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Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ TOT ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΚΑΪΡΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ TOT ΕΤΑΝΘΙΑ 

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Π Ο ϊ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ό Θεόφιλος Καΐρης με τη λο

γία αδελφή του Ευανθία έχει άρκετήν έκταση, πρέπει όμως αμέσως να 

διευκρινισθεί δτι το περιεχόμενο της δεν παρουσιάζει ανάλογο ενδιαφέρον. 

'Από την αλληλογραφία αύτη έχουν διασωθεί περί τα 140 γράμματα του 

Θεοφίλου και κάπως μεγαλύτερος αριθμός (155) της Ευανθίας. Φυσικά 

ενδείξεις για χαμένες επιστολές σε σημαντικον αριθμό δεν λείπουν. "Οσα 

γράμματα της Ευανθίας έ'χουν διασωθεί είναι δλα σε αυτόγραφα. Είναι 

τά πρωτότυπα, δηλαδή αυτά πού έγραψε ή Ευανθία, τα έστειλε και τα 

διάβασε ό Θεόφιλος" έτσι σώθηκαν και φυλάχθηκαν στο 'Αρχείο Καΐρη. 

Ώ ς προς τον Θεόφιλο, πολλά άπο τα γράμματα του σώθηκαν επίσης σε 

πρωτότυπα και άλλα σε αντίγραφα πού κρατούσε ό Ι'διος σε ειδικό κατά

στιχο. Μικρό μόνον μέρος της αλληλογραφίας αυτής βρίσκεται δημοσιευ

μένο.1 

Οι αδελφοί διατηρούσαν τακτική και συχνή επαφή δρο βρίσκονταν 

μακριά ό ένας άπο τον άλλο, πράγμα πού κατά τα χρόνια 1821-1844 ήταν 

μόνιμη σχεδόν κατάσταση. Ά λ λ α έπί πλέον έζησαν και τελείως διαφορε

τικούς τρόπους ζωής. Οι ποικίλες δραστηριότητες του Θεοφίλου, ε'ίτε στην 

πολιτική απέβλεπαν εϊτε στα εκπαιδευτικά είτε τέλος στην οργάνωση της 

θρησκείας του, δημιούργησαν έναν ευρύτατο κύκλο γνωριμιών πού κατρε-

φτίζεται στα 600 περίπου γράμματα του πού σώθηκαν. 'Αντιθέτως ή αλ

ληλογραφία της Ευανθίας έχει πιο περιορισμένον ορίζοντα. Τα γράμματα 

1. Τήν αλληλογραφία τοϋ Καΐρη και τοϋ κύκλου του ετοιμάζει άπο χρόνια ό γρά
φων για μια θεώρηση των προβλημάτων βλ.το άρθρο του «Ζητήματα της αλληλογρα
φίας τοϋ Καΐρη», στον τόμο Πανελλήνιο Συμπόσιο ((Θεόφιλος Καΐρης» (Άνδρος 6-9 
Σεπτεμβρίου 1984): Πρακτικά, επιμέλεια Γιάννη Κάρα ('Αθήνα 1988), σ. 151-57. 
Στη χρήσιμη επισκόπηση τοϋ Ι. Π. Ζωγράφου, «Βιβλιογραφία Θεοφίλου και Ευαν
θίας Καΐρη», Νέα Εστία 54 (1953), σ. 1125-32, αναγράφονται οί παλαιότερες με
μονωμένες εκδόσεις τών επιστολών για μεταγενέστερες βλ. Δ. Ι. Πολέμης, «Επιλο
γή καιρικής βιβλιογραφίας», Πέταλ,ον 4 (1984), 182-203, και «Συμπλήρωμα καιρι
κής βιβλιογραφίας», αυτόθι 5 (1990), 148-58. 
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πού έστειλε στον αδελφό της, και κατά δεύτερο λόγο σε άλλα συγγενικά 

της πρόσωπα, αποτελούν το κύριο μέρος. Μετά το θάνατο τοΰ Θεοφίλου 

(1853) διατήρησε κάποιαν επικοινωνία με ορισμένους άπο τους φίλους και 

οπαδούς του. Άλλα καθαυτό δικό της κύκλο φίλων καί γνωριμιών δεν α

πέκτησε ποτέ. Ή 'ίδια έ'ζησε κλειστή και απομονωμένη ζωή τόσο στή 

Σύρα (1824-1839) δσο καί στην Άνδρο (1839-1866), δπου φαίνεται δτι 

περιορίστηκε μέσα στο σπίτι της μέχρι το θάνατο της. 

Τήν αλληλογραφία αυτή των δύο αδελφών πρέπει να δούμε μέσα στο χρο

νολογικό πλαίσιο της ζωής καί ειδικότερα τών πολλών ταξιδιών τοΰ Θεο

φίλου. Το διάγραμμα κατωτέρω καταρτίστηκε επί τη βάσει τών ημερο

μηνιών τών επιστολών τοΰ ϊδιου άλλα καί άλλων χρονολογικών ενδείξεων 

πού υπάρχουν σε έκδεδομένες και ανέκδοτες πηγές. Φυσικά παρουσιάζει 

αρκετά κενά ιδίως κατά τήν περίοδο της 'Επαναστάσεως. Περαιτέρω έ

ρευνα θα προσκομίσει τίς επιθυμητές συμπληρώσεις, ομο^ς οι βάσεις τοΰ 

διαγράμματος δεν προβλέπεται δτι θα αλλάξουν. 

Χρονολογικά Θεοφίλου Καΐρη 

Γέννηση στή Χώρα της "Ανδρου 19 'Οκτωβρίου, 17842 

Σπονδές: 

Μαθητής στις Κυδωνιές, Πάτμο(;),Χίο(;) περίπου 1792-1802 

Κούρα καί χειροτονία του σέ διάκονο 18023 

Φοιτητής στην Πίζα 1804(;)-18074 

Φοιτητής στο Παρίσι 1807-Φεβρουάριος 18095 

Κυδωνιές 1809-1810 

Άνδρος 11 Ιουλίου 18106 

"Ανδρος Ίανουάριος-Φεβρουάριος 1811 

2. Ή χρονολογία προέρχεται άπο τον 'Αναστάσιο Ν. Γούδα, Βίοι παράλληλοι 

τών επί της αναγεννήσεως της 'Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 2, 'Αθήνα 1870, 

σ. 163. Ποΰ στηρίχθηκε για τή μηνολόγια δεν αναγράφεται. Πάντως δταν τον Σε

πτέμβριο τοϋ 1851 ό Καΐρης έγραφε τή διαθήκη του, λέει ό 'ίδιος δτι ήταν 67 ετών 

(«το έξηκοστον εβδομον της ηλικίας άγων έτος»), βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Θεόφιλος 

Καιρης, 'Αθήνα 1928, σ. 173. 

3. Λέγεται δτι ήταν τότε 18 ετών, αυτόθι σ. 12. 

4. Δ. Ι. Πολέμη, «'Από τα νεανικά χρόνια τοϋ Καΐρη», Πεταλον 4 (1984), 

204-207. 
5. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Β', 'Αθήνα 1966, σ. 447 καί 512. 

6. 'Αρχείο Θεοφίλου Καΐρη (Ε.-Ε.Κ.), φάκ. 10 άρ. 26. 
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\ιδασκαλ.ική περίοδος: 

"Αφιξη στη Σμύρνη (Ευαγγελική Σχολή) 

'Αποχώρηση άπο τή Σμύρνη 

Σχολή Κυδωνιών 

"Ανδρος 

"Αγιον "Ορος 

"Ανδρος 

11 Φεβρουαρίου, 18117 

τέλος 1811 

Μάρτιος 1812-'Απρίλιος 1821 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1812 

'Ιούλιος 1818 

Αΰγουστος-Σεπτέμβριος 18188 

'Επανάσταση:* 

Λναχώρηση άπο Κυδωνιές 

Διέλευση άπο τα Ψαρά 

Άνδρος 

Τήνος 

"Υδρα(;) 

περιοχές Όλύμπου-Ρούμελης 

Κόρινθος 

"Αργός 

Σύρα (;) 

"Υδρα 

"Ανδρος 

Τριπολιτσά 

αναχώρηση άπο Τριπολιτσά 

άφιξη στή Σαλαμίνα 

περιοδεία στην 'Αθήνα 

Σαλαμίνα 

"Ανδρος 

'Απρίλιος 1821 

'Απρίλιος 1821 1 0 

10 Μαίου 1821 1 1 

10 'Οκτωβρίου 1821 

13 Μαρτίου - 9 Μαΐου 18221 2 

10-15 Μαίου 1822 

24 - μετά 29 'Ιουνίου 1822 

προ 3-μετά 24 Νοεμβρίου 1822 

'Ιανουάριος 1823 

19 'Ιουνίου 1823 

30 'Ιουλίου 1823 

2 Αυγούστου 1823. 

Αύγουστος 1823 

3 'Οκτωβρίου 1823 

Ίανουάριος-Μάρτιος 1824J,Î 

7. Μαργαρίτου Εύαγγελίδου, «Συμβολαί εις τήν ίστορίαν της έκαπιδεύσεως εν 

Μικρά Ασία», Ξενοφάνης 2 (1905), 181. 

