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ΜΙΑ ΩΔΗ ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΑΎΡΗ
ΣΤΟΝ ΕΦΕΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΑΡΧΗ
Στο βιβλίο τοΰ Κώστα Ν. Τριχνταφύλλου για το 'Αρχείο τής
οικογενείας Χαιρέτη ' δημοσιεύεται άπο έντυπο μονόφυλλο το κείμενο
μ ι α ; ωδής προς τον Μητροπολίτη Εφέσου Διονύσιο τον Καλλιάρχη μέ
τήν υπογραφή Ε. Ν. Το μονόφυλλο 2χει τυπωθεί στο τυπογραφείο τών
Κυδωνιών καΐ είναι άχρονολόγητο καί άβιβλιογράφητο * . Το γεγονός
δτι στον μικρό αριθμό των προϊόντων της τυπογραφίας τών Κυδωνιών
Ιρχεται να προστεθεί άλλο 2να, Ιγινε αφορμή για μια μικρή έρευνα
πού είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα.
Τα αρχικά Ε. Ν. δέν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Καί
άπο τον πίνακα ονομάτων της Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα ακόμη, χω
ρίς άλλη έρευνα, \ιπορεϊ κανείς να τα συμπληρώσει ανεπιφύλακτα :
Ε(ύανθία) Ν(ικολάου Καΐρη). "Εχουμε δηλαδή μια ωδή της Ευανθίας
Καΐρη' 1 προς τον Μητροπολίτη Εφέσου Διονύσιο 4 . Ό Διονύσιος Πί
στης 8 έγραψε πρώτος γι* αυτή τήν ωδή, χωρίς δπως φαίνεται, να γνω
ρίζει το Ιντυπο για το όποιο γίνεται λόγος έδώ. «Το 1817 η 18 έτος
ήλυεν εις Κυδωνιάς δ 'Εφέσου Λιονύοιος Σούτζον 6 περιοδικώς,
επεοκέψ'&η την Σχολην καί διδασκάλους, επεοκέφ&η
δε καί την Ευαν1. Κώστα Ν. Τριαντάφυλλου, Ή Βυζαντινή οικογένεια Χαιρέτη και το εν
Πάτραις Άρχεΐον τη;, Πάτρα 1962. Στη σ. 18 ό συγγραφέας θεωρεί τήν ωδή
έργο τοΰ Κηρύκου Χαιρέτη.
2. Δ. Σ. Γκίνη - Β. Γ. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, 1800 - 1863, τόμ.
1 - 3 , 'Αθήνα 1939 - 1957, πρβλ. Ι. Π . Ζωγράφου, Βιβλιογραφία Θεοφίλου καί
Εύαν&ίας Καΐρη, «Νέα Εστία», 54 (1953), σσ. 1125 - 1132.
3. Δ. Π. Πασχάλη, Εύαν&ία Καΐ^η, (1799 - 1866), 'Αθήνα 1919, πρβλ.
Κούλας Ξηραδάκη, Εύαν&ία Καΐρη ή πρώτη 'Ελληνίδα πού κατέκτησε τη μόρ
φωση, 'Αθήνα 1956.
4. Π. Κοντογιάννη, Διονύσιος Καλλιάρχης, (('Αθήνα», I H ' (1906), σσ. 145196. Πρβλ. Ν. Α. Βέη, Συμβολή εις τα Σχολικά πράγαατα της Σμύρνη:, «Μικρα
σιατικά Χρονικά», 1 (1938), σ. 236, οπού συγκεντρώνεται αρκετή βιβλιογραφία.
5. Διονυσίου Πίστη, πρ. Μητροπολίτου- Ξάνθης, ΙΙεριγραφη της Νήσυν
"Ανδρου] Έρμούπολις 1881, σ. 41.
6. Το επώνυμο τοΰ Διονυσίου είναι Καλλιάρχης. Σφάλλεται ό Δ. Πίστης
όταν τον αποκαλεί Σοΰτσο.
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Ο

