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ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ

ΚΑΪΡΗ*

'Εκτεταμένη είναι ή αλληλογραφία των αδελφών Θεοφίλου και
Ευανθίας Καΐρη, άλλ' εκ του διασωθέντος μέρους ταύτης ολίγα μόνον
δείγματα ως προς την Εύανθίαν έχουν μέχρι σήμερον δημοσιευθή(1).
Ίδιαίτερον ενδιαφέρον δεν παρουσιάζουν αϊ έπιστολαί αύται μόνον δια
τους μεταξύ τών δύο δεσμούς, άλλα κυρίως δσον άφορα εις τον ορίζοντα
της Ευανθίας έφ' δσον, ώς γνωστόν, αύτη ενατένιζε πάντοτε μετά θαυ
μασμού προς τον πρεσβύτερον άδελφόν της εις τον όποιον και παρέμεινε
εξ ολοκλήρου πιστή τόσον κατά τήν περίοδον του διωγμού δσον και
μετά τον θάνατον του. Δεν είναι δε άνευ σημασίας ή μετά το 1835 έ'λλειψις πάσης λογοτεχνικής παραγωγής έκ μέρους τής Ευανθίας ή οποία
επέζησε μέχρι του 1866. Ή υπερβολική προσήλωσις εις τήν δράσιν και
τάς ιδέας του Θεοφίλου έπεσκίασε πλήρως τυχόν διάθεσιν ή ικανότητα
τής Ευανθίας δια πρωτότυπον έργασίαν. 'Οπωσδήποτε δμως αί πολυ
πληθείς έπιστολαί της έκ τής περιόδου ταύτης, έκδιδόμεναι εν καιρώ,
θα καταστήσουν εν μέρει τουλάχιστον γνωστά τα ενδιαφέροντα και 'ίσως
τάς πνευματικάς της αναζητήσεις.
Αί κατωτέρω τρεις έπιστολαί τής Ευανθίας, δημοσιευόμεναι δια
πρώτην φοράν ενταύθα, εξ δσων ήδυνήθην να εξακριβώσω, προέρχονται,
έκ τοΰ εις 'Αθήνας σωζόμενου αρχείου Θεοφίλου Καΐρη το όποιον
φυλάσσουν οι αδελφοί Δημήτριος καί Νικόλαος Θ. Καΐρη( 2 ). Είναι βε
βαίως αυτόγραφοι και ουσιαστικώς τα υπό τής Ευανθίας εις τον Θεόφιλον άποσταλέντα φύλλα. Τυχόν αντίγραφα κρατηθέντα υπό τής ιδίας
ίσως λανθάνουν σήμερον εντός τών φακέλλων τοΰ αρχείου. Καί αί τρεις
έπιστολαί εγράφησαν έκ τής Έρμουπόλεως Σύρου καί εστάλησαν προς
* Ό καθηγητής κ. Βασίλειος Ν . Τ α τάκης, βαθύς μελετητής καί γνώστης
τοϋ καιρικού έργου, είχε τήν καλώσύνην
ν' ανάγνωση τάς γραμμάς τ α ύ τ α ς καί
να μου γράψη τας παρατηρήσεις του.
Τον κ. Τατάκην ευχαριστώ καί εντεύ
θεν θερμώς.
1. Βλέπε τήν υπό τοϋ Ί . Π . Ζ ω 
γράφου καταρτισθεΐσαν
βιβλιογραφίαν
εις
«Νέαν Έ σ τ ί α ν » , 27 (1953), σ.
1130-32, καί ιδίως Β. Ν . Τατάκη, 'Αν

έκδοτα καιρικά κείμενα, αυτόθι, σ. 1094
καί 1095-97. Αί πέντε έκδοθεΐσαι έ
πιστολαί τής Ευανθίας είναι τών ετών
1822, 1825, 1836, 1839 καί 1 8 4 1 . Δι
πλάσιος περίπου αριθμός επιστολών τοΰ
Θεοφίλου προς τήν Εύανθίαν έχει ω 
σαύτως έκδοθή.
2. Ευχαριστώ καί εντεύθεν αμφότε
ρους δια τήν προθύμως παρασχεθεϊσαν
προς έμέ άδειαν προς μελέτην τοϋ αρ
χείου.
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τον έν "Ανδρω συνεχώς διαμένοντα τότε Θεόφιλον. Είναι άπασαι γεγραμμέναι επί δίφυλλων λευκών, διαστάσεων 0.315X0.22 μ., εις το όπισθεν
δε μέρος αναγράφουν όμοιομόρφως
«Προς

τον σοφον διδάσκαλον
κύριον Θεόφιλον Καΐρην.
Εις "Ανδρον)).

ώστε αναδιπλωμένου του δίφυλλου να εμφαίνεται ό αποδέκτης. Διατη
ρούνται εις άρίστην κατάστασιν.
Εις την έκδοσιν διετηρήθη ή ορθογραφία της Ευανθίας και μερικώς
ή στίξις. "Αλλωστε ουσιώδη ορθογραφικά άβλεπτήματα δεν παρατη
ρούνται '). Ό χωρισμός τών κειμένων εις παραγράφους είναι τοΰ εκδό
του.
Α'
'Αγαπητέ

