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Προλογικό σημείωμα

Ο συλλογικός αυτός τόμος βασίζεται στην ημερίδα που συνδιορ-
γάνωσαν το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 
στις 4 Ιουνίου 2014 στη μνήμη της Ρένας Σταυρίδη-Πατρικίου. Για 
ποικίλους πρακτικούς λόγους κάποιοι από τους ομιλητές δεν παρέ-
δωσαν το κείμενό τους για τον τόμο αυτό, ενώ συμπεριελήφθησαν 
κείμενα άλλων που δεν είχαν μπορέσει να συμμετάσχουν στην ημε-
ρίδα. Κεντρική θεματική τόσο της ημερίδας όσο και του τόμου είναι 
η ελληνική κοινωνία στην εποχή της νεωτερικότητας.  

Όπως κάθε συλλογικό έργο, έτσι κι ο τόμος αυτός είναι αποτέλε-
σμα ομαδικής προσπάθειας. Ξεχωριστές ευχαριστίες αρμόζουν 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου, που ανέλαβε το κόστος της έκδοσης αυτής. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές της 
ημερίδας και τους συγγραφείς του τόμου που με προθυμία εργά-
στηκαν για να τιμήσουν την ιστορικό Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου. 
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Μικρές ιστορίες με άρωμα 

νεωτερικότητας (1890-93): 

Η Ισραηλιτική Αδελφότης Αθηνών και 

«Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις»

Φίλιππος Κάραμποτ
Ιστορικός

Συνδηλώσεις νεωτερικότητας

Νεωτερικότητα: Μια «κατ’ οικονομία κατάσταση»1 δηλωτική 
της αποδόμησης του παραδοσιακού, του εξορθολογισμού ατο-
μικών και συλλογικών συμπεριφορών, του αποχριστιανισμού 
και της εκκοσμίκευσης, της χειραφέτησης, του εξαστισμού, της 
εκβιομηχάνισης, της προόδου κ.λπ.2 Πώς εγγράφονται συνδη-
λώσεις αυτής της κατάστασης στον αθηναϊκό Τύπο του ύστερου 
19ου αιώνα; Σύμφωνα με τη Συναγωγή νέων λέξεων, αυτολεξεί η 
λέξη «νεωτερικότητα» συναντάται για πρώτη φορά σε περίληψη 
άρθρου του Ιωάννη Γενναδίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1896, που δημοσιεύτηκε στο Daily Chronicle του Λονδίνου, 
συνοδευόταν δε από τον (αρνητικό) επιθετικό προσδιορισμό 

1 Π. Λέκκας, Το παιχνίδι με τον χρόνο. Εθνικισμός και νεοτερικότητα, Αθήνα, Ελλη-
νικά Γράμματα, 2001, σ. 13.
2 N. Off enstadt (επιμ.), Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες-κλειδιά στη μελέτη της 
Ιστορίας, Αθήνα, Κέδρος, 2007, σ. 134-135.
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114 Φίλιππος Κάραμποτ

«απεχθής».3 Όπως και σε προγενέστερες χρήσεις λέξεων δηλω-
τικών της κατάστασης –«νεωτερισμός» «νεωτεριστέος», «νεωτε-
ριστής», «νεωτεριστικότης»–, αναφέρεται στο νέο, το καινοτό-
μο, το τερπνό και πιπεράτο, το φιλοπρόοδο αλλά και το ενάντιο 
στην παράδοση για τα ελληνικά δεδομένα, το παράδοξο, που 
απαντάται στη Δύση γενικώς ή τις ΗΠΑ συγκεκριμένα, εξ ου και 
η παράλληλη χρήση ενίοτε του «νέα μόδα αμερικανική».4 Σταχυ-
ολογώ ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα: 

α) Μεγάλη Παρασκευή του 1887, και αρθρογράφος της εφη-
μερίδας Εφημερίς καυτηρίαζε το επίπεδο των αθηναίων ιεροκη-
ρύκων, τα κηρύγματα των οποίων διακρίνονταν από σχολαστι-
κότητα και βασίζονταν σε τυφλές προλήψεις, όπως εκείνη της 
συλλήβδην κατηγορίας του εβραϊκού γένους διαχρονικά ως θε-
οκτόνο. Παρέθετε δε απόσπασμα από πρόσφατο δημοσίευμα 
της γαλλικής Journal des Débats, σύμφωνα με το οποίο οι γάλλοι 
συνάδελφοί τους «απαύστως» συνδιαλέγονται, συμφωνούν και 
διαφωνούν με τη «νεωτέραν επιστήμην», το «νεώτερον πνεύ-
μα», τη «νεωτέραν κριτικήν» – έστω κι αν ενίοτε οι λόγοι τους 
«διατριβούσι περί όλως ανάξια [και] διακρίνονται μάλλον επί νε-
ωτεριστικότητι ή επί γνώσει και ευφραδεία».5

3 Σ.Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, προλ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα, Ερ-
μής, 1980, σ. 696· εφημ. Ακρόπολις, αρ. 5083, 4.4.1896: «Αλλ’ η ηρωική αίγλη 
και το αρχαϊκόν μεγαλείον των Παναθηναίων και Ολυμπίων θα παραστή μόνον 
εις εκείνους, ων τα πνεύματα δύνανται να εξαρθώσιν υπεράνω της απεχθούς 
νεωτερικότητος εις οπτασίαν του παρελθόντος». Στα παραθέματα, εκτενή σε 
ορισμένες περιπτώσεις ώστε να αποδοθεί το «άρωμα» της εποχής, έχει διατη-
ρηθεί η γραφή του πρωτότυπου.
4 Ενδεικτικά Ακρόπολις, αρ. 2622, 28.9.1889: «Αυτοί οι Αμερικανοί, ό,τι κάμουν 
εννοούν να είνε και παράδοξον. Διά να περνά ο καιρός», οι Αμερικανίδες «ανε-
κάλυψαν ότι το καταλληλότερο προς τούτο θα ήτο να μασώσι καουστούκ».
5 Αρ. 93, 3.4.1887. Βλ. και Ακρόπολις, αρ. 2793, 19.2.1890: «Ενθυμούμεθα ιερο-
κήρυκα τινα της Μεγάλης Παρασκευής, όστις τα είχε βάλει με τον Ιούδαν τον 
Ισκαριώτην, και διαρκώς εκσφενδονίζων μύδρους κατ’ αυτού έκλειε κάθε του 
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Μικρές ιστορίες με άρωμα νεωτερικότητας (1890-93) 115

β) Τέλη Ιανουαρίου του 1889, την επαύριο του θανάτου του 
σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αθηνών Προκόπιου, και σε μονό-
στηλο με τον τίτλο «Πρόοδος! Πρόοδος!», η Ακρόπολις σημείω-
νε: 

Προχθές Κυριακήν, εις μικρόν τραπεζάκι του επί της πλα-
τείας του Συντάγματος, καφενείου η «Ανατολή», εκάθοντο 
τρεις κυρίαι· έμπροσθέν των δε εις Πέρσης λούστρος εστίλ-
βωσεν αλληλοδιαδόχως τα υποδήματα και των τριών. Και 
επειδή το στίλβωμα απαιτεί και ξεσκόνισμα προηγούμε-
νον της όλης κνήμης, τα φορέματα ανεβιβάσθησαν μέχρι 
γόνατος προς μεγίστην τέρψιν του πέριξ σχηματισθέντος 
κύκλου λοιμοκοντόρων και εν μέσω των ζωηρών επιδοκι-
μασίων όλων των παρευρισκομένων εις την χειραφέτησιν 
αυτήν ή κάλλιον την ποδαφέτησιν του γυναικείου φύλλου. 
Εύγε εις τας εισαγάγουσας τον νεωτερισμόν.6

γ) Τέλος Αυγούστου του ίδιου έτους, και η Εφημερίς ανα-
κοινώνει έναν «επιπλέον νεωτερισμόν διά τας Αθήνας», καθώς 
«ανοίγει τας πύλας του εις το κοινόν […] νέον φωτογραφείον, το 
οποίον, κύριοι, θα διευθύνηται υπό των δεσποινίδων Ελένης και 
Κερκύρας Κάντα».7

δ) Παραμονή πρωτοχρονιάς του 1892, και η Ακρόπολις, πάλι, 
υπενθυμίζει στους αναγνώστες της: 

Μη λησμονήσετε σήμερον την έκπληξιν την οποίαν σας 
ετοιμάζει ο νεωτεριστής και φιλοπρόοδος ζαχαροπλάστης 
Γιαννάκης με το νέον του γλύκισμα. […] Αφού δεν δυνάμε-
θα αλλού να κάμνουμε εφευρέσεις, ας κάμνωμε τοιαύτας 
εις την Ζαχαροπλαστικήν. Τουλάχιστον διανύομεν ούτω 

λόγου του παράγραφον με την επωδόν: Ιούδα, Ιούδα, είθε μη εγεννάσο!»
6 Αρ. 2415, 31.1.1889 (έμφαση στο πρωτότυπο).
7 Αρ. 234, 22.8.1889.
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116 Φίλιππος Κάραμποτ

εν βήμα προόδου· από χαλβατζήδες γινόμεθα γλυκανδζή-
δες.8

Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έτσι και στα παρα-
πάνω αποσπάσματα αναδεικνύεται η πολυσυλλεκτικότητα των 
συνδηλώσεων νεωτερικότητας αλλά και το αμφίσημο των προ-
σλήψεών τους. Το θετικό πρόσημο που τους αποδίδεται, όπως 
στην περίπτωση του «παπαρρηγοπούλιου νεωτερισμού» να 
διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκείνο το «εργαστήριο πα-
ραγωγής ιδεολογίας»,9 ολόκληρη την ιστορία του ελληνισμού 
στη διάρκεια ενός και μόνου ακαδημαϊκού έτους.10 Αλλά και ο 
κίνδυνος που ελλοχεύει από την άκριτη εισαγωγή του όποιου 
«αποβλήτου νεωτερισμού», όπως, για παράδειγμα, εκείνου που 
κατά τον Γαβριηλίδη είχε μιάνει τη «μεγαλοπρεπεστάτη αληθώς 
ακολουθία των Παθών του Σωτήρος».11 

Το επεισόδιο με το καλυμμαύχι του Ραβίνου Ιωσήφ Αμποάβ

Αν για τον εκ Κωνσταντινούπολης ορμώμενο, απόφοιτο της 
Μεγάλης του Γένους Σχολής και «πατέρα της ελληνικής δημο-
σιογραφίας» ήταν οι θρησκευτικοί τύποι της Ορθοδοξίας που 
κινδύνευαν από τους νεωτερίζοντες, έναν χρόνο αργότερα για 
κάποιους άλλους ήταν η ίδια η «Ορθόδοξος ημών θρησκεία» 

