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'Επιμελητού τοϋ ΙΙανεπιστημίου 'Αθηνών 

Κ Ο Ν Τ Ι Κ Α 

("Αγνωστοι και λησμονημέναι ειδήσεις περί του Κωνστ. Σ. Κοντού) 

Ό Κωνσταντίνο? Σταύρου Κοντός (12.3.1834—16.7.1909) υπήρξε μία άπο 
τάς έξοχωτέρας φυσιογνωμίας των κλασσικών γραμμάτων της νεωτέρας Ελλάδος. 
Περί του λογίου και Πανεπιστημιακού διδασκάλου εχομεν άρκετας ειδήσεις, αι
σθητή δμως παραμένει ή ελλειψις πλήρους βιβλιογραφίας του, με λεπτομερή πί
νακα τών λέξεων περί των οποίων διέλαβε, των αρχαίων χωρίων τα όποια έφυ-
λοκρίνησε. τών πάσης φύσεως γραμματικών (υπό την εύρυτέραν τής λέξεως ση-
μασίαν) και παλαιογραφικών ζητημάτων, τα όποια με οξύτητα και διαύ-
γειαν πνεύματος έπραγματεύθη και ανέλυσε. Σχετικά είναι και δσα, προ εικο
σαετίας ήδη, έγραψεν ό 'Ιωάννης Καλιτσουνάκης, μαθητής τοϋ Κόντου : «Δέν 
εχομεν ακόμη πλήρη βιβλιογραφίαν του άοιδίμου τούτου εθνικού διδασκάλου 
μετά λεπτομερούς πίνακος τών λέξεων, περί ών διέλαβε. "Εργον άξιον να απα
σχόληση επιμελώς νεαρον "Ελληνα φιλόλογον» *. Τήν ελλειψιν αυτήν προσε-

1. Ι . Καλιτσουνάκη, « Ή άναβίωσις τών κλασσικών σπουδών εν Ελλάδι άπο τής απελευ

θερώσεως καί εντεύθεν» ΕΕΦΣΠΑ, περίοδ. Β ' , 8 (1957—58), σελ. 384 ύποσημ. 1. Π β . Τοΰ 

αύτοϋ, «'Ομιλία» εις το βιβλίον Ή Αντιδικία τών τόνων, Αθήναι 1944, σελ. 510 ύποσημ. 

(β) . Παλαιότερον τοΰ Καλιτσουνάκη ό Γ. Χατζιδάκης είχεν εκφράσει παρόμοιας απόψεις· βλ. 

περιοδ. 'Αθηνά 5 (1893), σελ. 309 («θα ήτο δ' ευχής έργον, αν πάντα ταϋτχ <δηλ. τα πολυά

ριθμα πονήματα τοϋ Κόντου) συνελέγοντο και έν σειρά τόμων έξεδίδοντο, θαυμάσιον μνημεΐον 

τής φιλοπονίας και σοφίας τοΰ ανδρός. Διότι τοσαΰται και τοιαΰται εϊναι αϊ εις τους αρχαίους 

διορθώσεις καί τοίαΰτα και τοσαΰτα εϊναι τα ποικίλα φιλολογικά ζητήματα, άτινα έν τούτοις 

έπραγματεύθη καί διελεύκανεν ό δαδοΰχος τής ελληνικής φιλολογίας, ώστε καί μόνη ή ακρι

βής αυτών άπαρίθμησις φαίνεται εργώδες») καί αυτόθι 21 (1909), σελ. 13 («Διά ταΰτα ή 'Επι

στημονική ημών 'Εταιρεία σκοπεί να παρασκευάση καί δημοσίευση δια τής 'Αθηνάς πρώτον 

κατάλογον πασών τών διορθώσεων, άς ό Κόντος κατά καιρούς προύτεινεν, έπειτα κατάλογον 

πάντων τών Εργων αύτοΰ κατά χρονολογικήν τάξιν καί μετ* ακριβούς αναλύσεως τοΰ περιεχο

μένου αυτών»). Έ κ τών πολυαρίθμων μελετών καί άρθρων περί τής ζωής καί τοΰ έ'ργου τοΰ 

Κόντου σημειοΰμεν τα ακόλουθα : Κωνστ. Σ . Κόντου, «Λόγος εις Κάρολον Γαβριήλ Κόβητον» 

'Αθηνά 3 (1891), σελ. 3—34, «ΈορταΙ τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής Εταιρείας προς 

τιμήν τοΰ Προέδρου αυτής κυρίου Κωνσταντίνου Σ . Κόντου έορτάζοντος τήν πέμπτην καί εί-

κοστήν επετηρίδα τής έν τ φ Έθνικώ Πανεπιστημίω καθηγεσίας αύτοΰ» 'Αθηνά 5 (1893), 

σελ. 289—311, « Ή τεσσαρακονταετηρίς τής έν τώ Έθνικώ ΙΤανεπιστημίω διδασκαλίας τοΰ 

σοφοΰ καθηγητοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Κόντου» Ξενοφάνης 6 (1909), σελ. 215—253, «Κωνσταν

τίνος Σ τ . Κόντος» αυτόθι 6 (1909), σελ. 374 — 378, Μ. Εύαγγελίδου, «Χαρακτηρισμός τοΰ 

προσώπου καί τής διδασκαλίας τοΰ Κόντου> αυτόθι 6 (1909), σελ. 401—406, Γ. Μιστριώτου» 

«'Επικήδειος εις Κωνσταντΐνον Κόντον» Ρητορικοί Λόγοι 4 (1910), σελ. 71 — 75 (== έφημερ. 

Άθψαι έτος Ζ' αριθ. [272] 2439, 18 'Ιουλίου 1909, σελ. 2), Γ. Ν. Χατζιδάκη, «Λόγος επι

μνημόσυνος εις Κωνσταντΐνον Σ . Κόντον» 'Αθηνά 23 (1911), σελ 3—20, Β. Φάβη, άρθρον 

«Κωνσταντίνος Σ. Κόντος» Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια 14 (1930), σελ, 836—837, 

Μαν. Τριανταφυλλίδη, «Bεpvαpδάκηc - Κόντος - Χατζιδάκης» Νέα Γράμματα 1 (1935), σελ. 

343—354 ( = "Απαντα Μαν. Τριανταφυλλίδη 5 (1963), σελ. 278—287), Τοΰ αύτοΰ, Νεοελλη-
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πάθησα να διορθώσω διά συστηματικής έρεύνης δυσεύρετων, πολλάκις, περιοδικών 
(Πλάτωνος 2, Επιστημονικής 'Επετηρίδας τον 'Εθνικού Πανεπιστημίου3, Παρ
νασσού4, Βύρωνος5, Σωκράτους6, 'Αθηναίου!, 'Αθηνάς 8, Εφημερίδος των Φιλο-

νική Γραμματική Ι. 'Ιστορική Είΰαγωγή, 'Αθήνα 1938, σελ. 102—103, 394—395, 480—483, 

Ί . Καλιτσουνάκη, «'Ομιλία» εις το βιβλίον Ή 'Αντιδικία των τόνων, 'Αθήναι 1944, σελ. 

509—511, Σ . Κουγέα, «Δύο ενδιαφέροντα κείμενα» ΕΕΦΣΠΑ 6 (1955—56), σελ. 152—154, 

Μαν. Τριανταφυλλίδη, Δημοτικισμός και αντίδραση, 'Αθήνα 1960 ( = "Απαντα 6 (1963), 

σελ. 308—310), Γ. Γάτου «Κωνσταντίνος Κόντος, ένας σοφός Ελληνιστής άπο τα Σάλωνα 

(1834—1909)» Φθιώτις 5 (1959), σελ. 226—9, 315—321. 

2. Πλάτων. Σύγγραμμα περιοδικόν παιδαγωγικόν και ψιλο?<.ογικον εκδιδόμενον κατά μήνα 

υπό τον 'Ελληνικού Διδασκαλικού Σνλλόγον, Έ ν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Χ. Ν . Φι-

λαδελφέως. Βλ. τόμ. 1 (1878—79), σελ. 197—213, 2 7 8 - 2 8 7 · τόμ. 2 (1879—80), σελ. 137— 

144, 281—291· τόμ. 5 (1882-83), σελ. 209—219, 2 8 1 - 3 0 3 , 349—367' τόμ. 6 ( 1 8 8 3 - 8 4 ) , 

σελ. 3—35. 

3. Έθνικον Πανεπιστήμιον. 'Επιστημονική Έπετηρίς, Έ ν 'Αθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου 

Π . Δ. Σακελλαρίου. Βλ. τόμ. 2 (1905—6), σελ. 3—45, 381—3· τόμ. 3 (1906—7), σελ. 3 - 8 0 · 

τόμ. 4 (1907—8), σελ. 7 2 - 7 4 · τόμ. 5 (1908—9), σελ. 44—46. 