αδελφέ,

Την παρελθοϋσαν Παρασκευην ελαβον τάς από 4 και 7 Νοεμβρίου
περιποθήτονς μοι επιστολάς Σον.(2) Δεν λέγω δτι τάς εχω προ οφθαλ
μών, δτι μεταβαίνω από την άνάγνωσιν της μιας εις την άνάγνωσιν
της άλλης χωρίς να ηξεύρω που να επιμείνω περισσότερον διότι δύναται
και δ φίλος αδελφός μου να το φαντασθώ, δύναται να φαντασθ-fj την
μεγάλην παρηγορίαν την οποίαν με προξενοϋσιν ai προς εμε επιστολαί
του. Ναι, φίλε αδελφέ, και αν ηθελον το ειπεί, ηθελον ειπεί άλήθειαν
διότι αϊ επιστολαί Σου είναι φιλόστοργου πατρός, είναι σοφοϋ ανδρός,
s
r
άλλα της.. . ( ) Q
αγαπητέ
αδελφέ, πόσην χάριν ηθελον Σε
γνωρίσει αν ενώ μετέβαινες από την μίαν εις την αλλην ήθελες με
σημειώσει τα εις αύτας ευρισκόμενα σφάλματα και μάλιστα της από
1 Νοεμβρίου (*) εις την οποίαν εγραφον μόνον δια να γράφω, εγραφον
δια να γεμίσω την σελίδα και να παρεκτείνω την συνομιλίαν.
Μη λυπήσαι, φίλε αδελφέ, διότι κατοικείς μακράν της αδελφής
Σου ήτις, ώς λέγεις, ήδύνατο να Σε παρηγορά καΐ εις την οποίαν ηδύ1. Διώρθωσα έν τούτοις «Άττάλειας»
(αντί Άτάλιας, έπιστ. Β') και «ωφε
λούμαι» (αντί οφελοϋμαι, έπιστ. Γ').
2. "Αγνωστοι και αϊ δύο αύται επι
στολαί τοΰ Θεοφίλου.

3. Τά άποσιωπητικά είναι της Ευαν
θίας, ύποδηλοΰντα βεβαίως δτι αϊ επι
στολαί της συγκρινόμεναι προς τάς τοΰ
Θεοφίλου είναι άνάξιαι προσοχής.
4. "Αγνωστος προς το παρόν πάρα-

Δ η μ . Ι. Π ο λ έ μ η ς ,
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νασο να κοινολογγ\ς τάς ιδέας σον και να βεβαιόνεσαι περί της αληθείας
των, επειδή οϋτε αρκετή είναι να Σε παρήγορη ούτε ικανή να Σε βεβαιόνη'
λνποϋ μόνον διότι δεν δύναται να τάς άκούη, να τάς μανθάνη και να
νποφέρη με γενναιότητα δσα ή σκληρά τύχη συνέκλωσε καθ' ημών.
'Εγώ, αγαπητέ αδελφέ, πρέπει να επικαλούμαι τον πατέρα τών φώτων(ί)
δια να σε χαρίζη και ζωήν και νγείαν, πρέπει να επικαλούμαι να ελθωσιν
ai περιστάσεις δεξιά . . . (2)
Έπεθύμεις, φίλε αδελφέ, τήν άληθινήν εντνχίαν και ενδαιμονίαν
της αδελφής Σον, αντή δμως δέν εδννήθη να τήν μάθγ). Είμαι βεβαία δτι λνπεΐσαιδι αντό μεγάλως. Στοχάζομαι δε δτι θέλεις παρηγόρηση αν φέργις
κατά νονν δ,τι Σε ήκονσα να λέγης πολλάκις, δτι δ αν&ρωπος
επλάσϋη
δια τήν αιωνιότητα, δτι εδώ λαμβάνει αρχήν ο εις τοντον τον κόσμον
ευρισκόμενος άνθρωπος. Θέλεις με ειπεί δτι το λέγεις βλέπων πόσον
προσπαθονσιν οι άνθρωποι δια τα νομιζόμενα τον κόσμον τούτον αγαθά'Αλλ3 αφ' ον ελαβεν εδώ αρχήν, άφ' ον τον εχαρίσθη να ζή αιωνίως και
να τελειοποιοϋται, με φαίνεται αν εδώ δεν δννηθή να τελειοποιηθη,
είναι δννατον να γενή τοντο εις άλλο τον σύμπαντος μέρος; Θέλεις
με ειπεί πάλιν δτι και εδώ δταν προσπαθήσω τις δύναται να γείνη καλήτερος παρ' δτι είναι δ σημερινός άνθρωπος και δτι άμαρτάνει δταν δεν
προσπαθή. Εις τοντο δεν εχω τι να σε αποκριθώ. "Αν λοιπόν ήτον δννατον τοντο \ εις εμέ, να γενώ δηλ. καλητέρα και να τελειοποιηθώ και
οντω να απολαύσω δ,τι ό αγαπητός μον αδελφός επεθνμησε δι εμέ,
θέλω παρακαλεί θερμώς εκείνον δστις με εβαλεν εις τοντον τον κόσμον
να με σνγχωρήση, να με φώτιση και να με μάθη τήν άληθινήν εντνχίαν
και ενδαιμονίσν τον άνθρώπον ϋ·έλω παρακαλεί να χαρίζη νγείαν
εις το μέσον τον όποιον με έδωκε να σννταξιδεύωμεν όμον εις το μέγα
τον Δημιούργημα και να τον μάθω εντελώς. Σνγχώρησόν μοι, αγαπητέ
αδελφέ, επειδή ηθέλησα να ομιλήσω ώς πεπαιδευμένη.
Σνγχώρησόν
μοι' διότι επιθυμώ να λέγω δ,τι συλλογισθώ εις τον άγαπητον άδελφόν
μον και να με διορθόνη εις δ,τι σφάλλω. Στοχάζομαι δτι δέν εδννήθην
να εκφρασθώ καλώς' πλην και δι αντό ελπίζω δτι θέλω τύχει σνγγνώμης.
Ό

Γεωργάκης

(Ά) ενχαριστήθη

μένει ή εν λόγω επιστολή της Ευανθίας.
1. « Ό πατήρ τών φώτων έφώτισε
[τήν Εύανθίαν] να γράψη όποια έγρα
ψε», επιστολή του Θεοφίλου εις Β. Ν .
Τατάκη, 'Ανέκδοτα
καιρικά
κείμενα,
«Νέα Ε σ τ ί α » , 27 (1953), σ. 1094.

