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Τ,Η.Σ jαρiσ7ηι; τύ κλέ?,;, ι.J "Ε1λλ'1Υε~, ύ σοy;ό,; 
λει;ω και σεβ~σμιοι;, Κο~μα,; f ~εν νπ.,αρχει nJ.foν ! 
.Σημερον μετεβη εις την ονρανιοιι 'd!Jανασιαν , 
καλύψαι; μέ &παρηyόρητοΥ nένθ-οι; τrιν Πατρίδα' 
την f!εολαί~ν , , και , τήιι , Φιλ,ολοyίαν ~ Πεν~ει 1ί 
Π,ατρις ', διοτ!: ε~τερηθ-η ε:'αρετ,ον ;-αι ,σοφον ~ο
'λιτον, ικανου να συνερyηση ει,; την εvδαιμον,ιαν 
'l1z,;. Πεν9ε~ ή Νεολα~α, διό~~ βλέn~ι iσf}υ7μiνο,ν 
τ~ν φωταv_yεστατον _ λυχ~ον, ο,;τ_ιι;, την ~δηyει εις 
τη'!: fιασχεοασι1ν τον 1 σχοτο'!1ς τ~~ Άμα_θ-ι~,;. Πιν
θ~ι η 'f->tλ~λοyια, δι,οτι, χα,νει_ εν~ των, εnισημ,~
τερων ιn,nε~ν τ?7ι;, ειι; το~ οn?ι~ν εσε,ι~:'υνετο. Ει; 
ναι λοιnον ιερωτατον χρεος εχαστοv Έλληνος να 

~ντα11?δώσ17 σ1μερ,ον,, τι}~ τε~ενταiαν cιοράν; τ~ι; 
ανηχουσα,; τι,ιw.ι; ει,; τον ενδοξον νεχρον nροι; α-

θ~να7:ον _ μν17fιην· ,διότι oV;o~ :Ιναι ο σ~οnό,;, 
τον οnο;οιι αnο(Jλε:ι,ονσ_ιν οι ~yω~ε,; 7:αντ~,; nε: 
π~ιδευ,ι~ενου κ~ι ε;-1αρετοv , ανδρο,;. , 4.λλα ,, όια 
νσ. τιμησωμεν ανηχοντωι; τον Μαχαριιην, ειναι 

χ~εία. να iνθ-ν,ιιηθώμεν τάι; 7Ι(Ιάξειι; τον. 
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Έ7υιιιήSη ό Κούμας εlς την ΔάQtσcJαν, τηιι 
2? Σεπτε,ίιf ρί~υ 17 77,' άπο '(~νείς τιμ~ουr;, ενα~ 
~ετο_υς, ,και, ευ;αταστ~τουr;. _Τα, ΠQ~τεQηfατα, τα 
O7:οια τοιι,, εστολιζ~ν ε~ νεαQαr; ηλ:κιας, η~αν ;~ο~
λοτατα· αισθησις οξυτατη , κοσμιοτηr; , και ενπΗ
Sεια. ".AHd , το θαυμασιώτερον, ή φύσις εlχF, 
στοJ,ίσει τον αιιδρα τούτον μέ τοιούτον σκεπτικον 
1αQακη7ρα, ω,r;τε εt ά7:αλ,wν _ ?νύχων εδειχ~εν οτ~ 
ητο ΠQΟW(,Jtσlιειιος εις ανωτατον τινα βαSμον" και 

το εδειξε ,πρα7,~ατι~wr;, ίίτα~ οί yoνiιr;_ τ?~ , βλέ
π~ντεr; τ~ιι nρuς ;Ψ , Πα,ιδειαν δ~ακαη ζη~ον τ13, 
τον παρεδωκαιι εις τον εν ΤvQναβψ διδασκ_αλοιι 
Π_lζαρον. •~ διδ,άσκ~λος ,ο-δτοr;, ~ς λέ7ει ό ~ο~ 
φοr; JΗακαQιτηr; εις τον Βιον του, οταν παQεδοSη 

εlς αυτόν', τού _lφ~νη ~y7ελος ~ιαλλον n,αQα αν~ 
θ(Jwnof. Έκ τηf εκyψα~εως τ~ντη_ς δυ-;-α,ι~ε~α να 
καταλαβw1ιιεν με 7:οιο~ ομμα, ε.')ε~Qει η εγαισSη~ 
~οι;; κ~ρδια τu~ τ~ν υπουρ7ον , της" σοφι';ς, ~αι 
ακολuι Sως _ ~εν ~ιναι f·αυμ~στον : αν, Εις μολ~r; 
δααε1ιναετη ηλικιαν, υπεQβας τους συμμαθηταr; 
του , ετελείωσεν ολα τά μαSήματα τού ΠΕQtβοήτ8 

Σχολείο~ ηι,; !υρ~ά~ου.' _1ίyουν '_:rιν :Ελληνική~ 
φιλολο7ιαν, και ταr; επιστημαr; του τοτε καtQOV. 

