καί σκότος 
βαθύ καλύπτει τά εγκλήματα ταΰτα, καί ίσως διά παντός θά τά καλύπτη.

Μη άπορώμεν λοιπόν, διότι μέχρι τοΰδε έμεινε τόσον σκοτεινόν τό έν 
Κερκύρα έγκλημα.

’Ανεπιτήδειοτης τών έν Κερκύρα άνακριτών

Ένώ όμως λαμβάνων τις ύπ’ όφει τά ελληνικά πράγματα δέν έκπλη- 
σόμεθα καί πολύ διά την μη άνακάλυφιν τών δραστών τοϋ στυγερού 
έγκλήματος τής Κερκύρας, μένομεν έκθαμβοι πρό τής άκατανοήτου ένεπι- 
τηδειότητος, ήν άνέπτυξεν ή άνακριτική άρχή τής νήσου, θαυμάζομεν την 
μεγαλοπρεπή έλλειφιν πρακτικού πνεύματος παρ’ αυτή, έξιστάμεθα πρό 
τοϋ άληθώς ίλιγγιώδους πελαγώματος, όπερ έπαθεν αυτή.

Τό νά μη άνεύρη τούς ένοχους, άς τό άποδώσωμεν έπί τέλους εις την 
άτυχίαν, άλλα τό νά μη πράξη έκεϊνο, όπερ καί δ κοινότερος άνθρωπος θά 
έπραττε, τό νά μη λάβη τά μέτρα, άπερ καί δ τελευταίος άστυνομικός κλη- 
τήρ θά έλάμβανεν, αύτό εΐνε άσύγγνωστον.

’Ανακριτής τακτικός ήν τότε έν Κερκύρα δ νεαρός καί ευπαίδευτος, πρό 
ολίγων δέ μηνών διορισθείς, δικαστής κ. Φαρσής. Άπειρος φυσικώς καί 
άγνοών τόν τόπον, έχων τό άτύχημα νά συναντήση έν αυτή τή άρχή τοϋ 
σταδίου του τόσον δύσκολον ύπόθεσιν, εΐνε συγγνωστός αν ήμάρτησεν. Ώς 
φαίνεται, μάλιστα δέν ήμάρτησε καί διόλου, διότι ευθύς έξ άρχής ένήργη-
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σεν υπό τάς άμεσους διαταγάς τοϋ είσαγγελέως των έφετών κ. Μπένση.
’Εκείνος όμως, δστις τελείως είνε ασύγγνωστος, εκείνος, δστις ούδέν 

πρός δικαιολογίαν δύναται νά προσαγάγη, διότι καί πείραν μακροτάτην ’έχει 
καί τόν τόπον καλώς γνωρίζει καί εν τοΐς δικαστικοϊς ένεγήρασεν, είνε ό κ. 
Μπένσης. Τά φοβερά λάθη, άτινα διέπραξεν είσίν εντελώς άδικαιολόγητα.

Διότι έάν τυχόν είνε άληθές, δπερ δεν πιστεύομεν γνωρίζοντες τόν 
χαρακτήρα τοϋ άνδρός, δτι έπηρεάσθη παρά τής διοικητικής άρχής καί δτι 
ένήργησεν υπό τάς εμπνεύσεις της, θέλει κρέμασμα.

Διότι ό δικαστής, ό άνακριτής ό άναζητών τούς δράστας εγκλήματος 
τίνος είνε εκατοντάκις άνώτερος καί άπό νομάρχας καί άπό υπουργούς. Τό 
πόσον δέ δίκαιαι, αν καί άτυχώς βαρεΐαι ai αιτιάσεις ημών αϋται, ας άπας 
ό δικαστικός κόσμος εν Κερκύρα συμμερίζεται, θά τό ϊδητε εν τή ξηρά άφη- 
γήσει τών ενεργειών τής άνακρίσεως.

Άναζήτησις ε’ισαγγελέως

Ό σάκκος, ό περιέχων τό πτώμα καί οί συλληφθέντες Ιουδαίοι μετε- 
φέρθησαν ε’ις τό άστυνομικόν κατάστημα τήν 2αν τής πρωίας τής 2% ’Απρι
λίου. Ό άστυνόμος τρέχει κατά καθήκον νά είδοποιήση τόν εισαγγελέα 
τών πρωτοδικών κ. Κοσσονάκον.

Ό κ. Κοσσονάκος άπαντά, δτι παρέδωκε τήν υπηρεσίαν τήν προηγου- 
μένην άκριβώς εις τόν κ. Κεφαλάν καί επομένως, δτι ούδεμίαν δικαιοδο
σίαν έχει.

Τρέχουν εις τοϋ κ. Κεφαλά. Άλλ ’ ό κ. Κεφαλάς δέν άνευρίσκεται.
Τρέχουν εις τοϋ είσαγγελέως τών έφετών καί δ κ. Μπένσης άπαντά:
— Ές αΰριον τά σπουδαία! Δέν ήμπορώ τώρα! Αΰριον.
Καταλαμβάνετε;

Ό ’ιατρός άρνεΐται

Απελπισθείς δ άστυνόμος κ. Πιέρρης τρέχει εις τοϋ Ιατροϋ κ. Παππανι
κόλα, δν παρακαλεΐ νά μεταβή εις τό άστυνομικόν κατάστημα. Ό κ. Παπ- 
πανικόλας μεταβαίνει αύτόσε, άλλά βλέπων τό πτώμα, υποχωρεί λέγων:

— ’Ενώπιον τόσον σπουδαίου καί τρομεροϋ εγκλήματος εγώ δέν δύνα
μαι νά άναλάβω ούδεμίαν ευθύνην. ’Έχω άνάγκην εγγράφου διαταγής τοϋ 
είσαγγελέως!

Κατά τύπους είχε δίκαιον.
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Τά μέτρα τοϋ αστυνόμου
Καί οΰτω ò αστυνόμος κ. Πιέρρης εύρίσχεται εν δυσχερέστατη θέσει. 

Έγκαταλιμπανόμενος παρά τής δικαστικής αρχής δεν ήξεύρει τί νά κάμη.
Έν τούτοις δεικνυων πολλήν ετοιμότητα πνεύματος, απομονώνει εις 

Ιδιαίτερα δωμάτια τούς συλληφθέντας, φυλλάσει τό πτώμα επί τραπέζης, 
επαυξάνει τάς φρουράς έν τη Εβραϊκή καί αναμένει την πρωίαν άγρυπνος, 
άλλά καί με σταυρωμένας ύποχρεωτικώς τάς χεΐρας.

