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ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ TOT «ΑΛΛΟΥ». 

ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΔΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Ω Σ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των Ελλήνων στον 18ο αιώνα 

δημιουργούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πολυάριθμες ελλη

νικές κοινότητες, περισσότερο ή λιγότερο εύρωστες. Πολλοί είναι τότε οι 

'Έλληνες έπήλυδες πού θα ακολουθήσουν τη νεωτερικότητα, θα θελήσουν να 

εξοικειωθούν με τις νέες ιδέες και να ixoXoudriaouv τις εκσυγχρονιστικές 

τάσεις της εποχής. ''Αλλοι, πάλι, ξενίζονται και αντιδρούν δέν είναι έτοιμοι 

να ξεφύγουν άπό τα παραδοσιακά δεδομένα. 

Μια μικρή κοινότητα Ελλήνων εμπόρων αρχίζει να σχηματίζεται σιγά 

σιγά άπό τις αρχές του 18ου αιώνα και στο "Αμστερνταμ, δταν το ολλαν

δικό εμπόριο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αποικιακής 

δραστηριότητας. Ή παροικία αυτή ένδυναμώνεται σταδιακά, καθώς οι 

'Έλληνες τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας ισχυροποιούνται και αρχίζουν να 

υποκαθιστούν τους ανταγωνιστές τους και μάλιστα να προωθούν τις θέσεις 

τους μέσα στις ίδιες τις χώρες τους. Ή ελευθερία τού εμπορίου ανάμεσα 

στην 'Ολλανδία και τό Αεβάντε, χωρίς περιοριστικά μέτρα γιά τους ξένους, 

έδωσε ακριβώς τή δυνατότητα να εισχωρήσουν στον ολλανδικό χώρο ελλη

νικοί εμπορικοί οίκοι πού εγκαθιστούσαν θυγατρικές εταιρείες μέ εκπροσώ

πους τους στο λιμάνι τού "Αμστερνταμ.1 

Τή δημοσιευμένη αλληλογραφία και τις σημειώσεις ορισμένων Ελλήνων 

εμπορικών πρακτόρων πού έζησαν και έδρασαν στην 'Ολλανδία επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να παρακολουθήσουμε μέσα άπό αυτές τό 

((βλέμμα» τους, να αναζητήσουμε στοιχεία περιγραφής, εντυπώσεων και 

βιωμάτων άπό τόν τόπο παραμονής τους. Και τουτο^ γιατί αν ή αλληλογρα

φία είναι εκείνη πού εκφράζει τήν κίνηση, τήν επικοινωνία, τή συναλλαγή,2 οι 

1. Βλ. τα σχετικά μέ το θέμα του ολλανδικού εμπορίου στο Αεβάντε και τις επιχει

ρησιακές δραστηριότητες των Ελλήνων στοΰ Β. J. Slot, «Commercial activities of Ko

rais in Amsterdam», Ό Ερανιστής 16 (1980), 55-139. 

2. Νεοελληνική 'Επιστολογραφία, έπιμ. Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1955, σ. κγ ' [Βα

σική Βιβλιοθήκη 43]. 
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έμποροι και κατά δεύτερο λόγο οι λόγιοι, πού αναζητούν τη μόρφωση στα 

μακρινά πανεπιστήμια, αποτελούν την πλειονότητα των μετακινούμενων 

υπόδουλων Ελλήνων. Σε πολλές περιπτώσεις οι δύο αυτές κατηγορίες ταυ

τίζονται. Ωστόσο, ενώ ολοένα αναπτύσσεται το πνεύμα τού ταξιδιού, δύ

σκολα συναντούμε στα χρόνια αύτα περιπτώσεις Ελλήνων πού ταξίδεψαν 

στη Δύση χάριν φιλοπεριέργειας και ακόμα πιο σπάνιο είναι να έχουν δια

σωθεί τα κείμενα τους.3 Οι ιστορικές συνθήκες τού ελληνισμού ουσιαστικά 

δέν ευνοούσαν την ανέμελη περιδιάβαση. 

