
11αραρτήμ.ατος φύλλα πρώτον καί δεύτερον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣΣΥΓΓΡΑΜΜΑ IIΕΡΙΟΔΙΚΟΧ ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΜΙΙΧΟΣ ΚΚΔ1Δ0ΜΚΜ0Ν
ΤΗι ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ

ΒΛΑΣΙΟΥ ΣΚΟΡΔΕΛΗ, στ. Διευθυντοϋ τοϋ Διδασκαλείου Πελοποννήΰου, ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΑΜΑΡΙΟΥ 
Διευθυντοϋ τών Ζαριφείων Διδασκαλείων έν Φιλιστστουστόλει, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Διευθυντοϋ τοϋ 
Διδασκαλείου Πελοστοννήσου, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ. ΓΡΑΦΕΙΑΔΟΥ, ϋποδ. τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα

ΒΝ ΤΗΙ ΗΜΕΔΑΠΗΙ

Συνδρομή 4τησ(α προηληρωτίσι 

δραχ. 6

Γϊαραχαλοϋαεν τούς καθυστε^οϋν- 
τας νά άποστβίλωσιν αύτην έν 

συστημένη επιστολή.

ΥΠΟ
Π. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διδάχτορος της Φιλοσοφίας, και εΐδικως της παιδαγωγι
κής, πρώην γενικόν έπιθεωρητον των δημοτικών 

σχολείων τοϋ Κράτονς, μέλους τακτικού τοΰ εν 
Γερμανία συλλόγου τοΰ πρός διάδοσιν της 

έπιστημονικής Παιδαγωγικής κλπ.

ΓΡΑΦΕΙΑ : ‘ΟδΔς ’Αναγνωστοπούλου 4ρι6.

ΕΝ ΤΗΙ ΑΛΛΟΑΑΠΗΙ

Συνδρομή έτηαΐα προπληρωτέα 

ΦΡ ΧΡ 7

Άποστέλλεται διά συστημένης 
επιστολής είς μονόγροσσα γραμ
ματόσημα Τουρκίας (5 γρ.1 <ρρ.

ιβ
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« Άφιεροΰται

τοϊς τε προϊσταρΰένοις τών Ελληνικών 
πραγμάτων 

ίνα χρησίριεύσχ; αύτοις 
ώς ύπόμ-νησις του νά προσε'χωσίν εϊς την 

εκλογήν τών οργάνων 
τής έκπαιδεύσεως τοΰ λαοΰ 

καϊ τοϊς
Διδασκάλοις τοΰ Ελληνικού λαού 

ίνα χρησιρεεύση αύτοις 
κατά τον διδασκαλικόν αύτών βίον ώς 

τέλειον και άροώροητον παράδειγμα 
αποτροπής»

Τοιαύτην σοφήν συμβουλήν *),  έδωκεν ό 
κ. Παπαμάρκου, έν τώ μέλλοντι μηδεϊς τών 
Κυβερνητών νά μοι έμπιστευθη δημοσίαν 
θέσιν, οί δέ διδάσκαλοι νά έχωσιν έμέ ώς 
παράδειγμα αποτροπής !.! Καί διατί ; Καϊ δι’ 
άλλας μέν έμοϋ κακίας, άλλά μάλιστα διότι 
«ούδέποτε είς ούδέν Ιΐανεπισιήμιον φοιτή- 
σας και ούδέποτε ούδεμιάς έπιστήμης δι- 
δάκτωρ γενόμενος» κατώρθωσα δι’απάτης ή 
πλαστογραφίας νά καταλάβω ύφίστας θέσεις 
ώς τήν τοϋ γενικού έπιθεωριιτοϋ τών δη-

1) *Ορα  Χαρεσ. Παπαμάρκου, Παράρτημα "Υθλων καί 
Πραγμάτωυ σελ. 1. 

μοτικών σχολείων, τήν τού Διευθυντοϋ Δι
δασκαλείων κλπ. Καΐ άν μέν άληθεύωσιν 
δσα ό κ. Παπαμάρκου έγραφε κατ’ έμοΰ, 
τότε άς πέση έπι τής κεφαλής μου ή περι- 
φρόνησις τής κοινωνίας καϊ ή άρά τοϋ 
έθνους δι’ δσα κακά έπραξα είς αύτό. Έάν 
δμως άποδειχθή περιφανέστατα δι’ έπισή- 
μων κειμένων άνδρών σοφών και έναρέτιον 
καϊ άλλοδαπών καϊ ημεδαπών δτι δσα λέγει 
ό κ. Παπαμάρκου είναι φεύδη άναίσχυντα, 
είναι συκοφαντίαι θρασύταται, είναι παρα
χαράξεις δημοσίοιν έγγράφων λωποδυτικαί, 
είναι διαστροφαϊ έπισήμων κειμένων ακό
λαστοι, έάν άποδειχθή δτι έγγραφα δημόσια 
άπευθυνόμενα είς άλλα πρόσωπα ώς τδ ΰπ' 
άριθ 3164 άπδ 23 Φεβρουάριου 1884 έγ
γραφον τδ έπιβάλλον τήν ποινήν τής έπι- 
πλήξεως είς τδν καθηγητήν κ. Γ. Δημη- 
τριάδην ό κ. Παπαμάρκου κατά τήν μέ
θοδον τού παπά έστρεφε έναντίον μου 
παραλιπών τδ όνομα τού καθηγητού, έάν 
άποδειχή δτι έγώ είργάσθην πανταχοϋ 
καϊ πάντοτε εύσυνειδήτως καϊ δτι αί έργα- 
σίαι μου άνεγνωρίσθησαν καϊ έπηνέθησαν 
παρ ’ άνδρών , οϋς τιμά καϊ γεραίρει τδ 
έθνος ήμών διά τήν αρετήν των καϊ τήν σο
φίαν των, τότε νομίζοι δτι ούδέν άλλο εί
ναι δικαιότερου ή νά έφαρμοσθή δικαίως 
κατά τού κ. Παπαμάρκου δτι εύχήθη αύτδς 
κατ’ έμοϋ άδίκως. Όσον άμερόληπτος καϊ 
άν ίσταταί τις είς τήν έριδα ήμών ταύτην,
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τά γεγονότα ά μέλλω νά-έξελέγξω, φρονώ 
δτι είναι αδύνατον νά μή διεγείραισι τήν 
άγανάκτησιν όλης τής κοινωνίας, μάλιστα 
δέ τοϋ προέδρου τής Κυβερνήσεως και τοϋ 
Ύπουργοΰ τών Εκκλησιαστικών διά την 
πρωτοφανή άπό τής συστάσεοις τοϋ έλλιι- 
νικοϋ βασιλείου φαυλότητα άνωτάτου υπαλ
λήλου διαπράξάντος σειράν έγκλιιμάτων 
καί. έχοντος τήν μοναδικήν έν τώ κόσμω 
θρασύτητα, έν ω έπρεπε νά είναι είς τήν 
ειρκτήν, νά άσχημονή κατά τών πολιτών 
περιάπτων άδοξίαν μεγίστην είς τήν θέσιν, 
έν η άμφιβάλλαμεν άν θα. εϋρεθή υπουργός 
νά τόν διατηρήση μετά τήν άποκάλυψιν τών 
σκανδάλων διότι φρονοΰμεν δτι τά άξιώμα- 
τα τής πολιτείας είναι γέρας της ΐκανότη- 
της καί άρετής ούχί δέ τών συκοφαντών καί 
παραχαρακτών καί αναίσχυντων άνθρώπων.Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ασχημονούσα έν τώ Ύπουμγείω τής ϋαιδείας·

Ό Γενιχ,ός επιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων 
κ. X. Παπαμάρκου έδημοσίευσεν «ν ΐδίω βιβλίφ καΐ 
διεδωκε διά χιλιάδων αντιτύπων και εις τόν έξω 
Έλληνισυ.όν καΐ ε’ις τόν εσω περί τοϋ κ. ΓΙ. Π. 
Οικονόμου, διατελέσαντος άνωτάτου ύπαλλήλου 
ήτοι Γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών σχολείων, 
διευθυντοΰ τών Διδασκαλείων ’Αθηνών, Λαρίσης 
καΐ άλλαχοϋ στυγεράν συκοφαντίαν την ε'ςης·

I. ,ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ

«Ό περί συστάσεως τοΰ έν Άθήναις Διδασκα
λείου Νόμος Χθ'. άπό 21 ’Ιανουάριου 1878 ανα
γράφει έν άρθρω 13. «Τό Διδασκαλεΐον καταρτίζε
ται ίκ τοΰ έξης διδακτικού προσωπικού α) έξ ένός 
Διευθυντοΰ .... β) έκ τριών καθηγητών έχόν— 
των βαθμόν καθηγητοΰ γυμνασίου. » Έν δέ τώ 
άρθρ. 14 γράφει «Τών καθηγητών οί ίύο
άπαιτεΐται νά εονχι δοδάχτορβς τής φεΧο- 
σοφίας, εχό'ντος τοΰ έτέρου τούτων άπόδηξιν ει
δικής σπουδής των παιδαγωγικών, δ δέ τρίτος τοϋ 
φυσίΛ’οΰ τμήματος τής φιλοσοφικής σχολής. Άλλ’ 
δ κορυφαίος όύτος τών έν Έλλησι διδασκάλων, ώς 
χαίρει αύτοκαλούμενος δ κ. II. ΓΙ. Οικονόμου, 
ουδεν ουοέποτε Πα.ν(πιβτήμ,(ον εφοίτη- 
σ£ν, ούδεμ,εής ούδέποτε έποβτήμ.ης δο- 
δάκτωρ έγένετο καΐ ούδεμία ούδέποτε εναίσιμος 
διατριβή αύτού έφάνη κκτά τήν ρητήν διαβεβαίω- 
σιν τοΰ έν Άθήναις πρός διάδοσιν τών Έλληνικών 
γραμμάτων Συλλόγου ζίοέ ανωτέρω σελ.6. 7.) (').