8. Αυτόθι, 215. 

9. Κατά τα χρόνια της 'Επαναστάσεως ό Κα'ί'ρης έκαμε πολλές περιοδείες είτε 

ως αγωνιστής ό ίδιος είτε ως αντιπρόσωπος της Άνδρου στις διάφορες 'Εθνοσυνε

λεύσεις. Οί παραμονές του στην Άνδρο ήταν μικρής διάρκειας. 

10. Φεύγοντας άπο τις Κυδωνιές για τήν Άνδρο έμεινε λίγες ήμερες στα Ψαρά 

και έξεφώνησε λόγο στον ναό του 'Αγίου Νικολάου προτρέποντας τους Ψαριανούς 

στον 'Αγώνα, βλ. Κωνσταντίνου Νικόδημου, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, 'Αθήνα 

1862, τ. 1, σ. 403. 

11. Ημερομηνία της κηρύξεως της Επαναστάσεως στην Άνδρο οπού ό Καΐρης 

έπαιξε πρωταρχικό ρόλο, βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Ή "Ανδρος κατά την Έπανάστασιν 

τον 1821, Αθήνα 1930, σ. 41. 

12. Σώθηκε το ημερολόγιο της εκστρατείας στον "Ολυμπο πού κρατούσε ό 

ίδιος, βλ. Ι. Κ. Βογιατζίδου, «Νεοελληνικά ανέκδοτα, 1812-1831», Αελτίον της Ιστο

ρικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας της 'Ελλάδος 1 (1910), 26-38. 

13. Σέ επιστολή της 13 Μαρτίου 1824, λέγεται οτι ό Θεόφιλος είχε «προ ήμε-
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Κρανίδι 

Άνδρος 

Ψαρά 

Σύρα 
Ναύπλιο 

Σύρα 

Σύρα 

Ναύπλιο 

Σύρα 

Ναύπλιο 

Μάρτιος 1824 

'Απρίλιος 1824 

Άπρίλιος-Μάιος 182414 

'Ιούλιος-Αύγουστος 182415 

Σεπτέμβριος 1824 -Φεβρουάριος 1825 1 6 

Φεβρουάριος (;) 1825 

Άπρίλιος-Ίούνιος 1825 1 7 

'Ιούλιος 1825 - Μάρτιος 18261 8 

Αύγουστος 1826 

Νοέμβριος 1826 

Περιοδείες για εράνους στην 'Ελλάδα: 

Πόρος 

Αίγινα 

Κρανίδι 

Σύρα 

Τήνος 

Σαντορίνη 

Σάμος 

Σύρα 

Τήνος 

Σύρα 

Ανδρος 

Ύδρα 

5 Δεκεμβρίου 1827 

12 Δεκεμβρίου 1827 

9 Φεβρουαρίου 1828 

1 Μαρτίου 1828 

10 Μαρτίου 1828 

'Ιούνιος 1828 2 0 

Αΰγουστος-Δεκέμβριος 18282 1 

20 Φεβρουαρίου 1829 

20 Μαρτίου 1829 

29 'Ιουλίου 1829 

Μάρτιος-'Απρίλιος 183022 

23 'Ιουνίου 1830 

ρών» αναχωρήσει άπο τήν Άνδρο για το Κρανίδι, βλ. Βογιατζίδου, ενθ' άνωτ. 8 

(1922), 286. 

14. Κατά τήν εποχή του θανάτου του Βύρωνος, πβ. Νικόδημου, ενθ' άνωτ., 

σ. 401. Στις 8 Μαίου ό "Ανδρου Διονύσιος αποστέλλει στα Ψαρά γράμμα του προς 

τον Θεόφιλο, Βογιατζίδου, αυτόθι, σ. 287. 

15. Αυτόθι, σ. 289. "Εχομε ακόμη επιστολή του άπο τή Σύρα της 21 'Ιουλίου 

1824. 

16. "Εχομε επιστολές του της 2 και 13 'Οκτωβρίου και 30 Δεκεμβρίου 1824· 

πβ. Βογιατζίδου, ενθ" άνωτ., σ. 295-302. 

17. 'Επιστολές του άπο Σύρα: 3 'Απριλίου, 4 και 15 Μαίου 1825. 

18. 'Επιστολές του άπο Ναύπλιο : 25 'Ιουλίου, 2 και 19 Αυγούστου, 10 Σε

πτεμβρίου, 21 'Οκτωβρίου, 5 καΐ 7 Δεκεμβρίου 1825. 

19. Οι χρονολογίες είναι άπο τις επιστολές τοΰ Θεοφίλου και άπο ενδείξεις στο 

'Αρχείο Καΐρη. 

20. Βρισκόταν εκεί τουλάχιστον άπο τις 15 'Ιουνίου και έφυγε μετά τις 27 

Ιουνίου 1828. 

21. Ή παρουσία του μαρτυρεΐται στις 20 Αυγούστου, 5 Νοεμβρίου και 7 Δε

κεμβρίου 1828. 
22. Βρισκόταν στην "Ανδρο στις 2 και 17 'Απριλίου. 
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Αΐγινα 21 'Ιουλίου 1830 

Σπέτσες 29 Σεπτεμβρίου 1830 

Σύρα 31 Δεκεμβρίου 1830 

Χειροτονία του σέ πρεσβύτερο στή Σύρα Μάρτιος 18312 3 

Περιοδεία για εράνονς στο εξωτερικό: 

'Αναχώρηση άπο Σύρα 

"Αφιξη στο Λιβόρνο 

Λιβόρνο 

Γένοβα 

Μασσαλία 

Παρίσι 

Λονδίνο 

'Οξφόρδη 

Μασσαλία 

Βενετία 

Τεργέστη 

Βενετία 

Μόναχο (;) 

Βιέννη 

Λιψία (;)26 

Πέστη 

Βουκουρέστι 

Βρα·ίλα(;) 

Γαλάτσι 

Γιάσι 

2 Μαρτίου 18312 4 

20 Μαρτίου 1831 

10 Μαΐου 1831 

25 'Ιουλίου 1831 

Σεπτέμβριος 183 J - 'Ιούνιος 

24 'Ιουνίου 1832 

28 Αυγούστου 1832 

30 'Οκτωβρίου 1832 

Δεκέμβριος 1832 

'Ιανουάριος 1833 

8 Φεβρουαρίου 1833 

22 'Απριλίου 1833 

Ίούνιος-Αυγουστος 18332 7 

19 Σεπτεμβρίου 1833 

18322 ' 

23. Ά π ο μαρτυρία του ίδιου πού σώζεται σέ ανέκδοτο έγγραφο του 'Αρχείου της 

'Ιεράς Συνόδου. "Ισους ή χειροτονία (άπο τον Μυρρίνης Σωφρόνιο, επίσης 'Ανδριώτη, 

πού διέμενε τότε ως τοποτηρητής στη Σύρα) έγινε εξ αφορμής τής επικείμενης άνα-

χωρήσεως του Θεοφίλου για τή μεγάλη του περιοδεία στην Εύρο^πη. 

24. 'Ομοίως άπο το Αρχείο τής Ίερας Συνόδου 

25. Μαρτυρία για τον 'Ιούνιο 1832 στοΰ Β. Ν. Τατάκη, « Ό Θεόφιλος Καΐρης 

και οι Έλληνες τής 'Αγγλίας ('Ανέκδοτη αλληλογραφία)», 'Αγγλοελληνική 'Επι

θεώρηση 7 (1954/55), 223 σημ. 1. 

26. Σέ επιστολή του τής 29 Δεκεμβρίου, 1832, άπο τήν Τεργέστη δ Καΐρης 

γράφει: «Μετά δύο ή τρεις ημέρας [...] αναχωρώ εντεύθεν δια Βενετίαν μέ το άτμό-

πλευστον εκείθεν δια Μόναχον, έπειτα δια Βιένναν και εκείθεν πάλιν δια Λειψίαν 

δια να εξοικονομήσω τα αναγκαιότερα Ελληνικά βιβλία». 

27. Ό Θεόφιλος βρισκόταν στο Βουκουρέστι στις 4 'Ιουνίου καί 31 Αυγούστου. 

Σώζεται όμως ή έκκληση για εράνους τής Βραΐλας πού ε/ει ημερομηνία 30 Αυγού

στου (οι εκκλήσεις στις διάφορες πόλεις του εξωτερικού έγιναν όταν ό Καΐρης βρι

σκόταν επί τόπου). Στις 31 Αυγούστου γράφει στην αδελφή του άπο το Βουκουρέστι, 

παρουσία στή Βραΐλα τήν προηγούμενη ημέρα δεν είναι νοητή. 
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'Οδησσός 

Κωνσταντινούπολη 

Κυδωνιές 

Σμύρνη 

"Αφιξη στην Άνδρο άπο ^μυρνη 

Περίοδος 'Ορφανοτροφείου. 

