
8. 

Ο ΚΑΪΡΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8.1. Ο Γαλλικός ορθολογισμός

Η φοιτητική παραμονή του Καΐρη στο Παρίσι από το 1807 
μέχρι το 1810 δημιουργεί την καταρχάς εντύπωση, ότι η 
διαφοροποίηση και οι απόψεις του επηρεάστηκαν από τον 
γαλλικό ορθολογισμό του 18ου αιώνα . Όμως, κατά τον δι-
απρεπή μελετητή του καϊρικού έργου, αείμνηστο καθηγη-
τή Τατάκη, η ευρωπαϊκή σκέψη επηρέασε τον Ανδριώτη 
σοφό, κυρίως ως προς τη μέθοδο ελεύθερης και ανεμπό-
διστης έρευνας και ελευθερίας στην κρίση, που οδηγεί 
στην απόλυτη πίστη στο λογικό . Είναι το σημείο που τόνι-
σε και ο συνήγορός του Σαρίπολος στη δίκη . Παρά ταύτα, 
εκ των αποτελεσμάτων συνάγεται κάποια προσέγγιση στη 
γενικότερη γαλλική διανόηση και το στοχασμό του ιστορι-
κού μελετητή του διαφωτισμού Gibbon . Όμως, ο Καΐρης 
που ανατράφηκε σε κύκλο βυζαντινής παράδοσης, όπου 
εκτός από τους μοναχούς και ιερωμένους της στενής του 
οικογένειας είχε και πρωτεξάδελφό του μητροπολίτη, εί-
ναι, χωρίς ίσως να το επιθυμεί ο ίδιος, περισσότερο βυζα-
ντινός, καταλήγει ο καθηγητής Τατάκης . Συναντάει τον 
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Θεό ως αλήθεια αλλά και ως πρόσωπο . Γι’ αυτό συντάσσει 
προσευχές και ακολουθίες 198 . 

Βέβαια, ο Καΐρης ευρισκόμενος στο Παρίσι γνωρίστη-
κε με τον Κοραή, ο οποίος εκτίμησε τις ικανότητές του, 
ώστε η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε φιλία . Είναι λοιπόν 
επόμενο να τον επηρέασαν οι απόψεις του Κοραή . Μάλι-
στα, όταν μεταγενέστερα ανέλαβε τη διεύθυνση της σχο-
λής των Κυδωνιών άρχισε περί το 1814 η μεταξύ τους 
αλληλογραφία, με καταρχήν αντικείμενο την πορεία της 
σχολής και τον τρόπο οργάνωσης, ενώ στις 28-1-1815 
τον βοήθησε στην αποστολή βιβλίων και οργάνων . Ακό-
μα, στις επιστολές του ο Κοραής επικοινωνούσε και για το 
πνευματικό έργο της αδελφής του Ευανθίας, επαινώντας 
την πρόοδό της, ενώ περιέγραφε τη στενοχώρια του, που 
λόγω γήρατος και ασθένειας δεν θα μπορούσε να βοηθή-
σει, όπως θα ήθελε, τους συμπατριώτες, για την ανόρθω-
ση της Ελλάδος 199 . 

Χαρακτηριστική της προσπάθειας αποστασιοποίησης 
του Καΐρη από τη γαλλική κουλτούρα είναι η ομολογία του 
προς φίλο του, όπου σε επιστολή του από 4-8-1852 ανέ-
φερε: «Εμείς ούτε μαθηταί των Γάλλων είμεθα ούτε θεϊ
σταί, αλλά τέκνα του Θεού και Πατρός ημών[…]» . Επίσης 
στα στοιχεία φιλοσοφίας του απέφυγε την όποια αναφο-
ρά στα δόγματα των εγκυκλοπαιδιστών, όντας αντίθετος 
στον υλισμό τους . Αλλά και τη στάση του απέναντι στην 

198 . Β . Τατάκης, ό .π ., σ . 87-88 και Δ . Πολέμης, «Ο Καΐρης και η 
Γερμανική φιλοσοφία», Πέταλον 4, σ . 115-116 .