Ή Είσαγγελική άρχή έξυπνα τέλος

Ό αστυνόμος έν τώ μεταξύ ειδοποιεί τούς ιατρούς κ.κ. Θερμογιάννην 
καί Πολίτην, ούτοι προστρέχουσι, βλέπουσι τό πτώμα, άλλά δέν δύνανται 
τίποτε νά πράξωσιν άνευ έντολής.

Την 8'k τέλος άφοϋ έπήρεν ò άνθρωπος τό γάλα του παρουσιάζεται ό 
κ. Είσαγγελεύς καί δίδει τάς διαταγάς του.

Έμφάνισις τοϋ άνακριτοΰ

Ό αστυνόμος έν τη δραστηριότητί του δέν ήννόει νά άφίση ουδέ στιγ
μήν νά παρέλθη καί άρχεται προκαταρκτικών ανακρίσεων, έξετάζων τόν 
πατέρα. Άλλά την στιγμήν έκείνην ό κ. Μπένσης τόν διατάσσει νά παρα- 
δώση τήν άνάκρισιν εις τόν τακτικόν ανακριτήν κ. Φαρσήν καί νά μεταβή 
εις Ψωριαρούς δπως άνακρίνη τόν παρά τοϋ κωφαλάλου ύποδειχθέντα 
Κόττην, αύγοπώλην, ’Αργυρίου. ’Από τής στιγμής ταύτης τό έργον τής 
αστυνομίας έληξε καί τήν ευθύνην άπασαν αναλαμβάνει ό ανακριτής, οι 
Εισαγγελείς.

Ό κωφάλαλος

Εις δλην αυτήν τήν τραγικωμικήν ιστορίαν τό φαιδρότερον, άλλά καί 
εύφυέστερον πρόσωπον παίζει 6 ’Ιουδαίος κωφάλαλος Ήλίας.

Τό πρόσωπον αυτό εινε τόσον φαιδρόν, τόσον κωμικόν, ή υπεροχή τής 
’Ιουδαϊκής βαγαποντιάς έπί τής Ελληνικής καταδείχθη τόσον άριδήλως έν 
τή περιστάσει ταύτη, τό πελάγωμα δπερ έπαθεν έξ αιτίας αύτοϋ ô κ. 
Μπένσης εινε τόσον κωμικόν, ώστε μά τόν Άριστοφάνην θά ήν λυπηρόν 
νά έλειπεν ό φίλος Ήλίας, καί αν έλειπεν έπρεπε νά άνακαλυφθή, νά κατα- 
σκευασθή sur mesure.
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Ό σιόρ Ή Χίας είνε λοιπόν κωφάλαλος, πεντηκοντούτης περίπου, καί 
ύποκρινόμενος τόν ηλίθιον εκ μετριοφροσύνης, ώς άπεδείχθη εν τη πορεία.

Τόν Ήλίαν ώδήγησεν εις την ’Αστυνομίαν ό Σάρδας την W ’Απριλί
ου, πρό τής άνακαλύφεως τοϋ φόνου, ώς δήθεν ε’ιπόντα αύτω, δτι είδε την 
κόρην του άπαγομένην μετά 4 Χριστιανών. Διά νευμάτων δ ’Αστυνόμος 
ήρώτησεν επί τούτου τόν κωφάλαλον, δστις τω ειπεν δτι δεν ήννόει 4 Χρι
στιανούς, άλλ ’ δτι την 4rìv ώραν είδε την κόρην συνοδευομενην παρά τοϋ 
ώοπώλου.

Ό ’Αστυνόμος διεταξεν αμέσως τότε εν a κλητήρα νά μεταβή μετά τοϋ 
κωφαλάλου καί ιδει τό μέρος, εν ω ελεγεν οΰτος, δτι είδε την κόρην μετά 
τοϋ ώοπώλου.

Τό προάστειον τής Γαρίτσας παρά τινι ’Εκκλησία ύπέδειξεν δ κωφά
λαλος ώς τό παρ’ αύτοϋ εννοούμενου μέρος.

Οι πέριξ οίκοϋντες έρωτηθέντες προχείρους παρά τοϋ κλητήρος έβεβαί- 
ωσαν δτι ούδέν είδον παρόμοιον.

Ό ώοπώλης ’Αργυρίου

Ό ώοπώλης ’Αργυρίου, δ υποδειχθείς παρά τοϋ κωφαλάλου συλλαμ- 
βάνεται παρά τής ’Αστυνομίας καί μεταφέρεται εις τό ’Αστυνομικόν κατά
στημα, δπου γίνεται ή άντιπαράστασις αύτοϋ μετά τοϋ κωφαλάλου έπιμέ- 
νοντος εις δσα είπε.

Νέαι καταθέσεις κωφαλάλου

Ό Δήμαρχος Κερκύρας κ. Μ. Θεοτόκης, πολύ, όρθώς ποιων άπέφυγε 
ν’ άναμιχθή εις δλην αυτήν τήν ύπόθεσιν, άφοϋ μάλιστα άγνωστον διατί ή 
Είσαγγελική αρχή έθεώρησε καλόν ν’ άπομακρύνη τήν ’Αστυνομικήν αρχήν 
πάσης ένεργείας καί παρέσχε μάλιστα αυτή ζωντανά δείγματα δυσπιστίας. 
Εν τούτοις εύρεθείς εν τώ γραφείου συνεβούλευσε τόν Εισαγγελέα νά προ- 
σλάβη τόν καθηγητήν των κωφαλάλων κ. Νέγρην, δπως έπιτηδειότερον 
έξετάση τόν κωφάλαλον. Ό Είσαγγελεύς, δστις τό άπλούστατον τοΰτο 
πράγμα δέν είχε σκεφθή, έδέχθη, καί δ κ. Νέγρης προσεκλήθη.