Ώς ενδιαφέροντα, και οπωσδήποτε ξεχωριστά, δείγματα επιστολο

γραφίας και σημειώσεων πήραμε τα κείμενα δύο εμπόρων πού διέμειναν 

στο ''Αμστερνταμ για αρκετά χρόνια, σέ διαφορετικές, ωστόσο, χρονικές 

στιγμές: στην πρώιμη περίοδο της ανάπτυξης τού ολλανδικού εμπορίου μέ 

τη Σμύρνη, δταν οι 'Έλληνες κάλυπταν μόλις το 5% των εμπορικών εργα

σιών ό πρώτος, στην περίοδο ακμής τού εμπορίου αυτού —65% κάλυψη4— 

ό δεύτερος. Μόνο πού ή θετική αυτή διαφοροποίηση, στή δεύτερη περίπτω

ση, δέν φαίνεται να επηρεάζει ανάλογα θετικά, δπως θα διαπιστώσουμε στή 

συνέχεια, το «βλέμμα» τού παρατηρητή. 

,ΧΑς μιλήσουμε πρώτα για τήν περίπτωση τού ολιγογράμματου εμπόρου 

Ιωάννη Πρίγκου, άπό το Πήλιο, πού έζησε επί μία εικοσαετία, άπό το 1755 

ώς το 1775, στο "Αμστερνταμ. Πνεύμα ανοικτό, αυτοδίδακτος, γρήγορα 

είχε καταλάβει στή διάρκεια τών ταξιδιών του τήν άξια της μόρφωσης, τήν 

όποια είχε στερηθεί στα νεανικά του χρόνια. Και, γρήγορα πάλι, θα προ

σπαθήσει να αναπληρώσει αυτό το κενό για τους συμπατριώτες του. Ξα

κουστή ήταν, και μέχρι σήμερα παραμένει, ή βιβλιοθήκη πού σχημάτισε μέ 

τα εκατοντάδες βιβλία πού έστελνε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, φροντίζον

τας συνάμα για το σγολεϊο και τους δασκάλους. Ταυτόχρονα, μέ το διεισδυ

τικό του ενδιαφέρον για τή ζωή τής νέας κοινωνίας στην όποια είχε εντα

χθεί, θα διατυπώσει στα γραπτά του εύστοχες παρατηρήσεις και κρίσεις, 

πάντα όμως σέ σύγκριση μέ τα προηγούμενα βιώματα του στην υπόδουλη 

3. Το θέμα αυτό έχει μελετήσει επισταμένα ή Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγγαράκη, 

((Ελληνικά περιηγητικά κείμενα, 16ος-19ος αι.», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 

(2000), 155-180. 

4. Β. J. Slot, ((Ό Δημήτριος Κουρμούλης και το διεθνές έμπόριον τών Ελλήνων 

κατά τα ετη 1770-1784», Μνημοσύνη 5 (1974-1975), 117, δπου συγκριτικός πίνακας πο

σοστών. 
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παραδοσιακή κοινωνία από δπου προερχόταν.5 Κοινός παρονομαστής των 

παρατηρήσεων του θα λέγαμε ότι είναι το καταξιωμένο αγαθό αυτής τής 

κοινωνίας, το φιλελεύθερο πνεύμα πού διέκρινε τους 'Ολλανδούς και κάθε 

είδους «ελευθερία» τήν όποια ό ίδιος τόσο ποΰουσε για τήν πατρίδα του. 

'Αναφερόμενος στην πολιτική οργάνωση του τόπου, επαινεί τήν άριστοδη-

μοκρατία καθότι, καθώς σημειώνει, «...οι πολλοί μαζί κάνουν τές δουλειές 

μέ λιγώτερα λάθια, δτι σα δέ φτάνει του ένούς ό νους, το άποσώνει ό 

άλλος...».6 'Επαινεί ακόμα τήν επικερδή οικονομική διαχείριση, τήν καλή 

εμπορική νομοθεσία, τήν εργατικότητα και εμπορική δραστηριότητα των 

'Ολλανδών πού συντελούν στην ανοΰο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέ

δου τού λαού.7 'Επίσης, το ελεύθερο εμπόριο πού προσελκύει πολλούς 

ανθρώπους άπό διάφορες χώρες στην «εμπορική καρδιά)) τού τόπου, το 

"Αμστερνταμ και τήν Μπούρσα του (χρηματιστήριο), πού «είναι κάθε μέρα 

το μεσημέρι γεμάτη άπό 4 εως 5 χιλιάδες και βοίζει ομιλώντας)).8 Σημειώ

νει, ωστόσο, κάπως επικριτικά το πάθος των εντοπίων για το κέρδος και 

τον πλουτισμό και δεν δέχεται τά, κατά τή γνώμη του, περιττά έξοδα για 

τις πολυτελείς εμφανίσεις, τήν περιποίηση κατοικίδιων ζώων κ.ά. Παράλ

ληλα, δεν παραλείπει να αναφέρει μέ θαυμασμό τα ποικίλα έργα κοινωνικής 

5. Τα στοιχεία μας αντλούμε από ενα χειρόγραφο τεύχος τοΰ Πρίγκου, δπου αντέ

γραφε συστηματικά σε χρονολογική τάξη τα έγγραφα πού έστελναν και λάμβαναν οι 

'Έλληνες πάροικοι τοΰ ''Αμστερνταμ, συνδέοντας τα μέ δικό του σχολιασμό, βλ. Βαγγέ

λης Σκουβαράς, Ιωάννης Πρίγκος (1725;-1789). Ή ελληνική παροικία του ''Αμστερ

νταμ. Ή Σχολή και ή Βιβλιοθήκη τής Ζαγοράς, 'Αθήνα 1964, σ. 17. Πρόκειται για το 

χειρόγραφο αρ. 127 τής βιβλιοθήκης τής Ζαγοράς, πού έχει επικρατήσει να ονομάζεται 

((Χρονικό του "Αμστερνταμ». Βλ. επίσης τις προγενέστερες μελέτες πού το έχουν περι

γράψει ή χρησιμοποιήσει: Ν. 'Ανδριώτης, ((Το Χρονικό του "Αμστερδαμ», Νέα 'Εστία 

10(1931), 846-853 και 914-920, Sophia Antoniadis, «Het Dagboek van een re Amster

dam gevestigde Griekse Koopman», Tijdschrift voor Geschiedenis (Groningen 1956), 

σ. 57-66. Ευχαριστώ πολύ τον Drs Willem Ledeboer, πού προθυμοποιήθηκε να μου με

ταφράσει το κείμενο αυτού του άρθρου. 

6. Σκουβαράς, ο.π., σ. 186. 

7. Στο ΐδιο, σ. 165. 
8. Στο ÎSio, σ. 51. Ό Πρίγκος περιγράφει λεπτομερώς το κτήριο τού χρηματιστη

ρίου, αναφερόμενος στις αριθμημένες 46 κολόνες πού υποβαστάζουν τή στέγη. Γύρω άπό 

κάθε κολόνα στέκονται εκπρόσωποι 4 γενών (εθνοτήτων) και έχουν γραμμένα τι πωλούν 

ή τι αγοράζουν. Στον αριθμό 10 στέκονται οι Ρωμιοί και όλοι όσοι εμπορεύονται στο Λε-

βάντε. Π β. και τήν περιγραφή τής Βύρσας (Bourse) τού "Αμστερνταμ στην 'Εμπορική 

'Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, τ. Γ, Βενετία 1816, σ. 216 (ανατύπωση 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό 'Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 1989). 
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πρόνοιας, πού μεριμνούν για τους φτωχούς, την ελευθερία τών γυναικών 

και, πάνω άπο ολα, την ελευθεροτυπία —«Στην Όλλάνδα τυπώνουν ο,τι 

και αν είναι* και ενάντια στους ίδιους το τυπώνουν», θα σημειώσει9—, 

καθώς και το πνεύμα της άνεξιθρησκείας πού διακρίνει τους 'Ολλανδούς. 