1) Ή φράσις αΰτη α κατά τήν ρητήν διαβεδαίωσιν 

Πώς λοιπόν έναντίον τών νόμ«>ν τοϋ Κράτους διω 
ρίσθη καθηγητής έν τφ Διδασκαλείω; Βεβαίως δ 
τότε τμηματάρχης, δ συστήσας τόν διορισμόν αύτόν 
(Δ.IΙετρίδης) καΐ δ τότε ύπουργός (Θεόδωρος II. Δη- 
λιγιάννης) δ προσυπογράψα.ς αύτόν ή παρΗνόμηβαυ 
ή ήπατή&ηβαυ Καΐ αν μέν παρΗνόμησαν, τότε 
είναι άξιοι δημοσίας μομφής άμφότεροι, τών ποινών, 
δέ τών ώρισμένών ύπό τού άρθρου μέν 487 τού" 
ποινικού νόμου δ αρμόδιος τμηματάρχης (Δ. Πε- 
τρίδτος) «ώς παραβάς τά καθήκοντα τής ύπηρεσίας 
αύτοϋ», ύπό τού άρθρου δέ 1 τοΰ περί εύθύνης τών 
ύπουργών ΦΗς·. νόμου δ ύπουργός (Θ II. Δηλιγιάν· 
νης), ώς προσυπογράψας Βασιλικόν Διάταγμα διο
ρισμού, δι’ ού παρεβιάσθη διάταξις Νόμου ΧΘ. ή 
14 διάταξις- αν δέ ήπατήθησαν, τότε αύτοί μέν 
είναι άξιοι δημοσίας μομφής έπί κουφότητι χαί 
αταλαίπωρόα περί τήν έξάσκησιν τών καθηκόν
των αύτών, δ δέ άπατήσας άξιος μέν δημοσίας 
κατακρίσεως καί τής τιμωρίας τής αναγραφόμε
νης έν τώ άρθρω 393 τοϋ ποινικού Νόμου, άν 
έν γνώσει παρέσ.τησε ψευδή γεγονότα ώς άληθή, 
άποκρύψας ή παρασιώπησα; άθεμίτως γεγονότα 
άληθή προς Ιδίαν αύτού ωφέλειαν, άξιος δέ πάγ
κοινου βτιγμ.ατοβμ.οΰ καί τής εις τούς 
πλαστογράφους έπιβαλλομένης ποινής συνωδά 
τώ άρθρω 249 τού ποινικού Νόμου, άν έπέδειξε 
τφ κ. Τμηματάρχη καί τώ κ., Υπουργώ-πλαστόν 
οίπλωμα. Ό χρόνος καΐ αύτά θά τά άποκαλύψη. 
ΊΓό πραγμ,α ορ,ως εοναι πρωτοφανές άπο 
τοΰ χρόνου, καθ’ δν ύφέβτανται έν τώ 
κόομ.ω κράτη εύνομ.οΰμ.ενα (δρα Παπα
μάρκου γενικού έπιθεωρητοϋ τών δημοτικών σχο
λείων Παράρτημα τών 'Ύθλων σελ. 12.

«Οί δημοδιδάσκαλοι έν τώ Έλληνικώ Βασι- 
λείφ λαμβάνουσιν άνευ ούδενός έτέρου δραχμάς 150 
μέν οί πρωτοβάθμιοι, 120 δέ οί δευτεροβάθμιοι καί 
100 οί τριτοβάθμιοι, (διά τί δ κ. II. Π. Οικονό
μου νά λαμβάνη 400 δραχμάς κατά μήνα ώς 
διευθυντής τού Διδασκαλείου Θεσσαλίας); ΙΙαπα- 
μάρκός έν Παραρτήματι σελ. 17'.-

«"Οσον ή μνήμη διήκει έν τώ τμήματι τής 
δημοτικής Έκπαιδεύσεως διετέλεσαν προϊστάμενοι 
προ τοΰ κ. II. Π. Οικονόμου πάντοτε άνθρωποι 

τοϋ έν Άθήναις πρδς διάδοσιν τών Έλληνικών γραμμά
των Συλλόγου [ίοέ άνωτέρω σελ. 6 καΐ 7)» έτέθη ώς τε- 
λευταϊον καταφυγών, ώς πράττουσι πάντες οι έμπειροι 
λωποδύται προνοοΰντες νά έχωσι μίαν θύραν τής οικίας, 
εί; ήν εισέρχονται νά κλέψωσι, ανοικτήν. Μας παραπέμπει 
«ίδέ ανωτέρω σελ. 6 και 7» όπως ίδωμεν τί λέγεται περί 
τούτου εις τήν σελίδα 6 καΐ 7 τοΰ βιβλίου του ; Καϊ τί 
εύρίσκομεν ; Πρόσεξε, άναγνώστα ! Ή μέν 6 σελ'ις είναι 
λευκή, λευκοτίτη, ίγραφος, ή. δέ 7 οΰδέν περί τούτου 
γράφει, άπολύτωςοΰδέν. Τοιαΰτα πράγματα δέν διαπράτ- 
τει ούτε δ Γιαννηαράπης ούτε δ Δολόρος οΰτε-δ Πραν- 
τσίπης,οΰτε δ Αντεροβγάλτης, διαπράττει δ γενικός Διευ
θυντής τών δημοτικών σχολείων τοΰ Κράτους.Άλλα κρατεί 
τής άγανακτήσεώς σου, θά ΐδης άκόμη χειρότερα.

σεμνοί,κόσμιοι καί πολλα/ώς διακριθέντις περί τε τά 
άλλα καί περί τά γράμματα· δ αοίδιμος Κοκκώνης, 
δ πολυμαθής Σ. Βυζάντιος, δ έν τοΐς δοκιμωτά- 
τοις γυμνασιάρχης κ. Δ. Πετρίδης, οί πολύμουσι 
διδάκτορες κάί νΰν εύδόκιμοι καθηγηταί τοϋ έθνι- 
κοΰ Πανεπιστημίου κκ. Σπ. Λάμπρος καί Ν. Πο
λίτης '). Ούδέποτε δέ άνθρωποι, διακούσαντες καί 
δή έν ξένη χώρα καί διά ξένης γλώσσης άπλώς τά 
τής δημοτοκής έκπαιδεύσεως 2). »

ΙΊαπαμάρκος Παράρτημα σελ. 27.
«Ό κ. II. Π. Οικονόμου έσπούίασεν έν 5ιδα- 

σκαλείοις μαθήματα δημοδιδασκαλικά διά νά γίνη 
Δημοδιδάσκαλος και ονχι έν Πανεπιείτη- 
μίοις, διά νά γίνη διδάκτωρ.»

ΙΙαπαμάρκος εν Καιροί; φυλλφ τής 
14 'Ιανουάριου 1894.

II ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣΑ· ΣΠΟΥΔΑΙ ΗΟΪ ΕΝ ΙΙΑΝΕ11ΙΣΤΙΙΜΚΙΙΣ
Α'. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ*  ΑΑΗΝΠΝ

1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΆριΟ. μητρώου 1075

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή Πρυτανεία τον Έ&νικοϋ Πανεπιβτημίον
Ό κ. Π. Π. Οικονόμου έκ Ζυγοβιστίου 

τοϋ δήμου Θεισόας τής έπαρχίας Γορτυνίας 
δοκιμασθεϊς κατά τόν νόμον ένεγράφη είς τό 
μητρώον τών φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου 
και κατετάχθη εις τήν φιλοσοφικήν σχολήν.

Επίσημον τούτου μαρτύριον έστω τά 
γράμματα τάδε, τήν σφραγίδα τοϋ Πανεπι
στημίου καί τήν ύπογραφήν τοϋ Πρϋτάνεως 
φέροντα.

Έν Άθήναις τή 16 Σεπτεμβρίου 1869. 
Ό πρντανιρ.

Παύλος Καλλιγβς.

Άοιθ. 1075.’Ισχύει διά τό ακαδημαϊκόν έτος 
1869-—70. ω

Έν Άθήναις τή 16 Σεπτεμβρίου i860.
'Ο Πρνζα,νις 

Π. Καλλιγ&ς.

Άριθ. 450· ’Ισχύει διά τό ακαδημαϊκόν έτος 
1870 — 71.

Έν Άθήναις τή 19 Σεπτεμβρίου 1870.
Ό npvzartc.

Κ. Βουσάκης

1. Παρέλιπεν έαυτόν δ κ. X. Παπαμάρκου είτε διότι 
αισθάνεται ότι δέν εχει τά προσόντα, ά αποδίδει εις τούς 
προκατόχου; του δηλ. τό σεμνόν, τό κόσμιον κτλ. είτε καί 
διότι αισθάνεται ότι αύτός έχει προσόντα ,τά δποία ούδεΐς 
τών προκατόχων του είχε, δεν θά εχη δέ πάντως καΐ ού
δεΐς τών διαδόχων του, άν σωφρονή ή Ελλάς. 
’"’••2. Τί δέ νά εΐπη τις περί εκείνων, οΐτινες ούδέ τά τής 
δημοτικής έκπαιδεύσεως γινώσκοντες κάθηνται έν τώ θρόνω 
τοΰ γενιχοΰ έπιθεωρητοϋ, ύβρίζοντες, συκοφαντοΰντες καΐ 
παντοΐα ασεμνα καΐ άκοσμα καϊ λέγοντες καΐ πράττοντες ;

2.. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΝ ΗΚΡΟΑΣΑΜΗΝ ΕΝ ΤΩ 
ΠΑΝΕΠΐΣΤΗΜΙΩ ΕΠΙ ΕΤΗ ΔΤΟ ΕΙΣΙ ΤΑΔΕ.

α' .) Παρά τώ κ. Σπ. Φίντιχλεΐ. Εγκυκλοπαί
δεια καί μεθοδολογία τών φιλολογικών έπιστημών. 
Ερμηνεία είς τούς Άριστοφάνους βατράχους.

β’.)77α/>ά τώ κ. Κ. Κόντφ. Ερμηνεία εί; τούς 
Άριστοφάνους Άχαρνέας — Ερμηνεία ε’ις Ήρό.- 
δοτον. — Φιλολογικόν φροντιστήριον.

γ'.) Παρά τω κ. Γ. Μιβτριώτη. 'Ερμηνεία 
είς Πλάτωνος Γοργίαν — Ελληνική γραμματο
λογία.