8 Αρ. 3574 (31.12.1891) (έμφαση στο πρωτότυπο). Βλ. και πρωτοσέλιδη αγγε-
λία για παγωμένο πεπόνι «εις το νεωτεριστικόν ζαχαροπλαστείον του Κωστή 
Γιαννάκη», Ακρόπολις, αρ. 2560, 26.6.1889.
9 Ρήση του Παναγιώτη Μουλλά, που παραθέτει ο Β. Καραμανωλάκης, «Η Ιστο-
ρία και το κοινό της στον 19ο αιώνα. Από τις πανεπιστημιακές αίθουσες στους 
συλλόγους, Π. Κιτρομηλίδης και Τ. Σκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότε-
ρης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, ΚΝΕ/ΕΙΕ, τ. Α’, Αθήνα 2004, σ. 221.
10 Εφημερίς, αρ. 294, 21.10.1889, και Ακρόπολις, αρ. 2673, 20.10.1889.
11 «Τα δώδεκα ευαγγέλια», Ακρόπολις, αρ. 2480, 6.4.1889.
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Μικρές ιστορίες με άρωμα νεωτερικότητας (1890-93) 117

που είχε εμπαιχθεί από τους «νεωτερισμούς» ορισμένων, αυτή 
τη φορά, αλλόδοξων – και δη απόγονων του «παρανόμου γέ-
νους των Εβραίων».12 Στις 14 Απριλίου 1890 και στη στήλη «Δι-
ατριβή» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλιγγενεσία (αρ. 7832) 
εκτενής επιστολή με τίτλο «Το ζήτημα του Χαχάμη». Υπογεγραμ-
μένη από 39 κατοίκους και κτηματίες της συνοικίας Χρηστο-
κοπίδη στου Ψυρρή, αποτελούσε τρόπον τινά ένα κατηγορη-
τήριο εναντίον του χαχάμη (ραβίνου) «των ενταύθα εβραίων». 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, τη Μεγάλη Δευτέρα 26 
Μαρτίου (και τρίτη μέρα του Πεσάχ)13 στη συνοικία του Αγίου 
Φιλίππου, ο κουλουριτζής Γεώργιος Αθανασίου, «μη ανεχθείς 
να βλέπη» τον ραβίνο να κυκλοφορεί με «το κάλλυμα της κε-
φαλής του εις τοιούτον τρόπον ώστε μικρόν παραλάσσει από 
το καλιμαύχιον, ωρθώθη ενώπιόν του και λαμβάνων απειλητι-
κήν στάσιν» τον ρώτησε: «Χαμάμης είσαι ή Χριστιανός παπάς;». 
Επικαλούμενος τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, ο Ραβί-
νος Ιωσήφ Αμποάβ «κατήγγελλεν αναληθώς» ότι ο Αθανασίου 
του έσκισε «δήθεν» τα ιερά βιβλία του και ότι τον εξύβρισε.14 
Αποτέλεσμα ήταν ο τελευταίος να οδηγηθεί «κακήν κακώς προ 
του αστυνόμου, όστις δι’ ελληνικής διαδικασίας χαστούκιον ετι-
μώρησε τον τολμήσαντα να ψέξη το ένδυμα του ραβίνου». Την 
επομένη, ο «καϋμένος» ο κουλουριτζής πήρε την τάβλα του και 
πήγε στην «εβραϊκήν συνοικίαν», όπου συνήθως πωλούσε την 
πραμάτεια του. «Κατά κακήν του μοίραν», έπεσε πάνω στο ραβί-
νο. «Σε έβγαλαν από μέσα; Αμέσως τώρα να ιδής», του είπε:

Πάλιν εις τον αστυνόμον ο εβραίος, πάλιν μέσα ο [Αθανασί-
ου] και νέα χαστούκια, παρισταμένου και του ραβίνου χαιρε-
κάκως μειδιώντος. Και επί τέλους, διατάσσει ο αστυνόμος να 

12 Ακρόπολις, αρ. 2830 [sic], 29.3.1890.
13 Ακρόπολις, αρ. 2828, 26.3.1890.
14 Εφημερίς, αρ. 87, 28.3.1890.
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κάμη μετάνοιαν ο [Αθανασίου] προ του ραβίνου, όστις ούτω 
θα ικανοποιείτο, και να του ζητήσει συγγνώμην. […] Ας ευχα-
ριστεί τον Θεόν ο ραβίνος, ότι ευρίσκεται εν Ελλάδι και όχι εν 
Ρωσσία, Βλαχία ή Γερμανία. Τούτο μόνον λέγωμεν.15

Η συνέχεια ήταν μάλλον αναμενόμενη. Για μια και πλέον 
εβδομάδα, συνάδελφοι του Αθανασίου, συνεπικουρούμενοι 
από κατοίκους της περιοχής, προκάλεσαν «ταραχάς εν τη συνοι-
κία των Ισραηλιτών».16 Έγραφε η εφημερίδα Νέα Εφημερίς (αρ. 
94) του Ιωάννου Καμπούρογλου στις 4 Απριλίου 1890: «Προχθές 
πάλιν ομάς τινών, τις οίδε πως διατεθειμένων, εκτύπησε διά ρο-
πάλου ισραηλίτην εν τη συνοικία του και τω επήνεγκε τραύμα-
τα»· και σημείωνε:

Δεν εννούμεν πως ολίγοι τινες θέλουν ούτω διά παρεκτρο-
πών να καταστρέφωσι κυρωθείσαν πλέον από μακρών χρό-
νον φιλόφρονα συμπεριφοράν των ελλήνων και γνησίων χρι-
στιανών προς πάντας τους εν Ελλάδι ελληνικώς17 και μετά 
προθυμίας τοις κελεύσμασι του νόμου βιούντας εν χρηστό-
τητι […] Αι τοιαύται σποραδικαί παρατονίαι αποδεικνύουσι 
δυστυχώς παρ’ ατόμοις τισίν υπάρχοντα έτι αντευαγγελικώ-
τατον φανατισμόν και κακοσυνιστώσι την άλλως ανά πάσαν 
την Ελλάδα επικρατούσαν ευλογητήν ευκοσμίαν των ηθών 
επί του θέματος τούτου.

Τελικά, σύμφωνα με τους συντάκτες της επιστολής, τα χειρό-
τερα αποσοβήθηκαν χάρις στην επέμβαση του Μητροπολίτη 
Αθηνών, ο οποίος «διέταξε» το ραβίνο να «εκβάλη το προξενούν 
σκάνδαλα καλιμαύχιον και να ενδυθή την παλαιάν του ενδυμα-
σίαν, εγκαταλείπων τους νεωτερισμούς του κ. Ρότσχιλδ»· πράγ-

15 Εφημ. Αθηναϊκή, αρ. 205, 28.3.1890.
16 Εφημερίς, αρ. 88, 29.3.1890
17 Δική μου έμφαση.
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μα που ο Αμποάβ εν μέρει έπραξε, «φορών νυν Κούκον όμοιον 
των μαθητών της Ιερατικής Σχολής».18

Ο Κάρολος Ρότσιλδ και οι «νεωτερισμοί» του

Στα τέλη του 19ου αιώνα, στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σ’ όλη 
την Ευρώπη, το επώνυμο «Ρότσ(χ)ιλδ» ήταν συνώνυμο του «ζά-
πλουτου Εβραίου», του βασιλιά των «ευρωπαίων εκατομμυριού-
χων».19 Όχι τυχαία επομένως, και με δεδομένη τη μόνιμη δανειο-
ληπτική ανάγκη της χώρας, οι συχνές επισκέψεις μελών της τρα-
πεζικής δυναστείας στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελούσαν 
μέγιστο, και όχι μόνο πολιτικό, γεγονός. Όπως, για παράδειγμα, 
στην περίπτωση του Βαρόνου Ναθαναήλ Ρότσιλδ, μέλους της 
Βουλής των Λόρδων από το 1885, που επισκέφτηκε την Αθήνα 
στα τέλη Ιανουαρίου 1891. Την κάθε άλλο παρά τυπική ακρόασή 
του από τον βασιλιά ακολούθησε πλήθος ιδιωτικών του συνα-
ντήσεων με των «παρ’ ημίν τα πρώτα φέροντες εν τω κόσμω των 
κεφαλαίων».20 Η δε επίσκεψή του κορυφώθηκε με την πατρο-
παράδοτη χοροεσπερίδα στο Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού, όπου 
ο πενηντάχρονος βαρόνος «εξεφράσθη μετά θαυμασμού περί 
των καλλονών των Αθηναΐδων, αίτινες εν αφθονία παρήσαν».21 

Μεταξύ εκείνων που επισκέφτηκαν το βαρόνο στο ξενοδο-
χείο «Μεγάλη Βρετανία», όπου είχε καταλύσει, ήταν και ο «ομώ-
νυμός του κατά τύχην» και πρόεδρος της «ισραηλιτικής ενταύθα 
παροικίας» Κάρολος Ρότσιλδ, ο οποίος δεν είχε «ίσως τον πλού-
τον» του βαρόνου, αλλά ήταν και εκείνος «κρατερός αγωνιστής 
των αρχών της εργασίας και φιλανθρωπίας, ας οι Ρότσιλδ τρανώς 

18 Παλιγγενεσία, αρ. 7832, 14.4.1890.
19 Εφημ. Εστία, αρ. 325, 24.1.1899.
20 Ακρόπολις, αρ. 3143, 29.1.1891.
21 Εφημερίς, αρ. 30, 30.1.1891.
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υπηρετούσι, κολοσσαίως ευδοκιμήσαντες εν τη μεγάλη Ευρώπη 
και αλλού».22 Ο Κάρολος (1843-1918) ήταν δευτερότοκος γιος 
του εμπόρου, ιδρυτού και επί σειρά ετών προέδρου της γερμα-
νικής λέσχης «Φιλαδέλφεια» Μαξ, ενός από τους τρεις «βαυα-
ρούς ισραηλίτας» που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα στις αρχές 
της δεκαετίας του 1830,23 «πολιτογραφηθείς ταχέως και νόμω 
και καρδία Έλλην πολίτης».24 Δούλεψε αρκετά χρόνια στο πα-
τρικό «γραφείον των προμηθειών»25 επί της οδού Ερμού «παρά 
το υπουργείον της Παιδείας»,26 το οποίο εισήγαγε ακατέργαστες 
πρώτες ύλες, όπως πετσιά, καθώς και προϊόντα πολυτελείας, για 
παράδειγμα καθαρτικό σιρόπι και χωνευτικό λικέρ27. Μετά δε το 
θάνατο του πατέρα του, το καλοκαίρι του 1890, το ανέλαβε εξ 
ολοκλήρου,28 επικεντρώνοντας στην εισαγωγή κυνηγετικών και 
μη όπλων ως ο πρώτος και μοναδικός αντιπρόσωπος στην Ελλά-
δα των γερμανικών μάουζερ (βλ. Εικόνα 1).29