199 . Στ . Φασουλάκη, «Επιστολές Κοραή προς Θ . Καΐρη και Ευαν-
θία», Χιακά Χρονικά Ι΄, 1978, σ . 11-19 .
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επίσημη Εκκλησία δεν επηρέασε ο γαλλικός σκεπτικι-
σμός, αφού ουδέποτε υπήρξε αντικληρικός, όπως συνέβη 
με τα κείμενα διαφωτιστών και άλλων Ελλήνων λογίων 
του 19ου αιώνα, όπως οι Λασκαράτος, Ροΐδης κ .ά . 200

Είναι παρά ταύτα γνωστό, ότι το φιλοσοφικό σύστημα 
του Καΐρη διαμορφώθηκε σε εποχή έντονων φιλοσοφικο-
θρησκευτικών αναζητήσεων, που επηρέασαν και την Ελλά-
δα . Για παράδειγμα και μόνο θα αναφέρουμε τα σχέδια του 
Ιακωβίνειου Συλλόγου της Κεφαλλονιάς, στο τέλος του 
18ου αιώνος, που επιθυμούσε την επαναφορά της προγονι-
κής ελληνικής θρησκείας . Βέβαια, την εποχή που ο Καΐρης 
διέμενε στο Παρίσι, βρίσκονταν σε εξέλιξη οι φιλοσοφίες 
τoυ θετικιστή Auguste Comte (1798-1857) και του φιλοσό-
φου Henry de Saint Simon (1760-1825) 201, ενώ ιδρύονταν 
και σιμονικές εκκλησίες . Εξάλλου, ο φιλόσοφος ενημερω-
νόταν και από τον μαθητή του και συνεργάτη του Πέτρο 
Ζάνο, που παρέμεινε περισσότερο στο Παρίσι, μέχρι και το 
1846, σε σχέση με τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα . Ίσως 
μάλιστα να γνωρίστηκε περισσότερο με τους σιμονιστές, 
που έκαναν την εμφάνισή τους ακόμα και στην Ελλάδα και 
ιδιαίτερα στο Ναύπλιο 202 . Έτσι, αναλύοντας το λατρεια-
κό σύστημα του Καΐρη, εντοπίζονται ομοιότητες με αυτές 
του Comte 203 . Είναι γνωστό, ότι και τα δύο σχήματα των 
Comte και Simon χρησιμοποιούσαν νέα σύμβολα και ημε-

200 . Δ . Πολέμης, «Γερμανική φιλοσοφία», ό .π ., σ . 116 .
201 . Φιλόσοφοι με σπουδές πολυτεχνικής κατεύθυνσης .
202 . Θ . Καΐρης, «εισαγωγή Ν . Σινιόσογλου», ό .π ., σ . 45-49 .
203 . Ρ . Αργυροπούλου, Ο Θ. Καΐρης και τα φιλοσοφικά ρεύματα 

της εποχής του, σ . 111 .
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ρολόγιο, διαφορετικούς ναούς, εορτές, τελετές και θρη-
σκευτική ιεραρχία, μια πρακτική που συναντούμε και σε 
όσα εφάρμοσε ο Καΐρης στη θεοσέβεια 204 . 

Είναι ακόμα γνωστό, ότι με τον όρο θεοσέβεια που χρη-
σιμοποιούσε ο Καΐρης, εννοούσε τη φιλοσοφική θεώρηση 
της φύσης, από ανάλυση της οποίας οδηγήθηκε στην ηθι-
κή του Θεού . Έκφραζε έτσι την πρωτογενή θρησκευτική 
σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό Θείο . Όμως, ιδιαί-
τερο τμήμα της διδασκαλίας του αποτελούσε η πίστη στην 
αθανασία της ψυχής . Αν τώρα προσθέσουμε την φιλοπα-
τρία και την αγάπη προς τον πλησίον, έχουμε συνοπτικά 
τις φιλοσοφικές αντιλήψεις και τα ενδιαφέροντα του δι-
δασκάλου 205 . 

8.2. Ορθολογισμός της Σκωτίας και το Υπέρτατο Ον 

Ιστορικά, η νεωτερική διανόηση άρχισε με τους ντεϊ-
στές της Σκωτίας 206 και ακολούθησε με αυτή του Υπέρ-
τατου Όντος στη Γαλλία, παράλληλα με τη Γαλλική Επα-
νάσταση . Η δογματική αυθεντία αμφισβητήθηκε και δό-
θηκε στροφή της φιλοσοφίας προς τις θετικές επιστήμες . 
Στην Ελλάδα ο διαφωτισμός εμφανίστηκε αντίθετος στον 
ασκητισμό και τον ησυχασμό, παρά το γεγονός ότι οι πε-
ρισσότεροι διαφωτιστές ανήκαν στον κλήρο . Και τούτο, 

204 . Βλ . ανωτέρω εδάφιο 4 για νέο ημερολόγιο κλπ και Δ . Πασχά-
λης, ό .π ., σ . 99-105 .

205 . Δ . Καλογερόπουλος, ό .π ., σ . 1386 .
206 . Γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα, ενώ προς το τέλος του υιοθε-

τήθηκε ευρύτερα από διαπρεπείς διανοητές, όπως ο John Toland .