Άνδρος 

Σύρα 

'Αθήνα 

Σύρα 

Σύρα 

7 Φεβρουαρίου 1834 

'Ιούνιος-'Οκτώβριος 18342 

'Ιανουάριος 1835 

Ίανουάριος-Μάρτιος 18352 ί 

21 Μαρτίου 1835 3 0 

Μάρτιος 1835-'Οκτώβριος 1839 

27 'Απριλίου 1835 

29 'Ιουνίου 1835 

προ 22 Μαΐου - μετά 7 'Ιουνίου 1839 

προ 4 Σεπτεμβρίου 1839 

Περίοδο; διωγμών και εξοριών: 

'Αναχώρηση άπο Άνδρο 'Οκτώβριος 183932 

Ενώπιον της Συνόδου 21 'Οκτωβρίου 183933 

Άφιξη στη μονή Ευαγγελισμού της Σκιάθου 3 Νοεμβρίου 18393 1 

'Αναχώρηση άπο τή μονή περίπου 15 Μαρτίου 184033 

Άφιξη στή μονή Προφήτου Ήλιου Θήρας περίπου 20 Μαρτίου, 1840 

'Αναχώρηση άπο τή μονή 29 Μαρτίου 1842"6 

Κωνσταντινούπολη 5-15 'Απριλίου 1842 

Σμύρνη 17-18 'Απριλίου 1842 

Σύρα 19-20 'Απριλίου 1842 

Μάλτα 23 'Απριλίου - 15 Μαΐου 1842 

Μασσαλία 20-26 Μαίου 1842 

28. Οι συνδρομές της Πόλης χρονολογούνται στις 21 'Ιουνίου 1834, βλ. Κα

τάλογοι συνδρομής νπερ τον εν " Ανδρω 'Ορφανοτροφείου άπο τον 1831 μέχρι τον 

1835, Ερμούπολη 1835, σ. 17. Έχομε και γράμματα του άπο τήν Πόλη: 10 Αυ

γούστου, 15 Σεπτεμβρίου και 26 'Οκτωβρίου 1834. 

29. Προφανώς έφυγε ό Θεόφιλος μέ καράβι άπο τήν Πόλη και ταξίδεψε στή 

Σμύρνη μέσω Κυδωνιών δέν μαρτυρεΐται πόσο έ'μεινε στην τελευταία αύτη πόλη. 

30. Ά π ο ανέκδοτο έγγραφο στο Αρχείο της 'Ιεράς Συνόδου. 

31. Τα χρονολογικά άπο ενδείξεις των επιστολών. 

32. Πασχάλη, Θεόφι/.ος Καΐρης, σ. 128. 

33. Κο^νσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, Τά σωζόμενα εκκλησιαστικά 

συγγράμματα, 'Αθήνα 1864, σ. 418. 

34. Ι. Ν. Φραγκούλα, « Ό εν τή μονή Σκιάθου περιορισμός του Θεοφίλου Καΐ-

ρη», Θεολογία 12 (1934), 337. 

35. Αυτόθι 13 (1935), 43. 

36. Διασώθηκε ενα σύντομο ημερολόγιο του Καΐρη δπου καταγράφει τις κινή

σεις του μεταξύ 29 Μαρτίου και 9 Μαΐου 1842, βλ. Δ. Ι. Πολέμη, «'Εκ τοϋ 'Αρχείου 

του Θεοφίλου Καΐρη», Ό 'Ερανιστής 13 (1975), 235-37. 
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Παρίσι Ίούνιος-Σεπτέμβριος 18423 7 

Λονδίνο περίπου 21 Σεπτεμβρίου 1842 - 7 'Ιου

λίου 1843 

Μάντσεστερ 7-29 'Ιουλίου 1843 

Λονδίνο 'Ιούλιος-Αύγουστος 1843?'8 

Παρίσι Αύγουστος 1843 : '9 

Μασσαλία 15-21 Σεπτεμβρίου 1843 

Σύρα 1(;)-9'Οκτωβρίου 1843 4 0 

Μάλτα 13 'Οκτωβρίου 18434 1 

Μασσαλία Νοέμβριος 1843 -'Ιούνιος 1844 

"Ανδρος 'Ιούλιος 1844-Δεκέμβριος 185242 

Δίκη στή Σύρα 20-21 Δεκεμβρίου 185243 

Θάνατος στις φυλακές 9 'Ιανουαρίου 18534 1 

Χρονολογικά Ευανθίας Καΐρη 

Γέννηση στή Χώρα της "Ανδρου 17994 5 

Κυδωνιές μέχρι 'Απρίλιο 1821 4 6 

"Ανδρος 'Απρίλιος 1821 - καλοκαίρι 1824 

Σύρα καλοκαίρι 1824 - καλοκαίρι 18394 7 

37. Στο Παρίσι έ'μεινε περίπου τρεις μήνες, όπως ό ίδιος γράφει- έχομε γράμ

ματα του άπο έκεϊ στις 7 'Ιουνίου και 5 Σεπτεμβρίου 1842. 

38. Γράμματα του άπο εκεί στίς 29 'Ιουλίου, 1 και 9 Αυγούστου 1843. 

39. 'Ομοίως στις 29 και 31 Αυγούστου 1843. 

40. Πρόκειται περί της ανεπιτυχούς απόπειρας του Καΐρη να επιστρέψει στην 

Ελλάδα. Τελικώς δεν του επετράπη να αποβιβασθεί στή Σύρα, δπου είχε φθάσει με 

καράβι άπο τή Μασσαλία. 

41. Έμεινε στή Μάλτα περίπου 15 ήμερες. 

42. Κατά το μακρό αυτό διάστημα ό Καΐρης δεν έφυγε καθόλου άπο τήν "Ανδρο. 

43. Πασχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, σ. 178. 

44. Αυτόθι, σ. 192-93. 
45. Ή χρονολογία πού αναφέρεται πάντοτε στηρίζεται στή γνο^στή επιστολή 

της Ευανθίας προς τον Κοραή (2 Αυγούστου 1814), δπου γράφει ότι βρίσκεται στο 

δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας της, πβ. Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Γ' (1979), σ. 

312. 

46. Πότε πήγε ή Ευανθία στο Άιβαλί δεν εΐναι γνωστό ούτε αν ξαναεπισκέ-

φθηκε τήν "Ανδρο πριν άπο τήν 'Επανάσταση. ΜΙ μητέρα της γράφοντας άπο το Ά ι 

βαλί στον σύζυγο της στην Άνδρο κατά το 1808 στέλλει χαιρετίσματα στίς δύο άλλες 

κόρες της χωρίς να αναφέρει τήν Ευανθία, βλ. Δ. Ι. Πολέμη, «Μία επιστολή της Α 

σημίνας Καΐρη», Πέταλον 4 (1984), ίδίοος σ. 209. Αυτό μάλλον προϋποθέτει οτι ή 

Ευανθία πού ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας ζούσε κοντά στή μητέρα της στο 

Άιβαλί. 

47. Ή επιστροφή στην Άνδρο δεν είχε σχέση με τα δραματικά γεγονότα τών 

θερινών μηνών του 1839 πού κατέληξαν στή σύλληψη του Καΐρη. Στο γράμμα της της 
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"Ανδρος καλοκαίρι 1839-1866 
Θάνατος στη Χώρα 8 Αυγούστου 1866 J 8 

Ή πρώτη επιστολή της Ευανθίας προς τον Θεόφιλο πού έ'χομε χρονολο

γείται στο 1821. Έ ά ν κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αλληλογρα

φία μεταξύ τους, δεν το γνωρίζομε. Οι δύο αδελφοί κατοικούσαν στο ίδιο 

σπίτι στις Κυδωνιές καί πιθανότατα ό Θεόφιλος κατά τις σύντομες απο

μακρύνσεις του για ταξίδια στην "Ανδρο και στο "Αγιον "Ορος δεν έγραψε 

καθόλου προς την αδελφή του. Ουσιαστικώς λοιπόν ή αλληλογραφία αρ

χίζει στο 1821, όταν μετά την κήρυξη της'Επαναστάσεως στην "Ανδρο ο? 

περιστάσεις ανάγκασαν τον Θεόφιλο να αφήσει τήν πατρίδα του και να 

ταξιδεύει άπο τόπο σε τόπο ε'ίτε ως αγωνιστής είτε ως πληρεξούσιος της 

"Ανδρου είτε, τέλος, για να συγκεντρώνει συνδρομές για το ίδρυμα του. Ή 

Ευανθία έζησε για λίγο στην "Ανδρο, άλλα το 1824 συνόδεψε τον αδελφό 

της Δημήτριο πού εμπορευόταν στή Σύρα. 

Κατωτέρω επιχειρείται μια αναγραφή της γνωστής αλληλογραφίας τών 

δύο αδελφών (Θ.Κ.=Θεόφιλος Καΐρης, Ε.Κ.=Εύανθία Καΐρη), σωζόμε

νης και χαμένης. Στον ίδιο στίχο σημειώθηκαν οι επιστολές οι όποιες άλ-

ληλοεξαρτώνται, δηλαδή ή μία, αυτή πού έ'χει νεότερη /ρονολογία, είναι 

απάντηση της άλλης. Σέ αγκύλες είναι οι χαμένες επιστολές για τις οποίες 

δμως υπάρχει μνεία στα σωζόμενα κείμενα. Ή μνεία αυτή άλλοτε είναι 

αρκετά σαφής καί γνωρίζομε καί τήν ημερομηνία του χαμένου γράμματος 

καί άλλοτε αόριστη, άλλα πάντως αναφέρεται σέ κείμενο πού διαβάστηκε 

μέν άπο τον αποδέκτη άλλα δέν σώθηκε. Φυσικά δεν λείπουν πιθανές ανα

φορές σέ άλλες χαμένες επιστολές οι όποιες όμως δέν σημειώνονται κατω

τέρω. 'Αναφορές πού γίνονται σέ μεταγενέστερα γράμματα του αποδέκτη 

σημειώθηκαν μέ βέλη. 