Εικόνα 1

22 Νέα Εφημερίς, αρ. 30, 30.1.1891.
23 Νέα Εφημερίς, αρ. 178, 27.6.1890.
24 Εφημερίς, αρ. 178, 27.6.1890.
25 Νέα Εφημερίς, αρ. 203, 22.7.1890.
26 Εφημερίς, αρ. 129, 9.5.1889.
27 Βλ. διαφημιστικές καταχωρίσεις στην Εφημερίς, αρ. 190, 9.7.1890 και Ακρό-
πολις, αρ. 2777, 3.2.1890.
28 Νέα Εφημερίς, αρ. 203, 22.7.1890.
29 Νέα Εφημερίς, αρ. 5, 5.1.1891.
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Η στροφή αυτή φαίνεται ότι προκάλεσε την έντονη δυσαρέ-
σκεια ορισμένων ανταγωνιστών του παραγγελιοδόχων, όπως 
των Σουρμελή και Φίλων,30 οι οποίοι επέλεξαν να προωθήσουν 
τα δικά τους εισαγόμενα αμερικανικά Σμιθ και Ουέσον, προ-
βάλλοντας την ευρέως διαδεδομένη άποψη της εποχής ότι τα 
γερμανοεβραϊκής προέλευσης προϊόντα ήταν «σκάρτα».31 Αν 
και οι Σουρμελής και Φίλων είχαν ξεκινήσει τη συγκεκριμένη 
αντι-γερμανοεβραϊκή διαφημιστική καμπάνια τους για άλλα ει-
σαγόμενα προϊόντα πριν ο Κάρολος αναλάβει την αποκλειστική 
αντιπροσωπεία των μάουζερ, από τη στιγμή που η Waff enfab-

rik Mauser δεν ήταν εβραϊκών 
συμφερόντων επιχείρηση, γί-
νεται σαφές, πιστεύω, ότι η 
αναφορά σε «γερμανοεβραϊ-
κάς απο μιμήσεις» (βλ. Εικόνα 
2)32 φωτογραφίζει τρόπον τινά 
τον εβραίο Κάρολο – και όχι 
μόνο τον αντίπαλο παραγγε-
λιοδόχο.

Σε κάθε περίπτωση, μαζί 
με πολλούς άλλους αθηναί-
ους ομόλογούς του, ο Κάρολος 
απο τελεί αντιπροσωπευτικό 
δείγμα μιας αναδυόμενης με-
ταπρατικής αστικής τάξης «νε-
ωτεριστών εμπόρων»33 που 
προσφέρει στο καταναλωτικό 

30 Βλ. Εφημερίς, αρ. 70, 11.3.1889.
31 Εφημερίς, αρ. 238, 26.8.1890.
32 Εφημερίς, αρ. 213, 1.8.1891.
33 Ακρόπολις, αρ. 2642, 18.9.1889.

Εικόνα 2
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κοινό του κλεινού άστεως τους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς 
νεωτερισμούς. Οι ετήσιες επισκέψεις τους στο εξωτερικό, Αγγλία 
και Γαλλία κυρίως, προς μελέτη και σπουδή όλων των «νεωτέρων 
συρμών»,34 προς «προμήθειαν και πλουτισμόν»35 των καταστη-
μάτων τους, συνέτειναν στον «εξωραϊσμόν»36 των εμπορικών 
οδών της πόλης και αναγγέλλονταν, εν είδει και διαφήμισης, με 
επαναλαμβανόμενο τρόπο στις στήλες «Διάφορα», «Παντοία», 
«Κοινωνικά» κ.ο.κ. του αθηναϊκού Τύπου.

Πέρα από τις όποιες «νεωτεριστικές» εμπορικές δραστηριό-
τητες του Κάρολου και τη συντεχνιακή δράση του ως εκπρόσω-
πος των παραγγελιοδόχων της πόλης,37 οι οποίες στην Αθήνα 
των περίπου 115 χιλιάδων κατοίκων αναμφίβολα του πρόσδιδαν 
αναγνωρισιμότητα, το όνομά του συναντάται συχνά σε δημοσι-
εύματα του Τύπου σχετικά με φιλανθρωπικές δραστηριότητες, 
στις οποίες είτε συμμετείχε ως μέλος διαφόρων επιτροπών είτε 
τις συνέδραμε οικονομικά.38 Παράλληλα, είχε αναπτύξει και μια 
διακριτική εξωεπαγγελματική δημόσια παρουσία ως τακτικό 
πάρεδρο μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (από 
το 1886),39 ως μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής του εν Αθήναις 
Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου,40 καθώς και ως ιδρυτικό 
μέλος του Ομίλου Ερετών Φαλήρου το 188541 (μετονομάστηκε 
σε Όμιλο Ερετών Πειραιώς τρία χρόνια αργότερα)42 και, το 1891, 

34 Ακρόπολις, αρ. 2619, 25.8.1889.
35 Ακρόπολις, αρ. 2596, 22.7.1889.
36 Ακρόπολις, αρ. 2642, 18.9.1889.
37 Ενδεικτικά βλ. Νέα Εφημερίς, αρ. 156, 5.6.1889.
38 Ενδεικτικά βλ. Νέα Εφημερίς, αρ. 28, 28.1.1888 και αρ. 356, 22.12.90.
39 Παρνασσός 10 (1886), σ. 298.
40 Εφημερίς, αρ. 88, 29.3.1889.
41 Χ. Κουλούρη, Αθλητισμός και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά 
και αθλητικά σωματεία 1870-1922, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1997, σ. 291.
42 Εφημερίς της Κυβερνήσεως (εφεξής ΕτΚ), Α-107, 27.4.1889.
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του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου – του κατεξοχήν δείγ-
ματος «αστικής κοινωνικότητας».43 Και λέω «διακριτική», γιατί 
η έρευνα έως τώρα δεν έχει καταγράψει κάποια δημόσια πα-
ρέμβασή του, έστω και σύντομη, ούτε και καμία αναφορά στον 
Τύπο της εποχής έως τη σύσταση της Ισραηλιτικής Αδελφότη-
τος Αθηνών (ΙΑΑ) σχετικά με τη θρησκευτική και πολιτισμική 
του ταυτότητα· και αυτό, τη στιγμή που οι όποιες αναφορές σε 
άλλους εβραίους το θρήσκευμα έλληνες πολίτες, όπως ο Κά-
ρολος, συνοδεύεται, σχεδόν πάντοτε, από επιθετικούς προσ-
διορισμούς (Εβραίος, Ιουδαίος, Ισραηλίτης) δηλωτικούς όχι 
μόνο μιας συγκεκριμένης εθνοθρησκευτικής ταυτότητας αλλά 
και των προσλήψεων και προλήψεων των μη ομόθρησκων συ-
μπολιτών τους. 

Ακόμα δε και μετά την ανάληψη από μέρους του της προ-
εδρίας της ΙΑΑ, επέλεξε να προφυλάξει την ιδιωτικότητά του. 
Διαβάζουμε στη Νέα Εφημερίς του Καμπούρογλου, με τον οποίο 
ο Κάρολος φαίνεται ότι διατηρούσε ιδιαίτερα καλές σχέσεις,44 
μεταξύ άλλων λόγω της κοινής τους συμμετοχής στην ίδρυση 
και τις δραστηριότητες του Ομίλου Ερετών, την επαύριο της ιδι-
ωτικής συνάντησής του με τον «ζάπλουτο Εβραίο»: «Παρεκλή-
θημεν ν’ αναγράψωμεν ότι υπό ουδεμίαν ιδιότητα επεσκέψατο 
τον ενταύθα διατριβόντα βαρώνον Ρόσχιλδ ο φίλος κ. Κάρολος 
Ρότσιλδ».45 Μ’ άλλα λόγια, πρέσβευε την αρχή ότι «η ιδιωτική και 
η οικιακή ζωή είναι εβραϊκή, η δημόσια και πολιτική ζωή είναι 
εθνική».46 Μια βασική συνιστώσα, δηλαδή, της χειραφέτησης 
και ενσωμάτωσης των Εβραίων «απάτριδων» στο όποιο εθνικό 

43 Χ. Κουλούρη, Αθλητισμός, ό.π., σ. 249.
44 Μ.Π. Μιχανίδου [sic], Η εβραϊκή σύμπνοια. Αληθής ιστορία πρωτότυπος, Αθήνα 
1893, σ. 63.
45 Αρ. 31, 31.1.1891.
46 Ε. Μορέν, Ο νεωτερικός κόσμος και το εβραϊκό ζήτημα, Αθήνα, Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου, σ. 63.
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κράτος, απόρροια βεβαίως της κατάστασης νεωτερικότητα. Και 
δεν είναι διόλου τυχαίο ότι οι σύντομες νεκρολογίες που δημο-
σιεύτηκαν στον αθηναϊκό Τύπο με αφορμή την κηδεία του πα-
τέρα του, στην οποία παρευρέθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών 
(και προσωρινώς Εσωτερικών) Στέφανος Δραγούμης, τόνισαν 
αφενός το ανεξίθρησκο του ανδρός47 και αφετέρου ότι «εγένετο 
έλλην και ανέθρεψε τα τέκνα αυτού ως αληθείς έλληνας».48 Αντί-
θετα, ένας σύγχρονος πολέμιος των Εβραίων εν γένει και οπα-
δός του αποκλεισμού τους, έναν χρόνο αργότερα υποστήριξε 
ότι ο αποθανών είχε διαπρέψει «επί φιλαργυρία και μισανθρωπι-
σμώ, ουδέν δε συνενεγκόντος εις τας εν κρισίμας περιστάσεσιν, 
ανάγκας της Πατρίδος ημών ένθα επλούτισεν».49

Η Ισραηλιτική Αδελφότης Αθηνών

Στις 29 Ιανουαρίου 1890 και στη στήλη «Διάφορα κοινωνικά», 
η Νέα Εφημερίς (αρ. 29) έγραφε: «Επανήλθεν εκ μακράς ανά την 
Εσπερίαν αποδημίας ο αγαπητός τη πόλει μας κ. Κάρολος Ρό-
τσιλδ, πολλά ιδών, πολλά γνωρίσας, πολλά εκλέξας, καλά ποιή-
σας, και νέα άπειρα κομίσας». Τέσσερις ημέρες αργότερα, κατά 
πάσα πιθανότητα στην πρόχειρη συναγωγή επί της οδού Ήβης, 
πάροδος της Ερμού «παρά τον Εκατόγχειρα», σε ένα «μικρόν οι-
κίσκον εντός στενής και ρυπαρής αυλής»,50 δεκαεννέα «Ισραη-
λίται, κάτοικοι Αθηνών» συνέστησαν «κοινότητα προς νόμιμον 