και έχαιρετίσθη

εκ μέρονς

τών

2. Τα άποσιωπητικά της Ευανθίας.
3. Είναι ϊσως ό Γεωργάκης ούτος ό
μετέπειτα θερμός υποστηρικτής του Καΐ'ρη Γεώργιος Π . Λασκαρίδης ό όποιος
φαίνεται ότι τήν έποχήν έκείνην διέμενεν εν Σύρω, πρβλ. Β. Ν . Τατάκη, Ό
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ορφανών (ι) τά όποια χαιρετά και εκείνη εις την οποίαν αποδίδεται,
χωρίς να χρεωστήται, χάρις δια την επιτνχίαν τον σχεδίου και κοψί
ματος τον περιβλήματος
"Οσα αντίτυπα της μεταφράσεως (2) θέλεις
να σταλθώσιν εις την Σμύρνην, πρέπει να τα πέμψης απ αυτόν. "Αν κρίνης εϋλογον να πέμψωμεν μερικά εις τον κύριον Μάκρην(ζ) δια νά πωληθώσι, γράψε νά σε στείλωμεν και άλλα. Τά εις Κυδωνιάς θέλομεν τα
πέμψει άπεδώ. Με φαίνεται δτι 6 περιπόθητος Δημήτριος (^j, δστις
καί ώς εικός Σε προσαγορεύει, Σε έγραψε δτι πωλούνται μία δρ. Ή
σεβάσμια ανάδοχος μου ή ΑΙσυμνία και άπαντες οι γνωστοί και φίλοι,
μάλιστα δε ή φίλη μοι, Σε προσκυνοΰσι.
Τον σεβάσμιον θείον (5)
6
προσκννοϋμεν, τον δε καλόν Ίωάσαφ ( ), τάς άδελφάς και τους λοιπούς
συγγενείς εκ ψνχής άσπαζόμεϋ-α. 'Υγίαινε, αγαπητέ και περιπόθητε
αδελφέ, μη λησμονών την
1835 Νοεμβρίον

12, εν Σνρα
Ε.
Β'

'Αγαπητέ

αδελφέ,

"Οσα εις την από 24 Ανγονστον (Ί) με γράφεις είναι αξιόλογα,
είναι θεία' πλην αν άλλος παρά ό αγαπητός αδελφός μον ήθελεν υποφέρει
δσα και αντός, ήθελον επαινεί και θανμάζη τον άνδρα, ήθελον τον λνπεϊσθαι δι' αντά καί ήθελον με κινεί είς δάκρνα ώς δοκιμάζω τά τοιαντα
άναγινώσκουσα την ζωήν εκείνων δσοι έπροσπάθησαν νά ώφελήσωσι την
ανθρωπότητα και οΐτινες αν και εθεοποιήθησαν από τονς μεταγενεστέρονς των, αν και επαινέθησαν και εθανμάσθησαν παρά πολλών σνγχρόνων των, και νβρίσθησαν και έκατηγορήθησαν καί εξωρίσθ?)σαν και
Θεόφιλος Καΐρης καί οι "Ελληνες
της
'Αγγλίας
(ανέκδοτη
αλληλογραφία},
(('Αγγλοελληνική
Επιθεώρηση»,
7
(1945/55), σ. 226.
1. Τ α εγκαίνια τοΰ 'Ορφανοτροφείου
της "Ανδρου είχον γίνει μόλις προ διμή
νου.
2. Βλ. κατωτέρω.
3. Ένωρίτερον ό Ά . Ά . Μάκρης,
ζών είς Σμύρνην είχε προσφέρει 200
γρόσια υπέρ τοΰ 'Ορφανοτροφείου. Βλ.
Κατάλογοι συνδρομής υπέρ τοΰ εν "Αν-

δρω 'Ορφανοτροφείου
από τον
1831
μέχρι τοΰ 1835, Έρμούπολις 1835, σ. 20.
4. Ό έν Σύρω τότε διαμένων έμ
πορος Δημήτριος Ν. Καΐ'ρης (-J- 1861),
αδελφός τοΰ Θεοφίλου και της Ευανθίας.
5. Πρόκειται περί τοΰ άρχιμανδρίτου Σωφρονίου Εύστρ. Καμπανάκη, εκ
μητρός θείου των δύο αδελφών.
6. "Ετερος αδελφός της
διαμένων τότε έν "Ανδρω.