δ'.) Παρά τώ κ. ζΛ Σεμιτέλφ. Μετρική καί 
ρυθμική. — Ερμηνεία εις Πίνδαρον.

ε'.) Παρά τώ κ. Στεφ. Κονμανούδρ. Ερμη
νεία είς έπιστολάς Όρατίου. — Ρωμαϊκή γραμμα
τολογία. — Λατινικόν φροντιστήριον, μετάφρασις 
Κουϊντιλιανοΰ. —Ασκήσεις εις το Λατινιστί γρά-
φειν. ,

ζ".) ΙΙαρά τώ Εν&. Καβτόρχτ). Ερμηνεία είς 
Κικέρωνος pro Archia poeta. Ερμηνεία φδών 
Όρατίου. Περί τοϋ βίου τών 'Ρωμαίων.

ζ). Περί τώ Φίλίππω Ίωάννον' σωματολογία, 
ψυχολογία, λογική, ηθική, μεταφυσική. — Φιλο
λογικόν φροντιστήριον ήτοι μετάφρασις ε’κ της λα
τινικής είς τήν άρχαιαν Ελληνικήν.

η'.) Παρά τώ Στρούμπω. Φυσική πειραματική, 
θ' ,) Παρά τώ'Ηρ. Λ1ι?τσοπουλω·ζφολογία καί 

ορυκτολογία.
ι'.) Ηαρά τώ Ά&. 'ΡούβοΛούλω. Ιστορία τής 

καλλιτεχνίας. Φιλολογικόν φροντιστήριον.

3. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Ό Σύλλογος βουλό^ενος τό καθ’ έαυ
τόν νά συντελέση εις τήν θεραπείαν τής 
■μεγίστης τών άναγκών τής πάρ ’ ήμΐν δημο
τικής έκπαιδεύσεως ήτοι εις τήν σύστασιν 
Διδασκαλείου ΐκανοϋ νά μορφώνη διδασκά
λους άξιους τής εντολής αύτών καϊ τής 
προσδοκίας τής κοινωνίας, νά συμπράξη δέ 
οϋτω καϊ είς τήν είσαγωγήν τελειότερων με
θόδων διδασκαλίας, δι’ ών ήθελον άπαλλα- 
χθή οΐ Έλληνόπαιδες τοϋ άποκτπνοϋντος 
τόν νοϋν αύτών αλόγου μηχανισμού έκρινεν 
δτι πρώτον πάντων έπρεπε νά φροντίση 
περί τής παρασκευής διδασκάλων ικανών 
νά καταρτίσωσι τήν έπι τούτφ παίδευσιν 
τών μελλόντων δημοδιδασκάλων. Όθεν 
πρός τόν σκοπόν τούτον άπεφάσισε νά πέμ- 
φη καϊ διατηρήση, έφ’ δσον χρόνον κριθή 
άναγκαϊον,έν Γερμανία δύο νέους.Πρός τού
το συνέστησε διαγωνισμόν κατά πρόγραμ
μα όρισθέν ύπό έπιτροπείας. Είς τόν αγώνα 
δέ τούτον άποδυθέντες πέντε έκ τών δοκι- 
μωτάτων φοιτητών ύπέστησαν ένώπιον τής 
έπιτροπείας τής άποτελουμένης παρά τών 
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κ. κ. Ίωάννου Πανταζίδου, Γρ. ΙΊαπαδό- 
πουλο-υ, Κ. Παπαρρηγοπούλου, Κ. Μνλω- 
νή, Εύθ. Καστόρχη, Β. Λάκωνος καΐ, Α.’Αν- 
τωνιάδου την άναγκαίαν δτά γραπτών καΐ. 
προφορικών εξετάσεων άκοιδΰ δοκιμασίαν. 
’Ηρίότευόαν δέ ό κ. 2Επ. Μωραΐτης. 
έτών είκοΟιδνο έκ Σκιάθου, και ό κ.) Π. 
Π. Οικονόμου έκ Ι'ορτυνίας έτών εϊκοιίι. 
κάλλιότα δέ προόαγαγόντες χρικίτΛυ 
διαγωγής καΐ προόδου μαρτύρια.»

Ί3έ Έκθεσιν Συλλόγου τών Γραυμάτοιν 
έτος 1872 σελ. 93 καΐ'94.

Η'. ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟΝ ΛΕ1ΤΙΑΧ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΝ ΗΚΡΟΑΣΑΜΗΝ ΕΠΙ ΕΤΗ ΕΝ 
ΚΑΙ ΗΜΙΣΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ, ΕΙΣΙ ΤΑΔΕ

«.). ΙΊαρά τφ Τ. Ziller. Γενική παιδαγωγική. 
’Ηθική. Παιδαγωγικόν φροντιστήριον— ΦΛοσοφικαΐ 
συνδίαλεξεις — Διδασκαλία ίν τω προτύπω σχο
λείω. 1

β'.) Παρά τω Μ. Drobisch. Ψυχολογία. Λο
γική. Ό μ.Ύ)χα.νε<τμ.ός έν τή φύσει καί ή σκοπιιιό- 
της.

γ' .) Παρά τώ Ο. Peschel, Εθνογραφία. — 
Αί πολιτεϊαι τής Ε’ιρώπης — Αό ανακαλύψεις νέων 
χωρών.

δ'.) Παρά τφ Γ. Κουρτίφ. Τδ όμ-τ,ρικαν ζή
τημα.

ίΠαρά τώ L. Striimpell. Εισαγωγή είς 
τήν Φιλοσοφίαν. Λογική.

ζ·'.) Παρά τφ ZOllner. Μετεωρολογία.
ζ’.) Παρά τφ Hankel. Φυσική.
η'.) Παρά τφ Leukhard. Ό Δαρβινισμός, 
θ’.) Παρά τφ Η. ^Aasius. ’Ιστορία Παιδα

γωγικής.

2, ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Ό διάσημος καθηγητής τής Παιδαγωγικής έν 
Λειψί^ι Τ. Ziller, δ αρχηγός ίδιου παιδαγωγικού 
συστήματος διαδιδόμενου δσημέραι διά τοΰ Συλλό
γου τοΰ πρός διάδοσιν τής έπιστημονικής παιδα
γωγικής, έν ω περιλαμβάνονται οί σπουδαιότατοι 
τών Γερμανών καί άλλοεθνών παιδαγωγικών ιδού 
τί εγραψεν πρός τόν κ. Ν. Μαυροκορδάτον ζητή- 
σαντα παρ’ αύτοϋ έμπιστευτικώς νά μάθη περί τών 
σπουδών έμοΰ ώς υποτρόφου τοΰ Συλλόγου τοΰ προς 
διάδοσιν τών 'Ελληνικών γραμμάτων, ού ήτο έν 
ετει 1874 πρόεδρος δ κ. Ν. Μαυροκορδάτος.

Ι-ίύρεε ΙΙρύεορε,

Ζητώ συγγνώμην, διότι έβράδυνα νά 

απαντήσω εις τήν επιστολήν σας ώς έκ 
τών ασχολιών [αου περί τήν παρασκευήν 
τών μαθημάτων, ά μ.έλλω νά διδάξω 
κατά τό άρχό{Αενον νΰν έξά[αηνον έν τω 
Πανεπιστημίω.

Παρ ’ έμοί ό κύκλος τών παιδαγωγικών 
σπουδών διαρκεί τρία έξάμηνα. Καί σας 
παρακαλώ πολύ νά έπιτραπή νά μείνη 
άκόμη ένταΰθα άκόμη έν έξάμηνον ό κ. 
Π. Π. Οικονόμου. Είναι λίαν εύφυής (er ist 
gut befahigt), κατέχει δέ πάσαν τήν έμ- 
βρίθειαν καί τήν άκαταπόνητον έπιμέλειαν 
(er besitzt den vollen Ernst und den regsa- 
men Fleiss), ήν άπαιτεϊ τό έπάγγελμά 
του. Τό δέ ένδιαφέρον αύτού είναι τοσοΰ
τον άκμαϊον, ώστε είμαι πεπεισμένος ότι 
θέλει άνταποκριθη πληρέστατα είς τάς 
προδοκίας, άς παρ ’ αύτοϋ δικαιούται τις 
νά άναμένη. (Er beweist ein so lebhaftes 
Interesse.dass ich iiberzeugt bin,er wird den 
Erwartungen,die man von ihm hegen muss, 
vollkommen entsprechen). Άλλ’ ώς εί- 
πον, έχει άκόμη άνάγκην τού άπαιτου 
μενού χρόνου· διότι είναι πολλά πράγ
ματα, ά δέν δύναται τις νά μάθη δι ’ ιδίας 
μόνον μελέτης.

’Εν Λειψία τη 20 Μαΐου 1874.
Όλω<? ΙΙρό&υμος
Tuiscon Ziller

δδάκτωρ καί καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου

Γ'. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ?) ΙΕΝΗΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΝ ΗΚΡΟΑΣΑΜΗΝ ΕΝ ΙΕΝΗ ΕΠΙ 
ΕΝ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΣΙ ΤΑΔΕ

α'.) Παρά τώ C. V. Stoy. ’Εγκυκλοπαίδεια 
καΐ μεθοδολογία τής Παιδαγωγικής, Ψυχολογία, 
Γυμνασιακή παιδαγωγική. Παιδαγωγικόν φρονπ- 
στήριον. Διδασκαλία έν τώ προτύπω σχολείω.

β’.) Παρά τώ Elicken. Ιστορία τής νεωτέρας 
φιλοσοφίας.

γ’ . Παρά τώ Fr. Schultze. Φιλοσοφία τοΰ Κάν
τιου.

ο .) Παρά τώ A. Schmidt. Ιστορία τών νεω- 
τέρων χρόνων.

ε1 .) Παρά τώ Ε. Haeckel. Ζωολογία καΐ άνθρω- 
πογονία.