47 Νέα Εφημερίς, αρ. 178, 27.6.1890.
48 Ακρόπολις, αρ. 2931, 27.6.1890.
49 Π.Α. Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ, ήτοι αποδείξεις θρησκευτικαί, ιστο-
ρικαί και δικαστικαί περί της υπάρξεως των ανθρωποθυσιών παρ’ Εβραίοις επί τη 
βάσει πλείστων συγγαφέων [sic] και ιδία του συγγράμματος του Henri Desportes 
«Le Mystère du Sang», Αθήνα 1891, σ. 186 (έμφαση στο πρωτότυπο).
50 Νέα Εφημερίς, αρ. 99, 6.4.1889.
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υπόστασιν και εκπροσώπησιν» με την επονομασία «Ισραηλιτική 
Αδελφότης Αθηνών». Εξέλεξαν δε, για μια πενταετία «εξαιρετι-
κώς και λόγω τιμής», πρόεδρο τον άρτι επανακάμψαντα Κάρο-
λο, ταμία τον τραπεζίτη Μωυσή Λέβη και γραμματέα τον ηλε-
κτρολόγο Αβραάμ Κωνσταντίνη (1865-1919).51

Στην Αθήνα του 1890, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 115 
χιλιάδες,52 η σύσταση σωματείου αλληλοβοήθειας αποτελούσε 
μεν «ευάρεστον δείγμα κοινωνικής ευρωστίας»,53 όχι όμως και 
καινοτόμο εκδήλωση. Άλλωστε, την ίδια εποχή, σε πόλεις με δια-
χρονική την παρουσία του εβραϊκού στοιχείου (Κέρκυρα, Βόλος, 
Χαλκίδα, Άρτα, Λάρισα, Τρίκαλα) λειτουργούσαν άτυπες εβρα-
ϊκές συσσωματώσεις, είτε με την ονομασία «κοινότητα» είτε 
«αδελφότητα», προς εκπροσώπηση των μελών τους.54 Πάντως, 
ο «νεωτερισμός» του εγχειρήματος είναι εμφανής στον βαθμό 
που η ΙΑΑ ήταν η πρώτη αναγνωρισμένη από το κράτος αλλόδο-
ξη σωματειακή συσσωμάτωση της χώρας, η οποία και είχε εγκρι-
θεί από την κυβέρνηση και διατελούσε υπό την εποπτεία της55 
(τουλάχιστον στα χαρτιά). Και αυτό σε μια πόλη χωρίς εβραϊκό 
παρελθόν και με μόλις ογδόντα εβραϊκές οικογένειες,56 ήτοι 250 
με 300 ψυχές.57 Αν δε αναλογισθεί κανείς ότι η Αδελφότητα ήταν 

51 ΕτΚ, Α-101, 4.5.1890.
52 Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός. Απογραφή της 
15-16 Απριλίου 1889, μέρος δεύτερον, πίνακες Α’, Αθήνα 1890, σ. στ’. Όπως και 
με την απογραφή του 1896, το «πρώτο μέρος» με πληθυσμιακούς πίνακες με 
βάση το θρήσκευμα, τη γλώσσα κ.λπ. δεν δημοσιεύτηκε.
53 Εφημερίς, αρ. 200, 19.7.1890).
54 Ενδεικτικά βλ. Ακρόπολις, αρ. 2478, 4.4.1889.
55 «Ανώνυμοι εταιρείαι και σύλλογοι», Ακρόπολις, αρ. 2805, 3.3.1890.
56 Νέα Εφημερίς, αρ. 59, 28.2.1890. 
57 Αθηναϊκή, αρ. 196, 19.3.1890, και National Archives (Λονδίνο), Foreign Of-
fi ce Papers (εφεξής FO) 32/627: Monson προς Salisbury (αρ. 139, Αθήνα 
13/25.5.1891)· οι διατριβογράφοι της συνοικίας Χρηστοκοπίδη αναφέρονται 
μόλις σε «156 ψυχάς», Παλιγγενεσία, αρ. 7832, 14.4.1890. 
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μετεξέλιξη του εν Αθήναις παραρτήματος του Παγκόσμιου Ισ-
ραηλιτικού Συνδέσμου (Alliance Israélite Universelle), που είχε 
συσταθεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα,58 τότε δεν επρόκειτο απλά 
για μια καινοτόμο συσσωμάτωση αλλά για μια σαφή συνδήλω-
ση νεωτερικότητας. Άλλωστε, ο επιθετικός προσδιορισμός «ισ-
ραηλιτική», αντί για «εβραϊκή», στην επονομασία της Αδελφό-
τητας συνάδει και με την αρχή της ενσωμάτωσης που πρόδηλα 
πρέσβευε ο Σύνδεσμος, παράλληλα με την προσπάθειά του να 
περιορίσει τη διαδεδομένη χρήση της λέξης «Εβραίος» ως «το 
ανήκειν σε ένα λαό».59 Σχετίζεται επιπλέον και με τη χρήση του 
επιθέτου «ισραηλίτης» (εκείνος που πρέσβευε το «ισραηλιτικό 
θρήσκευμα») στη νεότερη εποχή, τουλάχιστον από το 1858 
στην περίπτωση του αθηναϊκού Τύπου,60 η οποία, όπως και σ’ 
άλλα νεωτερικά κράτη στην Ευρώπη, απέβλεπε στη σταδιακή 
εξάλειψη της μειωτικής χρήσης της ίδιας της λέξης «Εβραίος». 
Και στις δύο περιπτώσεις πάντως δηλώνεται η χειραφέτηση του 
εβραϊκού στοιχείου και η ένταξή του στο εθνικό κράτος.

Αυτή η βούληση ένταξης του εβραϊκού στοιχείου της πρω-
τεύουσας στον «νεωτερικό κόσμο των εθνικών»61 συναντάται 
και στο καταστατικό της Αδελφότητας με την παροχή ετήσιας 
εισφοράς από το ταμείο της στο δημοτικό πτωχοκομείο, το δη-
μοτικό νοσοκομείο «Ελπίς» και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 
(άρθρο 19). Είχε όμως ήδη εκδηλωθεί και πριν από τη σύσταση 
της Αδελφότητας, μεταξύ άλλων με το αίτημα στην κυβέρνηση 

58 Bulletin de l’Alliance Israélite Universelle 2/12 (1887), σ. 151, 154.
59 Ε. Μορέν, Ο νεωτερικός, ό.π., σ. 61.
60 Εφημ. Αυγή, αρ. 306, 25.10.1858: «Δυστυχείς τινές Ισραηλίται περιφέρονται 
εις την πόλιν μας πωλούντες διάφορα υαλικά διά να κερδίσωσι τα προς το 
ζην. Τους ανθρώπους τούτους αι μάγγες των αγυιών των Αθηνών […] άλλους 
μεν λοιδωρούν, άλλους δε πετροβολούν και συντρίβουν τας υαλικάς πραγ-
ματείας των».
61 Βλ. Ε. Μορέν, Ο νεωτερικός, ό.π., μέρος πρώτο, κεφάλαιο 5.
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του προέδρου του εν Αθήναις παραρτήματος του Συνδέσμου, 
αργυραμοιβού Χάιμ Κοέν, για την παραχώρηση δημόσιου οι-
κοπέδου «εγγύς της παρά τον σιδηρόδρομον συνοικίας των 
προς ανέγερσιν συναγωγής ευπρεπούς»·62 με την προτροπή του 
Ραβίνου Αμποάβ προς τους ομόθρησκούς του «να εκπληρώσι 
μετά θρησκευτικής και εθνικής άμα αφοσιώσεως τα πολιτικά και 
στρατιωτικά καθήκοντά [τους] ως έλληνες-ισραηλίται, να προ-
σεύχωνται δε υπέρ της ευημερίας της Ελλάδος, του βασιλέως 
και της βασιλικής οικογενείας»·63 με την υλοποίηση του αιτήμα-
τος χορήγησης από το Ταμείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και τον 
Δήμο Αθηναίων μηνιαίας αποζημίωσης 100 (50 x 2) δραχμών 
«τω γραμματοδιδασκάλω [το ραβίνο] των τέκνων των συμπολι-
τών ημών ισραηλιτών»·64 και τέλος με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων της άτυπης κοινότητας σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως στη 
δημοσία δαπάνη κηδεία του Μητροπολίτη Προκόπιου και του 
Στρατηγού Δημήτριου Γρίβα.65

Η πλειονότητα των αθηναίων Εβραίων ήταν «άνθρωποι πτω-
χοί, άσημοι ως επί το πλείστον, πωληταί μαστραπάδων»66 που 
κατοικούσαν στου Ψυρρή (το τοπωνύμιο «Εβραίϊκα» συναντάται 
εκεί ήδη από το 1876),67 μια «εκ των μάλλον εγκαταλελειμμένων 
συνοικιών» με πολυδαίδαλους δρομίσκους «εμποιούσι φρίκην 

