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Ό Κωνσταντίνος Κούμας έγεννήθη εν Λαρίση τήν 26 Σεπτεμβρίου
1777. Ό πατήρ του, ονόματι Μιχαήλ, ήτο γουνοποιός το επάγγελμα, και σχε
τικώς ευκατάστατος. Ό Κούμας έγεννήθη εις μίαν άπό τάς δυσκολωτέρας
έποχάς του Ελληνικού στοιχείου της Λαρίσης κατά τήν τουρκοκρατίαν.
Μετά άπό τον ρωσοτουρκικόν πόλεμον του 17681770 και τήν έν Πελοπον
νήσω έπανάστασιν του Όρλώφ, οί Τούρκοι εΐχον άποβή εις τήν Λάρισαν
πολύ θηριώδεις. Κατεκρήμνισαν και τον μόνον ναό ν του 'Αγίου 'Αχίλλειου,
πού είχε τότε ή πόλις. "Οπως δε διηγείται το χειρόγραφον τοΰ έκ Λαρίσης
'Ιωάννου Λογιωτάτου, οί χριστιανοί εκκλησιάζοντο εις τους ναούς τών
περιχώρων. Εϊχον δε οί κάτοικοι της Λαρίσης μεγάλον πόθον να ανοικο
δομήσουν τον ναόν του πολιούχου των 'Αγίου 'Αχίλλειου. Και μόλις μετά
25 ολόκληρα ετη, ήτοι τήν 15 Μαρτίου 1794, δτε ήτο διερμηνεύς ό Γεώρ
γιος Μουρούζης και μητροπολίτης Λαρίσης ό κλεινός Διονύσιος Καλλιάρ
χος, άλλα και με «πολλότατα έξοδα», ηύτύχησαν οί κάτοικοι της Λαρίσης
να λάβουν άδειαν της Πύλης και να ανεγείρουν μεγαλύτερον και ωραιό
τερο ν τον κρημνισθέντα ναόν των. Λόγω τών διωγμών αυτών είχε τότε
κλείσει και το σχολεΐον της πόλεως. Έτσι ό Κούμας εϊχε γίνει δέκα ετών
και δέν είχε ΐδει ποτέ ούτε ναόν, ούτε σχολεΐον.
Δεν εϊχε καταληφθή ακόμη ή Κωνσταντινούπολις υπό τών Τούρκων
και πολλοί Έλληνες λόγιοι, ως οί Μανουήλ και 'Ιωάννης Χρυσολωρδς,
Θεόδωρος Γαζής, Γεώργιος Τραπεζούντιος, Βησσαρίων, 'Ισίδωρος, εΐχον
καταφύγει εις τήν δυτικήν Εύρώπην. "Οταν δε επεσεν ή Κωνσταντινού
πολις, οί περισσότεροι λόγιοι του Έθνους, ως οί Δημήτριος Χαλκοκονδύ
λης, Κωνσταντίνος καί 'Ιωάννης Λάσκαρις, Μάρκος Μουσοϋρος, έζήτησαν
άσυλον εις τήν Δύσιν. Ούτοι συνετέλεσαν όχι μόνον εις το να άναζωπυρήσουν τήν σπουδήν τών Ελληνικών γραμμάτων εις τήν Έσπερίαν, άλλα και
είς το να υποθάλψουν τήν συμπάθειαν τών λογιωτέρων αυτής τάξεων προς
το έλληνικόν έθνος. Άλλα έάν οί Έλληνες λόγιοι συνέβαλον είς τήν άνα-
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τολήν της ευρωπαϊκής αναγεννήσεως, άφησαν εις τήν πατρίδα των κατά
τους δύσκολους εκείνους χρόνους ενα μεγάλο κενόν. Περί τούτου γράφει ό
Κ. Παπαρρηγόπουλος εις τήν ίστορίαν του Ελληνικού έθνους (τόμ. Ε'
μέρος Β' σελ. 27) τα έξης : «Άμφιβάλλομεν αν οί άνδρες ούτοι, σωρηδόν
άποδημήσαντες εις τήν άλλοδαπήν, έξεπλήρωσαν το κυριώτερον αυτών
προς τήν πατρίδα καθήκον. Ου μόνον άπαντες σχεδόν, ή έξ αρχής ή προ
ϊόντος του χρόνου, έξελατινίσθησαν, άλλα, αυτών απελθόντων, έμειναν
τα μεν σχολεία της πατρίδος αυτών άνευ διδασκάλων και έκλεισαν τα
πλείστα, τα δε εκκλησιαστικά και πολιτικά πράγματα άνευ λογίων και εμ
πείρων λειτουργών και κακώς διωκήθησαν. Το ούτως έγκαταλειφθέν έθνος
εύρίσκετο εν τούτοις εις περιστάσεις, αϊτινες δεν επέτρεπαν εις αυτό
ν' αναπλήρωση εκ του προχείρου τους φυγάδας, και εδέησε να παρέλθουν
δύο εκατονταετηρίδες πριν ή δυνηθή να συγκρότηση νέα σχολεία καί να
μόρφωση νέους επιτηδείους ύπηρέτας τής εκκλησίας καί τών πολιτικών
αύτοϋ συμφερόντων».