24 'Απριλίου 1839, γράφει οτι αποφάσισε πλέον να επιστρέψει στην Άνδρο άλλα 
περιμένει πρώτα το ταξίδι του Θεοφίλου στή Σύρα. 

48. Δ. Π. Πασχάλη, Ευανθία Καΐρη, 'Αθήνα 1929, σ. 33' Δ. Ι. Πολέμη, «Οι
κογενειακά σημειώματα της Ευανθίας Καΐρη», Πεταλον 4 (1984), ιδίως σ. 214. 
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"Ετος 

1821: 10 'Οκτ. 

Θ.Κ. 

1822: 29 Ίουν. 

Γάπο Σύρας, τάς εξ "Υδρας] 

24 Χοεμβρ. 

1823: 

[απολεσθείσα επιστολή μου] 

20 Ίουν. 

[29 Ίουλ.] 

6 Σεπτ. 

3 'Οκτ. 

1824: [επιστολή] 

[28 Σεπτ.] 

13 Ό κ τ . 

[επιστολή] 

[5 Δεκ.] 

1825: [16 Δεκ.] 

[επιστολή] 

[12, 14 Ιαν. ] 

[25 Ίουλ.] 

[1 Αύγ.] 

10 Σεπτ. 

[29 Αύγ.] 

[19 Σεπτ.] 

[9 Νοεμβρ.] 

[16 Νοεμβρ.] 

[21 Νοεμβρ.] 

[7 Δεκ.] 

[9,15 Δεκ.] 

1826: [19, 26 Δεκ.] 

Ε.Κ. 

Ίούλ. 

4 Νοεμβρ. 

[τάς έπιστολάς σου] 

25 Ίαν. 

8 Φεβρ. 

10 Μάρτ. 

19 'Απρ. 

15 Μαΐου 

[δια "Τδοας επιστολή] 
2 Ίουν. 

26 Ίουν. 

[11 Αύγ.] 

19 Σεπτ. 

2 Μαΐου 

25 Σεπτ. 

13 Ό κ τ . 

24 Ό κ τ . 

I Νοεμβρ. 

3 Νοεμβρ. 

24 Νοεμβρ. 

10 Δεκ. 

13 Δεκ. 

4 Ίαν. 

12 Ίαν. 

[20 Ιαν. ] 

3 Φεβρ. 

14 Φεβρ. 

13 Ίουλ. 

30 Ίουλ. 

18 Αύγ. 

29 Αύγ. 

3 Σεπτ. 

7 Ό κ τ . 

I I Ό κ τ . 

24 Νοεμβρ. 

27 Νοεμβρ. 

30 Νοεμβρ. 

[επιστολή] 
29 Δεκ. 

8 Ίαν. 
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1826: [25, 29 Ιαν.] 

[1, 17 ,22,24,25 Φεβρ.] 

1827: [επιστολή] 

[9, 15, 27 'Οκτ., 5 Νοεμβρ.] 

[8, 22 Νοεμβρ., 4 Δεκ.] 

[13 Δεκ.] 

1828: [26 Δεκ., 4 Ιαν.] 

[1η εκ Σαντορίνης] 

17 Ίουν. 

[5η επιστολή] 

20 Αύγ. 

4830: 2 'Απρ. 

17 'Απρ. 

1831: [20 Μάρτ.], 22 Μάρτ. 
[20, 21/30 Α π ρ . ] 

10 Μαΐου 

5 Ό κ τ . 

1832: 25 Φεβρ. 

29 Δεκ. 

1833 

1834 

1835 

1836: 

31 Αύγ. 

26 Ό κ τ . 

6 'Απρ. 

29 Ίουν. 

4 Σεπτ. 

[15 Σεπτ.] 

18 Σεπτ. 

23 Σεπτ. 

28 Σεπτ. 

8 Όκτ. 

9 Όκτ. 

19 Όκτ. 

24 Όκτ. 

4 Νοεμβρ. 

7 Νοεμβρ. 

12 Νοεμβρ. 

23 Νοεμβρ 

17 Δεκ. 

2 Ίαν. 

21 Ίαν. 

26 Ίαν. 

24 Φεβρ. 

15 Μάρτ. 

15 Όκτ. 

12 Νοεμβρ. 

19 Δεκ. 

27 Δεκ. 

10 Ίαν. 

1 Αύγ. 

[31 Μάρτ.] 

[15 Απρ.] 

3 Ίουν. 

20 Ίουν. 

[επιστολή] 

7 Σεπτ. 

23 Σεπτ. 

25 Σεπτ. 

2 Ό κ τ . 

12 Ό κ τ . 

24 Ό κ τ . 

29 Ό κ τ . 

1 Νοεμβρ. 

4 Νοεμβρ. 

12 Νοεμβρ. 

28 Νοεμβρ. 

[επιστολή] 

29 Δεκ. 

13 Ίαν. 

14 Φεβρ. 
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1836: 26 Ίαν. 

13 Φεβρ. 

21 Φεβρ. 

27 Φεβρ. 

[2 ΛΙαρτ.] 

[10 Μάρτ.] 

19 Μάρτ. 

6 'Απρ. 

9 Ά π ρ . 

20 'Απρ. 

30 Ά π ρ . 

12 Μαίου 

[21, 27 Μαΐου] 

29 Μαΐου 

5 Ίουν. 

[1 Ίουλ.] 

[7 Ίουλ.] 

7 Ίουλ. (διάφορος) 

10 Ίουλ. 

14 Ίουλ. 

15 Ίουλ. 

21 Ίουλ. 

[27 Ίουλ.] 

1 Αύγ. 

4 Αύγ. 

10 Αύγ. 

18 Αύγ. 

[19 Αύγ.] 

26 Αύγ. 

17 Σεπτ. 

15 Ό κ τ . 

24 Ό κ τ . 

18 Νοεμβρ. 

1 Δεκ. 

31 Ίαν. 

17 Φεβρ. 

24 Φεβρ. 

23 Φεβρ. 

2 Μάρτ. 

4 Μάρτ. 

12 Μάρτ. 

12 Μάρτ. 

16 Μάρτ. 

26 Μάρτ. 

(διάφορος) 

9 Ίουν. 

8 Ίουλ. 

1837: [επιστολή, 1 Φεβρ.] 

[;]Φεβρ· 

[28 Ίουλ.] 

5 Αύγ. 

14 Αύγ. 

25 Αύγ. 

1 Σεπτ. 

[5 Σεπτ.] 

7 Σεπτ. 

3 Ό κ τ . 

20 Ό κ τ . 

9 Νοεμβρ. 

15 Δεκ. 

1 Φεβρ. 

[10 Φεβρ.] 

13 Μάρτ. 
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1838: 

[3 

29 

24 

Απρ.] 

'Απρ. 

Μαίου 

29 Μάιου 

10 

12 

Ίουν. 

Ίουλ. 

[15 Ίουλ.] 

30 

12 

13 

19 

24 

Ίουλ. 

Αύγ. 

Αύγ. 

Αύγ. 

Αύγ. 

30 Αύγ. 

3 Σεπτ. 

6 Σεπτ. 

15 Σεπτ. 

27 Σεπτ. 

3 Όκτ. 

11 Όκτ. 

28 Όκτ. 

10 Νοεμβρ 

14 Δεκ. 

12 Ίαν. 

22 Ίαν. 

21 Φεβρ. 

13 Μάρτ. 

7 'Απρ. 

25 'Απρ. 

12 Μαΐου 

20 Μαΐου 

26 Μαΐου 

1 Ίουν. 

23 Ίουν. 

[19 Ίουλ.] 

6 Σεπτ. 

14 Σεπτ. 

29 Σεπτ. 

13 'Απρ. 

6 Μαίου 

31 Μαΐου 

16 Ίουν. 

8 Ίουλ. 

17 Ίουλ. 

8 Ό κ τ . 

12 Ό κ τ . 

20 Ό κ τ . 

5 Νοεμβρ. 

29 Νοεμβρ. 

23 Δεκ. 

15 Ίαν. 

27 Φεβρ. 

15 Μάρτ. 

21 Μάρτ. 

[15 Απρ.] 

5 Μαΐου 

27 Μαΐου 

8 Ίουν. 

11 Ίουλ. 

31 Αύγ. 

23 Σεπτ. 
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1838: 

1839: 

27 Ό κ τ . 

13 Νοεμβρ. 

27 Νοεμβρ. 

31 Δεκ. 

23 Ίαν. 

3 Φεβρ. 

22 Α π ρ . 

28 Ά π ρ . 

2 Δεκ. 

1840: [17 Απρ.] 