62 Νέα Εφημερίς, αρ. 96, 6.4.1889.
63 Νέα Εφημερίς, αρ. 116, 26.4.1889.
64 Νέα Εφημερίς, αρ. 111, 21.4.1889, Παλιγγενεσία, αρ. 7832, 14.4.1890.
65 Ακρόπολις, αρ. 2416, 1.2.1889, και Νέα Εφημερίς, αρ. 124, 21.5.1889.
66 Παρατηρητής [Χ. Άννινος], «Οι αντισημίται μας», Εφημερίς, αρ. 150, 30.5.1890. 
Σύμφωνα με τους διατριβογράφους της συνοικίας Χρηστοκοπίδη, από τους 
156 εβραίους κατοίκους του Ψυρρή οι 67 ασκούσαν το επάγγελμα του γυρο-
λόγου, Παλιγγενεσία, αρ. 7832, 14.4.1890.
67 Εφημ. Άγγελος, αρ. 64, 11.8.1876: «Εν τη συνοικία Εβραίϊκα ερρίφθη εν τινι 
φρέατι και επνίγη ο φρενοβλαβής Φίλιππος Τοτόμης».
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εις τον διερχόμενον»,68 την οποία ακόμη και τα μέλη της επιτρο-
πής για την απογραφή του 1889 «εζήτουν να αποφύγωσιν» από 
το να την επισκεφτούν.69 Επομένως, ο στόχος τέτοιων πρακτικών 
ένταξης ήταν προφανής: η αναγνώριση του εβραϊκού στοιχείου 
από το κράτος και τη δημοτική αρχή ως αλλόδοξη συλλογικό-
τητα, η οποία δικαιούνταν αρωγής –ενδεχομένως και προστα-
σίας– στο πλαίσιο της ανεξιθρησκίας, της ισονομίας και της ισο-
πολιτείας. Εικάζω δε ότι απέβλεπαν και στον συγκερασμό των 
όποιων διαφοροποιήσεων στην ταυτότητα των ίδιων των μελών 
της Αδελφότητας με βάση την εθνοπολιτισμική τους καταγωγή. 
Πόσοι άραγε από τους παρευρισκόμενους εβραίους στην πρό-
χειρη συναγωγή κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων 
Τιμολέοντα Φιλήμονα τον Μάρτιο του 1890 μπορούσαν να ψάλ-
λουν τον βασιλικό ύμνο «εις το ισπανικόν ιδίωμα»;70 Ενδεικτικά, 
με ταυτοποιημένους έως τώρα 10 από τους 19 «ισραηλίτες» που 
υπογράφουν το καταστατικό της Αδελφότητας, 5 ήταν σεφαρδί-
τες (από Χίο και Σμύρνη), 4 ρωμανιώτες (από Τρίκαλα, Ζάκυνθο 
και Κρήτη) και 1 γερμανοεβραίος, ο Κάρολος, ο οποίος ήταν και 
ο μόνος που είχε γεννηθεί στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό όμως, πώς εξηγείται ο σφετερισμός του 
χριστιανικού καλυμμαυχιού, ο εμπαιγμός της «Ορθοδόξου 
ημών θρησκείας», κατά τους διατριβογράφους της συνοικίας 
Χρηστοκοπίδη; Σε επιστολή της προς τον Φιλήμονα, με αφορμή 
το «λίβελλο» των τελευταίων στην Παλιγγενεσία, η Αδελφότητα 
δεν αναφερόταν καθόλου στο συμβάν, αλλά διαβεβαίωνε ότι 
σε αντίθεση με τα υποστηριζόμενα ότι «κατ’ όναρ κάμνει διδα-
σκαλίαν», ο Αμποάβ δίδασκε την «εβραϊκήν» σε 16 αγόρια και 
4 κορίτσια. Τον παρακαλούσε δε να συνεχίζει να υποστηρίζει 

68 Ακρόπολις, αρ. 2640, 16.9.1889.
69 Εφημερίς, αρ. 77, 18.3.1889.
70 Νέα Εφημερίς, αρ. 79, 20.3.1890.
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«ηθικώς και υλικώς τον Ραββίνον ημών. Τούτο πράττοντες, ευ-
εργετείτε άπασαν την Ισραηλιτικήν Αδελφότητα Αθηνών».71 

Αυτή η «σιγή» θα μπορούσε να εγγραφεί ως έμμεση παρα-
δοχή του άτοπου του εγχειρήματος, καθώς και ως μια προσπά-
θεια να μη δοθεί συνέχεια στο θέμα. Πέρα πάντως από το γε-
γονός ότι έμελε να αποδειχθεί ατελέσφορη, ορισμένες ενδείξεις 
συνηγορούν ότι πιθανόν ο περί ου ο λόγος «νεωτερισμός» δεν 
αποτελούσε ιδέα του σαρανταεπτάχρονου προέδρου Ρότσιλδ, 
αλλά του εικοσιεπεντάχρονου γραμματέα Κωνσταντίνη. Στις αρ-
χές του 1885 ο Κωνσταντίνης είχε δημοσιεύσει σε δύο συνέχειες 
στο περιοδικό Κυψέλη της Ζακύνθου σύντομη μελέτη, όπου με 
θέρμη υποστήριζε ότι την επαύριον της ένωσης της Επτανήσου 
«μετά της μητρός Ελλάδος [...] ουδεμία διάκρισις μεταξύ Ισραη-
λίτου και Χριστιανού υπάρχει, πάσα δ’ οπισθοβατική ιδέα απο-
σβέσθη και αι προλήψεις εξηλείφθησαν». Σημείωνε πάντως ότι 
αν και «ευρισκόμεθα εις το άκρων άωτον του πολιτισμού, ιερείς 
τινές εισέτι εθελοτυφλώττουσι, ιησουτικώς το της γραφής ρητόν 
εφαρμόζοντες: “Ου συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις”»72. Αφορ-
μή γι’ αυτό το καυστικό σχόλιο είχε αποτελέσει ο «ιησουϊτικός» 
παραγκωνισμός του ραβίνου Χαλκίδας, «με τον Αστέραν επί του 
στήθους [και] το πράσινον σαρίκιον επί της κεφαλής», από τους 
«ρασσοφόρους» της Ιεράς Συνόδου, «με τας μιξοπολίους γεν-
νειάδας των», στην υποδοχή που είχε οργανώσει ο Δήμος Αθη-
ναίων στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης για την επάνοδο 
του βασιλιά από την Εσπερία.73 Πέντε χρόνια αργότερα, ίσως ο 
γραμματέας πια της ΙΑΑ να πίστευε ότι με την αντικατάσταση 

71 Εφημ. Αιών, αρ. 2640, 2.5.1890. Η επιστολή φέρει ημερομηνία 18 Απριλίου, 
μόλις τέσσερις ημέρες ύστερα από τη δημοσίευση του «λιβέλλου».
72 Α. Κωνσταντίνης, «Η εν Ελλάδι πρόοδος των Ισραηλιτών», Κυψέλη 14 (1885), 
σ. 278, 279. Πβ. Δ. Λάτας, «Η πρόοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και απέναντι 
των Ισραηλιτών», εφημ. Σιών, αρ. 213, 5.6.1885. 
73 Ακρόπολις, αρ. 885, 27.9.1884.
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του πράσινου σαρικιού από το μαύρο καλυμμαύχι ο Ραβίνος 
Αμποάβ δεν θα έπεφτε θύμα της «δολίας καλύπτρας των αμα-
θών».74

Σε κάθε περίπτωση, μόλις δύο μήνες ύστερα από τη σύστασή 
της, το επεισόδιο με τον ραβίνο έθεσε σε συγκρουσιακή πορεία 
την Αδελφότητα, και τους έλληνες Εβραίους εν γένει, με εκείνους 
που «υπό την σκέπην ανεξελέγκτων παραμυθίων, προσπαθούν 
να εξεγείρουν τους αμαθείς και τους δεισιδαίμονας»75. Για τους 
«αντισημίτες μας», η διαπόμπευση «εν μέση πρωτευούση, τω 
κέντρω τούτω του Χριστιανικού Ελληνισμού», της αμφίεσης του 
«Ιερού ημών Κλήρου» από τον «πυρρότριχα» και «ρυπαρόν» Ρα-
βίνο Αμποάβ ήταν μάννα εξ ουρανού. Το γεγονός δε ότι εκείνοι 
που τόλμησαν να χαρακτηρίσουν αυτήν την «ιεροσυλίαν […] ως 
ύβριν κατά της Χριστιανικής ημών θρησκείας» προσήχθησαν «αι-
ματοκυλιόμενοι […] προ των ποδών του καταδότου Εβραίου»,76 
έκανε τους αντισημίτες να διακηρύξουν «ότι εν Ελλάδι, ως κατα-
ντήσαμεν, πάσα θρησκείαν είναι ανεκτή πλην της ορθοδόξου».77

Ένα χρόνο αργότερα, τα Εβραϊκά78 σηματοδότησαν μια 
αναγκαστική στροφή στις προτεραιότητες της Αδελφότητας. 
Σύμφωνα με πηγή που ελέγχεται ως υπερβολική, οι Εβραίοι της 
Αθήνας δεν τολμούσαν να βγουν από τα σπίτια τους, καθώς φο-
βόντουσαν ότι θα κακοποιηθούν.79 Την ίδια στιγμή, και έπειτα 
από καταγγελία του Αμποάβ, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών 

74 Α. Κωνσταντίνης, «Η εν Ελλάδι», ό.π., σ. 279.
75 Παρατηρητής, «Οι αντισημίται μας», ό.π.
76 Π.Α. Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ, ό.π., σ. 187-188.
77 Αρχιμανδρίτης Ι. Μαρτίνος, «Προς τον Παρατηρητήν της Εφημερίδος», εφημ. 
Καιροί, αρ. 498, 31.5.1890.
78 Για μια ενδελεχή εξιστόρηση, βλ. Ευ. Λιάτα, Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον 
κυκλώνα του αντισημιτισμού. Η «συκοφαντία για το αίμα» του 1891, ΙΝΕ-ΕΙΕ, Αθή-
να 2006.
79 FO 32/627: Monson προς Salisbury (αρ. 139, 13/25.5.1891).
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διέταξε την προσωρινή απόσυρση του βιβλίου της «απηνούς 
διωκτρίας των Ιουδαίων» Μαρίας Π. Μηχανίδου80 «χάριν της δη-
μοσίας τάξεως».81 Στη συνέχεια, ο «Σιορ Ραβίνος, αντιποιηθείς 
αστυνομικά καθήκοντα, προστατευόμενος» από τον εισαγγελέα 
και «ακολουθούμενος» από αστυνομικό κλητήρα, έκδραμε από 
βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο ζητώντας να «κατάσχη αυθαιρέ-
τως και παρανόμως» αντίτυπα του «πρωτοτύπου δράματος». Σε 
μία εξόρμησή του στις 10 Ιουνίου 1891 έπεσε πάνω στην Μη-
χανίδου, η οποία αποκάλεσε συλλήβδην τους ομόθρησκούς 
του «ανθρωποθύτας».82 Αντί να παραμείνει απαθής, ο Αμποάβ 
την «ονειδίζει διά λέξεων απρεπών», στο άκουσμα των οποίων 
η «λογία κυρία […] εγείρει την ομβρέλλαν της και τον τύπτει 
εντός παντοπωλείου τινός».83 «Ομολογώ ότι, εάν είχον όπλον, 
θα τον εφόνευον· εν τούτοις το αλεξήλιόν μου αρκετά καλώς με 
ικανοποίησεν».84 Την επαύριον αυτής της κοκορομαχίας, αμφό-
τεροι μήνυσαν αλλήλους: ο μεν ραβίνος κατάγγειλε διττώς την 
Μηχανίδου για την επίθεση με το αλεξήλιο και, κυρίως, για το 
γεγονός ότι μαζί με έναν άλλο «ατίθασσο και αδιάλλακτο Εβραι-
οδιώκτη»,85 τον Πέτρο Α. Κασσιμάτη, «διήγειρε και διεγείρει τον 
χριστιανικόν λαόν κατά των Εβραίων»· η δε Μηχανίδου ζήτησε 
την καταδίκη του Αμποάβ για «όσας ύβρεις της απηύθυνεν».86 
Σε δύο συνεδριάσεις, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 1891, 
το Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε ερήμην τον μεν ραβί-
νο σε φυλάκιση ενός μηνός, τη δε Μηχανίδου κατ’ αντιμωλία σε 