Ό κωφάλαλος δμως τά ηΰρε στενά μέ τόν κ. Νέγρην, έσυγχίσθη, διέ- 
φευσεν εαυτόν καί επί τέλους κατήγγειλεν ένα παχύν μέ γιαλιά, δστις κατ’ 
αυτόν, τοϋ τά ειπεν δλα. Νέαι ένέργειαι πρός σύλληφιν τοϋ παχύ μέ τά 
γιαλιά.
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Ή άπλοϊκότηζ τοΰ κ. Μπένση

Καθ’ όλον αυτό τό διάστημα τής υπέρτατης κοροϊδίας, τής ύφηλής 
κωμωδίας, ο κ. Μπένσης έπέδειξε την μεγαλειτέραν απλοϊκότητα. Έγκα- 
τελείφας δλους τούς άλλους άψήσας πάσαν ενέργειαν, όλην την προσοχήν 
του καί την τοΰ άνακριτοϋ έπέστησεν επί των φληναφημάτων τοΰ κωφα
λάλου. Ή πρός αυτόν εμπιστοσύνη του υπήρξε πλέον ή τυφλή, συγκινητι
κή δ’ ύπήρξεν ή πρός αυτόν τρυφερότης του.

Έάν υπήρχε καί ή άμυδροτέρα ελπίς πιθανότητος άνευρέσεως των 
δραστών, ή ελπίς αυτή ώφειλε ν’ άπωλεσθή άμα τή εμφανίσει τοΰ κωφα
λάλου καί άπώλετο.

Τί τά θέλετε' υπάρχει μία κακή ώρα διά κάθε άνθρωπον, εν κακόν 
συναπάντημα.

Αΐ! ή κακή αυτή ώρα, τό κακόν αύτό συναπάντημα υπήρξε διά τόν κ. 
Μπένσην, διά την άνάκρισιν, ό κωφάλαλος αυτός!

Καί άν ήτο μόνον δι’ αυτούς, τό κακόν θά ήν ολίγον, άλλ’ ίσως, ίσως 
τό συναπάντημα αύτό, τό τύφλωσαν τήν δικαιοσύνην, είνε εκείνο, όπερ 
εφερεν όλα τά δυστυχήματα, πάντα τά μετά ταΰτα συμβάντα!

Τό αίμα

Έν μέσω όλου αύτοΰ τοΰ μελοδραματικοΰ άλαλιάσματος αγγέλλεται 
τή άνακρίσει, ότι επί τίνος θύρας, οικίας κειμένης επί τής όδοΰ Παλαιο- 
λόγου, εύρέθη αίμα. Τρέχει ό ανακριτής, συλλαμβάνει τήν θύραν, καί δια- 
τάσσει τούς χημικούς κ.κ. Πολίτην, Λειβαδιώτην καί Ζαβιτσιάνον ν’ άνα- 
λύσωσι τό επ’ αυτής αίμα. Τό αίμα άνελύθη καί οι χημικοί άποφαίνονται 
ότι είνε αίμα μαστοφόρου ζώου.

Έρωτάταί τις τις κατοικεί έν τή οικία, καί αποκαλύπτεται, ότι κατοι
κεί έν αυτή ό δημόσιος σφαγεύς των ’Ιουδαίων, έκεΐνος δηλονότι, όστις δι’ 
Ιδιαιτέρας μεθόδου σφάζει τά ζώα κατά τήν ’Ιουδαϊκήν συνήθειαν.

Σημειωτέου, ότι οι ’Ιουδαίοι εχουσιν απέχθειαν πρός τό αίμα καί μόλις 
τοΰτο χυθή καταγής, άν χυθή, καθαρίζουσιν αμέσως τό κηλιδωθέν μέρος. 
Πώς εύρέθη τό αίμα έπί τής θύρας, τί σχέσιν ήδύνατο νά εχη μέ τό έγκλη
μα, διατί δέν έσκουπίσθη; "Αγνωστον!

— Αΐμα μαστοφόρου ζώου, κ. άνακριτά.
— Πολύ καλά, κύριοι χημικοί.
Καί έτελείωσε καί αύτό.
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Ή άπόλυσις τών κρατηθέντων

Έν συντομία τά πράγματα έχουσι μεγαλυτέραν μεγαλοπρέπειαν. 
Λοιπόν. Ό Είσαγγελεύζ, ή άνάκρισις, τόν Σάρδαν, τόν Νάζην, τόν 

νεχροθάπτην, τόν ώοπώλην άνακρίνασα καί άρχεσθεϊσα εις τά λεχθέντα 
απέλυσε.

Λήξις τών ανακρίσεων

Αυτοδικαίως ai ανακρίσεις καί πραγματικώς άπό τής στιγμής εκείνης 
έληξαν. ’Ήδη δ’ απολείπεται εις την ευφυΐαν, την πείραν καί την δραστη
ριότητα τοϋ κ. Καγκάδη καί του κ. Χαντζάκου νά εΐπωσι:

—Φτοϋ! Κι’ απ’ αρχής.
Τοΐς εύχομαι καί μετ’ έμοϋ πας "Ελλην πλήρη επιτυχίαν έν τώ έργω 

των!

$

Ai ανακρίσεις τοΰ Κερκυραϊκοΰ λαοΰ

Παρά την επίσημον άνάκρισιν ήν έκαμεν ή άνακριτική αρχή, έκαμε καί 
ò Κερκυρα'ικός λαός τήν I’δικήν του. Κάθε ΚερκυραΤος έσχημάτισε καί 
μίαν ιδέαν περί τών αφορμών τοϋ εγκλήματος, περί τών δραστών τοΰ 
εγκλήματος.

Ai υποθέσεις καί ai διαδόσεις αΰται κυκλοφορούν δεξιά καί αριστερά, 
εις τάς οικίας, εις τάς οδούς, εις τά καφενεία.

Μέ μεγάλην υπομονήν τάς συνέλεξα τάς κατέταξα καί σάς τάς παραδί
δω ενταύθα. Καλά ή κακά, όρθαί ή στρεβλαί, νομίζω οτι έχουσι ταύτην 
τουλάχιστον τήν αξίαν, δτι άποδίδωσι πιστώς τά φρονήματα τοϋ Κερκυ- 
ραϊκοϋ λαοϋ επί τοΰ στυγεροΰ εγκλήματος.

Θεωρία α'. Ή Ρουμπίνα ήν Χριστιανή.
Ή Ρουμπίνα ήτο Χριστιανή, κατήγετο εξ Ίωαννίνων, ώνομάζετο πρό- 

τερον Μαρία Δεσύλλα. Ό Χαήμ Σάρδας τήν παρέλαβε μικράν, δήθεν ως 
ΰπηρέτριάν του, διά νά τήν άναθρέφη καί τήν θυσιάση έπειτα ό ίδιος.