[5 Μαΐου] 

12 Ίουν. -'-

[24 Ίουν.] 

12 Ίουλ. 

[10 Αύγ.] 

29 Ό κ τ . 

[22 Νοεμβρ.] 

1841: 11 Φεβρ. 

[7 Μάρτ.] 

[10 Μάρτ., 2, 18 Απρ. , 5 Μαΐου 

[17 Ίουν., 10 Ίουλ.] 

27 Αύγ. 

17 Σεπτ. 

3 Ό κ τ . 

14(;) Ό κ τ . 

18 Νοεμβρ. 

1842: [18 Φεβρ.(;)] 

14 Α π ρ . 

24 Ά π ο . 

18 Ό κ τ . 

[επιστολή] 

19 Νοεμβρ. 

16 Δεκ. 

25 Ίαν. 

•"-*" 29 Ίαν. 

16 Φεβρ. 

23 Μάρτ. 

15 Ά π ρ . 

24 Ά π ρ . 

11 Νοεμβρ. 

6 Μαίου 

11 Ίουν. 

1 Ίουλ. 

I Αύγ. 

20 Αύγ. 

8 Σεπτ. 

27 Σεπτ. 

16 Ό κ τ . 

II Δεκ. 

28 Φεβρ. 

3 Μάρτ. 

8 Ά π ρ . 

3 1 Μαίου 

9 Αύγ. 

20 Μάρτ. 
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17 Νοεμβρ. 

29 Ίαν. 

26 Ά π ρ . 

5 Ίουλ. 

1 Δεκ. 

21 Δεκ. 

[4 Δεκ.] 

1δ Ίαν. 

2 Μάρτ. 

4 Ί α ; . 

Ή αλληλογραφία μεταξύ των δύο αδελφών ουσιαστικώς στάματα στο 

1844, τότε δηλαδή πού οριστικά πια επέστρεψε στην "Ανδρο δ Θεόφιλος. 

"Εκτοτε και οι δύο ζούσαν στη Χώρα, ή Ευανθία στο οικογενειακό τους 

σπίτι, ό δε Θεόφιλος φαίνεται δτι περνούσε τον περισσότερο καιρό του στο 

σχεδόν έρημο πια 'Ορφανοτροφείο ανάμεσα στην πληθώρα τών βιβλίων 

του" εκεί συνήθως τον έβλεπαν οί διάφοροι φίλοι του και επισκέπτες. Μετά 

λοιπόν το 1844 δέν έχομε γράμματα. 'Εξαίρεση αποτελούν οί δύο επιστο

λές πού έστειλε άπα τή Σύρα ό Θεόφιλος στην Ευανθία μετά τή δίκη του 

και λίγο πριν άπο το θάνατο του. Οί επιστολές αυτές είναι καί οί τελευ

ταίες πού έχομε άπο τον 'ίδιο —'ίσως δέν πρόφθασε να γράψει άλλες. Παρ' 

δλες τίς πρόσφατες δοκιμασίες του, ή αισιοδοξία δέν τον έχει εγκαταλείψει. 

'Ακούεται, γράφει, δτι «θέλει γενεί δεκτή ή άναίρεσις και θέλει άκυρωθή 

ή καθ' ημών άπόφασις τών ενταύθα πλημμελειοδικών... Και έαν τούτο 

άληθεύση, 'ίσως δια πρώτης ευκαιρίας μετά τινας ημέρας πλεύσωμεν εις 

τα αύτόσε». Σέ μία εβδομάδα ήταν πεθαμένος. 

"Οταν αρχίζει τα γράμματα της, ή Ευανθία απευθύνεται στον αδελφό 

της μέ τήν προσφώνηση «'Αγαπητέ αδελφέ και διδάσκαλε», τήν οποία χρη

σιμοποιεί πάντοτε μέχρι το 1831. 'Από το 1835 —δταν πια είναι 36 ετών— 

έχομε το απλούστερο «'Αγαπητέ αδελφέ». Για τήν περίοδο 1831-1835, 

δηλαδή κατά τα χρόνια της μεγάλης περιοδείας τοΰ Θεοφίλου στο έξωτερι-

1842: 5 Σεπτ. 

23 'Οκτ. 

12 Δεκ. 

1843: 23 Μάρτ.. 

23 Ίουν. 

9 Αύγ. 

9 Ό κ τ . 

13 Ό κ τ . 

8 Χοεμβρ, 

30 Χοεμβρ. 

1844: 1 Ίαν. 

21 Φεβρ. 

2 'Απρ. 

30 Ά π ρ . 

21 Μαΐου 

1852: 25 Δεκ. 

1853: 2 Ίαν. 
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κό, δεν σώθηκαν γράμματα της. Του Θεοφίλου ή προσφώνηση είναι πάν

τοτε «'Αγαπητή Ευανθία». 

Είπαμε στην άρ/ή δτι το ενδιαφέρον πού παρουσιάζει ή αλληλογραφία 

αύτη δεν είναι ανάλογο με την έκταση της. Και πράγματι, θα περίμενε 

κανείς πολύ περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια και τη δράση του 

Θεοφίλου πού σε καμιά περίοδο της ζωής του δεν έμεινε αργόσχολος. "Ο

μως ή ανάγνωση του συνόλου τής αλληλογραφίας αυτής κατά κάποιο τρό

πο απογοητεύει. Ό ερευνητής των πραγμάτων του 'Ορφανοτροφείου και 

τής ζωής του δημιουργού του λίγα σχετικώς θετικά στοιχεία αποκομίζει. 

Και το παράξενο είναι δτι οσο λειτουργούσε το ίδρυμα αύτο (1836-1839) 

ό Θεόφιλος εΐχε να άντιπαλαίσει προς ένα σωρό καίρια προβλήματα πού 

τις πιο πολλές φορές αορίστως μόνον υπαινίσσεται. Ούτε βέβαια τα θρη

σκειολογικά φωτίζονται άπο τις επιστολές αυτές —οι σχετικές απηχήσεις 

ύπάρ/ουν πάντοτε. Μέ λίγα λόγια ή αλληλογραφία κάθε άλλο παρά απο

καλυπτική είναι για τή σκέψη και για το έ'ργο τοΰ Θεοφίλου. 

Και εδώ δεν φαίνεται δτι ή πενιχρότητα αυτή στο περιεχόμενο πρέπει 

ν' αποδοθεί σέ ολιγωρία τού Θεοφίλου. Ό αναγνώστης τής αλληλογραφίας 

αυτής βρίσκεται μπροστά σέ δύο διαφορετικούς επιστολογράφους. Ό Θεό

φιλος είναι προσωπικότητα μέ ασυνήθιστη ακτινοβολία, άνθρωπος μέ ακα

τάβλητη δραστηριότητα και αναζητήσεις στον ψυχικό του κόσμο, πού τε

λικά τον οδήγησαν σέ μοιραίες κρίσεις. "Εχει ακόμη το χάρισμα να γρά

φει άνετα και μέ θαυμαστή σαφήνεια- τα κείμενα του διακρίνει ιδιαίτερη 

χάρη και ευγένεια αισθημάτων πού σχεδόν πάντοτε απολήγουν σέ απο

φυγή τής κοινοτοπίας και εξυψώνονται για ν' αποκτήσουν μορφή λογοτε

χνική. Τα στοιχεία αυτά απουσιάζουν τελείως άπο τίς επιστολές τής Ευ

ανθίας. Ύπο τήν επίδραση τοΰ αδελφού της, κατάφερε ή ίδια να μάθει με

ρικά γράμματα στις Κυδωνιές, ακόμη και λίγα γαλλικά, άλλα παρά το συγ

γραφικό της έργο (πού όταν κάποτε μελετηθεί επισταμένως θα προβάλει 

ίσως ή πτώχεια του) χάσμα τή χώριζε άπο τον κόσμο τοΰ Θεοφίλου. "Οχι 

μόνον ή ίδια δέν έχει να πει τίποτα το σημαντικό, άλλα δεν είναι σέ θέση 

να παρακολουθεί τον αδελφό της ούτε στις εκπαιδευτικές του δραστη

ριότητες ούτε στις πνευματικές του ανησυχίες. Αύτο πού μπορεί να τοΰ 

δώσει, καί τοΰ το δίνει πλήρως, είναι ή κοινή ενθάρρυνση μιας πολύ αφο

σιωμένης αδελφής, πράγμα πού φυσικά δέν είναι λίγο. Δέν είναι λοιπόν 

εκπληκτικό δτι ή χτυπητή αυτή διαφορά μεταξύ τών δύο στάθηκε φραγμός 

στον εμπλουτισμό τοΰ περιεχομένου τής αλληλογραφίας. Ή Ευανθία δέν 

μπόρεσε —ούτε φαίνεται δτι προσπάθησε— να εισχωρήσει στον πλούσιο 

πνευματικό κόσμο τοΰ άδελφοΰ της. 
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Τις αρετές των επιστολών του Θεοφίλου έχει συνοψίσει δ γράφων σε 

άλλο δημοσίευμα του 4 9 και είναι περιττον να επαναλαμβάνονται έδώ. Της 

Ευανθίας τα κείμενα τα χαρακτηρίζει ασυγκράτητη πολυλογία, έλλειψη 

ιδεών και αφόρητη κοινοτοπία. "Ενα ή μάλλον δύο είναι τα μοτίβα πού 

κυριαρχούν άπο την αρχή μέχρι το τέλος: Πρώτον ή λύπη της δταν δεν 

λαβαίνει γράμματα του Θεοφίλου και δεύτερον ή χαρά της δταν λαβαίνει. 