80 Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις. Δράμα πρωτότυπον απολήγον εις κωμω-
δίαν. Ελληνοεβραϊκόν συμπόσιον εις πέντε πράξεις, Αθήνα 1891.
81 Εφημερίς, αρ. 173, 22.6.1891.
82 Μ.Π. Μιχανίδου [sic], Εβραϊκή σύμπνοια…, ό.π., σ. 61.
83 Νέα Εφημερίς, αρ. 163, 12.6.1891.
84 Μ.Π. Μιχανίδου [sic], Εβραϊκή σύμπνοια…, ό.π., σ. 61.
85 Εφημερίς, αρ. 219, 7.8.1891.
86 Εφημερίς, αρ. 173, 22.6.1891.
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φυλάκιση τριών μηνών. Σε ό,τι αφορούσε δε την καταγγελία των 
συγγραμμάτων των δύο «εβραιοδιωκτών», κηρύχθηκε αναρμό-
διο, ως «αφορώσαν εις έγκλημα του τύπου», παραπέμποντάς 
τη στο κακουργιοδικείο.87 Εντέλει η υπόθεση δεν εκδικάστηκε 
ποτέ, πιθανόν γιατί μετά την απόλυση του Αμποάβ τον Οκτώ-
βριο του 1891 «δι’ ασυμβίβαστον προς το αξίωμά του διαγωγήν», 
καθώς είχε μεταβεί αυτοβούλως στη Ρώμη όπου παρέστησε και 
στον Πάπα και στην ιταλική κυβέρνηση ότι οι «εν Ελλάδι ισραη-
λίται καταδιώκονται υπό των χριστιανών, ουδεμίας απολαμβά-
νοντες προστασίας»,88 η Αδελφότητα απέσυρε τη μήνυση. Πά-
ντως, όπως έγραφε ένας υποστηρικτής και της «ελευθερίας του 
Τύπου» αλλά και της άποψης ότι το έγκλημα της παιδοκτονίας 
«υπήρχε και υπάρχει παρά μια αιρέσει φανατικών Ιουδαίων», η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση «έσεται το όλον ζήτημα να περιέλθη 
εν σιγή», η δε δικαιοσύνη όφειλε να ανακαλύπτει και να τιμω-
ρεί παραδειγματικά τους ένοχους «ανθρωποθυσιών», έτσι ώστε 
«ο λαός ημών μη πίπτη καθ’ ολοκλήρου της ιουδαϊκής κοινότη-
τος».89

Μοιραίο ήταν, επομένως, οι αρχικοί στόχοι της Αδελφότη-
τας –η αμοιβαία συνεννόηση και συναρωγή των μελών της, η 
εκτέλεση κοινωφελών έργων, όπως η οικοδόμηση συναγωγής, 
σχολείου, καθώς και η υποστήριξη και περίθαλψη των δυσπρα-
γούντων μελών της– να τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Στον απόη-
χο των Εβραϊκών, τα οποία «δεν δύναται να φέρωσιν τιμήν εις 
το ανεξίθρησκον και φιλάνθρωπον Ελληνικόν χαρακτήραν»,90 

87 Καιροί, αρ. 893, 23.6.1891· Μ.Π. Μιχανίδου [sic], Εβραϊκή σύμπνοια…, ό.π., σ. 
62· Εφημερίς, αρ. 257, 14.9.1891. 
88 Νέα Εφημερίς, αρ. 23, 23.1.1892.
89 Στ. Ξένος, «Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις», εφημ. Βρεττανικός Αστήρ, 
αρ. 228, 17.3.1892.
90 Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, περίοδος ΙΔ’, σύνοδος Β’, Αθήνα 1893, 
σ. 386.
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συστάθηκε η Γενική Γραμματεία των εν Ελλάδι Ισραηλιτικών 
Κοινοτήτων, πρόεδρος της οποίας φαίνεται ότι ήταν ex offi  cio ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας.91 Βασικό διακύβευμα πλέον ήταν η 
δημόσια εκπροσώπηση του συνόλου των ελλήνων Εβραίων της 
επικράτειας σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η, πρωτόγνω-
ρη για τα ελληνικά δεδομένα, διάχυση και απήχηση αρχέγονων 
αντιεβραϊκών προλήψεων.

«Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις»

Σε συνεδρίαση της Βουλής στις 29 Ιανουαρίου 1892, ο κορδο-
νικός βουλευτής Αττικοβοιωτίας Αντώνιος Ζυγομαλάς ανέφερε 
ότι η ΙΑΑ του είχε απευθύνει επιστολή, η οποία, «ομολογώ, Κύ-
ριοι, ότι με συνεκίνησεν». Εννέα και πλέον μήνες από το τραγι-
κό συμβάν της δολοφονίας «κόρης Ισραηλίτιδος» και ούτε καν 
βούλευμα δεν είχε εκδοθεί (ούτε και εκδόθηκε ποτέ). Γι’ αυτόν 
το λόγο, η Αδελφότητα ζητούσε:

τέλος πάντων να γνωσθώσιν οι ένοχοι του εγκλήματος, όπως 
διά της γνώσεως [αυτής] αποδειχθή η αθωότης της εν Κερ-
κύρα ισραηλιτικής κοινότητος. Εκείνο, το οποίο κυρίως ενδι-
αφέρη [την Αδελφότητα], είναι να αποδειχθή, ότι το έθιμον 
το στυγερόν, το οποίον αποδίδεται εις τους ομοθρήσκους 
αυτών, ούτε υπήρξε ποτέ ούτε υπάρχει.92

Τρεις μέρες αργότερα, ο πρόεδρος του συμβουλίου της 
εβραϊκής κοινότητας Κερκύρας απηύθυνε τηλεγράφημα στους 
βουλευτές του νομού, τον Ζυγομαλά και τον πρόεδρο της Βου-

91 Από την έως τώρα έρευνα του αθηναϊκού Τύπου, η πρώτη έμμεση αναφορά 
στην ύπαρξη «γενικής γραμματείας» χρονολογείται το Σεπτέμβριο του 1891, η 
πρώτη δε άμεση τον Οκτώβριο του 1892, Νέα Εφημερίς, αρ. 253, 10.9.1891 και 
Παλιγγενεσία, αρ. 8610, 15.10.1892.
92 Βλ. υποσ. 90.
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λής, με το οποίο ενέκρινε το «διάβημα» της ΙΑΑ, σημειώνοντας 
ότι «συνενούται μετ’ αυτής», ζητούσε δε «όπως επιχυθή φως επί 
το ζήτημα, ίν’ αφαιρεθή εν τω μέλλοντι παν όπλον επικίνδυνον 
εις τους πολεμίους της τάξεως».93

Τέτοιου είδους δημόσιες «εκκλήσεις» από μέρους άτυπων 
εβραϊκών συλλογικοτήτων της χώρας δεν ήταν πάντως κάτι 
το νέο. Για παράδειγμα, το Μάρτιο του 1889, η Ακρόπολις, σε 
ανταπόκρισή της με το χαρακτηριστικό τίτλο «Εβραίος εν Βόλω 
αφαιρών το αίμα Χριστιανοπαίδος», είχε αναφέρει ότι, «ένεκα 
θρησκευτικών δεισιδαιμονιών», ο πιλοποιός Ζηλίη Πρώστεϊν 
είχε πρόσφατα ενεργήσει «αφαιμάξεις δι’ αιχμηρού εργαλείου 
επί των κνημών και των χειρών» του δωδεκαετούς υπηρέτη 
του Ηλία Κουτσουμέση ενώ κοιμόταν. «Ιδού ότι δικαιολογείται», 
κατέληγε, «το κοινώς υπό του λαού πιστευόμενον ότι οι Εβραί-
οι μιγνύουσιν αίμα χριστιανοπαίδων εις τα άζυμά των!»94 Μια 
εβδομάδα αργότερα, οι επίτροποι της εβραϊκής κοινότητας Βό-
λου απέστειλαν επιστολή στον διευθυντή της εφημερίδας, στην 
οποία υποστήριζαν ότι η αναγραφόμενη είδηση ήταν «εντελώς 
αναληθής και αδέσποτος». Έως τη στιγμή εκείνη, πίστευαν ότι

τα κατά των Ισραηλιτών μυθολογούμενα, γεννηθέντα κατά 
τους σκοτεινούς χρόνους του μεσαίωνος, δεν ηδύναντο να 
εύρωσι ηχώ ειμή μόνο εν τοις δημοσιογραφικοίς οργάνοις του 
ενιαχού της Δυτικής Ευρώπης κρατούντος αντισημιτισμού, ού-
τινος τα δόγματα υπήρξεν η μεγαλειτέρα κηλίς του ΙΘ’ αιώνος.

Κι όμως, πριν να αποδώσει «εις μίαν ολόκληρον εθνότητα την 
φοβεράν κατηγορίαν ότι κλέπτει ανθρώπινον αίμα», ο «ελλη-
νικός Τύπος» όχι μόνο δεν είχε φροντίσει να επιβεβαιώσει την 

93 Εφημερίς, αρ. 32, 1.2.1892.
94 Αρ. 2468, 25.3.1889. Βλ. και Εφημερίς, αρ. 84, 25.3.1889, όπου ανάλογη αντα-
πόκριση χωρίς όμως σχόλιο περί της χρήσης χριστιανικού αίματος στην παρα-
σκευή των άζυμων.
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πληροφορία, αλλά την είχε χρησιμοποιήσει ως αφορμή για να 
κάνει λόγο «περί θρησκευτικού δήθεν μυστηρίου των Εβραίων, 
όπερ αποτροπιαζόμεθα και να επαναλάβωμεν».95 Και σε αυτή 
την περίπτωση, το ζητούμενο ήταν να αποδειχθεί «πανηγυρικώς 
το αβάσιμον των διαδόσεων τούτων».96