Ευανθίας

7. "Αγνωστος εισέτι επιστολή.
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τον θάνατον δι' άνταμοιβήν ελαβον. 'Αλλ' είναι αδύνατον να μην ταράττωμαι, είναι αδύνατον να μην σπαράσσεται ή καρδία μου, να μην τρέμω
όταν αυτός τα ύποφέρη, να μην λυπούμαι και να μην θλίβωμαι περισσότερον και από αυτόν τον πάσχοντα φίλον άδελφόν μου διότι ούτε την
παιδείαν του εχω ούτε τα φρονήματα του ούτε την άρετήν του ούτε
την προς τον Θεον πεποίθησίν του ούτε τελευταϊον την άπόφασίν του
και διότι αυτός είναι εις τούτον τον κόσμον και ή χαρά μου και ή παρη
γοριά μου και αύτη ή ζωή μου.
Είπε μοι, αγαπητέ αδελφέ, την αίτίαν, επειδή δεν δύναμαι να την
εννοήσω, δια την οποίαν κατατρέχουσιν ανθρωπον δστις όχι μόνον δεν
θέλει πλούτη, δεν ζητεί ματαίας δόξας, δεν επιθυμεί τιμάς, δεν απαιτεί
αξιώματα, δεν βλάπτει τινά, δεν προσπαθεί να άρπάση ή να υστέρηση
κανένα από τα ονομαζόμενα και νομιζόμενα παρ" δλων σχεδόν ταΰτα
αγαθά, δεν λαμβάνει μισθούς αλλ' έγινε πτωχός, έθυσίασε τα πάντα,
εξωρίσθη δ ϊδιος εις εν σημεϊον της γης (ι) και υποφέρει τόσα δια να
εκπαίδευση ανθρώπους, να τους όδηγή εις τον δρόμον της αρετής, να
τους διδάσκγ\ να εκπληρώσιν δλα αυτών τα καθήκοντα, να τους κάμη
να εννοήσωσι ποία τον αληθή άποτελοϋσιν ανθρωπον και να τους αποκαταστήση τοιούτους ώστε αποβλέποντες εις εν να καταφρονώσιν δλα τα
τοϋ κόσμου τούτου αγαθά και να ελευθερωθώσιν από το να βασανίζωνται δια να τα απολαύσωσιν ώς πολλοί μάταιοι και άθλιοι οϊτινες
κάμνουσι τόσα φρίκης πρόξενα έργα δια να τα άποκτήσωσι \ νομίζοντες
δτι θέλουσι γίνη δι αυτών εύδαίμονες ώς μανθάνουσιν οι κακοδαίμονες
δτι αφ' ου τα επέτυχον, περισσότερον ακόμη εδυστύχησαν. Τον φθονοϋσιν άραγε διότι τον όνομάζουσιν ενάρετον ; Άλ ούτε αυτός ούτε
κανείς άλλος εμποδίζη τους αυτόν φθονοΰντας να γίνωσι και αυτοί ενά
ρετοι. Τον μισοϋσι διότι ευρέθησαν άνθρωποι να τον επαινώσιν ; 'Αλλ'
ό τοιούτος με φαίνεται δτι ευχαριστεί μεν τους αυτόν επαινούντας, επι
θυμεί δε να παύσωσι και από καρδίας εύχεται να γίνωσιν, αν είναι δυνα
τόν, και οι μισούντες αυτόν άξιοι επαίνων.
"Απεκρίθην εις δλα τα προλαβόντα γράμματα Σου. 'Επιθυμώ να
μάθω αν έλαβες τήν δια του εξ 'Αττάλειας(2)
νεανίσκου σταλεϊσαν
επιστολήν μου. Τήν εντύπωσιν τήν οποίαν επροξένησαν εδώ τα διατρέξαντα αυτού θέλεις μάθη παρά του Γιαννάκη(Ζ). Ό περιπόθητος αδελφός
1. Πρβλ. την φράσιν «εις τήν έξορίαν ταύτην εις τήν οποίαν έξωρίσθην»
εις επιστολήν τοΰ Θεοφίλου προς τήν
Εύανθίαν (28 Σεπτεμβρίου, 1835), βλ.

Τατάκη, εν&. άνωτ., σ. 1093.
2. Μαλλον μαθητής τοΰ Κα'ί'ρη ά
γνωστος άλλοθεν.
3. Είναι ούτος ό έξ αδελφής ανεψιός
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μας, ή Σ. ανάδοχος μου ή ΑΙσνμνία, άπαντες οί γνωστοί και ή φίλη μοι
ώς εικός προσαγορεύουσι. Τον καλόν μας Ίωάσαφ, τον
Γιαννάκην(ζ)
και τους λοιπούς συγγενείς εκ ψυχής άσπαζόμεθα. 'Υγίαινε,
αγαπητέ
αδελφέ.
1837 Σεπτεμβρίου 1, εν Σύρα
ή Ε.
Γ'
'Αγαπητέ

αδελφέ,

Λυπούμαι οσάκις παρακινώ τον άγαπητόν άδελφόν μου να μοϋ
γράφη διότι ήξεύρω και τάς ενασχολήσεις του και τους κόπους τον.
Άλλα τις, φίλε αδελφέ, δύναται να με βεβαίωση δτι υγιαίνεις, ποίος
να μέ παρήγορη, τις να μέ κάμη να υποφέρω αυτήν την εν Σύρα διατριβήν μου παρά μόνον αί περισπούδαστοι μοι επιστολαί Σου ; Είμαι βε
βαία δτι τούτο είναι γνωστόν και εις τον άγαπητόν άδελφόν μου' παρη
γορούμαι λοιπόν στοχαζομένη
δτι είναι αδύνατον να μήν
συγχωρή
το τοιούτον σφάλμα μου.
Δέν θέλω παύσει, φίλε αδελφέ, να λέγω δσα περί Σού λέγω αν και
ούτε αξίως Σου ούτε ώς δει ούτε ώς επιθυμώ δύναμαι να τα περιγρά-ψω.
Δεν θέλω παύσει δχι διότι νομίζω δτι τα ψελλίσματά μου είναι ικανά
νά Σε ενθαρρύνωσι καί να Σού δεικνύωσι να ακόλουθης σταθερώς τον
δρόμον τον οποίον ήρχισας, ώς προσπαθείς νά μέ βεβαίωσης, άλλα διότι
πρέπει νά λέγω την άλήθειαν την οποίαν και δ αγαπητός αδελφός μου
γνωρίζει και διότι πρέπει νά λέγω περί αυτού δσα λέγω τά όποια τον
κάμνουσι τφόντι νά όδεύη σταθερώς τον δρόμον τον όποιον ήρχισε καί
τον όποιον κανείς δέν ετό?.μησε νά διατρέξη, χωρίς νά τον φοβίζωσι τά
άλλοτε μεν συναντώμενα άναντα, τά άλλοτε δε ευρισκόμενα καταντά,
χωρίς νά τον άπαυδίζη το μάκρος, χωρίς νά τον τρομάζωσιν οί κρημνοί,
τά βάραθρα και δσα ά7.λα εις αυτόν απαντά καί δσα μέλλει νά απάντηση,
επαναπαυόμενος εις τήν όλίγην χλόην, εις το ολίγον ύδωρ και εις την
μικράν σκιάν τά όποια εϊς τίνα τούτου μέρη επιτυχαίνει, χαίρων δτι
εκπληροϊ δι αυτού τά προς το ύπέρτατον ,'0ν(ι) καθήκοντα του, άποβλέάμφοτέρων 'Ιωάννης Ζ. Δαπόντες προς
τον όποιον απευθύνονται, ανέκδοτοι έπιστολαί του Θεοφίλου.
1. Συνήθης έ*κφρασις εις τήν όρολογίαν του Καΐρη" πρβλ. «τον ύπέρτατον