Θεωρία β'. Ή Ρουμπίνα ήν χριστιανή άλλ ’ έσφάγη παρ’ άλλων.
Ή Ρουμπίνα ήν Χριστιανή κ.λπ. ως ανωτέρω. Έν γνώσει δέ τοΰ 

Σάρδα καί συναινοΰντος αύτοΰ έσφάγη παρ’ άλλων Ιουδαίων χάριν τής 
θυσίας.
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Θεωρία γ'. Ή Ρουμπίνα ήν Ίουδαία άλλ’ έσφάγη παρά χριστιανών.
Κατά την θεωρίαν, τούτην, διαδοθεΤσαν ευθύς έν αρχή παρά των ’Ιου

δαίων, ή Ρουμπίνα ην θυγάτηρ του Σάρδα, ην Ίουδαία, έδολοφονήθη δε 
άγνωστον διατί παρά Χριστιανών.

Θεωρία δ'. Ή Ρουμπίνα ην Ίουδαία, έσφάγη δε παρά Χριστιανών 
πρός δυσφημισμόν. ’Επίσης κατά τούς Ιουδαίους ή Ρουμπίνα ην Ίουδαία 
κλπ. έσφάγη δε παρά χριστιανών έπί μόνω τώ σκοπώ δυσφημισμοΰ τών 
Ιουδαίων ώς άνθρωποθυτών.

Θεωρία ε '. Ή Ρουμπίνα έσφάγη παρά του Σάρδα.
Ό Σάρδας έν στιγμή οργής κατά τής θυγατρός του, κακήν διαγωγήν 

έχούσης, τήν έκτύπησε τόσον δυνατά, ώστε αυτή έλιποθύμησε. Νομίσας δε 
δτι τήν έφόνευσε καί θέλων νά συγκαλύφη τό έγκλημα προέβη εις τόν 
ακρωτηριασμόν αυτής.

Θεωρία στ'. Ό Σάρδας μητρυιάς.
Ή Ρουμπίνα δεν ήν θυγάτηρ του Σάρδα, δστις διά τούτο τήν έμίσει. 

Έν στιγμή δ’ οργής τήν έφόνευσε κλπ.
Θεωρία ζ'. Ή Ρουμπίνα έφονεύθη παρά τοϋ ώοπώλου.
Ή Ρουμπίνα έφονεύθη παρά τοϋ ώοπώλου, δστις μή ευχαριστημένος 

εις τήν παρά φύσιν ασέλγειαν ήθέλησε νά τής πάρη τήν παρθενίαν. Αυτή 
άντέστη καί διά τοΰτο τήν έφόνευσε.

Θεωρία η'. Ή Ρουμπίνα φονεύεται έν χαμαιτυπείο).
Ή Ρουμπίνα εις χαμαιτυπεΐον παρασυρθεΐσα καί άντιστάσα είς τήν 

φυσιολογικήν ηδονήν έφονεύθη καί τεθεΐσα έντός σάκκου μετεφέρθη άπό 
δπου εύρέθη.

Θεωρία θ'. ’Έρωτος δράμα.
Τήν Ρουμπίναν ήγάπα εΐς. Αυτή δέν τόν ήθελε καί οΰτος άπό έκδίκη- 

ση τήν έφόνευσε.
Αυτά πιστεύονται παρά τοϊς διαφόροις τάζεσιν έν Κερκύρα. Αί διαδό

σεις έκυνήγησαν τήν άτυχή κόρην μέχρι τοϋ τάφου της καί ουτω έπιστεύ- 
θη καί τό εξής.

Τήν έξέθαφαν
Διεδόθη παρά τών πιστευόντων άκραδάντως δτι ή Ρουμπίνα ήν Χρι- 

στιανή καί ούχί Ίουδαία, δτι δέν εύρίσκεται πλέον αδτη έν τώ ίουδαϊκώ 
νεκροταφείω.
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Οί ’Ιουδαίοι θεωροΰντες ώς βεβήλωσιν τοΰ νεκροταφείου των την εν 
αύτώ υπαρξιν τοΰ νεκρού Χριστιανής μετέβησαν νύκτωρ καί την έξέθαφαν.

Τοιαϋτα διαδίδονται καί πιστεύονται μετ’ ίσης ευκολίας παρά τοΰ λαοϋ 
ού μόνον, άλλα καί παρ’ αυτών των πεφωτισμένων τάξεων!

’Έκαμε τόν σταυρόν της

Πολλαί κυρίαι βεβαιοϋσιν δτι όταν ή Ρουμπίνα μετέβαινεν εις τάς διά
φορους οικίας πρός έκτέλεσιν υπηρεσιών έσταυροκοπεϊτο καί έν γένη έδιδε 
πάντα τά σημεία δτι ήτο Χριστιανή.

μ
Τά λάθη της επίσημου άνακρίσεως

Τά λάθη τής επισήμου άνακρίσεως τά άντελήφθητε εκ τής απλής άνα- 
γνώσεως, έν τούτοις μία άνακεφαλαίωσις αυτών δέν δύναται νά μάς 
βλάφη.

α'. Οί εισαγγελείς δέν πρέπει νά κοιμώνται, άλλ’ οίανδήποτε ώραν 
καλούμενοι πρέπει νά προστρέχωσιν εις τό καθήκον.

β'. Χωροφία δηλαδή ερευνά λεπτομερής καί περιγραφή τοΰ βάρους, έν 
ω εύρέθη τό πτώμα, δέν έγένετο.

γ'. Ή πρώτη έξέτασις τοΰ πτώματος έγένετο 7 δλας ώρας μετά τήν 
άνεύρεσιν αυτοΰ.

δ'. Ή νεκροτομή έγένετο 12 δλας ώρας μετά τήν άνεύρεσιν τοΰ πτώ
ματος.

ε'. Έπ’ ούδενί λόγω δέν ’έπρεπε νά άφεθώσιν οί συλληφθέντες.
στ'. Ό πατήρ τουλάχιστον έπρεπε μέχρι τής τελείας διαλευκάνσεως τοΰ 

έγκλήματος νά μένη φυλακισμένος.
ζ'. Ή καταγγελία τοΰ κωφαλάλου ήν οΰτος διέφευσε μετά ταΰτα, άλλ’ 

ήτις πιθανόν νά περιέχη άλήθειαν τινά, δτι τήν είδε τήν Ρουμπίναν μετ’ 
άλλων έν Γαρίτση έξητάσθη μετ’ έκτάκτου έλαφρότητος, τής άνακρίσεως 
άρκεσθείσης εις τήν πρόχειρον έρευναν, τοΰ κλητήρος.