Το 1787 ένέσκηψεν εις τήν Λάρισαν μία επιδημία, ή οποία ήνάγκασε
τους γονείς του Κούμα νά καταφύγουν εις τον Τύρναβον. Οί πολλοί ναοί
καί αί έκκλησιαστικαί τελεταί καί λιτανεΐαι ένεποίησαν μεγάλην έντύπωσιν
είς τον νεαρόν Κούμαν. Έκεΐ έμαθε ούτος άνάγνωσιν καί γραφήν. Καί όταν
έπέστρεψεν εις τήν Λάρισαν ήσχολεΐτο με το νά άναγινώσκη τα συναξάρια
καί τήν αμαρτωλών σωτηρίαν. Ή φιλομάθεια του παιδός έπεισε τους γονείς
του να τον στείλουν το 1790 είς τον Τύρναβον, ϊνα μαθητεύση εις το σχο
λεΐον του Πεζάρου. Τό 1796 ό Κούμας έπεράτωσεν όλα τα μαθήματα, τα
όποια εδιδάσκοντο έκεΐ. Διακριθείς εις τάς σπουδάς του προσελήφθη, είς
ήλικίαν 21 ετών, διδάσκαλος του εν Λαρίση ελληνικού σχολείου καί βραδύ
τερο ν του εν Τσαριτσάνη, είς τό όποιον εδίδασκεν ελληνικά καί μαθηματικά,
συγχρόνως δε έκήρυττεν άπό του άμβωνος τής Εκκλησίας.
Εις τό σχολεΐον τής Τσαριτσάνης μεταξύ τών μαθητών του, ήτο καί
ό αρχιεπίσκοπος Ελάσσονος Ίωαννίκιος «άνήρ φλεγόμενος υπό πολυμά
θειας», ώς καί ό μετέπειτα επίσκοπος 'Ρογών 'Ιωσήφ, ό ήρως τής πολιορκίας
τοΟ Μεσολογγίου, ό όποιος έπεσε κατά τήν έξοδον τής φρουράς καί
τών κατοίκων του.
Λόγω ελλείψεως βιβλίων, καθυστερεί ή εις τα μαθηματικά έπίδοσις τών
μαθητών του. "Ηκμαζε τότε ό περίφημος συνεταιρισμός τών Άμπελακίων
καί ό έκ Κεφαλληνίας Σπυρίδων Άσάνης εϊχε προσληφθή ώς ιατρός τής
ιστορικής ταύτης κωμοπόλεως. Ό Κούμας μετέβη είς τα 'Αμπελάκια καί
μετά του Άσάνη προέβη είς τήν μετάφρασιν τών «Κωνικών τομών» του
Καϊλλίου, τάς οποίας καί έξέδωκεν εν Βιέννη τό 1803. Έδίδαξε δε έπί έτος
εις τό σχολεΐον τών Άμπελακίων. Έφθασε τότε άπό τήν Βιέννην εις τα
'Αμπελάκια ό Άνθιμος Γαζής καί έζήτησε τήν συνδρομήν του πλουσίου
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συνεταιρισμού των Άμπελακίων δια νά έκδώση έν Βιέννη Έλληνικον λε
ξικόν. Ή συνδρομή τοϋ εδόθη και παρέλαβε μαζί του τον Κωνσταντίνον
Κούμαν, ϊνα συνεργασθούν εν Βιέννη εις τήν εκδοσιν τοϋ ανωτέρω λεξικού.
Άλλα μετά δύο μήνας ό "Ανθιμος Γαζής έδειλίασεν εις τήν εκδοσιν τοϋ λε
ξικοΰ. Ό Κούμας προσελήφθη τότε ώς διδάσκαλος τής Ελληνικής γλώσσης
κατ' οίκον τοϋ Στεφάνου Μόσχου και είχε και ό ϊδιος τον χρόνον νά φοίτα
εις το Πανεπιστήμιον τής Βιέννης, σπουδάζων μαθηματικά.