των όντων δημιουργον,» Τατάκη, εν&'
άνωτ., σ. 1094. Kai εις τήν μετάφρασιν
του 'Εγκωμίου ή Ευανθία γράφει «είναι
ό θρίαμβος της προς το υψιστον "Ον έπιστρεφούσης αρετής», Μάρκου Ανρη-
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πων εις μόνον τοντο, βέβαιος ών ότι δεικνύει δια τούτον εις τους αντον
φίλους τον της ευδαιμονίας και μακαριότητος λειμώνα, τον όποιον οντε
οί μνθοπλάσται ούτε κανείς άλλος δύναται να περιγράψω. τον όποιον και
γνωρίζει και τας εις αυτόν κατοικούσας θεότητας φίλας έχει και τα
μέσα ήξενρει εις όσους να τάς κάμωσι φίλας επιθνμοϋσι να διδάξη και
στοχαζόμενος ότι δεν δύναται να τους κάμη να τον Ιδώσιν αν αυτός δεν
διανύστ] Τον τρομερόν τούτον δρόμον. "Οθεν απεφάσισε μόνος, χωρίς
βοηθόν και χωρίς συνοδοιπόρον, να τον διέλθη.
Ποία ευτυχία δι' έμε αν εδννάμην να συνοδοιπορώ μετά τοϋ φίλου
αδελφού μου! Είναι, ναι, αληθές ότι τοϋτο ώς δια της φαντασίας γίνεται.
Συνοδοιπορώ δι αυτής μετ αντον. Βλέπω τους κινδύνους, τρέμω, φρίττω,
ταράττομαι, λυπούμαι, ανησυχώ δια όσα υποφέρει και δια όσα συναντά.
Τον θεωρώ κεκοπιασμένον, κεκονιαμένον, όλον από ιδρώτα καταβεβρεγμένον, από άκανθας και τριβόλονς τα ενδύματα και το σώμα κατεσχισμένα έχοντα, άλλα με ιλαρόν πρόσωπον, με γαλήνιον βλέμμα, με
ήσυχον πνεύμα, με άτάραχον ψυχήν και με βέβαιον και σταθερόν βήμα
προβαίνοντα, μήτε τον διανυσθέντα άναλογιζόμενον μήτε τον μέλλοντα
να διατρέξη συλλογιζόμενον, αλλά προς ενα τον νουν και την καρδίαν
φέροντα, προς ενα ατενίζοντα και εις αυτόν ελπίζοντα ότι θέλει τον
αξιώσει να όδευση και τό λοιπόν τοϋ δρόμον ώς τον ήξίωσε να διέλθη
όσον τούτου επορενθη. Πλην τι το όφελος ; Ούτε ωφελούμαι οντε έκπληρώ τό προς αντόν χρέος μου ούτε ελπίζω ότι θέλω ίδή τον πανενφρόσυνον εκείνον λειμώνα και τάς κατοικονσας εις αντόν καλλίστας εκείνας
θεάς. Είναι όμως βέβαιον ότι ήθελον ταράττει καί άνησνχεϊ τον άγαπητόν άδελφόν μον με τάς κρανγάς και άπελπισίαν μον, βλέπονσα τονς
εις αντόν συναντώ μένους κινδύνους, άλλα ποτέ δεν ήθελον εισθαι Ικανή
να τον τρομάξω τόσον ώστε να τον κάμω να οπισθοδρόμηση και να μετα
βολή γνώμην, ώς δεν ήδυνήθην ποτέ να τον πείσω να τον όδεύη τουλά
χιστον ήσνχότερον διότι ενδέχεται ή μεγάλη ταχύτης να βλάψη αντί να
ώφελήση.
"Ελαβον και την από 20 Μαιον({) ήτις και με εχαροποίησε πάλιν
μεγάλως διότι με εβεβαίωσεν ότι υγιαίνεις. "Ο περιπόθητος
Δημήτριος,
ή Σ. ανάδοχος μον ή ΑΙσνμνία, άπαντες εν γένει οι γνωστοί καί ή φίλη
μοι ώς εικός προσαγορεύονσι.
Τον καλόν μας Ίοίάσαφ και τονς λοι-

λίον Έγκώμιον σνγγραφεν μεν γαλλιστί
υπό Θωμά τον Ρήτορος, μεταφρασ&εν δε

υπό της....[Ευανθίας Καΐρη], Έρμούπο-

λις 1835, σ. 2.
1. "Αγνωστος ή επιστολή.
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συγγενείς

θητον

φίλην

εκ ψυχής

ασπαζόμεθα.