η'. Τόν κωφάλαλον ή δέν έπρεπε νά τόν λάβωσιν ύπ’ δφιν ή άφοΰ τόν 
έλαβον έπρεπε νά τόν ξεζουμίσουν, νά μάθουν έπί τέλους τίς τόν έβαλε νά 
εΐπη δλα τά φεύδη.

θ'. Ή άστυνομία δέν έπρεπε νά άποκλεισθή παρά τής άνακριτικής άρχής.
Avis εις τόν κ. Καγκάδην.

Σπ.



SUMMARY

CORFU AND ZAKYNTHOS IN A TORNADO OF ANTI-SEMITISM 

The ghezera of 1891

At the beginning of April 1891 a little girl, the nine year-old Rubina B. Sarda, 
was found brutally murdered in the Corfu ghetto. Even before the police began 
their investigation, the Jews hastened to accuse the Christians of the crime, whilst 
the Christians spread the rumour that the child was a Christian who had been 
abducted as a baby by Jews, to be raised by them in order to make her the victim 
of a human sacrifice; the Jews therefore had to be guilty of killing the girl, to use 
her blood in making unleavened bread for Passover. These mutual accusations 
caused turmoil in the society of Corfu and stirred up the latent anti-Semitism of a 
large portion of the Christians, who hurled themselves against the Jewish 
community with fanatical and impassioned hostility, killing, injuring and 
destroying property of Jews. The blameworthy carelessness of the police and their 
inability to discover the perpetrators, the laxity of the governing authorities in 
containing the disorders, as also in arresting any of the instigators of the rioting, 
fostered a continuing explosive sate of anarchy in the town for a number of weeks. 
The Jews were confined to the ghetto for their own safety.

The case’s religious and social aspects swiftly became a political issue setting the 
followers of Deliyannis against those of Trikoupis, the former accusing the 
Opposition party of instigating and fuelling agitation against the Jews with a view 
to terrorizing them into abstention from the pending municipal elections in the 
following July. The Trikoupists for their part, led by J. Polylas and the brothers 
Theotokis in turn charged the Deliyannis government with pro-Semitism and a 
wilful cover-up of the murder by Jews, so as not to alienate the Jewish community 
and lose their 500 or so votes.

The outcome of these anti-Semitic incidents in Corfu was that out of the more 
than 5000 members of the Jewish community, over two thirds fled the island, and
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that at international level Corfiots were branded as uncivilized and fanatical 
persecutors of Jews.

Similar incidents broke out in Zakynthos on Good Friday, at the Litany of the 
Crucifixion, resulting in five fatalities and the vandalizing of Jewish property, 
which had the effect there too of chasing away many of the island’s Jews.

The climate of anti-Semitism reigning in the Ionian Islands triggered by the 
murder of the little Jewess stigmatized Greece in the eyes of world-wide Jewry, and 
threatened a diplomatic incident between Greece and England when in a 
diplomatic memorandum the Greek Ambassador in London, I. Gennadios, 
castigated the Ionian islanders as the sole anti-Semites in Greece.

Harmony was restored following the July municipal elections, and after the 
flourishing Jewish communities of Corfu and Zakynthos were bereft of the greater 
and most enterprising portion of their population. The case of Rubina Sarda’s 
murder was filed away with no accusation whatsoever having been levelled against 

any suspect.
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Βλάχου (σχολείο Κέρκ.) 213 
Βότης (αρχιεπ. λατίνων) 81, 223 
Βούλγαροι 89 
Βράιλας 68 
Βροναρδίλ 157

Γαβριηλίδης, Βλάσης 76 
Γάίτανιώτες 194 
Γαλβάνα (περιοχή Ζακ.) 192 
Γαλλία 42, 54, 69, 85, 158, 212 
Γάλλοι 124, 210 
Γαρίτσα 30, 185, 240 
Γεννάδιος, Ιωάννης 23, 31, 65-67, 

69, 92-94, 104, 172
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Γένοβα 141
Γερμανία 85, 139, 210
Γη Χαναάν 189
Γιάννενα, βλ. Ιωάννινα
Γιαννούλης, Ν. 54
Γιαχουντί 115, 116
Γκαρντελάκουες 17
Γκοστάιος, βλ. Γκοστέιν
Γκοστέιν, Σολομών 156, 175, 176
Γλάδστων 94
Γουδής 195
Γουνελίδης, Νικ. 167
Γρηγορόβιος 209
Γυμνάσιο Κέρκυρας, Β' 28
Cohen, Alb. 119, 120" βλ. και Κοέν

Δαλματία 186
Δαμίρη (κατάστημα Κέρκ.) 165 
Δαυίδ, Ιωνάς 158 
Δάφνης, Κώστας 134, 135, 142 
Δε Βιάζης, Σπυρ. 123, 124, 125, 131 
Δελέτης, Κων. 194 
Δεληγιάννης, Θεόδωρος 25, 26,37, 

39, 41, 44, 54, 65, 67, 68, 73, 
75, 88, 89, 91, 174, 193, 195, 
202-204" αρχείο 14, 16, 35"
κυβέρνηση 78, 80 

Δεληγιώργης, Επαμ. 38 
Δεπόρτες, Ερρ. 126 
Δεσύλλα, Μαρία 56, 79, 84, 170, 

181, 188, 189, 242 
Δήλεσι 68 
Δημητριάδης 224 
Δημητσάνα (Γυμνάσιο) 28 
Λουκάδες 202 
Ο δρόμος της ζωής 117 
Daily News 65 
De Fano, AI., βλ. Ντε Φάνο 
Dreyfus, βλ. Ντρέυφους

Εβραϊκή (συνοικία Κέρκ.) 17-18, 
124, , 182-185, 226-236" βλ. και 
οβραίικα

Η εβραϊκή κοινότης της Κέρκυρας 
123-125, 134

Η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας 
(1860-1939) 137

Εβραϊκό νεκροταφείο Κέρκ. 177, 190 
Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη 