Συγχρόνως μετέφρασεν εκ τής γαλλικής εις τήν άρχαίαν έλληνικήν,
εις τήν οποίαν έφρόνει, ότι έπρεπε νά γράφωνται αί μαθηματικαί έπιστήμαι,
και εξέδωσε το 1807 μετά απαντήσεων τό περί μαθηματικής και φυσικής
έργον του Φονταίου. Επίσης τό 1808 εξέδωσε τήν χημείαν τοϋ Άδήτου,
τήν οποίαν μετέφρασεν εις τήν νεωτέραν διάλεκτον, επηρεασθείς έν τφ
μεταξύ άπό τάς περί γλώσσης γνώμας τοϋ 'Αδαμαντίου Κοραή.
Έ ν συνεχεία ή δημογεροντία τής Σμύρνης έκάλεσε τον Κούμαν διδά
σκαλον έν Σμύρνη. Τή προτροπή και τοϋ Κοραή, εδέχθη και άπεβιβάσθη
εις τήν Σμύρνη ν τον Ίούνιον τοϋ 1809. Εις τήν Σμύρνη ν έκάλεσεν ό Κούμας
και τον έκ Τσαριτσάνης μαθητήν του Κωνσταντίνον Οίκονόμον, τον έξ
Οικονόμων, διαπρεπή ιεροκήρυκα, και μαζί ίδρυσαν τό Φιλολογικόν γυ
μνάσιον τής Σμύρνης. Εις τό γυμνάσιον αυτό ό Κούμας «με άδιάκοπον δρα
στηριότητα», όπως ό ϊδιος λέγει, έδίδαξε μαθηματικά, φιλοσοφίαν, ήθικήν,
φυσική ν και γεωγραφίαν. Προέβη και εις φυσικά και χημικά πειράματα,
τα οποία ώς τότε ήσαν άγνωστα εις τήν Ελλάδα. Ό δέ Οικονόμος έδίδασκε
τους κλασσικούς συγγραφείς κατά τήν μέθοδον, τήν οποίαν ύπεδείκνυεν
ό Κοραής εις τους αυτοσχεδίους στοχασμούς του.
Ό Κούμας έγραψε καί έξέδωσεν εις τήν Βιέννην, χάριν των μαθητών
του, πειραματικήν φυσικήν, σύνταγμα φιλοσοφίας, εις 4 τόμους, σύνοψιν
χρονολογίας, σύνοψιν παλαιάς γεωγραφίας, σύνοψιν επιστημών δια τους
πρωτόπειρους, περιέχουσαν άριθμητικήν και γεωμετρίαν, κ.ά. Μετέφρασε
δε και τήν ίστορίαν τής φιλοσοφίας τοϋ Τενεμάνου. Τό σπουδαιότερον
όμως έργον τοϋ Κούμα είναι ή ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων. Τό φιλο
λογικόν γυμνάσιον τής Σμύρνης ήτο τό φωτεινότερον καί άνώτερον σχολεΐον
τοϋ Γένους εις τήν έποχήν του. Εις τάς μικροτέρας τάξεις έδίδασκον πέντε
υποδιδάσκαλοι. Είχε 300 μαθητάς, οί όποιοι συνέρρεον από όλα τα μέρη
τής Ελληνικής γής. Μετά τήν άποφοίτησίν των διεσκορπίζοντο ώς διδά
σκαλοι εις τάς νήσους καί εις τήν Χέρσον Ελλάδα, ώς και εις οίκους Φανα
ριωτών, εις τό Βουκουρέστιον, ακόμη καί εις τήν Ρωσίαν. Τό φιλολογικόν
γυμνάσιον τής Σμύρνης ήτο τό πανεπιστήμιον τοϋ υποδούλου Έλληνισμοΰ.
Τό 1814, κατόπιν επίμονων προσκλήσεων του οικουμενικού πατριάρ
χου Κυρίλλου καί τής Συνόδου, μετέβη ό Κούμας εις τήν Κωνσταντινού
πολιν καί ανέλαβε τήν σχολαρχίαν τοϋ Κουροτσεσμείου σχολείου, ένθα
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έδίδαξεν ελληνικά, μαθηματικά και φιλοσοφίαν. Ό ίδιος διηγείται ότι,
τήν 1 Σεπτεμβρίου του 1914 έορτάσθη είς τήν σχολήν αυτήν ή έναρξις των
μαθημάτων, παρουσία του πατριάρχου Κυρίλλου, όλων των εγκρίτων αρχιε
ρέων, του μεγάλου διερμηνέως Μιχαήλ Σούτσου, πολλών Φαναριωτών και
πλήθους λάου, έξεφώνησεν δε ό Κούμας τον πανηγυρικον της ημέρας.