'Ένα από τα κύρια θέματα πού απασχολούσαν τους 'Έλληνες ορθόδο

ξους χριστιανούς πάροικους ήταν ό τακτικός τους εκκλησιασμός. Είχαν πάν

τα το φόβο μη χάσουν το δόγμα τους σε μια έτερόδοξη χώρα. Το δόγμα 

πού, συνειδητά ή ασυνείδητα, ταυτιζόταν με την υπόσταση του γένους, με 

το ρωμαίικο. Επιδίωκαν λοιπόν επίμονα να αποκτήσουν μία δικιά τους 

εκκλησία και έναν παπα για να τή λειτουργεί* γεγονός πού τους επιτράπηκε 

άπό τις ολλανδικές αρχές, μέ τήν προϋπόθεση να παραμένει ανοικτή ή εξώ

θυρα της εκκλησίας και να μήν έχει καμπαναριό, προνόμιο μόνο τών καλβι-

νιστών.10 Στον εκκλησιασμό τών ολιγάριθμων ορθόδοξων πάροικων έρ

χονταν να προστεθούν, κατά περίπτωση, διάφοροι περαστικοί, 'Έλληνες ή 

Ρώσοι ναυτικοί, κληρικοί πού περιδιάβαιναν τις χώρες για ζητεία, Ρώσοι 

επίσημοι επισκέπτες, 'Έλληνες λόγιοι πού έφθαναν εκεί για να τυπώσουν τα 

βιβλία τους, άλλα και 'Ολλανδοί σοψοί^ ελληνιστές ή θεολόγοι, για τους 

όποιους ή ελληνική αρχαιόπρεπη λειτουργία αποτελούσε αντικείμενο επι

στημονικού ενδιαφέροντος και μελέτης. Ό Πρίγκος θα σχολιάσει τήν ονο

μαζόμενη έρασμιακή προφορά τών 'Ολλανδών —«και θαρρείς ότι τινας 

αράπης μίλα, όταν αυτοί μιλούνε τήν ελληνική»— και θα αναφερθεί στην 

απόφαση τών πάροικων να μεταφραστεί ή θεία Λειτουργία στα ολλανδικά, 

προκειμένου να διευκολύνονται οι ξένοι στην κατανόηση του περιεχομένου 

της.11 

Τέλος, ενα άλλο σημείο πού θα επισύρει το βλέμμα του ξένου 'Ανατολί

τη είναι τό ολλανδικό τοπίο. Σε αντίθεση μέ τήν πυκνή βλάστηση της πα

τρίδας του, ό Πρίγκος σχολιάζει τή γύμνια του, άλλα και τις μεθοδικές 

φροντίδες και τα έξοδα, παρ' όλο τό φειδωλό τους πνεύμα διαχείρισης, πού 

καταβάλλουν οι κάτοικοι για να εξωραίσουν τό περιβάλλον τους. 'Αξίζει, 

νομίζω, να παραθέσουμε ενδεικτικά ενα σχετικό χαρακτηριστικό χωρίο: 

9. Σκουβαράς, ο.π., σ. 33. 

10. Σκουβαράς, ο.π., σ. 57. Προληπτικό μέτρο, καθώς φαίνεται, για να μη ζητή

σουν και οι Γάλλοι κάτι παρόμοιο για τους ναούς τών καθολικών. Για τήν ορθόδοξη 

εκκλησία του "Αμστερνταμ βλ. τή μελέτη του V. F. Η. Ε. Van Schaick, «De Russusch-

Griekse Kerk van de H. Catharina te Amsterdam, 1763-1866», Jaarboek Amsteloda-

mum 58 (1956), 236-248, τήν οποία δεν εχω συμβουλευθεί. 

11. Σκουβαράς, ο.π., σ. 77 



Λούκια Δρούλια, ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ «ΑΛΛΟΥ» 99 

«'Εδώ κατά την συνήθεια Οπου γίνεται κάθα χρόνο άρχισαν να σιάζουν τα 

δένδρα. 'Όσα είναι παλιά τα βγάζουν και βάζουν νέα, και δσα στραβά τα 

σιάζουν και κόβουν τα ξεράδια και γράφουν στίχους σε αυτά. Και τα φυτεύ

ουν αραδιασμένα με τη στάθμη, να είναι ίσια, αραδιασμένα με γαϊτάνι και 

ισότιμα στο ύψος και φαρδιά ωσάν φτερούγες ή σαν ριπίδια. Και πολύ εξο-

δο κάνουν σε ετούτο και εις τές χώρες και εις τές έξοχες να είναι με τάξη. 

Και είναι όμορφα το καλοκαίρι δια μορφιά και δια ήσκιο και δια φράχτη. 

Είδε καρπό δεν έχουν ότι είναι φύλλα μόνον. Σε Ολους τους δρόμους και 

στην χώρα [= πόλη] ... τα επιμελούνται πλερωμένοι οι έργάται άπό την χώ

ρα. Με δλες αυτές τις εύμορφιές ότι αξίζει ενα άγριο και αδιόρθωτο δάσος, 

όπου κελαδούνε το Μάη τα αηδόνια δεν αξίζουν όλες οι εύταξίες αύτου-

νώνε.'Έχουν και αυτοί ολίγα παρόμοια και είναι λαγοί μέσα σε αυτά τα δά

ση και κουνέλια όπου κάνουν σε αύτα κυνήγι οι διορισμένοι, ότι δεν είναι 

μήτε αυτό δια καθέναν Οπου θέλει να κυνηγήση, άλλα δια τους έχοντας θέ

λημα [= άδεια] άπό την έξο[υ]σία. "Εχουν και μικρά βουνά αμμώδη και σε 

αυτά είναι πολύ πλήθος κουνέλια, έχοντας τα βουνά τρύπια δια κατοικίες. 