Ελλάδα 144-146 
Εθνική 23, 171 
Εθνική Τράπεζα 42 
Εκκλησία της Ελλάδος 62-64 
Ελιέζερ, Λουκία 231 
Ελλάδα 10, 11, 12, 28, 31, 38, 40, 

49, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 
78, 85, 102, 104, 114, 119, 123, 
124, 126, 129, 138, 141, 152, 
172, 197, 199, 212, 216, 219" 
Βόρεια 108

Έλληνες 18, 63, 73, 78, 86, 205, 
209, 212, 213, 214, 216 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο (ΕΛΙΑ) 36 

Ελληνικός αντισημιτισμός: Μια 
περιήγηση 137-138 

Ελπίς 56, 69, 105 
Εννέα Πηγάδια (Κέρκυρα) 234 
Ένωση 12, 68, 123, 133, 213, 217, 
Επόπτης 23, 68, 170 
Επτάνησα (-σος) 12, 28, 40, 49, 

65, 76, 88, 91, 122, 123, 125,
129, 133, 135, 144, 145, 151, 
152, 172

Επτανήσιοι 73
Επτανήσου (Διδασκαλείο-) 28 
Εργάτης 23, 68, 94, 171 
Εστία 13, 98, 123, 135 
Εταιρεία των Φίλων του Λαού 

(ΕΦΛ) 14, 15, 35 
Ευγενία (αυτοκρ. Γαλλίας) 30, 42, 

185, 186
Ευγενίου (οδός Κέρκ.) 226 
Ευθυμίου, Μαρία 138 
Ευρώπη 103, 138, 140, 215 
Εφημερίς 19, 26, 57, 58, 70, 72, 73, 

74, 84, 86, 94

Ζαβιτσιάνος, Γ. 123, 125, 126, 127,
130, 145" Κων/νος 46, 189 

Ζαβιτσιάνος (χημικός Κέρκ.) 241
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Ζάί'μης, Θ. 45, 67 
Ζακύνθιοι 73, 74, 99 
Ζώης, Λέων. 131, 134 
Ζωναράς, Στέλιος 103 
Ζωνίτζα (οικία Ζάκ.) 193 
Gabb, A. 38

Ηλιόπουλος, Νώντας 135 
Ημερήσια Νέα 65 
Ήπειρος 40, 228 
Herzei Th. 137

The Jews of Corfu 138-144

Θεοτόκης 66, 135, 212, 220' Γεώρ
γιος 23, 81, 136, 150, 202, 205' 
Μιχαήλ (ή Μίκιος) 17, 22, 35, 
41-46, 65, 118, 136, 147, 169, 
171, 172, 240

Θερμογιάννης, Φραγκίσκος 157, 
206, 239

Θεσσαλονίκη 11, 108, 116, 137 
Θήβα 11

Ιερουσαλήμ 133, 215
Ιόνια (νησιά) 72, 122, 125, 149, 215
Ιόνιοι 66, 67, 68
Ιονική Τράπεζα 42
Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός...

49-52, 127-130 
Ιούδας 61, 62, 63 
Ισπανία 67, 69, 229 
Ισραήλ 116
Οι Ισραηλίτες της Κέρκυρας 135 
Ισραηλίτικη Κοινότητα 40, 134, 212 
Ισραηλίτικος Σύλλογος 182 
Ιταλία 67, 139, 190, 214, 221 
Ιταλική Σχολή (Κέρκυρα) 223 
Ιωαννίδης (φρούραρχος Ζακ.) 193 
Ιωάννινα 22, 182, 228 
Ιώσηπος 215

Καβάλα 11
Καγκάδης, Ηλίας 25-27, 29, 43, 

45, 46, 174, 178, 242, 244

Κάγκας 233 
Κάιρο 190
Καιροί 37, 57, 82, 84, 86, 87, 92, 

216
Καίσαρα, conte (οικία) 193 
Κάλε δ’ άκβε 220 
Καλλιγάς, Παύλος 42 
Καλτζέτη (ξενοδοχείο Ζακ.) 195 
Κάμπελ 108, 116, 133 
Κανάρης, Κων. 67 
Κανελλόπουλος (χοροδιδάσκαλος 

Κέρκ.) 237 
Καποδίστριας 212 
Καποτζάρης, Θεμιστ. 161, 169 
Καραγκιόζης 97
Καρρέρ, Διονύσιος 48' Φρειδερίκος 

48-53, 60, 64, 69, 73, 74, 80, 90, 
101, 105, 125, 127-130, 145, 146 

Καρύδης, Ιωάν. 175, 176 
Κασιμάτης, Γρηγ. Π. 133 
Κασσιμάτης, Πέτρος 105, 123, 126, 

130
Καστοριά 11 
Κατζής 193
Κερκυραίοι 73, 74, 87, 205, 209, 

210, 212, 228, 233 
Κεφαλάς, Θεαγένης 14, 16, 18, 22- 

25, 32, 44-46, 68, 81, 119, 155, 
160, 164, 165, 173, 189, 238 

Κεφαλληνός 193 
Κεφαλονιά 18, 120 
Κίτζος (γαμπρός Φλαμπουριάρη) 193 
Κλάδης, Διον. 56, 57 
Κοέν, Αλμπ. 18' βλ. και Cohen 
Κοέν, Ρουμπίνα 227 
Κόλλα, ΑΦ°ι 168 
Κόλλας, Σπυρ. Δανιήλ 118 
Κομματάς, Σπυρ. 161, 169 
Κομούνε των Παρισίων του 1871 

54, 193, 194
Κορομηλάς, Λάμπρος, βλ. Εφημερίς
Κορσική 141
Κοσονάκος 238
Κουβαράς, Μιχ. 18, 19, 156
Κρήτη 11
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Κυβέλη 100 
Κωνσταντάς 212 
Κωνσταντίνη, Νίνα 53, 194 
Κωνσταντινούπολη 100, 226 
Κ. Γ. 78, 201