Εlναι τd μiyιστα &ξιοση,ιιείωτον, ιJ 'Έλληνες, 
οτι κατ' iχε[νην τού χρόιιου την περίοδον οί &οί'
διμ,οι διδάσχα_λοι τ1r;, Έλλάδος, ένόνοντ~ς Σω7;fα
;,tκον χα(J,~r.τηρα, ε~ιδασχαν, ~οιουτοτQ~Πα:~, ωςτε 
εσυQαν τους μαSητας των εκοντας και αχονταr; 

εlς την "Αρετι}ν, εντυττόνοντεr; πρώ'tμα εlr; ταr; ψυ
χας α~τυ}ιι βαθ-ύτατον χαρακΓrQα φιλοyενίας. 
Το ύ.τιερ.'Jαύμαστον τούτο πνεύμα της φιλοyενίας 



ε;ωρίεvσε λοψόν καfJ' όλοκληρίαιι και τόιι σοφόν 

Κ~ύμα~. 'ΌΟε~ άτιεcfάσισε ν~ lιι:trκαfισfJfj ~ό 
ουπιωδεστατοιι αιιτικειμενον, δια του οποιου προα-

rεται κ~ρnος εlς το, 17~ικ~ιι μέρος ~~ύ &ιιfρ,ώτιΗ, 
ηtουιι,το Jι~ασκα~ικον ε7:α7,γελ,~α. 'Ά.ν και 1ασΟε
νης τηιι κρασιν εκ 1ιεαρας ηλικιας, πνρπολουμενος 

άπ~ τον ~ιακαη 7;αι ?ύ,ράιιιοιι έ'ρ,'wτ';: της f οφίας; 
κα~. μιμο1,,ιιε~ος τ,ον αο~Jψο,:' αν~ον Jιδ,ασκαλο11 

Πε1ςαρο~, και 1τους κατ, εκ:ι~ον τον κ~ι~οιι σεβ~
σμι~υς Επισκο~ους , το; αοι~ιμον Ε~γενιον ~ον 
Βουλγαριν, και Νικηφορον το11 Θεοτοχην, πρωηv 
διδασκάλους, ε'δραμεν έκ πρώτης άφετηρίας το 
Jιδασκαλικόν cJτάJιov. -
, · Ιfαι π~ωτον, μ,έιι έδfδαξΕν ~ εlς, Λάριάσαιι,; 
α7:οrΥωσας 1ουτω, τα α1κροΟιι:ια των π1ονωιι το~ ~ις 
την ΠατριrΥα · ακολουfJως εις Σαρισαιιηιι, και ειι
τεύθειι εlς 'Αμπελάκια· έποχαι &ξιο,ω,η.ιιόιιευτοι , 
διότι ό σπόρος ηjς σοφίας JιεJίJετο εlς JiιιJροιι 

ftiya; ) C C: - / / / -

Άλλ ο υποΟερμαιιιων Jαιμονιος ποΟος της 

&7:οκτ1cJεως" '!rfiν ενρι::rιαϊχων φ_ώτω~ έχ~ρlενσε κ~ι 
. τον νεον Κουμαv. ΟΟειι και δια τοιι σκοnον 
τούτον, και Jιά τάς συνεχείς καταδρομάς τ.ης τότε 
βαρβαρικης δυνασπίας, μετfβη εlς Βιiιινηιι, οπον 
έrιληρωθη cJοφίας εlς τό lκεί λαμnροv Πανεπι-

στήμ:,01,ι . , ~ < , . , . ~ ,- ~ 
Έως εδω ωμιληcJαμεν περι των διδακτικων 

· α1τού n?νω_ν. , 'Ας ελθ-ωffεν τώρα, κα~ εlς τη~ r~~~ 
φιδος αυτου τα κατορθ-ωματα. 'Αφιιιων την εχ
Jοσιν των Κωνικων τομώιι τού Καϊλλίου, η)ιι 
όποίαν · εκαμειι εlς ήλιχίαν tϊκοσι έ'ξ έτωιι, έ'ρχο-
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μαι εlς τό μ{μχ καΊ. δυσαrώνιστον σύrrρα,ιιμα , 
το δnοίΌν σvνέταξεν ολίγον ϋσιερον, ijyoυJΙ η}ν 
Σει(μχν τιυJΙ 1J1α:Jηματικwν και Φυσικών πραy