Σχολιάζοντας και το περιστατικό με τον βολιώτη πιλοποιό 
αλλά και την «αναληθή, ως εκ των υστέρων απεδείχθη», καταγ-
γελία ότι τη Μεγάλη Παρασκευή του 1889 οι Εβραίοι της Άρτας 
«έθηκαν επί σταυρού αμνόν και εχλεύαζον την σταύρωσιν του 
Σωτήρος»,97 ο συνεργάτης της εφημερίδας Εφημερίς Χαράλαμπος 
Άννινος παρατηρούσε ότι και στις δύο πόλεις, όπου οι Εβραίοι 
βρίσκονταν σε συχνότερη επικοινωνία με το χριστιανικό στοι-
χείο, εξεγέρθηκε το αίσθημα των «ημετέρων» σε τέτοιο σημείο, 
ώστε να εμφανιστεί στον Τύπο «εις αμείλικτος αντισημιτιστής 
εξ Άρτης,98 ευχόμενος υπέρ επαναλήψεως και παρ’ ημίν ομοίων 
σκηνών προς τας εν Ρωσσία […] συμβάσας εναντίον των Ιουδαί-
ων», δηλαδή εμπρησμούς και φόνους. Ακόμα και αν «ημάρτησον 
εναντίον ημών φανατικοί και κακόβουλοι Ιουδαίοι», ήταν της 
άποψης πάντως ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών 
των «εβραιοφάγων» ήταν η «αδιαφορία ημών», καθώς μόνο εκεί-
νη θα «προφυλάττει ημάς από πάσης αποπείρας αντεκδικήσεως 
και από πάσης παρεκτροπής».99 Όπως έμελλε να αποδειχθεί με 
ενάργεια δύο χρόνια αργότερα, η όποια «αδιαφορία» ποσώς δεν 

95 Αρ. 2478, 4.4.1889.
96 Εφημερίς, αρ. 109, 19.4.1889. Πάντως, ο Πρώστεϊν δικάστηκε από το Πλημ-
μελειοδικείο Βόλου με την κατηγορία της πρόκλησης «ελαφρού τραύματος», 
το οποίο του επέβαλλε φυλάκιση είκοσι πέντε ημερών, Εφημερίς, αρ. 109, 
19.4.1889 και Καιροί, αρ. 489, 22.5.1890.
97 Καιροί, αρ. 95, 21.4.1889 & αρ. 99, 25.4.1889, και Εφημερίς, αρ. 147, 27.5.1889.
98 Δεν έχω ακόμα καταφέρει να ανακαλύψω ούτε το όνομα ούτε τα δημοσιεύ-
ματα του εν λόγω «αντισημιτιστή».
99 Εφημερίς, αρ. 111, 21.4.1889.
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απέτρεψε τις περί ου ο λόγος αντεκδικήσεις. Ούτε βέβαια ήταν 
δυνατόν στην ευρωπαϊκή και ελληνική συγκυρία της εποχής να 
αποθαρρύνει τους αριθμητικά αυξανόμενους «εβραιοφάγους» 
από την εκφορά ενός λαϊκίζοντος αντισημιτικού λόγου, με επίκε-
ντρο την «ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις». 

Στον αθηναϊκό Τύπο, ο δημόσιος λόγος περί ανθρωποθυσίας 
ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου του 1890 – όχι τυχαία, στον απόηχο 
της σύστασης της Αδελφότητας και του επεισοδίου με τον Ραβίνο 
Αμποάβ. Πιθανότατα με αφορμή ένα νέο περιστατικό συκοφα-
ντίας του αίματος στη Δαμασκό στα τέλη Μαρτίου, μια περίεργη 
καταγγελία του Παγκόσμιου Ισραηλιτικού Συνδέσμου, σύμφω-
να με τον οποίο ένα μήνα νωρίτερα δύο έλληνες έμποροι είχαν 
προτείνει στον αρχιραβίνο Σμύρνης να του «προσφέρουν» ένα 
χριστιανόπαιδο για το εβραϊκό Πάσχα,100 και έναν κάποιο σάλο 
που είχε ξεσπάσει σε θεολογικούς κύκλους της χριστιανικής Ευ-
ρώπης εξαιτίας της επιδοκιμασίας από το Βατικανό του αντιση-
μιτικού συγγράμματος του γάλλου ιερωμένου Henri Desportes 
Le mystère du Sang,101 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καιροί, 
του Πέτρου Κανελλίδη, επιστολή του Ν.Μ. Δαμαλά. Υιοθετώντας 
την άποψη ότι πιθανόν να υπήρχε μυστική αίρεση «παρά τοις 
Εβραίοις» που τελούσε θυσίες «χριστιανών παίδων», ο καθηγη-
τής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ζητού-
σε από τους απανταχού ραβίνους να πληροφορήσουν σχετικά 
τον «πεπολιτισμένον χριστιανικόν κόσμον, επισήμως και σαφώς 
αποκρούοντες και στιγματίζοντες την τοιαύτην ανοσιωτάτην 
κακουργίαν, ως πάντη ξένην […] εις την θρησκείαν αυτών».102

100 N. Leven, Cinquante ans d’histoire. L’Alliance Israélite Universelle (1860-1910), 
τ. Α’, Παρίσι 1911, σ. 390-391.
101 Ακρόπολις, αρ. 2714, 30.11.1889 και αρ. 2783, 9.2.1890· Εφημερίς, αρ. 35, 
4.2.1890· D. Kertzer, The Popes Against the Jews. The Vatican’s Role in the Rise of 
Modern Anti-Semitism, Νέα Υόρκη 2001, σ. 214-218. 
102 Ν.Μ. Δαμαλάς, «Ιουδαίων ανθρωποθυσία», Καιροί, αρ. 455, 19.4.1890 (έμ-
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Η επιστολή του Δαμαλά αποτέλεσε το έναυσμα για τους 
«εβραιοφάγους» να διαχύσουν μέσα από τις στήλες της εφη-
μερίδας, και ένα χρόνο αργότερα με αυτοτελή δημοσιεύματα, 
έναν άκριτο, ωμό, μισαλλόδοξο, φοβικό και εν πολλοίς χυδαίο 
λόγο, στο όνομα του παγκόσμιου κινήματος «αγανακτήσεως 
εναντίον […] της απανθρώπου και ειδεχθούς δεσποτείας των 
Ιουδαίων».103 Κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της αποποίησης 
της ανθρώπινης οντότητας του όποιου Εβραίου ήταν η εν δυ-
νάμει «Λουΐζα Μισέλ του αντισημιτισμού εν Ελλάδι»104 Μαρία 
Π. Μηχανίδου,105 η οποία ήδη από το 1885 είχε αναγγείλει την 
έκδοση νέου δραματικού έργου με τίτλο Η ανθρωποθυσία των 
Ιουδαίων·106 ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Μαρτίνος, μεταξύ άλλων 
συγγραφέας και επιμελητής θεολογικών «μελετών», μέλος της 
Εταιρείας Φίλων του Λαού και τακτικός ομιλητής στις εκδηλώ-
σεις της, και μέλος του οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του 
άρτι συσταθέντος σωματείου κληρικών ο Ιερός Σύνδεσμος, βα-
σικός στόχος του οποίου ήταν η «υποστήριξις της Ορθοδόξου 
ημών θρησκείας»·107 και ο Πέτρος Α. Κασσιμάτης, γαλλομαθής 
(δημοσιογράφος;) και, όπως και ο Μαρτίνος, συνομιλητής του 
συγγραφέα της Εβραϊζούσης Γαλλίας.108 

Αντλώντας από την πλούσια αντισημιτική φαρέτρα λαϊκών δο-

φαση στο πρωτότυπο).
103 Απόσπασμα από επιστολή του συγγραφέα της La France Juive (1886), Ed-
ouard Drumont, προς τον Κανελλίδη, Καιροί, αρ. 511, 13.6.1890.
104 Χ. Άννινος, «Ο αντισημιτισμός εν Ελλάδι», Εφημερίς, αρ. 25, 25.1.1891.
105 Βλ. Φρ. Αμπατζοπούλου, «”Διά τον φόβον των Ιουδαίων”: παιδοκτονία, καν-
νιβαλισμός και έμφυλος λόγος. Ένα σενάριο για την Μαρία Π. Μηχανίδου», Μ. 
Μικέ κ.ά. (επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός τ. για τον Παν. Μουλλά, Αθήνα, 
Σοκόλης, 2005, σ. 25-43.
106 Εφημ. Σφαίρα, αρ. 1332, 23.5.1885.
107 Εφημερίς, αρ. 33, 2.2.1890.
108 Π.Α. Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ…, ό.π., σ. 190.
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ξασιών και διαχρονικών στερεότυπων, στόχος τους ήταν όχι μόνο 
να εξάψουν «τον φανατισμόν των αμαθών»109 αλλά και να εγ-
γράψουν στο συλλογικό φαντασιακό του χριστιανικού ποιμνίου 
όλες τις «καταχρήσεις» της «αποβλήτου ταύτης φυλής».110 Όπως 
σημείωνε η Εφημερίς, όλες αυτές οι ιστορίες για τους Εβραίους 
που αρπάζουν τα χριστιανόπαιδα και τα τρέφουν με ζάχαρη για 
να γλυκάνει το αίμα τους, όλες οι διατριβές του «παπα-Μαρτίνου» 
και όλα τα «φιλολογικά προϊόντα» της Μηχανίδου επανήλθαν στη 
μνήμη των αμαθών, και δη της Κέρκυρας, «ως η μόνη αλήθεια, και 
του[ς] ζαλίζουν το κεφάλι και του[ς] ερεθίζουν το αίμα».111

Αλλά και στην ίδια την πρωτεύουσα καταγράφονται για πρώ-
τη φορά περιστατικά, όπου αλαλάζοντα πλήθη «καταληφθέντα 
υπό του αντισημιτισμού» και κραυγάζοντα «Φωτιά! Κάψιμο! Πα-
λούκωμα! Κρέμασμα! Μωρέ τι τον φυλάμε!»112 προπηλάκιζαν 
και διέσυραν Εβραίους με την κατηγορία ότι «επήρεν τον μικρόν 
διά να τον σφάξη διά το Πάσχα».113 Σε μια τέτοια περίπτωση το 
Μάρτιο του 1893, «μόλις εφάνη το ερυθρόν φέσι του Εβραίου», 
έγραφε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, «παρ’ ολίγον να εφαρμοσθή 
παρά του εξηγριωμένου πλήθους ο Λύντσειος νόμος. Αι πέτραι 
έπιπτον βροχηδόν, όπως αι αραί και αι ύβρεις, εις δε αρειμάνειος 
κουτσαβάκης εξήγαγεν πελωρίαν κάμαν και έτρεξε να τον θανα-
τώση τον κακούργον».114

Δεν αποτελεί υπέρβαση το να επισημανθεί ότι τέτοιου εί-
δους εκδηλώσεις νεωτερικότητας ήταν απόρροια όχι μόνο των 
Εβραϊκών του 1891 αλλά και της διάχυσης του δημόσιου λόγου 
περί ανθρωποθυσίας του «τριδύμου». Για τον Μαρτίνο, οι Εβραί-