Λαβίλλ 210 
Λαβράνος, Χρ. 157 
Λάρισα 109
Λάτας, Διονύσιος 47, 64, 195 
Λατίνοι 223, 224 
Λέβης, Ραφαήλ 53, 194 
Λειβαδιώτης (χημικός Κέρκ.) 241 
Λευθεριώτης, Ιωάν. 93, 169 
Λευκάδα 57, 58, 71 
Λευκορωσία 141 
Λιάνης 193 
Λιάππης 204, 205 
Λιθουανία 140 
Λιμπρέτος, Θ. 25, 174 
Λιναράς, Γεώργ. 162, 169 
Λιτσιαρδόπουλος, Σπυρ. 159 
Λονδίνο 31, 42, 65, 68, 74, 94, 216 
Λούντζης, Δημ. 53, 194' Ερμ. 122 
Λούτας, Παύλος 53, 194 

Libéral 35

Μάιδες 185
Μαϊμών (παντοπωλείο) 227 
Μακεδονία 115 
Μακρής, Δημ. 195 
Μάνεσης 193 
Μαντούδι 58
Μαργάρη, Κ. (οικία) 193 
Μαργαρίτης, Γ. 137, 138 
Μαργαρίτι (Ηπείρου) 140 
Μάρμορας, Ανδρέας 133 
Μαρόκο 141 
Μαυρίκος 218
Μαυρογιάννης, Γεράσιμος 75, 76, 94 
Μεγάλη Βρετανία (ξενοδοχείο 

Κέρκ.) 185
Μεγάλη Περιπέτεια 100, 106-110 
Μεζάς, Δαβίδ 164

Μερκαντικών (οδός Κέρκ.) 175 
Μέρμηνας, Αντών. 165 
Μεσολόγγι 89 
Μεταξάς, Ιωάννης 146 
Μηνώτος, Ν. 196 
Μητσάκης, Μιχ. 17 
Μηχανίδου, Μαρία 71, 72, 95, 123, 

126, 127, 130, 222 
Μιζραχή, Χαγίμ 134 
Μηλιά (μοδίστρα Ζάκ.) 194 
Μινέρβος (δήμαρχος Κέρκ.) 191 
Μιχαλίτζη (οικία) 193, 194 
Μίχας (γέρο-) 237 
Μοντανιστές 19, 75 
Μόρδος, Λέων 158 
Μόρδος-Ξαφίρος 161, 166, 168' Αλεξ. 

166, 167
Μουζά, Ροζίνα 159 
Μουμούρης (αστυν. κλητήρας) 164, 

165, 166
Μουστάκης, Νασσώΐ75, 176, 177' 

Ρουβίν 158 
Μπαζάκας 193 
Μπάκας, Νικόλαος 161 
Μπαλίστρας, Αβραάμ 158 
Μπελούσι 194
Μπένσης (αστυνόμος Κέρκ.) 41, 

42, 45, 64, 81, 147, 180, 224, 
225, 238, 239, 241 

Μπερμπάτης 193 
Μπεχιάρ, Μεναχέμ 158 
Μπολής, Μπουλής 53 
Μπονόμου, Μαρία 186 
Μπουκλάκος, Γ. 37, 39-42, 44, 66 
Μπούτος, Βασίλης 117-119 
Μπρατσιώτης, Νικ. 15 
Μπρατσιώτης, Παν. I. 71 
Μυριβίλης, Στρατής 111 
Μωσάίσμός-Ιουδαϊσμός 214 

Mantoue 92

Νάζης 242 
Νάξιος 156 
Ναξών 234
Ναναής, βλ. Τριαντάφυλλος Κων.
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Ναχμία (τράπεζα) 211 
Ναχμίας 221, 222 
Νέα Εστία 133 
Νέα Ορλεάνη 66
Νέγρης (καθηγητής κωφαλάλων 

Κέρκ.) 240
Νίκαρδος, Βλ. Μπάκας 
Νικοκάβουρας, Σεβαστιανός 103 
Νοσιάν, Ναούμ 158 
Νοταράς, Διον. Π. 39, 43 
Νοταράς (ταγματάρχης μηχαν.) 185 
Ντε Σέμο, Βίκτωρ 29-31, 36, 60, 

77, 81, 135, 142, 143, 150, 151, 
182, 186, 208-210

Ντε Φάνο, Αλέξανδρος 42, 81, 92, 
141, 221

Ντρέυφους (υπόθεση) 120, 137'
Αλφρέδος 120

Ξάνθη 11
Ξαφίρου, A?01, βλ. Μόρδο 
Ξενόπουλος, Γρηγόριος 60, 98-108, 

110, 116, 119, 145 
Ξένος, Στέφανος 126 
Ξυλάκης 237

Οβραακα (εβραϊκή συνοικ.) 233' 
βλ. και εβραϊκή συνοικία 

Οθωμανικό προξενείο 159 
Οικονόμου, Ν. 130 
Οικονόμου, Σχολείο (Κέρκυρα) 213 
Ομόνοια 23, 170, 171 
Όσιμος, Ρουβέμ, βλ. Όσμος 
Όσμο, Νάτα 47
Όσμος, Μωϋσής 165' Ρουβίν 156, 

175, 176

Παλαιολόγου (οδός Κέρκ.) 18, 
188, 226, 231, 234, 241 

Παλαιστίνη 141, 142 
Παλαμάς, Κωστής 9 
ΙΊαλλιγγενεσία 23 
Παναγιωτόπουλος, Σπυρ. 193 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 28 
Πανεπιστήμιο Πάδοβας 28 
Πανεπιστημίου (οδός Κέρκ.) 202

Παπαγεωργίου, Σπυρ. 123, 130 
Παπαδιαμάντης, Αλεξ. 111-116, 119 
Παπακώστα, Χριστίνα 103 
Παπαμάκου, Διδασκαλείο 213 
Παπανικολάου (αστυν. γιατρός) 206 
Παπανικόλας, Δημ. 157, 238 
Πάργα 139, 140 
Παρίσι 44, 210 
Πάτρα 11, 50, 58 
Πατσιφικά 55, 62, 100 
Πατσίφικο, Νταβίντ 62, 216 
Πειραιάς 126, 195 
Πετζάλη (-Ποφάντη), Κατίνα 186 
Πετζάλης, Γεώργιος 186' Σπυρ. 186 
Πηλός, Αντώνιος 23, 156, 157, 159, 

169, 171, 173, 234' Γεώργ.
Αναστ. 169

Πηλού, οικογένεια 188 
Πιέρρης, Ναπολέων 21, 23, 32, 

156, 157, 159, 160, 162-168, 171, 
173, 187, 228, 232, 238, 239 

Πλάκα (Αθήνα) 99 
Πλακάς 193
Πλατεία οδός (Ζάκυνθος) 192 
Πλατεία Ποιητή (Ζάκυνθος) 192, 