Και είναι εισόδημα αυτά και τά πωλούνε και τά τρώνε οι κάτοικοι. Λίγο 

βλέπουν τό καλοκαίρι και πολλούς μήνες τό χειμώνα, εις τό οποϊον όλα τά 

δένδρα είναι σαν ξεράδια. "Εχουν στές εξοχές τους, στα περιβόλια τους και 

καρπιρά ολίγα δένδρη ωσάν κεράσια, μήλα, απίδια, δαμάσκηνα, λεφτόκα-

ρα, μικρά δένδρα ισιαμε μπόϊ άνθρωπου, καμωμένα και αυτά σά φτερωτή, 

στή μέση κούφια δια νά δέχεται τήν ζέστη του ήλιου όπου ολίγο τόν βλέ

πουν. Να έκαναν αυτή τήν επιμέλεια όπου κάνουν οι Όλλανδέζοι στην 

Ελλάδα οι Ρωμαίοι ήθελε είναι περιβόλια εξαίσια, ότι ό τόπος και τό κλίμα 

του τόπου δίδει χείρα [= βοηθάει] ή ισομετρία τής ζέστης και του κρύου. 

Εκείνα όπου έχουν οι Ρωμαίοι δια τίποτε στα βουνά και στα δάση, ετούτοι 

τά έχουν μέσα σε [γ]λάστρες και σε σπίτια με φωτιά [= θερμοκήπια] διά 

νά μήν παγώσουν τόν χειμώνα, ώς έχουν στον κήπο τής ιατρικής χόρτα.»12 

'Αντίθετα με τις καταγραφές του Πρίγκου γιά τήν 'Ολλανδία, τά γράμματα 

τού Σταμάτη Πέτρου, υπαλλήλου σε εμπορικό οίχο στο "Αμστερνταμ, γιά 

τόν οποϊο θα γίνει λόγος στή συνέχεια, δεν αναφέρονται καθόλου στον τόπο 

παραμονής. Πώς, λοιπόν, μπορεί νά διερωτηθεί κανείς, παρουσιάζεται ή 

εικόνα τού τόπου, αφού δεν γίνεται καμιά σχετική μνεία; Σπεύδω νά διευ-

12. Σκουβαράς, ο.π., σ. 49. 
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κρινίσω Οτι ή εικόνα αναδύεται έμμεσα. Άν υποθέταμε, δηλαδή, ότι δεν 

γνωρίζαμε τίποτε για την Όλλανδία της εποχής, διαβάζοντας τα γράμματα 

του Σταμάτη αντιλαμβανόμαστε αμέσως τήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Και αυτό μέσα από μία άκρως αρνητική κριτική πού τα διατρέχει. 

'Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο. Ό Σταμάτης Πέτρου εγκαθίσταται 

για δεύτερη φορά στό Άμστερνταμ στην περίοδο 1771-1779. Στα πρώτα 

χρόνια βρίσκεται στην πόλη αυτή με τήν ιδιότητα του παραγιού του νεαρού 

Αδαμάντιου Κοραή, ό οποίος είχε σταλεί εκεί για να ασκηθεί στό εμπορικό 

επάγγελμα και να διευθύνει το υποκατάστημα του Σμυρναίου εμπόρου 

Στάθη Θωμά. Ό Πέτρου, άπό τή μεριά του, ήταν επιφορτισμένος να παρα

κολουθεί τή συμπεριφορά και τήν επίδοση του στην εμπορική επιχείρηση 

και να στέλνει τακτικά αναφορές στον προϊστάμενο του στή Σμύρνη. Τα 

σωζόμενα 14 δημοσιευμένα γράμματα του άπό τό Άμστερνταμ καλύπτουν 

μόλις τήν περίοδο 1772-1774. Αποτελούν, ωστόσο, μοναδική πολύτιμη 

πηγή πληροφοριών για τα νεανικά χρόνια του μετέπειτα γνωστού σοφού 

ελληνιστή, πού σφράγισε με τό έργο και τήν προσωπικότητα του τήν περίο

δο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

Οι επιστολές αυτές έχουν ήδη γίνει αντικείμενο εξονυχιστικής μελέτης 

και παρουσίασης, αφού ακριβώς αναφέρονται στην περίοδο της πνευματικής 

και ιδεολογικής διαμόρφωσης τού νέου Κοραή καί στό πλαίσιο μέσα στό 

οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε.13 Συνάμα, έξεικονίζουν τις μεταλλαγές πού 