4. Παρνασσός. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον, Έ ν 'Αθήναις έκ τοΰ τυπο

γραφείου Παρνασσού. Βλ. τόμ. 1 (1877), σελ. 95—100, 192—199, 253—267, 4 2 8 - 4 3 7 , 

6 5 4 - 6 6 4 , 736—746, 827—836, 887—892' τόμ. 2 (1878), σελ. 34—39, 189—195, 339—350, 

449—451, 677—686, 748—755, 869—874, 9 0 8 - 9 1 5 · τόμ. 3 (1879), σελ. 50—53, 110—115, 

203—210, 271—6, 3 7 9 - 3 8 5 , 4 8 0 - 6 , 658—667, 819—823, 9 3 1 - 3 ' τόμ. 4 (1880), σελ. 2 1 - 2 8 , 

1 2 0 - 6 , 185—191, 288—296, 346—357, 519—527' τόμ. 7 (1883), σελ. 519—526, 671—678, 

706—710, 813—817, 817—820, 931—935· τόμ. 8 (1884), σελ. 4 6 — 5 1 , 1 5 4 - 1 5 9 , 205—215, 

304—310, 373—377, 447 — 452- τόμ. 9 (1885), σελ. 657—676' τόμ. 10 (1886), σελ. 118— 

125, 175—185, 226—234. 

5. Βύρων. Μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό τοϋ Φιλολογικού Σνλλόγον 

Βύρωνος τή επιστασία επταμελούς επιτροπής, Άθήνησιν έκ τοϋ τυπογραφείου Μέντορος. 

Βλ. τόμ. 3 (1878), σελ. 378—384, 441—449, 484—488, 537—541, 596—599. 

6. Σωκράτης. Σύγγραμμα φιλολ,ογικον και παιδαγωγικόν εκδιδόμενον άπαξ τον μηνός 

άναλώμασιν Ευσταθίου Δ. Παπαδάκη, Άθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου της Περιστεράς. 

Βλ. τόμ. 1 (1874), σελ. 41—119, 121—171, 172, 2 8 1 - 2 , 233—311, 312—322, 323—326, 

327—8, 329—362, 363—458, 459 — 492, 492—6, 504—544, 598—600· τόμ. 2 (1875), 

σελ. 3—157, 158—160. 

7. 'Αθήναιον, Σύγγραμμα περιοδικόν κατά διμηνίαν εκδιδόμενον συμπράξει πολλών ?.ο-

γίων, Άθήνησιν έκ τοΰ τυπογραφείου Έ ρ μ ο υ . Βλ. τόμ. 5 (1876), σελ. 485—513' τόμ. 6 

(1877), σελ. 101—127, 313—342, 417—437' τόμ. 7 (1878), σελ. 100—123, 145—167, 

2 3 2 - 2 5 7 , 346—374, 449—478· τόμ. 8 (1879), σελ. 96—108, 198—221, 432—465. 

8. 'Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής εν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, Άθήνη

σιν έκ τοΰ τυπογραφείου ι ώ ν αδελφών Περρη. Βλ. τόμ. 1 (1889), σελ. 9—190, 306, 307—310, 

315—6, 3 5 9 - 4 2 7 , 428, 533—563, 564—566, 619, 620, 625—9, 6 3 0 — 1 ' τόμ. 2 (1890), 

σελ. 61, 8 1 - 1 3 7 , 138, 143 — 148, 263—4, 272—328, 388, 3 9 1 - 6 0 0 , 6 6 8 , 684, 686' τόμ. 3 

(1891). σελ. 3 - 3 4 , 2 8 9 - 3 9 9 , 399-400, 5 1 9 - 5 7 6 , 606, 642, 668' τόμ. 4(1892), σελ. 3 - 1 7 6 , 

178—182, 183—191,191—2, 279—328, 364—6, 366--7, 368, 399—400, 477—511, 5 1 1 - 2 , 

6 1 9 - 6 2 2 · τόμ. 5 (1893), σελ. 3 3 - 4 , 35—129, 130, 172—5, 176, 296--8, 299, 436 

437—9, 471 — 9, 548· τόμ. 6 (1894), σελ. 177—374, 375—9, 393—425, 475—6, 481—2· 

τόμ. 7 (1895), σελ. 3—64, 289—383, 383—4, 496, 499, 500' τόμ. 8 (1896), σελ. 4 7 0 - 1 , 

475—6· τόμ. 9 (1897), σελ. 6 5 - 1 6 0 , 288, 289—440, 441—2, 442—8, 499" τόμ. 10 



— 176 — 

μαθών9, Λογίου Έρμου10, Φιλίστορος 1 ι , Δελτίου της 'Ελληνικής 'Αλληλογρα
φίας12, 'Εβδομάδος13, Χιακον Μουσείου 1 4 καί Ξενοφάνους15) καί της λημματο-

(1898), σελ. 131—2, 2 4 3 - 2 6 6 , 267—8, 269—324, 325 — 330, 3 3 1 - 2 , 4 8 6 - 5 3 5 , 5 3 5 - 8 , 
538—540· τόμ. 11 (1899), σελ. 117- τόμ. 13 (1901), σελ. 462—712, 713 —714· τόμ. 15 
(1903), σελ. 213—454, 490" τόμ. 16 (1904), σελ. 433—604- τόμ. 17(1905), σελ. 269—492· 
τόμ. 19 (1907), σελ. 3 - 6 1 1 · τόμ. 21 (1909), σελ. 145—299, 385—432, 503—4" τόμ. 22 
(1910), σελ. 3—84· τόμ. 23 (1911), σελ. 161—263' τόμ. 24 (1912), σελ. 469—488· τόμ. 25 
(1913), σελ. 89—141· τόμ. 26 (1914), σελ. 229—248, 249—266. 

9. Έφημερίς τών Φιλομαθών. Φιλολογική εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύ
σεως, Έ ν 'Αθήναις έκ του τυπογραφείου Πέτρου Περρή. Βλ. τόμ. 1 (1877—8), περίοδ. δευ
τέρα, σελ. 49—53, 65—68, 81—3, 9 7 - 1 0 1 , 113—6, 129—133, 213—6, 229—234, 249—252 
265—9, 285—290, 301—5. 3 2 2 - 6 , 3 6 5 - 9 · τόμ. 2 ( 1 8 7 8 - 9 ) , σελ. 1—4, 1 7 — 2 1 , 37—39' 
54—58, 6 9 - 7 3 , 86—90, 97—101, 113—8, 1 4 5 - 8 , 161—6, 177—183, 193—7, 225—9' 
241—7, 257—260, 2 7 3 - 8 , 289—294, 305—9, 321—5· τόμ. 3 ( 1 8 7 9 - 8 0 ) , σελ. 1—8' 
17—22. 3 3 - 7 , 4 9 - 5 3 , 65—72, 81—9, 97—112, 113—121, 1 2 9 - 1 3 7 , 145—151, 161—9,' 
177—183, 209—218, 257—269· τόμ. 4 (1880—1), σελ. 17—22, 3 3 - 4 0 , 49—52, 6 5 — 7 1 , 
97—109, 337—343, 3 5 3 - 3 6 0 . 

10. Λόγιος Έρμης. Σύγγραμμα φιλολογικον περιοδικον τετράκις τοϋ έτους εκδιδόμενον 
υπό Κ, Σ. Κόντου, Άμφισσέως, Έ ν Λουγδούνω των Βατάβων τύποις Ε. Ι . Βριλλίου. Βλ. 
τόμ. 1 τεϋχ. 1 (1866), σελ. 3 - 1 6 5 ' τεϋχ. 2 (1867), σελ. 288—402, 555—640, 640—2. 
Ή εκδοσις, διακοπείσα επί εννέα έτη, έπανελήφθη το 1876 δια του πρώτου τεύχους τοϋ τόμ. 
2 (καί όχι τόμ. 5, ώς εσφαλμένως γράφεται επί του εξωφύλλου), έν 'Αθήναις εκ του τυπο
γραφείου Θρασυβ. Παπαλεξανδρη, σελ. 1—79, 80—187, 188—200. 

11 . Φιλίστωρ. Σύγγραμμα φιλολογικόν και παιδαγωγικών κατά μήνα εκδιδόμενον υπό 
Σ. Α. Κονμανονδον, Κ. Σ. Ξανθοπούλου, Δ. Ι. Μανροφρύδου σννεργούντων καί άλλων λο
γίων ανδρών, Έ ν 'Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου Χ. Νικολάου Φιλαδελφέως. Βλ. τόμ. 3 
(1862), σελ. 367—369, 516—534. 

12. Δελτίον 'Ελληνικής 'Αλληλογραφίας Bulletin de Correspo?ulance Hellénique, Ά θ ή -
νησι Πέτρος Περρής Έκδοτης Τυπογράφος — Paris Ernes t Thorin Libraire Éditeur. Βλ. τόμ. 
1 (1877), σελ. 57—59, 177—181, 295—303" τόμ. 2(1878), σελ. 229—243, 299—317' τόμ. 
3 ( 1 8 7 9 ) , σελ. 274—290' τόμ. 4(1880) , σελ. 524—535. 