I) Ώς κύριον μάθημα εις ταΐς διδακτορικούς μου έξε- 
τάσεσιν ειχον τήν Παιδαγωγικήν, δευτερεύοντα δέ τήν φι
λοσοφίαν και τάς δύο κλασσικός γλώσσας. ’Επειδή δμως 
αί άρχαί τοϋ Πανεπιστημίου τής Ίένης τήν παιδαγωγικήν 
ύπήγον εις τήν φιλοσοφίαν, καί δέν έθεώρουν αύτήν ώς 
ανεξάρτητον μάδημα,μέ ύπεχρέωσαν νά έξετασθώ είς άλλο 
μάθημα πλήν τής Φιλοσοφίας. Διά τόν λόγον τοΰτον άνέ- 
βαλον έπί τρεις μήνας τάς εξετάσεις μου -καΐ παρεσκευά- 
σθην νά έξετασθώ καί είς τό μάθημα τής γενικής γραμ
ματολογίας. Καί ουτω συνέπεσε νά προπαρασκευασθώ εις 
εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων. Έξετασταί μου δέ ήσαν 
δ καθηγητής τής Παιδαγωγικής Κ. Stoy, ό καθηγητής 
τών κλασικών γλωσσών επιφανής φιλόλογος Moritz 
Schmidt καί δ καθηγητής τής Φιλοσοφίας Fortlage. Ό 
τελευταίος, δν έπισκέφθην μετά τήν άναγνώρισίν μου ώς 
διδάκτορος κατ’ οικον, ίνα τόν ευχαριστήσω διά τήν ευ- 
μένειαν, μεθ’ής έκρινε τάς έργασίας μου είπέ μοι. «Herr 
Oikonomos, jhre Dissertation stellt Sie in die Reihe 
exacter Forscher. Es war keine Nachsicht, son- 
dern blosse Gerechtigkeit, was wir Ihnen widerfahren 
liessen» δηλ. Κύριε Οικονόμου, ή εναίσιμος διατριβή σας 
θέτει ύμάς ε’ς τήν τάξιν τών άληθώς επιστημόνων. Δέν 
ήτο έπιείκεια, "άλλά καθαρά δικαιοσύνη δ,τι άπεδώκαμεν 
ύμΐν.» Κρίμα δτι δέν έζήτησα άπό τόν Fortlage νά μοϋ 
δώση τήν γνώμην του ταύτην γραπτήν! ’Εγώ δυστυχώς δέν 
είχον τήν πρόνοιαν νά συλλέγω πιστοποιητικά, ώς ό κ. 
Παπαμάρκου. Καΐ άν εύρίσκονται ευμενείς κρίσεις περί 
έαοΰ, εύρίσκονται είς ξένας χεΐρας ! Άλλά μήπως ό Stoy 
δέν λέγει περί έμοΰ περισσότερα ή όσα είπεν ό Fortlage. 
"Αν ό κ Παπαμάρκου είχε περί τών σπουδών του καί 
τής αξίας του τοιαύτας γνώμας άνδρών οίοι ήσαν ό Stoy 
καί ό Ziller καί ταύτας δοθείσας ούχί πρός χάριν, άλλ’ 
έμπιστευτικώς πρός μεγάλα πρόσωπα καί εν παση ειλι
κρινείς ώς είνε δ κ. Νικόλαος Μαυροκορδάτος, τανΰν πρέ- 
σδυς τής 'Ελλάδος έν Κων)πόλει, νομίζομεν δτι θά έφερεν 
αύτάς πάντοτε είς τόν πίλον του, ίνα βλέπη όλος ό κόσμος, 
έν ω ήαεις καί προκαλούμενος καί ύβριζόμενοι καί αδικού
μενοι διά τ?μ αύθάδους ρήσεως « ό κ. Π. Π. Οίκονομονζ·'. Παρά τώ Arn· Fortlage, μεταφυσική.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ό καθηγητής τής Παιδαγωγικής Κάρολος 
Ούόλκμαρ Στόύ δ μέγιστος τών νεωτέίων παιδα
γωγικών παρ’ ω έμαθήτευσα, τοιαύτην περί έμοΰ 
έξήνεγκε γνώμην.

«‘‘Ο κ· Π. Π. Οικονόμου έξ Ελ
λάδος έσπούδαζεν άπό τοϋ Αύγου
στου 1874 μέχρι τοΰ’Ιουνίου μεσοϋν- 
τος 1875 έν τώ ένταΰθα Πανεπι- 
στημίω Παιδαγωγικήν. Ήκουσε δέ 
παρ’έμοί ’Εγκυκλοπαίδειαν καί Με
θοδολογίαν τής Παιδαγωγικής, Ψυ
χολογίαν, Γυμνασιακής παιδαγω
γικής πρώτον μέρος μετ’ έπιμελείας 
έξαιρέτου, κατά τόν χρόνον δέ τοΰ
τον ητο άμα καί τακτικόν μέλος τοΰ 
παιδαγωγικού φροντιστηρίου μετέ- 
χων πασών τών συζητήσεων καί έπι- 
στημονικών ανακοινώσεων ώς καί 
τών πρακτικών ασκήσεων έν τώ άκα- 
δημαϊκώ προτύπω σχολείω μετ άπα- 
ραμειώτου αείποτε ζήλου καί αξιέ
παινου έπιτυχίας. Κατά τό τέλος δέ 
τοΰ χρόνου τούτου ύπέστη τάς διδα- 
κτορικάς έξετάσεις ώς κύριον μάθημα 
έχων τήν παιδαγωγικήν εύδοκίμως 
καί διήγειρε διά πάντων τών προμνη- 
μονευθέντων γεγονότων τήν προσ
δοκίαν παιδαγωγικής δράσεως εύδο- 
κιμωτάτης (die Erwartung einer 
er folg reicben padagogischen 
Thatigkeit).
Ταΰτα κατά καθήκον βεβαιοΰμαι.

Έν Ίένη τη 12 ’Ιουνίου 1875.
Κάρολος Ουολκμαρ Στου 

καθηγητής τής Παιδαγωγικής, μυστικοσύμβουλος.

Γνώμη Καρόλου Ούόλκμαρ Στόϋ 
καθηγητοΰ τής Παιδαγωγικής έν τω, Πανεπιστημίω Ίένης

Herr Ρ. Ρ. Oikonomos aus Griecbenland 
studierte vom August 1874 bis Mitte Juni 
1875 an hiesiger Universittit Paedagogik. 

Derselbe horte Encyclopadie und Metho - 
dologie der Padagogik, Psychologie, Gy- 
ninasialpadagogik ersten Theil mi ausge- 
zeichnetem Fleisse, war zugleich 
wahrend dieser Zeit ordentliches 
M i t g 1 i e d des padagogischen Seminars 
und nahm an alien Verhandl ungen und 
wissenschaftlichen Erorterungen sowie an 
den praktiscben Lehrubungen in der Semi- 
uarschule m i t s t e t e m E i f e r und 1 o- 
benswerthem ErfolgeAntheil.bestand 
ain Ende des Zeitraums das Doctorexa- 
men in Paedagogik ’) m i t r u h m 1 i c h e r 
A n e r k e n.n u n g und erweckte auf Grund 
vorerwahnter Thatsachen die Erwartung ei
ner erfolgreichen padagogischen Thatigkeit.

Vorstehendes hiermit pflichtgemass 
bezeugt.

Jena den 12. Jani 1875.
Dr. Karl. Volkmar Stoy 

Professor der Padagogik, Gehenna1’ 
Regierungs-Schulrath

1
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μετ’ επαίνων τη 1) ’Ιούνιον 18ΤΣ».

QUOD
FELIX FAUSTUMQUE ESSE IUBEAT 

SUMMUM NUMEN 
AUCTORITATE

II l it LITTER ARUM UNIVERSITATI
• 11 .J

NUTRITORUM ACADEMIAE IENENSIS
MUN1FI.CENTISS1MORUM

RFCTORE ACADEMIAE MAGNIFICENTISSIMO
AUGUSTO ET POTENTISSIMO PRINCIPE AC DOMINO

LI II (11.0 \l.I X AXIHMI
MAGNO DUCE SAXONIAE VIMARIENSIUM ATQUE iSENACENSIUM PRINCIPE LANDRGAVIO 

THUR1NGIAE MARCHIONE ΜΙ8ΝΊΑΕ PRINCIPALI D1GNITATE COMITE IIENNEBEGRAE 
DYNASTA BLANKENHAYNII NEOSTAD1I AG TAUTENBURGI

PRORECTORE ACADEMIAE MAGNIFICO
VIRO PERILLUSTRI ATQUE pXcELLENTISSIMO

II I-X |{ M O LI h I-X
1URIS UTR1USQUE ET PHILOSOPHIAE LOC I ORE

ORlHNUM SAXONIGORUM MAGNI DUCALIS I’ALCONIS ALBI FT DUCALIS DOMES ERNESTIAE EOUITE 
PIWFSSORE 1URIS PUBLICO ORDINARIO FACULTATIS JURIDICAL SENIORE DICASTERIORUM CUM EADEM 

.GONIUNQTOliUM PRAESIDE ORDINARIO IN SUPREMO IUDICIO QUO!1 CIYITATIHUS
THURINGICIS COMMUNE EST CONSILIARIO

DECANO OIlDlNIS PILOSOPHOlM M ET BRAbEUTA
h:! ·, ΜΑΧΙΜΕ SPECTABILI '

VIRO PERILLUSTRI

i:iii iiiiio strasbiirgek
Ί .

. < PH1LOSOPHIAE DOCTORE ET BOTANIGES PROFESSORE PUBLICO ORDINARIOORDO PHILOSOPHORUM
V1RO PRAENOBILLISSIMO ATQUE DOCTIS8LMOPANAGIOTAE OECONOMO

GRAECO

D0CT0RIS PΗ I L0S0PH0RUM HONORES
DIGNITATEM 1UR A F.T 1MMUNITATE8 -i ■

V1RTUTIS 1NGEN1I ET DOCTRINAE PUBLICO ET1 AM EXAMINE CUM LAUDE COMPROBATAE 
' " INSIGNIA ATQUE ORNAMENTA

RITE I) E T U L I T 
D E L A T ADELATAPUBLICO HOCDIPLOMATE

CUI IMPRBSSUM EST SIGNUM ORDINIS PHILOSOPHORUM 
PROMULGAVIT

IENAE DIE IX. M. IUNII A. MDCCCLXXV.
Έτέθη ή Βφραγίς του ΙΙανεπιΒτημίου καί. ϋπεγράφη ίδιοχείρως παρά τοϋ κοδμήτορος Έ. Στραδδοϋργερ.

lit ΚΑΤΑΓΓίΙΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΕΙΣ TO ΪΠΟΪΡΓΗΟΝ
Προς τό νπονργεϊον τών ΈκκΧηιίιαάτι- 

κών καί Δημοσίας Έκπαιδενόεως.