σηματοδοτεί αυτό πού θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «συνάντηση της 

Ανατολής μέ τή Δύση». Καί επειδή, στην περίπτωση τού Κοραή, ή συνάντη

ση αυτή, της πατροπαράδοτης, δηλαδή, συντηρητικής νοοτροπίας μέ τον 

ευρύτερο χώρο της εκσυγχρονιστικής αστικής ελευθερίας, συνέβη να πραγ

ματοποιηθεί στην Όλλανδία, φυσικό είναι να αναζητήσουμε εδώ, μέσα άπό 

τή ματιά τού συγκεκριμένου παρατηρητή, πληροφορίες σχετικά μέ τον τόπο. 

'Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσες πληροφορίες μπορούν να ανασυστή

σουν τον περιβάλλοντα χώρο μας έρχονται μόνο έμμεσα. Γιατί αυτό πού 

απασχολεί τον αποστολέα κατ' αποκλειστικότητα, εκτός άπό τα θέματα 

της επιχείρησης, είναι ή συμπεριφορά τού Κοραή καί, μάλιστα, ή σταδιακή 

μεταστροφή τής στάσης καί τής νοοτροπίας του, καθώς περνάει ό καιρός. 

'Οξύς παρατηρητής, μέ αμεσότητα καί άπλοϊκότητα στις περιγραφές του 

13. Παραπέμπω εδώ στή νεότερη έκδοση των επιστολών μέ τήν εμπεριστατωμένη 

καί αναλυτική παρουσίαση τους άπό τον Φίλιππο Ήλιου, Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα 

άπό το "Αμστερνταμ, 'Αθήνα, Έρμης, 1976, 114 σ. 
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—τους ολιγογράμματους, άλλωστε, δεν τους απασχολεί το συγγραφικό 

υφός, θά λέγαμε δτι γράφουν χωρίς εξωραϊσμούς την αλληλουχία των σκέ

ψεων τους— εντοπίζει γρήγορα το άγνωστο, το διαφορετικό, το ασυνήθι

στο για τα παραδοσιακά ήθη. Έτσι, λοιπόν, όλες οι προσπάθειες του Κοραή 

να ενταχθεί στή νέα κοινωνία οπού βρέθηκε, νά αποδεχθεί τις νέες άξιες πού 

είχαν διαμορφωθεί, νά αποκτήσει τή νέα γνώση και νά χαρεί το αγαθό της 

ελευθερίας, στις πολλαπλές του εκφάνσεις, προσκρούουν ακριβώς στην ανη

συχία και στο φόβο του παραγιού απέναντι στις αλλαγές και τους νεωτερι

σμούς και, κατά συνέπεια, στην έντονη κατάκριση τους. Είναι φανερό Οτι 

δεν τον αγγίζει καθόλου το πνεύμα του φιλελευθερισμού. 'Αντίθετα μάλι

στα, το αποστρέφεται. 