13. Έβδομάς. Σύγγραμμα εκδιδόμενον κατά Κνριακήν υπό Δημ. Γρ. ΚαμπονρογΡ^ου, 
Άθήνησι—Τύποις Κορίννης. Τα μελετήματα τοϋ Κόντου έδημοσιεύοντο εις το Δελτίον, το 
όποιον έξεδίδετο μετά του κυρίως περιοδικού άλλα μέ χωριστήν σελιδαρίθμησιν : βλ. τόμ. 1 
(1884), τεϋχ. 19 (8 Ίουλ.), σελ. 3" τεϋχ. 20 (15 Ίουλ.), σελ. 2 — 3 ' τεϋχ. 21 (22 Ίουλ. ), 
σελ. 2—3· τεϋχ. 22 (30 Ίουλ.), σελ. 2—3' τεϋχ. 24 (12 Αύγ.), σελ. 3" τεϋχ. 25 (26 Αύγ.), 
σελ. 2)' τεϋχ. 26 (26 Αύγ.), σελ. 2—3" τεϋχ. 27 (2 Σεπτ . ) , σελ. 2—3· τεϋχ. 28 (9 Σεπτ . ) , 
σελ. 2 — 3 ' τεϋχ. 29 (16 Σεπτ.) , σελ. 2—3" τεϋχ. 30 (23 Σεπτ.), σελ. 2—3' τεϋχ. 31 
(30 Σεπτ . ) , σελ. 2—3" τεϋχ. 32 (7 'Οκτ.), σελ. 2—4' τεϋχ. 33 (14 'Οκτ.) , σελ. 2—3" 
τεϋχ. 34 (21 Ό κ τ . ) , σελ. 2—3' τεϋχ. 35 (28 'Οκτ.), σελ. 3—4' τεϋχ. 36 (4 Νοεμβρ.), 
σελ. 3' τεϋχ. 37 (11 Νοεμβρ.), σελ. 2—3· τεϋχ. 39 (25 Νοεμβρ.), σελ. 2—3" τεϋχ. 41 
(9 Δεκ.), σελ. 2—3. Τόμ. 2 (1885), τεϋχ. 45 (6 Ι α ν . ) , σελ. 8· τεϋχ. 46 (13 Ι α ν . ) , σελ. 20· 
τεϋχ. 48 (27 Ι α ν . ) , σελ. 44' τεϋχ. 50 (10 Φεβρ.), σελ. 68' τεϋχ. 53 (3 Μάρτ.), σελ. 104· 
τεϋχ. 55 (17 Μάρτ.), σελ. 128' τεϋχ. 57 (31 Μάρτ.), σελ. 152. 

14. Χιακον ΜονσεΙον. Τον πλήρη τίτλον τοϋ περίοδικοϋ αγνοώ. Το μόνον άντίτυπον 
(τεϋχ. α', 1862, σελ. α ' - δ, -f-96), καθ' δσον γνωρίζω, υπάρχει εις την Βιβλιοθήκην τοϋ Φΐ-
λολογίκοΰ Σπουδαστηρίου τοϋ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, υπ ' αριθ. 17601 : 
το άντίτυπον τοΰτο στερείται τοϋ ψευδοτίτλου καί τών σελ. 1—2. Εις τήν προσφώνησίν του 
«Προς τους άναγνώστας» ό Κόντος σημειώνει καί τα έξης : « . . . απεφάσισα καίπερ ώς εκ 
τοϋ επαγγέλματος μου ύπο πλείστων ασχολιών περισπώμενος να επιχειρήσω τήν σύνταξιν καί 
εκδοσιν τακτικοΰ περιοδίκοΰ συγγράμματος περιέχοντος ού μόνον έπικριτίκας πραγματείας 
προς εύχαρίστησιν έμοϋ τοϋ φ ι λ α π ε χ θ ή μ ο ν ο ς άλλα καί άλλας φιλολογικές μάλιστα ότέ 
μεν συντόμους ότέ δέ εκτενείς προς εύχαρίστησιν τών έμών φίλων. Το περίοδικον τοΰτο σύγ
γραμμα, όπερ δι' ελλειψιν αναδόχου ^κρινεν εΰλογον ό πατήρ αύτοΰ νά όνομάση ΧΙΑΚΟΝ 
ΜΟΥΣΕΙΟΝ, θα φαίνηται άπαξ τοϋ μηνός. Έκαστον δε τεΰχος αύτοΰ θά περιέχη τυπογρα
φικά φύλλα εξ» (σελ. γ ' ) . 

15. Ξενοφάνης. Σύγγραμμα περιοδικον τοϋ σνλλόγον τών Μικρασιατών «'Ανατολής», 
Άθήνησιν εκ τοϋ τυπογραφείου Α. Τρίμη. Βλ. τόμ. 1 (1896), σελ. 3 3 — 42,58—61. 
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γραφήσεως των περιεχομένων εις αυτά μελετών του Κοντού. Ή έρευνα έφερε 
ταυτοχρόνως εις φως ειδήσεις περί της ζωής και του έργου του ανδρός, τάς 
οποίας εκθέτω εν συνεχεία. 

(Α) Ή Γυμνασιαρχεία του Κοντού êv Σάμω 1 6 : Ό Κωνστ. Κόντος 
διωρίσθη Γυμνασιάρχης του Πυθαγορείου Γυμνασίου Σάμου δια του άπο 12 
Νοεμβρίου 1862 'Ηγεμονικού Διατάγματος αριθ. 37, έχοντος ως έξης ι 7 : 

φ. 79α Αριθ. 37» Διάταγμα περί διορισμού τοϋ Κ. Κόντον ώς Γυμνασιάρχου και τών 
Δ. 'Αντωνοπούλου και Γ. Τάγη ώς καθηγητών παρά τω ΙΊυθ. Γυμνασίω. 

'Ημείς 
Μιλτιάδης Άριστάρχης 

Ήγεμών της Σάμου 
Εναρεστονμεθα και διορίζομεν Γυμνασιάρχην τοϋ Πυθαγορείου Γυμνασίου 
τον Κύριον Κ. Κόντον με μηνιαΐον μισθον Γροσιών 2520.— και Καθηγητάς 
τους Κυρίους Δ. Άντωνόπουλον και Γ. Τάγην, τον μεν των Μαθηματικών 
και της Λατινικής Γλώσσης τον δε της 'Ιστορίας και της Φιλοσοη>ίας με 

φ. 79ß μηνιαΐον μισϋον Γροσιών 1680.— εκαστον. \\ 01 μισθοί τούτων άρχονται τοϋ 
μεν Γυμνασιάρχου arto της 17ης 7βρίου(ε.ε.) τών δε Καθηγητών από της 10ης 
τον αύτοϋ μηνός και έτους και ώς ηρξαντο τάς παραδόσεις των êv τω Γυ
μνασίω και θέλουν πληρώνεσθαι υπό τοϋ Γενικού Ταμείου. Το παρόν διά
ταγμα θέλει κοινοποιηθή και εκτελεσθη υπό τοϋ 'Ημετέρου Διοικ. Γραφείου. 

Έγένετο και εξεδόθη εν Χώρα Σάμου την 12ην θβρίου 1862 
Μ. Άριστάρχης. 

Ταυτοχρόνως με τήν έκδοσιν τοϋ Ηγεμονικού αύτοΰ Διατάγματος, ό Μιλτιάδης 
Άριστάρχης, πρίγκιψ και γόνος της μεγάλης φαναριωτικής οικογενείας τών Άρι-
σταρχών, εις λόγον του έκφωνηθέντα κατά τήν έναρξιν της Δ' Γενικής Συνελεύ
σεως τών Σαμίων ανέφερε, μεταξύ άλλων, καΐ τα εξής 1 8 : «Έκ τών ενιαυσίων 
εξετάσεων καταφαίνεται ή πρόοδος τών εν τοις διαφόροις έκπαιδευτηρίοις τής νή
σου μαθητευόντων βάσκανος μόνον οφθαλμός, ή μάλλον κακή εκλογή του Προϊ
σταμένου, επέφερε δυσάρεστα τίνα περιστατικά εντός του Γυμνασίου, προκαλέ-
σαντα αμέσως τήν παΰσιν αύτοΰ τε και τών Καθηγητών και τήν προς καιρόν δια-
κοπήν τών μαθημάτων άλλ* ή Κυβέρνησις κηδομένη τής μαθητευούσης νεολαίας, 
έφρόντισε νά λάβη αμέσως εντονον μέριμναν, προς εύρεσιν καταλλήλων προσώπων 
δια τήν άνωτέραν ταύτην διδασκαλίαν και ηύτύχησε να άντικαταστήση τους παυ-
θέντας άπο πρόσωπα έγγυώμενα κατά πάντα λόγον τήν αληθή πρόοδον του Κα
ταστήματος τούτου υπό τήν διεύθυνσιν νουνεχούς, φιλόπονου και επί πολυμάθεια 
εγνωσμένου ανδρός» 1 9 . 