μ~τ,:ιιυJΙ. Έl Ι Σειρά, αυ,τη_ ωφfλησ,ε γενικ~ς ~λ~ν 
το εθJΙος, διοτι προ αυτης δεν ειχε φανη ονδεν 

τ~ι~p τc?ν n}~7ρες, σύγγρα,ιψα, εl~ η};: Έλ~άδα_, άλλ' 
ουJ ε εως της σημεροJΙ ιJεν εφανη υλον ομον σνν
ηρμοληημένον. '.dκολούθ-ως εξέδωκε διάφορα συy
γράι_,ιματα , υλης Χημι~ης ,

0 

Φιλοσοrικj,; , f εωyρ_α
lf;ικη~, ~αι <f>ιλο,λ~γικηι;. Ο!εν ~αι αι Ε,νρw_παι~ι 
ακαJη_ιιιαι τυν Ηιμησαν τα μεyιστα · η μεν της 
Λειψίας διά διnλι.ύματος ώς δόκτορας της Φιλο
σοφίας και των καλwν τεχνwv- αί δi τού Βερο
λίνου, καΊ., 1Jι!ο~1άχον :, ώς ,εντ,ίμον μ_{λa,ς αυ;wν. 

, ΆΗα, μ ~λην οτ~ εφω~ιζε , τηιι ~~λαδα, μα~ 
Κ(!υθεv, απεφασισε nαλιν να την διδαξn κα.t δισ 
~cύσης φων-ης. Μέ φρονήματα λοιnον nνρnολον
μέ~ης κα~δία~ αnο Ε;(!wτα φ,ιλοyε11ίαΕ , μετ,fβη 1πδ 
Βι;νvης εις την ~ιιυρι:ην το ~ 809, ετ,ος, ona, αν~ 
δειχθη θ-ε,ιιεJ.ιωτης τον nεριδοξον εκεινον και το
σαν υ1φεJ.17σαντος η)ν ΈΗάδα ΦιλοJ.οyικου Γυ
μνασίου. Ί-1 καθ-ίδρυσις του κατασηί,ιιατος τού
του tlναι ίκαν1) πρύς αnαθ-ανάτισιν τού ενδόξου 
αvδ(!ός , κα'ί. τά Π(!άγ,ιιατα οντα ψηλαφητα, λέγω 
των 17,ιιερwν μας, J'iν χρειάζονται λόyονς προς 
αnόδειξιν ηίς 7l(!Οαχθiισης ωφελε{ας. 'Λ(!κει μόνον 
νά εί'nω , οτι μέγα μέ(!Οr; των σημε(!tνών λοy{ων 
τii εθ-νονς ανετ(!άφησαν με τάς ~ύρας ηίς σοφίας 
τού 1:_ού,~ια . /ιά τή,JΙ α~τία~ τ,αύτηιι nε~ιττο-: κrί
νω 11α εκθεσω και την ωφελειαν, την οnοιαν 
lnροξένησε σχολα(?χήσας ακολούθως εlς Κωνσταν• 
τινούnολιν. 



1 

"l-Ι~η, δs ε(ε~Jάrη ή, των ,f,λλ17~ων ,εnαιι~στα
σις,, ~α~, ο Κονμας μ~τεf,'2 π~λι~ εις την Β_ιειινην 
δ~α το 1δ~ι προβεβψως ~ης ηJ.ωας τ1ου, α 7;,οφα
σισαf να _εξακο};ου~ηση,το σ~rrραφι~ον τ~ ερrον: 
Περι ταυτα τα ετη εσχεύ'ιασε και σV1ιεταξε τα 
7,rολνθρύλλητα σνντάrματα , τό Λεξικόν, την 
δω,δεκ,άτομον Ίστορί~ν των &νθqωπίνων πράξεων, 
και ~ψι _,rρ,~ 1ιιμαηκην., , , 

1 
~ , 

Άλι; ερχεται και η τριτη περιού'ος της δια 
ζwντος J.όrov ύ'ιδάξεως τού σοφού &ιιύ'ι,:ιός. "1-Ιύ'η 
rερW'/1 μεταβαίνει εις Τερrέστην) ύ'ιά νά εύρί
σκεται μεταξυ της Οικοrενείας . τ17ς . nροσφιJ.εστάτης 
θ-υrατρός τον. Οί φιλοrενείς κάτοικοι της 1 ερrέ
στης ύ'tν θεωρούν &ύ'ιαφόρως την nαρουσίαν τοι-

. ούτου φωστ17ρος. Τον παρακαλούν λοιπον να όε
χθιi η}ν .Σχολαρχίαν εnι ταύτης ηις .Σχολης, κα 'i 
δ σεβάσμιος Κο-ίμας, ύnακούσας εις τ17ν φων17ν 
τών δμοrενών του, &νεδέχθη το ερrον τούτο μέ 
τον συ1117θη αiτού ύ'ιακαη ζηλον. 