194, 195
Πλατεία Ρούγα (Ζάκυνθος) 51 
Πλατσαίος ή Πλατζαίος Σπ. 159, 

161, 196
Πολίτης, Ηλ. 156, 205' Ιωνάς 81, 158 
Πολίτης (χημικός Κέρκ.) 241 
Πολυλάς, Ιάκωβος 19, 23, 30, 33, 

41, 42, 45, 65-68, 75, 76, 81, 92- 
94, 96, 102, 109, 110, 135, 136, 
142, 143, 145, 150, 151, 171, 184, 
208, 217-219 

Πολωνία 139, 140, 228 
Πόρτα Ρεάλα (Κέρκυρα) 17, 226' 

βλ. και Βασιλική Πύλη 
Πόρτα Ρεμούντα 17 
Πορταριάλα, βλ. Βασιλική Πύλη 
Ποφάντη, Αγαλίδα Αντ. 28' Ελένη 

Αντ. 28' Μαρία 28 
Ποφάντης, Αντώνιος Γ. 19, 28-33, 

59, 149, 179' Γεώργ. Αντ. 28' 
Τζώρτζης 28, 179
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Πόχαλη 195
Πρέβεζα 58, 139, 140, 167 
Πρίφτης, Γ. 163 
Προγουλάκης, Γ. 77 
Πρωία 82, 89 
Πτυχία 84

Pierron, Bernard 144-146 
Preschei, Pearl 138, 139, 142-145

Ράλλης, Γεώργιος I. 136 
Ράπεζα 140
Ραχήλ 18, 62, 100-106, 108, 116 
Ρεϊνάχ, Θεοδ. 132 
Ρήγας ο Φεραίος 23, 42, 66, 94, 

171, 172
Ριγανάς, Γεώργιος 161 
Ριγένης, Μάρκος 161, 162 
Ρόδος 11
Ρομάνος, Βήτας 165 
Ρομπαβέκια ( = ο κερκυραίος Ιου

δαίος) 230 
Ρομούνοι 198 
Ρόπα, λειβάδι 203 
Ρότσιλντ 210, 229' τράπεζα 74' βλ.

και Rothschild 
Ρουμανία 85
Ρώμα, Ασπασία 52, 105, 192 
Ρωμανός, Ιωάννης 28, 81, 119, 

122-125
Ρώμας 54, 195' Αλέξανδρος 52, 196' 

Ροβέρτος 52, 53, 193, 196 
Ρωμηός 88
Ρωσία 69, 74, 85, 133, 139, 140, 228 

Rothschild and Sons 42' βαρώνος 
62' βλ. και Ρότσιλντ

Σαΐνης, Μοζέ 221 
Σαλβατόρ, Λουδοβίκος 131, 132 
Σάνθας 234 
Σαρακινάδο 194
Σάρδα, Αλλέγρα 177' Ντινά (ή 

Νίνα) 190, 232' Ρουμπίνα 17, 
19, 24, 25, 32, 44, 46, 48, 60, 
65, 83, 87, 147, 151, 155, 156, 
157, 160, 163, 170, 173, 174,

175, 181, 184, 188, 189, 190, 
206, 223, 232, 233, 242, 243, 
244' Στέλλα 188, 232 

Σάρδα (οικογένεια) 148, 155'
(σπίτι) 18

Σάρδας, Αβραάμ 46, 47' Σολομών
189, 232' Χαήμ Βήτας του 
Σολομ. 156, 174, 179, 188, 189,
190, 231-235, 240, 242, 243 

Σγούρος, Ανδρέας 161 
Σέμος. Δαυίδ 209
Σερβία 198 
Σέχος 212
Σίγουρος, Μαρίνος 116, 117 
Σικελικός Εσπερινός 215 
Σιμονέτης, Περικλής 169 
Σιών 137 
Σκιά έργου 98
Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος 28 
Σολάλ 18, 119-120 
Σολωμός, Διονύσιος 110 
Σολωμός (υπολοχαγός) 192, 193 
Σούλεμβουργ (οδός Κέρκ.) 226 
Σουρής, Γεώργιος 88 
Σπανδωνής, Νικ. 18, 36, 80, 81, 

123, 147, 202, 215, 216, 236 
Σπηλιά (Κέρκυρα) 17, 226 
Στενόφορος 192 
Στεριώτης, Γ. 95
Στίνης, Γεώργιος 164, 165, 169, 185 
Η συκοφαντία του αίματος 117-119 
Συναγωγή, Απουλιανή 190' Ελλη

νική 190' Μεντράς 188, 190' Νέα 
190

Σφόρνος, Χανανέν 158 
Smolovitz 141

Ταλμούδ 35, 36
Ταμβακάς (ταγματάρχης) 193, 195 
Τένεδος (Κέρκυρα) 234 
Τεντέσκι, Ιάκ. 62 
Τεντέσκμ Ισαάκ 140 
Τεργέστη 134, 139, 141, 190 
Τέρπος, Νεκτάριος 97 
Τέστης(;), Μάρκος 185
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Τζίμπων (Gibbon Edward, ιστο
ρία) 219

Τόμπρος 217, 227 
Τοσκάνη 223
Τριαντάφυλλος, Κων. Σπ. 167, 168 
Τ ρίκαλα 11
Τρικούπης, Χαρίλ. 65, 88, 212, 217 
Τριμερή, Αικατερίνη 187 
Τρούπιας 53, 193 
Τσεζάνας, Ιάκ. 158 
Tribuna 94

Φαρσής (δικαστής) 237, 239 
Φαύλδ, Φίλιππος (οποπρόξενος 

Γαλλίας) 158 
Φέλς 77, 220, 231 
Φέρο Ισαάκ 53, 106, 193, 194

Φιλιππίδης, Αργυρής 109 
Φλαμπουριάρης, βλ. Κίτζος 
Φωνή 82 
Το Φως 133

Χαλκίδα 11, 58 
Χάμβρο (Hambro τράπ.) 210 
Χανιώτης, Γιώργος 137 
Χαντζάκος 242 
Ο χαραμάδος 112-115

Ψωριαροί 239

Ωραία Ελλάς (καφενείο Κέρκυρας) 
217, 220

Zante 131-132
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