Περί τής Γυμνασιαρχείας του Κόντου μαρτυρούν ποικίλα δημοσιεύματα, εν οίς 
καί τα ακόλουθα : 

16. Τάς πληροφορίας της παραγράφου αύτης οφείλω, κατά μέγα μέρος, εις τον μακαρί-
την Σάμιον λόγιον Κωνσταντϊνον Άγγελινάραν. Άπο της θέσεως αύτης ευχαριστώ θερμώς 
τον υίόν του, άγαπητον συνάδελφον καί φίλον κ. Γεώργιον Άγγελινάραν, ό όποιος είχε προ-
θύμως μεσολαβήσει εις τον πατέρα του δια τήν παροχήν τών ειδήσεων εκ τών Αρχείων της 
Σάμου. 'Επίσης ευχαριστώ τον κ. Ήρακλ. Μιχαλιάδην, Διευθυντήν τοϋ 'Ιστορικού 'Αρχείου 
Σάμου, δια τάς πολύτιμους εξυπηρετήσεις του. 

17. Βιβλίον Ηγεμονικών Διαταγμάτων έτους 1862, αριθ. 37, φύλλ. 79 (Ίστορ. Άρχ. Σάμου). 
18. Πρακτικά της Γενικής τών Σαμίων Συνελεύσεως έτους 1862, σελ. 10. 
19. Δηλαδή τοϋ Κωνστ. Κόντου. 
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(α) Ό Επαμεινώνδας Ι. Σταματιάδης, εις το έργον του Σαμιακά 2 0 , γράφει : 
(('Αποχωρήσαντος δε τη δεκάτη τετάρτη Μαρτίου του έτους χιλιοστού όκτακοσιο-
στοΰ εξηκοστού δευτέρου του 'Ιωάννου Σφοίνη άπο της γυμνασιαρχίας, ή του Γυ
μνασίου διεύθυνσις καΐ εποπτεία ανετέθη Γρηγορίω Κωνσταντα τω Σαμίω μέχρι 
της δωδέκατης Νοεμβρίου του αύτοΰ έτους, δτε γυμνασίαρχος διωρίσθη Κωνσταν
τίνος Κόντος ό Άμφισσεύς, ό οψιαίτερον καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας εν 
τ ω Άθήνησι Πανεπιστημίω γενόμενος, εφ' οδ καΐ το Γυμνά τιον ήνθησε λίαν. 
Παραιτηθέντος δε τη ενάτη Μαρτίου του έτους χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ εξηκο
στού πέμπτου αύτοΰ, ή τοΰ Γυμνασίου διεύθυνσις ανετέθη τω καθηγητή Δ η μ η -
τρίω Άντωνοπούλω». 

(β) Ό Σάμιος Γυμνασιάρχης Νικόλαος Ι. Ζαφειρίου, εις το "Άρχεϊον Σάμου21, 
γράφει : «Τον Νοέμβριον τοΰ 1862 εκλήθη ως Γυμνασιάρχης και διοργανωτής τοϋ 
Γυμνασίου ό μετέπειτα καθηγητής του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Κόντος, ό 
όποιος έδωσε νέαν πνοήν εις τήν λειτουργίαν τοΰ ανωτάτου εκπαιδευτικού 'Ιδρύ
ματος της Ηγεμονίας τής Σάμου. Δια το μέγα κύρος τοΰ Κόντου, εντός ολίγου 
άνεγνωρίσθη αυτό υπό τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών και ήδύναντο οι έχοντες άπο-
λυτήριον τοϋ Πυθαγορείου να έγγράφωνται ελευθέρως εις αυτό». 

(γ) Ό υπό ψευδώνυμον «Σάμιος» βιογράφων τόν άείμνηστον Σάμιον διδάσκα-
λον τοϋ Γένους Κωνσταντΐνον Σ . Κατεβαίνην, εις το περιοδ. €Ελληνική Δημιονρ-
γία'2, μνημονεύει και τα έξης : «Τα έγκύκλια μαθήματα έδιδάχθη (ό Κατεβαίνης) 
είς το σχοΛεΐον Καρλοβάσου (δημοτικόν καί έλληνικόν), ακολούθως δε έφοίτησεν 
εις το Πυθαγόρειον Γυμνάσιον Σάμου, δπου έσχε το ευτύχημα να παρακολούθηση 
τήν διδασκαλίαν τής αρχαίας Ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας υπό τοΰ έκτοτε 
εύφήμως γνωστοΰ ώς έπιφανοΰς έλληνιστοΰ Κωνσταντίνου Κόντου — τοΰ κατόπιν 
έξελιχθέντος είς τον κράτιστον τών ελλήνων φιλολόγων, και τον όποιον ή Κυβέρ-
νησις τής, τότε αυτονόμου, Η γ ε μ ο ν ι κ ή ς Σαμιακής Πολιτείας, είχε μετακαλέσει 
προς όργάνωσιν τοΰ αρτισύστατου Γυμνασίου της. Προσωπικαί αφηγήσεις τοΰ αει
μνήστου Κατεβαίνη, βασιζόμεναι είς τάς αναμνήσεις τών μαθητικών του χρόνων, 
περί τής διδασκαλίας τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης καί τής ερμηνείας τών συγ
γραφέων ύπό τοΰ βαθύτατου εκείνου έλληνιστοΰ, άγουν είς καταπλησσούσας δια
πιστώσεις ώς προς τα αποτελέσματα τής διδασκαλίας τοΰ Κόντου επί τής συγ
κροτήσεως τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου Σάμου. Ό Κατεβαίνης, δια τής φιλομά
θειας καί τής ακατάσχετου κλίσεως του εις τήν μελέτην τής αρχαίας γλώσσης καί 
φιλολογίας, έφείλκυσε τήν ίδιαιτέραν έκτίμησιν τοΰ μεγάλου διδασκάλου του, δστις 
καί τον προέτρεψε να τραπή είς τήν έπιστημονικήν αυτής σπουδήν». 

*0 Κωνστ. Κόντος υπέβαλε τήν παραίτησίν του ώς Γυμνασιάρχου τοΰ Πυθα
γορείου Γυμνασίου, ή οποία καί έγένετο δεκτή δια τοΰ άπο 9 Μαρτίου 18C5 
Ήγεμονικοΰ Διατάγματος αριθ. 59, έχοντος ώς ακολούθως 2 3 : 

20. Έπαμεινώνδου Ι. Σταματιάδου, Σαμιακά ήτοι ιστορία τής νήσου Σάμου άπο τών 
πανάρχαιων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, τόμ. 4, èv Σάμω έκ τοϋ 'Ηγεμονικού Τυπογρα
φείου, 1868, σελ. 509. 

21. Νικολάου Ι. Ζαφειρίου, Άρχεϊον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν, "Αθήναι, τόμ. 5 
(1956), σελ. 24. 

22. 'Ελληνική Δημιουργία 6 (1950), σελ. 229. 
23. Βιβλίον 'Ηγεμονικών Διαταγμάτων έτους 1865, αριθ. 59, σελ. 253 (Ίστορ. Άρχ. 

Σάμου). 
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Άρϊ&. 59. Διάταγμα 

'Ημείς 

Μιλτιάδης Άριστάρχης 

Ήγεμών της Σάμου 

Παραδεχόμενοι την παραίτησιν τον Γυμνασιάρχου Κ. Κ. Κόντον εύαρε-
στούμεθα και απαλλάττομεν αυτόν της υπηρεσίας. Το παρόν Διάταγμα θέ
λει κοινοποιηθή υπό του *Ημετέρου Διοικητικού Γραφείου και έκτε-
λεσθη προσηκόντως. 

Έγένετο και εξεδόθη εν Λιμ. Βαθέος Σάμου την 9ην Μαρτίου 1865 

Μ. Άριστάρχης. 

Ταυτοχρόνως δε ό Ήγεμών της Σάμου είς τον έναρκτήριον λόγον του προς 
την Ζ' Γενικήν Συνέλευσιν των Σαμίων (του 1865)2 4 έχαρακτήρισε την παραί-
τησιν του Κόντου ως αωρον και παράλογον, ή δε Συνέλευσις είς την άπάντησίν 
της άλογον και παράκαιρον 2 5 . 