μου τους από καρδίας

και περιπόθητε
1838
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Πρόσφερε
ασπασμούς

την

'Υγίαινε,

περιπόαγαπητέ

αδελφέ.
Μαΐου

27,

έν

Σνρα
ή

"Ελαβον

και προς
μου.

και την από

26

Ε.

Μαιου(^).

' Α π ό των τελευταίων ετών της Ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ς μέχρι του

1839

φαίνεται, ότι ή Ευανθία διέμενε κατά το πλείστον εις την Συρον, π λ η 
σίον του εκεί εμπορευομένου άδελφοϋ της Δημητρίου( 2 ). Τοϋτο καθίσταται
φανερον εκ της αλληλογραφίας της του καιρού εκείνου. Εις την Σΰρον την
Εύανθίαν συνήντησαν και έγνώρισαν προτεστάνται μισσιονάριοι, εκ τ ω ν
πολλών τότε διενεργούντων προπαγάνδαν δια βιβλίων και σχολείων άνά
το Αιγαίον, εις τους όποιους έντύπωσιν προεκάλεσεν ή παιδεία άλλα και
το κάλλος αυτής. Ό

'Αμερικανός H e n r y P o s t , αναγραφών τάς περί

την λογοτεχνίαν ενασχολήσεις τής Ευανθίας, παρατηρεί δτι τοιαύτα
επιτεύγματα αποτελούν περίπτωσιν ολως έξαιρετικήν δια την Έ λ λ ά δ α ( 3 ) .
1. Γεγραμμένη ή φράσις καθέτως εις
το άριστερον περιθώριον τής πρώτης
σελίδος του δίφυλλου.
2. Το υπό του Δ. Π. Πασχάλη, Ευ
ανθία Καΐρη (1799-1866), 'Αθήναι 1929,
σ. 32, γραφόμενον Οτι ολίγον μόνον και
ρόν παρέμεινεν εις Σϋρον ή Ευανθία δεν
ανταποκρίνεται, προς τήν άλήθειαν. Το
μικρόν βιβλίον του Πασχάλη, καίτοι
δεν στηρίζεται εις ερευναν έπί τοϋ αρ
χείου καί των καταλοίπων Κα'ί'ρη, πα
ραμένει το προχειρότερον βοήθημα δια
την ζωήν και το ëpyov τής Ευανθίας.
3. «I mounted to the upper town
to visit the house of the celebrated
Theophilos, late Professor of Mathe
matics in the ill-fated college of Haivali,and one of the most distingui
shed writers who have wielded their
pens in the cause of Grecian liberty.
The Professor himself was unfortu
nately absent, but we were favoured
with an audience by his interesting

sister, a fine looking woman, be
tween thirty and forty years of age,
and far exalted above her country
women in point of talents and li
terary accomplishments. She has
written a tragedy on the fall of Missolonghi, an eloquent appeal in be
half of the females of Greece, and
has translated one or two French
works into her native language.
These performances would perhaps not
be deserving of particular notice in
England or America, but they are
quite astonishing in a country where
a woman that can read and write is
accounted a prodigy of learning,» βλ.
A Visit to Greece and
Constantino
ple in the year 1827-8 by Henry A.
V. Post, one of the agents of the
New York Greek Commitee, Νέα
'Τόρκη 1830, σ. 222. Ό Post εύρίσκετο εις την Σΰρον τον
1828.

Ίανουάριον τοΰ
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Σ υ γ χ ρ ό ν ω ς και ό "Αγγλος ιερεύς J . H a r t l e y ομολογεί ότι το φαινόμενον
αυτής εΐναι μοναδικον άνα την έλληνικήν

1

Άνατολήν( ).

Αϊ τρεις έπιστολαί της Ευανθίας ανάγονται εις την περίοδον της
2

βραχείας άλλα καρποφόρου δράσεως του 'Ορφανοτροφείου τ η ς "Ανδρου( ).
Παρά την διάχυτον ρητορικότητα τ ω ν κειμένων και τους συχνούς ηθικο
λογικούς αφορισμούς (ό αναγνώστης Οχι μόνον μίαν φοράν διερωτάται
αν ή Ευανθία απευθύνεται εις τον Θεόφιλον ή εις εύρύτερον κοινόν),
αϊ έπιστολαί δεικνύουν αφελή μάλλον διάθεσιν και επιβεβαιώνουν την
ήδη γνωστήν πνευματικήν έξάρτησιν τής Ευανθίας εκ του πρεσβυτέρου
αδελφού της. Ή π ρ ώ τ η επιστολή είναι μήνυμα παρηγοριάς και αδελφικής
αγάπης εις το όποιον ή επιστολογράφος εις π ε ί σ μ α των δισταγμών και
τής κηρυττομένης μετριοφροσύνης της «ηθέλησε να όμιλήση ως π ε π α ι 
δευμένη)). Έ ν τούτοις δεν διστάζει να άποδοκιμάση προηγουμένην έπιστολήν της ως άναξίαν προσοχής εφ' δσον ομολογεί δτι «έγραφε δια να
γέμιση την σελίδα και να παρεκτείνη τήν συνομιλίαν». ' Ί σ ω ς ε π ι ζ η τ ε ί
δια του τρόπου τούτου τήν έπιείκειαν του αδελφού. 'Αξίζει να σημειωθή
δτι εις τήν έκδιδομένην ενταύθα έπιστολήν ταύτην τής Ευανθίας σώζεται
και έχει δημοσιευθή ή άπάντησις τοΰ