Είναι ακούραστη ή Ευανθία να επαναλαμβάνει σέ κάθε επιστολή της σχε

δόν τα αισθήματα αυτά. Τόσο πολύ πού κάποτε διερωτάται κανείς αν αξί

ζει ή δημοσίευση του corpus των επιστολών της. 

Ά ς σταθούμε σέ μιαν επιστολή της Ευανθίας πού είναι χαρακτηριστι

κή της νοοτροπίας της και αποκαλυπτική ως προς τον ψυχικό της κόσμο. 

Γράφει στίς 2 Μαΐου 1824* ό Θεόφιλος βρισκόταν τότε στα Ψαρά. Ή 

Ευανθία, κατά τήν προηγούμενη ημέρα (τήν Πρωτομαγιά!), είχε κάμει 

μια εκδρομή με τα αδέλφια της και άλλους συγγενείς σ' ένα γραφικό τους 

κτήμα στα Λιβάδια. Ά π ο ενα παλαιό σπίτι σ' ενα ύψωμα μπορούσε να 

να δει κανείς μακριά. Ά ς άφήσομε τήν Ί'δια να τα πει: «'Απ' αυτού βλέπει 

τις... τήν Χίον, το μέρος τών Ψαρών, εις το όποιον έπροσήλωσα τους ο

φθαλμούς μου, σέ έχαιρέτησα, και ή καρδία μου έσπαράχθη- άλλ' άπαξ 

νομίζεις, φίλε αδελφέ, δτι έστρεψα τους οφθαλμούς μου προς εκείνον το 

μέρος; οχι, πολλάκις, στενάζουσα, αδημονούσα και καταρωμένη τήν βά-

σκανον τύχην, ήτις σέ έπεμψε πάλιν μακράν άπο εμέ' μή δυναμένη δε να 

κάμω άλλο, έπευχόμην να λάβω καν έως το εσπέρας περιπόθητόν μοι έπι-

στολήν σου. Έ ν ω δε εύχόμην δι' αύτο έμαθον, δτι ήλθε πλοΐον έκ Ψαρών, 

και ό περιπόθητος αδελφός μου δεν πέμπει έπιστολήν. Ή κεφαλή μ,ου, φίλε 

αδελφέ, έταράχθη, ή καρδία μου ετρεμεν, επειδή δεν ήξευρον τήν αίτίαν, 

αλλ' έπαρηγορήθην ολίγον διότι με είπον, δτι έρχεται και άλλον πλοΐον. 

Μετά το γεύμα ήλθον και παιγνίδια, έχορεύσαμεν ολίγον, έφθασαν πολλοί 

χωρικοί καί χωρικαί δια να χορεύσωσι- δεν δύναμαι να σέ περιγράψω πόσον 

ήθελε με ευχαριστήσει τούτο αν δεν μέ έλεγεν ή συνείδησίς μου, Ευανθία, 

ό αγαπητός αδελφός σου δεν σέ έπεμψεν έπιστολήν, καί σύ εύθυμεϊς; σύ 

γελάς δια τους άνοστους χορούς τών χωρικών; δια τα άτακτα των κινή

ματα; δια τον παράξενον στολισμον τών γυναικών των;» Μετά άπο αύτο 

το γλέντι επέστρεψαν το βράδυ στο σπίτι τους. Καί συνεχίζεται ή επιστο

λή: «Έφθάσαμεν τελευταΐον εις τον οίκον, έμαθον, δτι έπεμψας έπιστολήν, 

έχάρην μεγάλως, έλαφρο^θεΐσα άπο τους είκασμούς. Πρέπει, φίλε αδελφέ, 

να σοΰ ζητήσω συγγνώμην, διότι δεν τήν άνέγνωσα παρευθύς* άλλ' έδόθην 

49. Πολέμη, «Ζητήματα της αλληλογραφίας του Καΐρη», ενθ' άνωτ., σ. 155-56. 
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πάλιν είς τον χορόν, είμαι δε βεβαία, δτι θέλεις με συγχωρήσει. Μόλις δε 

άνεχώρησαν οι άνθρωποι και αυτό ήτον το πρώτον έργον μου* με έχαρο-

ποίησεν επειδή εμαθον δι' αυτής, δτι υγιαίνεις...)) 

Έ τ σ ι παρά την αγωνία για την καθυστέρηση του γράμματος του αδελ

φού της, παρά τις τύψεις πού ένιωθε επειδή χαιρόταν στή διασκέδαση, ή 

Ευανθία δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να διακόψει τόν χορό για λίγες 

στιγμές και να διαβάσει τό γράμμα πού τόσο λέει δτι το περίμενε. Τουλά

χιστον έδώ καταλαβαίνεις τη γυναίκα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει 

μια νέα 25 ετών πού επιζητεί τις απολαύσεις της ζωής. "Αλλωστε οί μαρ

τυρίες είναι σαφείς δτι ή Ευανθία διέθετε αρκετά φυσικά προσόντα.5 0 Φαί

νεται δτι ό χορός τή γοήτευε. Και σε άλλη επιστολή της (24 Νοεμβρίου 

1824) διηγείται δτι πήγε σε δύο κοσμικούς χορούς στή Σύρα. 

Δέν ήταν λοιπόν πλασμένη ή Ευανθία για τή ζωή της απόκοσμης λο

γίας δπου οί περιστάσεις τήν έριξαν. Δέν κατάφερε —δέν γνωρίζομε για 

ποιους λόγους— να παντρευτεί και ή μονότονη ζωή πού περνούσε τήν έφερε 

ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο αδελφό της. Δέν σημαίνει δμως αυτό δτι ή 

'ίδια ήταν ικανοποιημένη. Παίρνοντας αφορμή άπο ενα γράμμα του Θεο

φίλου (29 Σεπτεμβρίου 1838), πού της γράφει δτι θέλει να τή δει ευτυ

χισμένη, του άπαντα (18 'Οκτωβρίου 1838): «...στοχάζεσαι 'ίσως, δτι 

νομίζει [ή αδελφή σου], δτι θέλει ευτυχήσει δι' άλλων μέσων, δια τών ό

ποιων, αν άλλοτε έφαντάζετο, δτι ένδέχετο να άποκατασταθή ευδαίμων, 

αν ποτέ ήλπιζεν. δτι δι' αυτών θέλει εΐναι ευτυχής- ήδη δμως επειδή είναι 

βεβαία, δτι αυτά δέν προξενοΰσι τήν εύτυχίαν του άνθρωπου, καί δια πολ

λά άλλα ακόμη α'ίτια, καί τάς φαντασίας της απέρριψε καί αυτή ή εις δ-

λους τους ανθρώπους δοθείσα έλπίς, καί αυτή μακράν άπ' αυτήν εφυγεν.» 

Μέσα άπο τους μπερδεμένους συλλογισμούς της ή Ευανθία προσπαθεί να 

πείσει τον αδελφό της δτι έχασε πια κάθε ελπίδα για αποκατάσταση, άλλα 

è γάμος δέν θα της έ'φερνε τήν ευτυχία! Ό Θεόφιλος δμως εξακολουθεί 

να τήν παρηγορεί (27 'Οκτωβρίου 1838): «Μάθε λοιπόν, αγαπητή αδελ

φή, δτι ό αδελφός Σου υγιαίνει, δτι κατά πάντα εϊναι ευχαριστημένος, 

ενός μόνον εξαιρουμένου...51 Ε'ίθε καί εκείνο να το ίδή πεπληρωμένον 

καί τότε αναχωρεί άπο τον κόσμον τούτον διόλου ευτυχής. 'Ελπίζει, δτι 

ό πατήρ της άγαθότητος θέλει πληρο')σει τήν ευχή ν του. "Ολα παρέρχονται 

άπο τον άδελφόν Σου έκτος της ελπίδος...»5 2 

50. Πβ. Πασχάλη, Ευανθία Κα'ίρη, σ. 7. 

51. Τα ά~οσιωπητικά του Θεοφίλου. 