(Β) *0 Κοντός είς Όλλανδίαν 2 6 : Περί της παραμονής του είς το διάση-
μον Πανεπιστήμιον του Leiden μας ομιλεί ό ίδιος ό Κοντός είς τον έπιμνημόσυ-
νον λόγον, τον όποιον έξεφώνησε προς τιμήν του διδασκάλου του Καρόλου Γαβριήλ 
Κοβήτου (Cobet) : «Βραχύ δ' ενταύθα (δηλ. έν Παρισίοις) διατρίψας μετέβην 
(1865) είς το Λούγδουνον τών Βαταούων, ού το Πανεπιστήμιον καθ' άπασαν την 
γήν εΐνε διαβεβοημένον επί τοις φιλολογικούς μάλιστ' εργοις. Άφικόμενος είς την 
άρτίως μνημονευθεΐσαν πόλιν ταχέως έγενόμην γνωστός δυσί φοιτηταΐς σιτουμέ-
νοις έν φ και εγώ πανδοκείω. Έχάρησαν μαθόντες τον έμον σκοπον και αυτε
πάγγελτοι είς πολλά άνδρί ξένω έπεκούρησαν άγνοοΰντι τα της χώρας αυτών. 
Παραλαβόντες δέ μ' ήγαγον είς τήν λέσχην τών φοιτητών και έδήλωσαν οτι εκ 
της Ελλάδος, της μητρός τών Μουσών, έλθών εμελλον να φοιτώ είς το Πανεπι
στήμιον της του Κοβήτου διψών διδασκαλίας. "Ελαμψαν τα πρόσωπα πάντων ύφ' 
ηδονής και περιίσταντό με και ήσπάζοντο άλλος άλλοθεν. Πολλήν περί έμέ προ-
θυμίαν έπεδείξαντο οι χρηστοί εκείνοι νεανίσκοι και τίνες αυτών μετά δύ' ή τρεις 
ημέρας επί δεΐπνον καλέσαντες ήδίστην μ' είστίασαν έστίασιν ούδενος άμελήσαντες 
δυναμένου νά μ' εύφράνη. Άνεξάλειπτος τη έμή έμμέ\ει μνήμη ή αγαθή προαίρε-
σις καί ή αφέλεια της 'Ολλανδικής νεολαίας.. .» (Ά&ηνά 3 (1891), σελ. 5). Δεν 
είναι γνωστόν αν καί πότε ό Κόντος ενεγράφη είς το Πανεπιστήμιον του Leiden : 
το Album Studiosoruin Academiae Lugduno - Batavae, 1575—1875 (έκδ. G. du 
Rieu), Hagae Comitum 1875, δεν μνημονεύει το ονομά του καί επομένως δεν είναι 
δυνατόν να γνωρίζωμεν τήν ακριβή ήμερομηνίαν της άφίξεώς του έκεΐσε, τά τών 
σπουδών του ή της εκεί παραμονής του. "Οπως όμως μας πληροφορεί ό ϊδιος, 
είς το Πανεπιστήμιον παρηκολούθησε τάς παραδόσεις του Cobet, του δαδούχον 
της 'Ελληνικής φιλολογίας, (ενθ' άνωτ. σελ. 6), συντόμως δέ συνεδέθη μετ' αυ
τού δια στενότατης φιλίας, τήν μνήμην τής όποιας ό Κόντος διετήρησε ζωηραν 
μέχρι του θανάτου του. Ίδιαιτέραν έπίδοσιν ό "Ελλην λόγιος έδειξε δια τα πα-
λαιογραφικα ζητήματα, είς τα όποια τον ώδήγησε μέ τήν μοναδικήν του εμπει-
ρίαν ό διδάσκαλος του. 

24. Πρακτικά τής Γενικής τών Σαμίων Συνελεύσεως 'έτους 1865, σελ. 10. 
25. Αυτόθι, σελ. 74. 
26. Είς τήν σύνταξιν τής παραγράφου αυτής πολύτιμος ύπήρξεν ή συμβολή τοϋ Δρ J. van 

Groningen τής Bibliotheek der Rijsksu ni versi tei t te Leiden. Καί άπα τής θέσεως αυτής 
τον ευχαριστώ θερμότατα. 
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Είς την γραφικήν και ίστορικήν πόλιν του Leiden 6 Κόντος εμεινεν επί δύο ετη. 
Κατά τάς αρχάς του δευτέρου έτους μάλιστα έξέδωκε τον Λόγων Έρμήν Ι 0 , είς 
τα Προλεγόμενα του όποιου αναφέρει, τα έξης : «Τα Ελληνικά γράμματα οΰτ' εν 
τη ελευθέρα Ε λ λ ά δ ι ουτ' εν τη δούλη διδάσκονται προσηκόντως. Αίτιον τούτου 
μάλιστα είναι βτι τα προς διδαχήν τοΰ Ελληνισμού εν Ε λ λ ά δ ι υπάρχοντα βιβλία 
στερούνται της δεούσης αρετής. "Ελεγχος αυτών δια βραχέων μεν αλλ' ικανών \ά 
δηλώσωσι καθόλου το πράγμα. Σκοπός τοΰ περιοδικού τούτου συγγράμματος» 
(σελ. 1). Πλην του Κόντου είς τα δύο τεύχη του πρώτου τόμου έγραψαν και ό 
Cobet («Διορθωτικά είς τα του Κλήμεντος του Άλεξανδρέως»), ό C. Badham 
(«Είς Θουκυδίδην»), και ό S. Naber («Είς Κάσσιον Δίωνα»). 

Προ της επανόδου του είς Ε λ λ ά δ α , περί τά μέσα του 1867, ό Κόντος άνη-
γορεύθη επίτιμος διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστημίου Leiden. Ή πρωτοβουλία δια την 
άπονομήν τοΰ τιμητικού αύτοΰ τίτλου φαίνεται δτι άνήκεν είς τον Καθηγητήν M. de 
Vries, κατά τήν συνεδρίαν της αρμοδίας Σχολής των Γραμμάτων την 20 Μαΐου 
1867 2 7 . Είς τάς 27 Μάιου τοΰ αύτοΰ έτους ό Cobet διεβίβασε τήν πρότασιν τοΰ 
de Vries ενώπιον της Συγκλήτου, ή όποια, με τήν σειράν της, απεφάσισε, κατά τήν 
συνεδρίαν τής 15 'Ιουνίου, τήν άνακήρυξιν τοΰ Κόντου είς έπίτιμον δ ιδάκτορα 2 8 . 
Κατά τήν τελετήν ανακηρύξεως, τήν 19 'Ιουνίου 1867 2 9 , ό Cobet εξεφώνησε λατι-
νιστί τον καθιερωμένον λόγον προς τιμήν τοΰ προσφιλοΰς μαθητοΰ του 3 ο : ό σεμνός 
αυτός λόγος τοΰ μεγάλου Όλλανδοΰ λογίου επαινεί τον διακρίνοντα τον Κόντον 
έρωτα μαθήσεως, τήν άκατάβλητον εργατικότητα, τήν οξύνοιαν και το ειλικρινές 
και γενναιον ήθος του : «Nempe, γράφει, tu quum in patria totus in Literarum 
studia incumberes, non es imitatus levitatemi et vanitatem eorum, in quos cadit 
quod apud Terentium est : «Omnia se putant scire et soli nesciunt omnia» sed 
et acute intellexisti et candide modesteque agnovisti quid tibi ac popularibus tuis 
omnibus deesset ut studia Literarum essent sana ac solida atque huius aetatis 
luce satis digna. Itaque cepisti magnum ac strenuum consilium Sed te in 

27. Archief Senaat en Faculteiten [εφεξής ASF] Lett. [aj. 
28. Βλ. Annales Academici 1867—1868 (Lugd. - Bat. 1872), σελ. 3 3 : Die 15 m. lu

na. Vir Spectatissimus Κωνσταντίνος Σταυρός Κόντος Άμφισσεύς, honoris causa Phil. 
Theor magister Litt. Hum. doctor a Senatu creatur. 

29. Βλ. ASF 272 καί Annales Academici, ενθ' άνωτ.,α. 33 : Die 19 m. Iunii. Senatus 
convenit ut doctoratum honoris causa in uteris, in virum praestantissimum Κ. Σ. Κόν
τος conferret. Doctorandus in Senatum introducitur. Oar- C G. Cobet, Promotoris 
muiiere fungens, Senatum et doctorandum his verbis alloquitur. ('Ακολουθεί ό λόγος τοΰ 
C. G. Cobet, βλ. κατωτέρω). Είς τήν Leidsch Dagblad της Πέμπτης, 20 'Ιουνίου 1867, 
άναγινώσκομεν : De Senaat der Leidsehe Académie heeft het doctoraat in de letteren 
honoris causa verleend aan den heer Κωνσταντίνος Σταύρος Κόντος Άμφίσσεύς, die, nadat 
hij reeds te Athene met roem de Grieksche literatuur had gedoceerd, naar Leiden is 
gekomen om, onder Prof. Cobet, de Studie van het Grieksch voort te zetten. Gedurende 
zijn tweejarig verblijf alhier heeft hij de uitgave begonnen van een tijdschrift dat 
onder den titel Λόγιος Έρμης bij den heer E. J . Brill verschijnt. De plechtige promo-
tie heeft heden plaats gehad in den Academischen Senaat, waarbij Prof. Cobet als 
promotor den heer Κόντος heeft toegesproken. 