Κύριε 'Ταονργε.
V, ' .

Ό νϋν γενικός επιθεωρητής τών δημοτικών σχο
λείων κ. Χαρίσιος Παπαμάρκος, έν άρτι έκδοθέντι 
βιβλίφ του Παραρτήματι τών ύθλων καί πραγμά
των» σελ. 12. γράφει περί έμοϋ, δτι ένώ ονύεν 
ονδεμιΰς έπιβτήμης κε'κτημαι πτυχίον» κατόρθωσα 
είτε έκ συμπαιγνίας προς ύπουργούς. καί τμη- 
ματάρχας, είτε καί έξαπατήσας αύτούς, νά λάβω 
μεγάλας δημοσίας θέσεις έν Έλλάδι, άπαιτούσας 
ώς προσόν την ύπαρξιν πτυχίου. Καί δεν άρκεϊται 
δτι εκστομίζει την δεινήν ταύτην κατηγορίαν, άλλ ’ 
απαιτεί άδυσωπήτως νά έφαρμοσθώσι καί ποιναί, 
κατά τών ύπουργών μέν τό άρθρον 1 τοϋ περί ευ
θύνης τών ύπουργών Νόμου ΦΗΣΤ, κατά δέ τών 
τμηματαρχών τό άρθρον 487 τοϋ ΙΙοινικοϋ Νόμου, 
ώς παραβά,ντων τά καθήκοντα της ύπηρεσίας αυ
τών, διότι διόρισαν εις θέσεις εμέ, μη έχοντα πτ.υ- 
χίον, κατ’ έμοϋ δέ τά άρθρα 393 καί 249 τοϋ Ποι
νικού Νόμου, έν οϊς γίνεται λόγος περί τών ποινών 
τών επιβαλλόμενων εις τούς απατεώνας καί πλα- 
στογράφους.

Τά γεγονότα ταϋτα έκτεθέμενα άπροκαλύπτως 
ώς αναμφισβήτητα ύπό υπαλλήλου κατέχοντος έν 
τώ ύπουργείω τής Παιδείας ύψίστην θέσιν, καί περί 
ού υποτίθεται ώς έκ τής θέσεώς του δτι δύναται νά 
γινώσκη πάντα τά μυστήρια τής ύπηρεσίας, ένε- 
ποίησαν εις την κοινωνίαν την χειριστήν έντύπωσιν. 
Διότι αυτή πιστεύσασα ταϋτα ώς αληθή, αφού 
προέρχονται έζ άνωτάτου ύπαλλήλου τοϋ ύπουργείου 
τής Έκπαιδεύσεως, κρίνει έκ τοϋ γεγονότος τού- ι 
του πόσον φαύλοι είναι οί ήμέτεροι υπουργοί καί· 
τμηματάρχαι, οΐτινες δεν όκνοϋσιν απέναντι ύφε- 

e’lC οϋδεν ουδέποτε Πανεπιστήμιο*  εφοίτησεν » μόλις 
τολμώμεν νά δημοσιεΰσωμεν αυτά;. Αΰτος καμνει ,τόσον 
θόρυβον μέ τάς άδειας τών Γερμανικών Κυβερνήσεων νά 
έπιτραπή εις αυτόν παρά τών γυμνασιαρχών και διευθυν
τών άλλων σχολείων νά έπιβκεφθή τά σχολειά των, οιας 
άδεια; δύναται πας στρατιωτικός, πας έμπορες, πας λό
γιος έμπορροράπτης νά έχνγ διότι τά σχολεία δεν είναι 
φρούρια καί οί Ευρωπαίοι θεωροϋσι τιμήν των νά ερχων- 
ται καί νά βλέπωσι ξένοι τά σχολειά των, καί προ- 
θύμως έπιτρέπουσι τοϋτο. Τι δέ θά ελεγεν αν ό ένδοξος 
τών νεωτέοων χρόνων παιδαγωγικός καί παρ’ αυτοϋ τοϋ 
κυρίου Παπαμάρκου ώς τοιοΰτος αναγνωριζόμενος Stoy 
έκάλει αύτόν «Treuen Freund und Mitarbeiter» "Ορα 
Allgemeine Schulzeituug 1878 σελ. 304· Όποια αντί
θεσής ! Τόν κ. Παπαμάρκου, ώς είδε τον διοργανισμόν τοϋ 
Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, έκάλεσε δ μέγας άνήρ «durch 
und durch confusen Kopf » = κεφαλήν δλως διόλου 
συγκεχυμένην. Ποό τοιαύτης άποφάνσεως τίνα αξίαν έχου- 
σιν ρί έπαινοι τοϋ ’Αλφειού καί τά θυμιάματα τοϋ ταγμα
τάρχου κ. Νικολαΐδου;

‘'ίό;·- .· : ; ; ΗλΤ.ζΙΜ;?

λημάτων ή άλλων τινών έκδουλεύσεων πρός αύτούς 
γενομένων νά παραβαίνωσι σκανδαλωδώς τούς νό
μους τής πατρίδος των καί νά άναβιβάζωσιν εις 
ύψηλάς θέσεις ανθρώπους έστερημένους τών νενομο- 
θετημένων προσόντων.

’Απέναντι τοιαύτης δεινής καί ακολάστου κατά 
τών άνωτάτων λειτουργών τής πατρικός μου καί 
κατ’ έμοϋ αυτού συκοφαντίας και ύβρεως, προερχό
μενης μάλιστα παρ’ εκείνων, εις οϋς έχει άνατεθή 
ή διεύθυνσις τής έν Έλλάδι αγωγής καί παιδείας, 
ένόμισα δτι είχον καθήκον νά μή μείνω πλέον αδιά
φορος, μηδέ νά άντιτάξω την περιφρόνησιν, ήτις 
αρμόζει εις τούς συκοφάντας, άλλά νά ύποβάλω 
εις την ’Γμετέραν έξοχότητα μαρτύρια άναμφισβή- 
τητα ού μόνον δτι ή προσαπτομένη εις έμέ πράξις 
είναι καθαρά συκοφαντία, άλλά καί τό χείριστον, 
δτι δ τμηματάρχης ύμών έπλασε τήν τοιαύτην συ
κοφαντίαν έν γνώσει δτι είναι ψευδής, προς μόνον 
τον σκοπόν νά μέ δυσφημήσει.

Τοιαϋτα δέ πειστήρια αναμφισβήτητα δτι έχω 
πτυχίον, δπερ έλαβον κατόπιν ακαδημαϊκών σπουδών 
καί έν τή φιλοσοφική σχολή τ°ϋ ήμετέρου Πανε
πιστημίου, καί έν τώ Πανεπιστημίω Λειψίας ώς 
καί έν τώ Πανεπιστημίω Ίένης έπί σειράν έτών 
τεσσάρων καί ήμίσεος είναι.

α’) Τό πτυχίον μου αύτό, δπερ συνάπτω ένταϋθα 
έν πρωτοτύπω, φέρον άλύμαντα πάντα τά σήματα 
καί τήν σφραγίδα τοϋ Πανεπιστημίου τής Ίένης, 
ένθα έσπούδαζον τό τελευταίον έτος τών σπουδών 
μου καί ένθα ύπέστην τάς διδακτορικά; μου εξετά
σεις καί γραπτός καί προφορικώς τή 9 Ιουνίου 1875, 
άναγορευθείς οιοάκτωρ μετ’ έπαίνου, ώς φαίνονται 
πάντα ταϋτα άναγεγραμένα έν τώ πτυχίω αυτό, 
β”) τήν περί τών έξετάσεών μου τούτων καί τών 
σπουδών μου καί τής άξια; μου γνώμην τοϋ καθη- 
γητοϋ τής παιδαγωγικής έν τώ Πανεπιστημίω τής 
Ίένης Carl Volkmar Stoy άπό 12 Ιουνίου 4875.

Αποβαίνει δέ τό πράγμα σκανδαλωδέστατον, 
κύριε Υπουργέ, έάν μάθητε δτι δ κ. Παπαμάρκου 
έπλασε τήν συκοφαντίαν ταύτην έν πληρέστατη 
γνώσει δτι είναι ψευδής, πρός τον σκοπον νά μέ 
δυσφημήση χωρίς νά φοβηθή ποινικήν καταδίωξιν 
διά τήν συκοφαντίαν, διότι φρονεί δτι οί κατέχοντες 
ύψηλάς θέσεις έν τή πολιτεία τής Ελλάδος δύναν- 
ται καινά λέγωσι καινά πράττωσι πάν είδος άκο- 
λασίας άτιμωρητί.

"Οτι δέ γινώσκει δτι έχω πτυχίον δέν άναφέρω 
ότι έχει τούτο πολλάκις ίδη έν Θεσσαλονίκη, 
άλλ’άρκοϋμαι νά καταχωρίσω ένταϋθα περικοπήν 
έκ τοϋ λόγου τοϋ κ. Παπαμάρκου, σχετικήν προς 
τό ζήτημα τοϋτο, τοϋ έκφωνηθέντος κατά τά εγκαί
νια τοϋ Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης έν έτει 1876 
καί ευτυχώς διά τήν ύπόθεσίν μου αυτήν τυπωθέν- 
τος. Ιδού τί λέγει δ κ. Παπαμάρκου έν τώ λόγω 
έκείνω, ού άντίτυπον επίσης συνάπτω ένταϋθα σελ.
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21. «. Τοΰτο τό πρότυπον σχολεΐον, ό'ιευθυυόμε- 
νον ύπό τον ενπαιδεύτου και πρός τά άγαόά δρ- 
μώντος κ. Π. ΓΙ. Οικονόμου, διδάκτορος τής φιλο
σοφίας και είδικώς παιδαγωγικήν και τά τής δημο
τικής παιδεύσεως έν Γερμανία σπουδάσαντος... 
θά είναι τοΐς ήμετέροις μαθηταΐς καί διδασκάλοις 
αγαθόν υπόδειγμα σχολείου δημοτικού κτλ.»