109 Καιροί, αρ. 476, 8.5.1890.
110 Π.Α. Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ…, ό.π., σ. 186.
111 Εφημερίς, αρ. 119, 29.4.1891. 
112 Εφημερίς, αρ. 106, 16.4.1891.
113 Εφημερίς, αρ. 64, 5.3.1893.
114 «Η ζωή εν Αθήναις», Εστία Εικονογραφημένη, 35/12 (1893) 88.
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οι αποτελούσαν το κατεξοχήν παράδειγμα «αντικανονικού αν-
θρώπου»115 –και επειδή οι ραβίνοι ωθούσαν «αυτούς εις την 
λαθραίαν χριστιανοκτονίαν»116 αλλά και λόγω του μίσους που 
έτρεφαν κατά των χριστιανών. Γι’ αυτό, άλλωστε, ήταν «ιστορι-
κόν γενόμενον» ότι:

Ο Τούρκος γίνεται χριστιανός και ο χριστιανός Τούρκος. Εκ 
των χριστιανών ο ορθόδοξος γίνεται καθολικός και διαμαρ-
τυρόμενος· και ούτοι πάλιν ορθόδοξοι. Εβραίοι πλειστάκις 
γίνονται χριστιανοί, ως και οι ειδωλολάτραι. Ερωτώμεν, εξ 
όλων των ανθρώπων εις όλα τα θρησκεύματα υπαγομένων, 
εγένετό τις ποτέ εβραίος, και διά τι;117

Στο «μοντέλο του αντικανονικού ανθρώπου» σύντομα προ-
στέθηκε και η εικόνα του ανθρωπόμορφου θηρίου. Απαντώντας 
στον Δαμαλά και το συνάδελφό του Αναστάσιο Διομήδη Κυρια-
κό,118 οι οποίοι υποστήριζαν το αβάσιμο της αποδιδόμενης κα-
τηγορίας, η Μηχανίδου έγραφε: 

Ας επιτρέψωσιν εις εμέ οι θερμοί προστάται των συμπολιτών 
ημών Ιουδαίων να εκφράσω την ταπεινήν μου ιδέαν. Απο-
καλούσι αυτούς συμπολίτας· αλλά πάντες οι άνθρωποι θα 
απεκάλουν αυτούς τοιούτους και δεν θα ήσαν τόσον μιση-
τοί εάν είχον την καρδίαν ανθρώπινην ως την μορφήν. Αλλά 

115 Βλ. F. de Pers και Α. Φωτάκης, Αντισημιτισμός. Ιστορικές και θεωρητικές προ-
σεγγίσεις και το παράδειγμα της δίκης Πλεύρη στην Ελλάδα, Ιωάννινα, Ισνάφι, 
2014, σ. 20. Πρόκειται για μια διαχρονική πρόσληψη του Εβραίου άλλου, η 
οποία στα συμφραζόμενα του σήμερα διατυπώνεται από τους «αμαθείς» (και 
όχι μόνο) με την ωμή ρήση: «οι Εβραίοι έχουν το δικαίωμα να λέγονται άνθρω-
ποι χωρίς να είναι»· Α. Πανταζόπουλος, «Η ελληνική εβραιοφοβία. Ο λαϊκισμός 
που επιμένει», Νέα Εστία 1750 (2002), σ. 728.
116 Ι. Μαρτίνος, «Οι βρεφοκτόνοι Εβραίοι», Καιροί, αρ. 466, 28.4.1890.
117 Ι. Μαρτίνος, «Προς τον παρατηρητήν...», ό.π.
118 Α. Διομήδης-Κυριακός, «Η περί των Ιουδαίων πρόληψις είναι ψευδής», Και-
ροί, αρ. 479, 12.5.1890.
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δυστυχώς συμβαίνει το εναντίον. Και οι κύνες εισίν ημέτεροι 
σύνοικοι, αγαπώμεν δε αυτούς και τους περιποιούμεθα όταν 
διάγωσι καλώς, αλλ’ όταν λυσσώσι τους φονεύομεν. Σύγγνω-
τέ μοι την παραβολήν· αλλά πώς άλλως να ονομάσω αυτούς 
ή ανθρωπόμορφα θηρία, ενώ κέκτηνται πονηρίαν και θη-
ριωδείαν κροκοδείλου, αφού κατασπαράττουσι θηριωδώς 
αθώα πλάσματα;119

Αν ο Μαρτίνος με τα κηρύγματά του κάθε Κυριακή στον ναό 
των Αγίων Θεοδώρων και τα δημοσιεύματά του «αναρριπίζη την 
έχθραν και το μίσος καθ’ ολοκλήρου φιλησύχου λαού»,120 η Μη-
χανίδου και ο Κασσιμάτης συνειδητά και συντεταγμένα απηύθυ-
ναν τη ρητορική μίσους στους έλληνες Εβραίους. Ειδικά ο λόγος 
του Κασσιμάτη παραπέμπει ευθέως σε μια βασική συνιστώσα της 
«κατάστασης νεωτερικότητα», που σκόπιμα παρέλειψα να αναφέ-
ρω στην αρχή του κειμένου: την «καθολικότητα της εθνικιστικής 
κοσμοαντίληψης»,121 η οποία καλλιεργεί τη μισαλλοδοξία, απορ-
ρίπτει την ανοχή και, κυρίως, πρεσβεύει λογικές αποκλεισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ταύτιση του χειραφετημένου 
Εβραίου με την αφηρημένη και απρόσωπη νεωτερικότητα.122

Οκτώ χρόνια ύστερα από τη σύσταση στην Αθήνα «μέγα 
κομμητάτου σκοπούν να φωτίση τον ελληνικόν λαόν περί των 
καταχρήσεων των διαπραττομένων εν Ελλάδι και ιδίως εν Κερ-
κύρα και Θεσσαλονίκη» από τους Εβραίους, ο Κασσιμάτης έρ-

119 Μ.Π. Μηχανίδου, «Ιουδαϊκά», Καιροί, αρ. 500, 2.6. 1890, και Ακρόπολις, αρ. 
2910, 6.6.1890.
120 Ακρόπολις, αρ. 3161, 18.2.1891.
121 Π. Λέκκας, Το παιχνίδι…, ό.π., σ. 24.
122 Βλ. E. Traverso, Οι ρίζες της ναζιστικής βίας. Μια ευρωπαϊκή γενεαλογία, μτφ. 
Ν. Κούρκουλος, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2014, σ. 166. Δεν είναι 
δε τυχαίο ότι στα βιβλία τους και ο Κασσιμάτης και η Μηχανίδου επιτίθενται με 
σφοδρότητα στον τρικουπισμό, τον οποίο θεωρούν ως την ελληνική ενσάρκω-
ση της κατάστασης «νεωτερικότητα».
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χεται να εκπληρώσει έναν από τους στόχους του κομιτάτου: να 
προτείνει, δηλαδή, «εις την κυβέρνησιν τα κατάλληλα μέτρα», 
ώστε να πάψει να βλάπτεται ο «χριστιανικός λαός» από τις 
«εβραϊκές καταχρήσεις».123 Στο πόνημά του, το οποίο και αφι-
ερώνει στον σθεναρό μαχητή της αλήθειας Μαρτίνο και στις 
ψυχές «των απειραρίθμων θυμάτων του εβραϊκού φανατισμού 
και δεισιδαιμονιών», ο Κασσιμάτης απηύθυνε έκκληση στην ελ-
ληνική κυβέρνηση να πάρει εκείνα τα κατάλληλα δικαστικά και 
νομοθετικά μέτρα: 

ων η ανάγκη κατέστη επιτακτική, καταργουμένων πλέον των 
δικαιωμάτων της ισοπολιτείας και των άλλων προνομίων, 
άτινα τόσο επιπολαίως άλλοτε εχορηγήθησαν τη εν Ελλάδι 
Εβραϊκή φυλή […]· της φυλής εκείνης της εκμυζώσης το τε 
αίμα και την ζωτικότητα παντός λαού, της εχούσης θρησκευ-
τικόν Δόγμα το μίσος κατά πάσης της ανθρωπότητος.124

Διαφορετικά, οι έλληνες Εβραίοι θα συνέχιζαν «αντί πηγαίου ύδα-
τος [να] πίνουν αίμα ανθρώπινον και αντί μπιφτεκίου μόσχου [να] 
τρώγουν σάρκας ανθρώπου»125 προς βλάβη των χριστιανών.

Αντί επιλόγου

Κάπου εδώ, τελειώνουν αυτές οι μικρές ιστορίες. Ανιχνεύοντας 
τις καταβολές τους και σκιαγραφώντας τις διαδρομές τους, επι-
δίωξα να αναδείξω όχι τόσο πολύ τη σύγκρουση του νέου με το 
παλιό, όσο το πώς στα συμφραζόμενα του χρόνου και του χώ-
ρου η κατάρρευση του παραδοσιακού οδήγησε στο νεωτερικό 
και πώς την ίδια στιγμή ένα κομμάτι του παραδοσιακού ενσω-

123 «Οι Ιουδαίοι εν Ελλάδι», εφημ. Στοά, αρ. 143, 19.6.1883.
124 Π.Α. Κασσιμάτης, Αίμα, Εβραίοι, Ταλμούδ…, ό.π., σ. στ’, ι’.
125 Εφημερίς, αρ. 219, 7.8.1891.
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142 Φίλιππος Κάραμποτ

ματώθηκε στο αντίπαλο νεωτερικό. Πώς δηλαδή, στο πλαίσιο 
του κοσμικού κράτους, η χειραφέτηση του χωρίς ιστορικό πα-
ρελθόν εβραϊκού στοιχείου της Αθήνας συνεργεί στη σύσταση 
της Αδελφότητας και της ένταξής της στον κόσμο των εθνικών. 
Και πώς η αρχέγονη χριστιανική πρόληψη ότι οι Εβραίοι «σφά-
ζουσιν ιδίως παίδας ή κορασίδας χριστιανών προς τελετουργι-
κόν σκοπόν, εκ φανατισμού ή δεισιδαιμονίας»126 εντάσσεται στο 
νεωτερικό «θηρίον με τους γαμψούς όνυχας»127 –τον αντισημι-
τισμό, τη ρητορική μίσους και τη λογική του αποκλεισμού. Και 
είναι απ’ αυτή τη σκοπιά που οι παραπάνω μικρές ιστορίες εγ-
γράφονται ως αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοσυντηρούμε-
νες συνδηλώσεις με άρωμα νεωτερικότητας.

126 Σπ. Παπαγεωργίου, Σφάζουσιν οι Εβραίοι χριστιανοπαίδας και πίνουσι το αίμα 
των;, Αθήνα 1902, σ. 7.
127 Χ. Άννινος, «Ο αντισημιτισμός εν Ελλάδι», ό.π.
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