Διατρέχοντας τις επιστολές τού Σταμάτη Πέτρου και σταχυολογώντας 

τίς επικρίσεις του για τή συμπεριφορά καί γενικά για δλες τίς πράξεις και 

εκδηλώσεις τού Κοραή πού σηματοδοτούν μεταλλαγές στά πιστεύω καί στις 

πρακτικές του, μπορούμε νά πούμε ότι σκιαγραφείται, πίσω άπό τίς γραμ

μές, τό ''Αμστερνταμ, μια πόλη ζωντανή πού προσφέρει ανοίγματα σε όσους, 

βέβαια, είναι σε θέση νά τά αντιληφθούν. Τό "Αμστερνταμ, με τήν ξακουστή 

Μπούρσα του, Οπου όμως, κατά τον Σταμάτη Πέτρου, ό Κοραής δεν συχνά

ζει τακτικά, όπως θά έπρεπε.14 Με τον εμπορικό του κόσμο, όπου ή προσπά

θεια τού Κοραή νά εκσυγχρονίσει τήν εμπορική διαδικασία θεωρείται μεμ-

πτή καί αποτυχημένη εξ ύπαρχής. Με τήν Οπερα, Οπου αντίθετα πηγαίνει 

συχνά, παραμελώντας τή Θεία Αειτουργία τού Σαββάτου στην ορθόδοξη 

εκκλησία. Με τίς κάθε είδους πνευματικές καί πολιτισμικές δυνατότητες πού 

προσφέρει ή πόλη, άπό τίς όποιες επωφελείται ό Κοραής —ακόμα καί συλ

λογή φυσικής ιστορίας θά σκεφθεί νά αποκτήσει, μιμούμενος τους δασκά

λους του—, παρά τόν επιφυλακτικό σχολιασμό τού Σταμάτη Πέτρου.15 

14. Ό Κοραής, από τή μεριά του, κατηγορεί τον Σταμάτη ότι παραμελεί τίς υπη

ρεσίες του προς αυτόν καί τον εμπορικό οίκο: ((Ό κόσμος εύγαίνει από το σπήτι του εις 

τάς δώδεκα ώρας δια τήν μπούρσαν, αυτός εφευγεν από τάς δέκα, καί μετά το γεΰμα εις 

τάς πέντε, πολλάκις καί εις τάς τέσσερας, χωρίς νά στοχασθή δτι είναι δούλος μισθωμέ

νος... », Άδ. Κοραής, 'Αλληλογραφία, τ. Α', 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1964, σ. 5. 

15. Ό χ ι μόνο εντάσσεται καί παρακολουθεί μαθήματα στον πνευματικό κύκλο των 

προοδευτικών φιλοσόφων της πόλης, χάρη στις συστάσεις του φίλου καί δασκάλου του, 

ιερέα του ολλανδικού Προξενείου της Σμύρνης, Bernard Keun, άλλα φροντίζει νά διδα

χθεί κατ' οίκον ολλανδέζικα, εβραϊκά καί ισπανικά, καθώς καί κιθάρα καί γαλλική μου

σική καί τραγούδια, πβ. Β. J. Slot, «Commercial activities ...», ο.π., σ. 77-81 καί Φ. 

Ήλιου, ο.π., σ. 7. 
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'Ακόμα το "Αμστερνταμ, με τα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, Οπου 

συχνάζει και ξενυχτά ό Κοραής, αργώντας το πρωί στη δουλειά του, με τις 

κοπέλες πού έχουν την ελευθερία να πηγαίνουν βόλτα μαζί του και πού τον 

ξεμυαλίζουν, σε βαθμό να κινδυνεύει να αλλάξει δόγμα για να παντρευτεί 

μια λουθηρανή.16 Με τη νέα μόδα στην ενδυμασία, πού υιοθετεί ό Κοραής, 

ώς ενα ακόμα βήμα στην ευρωπαϊκή του ένταξη, φθάνοντας ίσως σε 

ακραίες επιδιώξεις, αν πιστέψουμε τον Πέτρου σχετικά με τις φροντίδες 

του αφεντικού του για την περούκα του, τα καπέλα του, τα υποδήματα του, 

το σπαθί του («Ήγόρασεν και σπαθί. Ώς φαίνεται έχει στο νου του να γίνει 

όφιτζάλος»).17 

Κοινός τόπος σε δλες τις επιστολές είναι ή κατηγορία, δτι ό Κοραής δεν 

εργάζεται Οσο χρειάζεται για να αναπτύξει τήν εμπορική επιχείρηση. Πέρα 

άπό το γεγονός δτι δεν έχει τήν αναγκαία εμπειρία, ό Πέτρου του καταμαρ

τυρεί δτι δεν διαχειρίζεται σωστά, κατά τή γνωστή διαδικασία, τα οίχονο-

μικα10 και οτι απασχολείται με άλλα πράγματα, νεοφανή και μή αποοεκτα. 

Μια άλλη σοβαρή κατηγορία είναι δτι ό Κοραής απομακρύνθηκε σταδιακά 

άπό τήν άσκηση της παραδοσιακής του θρησκευτικής πίστης. Θεωρεί τήν 

τόση ελευθερία επικίνδυνη και θα προτιμήσει τήν εσωστρέφεια. «Ηύρήκεν 

εδώ τήν έλευτερία και πλέον έπεγέντησε [=καμαρώνει] τόν εαυτόν του. Δια 

τούτο ή Ευρώπη δεν είναι δι' εμάς, επειδή τους νέους τους φτείρει, και ό 

Θεός ό άγιος να μας βοηθήσει». Είναι πιά σίγουρος, οτι «ετούτος ό τόπος 

δεν είναι διά ορθοδόξους χριστιανούς».19 'Απαυδισμένος πλέον άπό τόν Κο

ραή, θα εγκαταλείψει το εμπορικό του κατάστημα. 