Ώστε, άφ’ ού έν ετει 1876 κατά τήν πανηγυ
ρικήν διαβεβαίωσιν τοϋ κ. Παπαμάρκου ήμην δι- 
δάκτωρ τής φιλοσοφίας, πώς δύναται νά διϊσχυρί- 
ζηται δ αύτός ότι δέν ήμην τοιοϋτος έν ετει 1878 ; 
Ή ότι δέν είμαι τοιοϋτος καί σήμερον ;

Κατόπιν τοιαύτης άνηκούστου πολιτείας τοϋ κ. 
τμηματάρχου εύλόγως ή κοινωνία φοβείται ότι τοι
οϋτος ύπάλληλος διαπράττων άσυστόλως τοιαΰτα 
εγλήματα δύναται καί τάχείριστα νά διαπράξη καί 
μετά δέους προσβλέπει, ένθυμουμένη καί άλλας πα
ραπλήσιας πράξεις τοϋ κ. τμηματάρχου,είς τό μέλ
λον τής δημοτικής παιδείας, ής γενικός διευθυντής 
έχει κατασταθή δ τολμηρός ούτος ύβριστής καί συ
κοφάντης.

Έν ’Αθήναις τή {3 ’Ιανουάριου 1894.
Ευπειθέστατος

11. Π. Oikonomos 

Ένόρςιζέ τις ότι μετά τήν ύποβολήν τοϋ πτυ
χίου μου είς τό Ύπουργειον, μετά τήν κατηγορη
ματικήν στιγμάτισιν τοϋ συκοφάντου ύπό τοϋ δι- 
ευθυντοϋ τών Καιρών καί αρχισυντάκτου κ. Πέ
τρου Κανελλίδου, δ κ. Παπαμάρκου θά ήσχύνετο 
πλέον νά διαόίδη καί διά τοϋ τύπου καί προφορικώς 
είς τούς φίλους του, ότι δέν ε'χω πτυχίον ή ότι τό 
πτυχίον, δπερ ε'χω, είναι πλαστόν. Άλλ’ δ κ. 
ΙΙαπαμάρκου, όστις κηρύττει,ότι «σέβεται τό άγαλ 
μα τής Αίοούς καί δέν ρυπαίνει ποτέ τόν βωμόν τής 
Αίσχύνηςϊ, ένόμισεν ότι καί ένταΰθα ώς καί παν
ταχοϋ ούδεμίαν ε'χει ύποχρέωσιν νά δεικνύη πρός 
τάς θεότητας ταύτας τόν σεβασμόν του καί διά 
τών έργων Διότι διά μέν τής Άκροπόλεως τής 
έφημερίδος έδημοσίευσεν, ότι έπεδείχθη όντως πτυ
χίον τι, άλλ’ή σπουδή μεθ’ ής έλήφθη όπίσω δει
κνύει ύποπτα πράγματα 1 · διά δέ τών Καιρών έδη- 
μοσιεύθη ή κατωτέρω καταχωριζομένη άπάντησις 
είς τήν άναφοράν μου, ήτις μαρτυρεί, ότι δ Θεός 
εδωκεν είς τόν κ. Παπαμάρκον γλώσσαν, ϊνα λέγη,

1) Ό X. Παπαμάρκος ψεύδεται και ένταΰθα χαί ώς 
πανταχοϋ. Ή Έκθεσις τοΰ 1874 λέγει ότι σπουδάζω παρά 
τφ Ziller, έπιφανει τής Γερμανίας καθηγητή τοΰ Πανε
πιστημίου τής Λειψίας, ή δέ εχθεσις τοΰ 1875, ής 
σκοπίμως ούδέποτε ποιείται μνείαν, άναφέιει ότι σπουδά 
ζω έν Ίένη παοά τώ καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Stoy.

1 Είς τδΎπουργεΐον μετέβην δίς.,φέρων τδ πτυχίον μου, 
ίνα έπιδείξω πρδς τδν κ. Ύπουργόν. Άλλά δυστυχώς δ κ. 
Υπουργός δέν ετυχε νά είναι έν τώ Ύπουργείφ. Τότε 
έπέδειξα τδ πτυχίον μου πρδς τδν γενικόν γραμματέα τοΰ 
Ύπουργείου κ. Μ. Λάππαν, παρόντων καΐ τοΰ τμημα- 
τάρχου κ. Φρειδερίκου, τοΰ γραμματέως κ. Κ. Κολοχο- 
τσα καί τοΰ διευθυντοϋ τοΰ Αυχεΐου κ. Δουκάχη. *0  κ. 
Λάππας άχούσας τίνος ένεχα μετέβην είς το Ύπουργειον 
είπεν ότι τδ Ύπουργειον ούδεμίαν εχει αμφιβολίαν, ότι 
χέχτημαι πτυχίον καΐ μέ παρεκάλεσε νά μή έπιμείνω νά 
ίδη τδ πτυχίον μου*  διότι τοΰτο θά έφανέρωνε δυσπιστίαν 
τινά, έν ω ούδεμίαν τοιαύτην έχει το 'Υπουργειον. Πρδς, ’ top &V
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άλλ*  άν όσα λέγει είναι άληθή, είναι λογικά, περί 
τούτου αύτός φαίνεται ότι τελείως αδιαφορεί. ’Ιδού 
δέ τί έγραψεν δ αρχισυντάκτης τών Καιρών περί 
τής ύποθέσεως ταύτης.ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΓΝΗΣ ί

Έδημοσιεύσαμεν χθές άναφοράν τοϋ κ. Π. II. 
Οικονόμου πρός τόν ύπουργόν τής '.Δημοσίας Έκ- 
παιδεύσεως. Διά ταύτης δ κ. Οικονόμου καταγγέλ
λει τόν κ. Παπαμάρκον, τμηματάρχην τής Δη
μοσίας Έπαιδεύσεως, ώς συκοφάντην, επίτηδες δη- 
μοσιεύσαντα ότι δέν κατέχει διδακτορικόν δίπλωμα, 
ένώ έγίνωκεν ότι έχει τοιοϋτον καί περί τοϋ διπλώ
ματος του έποιήσατο λόγον δημοσία έν Θεσσαλονί
κη, έδημοσίευσε δέ τά περί τούτου έν ίδιαιτέρω 
φυλλαδίω. Έάν πράγματι δ κ. Παπαμάρκος σκο
πίμως κατήγγειλεν έν δημοσιεύματι αύτοϋ τόν κ. 
Οικονόμου ώς μή κατέχοντα διδακτορικόν δίπλωμα, 
έξαπατήσαντα δέ τό Υπουργειον χαί καταλαβόντα 
άνωτέρας θέσεις, άπαιτούσας τοιοϋτον δίπλωμα ώς 
προσόν διορισμού, εύλόγως δ κ. Οικονόμου καλεϊ 
τον κ. Παπαμάρκον συκοφάντην έχει δέ καί το δι- 

ταϋτα άπεχρίθην δτι ή κοινωνία, είς τάς χεϊρας τής όποιας 
ύπάρχει φυλλάδιον,τοΰ γενικοϋ’Επιθεωρητοϋ τών δημοτικών 
σχολείων τοϋ Κράτου;, έν ω δημοσιεύονται έκ τοϋ αρχείου 
έπίσημα έγγραφα παρακεχαραγμένα καΐ όμοΰ μετά τών 
επισήμων κειμένων δημοσιεύεται καΐ Ρητή κατηγορία ού 
μόνον κατ’ έμοΰ ώ; δήθεν απατεώνος, αλλά χαΐ κατα 
ύπουργών καΐ τμηματαρχών, δικαιούται πάν άλλο νά σκέ- 
πτηται καΐ νά κρίνη ή ότι τδ ύπουργειον δέν εχει ούδε
μίαν δυσπιστίαν δτι κέκτημαι πτυχών. Καί νομίζω, δτι ή 
δικαιοσύνη απαιτεί, άφ’ ού τοιαύτη στυγερά συκοφαντία, 
καθ’ ύπουργών καΐ τμηματαρχών προήλθεν έκ τοΰΎπουρ- 
γείου, νά αποκήρυξή τήν είδησιν ταύτην τδ Ύπουργειον 
διαψεΰδον αύτήν δι’αύθορμήτου δηλώσεω:. Καΐ διά τοΰτο 
ήλθον προσάγων τδ πτυχίον μου καΐ τδ πιστοποιητικδν τοϋ 
Stoy· ίνα μηδεμία ύπάρχη είς’τδ Ύπουργειον αμφιβολία, 
δτι ούδεμία έν τώ παρελθοντι έγένετο κατάχρησις καΐ ϊνα 
ικανοποίηση τδν άδιχηθέντα, τιμωρήση δέ τδν συκοφάντην. 
Καΐ τοΰτο εξαιτοΰμαι καΐ δι’ ίδιας αναφοράς, ήν παρέδω- 
κα πρδς τδν γενικόν γραμματέα. Μετά τά είρημένα ταΰτα 
δ κ. Λάππας άνέγνωσε μετ’ έπιστασΐας πρώτον μέν τδ 
πτυχίον, είτα δέ τδ πιστοποιητικδν καί έν τέλει μοί είπεν, 
δτι αύτός μέν θά ύποβάλη τήν άναφοράν καί τά διατρέ- 
ξαντα είς τδν Ύπουργόν, έγώ δέ ήδυνάμην νά καταγγείλω 
τήν ύπόθεσιν καΐ είς τά ποινικά δικαστήρια. Άλλ*  ούδεμίαν 
τδ Ύπουργειον ήδύνατο νά κάμη διάψευσιν, διότι θά έδή- 
λου διά τής πράξεως του ταύτης, ότι έδυσπίστει πρότερον, 
έν ώ ούδέ τδ παράπαν τοδτο είναι αληθές. Τδ πτυχίον 
μου κατόπιν τοιαύτης τοΰ γενικοΰ γραμματέως γνώμης, 
ότι τδ Ύπουργειον δέν δυσπιστεΐ τό παράπαν, ούδείς λόγος 
ύπήρχε νά άφήσω έκεΐ”, μάλιστα δέ ύπήρχε λόγος να 
μή τδ άφήσω τούλάχιστον άνευ αποδείξεως, αφ’ ού εν 
τώ Ύπουργείφ διατρίβει ώς,ανώτατος υπάλληλος καΐ δ κ. 
Παπαμάρκος, δστις συμφέρον είχε νά άποδειχθή ότι δέν έχω 
πτυχίον τούλάχιστον έπι τοΰ παρόντος. Αύτή εινε ή σπου
δή μου, μεθ’ ής δ κ. Παπαμάρχου όμιλεΐ έν τή Άχροπό- 
λει. Φαίνεται, δέ ότι έπεθύμει νά άφινον τδ πτυχίον μου 
έν τώ Ύπουργείφ διά λόγους, οδς ήμεϊς $έν δυνάμεθα 
νά μαντεύσωμεν. Τί δέ συνέβη κατόπιν, δ αναγνώστης θά 
ίδη έν τοΐς έπομένοις.