Θεοφίλου. Φέρει ήμερομηνίαν 17

3

Δεκεμβρίου, 1835( ), και π α ρ ' δλον οτι ούτος συζητεί περί τ ή ς μεταφρά
σ ε ω ς ^ ) τής Ευανθίας και επεκτείνεται εις υποθέσεις τοΰ 'Ορφανοτρο
φείου, δεν αναφέρεται εις τους στοχασμούς τής αδελφής του ούδ' έπιση1. «Evanthia, the sister of Theophilus, lays claim to interest of a
particular kind : she is a lady di
stinguished for talent and acquire
ments. In Smyrna and other places
I have often seen Greek Ladies,
whose manners and appearance were
highly prepossessing : but, on enter
ing into conversation with them, I
was pained to find that they were
incapable of engaging in any serious
or even intellectual discussion ; and
too often I was shocked by the dis
covery —' they cannot read'.— Here,
however we met with a female who
aspires to raise her sex to literary
eminence, by various publications
highly to her credit», Missionary Re
gister (Αύγουστος 1828), σ. 383.

2. Υπενθυμίζω δτι τα εγκαίνια τού
του έγένοντο τον Σεπτέμβριον τοϋ 1835,
άλλ' ή τακτική λειτουργία του ήρχισε
τήν 9 Ιανουαρίου, 1836, βλ. Δ. Π .
Πασχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, 'Αθήναι
1928, σ. 72-73. Τον Όκτώβριον τοϋ
1839 ό Κα'ί'ρης μετεφέρθη συνοδεία εξ
"Ανδρου εις 'Αθήνας και έκτοτε ή
σχολή έπαυσε λειτουργούσα (αυτόθι,
σ. 128).
3. Β.Ν. Τατάκη, 'Ανέκδοτα
καιρι
κά κείμενα, «Νέα Ε σ τ ί α » , 27 (1953),
σ. 1093-95.
4. Ή τότε μόλις δημοσιευθείσα μετάφρασις τοΰ 'Εγκωμίου τοϋ Μάρκου
Αυρηλίου, πρβλ. Δ. Σ. Γκίνη - Β. Γ.
Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία
1800 1863, τόμ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 371
άρ. 2527.
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μαίνει «τα εις αύτας [έπιστολάς] σφάλματα», περιοριζόμενος απλώς
νά παρατήρηση ότι «ό πατήρ των φώτων έφώτισε [αυτήν] να γράψη
δσα έγραψε».
Πλέον ενδιαφέρουσα είναι ή δευτέρα επιστολή της Ευανθίας ή
οποία έγράφη τήν 1 Σεπτεμβρίου 1837. Ευρισκόμεθα ήδη εις τήν εποχήν
της πλήρους άνθήσεως του 'Ορφανοτροφείου της "Ανδρου, άλλ' εν τω
μεταξύ ενεφανίσθησαν τα πρώτα νέφη εις τον δρόμον του Καΐρη. Φαί
νεται δτι ή Ευανθία γνωρίζει δτι ήρχισεν ή πολεμική (πιθανόν οχι ακόμη
ανοικτή) κατά του αδελφού της ή οποία θα λάβη έπικίνδυνον εκτασιν
μετά μίαν διετίαν. Παρά τους ισχυρισμούς της Ευανθίας δτι καθαρώς
προσωπικά κίνητρα και φθόνος είναι όπισθεν της κατά του Καΐρη αντι
δράσεως, είναι δύσκολον να μή ύποπτευθη τις δτι αϊ θρησκευτικά! δοξασίαι τούτου δεν ειχον γίνει γνωσταί πέραν του περιορισμένου κύκλου
τών αφοσιωμένων μαθητών καΐ φίλων. Τήν άναφανεΐσαν τότε, πρώτην
'ίσως, άντίδρασιν πειράται να εξήγηση ή Ευανθία. Άλλα και τα «διατρέξαντα» τότε εν Άνδρω τα όποια, ως ομολογείται, ειχον κάποιαν άπήχησιν και εις Σϋρον πρέπει να ήσαν επεισόδια σχετιζόμενα προς τον
άντίκτυπον της διδασκαλίας του Καΐρη.
Ή επικρατέστερα άποψις είναι δτι ή κατά του Καΐρη κατακραυγή
έξέσπασε περί τάς αρχάς του 1839 και ό πρώτος έπ ισήμως καταγγείλας
αυτόν ύπήρξεν ό επίσης Άνδριος και εν Σύρω τότε διαμένων αρχιμαν
δρίτης Λεόντιος Καμπάνης('). Έ ν τούτοις δύο ετη ένωρίτερον, κατά
πληροφορίαν της προς τον Καΐρην προσκείμενης εφημερίδος «Αθηνά»,
ό σχολάζων έν τη νήσω πρώην επίσκοπος Βιζύη ς Ίωάσαφ Μαρμαράς
«φέρει άνω κάτω τήν Άνδρον, κινεί διαβολάς και ραδιουργίας κατά του
ενάρετου θεοφίλου»( 2 ). Και ό 'Ανδρέας Συγγρός, «αν καλώς ένθυμήται»,
αναγράφει δτι ό Καΐρης ήρχισε το 1838 να κηρύττη τήν νέαν θρησκείαν
του( 3 ), άλλα δι' ευνόητους λόγους ή ε'ίδησις αυτή δεν δύναται να θεωρηθή
1. Δ. Π . Πασχάλη, Θεόφιλος Καΐρης, σ. 110 και 114.
2. Έ φ ' «Άθηνα», άρ. 440 (29 Μαΐον, 1837)· πρβλ. Ί . Π . Ζωγράφου,
'Ανάδρομη είς τα περασμένα
(Χρόνογραφικά
σημειώματα
περί
"Ανδρου)
1759-1941. Μέρος Α' [«'Ανδριακά Χρονικά», 11(1961)], σ. 152. Τήν εϊδησιν
εκ της «'Αθηνάς» αναγράφει και ό Κ.
Μπληζιώτης, Βίοι τών διαπρεψάντων
ανδρών της νήσου "Ανδρου
από τών