30. Το λατινικον κείμενον της προσφωνήσεως τοϋ Κοβήτου έδημοσιεύθη εις τά Πρα
κτικά της Συγκλήτου {Annales Academici, ενθ* άνωτ., σελ. 33—37), εκείθεν δέ άνεδημο-
σιεύθη ύπο τοϋ Κόντου εις Άθηναν 3 (1891), σελ. 35—38. Το κείμενον αυτό αποτελεί, πλην 
όλιγίστων διαφορών, ακριβή μεταγραφήν τοΰ χειρογράφου τοΰ Cobet, το όποιον σήμερον από
κειται εις τά 'Αρχεία τής Συγκλήτου, υπ' αριθ. ASF 272. 
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his omnibus sustentabant et recreabant assidua ac numquam intermissa studia Li-
terarum ; in qua re magnopere admirati sumus constantem et invictum tuum ani-
mum et perfectam illam et indefessam industriam, quae nil actum reputat donee 
quid supersit agendum ; neque enim corporis viribus ullo modo parcebas et ocu-
lis prope vim intulisti tuis et vix admonitione amicorum ab improbo et nimio 
labore revocari et absterreri poteras Nempe hinc intelleximus et cognovi-
mus te non tantum legisse omnia, sed quod multo maius est, collecta et ordine 
disposita habere omnia, quae bonum grammaticum et bonum criticum necesse est 
scire. Et tarnen magis etiam quam haec ingenii bona in te suspeximus et ama-
vimus, optime Κόντος, animi tui dotes, simplex tuum et candidum pectus et ge-
nerosam indolem Ergo salve mihi, vir doctissime, iterumque salve! Ve
nisti ad nos nemini cognitus, mox a nobis discedes omnibus notus multisque 
dilectus et veluti corona aurea redimitus in Graeciam tuam reverteris. I pede 
fausto, felix fortunatusque vivas. Si quid te docuit Academia Lugduno Batava 
boni transfer id ad tuos cives et insere ea semina in ingenuos generosae iuventu-
tis animos, ut aliquando in Graecia per te ac tui similes perque tuos aemulos 
discipulosque pristina laus Litterarum renascatur Servabit Academia Lug-
duno-Batava dulcissimam memoriam tui et omnes qui te inter nos versantem di-
leximus et amavimus, etiam absentem te, donee erit nobis vita superstes, diligere 
et amare pergemus». 

Ή παραμονή του Κόντου είς το Leiden ύπήρξεν επίσης αφορμή συνάψεως στε
νών δεσμών φιλίας μεταξύ αύτοΰ και διαπρεπών 'Ολλανδών λογίων. 'Αποτέλεσμα 
της φιλίας αυτής ήτο ή εκδοσις, το 1893, ενός τιμητικού τόμου εξ 147 σελίδων 
έπιγραφομένου' «Sylloge Commentationum quam viro clarissimo Constantino Conto 
obtulerunt Philologi Baiavi» (Lugduni Batavorum, E. J. Brill, MDCCCLXXXXIII). 
Εις τον τόμον προτάσσεται ή έξης άφιέρωσις : «Viro clarissimo praestantissimo 
Constantino Conto Diem XXIX mensis Martii anni MDCCCLXXXXIII quo quin-
tum publici muneris in Universitate Atheniensi lustrum condit ex animi sententia 
gratulantur eique hanc syllogen quam ad servandam eius de bonis uteris merito-
rum memoriam composuerunt Philologi Batavi». Ακολουθούν 22 μελέται τών : 
J. W. Beck, P. H. Darmsté, C. M. Francken, J. J. Hartman, Η. van Herwerden, 
D. C. Hesseling, J. B. Kan, P. H. Karsten, Κ. Kuiper, J. van Leeuwen, H. W. 
van der Mey, J. C. Naber, S. Α. Naber, Η. J. Polak, L. Punt, K. G. P. Schwartz, 
I. M. J. Valeton, J. v. d. Vliet, I. C. Vollgraff, S. G. de Vries, J. van Wage
ningen Jr. και S. I. Warren. Οί συγγραφείς τών μελετών ενίοτε προτάσσουν ή 
επιτάσσουν τιμητικάς προσφωνήσεις εις τον Κόντον, δπου έκδηλος είναι ή προ
σωπική συγκίνησις καί ή υψηλή περί του έ'ργου του Κόντου ύπόληψις. Τοιουτο
τρόπως, εις το τέλος της μελέτης του επί της άνασυντάξεως τών στίχων 486—490 
τών Άριστοφανείων Βατράχων («Versibus Aristophaneis suus locus restitutus»), 
ό Darmsté σημειώνει : «Tu mox videbis, Kontos, Vir Clarissime, num vere in 
locum quem iis Aristophanes attribuit, versus isti a me sint restituii. Tu t-nim 
in auetoribus illis omnium temporum elegantissimis ac clarissimis totus vivis 
vivesque, si quid valebunt vota mea omniumque quibus cordi sit litterarum Stu
dium atque humanitas» (σελ. 10). Ό Η. van Herwerden, εν άρχη τών διορθω
τικών του είς τήν έπιστολήν τοϋ Διογένους προς τον Άντίπατρον («Διορθουται 
ή Διογένους φιλοσόφου 'Επικούρειου εξ Οίνοανδών προς Άντίπατρον επιστολή»), 
γράφει : «Ού μα ΔΓ ουδέν αηδές μοι άγγέλλεις, βέλτιστε Hartman, αιτούμενος 
καί παρ' έμου συμβολάς τινας είς βιβλίδιον, δ γράψασι τοις εν 'Ολλανδία φιλο-
λόγοις παραινείς προσφωνήσαι Κωνσταντίνο) Κόντω, συνηδομένοις δτι πέντε καί 
εικοσιν ετη Καθηγητής ων της Ελληνικής γλώττης της τε παλαιάς μετά πλεί-
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στης τε δόξης και ού των πολιτών μόνον άλλα καί των ξένων ωφελείας προέστηκε 
της Άθήνησι παιδείας. Εύαγγελεΐς μέν ουν, φημί, φίλος γάρ άνήρ, και άξιος ει 
τις και άλλος τοιαύτης παρ' ημών γε τιμής, δστις τήν ακριβή τής παλαιάς γλώτ-
της έπιστήμην μαθών παρά του κοινού ήμΐν διδασκάλου, του άοιδίμου Κοβήτου, 
εις τήν έαυτου πατρίδα, δθεν αρχήν λαβοΰσα ώρμητο, έπαναγαγών πολλούς έπαί-
δευσε οΰθ' αυτού ούτε του μακαρίτου εκείνου αναξίους, καί τούτο ποιών άνενεώ-
σατο τό γ ' εφ' αύτώ τήν άρχαίαν τών 'Αθηναίων επί παιδεία εύδοξίαν. Ύμνων 
τοίνυν τον άνδρα τούτον, ήγούμην και τω τεθνηκότι διδασκάλω, εΐ τις εν "Αιδου 
τών τοιούτων αίσθησις, καί τω γουν ζώντι μαθητή ήδίων εσεσθαι, εάν μή άβε-
βαίοις τισίν είκασίαις, οϊασπερ ού χειρί, το λεγόμενον, άλλ' δλω θυλάκω σπείρειν 
είώθασι παίδες φιλολόγων, άλλ' άναμφιλέκτοις διορθώσεσιν έν τήδε τή εορτή έστιάν 
τούτον πειράσο^μαι» (σελ. 31). 'Ακολούθως ό Η. J. Polak, èv αρχή τών παρα
τηρήσεων του εις τον Μάρκον Άντωνΐνον («In Μ. Antonini Commentaries osser
vata quaedam») αναμειγνύει τον δίκαιον έπαινον του ανδρός μέ τήν τερπνήν άνά-
μνησιν του παρελθόντος : «Sero quidem, γράφει, et inexpectatus nuntius his ipsis 
diebus ad me pervenit, sed idem laetissimus, mox, id est hoc mense, diem affore, 
quo Tu Contos, Vir Amicissime, ante quinque lustra in inclita Academia Athe-
niensi docendi munus auspicatus es. At quale docendi munus ? Ipsam linguam 
maiorum tuorum, quam stupemus omnes, ipsas litteras quibus orbis terrarum 
haud multas praestantiores vidit, in patria Tua, quae etiamnunc Graecia audit, 
iuventuti studiosae explicandas sumsisti. Quo successu et quo plausu, nihil atti-
net me profiteri. Dicent praeclariores et populäres Tui. At neque nos exteri hunc 
Tibi exoptatum diem sine quadam amoris ac grati animi testificatione praeter-
fluere volumus. Omnium minime ego, quem Tu amicitia Tua quondam dignatum 
eruditionis Tuae muneribus identidem ditare non cessasti. Redit in memoriam 
suavissimi illius temporis recordatio, —triginta fere anni, magnum humani aevi 
spatium, praeterlapsi sunt,— cum in ilio Musarum domicilio quod Leidae est, 
aut apud illum quem uterque suspiciebamus, — θεός έν άνθρώποισιν ήν, — caenan-
tes, aut in suburbiis obambulantes de litteris et quidquid praeterea nobis cordi 
erat disputare et seria ac locos miscere solebamus, veteres illos cives tuos imitari. 
Itaque laetor equidem, et cogitatione adsum, et gaudii mei documentum aliquod 
ad te transmissum velim. At quomodo melius Te colere potuerimus, quam si pro 
virium mensura aliquid attulerimus ad explicandas aut melius constituendas illas 
litteras, quibus Tu vitam impendisti ?» (σελ. 87—88). Τέλος, ό Io. Christophorus 
Vollgraff μέ υφός ευχαρι ανατρέχει εις πάλαιαν έπίσκεψίν του εις Ελλαδικούς 
τόπους δια τών εξής : «Saepe et tua scripta legens, praestantisime CONTE ! et 
LAMPRI DOSSII SACORRAPHI aliorum τών νυν Ελλήνων commentationes 
prope singulares in memoriam redeo felicium illorum dierum eheu ! iamdudum 
praeteritorum, quibus mihi contigit adire Corinthum et curto mulo magna parte 
Helladis peragrata exhaustas vires reficere Athenis ταΐς ίοστεφάνοις. Ubi etiam ma
gie quam in Italia «fulsere vere candidi mihi soles». Nam cum aliis in rebus haud 
ita paucis Graeci qui nunc sunt maiorum consimiles esse videntur turn externos 
homines φιλέλληνας comiter per domos invitando vindicant atque tuentur avitam 
hospitalitatis laudem. Et sane in Attica, si solos canes ferocissimos exceperi?, quos 
aut domitos aut saltern firmiter capistratos oportuit, delectabant me tantum non 
omnia. Itaque, dum spiritus hos reget artus, semper et amplum Theseum recor-
dari iurabit per tot barbara secula paene integrum servatum et Acropolin plena 
luna illuminatam et mellifluum Hymettum ad vesperam per liquidum aerem ro
sea luce fulgentem — quantum placebat το Ύμήττιον μέλι ! — nee non mare 
caeruleum ποντίων τε κυμάτων άνήριθμον γέλασμα. Sed ante omnia lubens in 
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memoriam revoco duos sorores Athenienses a Gratiis nonnisi numero différentes, 
quae lenta patientia me docere conabantur την χυδαίαν γλώσσαν, et TE, claris-
sime Conte ! inde a prima hora diei auditorum cuiusvis generis atque ordinis ma
xima corona Demosthenis orationes et usum loquendi elegantia prope Cobetiana 
docte explicantem. Salve mihi vir eruditissime ! qui semper Cobeti nostri του μα-
καρίτου tam optimum discipulum quam ex animo amicum te praestitisti : salve 
iterumque salve! Precor autem D. 0 . M. ut quae tibi largitus est corporis 
animique bona ea par alteros viginti quinque annos sustentet et confirmet» 
(σελ. 121—122). 