διδακτορικόν δίπλωμα δ κ.

καίωμα καταμηνύσεως είς τόν Εισαγγελέα. Έχει 
δμως καθήκον καί δ κ. ύπουργός τής Δημοσίας Έκ- 
παιοεύσεως νά έξετάση τό άναφυέν σκάνδαλον, νά 
άποδώση δέ δίκαιον είς τόν άδικηθέντα καί νά τι- 
μωρήση παραδειγματικούς άνώτερον ύπάλληλον τοϋ 
Ύπουργείου, άπό σκοπού συκοφαντοΰντα καί ψευ- 
δόμενον.Ότι δέ κατέχει 
Οικονόμου δέν ύπάρχει άμφιβολία, ήμεϊς δέ αύτοί 
εΐοογκεν αύτό, προσέτς δέ και θερμάς συσπάσεις τών 
καθηγητών τοϋ έν Ίένη Πανεπιστημίου.

—- ·~

Α1ΙΑΝΤΙΙΣΙΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
Αξιότιμε κ. Συντάκτα τών Καιρών,

“Αν εύαρεστήσθε, καταχωρίσατε παρακαλώ, εις 
άπαντησιν τών πολλών καί κατά το είωθός σεμνο- 
πρεπώς ύπό τοϋ κ. II. Π. Οικονόμου χθές έν τοϊς 
«Καιροϊςυ γεγραμμένων περί τών ’Ακαδημαϊκών 
αύτοϋ σπουδών καί διδακτορικών αύτοϋ άξιωμάτων 
τά άκόλουθα.

Ενόσω ό κύριος ούτος δέν δημοσιεύει το δίπλωμα 
αύτοϋ, ένόσφ δέν φανερόνει διά τίνος έναισίμου δια
τριβής άπέκτησεν αύτό, ούτε λογικόν, ούτε εύγενές 
είναι, νομίζω, νά άμφιβάλλη τις περί τής άξιοπι- 
στίας τοϋ έν Άθήναις πρός διάδοσιν τών ’Ελληνικών 
γραμμάτων Συλλόγου, πανδήμως διαβεβαιοϋντος 
έν ταΐς έντύποις έκθέσεσιν αύτοϋ τών έτών 1872, 
1874 1) καΐ 1878 ότι δ υπότροφος αύτοϋ κ. II.Π. 
Οικονόμου έσπουδασεν έν Διδασκαλείοις μαθήματα 
δημοδασκαλικά, διά νά γείνη δημοδιδάσκαλος, καί 
ούχί έν ΙΙκνεπιστημίοις μαθήματα έπιστημονικά, 
διά νά γείνη διδάκτωρ.

Έν Άθήναις 14 ’Ιανουάριου 1894.
Ολα»? ήμέτερος

Χλριςιος ΙΙλπαμαρκοϊ

ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Μ ft Ν
Τ^ηματάρχης Λευδολογών.

Ό νΰν γενικός έπιθεωρητής τών δημοτικών σχο
λείων άπεφάσισε, φαίνεται, νά έξαντλήση ολην τήν 
σειράν τών έγκλημάτων. Μετά τήν φωραθεϊσαν συ
κοφαντίαν αναγράφει είς τήν ήμερησίαν διάταξίν τήν 
ψευδολογίαν.

Ό « Σύλλογος, λέγει πανδήμως διαβεβαιοϊ έν 
ταΐς έντύποις Έκθέσεσιν αύτοϋ τών έτών 1872,

1874 καί 1878, ότι ύπότροφος αύτοϋ κ. II. II. Οι
κονόμου έσπούδασεν έν Διδασκαλείοις μαθήματα 
δημοδιδασκαλικά, διά νά γείνη δημοδιδάσκαλος, 
καί ουχί έν Πανεπιστημίοις μαθήματα επιστημο
νικά, διά νά γείνη ίιίάκ- τωρ d . ( Όρα «Καιρούς» 
άριθ. 1821).

Τούτο ούδαμοϋ ούδεμία ούδέποτε άνέγραψεν Έκ- 
θεσις τοϋ Συλλόγου. Τούναντίον, άπασαι άναγρά- 
φουσι κατηγορηματικώτατα ούχί άπαξ, άλλά δε
ν κάκις, ότι δ «Σύλλογος» βουλόμενος νά συντελέ- 
» ση τό καθ ’ έαυτόν είς τήν θεραπείαν τής μεγίστης 
» τών αναγκών τής παρ’ ήμΐν δημοτικής Έκπαιδεύ- 
» σεως, ήτοι είς την dvdxadiv Διδαάκαλεί- 
» ου, ικανού νά μορφώνη διδασκάλους άξιους τής 
» εντολής αύτών καί τής προσδοκίας τής κοινωνίας, 
» ε'κρινεν ότι πρώτον πάντων έπρεπε νά φροντίση 
» περί τής παρασκευής διδασκάλων ικανών νά 
» καταρτίάωάι τΐιν έπι τούτω παίδευσιν 
» τών μελλόντων δημοδιδασκάλων, (όρα 
Εκθέσεις 1872 σελ. 95. 1874 σελ. 47, καί 48,
1875 σελ. 94, 1876 σελ. 44. 45, 47 καί 48, 
1878 σελ. 118 καί 119. Άλλας έκθέσεις δ Σύλ
λογος δέν έδημοσίευσε). Όθεν πρός τον σκοπόν τοΰ- 
» τον άπεφάσισε νά πέμψη καί διατηρήση, έφ’ οσον 
» κριθή άναγκαϊον, έν Γερμανίφ δύο νέους διά δια- 
» γωνισμού . . . Είς τόν άγώνα τούτον ήρίστευσαν 
» οί κ. κ.Σπ. Μωραΐτης καί Π. Π. Οικονόμου, άμ- 
» φότεροι φοιτηται τής φιλοσοφικής σχολής». Το- 
σούτον δέ ρητώς καί σαφώς, κατά κόρον μάλιστα, 
επαναλαμβάνει δ Σύλλογος τήν ιδέαν έν άπάσαις 
ταΐς Έκθέσεσιν, ότι οί ύπότροφοί του θά χρησιμεύ- 
σωσιν ώς το προσωπικόν τού συσταθησομένου Δι
δασκαλείου, ώστε απορεί τις πώς δ κ. Παπαμάρκου 
δέν βλέπει αύτά τά όντα καί γεγραμμένα, άλλά 
βλέπει ό,τι ούδέποτε έρρήθη, ούδέποτε άνεγράφη, καί 
τό χείριστον, έν δημοσιογραφική συζητήσει νά ύπερ- 
διατείνηται έν άκατονομάστω άναισθησία καί αναι
σχυντία ότι ε’στειλεν ήμάς δ Σύλλογος τριτοετείς 
φοιτητάς τού ένταΰθα Πανεπιστημίου νά σπουδά- 
σωμεν παιδαγωγικά έπί τετραετίαν έν Γερμανία,ϊνα 
έπανελθόντες γίνωμεν δημοδιδάσκαλοι. ! ! Ότι δέ 
ίφοιτήσαμεν καί έν Γερμανία είς Πανεπιστήμια,καί 
τούτο άναγράφουσι σαφέσταται αί Εκθέσεις τοΰ 
Συλλόγου πρός λύπην'μεγάλην τοΰ κ. Παπαμάρκου 
μή δνναμένου νά παραχαράξη τά έντυπα. Ιδού δέ 
τί γράφει ή Έκθεσις τοΰ 1874 σελ. 90 «Οί δύο 
ύπότροφοί τοΰ Συλλόγου κ. κ. Σπ. Μωραΐτης καί 
Π Π. Οικονόμου μετέβησαν είς τρίτον Διδασκα- 
λεϊον (άκαδημαϊκόν τοΰτο μετά τοΰ Πανεπιστημίου 
συνδεδεμένον) τό έν Λειψία ύπό τοΰ κ. Ziller (κα- 
θηγητού τής ΙΙαιοαγωγικής έν τώ Πανεπιστημίω) 
διευθυνόμενον, ε'νθα πλήν τής θεωρητικής διδασκα
λίας καί τά τής διδακτικής πράξεως μελετώσιν α
σκούμενοι καί αύτοί, καί οΰτω παρασκευάζονται 
πρός εύδόκιμόν έκπλήρωσιν τής άνατεθειμένης έντο— 
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_ 203 -λής». Έν δέ τή εκθέσει τοϋ 1875 αναγράφει' ό κ.
II. Π. Οικονόμου έκ Γορτυνίας έ"λαβε παράτασιν 
της ύποτροφίας αύτοϋ μέχρι τοϋ Μαίου 1875, ΐνα 
τελειότερον παιδευθή τά παιδαγωγικά παρά τω έν 
Ίένη διασήμω καθηγητή τής Παιδαγωγικής £τόϋ.» 
Καί δμως, πάρα πάντα ταΰτα τά κείμενα, δ γε
νικός επιθεωρητής τής έν Έλλάδι άγωγής καί παι
δείας τών δημ οτικών σχολείων και λέγει και γρά
φει καί έν βιβλίοις και έν έφημερίσιν, οτι «.ουδέ
ποτε είς ούδέν Πανεπιστήμιου ό κ. II. II. Οικο
νόμου έφοίτησεν» έχων τήν Παπαμάρκειον αναί
δειαν νά έπικαλήται μάλιστα ύπέρ έαυτόϋ καί τάς 
’Εκθέσεις τοϋ Συλλόγου (!), αϊτινες διαψεύδουσι 
διαρρήδην αύτόν, ώς βλέπει δ άναγνώστης.