52. Όμοίως. 
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Τα χρόνια περνούν καί δ Θεόφιλος νιώθει πια τύψεις πού δεν βοήθησε 

στην αποκατάσταση της αδελφής του. Ή Ευανθία έ'χει τώρα περάσει τα 

σαράντα, ηλικία πού κατά τα χρόνια εκείνα έκανε το γάμο τελείως απίθα

νο. Της γράφει λοιπόν άπο το Παρίσι δπου βρισκόταν εξόριστος (5 Σε

πτεμβρίου 1842): «Πόσον ήθελον έλαφρωθή άπο της καταθλιβούσης με 

άθυμίας, αν έγίνετο τρόπος να εκπληρώσω το προς την φίλην άδελφήν μου 

χρέος μου. Τούτο εύχομαι καθ' έκάστην καί ελπίζω, οτι ό παντός αγαθού 

παροχεύς θέλει προσδεχθή την δέησίν μου.» Ή Ευανθία έχει πλέον χάσει 

κάθε ελπίδα. Ή τ α ν προφανώς υποχρέωση τοΰ Θεοφίλου, ως μεγαλύτερου 

αδελφού, να μεριμνήσει για το γάμο της, φαίνεται οτι δεν έγιναν μεγάλες 

προσπάθειες, ή ίδια βλέπει τώρα οτι ούτε να ελπίζει έπρεπε. Καταθλιπτικά 

είναι αυτά πού γράφει (17 Νοεμβρίου 1842): «Τον βλέπο:» [τον αδελφό 

της]... και λυπημένον διότι δεν δύναται να εκπλήρωση και το προς την 

άδελφήν του, ως λέγει, χρέος του- άλλα διατί να καταθλίβεται δια πράγμα, 

το όποιον δεν δύναται; διατί να λυπήται και δι' αυτό ενώ ήξεύρει, οτι δεν 

είναι τρόπος; Μη λυποΰ, αγαπητέ αδελφέ, μη λυποΰ" διότι καί ή αδελφή 

Σου δεν λυπεΐται πλέον, και μάλιστα άφ' ου άπέρριψεν ήδη μακράν αυτής 

τάς ελπίδας καί δι' άλλα πολλά δια τα όποια, εάν έσκέπτετο καλώς, δεν 

έπρεπε να ελπίζει* και διότι αγνοούσα τι το θέλημα τοΰ Θεού, καί τί εις 

αυτήν συμφέρει, έπεθύμει, ηύχετο, ήλπιζε ματαίως τοσούτους χρόνους, 

καί έλυπεΐτο άποτυγχάνουσα τούτων. Ναι, φίλε αδελφέ, ούτε ελπίζω πλέον 

δια το προ χρόνων πολλών ύποσχεθέν εις έμέ· 5 3 άλλ' ούτε λυπούμαι, εν δε 

μόνον εύχομαι καί επιθυμώ να Σε ιδώ, να ήμαι πλησίον Σου, καί με είναι 

άδιάφορον αν μ,ένω εδώ, ή αν υπάγω εις άλλο μέρος.» 

Ό Θεόφιλος Κα'ίρης δεν είχε μόνον ενεργό επίγνωση τών συνταρακτικών 

γεγονότων τών ημερών του άλλα καί ένα ρομαντικό συναισθηματισμό πού 

τον διοχέτευσε στην υπηρεσία τοΰ εκπαιδευτικού του έργου. Να θυμηθού

με οτι ή πρώτη αρχαιολογική συλλογή της "Ανδρου συγκροτήθηκε μέσα 

στο 'Ορφανοτροφείο, στή μεγαλύτερη αίθουσα του, μαζί με τή βιβλιοθήκη 

καί εκεί με πολλούς κόπους καί δαπάνες μεταφέρθηκαν άπο τήν Παλιόπολη 

αγάλματα καί ανάγλυφα. Άλλα καί τή σύγχρονη του εποχή δεν παρέβλε-

53. Πρόκειται άραγε για κάποιαν ανεκπλήρωτη παλαιά υπόσχεση γάμου άπο 
κάποιον άγνωστο; Σέ παλαιότερο γράμμα του (7 Νοεμβρίου 1835) ό Θεόφιλος της 
έγραφε: «Εϊθε αί περιστάσεις να έλθουν όπωσοϋν δεξιαί... δια να άξιωθη ό αδελ
φός Σου πρίν κλείση τους οφθαλμούς να ίδη τήν εύτυχίαν εκείνης, της οποίας την άλη-
θινήν καί εύτυχίαν και εύδαιμονίαν τόσον έπεθύμησε...» (τά άποσιωπητικά είναι του 
ίδιου). 
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πε. "Ετσι. όταν έμαθε δτι βρισκόταν προς διάλυσιν το καράβι του Μιαούλη 

στη Σύρα, αμέσως έγραψε στην Ευανθία (12 Νοεμβρίου, 1835): (ΓΑν 

ήμπορέση [δ αδελφός τους Δημήτριος], θέλει με κάμει χάριν να με στείλη 

δύο ή τρεις πήχ. ξύλον γερον πολλά και καλόν άπο το καράβι του Μιαού-

λου, οχι δια να χρησιμεύση εις τι άλλα δια να ευρίσκεται εις την Όργανο-

θήκην ώς άληθινον κειμήλιον.» Πόσοι ήταν οι "Ελληνες των χρόνων εκεί

νων πού τους πέρασε άπο το μυαλό ή ιδέα οτι έπρεπε να διαφυλαχθούν 

κάποια ενθυμήματα της Επαναστάσεως; 

Στα γράμματα του ό Θεόφιλος προέτρεπε την Ευανθία να κρατά ημε

ρολόγιο τών συμβάντων και γενικότερα να καταγράφει τις εντυπώσεις της. 

Ό 'ίδιος έδινε το παράδειγμα. Κατά τήν εκστρατεία του 'Ολύμπου (Μάρ-

τιος-Μάιος 1822), οπού πολέμησε και τραυματίστηκε, κράτησε λεπτομε

ρές ημερολόγιο τού διμήνου πού αποτελεί μοναδική πηγή για τις πολεμι

κές επιχειρήσεις.54 Χρόνια πιο μετά άφησε και άλλο περιεκτικό ημερολό

γιο πού καλύπτει νην περίοδο 29 Μαρτίου - 9 Μα'ίου 1824.5 5 

Πολύ χαρακτηριστική είναι μια ανταλλαγή επιστολών κατά το 1823. 

Τον Μάιο του έτους εκείνου ό τουρκικός στόλος περιέπλεε τήν "Ανδρο καί, 

όπως γράφει ή Ευανθία (2 'Ιουνίου 1823), «ευρισκόμεθα οκτώ ημέρας 

ολόκληρους εις άνησυχίαν καί εις φόβον». Τήν κατάσταση είχε περιγρά

ψει μέ πολλές, φαίνεται, λεπτομέρειες πριν περάσει ό κίνδυνος άλλα το 

γράμμα της δεν έ'χει σωθεί. Ό Θεόφιλος, πού βρισκόταν τότε στην Τρι-

πολιτσά, δεν είχε ακόμη λάβει τήν πρώτη, τήν ((δια "Υδρας» επιστολή, 

και προσπαθεί άπο μακριά να εμψυχώσει τήν αδελφή του (20 'Ιουνίου 

1823): «Τις ήθελε πιστεύσει, φίλη αδελφή, όταν μετέφραζες τον ήρωισμον 

της θυγατρός,5 6 οτι ήθελες εύρεθή εις τάς αύτάς περιστάσεις, δτι ήθελες 

ιδεί τον βαρβαρικον στόλον έπαπειλοΰντα τήν "Ανδρον. δτι ήθελες βλέπει 

τους άνδρας να τρέχωσιν εις τα όπλα δια να ύπερασπισθώσιν τήν γήν. εις 

τήν οποίαν έγεννήθησαν, τάς γυναίκας να περιφέρονται τεθορυβημέναι, 

τα παιδία άγνοοΰντα τον κίνδυνον εις τον όποιον εύρίσκοντο; Ναί, αγα

πητή, ήθελον δώσει οχι μίαν άλλα χιλίας ζωάς, αν εύρισκόμην τήν στιγμήν 

αυτήν εις τήν φίλην Πατρίδα, στιγμήν τω οντι ένδοξον δι' αυτήν, καί ήτις 

54. Το ημερολόγιο έχει εκδώσει ό Βογιατζίδης, ενϋ' άνωτ., σ. 26-40. Για αξιο
λόγηση του κειμένου βλ. Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ή εκστρατεία καί ή έπανάστασις εις 
τον "Ολνιιπον κατά τα ετη 1821-1822, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 47-48. 

55. Πολέμη, « Έ κ τοϋ 'Αρχείου του Θεοφίλου Καΐρη», ενθ' άνωτ., σ. 235-37. 
56. Πρόκειται για τή μετάφραση του βιβλίου τοϋ Boiiilly πού κατά προτροπή 

τοϋ Κοραή μετέφρασε ή Ευανθία, Σνμβονλαί προς τήν θυγατέρα μου (Κυδο:>νίαι 
1820). Ό Θεόφιλος αναφέρεται στο κεφάλαιο «Θυγατρος ηρωισμός» (σ. 121-36). 
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δεν θέλει, λησμονηθή βέβαια άπο την Ηστορίαν.57 Πόσον έπεθύμουν αν 

ήτον τρόπος να σημειώνης, δσα καθ' έκάστην εις τήν Πατρίδα συμβαίνου

σα, γράφουσα καθημερινώς τα περιπίπτοντα1 είναι ανάγκη ομο^ς να ση

μείωσης και δσα εξ αρχής συνέβησαν, δια να έχωμεν τουλάχιστον ολίγην 

ίδέαν αυτών, ήτις Ί'σως χρησιμεύσει εις το μετέπειτα.» 5 8 

• Αυτά τα αξιοπρόσεκτα και πολύ λογικά προέπρεπε ό Θεόφιλος, πού 

επιζητούσε την τήρηση ενός λεπτομερούς ημερολογίου τών συμβάντων της 

Επαναστάσεως στην "Ανδρο για να χρησιμεύσει ως Ιστορική πηγή. Ή 

απάντηση της Ευανθίας (26 'Ιουνίου 1823) είναι απογοητευτική: «'Απο

ρώ, φίλε αδελφέ, επειδή και μέ ζητείς να κάμω ήμερολόγιον δια να κατα

γράψω, δσα έδώ συμβαίνουσι περίεργα" διότι κατοικώ περισσότερον από 

δύο ολόκληρα ετη καί κανέν, ούτε 'ίδον, ούτε ήκουσα άξιον περιέργειας· δεν 

θέλω δε λείψει, εάν εις το έξης συμβαίνωσι τινά την περιέργειαν διεγείρον-

τα άπο το να τα καταγράφω. Τούτο μέ προξενεί εύχαρίστησιν καί δχι 

κόπο ν.» 