'Όπως λοιπόν είδαμε, δεν έχουμε να κάνουμε με λόγιους επιστολογρά

φους ή με φημισμένους λογοτέχνες, ούτε με φιλοπερίεργους ταξιδιώτες ή 

εντεταλμένους πράκτορες πού αναζητούν νέες εμπνεύσεις και εμπειρίες, ή 

πληροφορίες πολιτικού και διπλωματικού περιεχομένου. "Εχουμε να κάνου-

16. ((Θα τουρκέψη γλήγορα» ήταν το σχόλιο των συμπατριωτών του, δταν πληρο

φορήθηκαν δτι ό Κοραής σύχναζε στην «καλβίνικη» εκκλησία, Φ. Ήλιου, ο.π., σ. 19. 

17. Φ. Ήλιου, 0.7Γ., σ. 27. Έν τούτοις, δπως αναφέρει ό Δ. Θερειανός, 'Αδαμάντιος 

Κοραής, Α', Τεργέστη 1889, σ. 105-106, το πλήθος των εμπόρων τής 'Ανατολής, πού είχε 

συγκεντρωθεί από τον 17ο αι. στο ''Αμστερνταμ, με τα πολυποίκιλα ενδύματα του είχε 

αποτελέσει «άφορμήν προς τον μέγαν ζωγράφον Ρέμπραντ να γράψη εικόνας εξαίσιας το 

ύψος και τήν φαντασίαν». 

18. Π β. Φ. Ήλιου, ο.π., σ. νε', πού παραπέμπει στή θέση του Σ π . Άσδραχα σχε

τικά με τήν προσαρμογή του εμπόρου Κοραή στον ευρωπαϊκό οικονομικό ορθολογισμό. 

19. Βλ. τα παραθέματα στού Φ. Ήλιου, ο.π., σ. 13 και 25 αντίστοιχα. 
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με με δύο απλούς ανθρώπους του Λεβάντε, πού βρέθηκαν στη Δύση λόγω 

τών εμπορικών τους ενασχολήσεων. 'Όμως το βλέμμα τους, αν και βαθιά 

φορτισμένο άπο τα ίδια παραδοσιακά πρότυπα, είναι φανερό ότι διαφέρει 

ριζικά: τό ενα, του Πρίγκου, βρίσκεται σε εγρήγορση, με κριτική διάθεση 

και δεκτικότητα στον εκσυγχρονισμό, προαγγέλλοντας έτσι τον Νεοελλη

νικό Διαφωτισμό. Τό άλλο, του Σταμάτη Πέτρου, στενόμυαλο και δύσπι

στο, άλλα παρατηρητικό συνάμα, βρίσκει τήν έκφραση του στή στατικότη-

τα, στή μή αλλοίωση της υπάρχουσας οικουμενικής τάξης.20 Ωστόσο, και 

άπό τις δύο τόσο διαφορετικές οπτικές, ή ίδια εικόνα αναδύεται: είτε θετικά 

είτε αρνητικά, τό ''Αμστερνταμ αναγνωρίζεται άπό τα συμφραζόμενα ως 

πόλη τής αστικής ελευθερίας, τής άνεξιθρησκείας, τής ελευθεροτυπίας, τής 

επιτυχημένης και αναπτυσσόμενης οικονομικής ζωής, του υψηλού πνευμα

τικού και καλλιτεχνικού επιπέδου, τέλος τής καινοθηρίας (τού προοδευτι-

σμού), τής νεωτερικότητας. 
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΤΛΙΑ 

20. 'Αγανακτισμένος ό Κοραής μέ τις συκοφαντίες του παραγιοΰ πού είχε και τήν 

ευθύνη να τον προσέχει —ήταν 26 ετών στα 1774— του αποδίδει βαρείς χαρακτηρι

σμούς: ((θεομπαίκτης δεισιδαίμων» ((στενού πνεύματος άνθρωπίσκος, πυγμαΐον κακόν, 

ένας σπιθαμιαΐος σαρδανάπαλος... », γράφει στις 23 Σεπτεμβρίου 1774, 'Αλληλογραφία, 

δ.π., σ. 4. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