Ό Κόντος δεν έ'μεινεν απαθής προ της συγκινητικής αυτής προσφοράς των πα
λαιών εν 'Ολλανδία φίλων του. Το έπόμενον έτος (1894) εκδίδει βιβλίον εκ 230 
σελίδων έπιγραφόμενον Φιλολογικοί Παρατηρήσεις σνγκείμεναι εκ μερών évo και 
εϊκοσιν, τεΰχ. πρώτον, Άθήνησιν έκ του τυπογραφείου τών αδελφών Περρή, και 
προσφωνούμενον εις τους συγγραφείς τής μνημονευθείσης Συλλογής (Sylloge) : 
«Τοις σοφωτάτοις καί ενδοξοτάτοις Όλλανδοΐς φιλολόγοις I. W. Beck, Ρ. Η. 
Darmsté, S. I. Warren, τάς παρατηρήσεις τάσδε χάριν άποδιδούς άνατί-
θημι ό "Ελλην φιλόλογος Κωνσταντίνος Σ τ . Κοντός» . 

> (Γ) Ή Πανεπιστημιακή διδασκαλία του Κόντου : Εις μελέτημα του Ν. 
Σπ. Φαραντάτου «Περί σχολικών εκδόσεων καί ερμηνείας τών αρχαίων συγγρα
φέων εν τοις Γυμνασίοις» {Πλάτων 9 (1887), σελ. 161) ανώνυμος (κρυπτόμενος 
υπό τα αρχικά Σ. Μ.) προσθέτει εν υποσημειώσει τα έξης : « Ώ ς εν άλλοις ούτω 
καί εν τούτω πολλάκις κατά τήν διδασκαλίαν έθαυμάσαμεν τον σοφον εν Πανεπι
στήμια) καθηγητήν Κ. Κόντον δια το γλαφυρον καί ήκριβωμένον του λόγου εν 
τω όρισμώ του σημαινόμενου εκάστης λέξεως καί τής διαφοράς αυτής άπ9 άλλης 
συνωνύμου, εύχόμεθα δε να πραγματοποιηθή τό ποτέ θρυλούμενον, ή Ικδοσις συγ
γραφής περί συνωνύμων υπό του σοφοϋ καθηγητού». 

Πληροφορίας περί του προγράμματος διδασκαλίας του Κόντου παρέχουν μερικά 
σημειώματα του περιοδικού 'Αθηναίου. Έ ξ αυτών πληροφορούμεθα δ τι κατά το 
χειμερινον έξάμηνον 1876—1877 το πρόγραμμα ειχεν ώς εξής : «Ερμηνεία του Α 
τής 'Οδύσσειας παρά του κυρίου Κ. Κόντου, τακτικού καθηγητού, κατά πασαν 
δευτέραν καί τρίτην, ώρα 12—1 μ. μ. Έ ν τώ φροντιστηρίω έξήγησις τών Ά δ ω -
νιαζουσών του Θεόκριτου, παλαιογραφικά προβλήματα καί άσκησις εις το ελλη
νιστί γράφειν παρά του αύτοϋ, κατά πασαν πέμπτην, παρασκευήν καί παν σάβ-
βατον, ώρα 12—1 μ. μ.» (Αθήναιον 5 (1876), σελ. 348). Κατά το άκαδημαϊκον 
έτος 1878—79, ώς έξης : «Ερμηνεία του Α τής Ίλιάδος παρά του κυρίου Κ. Σ. 
Κόντου, τακτικού καθηγητού, κατά πασαν δευτέραν καί τρίτην, ώρα 12—1 μ. μ. 
Έ ν το) φροντιστηρίω παλαιογραφικά προβλήματα καί άσκησις εις το ελληνιστί 
γράφειν, παρά του αύτοϋ, κατά πασαν πέμπτην, παρασκευήν καί παν σάββατον, 
ώρα 12—1 μ. μ.» ('Αθήναιον 7(1878), σελ. 274). Κατά το άκαδημαϊκον δε έτος 
1880—81, ώς έξης: «Έξήγησις τής Σοφοκλέους 'Ηλέκτρας, παρά του κ. Κ. Σ. 
Κόντου, τ. κ. καί διευθυντού του φιλολογικού φροντιστηρίου κατά πασαν δευτέραν 
καί τρίτην, ώρα 12—1 μ. μ. Έ ν τώ φροντιστηρίω παλαιογραφικά προβλήματα 
καί άσκησις εις το ελληνιστί γράφειν, παρά του αύτοΰ, κατά πασαν πέμπτην, πα
ρασκευήν καί πάν σάββατον, ώρα 12—1 μ. μ.» (Άθήναων 9 (1880), σελ. 249— 
250). Τέλος, κατά το άκαδημαϊκον έτος 1881-82, ώς εξής : «Έξήγησις τών 
'Αριστοφάνους Άχαρνέων, παρά του κ. Κ. Σ. Κόντου, τακτ. καθηγητού καί διευ
θυντού του φιλολογικού φροντιστηρίου, δευτέραν, τετάρτην καί παρασκευήν, ώρα 
12—1 μ. μ. Έν τφ φροντιστηρίω παλαιογραφικά προβλήματα καί άσκησιν εις το 
Ελληνιστί γράφειν, παρά του αύτοΰ, δευτέραν καί τετάρτην καί άσκησιν εις τήν 
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Έλληνικήν στιχουργίαν, παρασκευήν ώρα 12—1 μ. μ.» ('Αθήναιον 10 (1881), 
σελ. 283) 

(Δ) 'Εκλογή του Κόντου ώς μέλους του Ιν Κ/Π Φιλολογικού Συλ
λόγου : Κατά την συνεδρίαση; της 18 Φεβρουαρίου 1874 è Κοντός εξελέγη έπί-
τιμον μέλος του έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, μετ' άλ
λων εξεχόντων λογίων. Κατά τα πρακτικά της Συνεδριάσεως Τ Π Δ ' της 18 Φε
βρουαρίου 1874 : «Μετά ταύτα ήγγέλθησαν το δεύτερον και ψηφοφορηθέντες κατά 
τα νενομισμένα έγένοντο δεκτοί οι μέν κκ. *Ι. Οίκονομίδης έν 'Αθήναις, Θ. Λιβα-
δάς έν Βιέννη, 'Ιωάννης Πανταζίδης γυμνασιάρχης έν 'Αθήναις, Δ. Βερναρδάκης 
έν Μιτυλήνη, Κ. Κοντός έν 'Αθήναις καΐ 'Ιωάννης Βαλέττας έν Λονδίνω μέλη 
επίτιμα, ό δε κ. Δ. Χασιώτης ιατρός έν Ίωαννίνοις μέλος αντεπιστέλλον» 
(Σύγγραμμα περιοδικον του εν Κων\πόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 8 
(1873-74), σελ. 313). 