Δεν είχε λοιπόν δει ούτε ακούσει τίποτα «άξιον περιέργειας» ή Ευαν

θία στην Άνδρο κατά τήν περασμένη διετία. Ή κήρυξη της 'Επαναστά

σεως στην πατρίδα της, δπου είχε διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο ό αδελ

φός της, τα διάφορα νέα τών επιχειρήσεων τοΰ πολέμου πού ασφαλώς 

έ'φθαναν στην Άνδρο, ή εμφάνιση τοΰ τουρκικού στόλου καί ενα σοορο άλλα 

συμβάντα προφανώς θεωρούσε ώς ανάξια μνείας. Άλλα ούτε μετά, παρά 

την υπόσχεση της, κάποιο γεγονός στάθηκε κατά τήν κρίση της ώς απο

φασιστικής σημασίας για να το μνημονεύσει. 

Ή παραμονή τής Ευανθίας στή Σύρα συμπίπτει μέ τήν άλματοίδη α

νάπτυξη τής Έρμουπόλεως, πού άπο ενα καταφύγιο προσφύγουν σε λίγα 

χρόνια διαμορφώθηκε στο πρώτο εμπορικό λιμάνι τής Ελλάδος. Θα περί

μενε ό κάθε ερευνητής δτι τα πολλά γράμματα τής Ευανθίας πού γράφτη

καν άπο τήν Ερμούπολη κατά τήν περίοδο 1824-1839 θα αποτελούσαν κά

ποια μαρτυρία για τήν ανάπτυξη καί τή ζωή αυτής τής πόλεως, πού ήταν 

ενα φαινόμενο μοναδικό. Δεν περιέχουν απολύτως τίποτα. Ούτε εκεί είδε 

ή άκουσε κάτι «άξιον περιέργειας» ή επιστολογράφος. Γράφοντας στον 

αδελφό της (30 Νοεμβρίου 1825) σκέπτεται δτι θα τής ήταν ευχάριστο 

57. Καί όμως το γεγονός παρέμεινε μάλλον αγνουστο, πβ. τή σύντομη εξιστόρη
ση τοϋ Πασχάλη, Ή "Ανδρος κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821, σ. 57, οπού λέγεται 
δτι ό τουρκικός στόλος συγκεντρώθηκε στον Καφηρέα καί μόνον οι μοναχοί τής 
'Αγίας είχαν τρομοκρατηθεί. 

58. 'Ελλιπείς εκδόσεις τής επιστολής άπο τους Βογιατζίδη, έ'ΐ>θ' ÙVCJT., σ. 284, 
καί Πασχάλη, Ευανθία Καΐρη, σ. 20-21. 
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εάν μπορούσε να γράφει περισσότερα σαν να συνομιλεί μαζί του: «Δεν 

έχω να ειπώ δια μάχας, μήτε περί περιέργων να γράψω, δια να διαρκέση 

ολίγον ή συνομιλία μας, το όποιον και επιθυμώ μεγάλους- δύναμαι δε μόνον 

να λέγω, δτι χαίρω μεγάλως μανθάνουσα, δτι ό περισπούδαστος αδελφός 

μου υγιαίνει, οτι λαμβάνω δχι όλίγην εύχαρίστησιν άπο τάς προς έμέ έπι-

στολάς του, και οτι και ημείς ύγιαίνομεν θέλει ειπεί ϊσως οτι και αν εύρι-

σκόμην εις πόλιν τινά, εις την οποίαν ύπάρχουσιν δλα ταύτα, δεν ήθελον 

είμαι ικανή να τα εκθέτω καλώς; είμαι βεβαία, οτι τούτο δεν είναι εις έμέ 

δυνατόν πλην ήθελον χαίρει, οτι έ'χω ΰλην να συνδιαλέγωμαι άρκετήν ώραν 

μετά του αγαπητού αδελφού μου, αυτός δε ήθελε μέ συγχωρεί και ήθελε 

γέλα ως εις παίδουν ψελλίσματα. "Ισως φαίνομαι μουρολόγος δι' αυτά" στο

χάζομαι δμως δτι θέλου τύχει συγγνώμης.» "Οταν τα έ'γγαφε αυτά ή Ευαν

θία ήταν 26 ετών. 

Δέκα χρόνια πέρασαν και ή Ευανθία επαναλαμβάνει, οτι δεν γνωρίζει 

«περίεργα». Και τώρα πιστεύει οτι ή "Ανδρος είχε πιο ενδιαφέροντα πράγ

ματα άπο τή Σύρα ! Γράφει λοιπόν (1 Νοεμβρίου 1835): «Πόσον αν ή-

δυνάμην να τον γράφω τι περισσότερον παρ' οσα τον γράφω πάντοτε ! 

πόσον να ειχον, και να ήμην ένταυτώ και ικανή, να κάμνω εις αυτόν εύα-

ρέστους περιγραφάς. Άλλα πώς; Ήξεύρεις την Σύραν, γνοορίζεις την 

Ε(ύανθίαν). Ευρίσκεται πάντοτε εις το σπήτι, έχει ολίγας συναναστροφάς* 

δθεν ούτε περίεργα ήξεύρει, ούτε περιγραφάς εύαρέστων περιπατούν ευρί

σκει να κάμη. "Εν μόνον καθ' έκάστην συλλογίζεται, οτι κατεδικάσθη να 

μένη εις τήν Σύραν, μακράν, οχι του αγαπητού αδελφού" της μόνον, άλλα 

και του πατρός, και του διδασκάλου, και του ειλικρινούς φίλου, φαντάζε

ται δε και τα δεινά, εις τα όποια αυτός θεληματικώς περιεπλέχθη. Ζητώ 

λοιπόν, φίλε αδελφέ, συγγνώμην αν σε καταβαρύνω πάντοτε μέ τα Ί'δια. 

Ή Άνδρος, μέ φαίνεται, οτι αν θέλη τις δύναται να εύρη άξια περιγραφής, 

και ό αδελφός μου είναι ικανός να τάς κάμνη τοιαύτας, ώστε να τάς εύρί-

σκη τις και καλητέρας άπο αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω όμως τολμήσει 

ποτέ να του ζητήσοο τοιαύτα, ήξεύρουσα τάς ενασχολήσεις του, τους κό

πους του, και τα βάσανα του, και στοχαζομένη, δτι εξέρχεται πολλά σπα

νίως άπο το όρφανοτροφεΐον φέρων πάντοτε κατά νουν τάς ιδέας, τάς ό

ποιας τόσον καλώς έτύπωσεν εις τήν φαντασίαν του.» 

Τα αποσπάσματα πού δόθηκαν ανωτέρω είναι επαρκώς ενδεικτικά. 

Αυτά και μόνον δείχνουν τήν έ'νδεια, ένδεια ιδεών και περιεχομένου, πού 

κυριαρχεί στις επιστολές της Ευανθίας Καΐρη. Και είναι αναπόφευκτο δτι 

και τα γράμματα τοΰ Θεοφίλου, τα όποια δέν πρέπει να ξεχνούμε δτι έχουν 

πάντοτε κάτι να πουν, πού απευθύνονται προς τήν αδελφή του τις πιο πολ-
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λες φορές δεν φθάνουν στο συνηθισμένο τους επίπεδο και παρουσιάζονται 

σχετικώς πενιχρά σε περιεχόμενο. 

Φυσικά ή αλληλογραφία της Ευανθίας δεν περιορίζεται αποκλειστικά 

στον Θεόφιλο. "Εχουν σωθεί αρκετά —'ίσως τα περισσότερα— γράμ

ματα της προς πρόσωπα του στενότερου οικογενειακού της κύκλου κα

θώς επίσης καί άλλα, πολύ λιγότερα, προς φίλους και γνωστούς της. 

Πρέπει να ύποθέσομε οτι οί απώλειες της τελευταίας αυτής κατηγορίας 

τών επιστολών είναι υψηλότερες σε αναλογία. Πάντως τα θέματα πού 

θίγονται έδώ είναι τα καθαρώς προσο^πικά και τα αναφαινόμενα στην 

καθημερινή ζωή. "Ετσι δεν υπάρχει αυτή ή κενότητα πού παρατηρείται 

στα γράμματα προς τον Θεόφιλο. Τουλάχιστον τα κείμενα εκείνα έχουν 

κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ 
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