Γονείς 1:ών παίύ'ων της .Σχολ17ς ! tύ'ετε ύ

φθ~λμοφ~1;ως, τους1 καqπο,υς ;i'Jς f ιύ'ά~εως, τού 
Κονμα ! Τις η . χρεια λοιnον να πλεκω εyκωμια ; 

, :!λλ' οι,ιι~ι ! δ φθο~ερός ύ'αίμων ,τ~ς ΈλJ.άύ'ο~ 
ύ'εν εnαυσε την τqομεραν του καταύ'ιωξιν. Προ 
τριων χρόνων μ~ς εστέρησε τ_ού &οιύ'ίμου Κοqαi'ι , 
και ,:ώqα ,,ca~ σ-:ει,:ιεί, τού σοrωτάτο~ κ__ο~~ιια) τ~ 
ύ'ιύ'α!αντος την, Ε~λ~ύ'α τfια,;ωντα οκ;ω _ετη_J 

Έλληνες, ο Rου,ιιας αnεθαyεν, cιλλα τα σο-

φά τ,ου ,συγrρά~ιματ,α θάλλ1ουσιν αlων1ως, φέ?ον: 
τα εις επιrραφην το περιλα,ιιπο1>' σεβασμιον αυτc: 

~νομα. , Ύ-Ι μν?,ιιη τού, σ~φον ύ'~ν ύ'ιαβαί1ιε~ ~ς 
ανθ-ος ολιγοχq01ιι011, αΗα διαμειιει σεβαστr εις 
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η}ν &11$Q-Wτιύτητα , , και εlς uληv ιην .. Οlκaμfνηιι. 
'U ΣοφJι; , . έρχ6μενος Έlς τον Κ6σ,ιlον, &νιχνεύει 
rεωμετριχως την φvσιν και την. κατcίστασιν τού 
ανθρώπου, δοκιμάζει τi}ιι -θείαν ήδόνι)ν του να 
μορφώσn τους συ1χρύνους του, ,και i:f.λος ιχnο
-θνήσκει, &φίνων tlς ·τιiν αν-θρωiιύτητα τας, nλά
κας τijς καρδ/ας του~ lί1ονν iiι συγ1Qά,ιιματα , 
αυτού, έκ των δnοiων, ώς &no πηγijς πολυχεύ
{1.ονοf ,_ &ρίι?νται, τά εl~ τ~iι Βίο~ σ°;ηίrια -,ι.ι,{σα. · 
Οποια λοιnον, όοξα , οποια τιμη , οποια. ενγιιω --, 
μοσύνη χρεωστε"ίται εlς τούτους τους ανόρας ! 
Τοιούτος ητq_ και δ Ε'ξοχl!ς Κούμας, τού · ό'τιό{ον 

_στοχαζ6μειιο,ς' ·τι}ν ·. στέρησι·ν qϊν δύναμαι να εκ~ 
τείιιω nεραιτ,{Qω ~α~τ~ν, την1 αυτό1σ7-~όιον όμ:λίαν. 

Μαχ-αρια και t§Qα ψνχη ! Μ~ JακQνα ευγνω
μοσύνης . εi~ 'Έλλην, ύn6χQεως Έlς τα σοφά σο"! 
,σvrrράμμαiα, κα~ nΌΧυ · ΠΕQισσ6τερον εlς υ}ν 
.φιλίαν σου ) .Jbα , της οποίας τον έτtμηάει; ζων ' 
αnοόίόεt σήμε'(;/ον. . τον &νήκοντα επαινον _ εlς τας 
ΠQάξεις σου . Α{;ται βέβαια όέ-ν εχοvν . όυόεμίαν 

. χ~t.ίαy τιi'i-ν &σθένων λύγών μου. /1.kλ&. '; πάρα-
κάλω ; όέχθήτι ·τ,αύτψι η)ν . προσφο~&,ν ώς οη
μοσίαν άn6όειξιν βαθυτάτου σεβασμού χρεωστου
μένοv εlς την :Σοφίαν και Έlς την ΛQετήν ! 

.) 

.. ") 
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