αρχαίων χρόνων και εντενΰεν,
"Ανδρος
1880, σ. 72. Περί του Βιζύης βλ.
Δ . Π . Πασχάλη, Βιζύης Ίωάσαφ Μ άρ
μαρας (1790-1846), «Θρακικά», 4(1933),
σ. 45-56, τον όποιον περιέργως, διέλαθε
το υπό της «'Αθηνάς» άναφερόμενον,
άλλ3 έν τούτοις διηγείται περιστατικόν,
μή χρονολογούμενον, μαρτυρούν τήν έν
γένει αντίθεσιν του άρχιερέως τούτου
έναντι της διδασκαλίας τοΰ Καΐρη.
3. 'Ανδρέου Συγγρού,
Άπομνημο-
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ασφαλής ως προς το έτος. ' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε είναι λίαν πιθανόν ότι αϊ κ α τ α γ γελίαι της Ευανθίας του 1837

σχετίζονται προς τον υπό του Βιζύης

Ί ω ά σ α φ έγερθέντα θόρυβον.
Τον Μάϊον. του 1838, δτε έγράφη ή τρίτη επιστολή, ό Θεόφιλος
πρέπει να έχη προχωρήσει μεγάλως α φ ' ενός εις τους ιδικούς του νέους
θρησκευτικούς

προσανατολισμούς

άλλα

συγχρόνως

και

εις

μυήσεις

αφοσιωμένων οπαδών. Ευρισκόμεθα δηλαδή εις στάδιον μή επιστροφής.
Ή
e

θύελλα έπέπρωτο να κορυφωθή κατά το θέρος του επομένου έτους.

H επιστολή της Ευανθίας εκδηλώνει τήν άνησυχίαν και τους φόβους

της διά τους κινδύνους εκ της νέας διδασκαλίας. " Ο μ ω ς δέν προσπαθεί
να άποτρέψη τον Θεόφιλον του οποίου τήν άπόφασιν επικροτεί καί θαυμά
ζει, δέν παραλείπει δε να εμψύχωση καί τέλος να συμβουλεύση μόνον να
προχωρή «ήσυχώτερον

διότι ενδέχεται ή μεγάλη τ α χ ύ τ η ς να βλάψη

αντί να ώφελήση».
Βεβαίως ή Ευανθία πρέπει να συνεμερίζετο πλήρως τάς θρησκευτικάς δοξασίας του Θεοφίλου καί ασφαλώς θα ήτο εκ τών π ρ ώ τ ω ν , αν
αχι ή π ρ ώ τ η , εις τους οποίους ούτος έξεμυστηρεύθη τάς αμφιβολίας του
καί τάς νέας φιλοσοφικοθρησκευτικας αναζητήσεις του. Ή κρίσιμος δια
τήν ζωήν καί τήν σκέψιν του Καίρη δεκαετία 1830-40 δέν έχει πλήρως
διαφωτισθή. ' Ε λ π ί ζ ε τ α ι δτι ή ανέκδοτος αλληλογραφία, οχι μόνον της
Ευανθίας καί του Θεοφίλου άλλα καί τών αδελφών των Δημητρίου,
Ευγενίου καί ' Ι ω ά σ α φ καί γενικώτερον του κύκλου των, καί άλλα στοι
χ ε ί α έκ του αρχείου θα καταστήσουν καθαρωτέρας πολλάς πλευράς του
δλου ζητήματος. Π ά ν τ ω ς συχνότατα ή Ευανθία είναι προσεκτική εις
τάς έπιστολάς της καί αποφεύγει τάς κρίσεις καί σχόλια επί π ρ α γ μ ά τ ω ν
και π ρ ο σ ώ π ω ν . Δέν πρέπει έν τούτοις να μείνη απαρατήρητος ό χαρα
κτηρισμός «μυθοπλάσται» οι όποιοι, κατά τήν τρίτην έπιστολήν, δέν
δύναται να περιγράψουν τον υπό του Θεοφίλου ά^αζητούμενον «λειμώνα».
Είναι δύσκολον να μή υπόθεση τις δτι ενταύθα ή Ευανθία δέν έχει κ α τ ά
νουν τους χριστιανούς καί είδικώτερον κληρικούς, αντιπάλους του α
δελφού της, συμπατριώτας της άνδρας ως ό Ί ω ά σ α φ Μαρμαράς καί
ο Λεόντιος Καμπάνης οι όποιοι πρώτοι επεσήμαναν ύπευθύνως τήν
κακοδοξίαν καί έγένοντο ή αφορμή του δλου θορύβου καί διωγμού (').
Δημήτριος
νεύματα, 'Αθήναι 1908, τόμ. Α', σ. 40.
1. Ή Ευανθία πράγματι εις άλλην
έπιστολήν της εκδηλώνει τήν άντιπάθειάν της προς τους κληρικούς τους ο
ποίους ειρωνεύεται : «έγέλασα καί έ-
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Ι.

Πολέμης

πευχήθην. . . να τους ξεπαπαδεύσωσι
δια τήν αίτίαν τήν οποίαν καί ό άπαπάδευτος αδελφός μου ξεπαπαδεύεται
κλπ.», βλ. Τατάκη, εν& άνωτ., σ. 1097.