Είς τήν Κωνσταντινούπολιν έδίδαξεν επί ενα σχολικον έτος καί τον Αΰγου
στον τοϋ 1815 έπανήλθεν είς τήν Σμύρνη ν, δια να νύμφευση τήν μονογενή
κόρην του. Έπί δύο έτη έδίδαξεν εις το γυμνάσιον της Σμύρνης.
Τόν Όκτώβριον τοϋ 1817Ó Κούμας μετέβη εις τήν Βιέννη ν, δια τήν έκτύ
πωσιν τών βιβλίων του. Κατά τα ετη αυτά (18171819) εκατοντάδες Ελλήνων
νέων ήσαν διεσπαρμένοι εις τήν Ίταλίαν, Γαλλίαν καί Γερμανίαν και έσπού
δαζον είς τα εκεί Πανεπιστήμια. Ό Λόγιος Έρμης, ό όποιος άπό του 1816
έπανεξεδίδετο υπό των Θεοκλήτου Φαρμακίδου καί Κοκκινάκη, είχε κατα
στή έθνικόν σύγγραμμα.
Το 1819 ό Κούμας άνηγορεύθη διδάκτωρ της φιλοσοφίας καί τών κα
λών τεχνών τοϋ Πανεπιστημίου της Λειψίας. Ωσαύτως καί αί βασιλικαί
άκαδημίαι τοϋ Μονάχου καί τοϋ Βερολίνου κατέλεξαν αυτόν τό 1820 μεταξύ
τών μελών των.
Τό 1820 έπανήλθεν ό Κούμας εις τήν Σμύρνη ν δια να διευθέτηση τα τοϋ
γυμνασίου. Εκεί ήρχισε να μεταφράζη τό Έλληνογερμανικόν λεξικόν τοϋ
Ρειμέρου. Έν τω μεταξύ όμως εξερράγη ή ελληνική έπανάστασις καί οί
διωγμοί τών Τούρκων μετέβαλον τήν πόλιν της Σμύρνης εις κοιλάδα κλαύ
θμωνος. Τόν Μάιο ν του 1821 ό Κούμας μετά της οικογενείας του κετέφυγεν
είς τήν Τεργέστην, ή δέ οικία του μετά της βιβλιοθήκης του έδημεύθη είς
τήν Σμύρνην.
Άπό τήν Τεργέστην άπήλθεν εις Βιέννη ν, όπου συνεπλήρωσε καί έξέ
δωκε τό 1326 τό ανωτέρω έλληνογερμανικόν λεξικόν. Ευθύς κατόπιν ήρχισεν
να γράφη τήν ίστορίαν τών ανθρωπίνων πράξεων άπό τών αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι τοϋ 1831, τήν οποίαν έξέδωσεν έν Βιέννη τό 1832 είς δώδεκα
τόμους. Τοΰτο είναι μία παγκόσμιος ιστορία. Είναι δέ, ώς προείρηται, τό
σπουδαιότερον έργον τοϋ Κούμα. Τό 1833 έξέδωσεν έν Βιέννη καί έλληνι
κήν γραμματικήν.
Ό βασιλεύς Όθων δι' επιστολής του έκ Ναυπλίου (1833) εκφράζει προς
τόν Κούμαν τήν εύαρέσκειάν του δια τάς προς τήν σπουδάζουσαν ελληνι
κή ν νεολαίαν πολύτιμους υπηρεσίας του. Κληθείς δέ να κατέλθη είς τήν
Ελλάδα, δέν ηθέλησε να εγκατάλειψη τήν διεύθυνσιν τοϋ έν Τεργέστη έλ
ληνικοΰ σχολείου. 'Εκεί προσεβλήθη υπό χολέρας καί τήν 1 Μαΐου 1836
άπεβίωσεν, είς ήλικίαν 59 ετών.
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Ό Σάθας είς την Νεοελληνικήν φιλολογίαν του (σελ. 677) γράφει
τα εξής: «Ό Κούμας ανεδείχθη εκ των φιλοπονωτέρων και κοινωφελεστέ
ρων λογίων του ημετέρου έθνους, κατατρίψας τον βίον είς εύεργεσίαν της
πατρίδος δια της διδασκαλίας και της συγγραφής, οΰτε κόπων, οΰτε δαπα
νών, ουδέ τής υγείας αύτοϋ φειδόμενος».