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , Τεύχος 6

ϋΊαν μεΰ·' ης ώμίλησεν
γαλλιατί
και ΐταλιοτί'
αντη
προοέφερεν
αντψ εν προσφώνημα
ηρωϊκόν, εκείνος δε εν πολντιμον
επανωφόριον - σάλι και 25.000 γρόαια». *Η πληροφορία -για τήν τεράστια πο
σότητα των 25.000 γροσιών είναι βεβαία ανυπόστατη. EC.-.ολα δμως
μπορεί να γίνει ή ταύτιση ανάμεσα στο ηρωϊκόν προσφώνημα
τής
παραπάνω πληροφορίας και στην ώ5ή που .μας απασχολεί.
Μέ ποια αφορμή τυπώθηκε ή ωδή δέν είναι εδχολο να εξακριβω
θεί. Το πράγμα γίνεται δυσκολώτερο γιατί το ε*ντυπο είναι άχρονολόγητο. 'Οπωσδήποτε βέβαια τυπώθηκε ανάμεσα στο καλοκαίρι τοΟ 1819
(άφιξη τοο τυπογραφείου καί τοΰ τοπογράφου
Κ. Τόμπρα 7 άπο το
Παρίσι στις Κυδωνιές) καί στίς 3 'Ιουνίου τοΰ 1821 (καταστροφή των
Κυδωνιών καί τοΰ τυπογραφείου). "Ενας συσχετισμός μέ το πιθανό γε
γονός μιας πανηγυρικής απαρχής τής λειτουργίας τοΰ τυπογραφείου
ίσως δέν θα ήταν ολότελα άστοχος. Ό Καλλιάρχης είναι γνωστός προ
στάτης τής Σχολής τής οποίας τμήμα είναι το τυπογραφείο. Είναι
εύλογο να υποθέσουμε δτι ϊνα έντυπο τοΰ τυπογραφείου, το πρώτο ίσως,
αφιερώνεται άπο ευγνωμοσύνη στον Καλλιάρχη.Γιά να απαντήσουμε στο
ερώτημα γιατί τυπώνεται Ινα στιχούργημα πού είχε εκπληρώσει τον
προορισμό του, είχε δηλαδή προσφερθεί στον προστάτη τής Σχολής, θα
κάνουμε δυο υποθέσεις. Ή μία είναι νά προτιμήθηκε αυτό γιατί είχε
γίνει αγαπητό, καί ίσως κυκλοφορούσε χειρόγραφο,
στους κύκλους τής
Σχολής. Ή άλλη υπόθεση μπορεί .νά μας φέρει στην άμιλλα των
πόλεων, Χίου καί Κυδωνιών, σέ ποια άπο τΙς δυο θα τυπωθεί το πρώ
το 2ντυπο. Τα σχετικά, άπο τήν πλευρά τής Χίου, τά γνωρίζουμε 8 .
"Αν έπικρατοΰσε το Ιδιο πνεΰμα καί στις Κυδωνιές, βάσιμα μπορούμε
νά υποθέσουμε πώς δταν έγινε ή εγκατάσταση τοΰ τυπογραφείου ανα
ζητήθηκε αμέσως κάτι σύντομο για μια δοκιμή, για μια πρώτη πα7. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για τον Κ. Τόμπρα βλ. στοΰ Φ. Η.
Ήλιου, Άπο τήν αλληλογραφία τον Κοραή, ανέκδοτα καί ξεχασμένα γράμματα,
«Έρανος εις Άδαμάντιον Κοραήν», 'Αθήνα 1956, σ. 122 καί σ. 74 τοϋ ανα
τύπου. Πρβλ. ακόμη, Σ π . Δ. Λουκάτου, 6 Αδαμάντιος Κοραής καί ή εν Χίφ
τνπογραφία% «Είς μνήμην Κ. Άμάντου», 'Αθήνα 1960 σ. 196, σημ., δπου συμ
πληρωματικές βιβλιογραφικές ενδείξεις. Το σύντομο διάγραμμα των σπουδών
καί τής. δράσης του πού παρέχεται στή σημείωση αύ-ιή εϊναι στο μεγαλύτερο
μέρος του λαθεμένο. Πότε ακριβώς, μέσα στο καλοκαίρι τοϋ 1819, ξαναγύρισε
στίς Κυδωνίες δ Τόμπρας δέν μπόρεσα να το εξακριβώσω. Πάντως το περ.
«'Αθηνά» του Παρισιού, άρ. τεύχ. 1 (28 Φεβρ. 1819) σ. 6, δίνει τήν πληροφορία
δτι ό Τόμπρας «σκοπεί να έπιστρέψη κατά τας αρχάς τοϋ 'Απριλίου μηνός
είς τήν πατρίδα του καί να συστήσ/] έργαστήριον τής ίεράς ταύτης τέχνης».
8. Σ π . Λουκάτου, ε*, ά.

Β. Π . Παναγίωτόπουλου,
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ρουσίαση. Ή εξαιρετική καλαισθησία μάλιστα μέ τήν δποία εχβι γίνει
ή τυπογραφική σύνθεση δείχνει δτι 6 Τόμπρας κάνει μια επίδειξη τών
ικανοτήτων του ώς τυπογράφου. Ή ωδή της Ευανθίας Καΐρη ήταν κα
τάλληλη* σύντομη, μόλις λίγες αράδες κι* αυτές αφιερωμένες στον
προστάτη της Σχολής. Ό συνδυασμός ήταν αυτό ακριβώς που ζητούσε
ή στιγμή.
Κάθε απόπειρα για αισθητική αξιολόγηση τής ωδής θα κατέληγε
σέ αρνητικό αποτέλεσμα. Ή Ευανθία Καΐρη, κόρη 1 8 - 1 9 χρόνων τότε,
δέν είχε τΙς προϋποθέσεις για ποιητικές επιδόσεις υψηλότερης ποιότη
τας. Μια σύγκριση μάλιστα ανάμεσα στην ωδή και στην αφιέρωση του
«Αγάθωνα» 9 άπο τον Κούμα στον Ιδιο Μητροπολίτη δείχνει δτι ή
Ευανθία είχε επηρεασθεί βαθύτατα άπο το κείμενο αυτό. Οι περισσό
τεροι άπο τους είκοσι στίχους τής ωδής είναι ατόφιες σχεδόν φράσεις
άπο τήν αφιέρωση τοΟ Κούμα. «Ή Αάρισαα κηρύττει», «Ή "Εφεοος
χαίρει» κ. ά. είναι κοινοί τόποι στα δυο κείμενα.
Β. Π, Παναγιωτόπουλος

9. Βειλάνδου, Άγά&ων Μεταφράσεις
από την Γερμανικην
Κ. Μ. Κούμα, Μέρος Πρώτον, Βιέννη 1814.
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