(Ε) Ό θάνατος του Κόντου και ό 'Αθηναϊκός τύπος : Τον θάνατον του 
Κόντου κατά τάς έσπερινάς ώρας της 16 'Ιουλίου 1909 αϊ Άθηναϊκαί εφημερίδες 
ύπεδέχθησαν με πολύστηλα άρθρα καί ποικίλα σχόλια 3 1 . Έ κ των δημοσιευμάτων 
αυτών έπιλέγομεν το σχόλιον μιας εφημερίδος, τους ελεγειακούς στίχους ενός λο
γίου και τον χαρχκτηρισμον του ανδρός υπό Γ. Χατζιδάκη. Το σχόλιον ανήκει εις 
τήν 'Εστίαν της 17 'Ιουλίου 1909 (σελ. 1 ) : «Ο Κ. ΚΟΝΤΟΣ. Μιας ακόμη με
γάλης μορφής τήν άπώλειαν θρηνεί το Έλληνικόν Πανεπιστήμιον καΐ δλος ό κό
σμος των γραμμάτων μετ' αύτου. Ενός μεγαλοφυούς των Ελληνικών γραμμάτων 
εργάτου, το ονομα του οποίου θά λάμπη μεταξύ τών ολίγων σοφών της Ελλάδος, 
άλλα καί μεταξύ τών σοφών της Ευρώπης τών άγωνισθέντων τον ώραΐον αγώνα 
της Επιστήμης της Ελληνικής φιλολογίας. Δεν έχει πολλούς να επίδειξη το Έ λ 
ληνικόν Πα επιστήμιον άνδρας της γνο>σεως καί της μαθήσεως του Κόντου. 
'Αλλ' οΰτε και εις μεγαλειτέρας χώρχς εϊνε συνεχής ή διαδοχή τοιούτων επιστη
μονικών ικανοτήτων. Και ή Ελλάς καταθέτει σήμερον δάφνην τιμής επί του νε
κρού, ή διάνοια του οποίου με τόσην φιλοτιμίαν καί οξύτητα μετελαμπάδευε 
το νόημα καί τήν σοφίαν τών μεγάλων συγγραφέων τής ευγενεστέρας εποχής 
του βίου της». 

TÒ έλεγειακον ποίημα ανήκει εις τον γυμνασιάρχην Γ. Παπαβασιλείου : το 
άπήγγειλε καταθέτων τον στέφανον έκ μέρους του Συλλόγου τής Μέσης 'Εκπαι
δεύσεως (έφημ. 'Αθήναι 18 'Ιουλίου 1909, σελ. 2) : 

Τηλανγής φάρος ήσθα πλέουσιν εν αχλυοέσσγ] 
ήερι γραμματικοϊς, αλλά αελλα κακή 

άρθεϊσ' εσβεσε φώς αίγλήεν' όμως δε κε, Κόντος, 
καλόν ες δρμον αγοις και σέλας ουκ αφιείς. 

Δέξαι, ω 'γαθέ, τιμήεν τόδ' αεθλον αγώνων 
μακρών ήδέ πόνων σοι εταροί γε δόσαν. 

Αί γνώμαι, τέλος, του Γ. Χατζιδάκη δημοσιεύονται εις συνέντευξίν του προς 
συντάκτην τής 'Ακροπόλεως τής 18 Ιουλίου 1909 (σελ. 1) : «*Αν αί πραγματεΐαι 

31. Βλ. 'Εστία, έτος 16 αριθ. 5552, 17 Ίουλ. 1909, σελ. 1, 4 καί αριθ. 5553, 18 Ίουλ. 
1909, σελ. 4" 'Αθήναι, 'έτος 7 αριθ. [272] 2439, 18 Ίουλ. 1909, σελ. 2· Καιροί, έτος 37 
αριθ. 187, 18 Ίουλ. 1909, σελ. 2' 'Ακρόπολις, έτος 23 αριθ. 6563, 18 Ίουλ. 1909, σελ. 1,2* 
Ικρίπ, 'έτος 12 αριθ. 16514, 17 Ίουλ. 1909, σελ. 3 καί αριθ. 16515, 18 Ίουλ. 1909, σελ. 
1,3· 'Εμπρός, ϊτος 13 αριθ. 4579, 17 Ίουλ. 1909, σελ. 2,3 καί αριθ. 4580, 18 Ίουλ. 
1909, σελ. 2—3 
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του μεταστάντος — εΐπεν — έτυπουντο εις Λατινικήν ή Γερμανικήν γλώσσαν, ό 
συγγραφεύς αυτών θα καθίστατο γνωστότερος εις τους ευρωπαϊκούς κύκλους και 
θα έχρηματίζετο δαψιλώς. Ή Ελληνική Πολιτεία δεν έχρησιμοποίησε τάς γνώ
σεις του κοινού διδασκάλου μας, διότι αν ύπεβοηθεΐτο υπό του επισήμου Κράτους 
θα ήδύνατο άναμφιλέκτως να σύνταξη το κράτιστον των λεξικών της Ελληνικής 
Γλώσσης. Ό Κόντος ήτο πρότυπον αρχαίου "Ελληνος. Προσηνής, άβολος, πράος, 
υποστηρικτής της άληθοΰς αξίας ύπήρξεν ή τελειότερα προσωπικότης του Πανεπι
στημίου μας, ή προσωποποίησις της σοφίας. Κρίσις υγιής και όξεΐα, μνήμη απέ
ραντος και καταπλήσσουσα, ενθουσιασμός υπέρ της ελληνικής γλώσσης καί της 
επιστήμης αυτής αδιάλειπτος και πείρα τών ανθρωπίνων πραγμάτων μεγάλη, ταύτα 
εύρίσκοντο θεία τινί μοίρα ηνωμένα έν τη ψυχή του ανδρός. Δια ταύτα καί διδά
σκων έφαίνετο πάντοτε ότι από περιουσίας μετ' αξιώματος καί κύρους διελάμβανε 
περί εκάστου ζητήματος, δι' δ καί έπειθε τελείως τον άκροατήν καί συγγραφών 
ούτως ακριβώς καί τελείως έπραγματεύετο τα ζητήματα, ώστε δσα τούτων ελυ-
σεν εινε δια παντός λελυμένα καί δσα διώρθωσε δια παντός διωρθωμένα. Είς τον 
Κ. Κόντον ύπήρξεν αποτυπωμένος ολόκληρος ό αρχαίος κόσμοε, άπο του Ό μ η 
ρου μέχρι τοΰ Περικλέους καί άπο τοΰ χρυσού αιώνος μέχρι τών βυζαντινών χρό
νων. "Εκαστος τών αρχαίων συγγραφέων ήτο με τόσην λεπτομέρειαν καί άκρί-
βειαν αποτυπωμένος εις τον γηραιον διδάσκαλον, ώστε ουδείς μετ' αυτόν θα Συ
νήθη να επίδειξη τοιαύτην ενδελεχή παιδείαν. Νεωτεριστής ό Κ. Κόντος ένεκολ-
πουτο δια του πάντοτε νεάζοντος πνεύματος του πασαν νέαν ίδέαν συμπληρωμα-
τικήν τών παλαιών δοξασιών καί ύπεστήριζεν αυτήν μετ' ενθουσιασμού». 

S U M M A R Y 

Constantinos St. Contos, from Amphissa ( 1834 1909), was one of the leading 

Greek classical scholars in the 19th century. He served as Headmaster and 

taught Classics in the Pythagoreion Gymnasion on the island of Samos (1862— 

65), was one of C. G. Cobet's most distinguished and admired students at Leiden 

( 1865—67),and then became Professor Ordinarius of Classics in the University of 

Athens. The purpose of this short paper is tc present new or long neglected 

evidence of Contos' outstanding and long career as Headmaster, University Pro

fessor, and prolific author of hundreds of articles and extensive studies mainly 

on the Greek language (in its entirety, from Homer to the present), and the 

textual criticism of Greek authors ; it also records how Contos' death was 

seen through the eyes of his contemporaries. An extensive bibliography of Con

tos' writings with full indexes of the enormous number of words he dealt with 

and the passages he emended is still under preparation. Contos' scholarship, 

firmly based on a vast knowledge of Greek and an acute and intuitive mind, shows 

itself on every page of his immense output, and compares him favourably with 

the best in classical scholarship in 19th ce. Europe. 
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