Μας προκαλεϊ δέ νά δημοσιεύσωμεν to πτυχίον 
ήμών καί τά σχετικά πρός το πτυχίον καί τάς 
σπουδάς ήμών πιστοποιητικά τών διάσημων Γερ
μανών καθηγητών. Μάλιστα, προθύμως θά πράξω- 
μεν τοΰτο, καί αύριον μάλιστα έν τοΐς «Καιροϊς», 
έάν δ γενικός επιθεωρητής προκαταβάλη, ώς είναι 
δίκαιον κάί πρέπον, τήν δαπάνην τής τυπώσεως. 
’Εάν δ’ έπιθυμή νά δημοσιευθή καί ή έναίσιμος 
διατριβή ήμών, ήτις είναι γεγραμμένη ούχί έν τή 
καθωμιλημένη γλώσση, ώς ή τοϋ κ. Παπαμάρκου, 
άλλά γερμανιστί, καί ήτις πραγματεύεται καθα- 
ρώς περί παιδαγωγικού θέματος «Ueber die Macht 
der Erziehurig» περί τής δυνάμεως τής άνατρο 
φής, είς 42 κόλλας, καί είς· τοϋΐο συναινώ, έάν 
έξευρεθώσιν αΐ δαπάναι τής τυπώσεως. Έάν δέ θέλη 
να έ'χη καί ίδέαν περί τής άξίας τής μονογραφίας 
ταύτης, έν η τό' πρώτου εξετάζεται έν τοιαύτη έκ- 
τάσει ψυχολογικώς καί παιδαγωγικώς ή δύναμις 
τής ’’άνατροφής, ’γροόψη νά σταλή αύτώ ή περί 
ταύτης γνώμη τών ειδικών άνδρών τοϋ έν Ίένη Πα
νεπιστημίου, ήν δύναται νά δημοσιεύση, έπί τώ 
ρητώ δμως δρω, άπαραποίητον.

Έκ τών προχθές καί σήμερον δημοσιευθέντων, 
δύναται δ άναγνώστης νά εΐκάση δποίου είδους έγ- 
κλήματα συντελοϋνται έπί σειράν έτών είκοσι καί 
έν τώ έξω Έλληνισμώ καί παρ’ ήμΐν, ά έπήνεγκον 
άνυπολογίστους καί άνεπανορθώτους ζημίας είς τό 
έθνος? Ή δέ κοινωνία άς ϊδη έκ τών ολίγων τού
των είς ποιαν διανοητικήν καί ήθικήν κατάστασιν 
εύρίσκεται δ νϋν γενικός διευθυντής τής άγωγής καί 
παιδείας τών τέκνων της. Ήμεϊς έπί δύο έτη ήγω- 
νίσθημεν νά άπομακρύνωμεν αύτόν έκ τών παρα
σκηνίων καί έπετύχομεν τέλος νά προσελκύσωμεν 
αύτόν είς τήν σκηνήν, "να ϊδωσιν ύπουργοί καί πρω
θυπουργοί, ϊνα ϊδη ή κοινωνία αύτόν γυμνόν πασης 
ύποστάσεως καί διανοητικής, καί ήθικής, κχί έπι- 
στημονικής, καί πατριωτικής, καί άνθρωπίνης. 
Πάντα ταΰτα πρέπει νά άποκαλυφθώσιν, καί θά 
άποκαλυφθώσιν,ϊνα ϊδη καί θαυμάσηνκαί οίκτείρη ή 
κοινωνία, θρηνήσωσι δέ καί οί διδάσκαλοι οτι έν τώ 
προσώπω τοϋ κ. Παπαμάρκου ύφίσταται τόν μέγι
στον έξευτελισμόν καί τήν μεγίστην έξουθένωσιν ή 

παίδευσις τής πατρίδος των. 'Ηρωικήν μέχρι τοϋδε 
έτηρησαμεν σιγήν, άλλά προκαλούμενοι βαναυσως 
καί άδικούμενοι άπανθρώπως όφείλομεν νά δμιλή- 
σωμεν.

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 189,4.
11. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΑΝΤΑΠΑΝΤΒΣΙΣ ΒΑΒ.ΑΜΑΡΚΟ ϊ ’
Κύριε Σννιάκτα τών Καιρών,

Είς άπάντησιν τών χθές έν τοΐς «Καιροϊς» σε- 
μνοπρεπώς καί τούτων, κατά τό ε'ιωθός, ύπό τοϋ 
κ. Π. Π. Οικονόμου περί έναισίμων διατριβών καί 
οιοακτορικών διπλωμάτων γραφέντων, δημοσιεύ
σατε, παρακαλώ, τάκόλουθα.

«Έν Άθήναις τή 17 Ιανουάριου 1894.

ΙΙρός τόν κ. Διευθυντήν τοϋ γραφείου τοϋ έν 
Άθήναις προς διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμά
των Συλλόγου.

'Αξιότιμε κ. διευθυντά,

'Έν ταϊς έν έτει 1872, 1874*)  καί 1878 δημο- 
σιευθείσαις έκθέσεσι τοϋ καθ’ ύμας Συλλόγου φέ
ρονται περί το’ϋ ύμετέρου έπί τετραετίαν σχεδόν 
διατελέσαντος έν Γερμανία ύποτρόφου κ. Π. 11. 
Οικονόμου δτι άπεσταλη είς τά έν Diisseltbal καί 
Γόθα καί Λειψία διδασκαλεία «έπι τή ρητή εντολή 
νά διδαχθή θεωρητικώς και πρακτικώς τά τής 
δημοδιδαβκαλίας-» και « σπουδάση καϊ πρακτικώς 
άσκηθή είς τήν διεύθυνσιν καϊ'διδασκαλίαν προ
τύπων δημοτικών σχολείων *)».  Άν εύαρεστήσθε, 
πληροφορήσατε με, παρακαλώ, έπί τών εξής.

1). ΠαρεΛείφθησαν έκ προαιρέσεως ενόχου αΐ εχθεσεις δύο 
έτών 1875 κχί 1876 διότι λέγουσιν ότι σπουδάζω είς τό 
Πανεπιστήμιον Ίένης

2) Οί άναγνώσται τής Έκπαιδεύσεως άς ίδωσι τά έν 
σελ.201 τοϋ φύλλου τούτου άντιγραφέντα έκ τής Έκθέ- 
σεως τοϋ Συλλόγου τοΰ έτους 1871, ίνα θαυμάσωσι τό μέ
γεθος τής ψευδολογίας αύτοΰ τοΰ ανθρώπου. Έν’τή πρώτη 
απαντήσει του είπεν ott μετέβην εις τήν Γερμανίαν, ΐνα 
σπουδάσω έπί τετραετίαν και γίνω δημοδιδάσκαλος, μίαν 
δέ ήμέραν κατόπιν μέ προεβίβασεν, λέγων ότι μετέδην 
ΐνα σπουδάσω καΐ ασκηθώ εις τήν διεύθυνσιν προτύπων. 
λησμονΩν ότι έν έτει 1875 διά τοΰ ύπ’ αριθ. 1877 καί 
από 9 Αύγούστοϋ έγγραφου τοΰ Συλ. προς την. ’Εφορείαν 
Θεσσχλονίκης ειχον διορισθή Δςευθ. ττΰ Διδασκαλ.τοΰ μέλ
λοντος νά προσαρτηθή είς τό γυμνάσιονζτής. πόλεως, ώς 
θα ϊδη κατωτέρω δ άναγνώστης, καί δπερ ένήργησεν δ 
κ. Παπαμάρκου νά ματαιωθή, ΐνα κάμη τό ίδικόν του, 
τόν τραγέλαφον έκεΐνον, δπερ δμως απέδη αυτώ αληθής 
Πακτωλός, άποφέρον αύτφ κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ σοφω- 
τάτου καί έναρετωτάτου καί αψευδέστατου εν Θεσσαλο
νίκη ίατοοΰ κ. Μ Παπαδοπούλου πεντακοσίας λίρας όθω- 
μανικάς κατ’ έτος. Καί δίκαιον είχε δ κ. Νικολαΐδης ά- 
νακράζων έν τοΐς Χρονικοΐς τοΰ Συλλόγου”ιν ^.Γαλλία 
1883, σελ. 362. Μ. Papamarcou est un lutteur

α'.) Υπάρχει άλλη τις, πλήν τών άνωτέρω, 
εκθεσις δημοσιευμένη ύφ’ ύμών, έν ή νά γίνεται 
λόγος περί εναισίμων διατριβών καί διδακτορικών 
εξετάσεων καί διδακτορικών διπλωμάτων τοϋ ύπο
τρόφου ύμών κ. Γ1. Π. Οικονόμου ζ

β’ .) Υπάρχει έν γένει είς τό ύπό τήν διεύθυν- 
σιν ύμών γραφεϊον εϊδησίς τις 'περί μναισίμου δια
τριβής καί διδακτορικών διπλωμάτων τοϋ είρημέ- 
νου ύποτρόφου Ύμών ;

Εύελπιστών ότι θά τύχω τών αίτουμένων πλη
ροφοριών. Διατέλώ μετ’έξαιρέτου ύπολήψεώς.

"Ολως "Τμέτερος
Χαριςιος Παπαμλρκου 

Γενικός επιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων.

Σύλλογος πρός διάδοσιν τών ’Ελληνικών γραμ
μάτων. Άριθ. 12.

Πρός τόν κ. X. Παπαμάρκου, Γενικόν έπιίθω- 
ρητήν τών δημοτικών σχολείων.

Άπομακρινόμενοι είς τήν σημερινήν ύμών έπι- 
στολήν. λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άνακοινώσωμεν 
ύμϊν, δτι πλήν τών δημοσισιευθεισών μέχρι τοϋ 1878 
έκθέσεων τοϋ Συλλόγου, δέν ύπάρχει άλλη τις τοι
αύτη δεδημοσιευμένη, έν ή νά γίνεται λόγος περί 
έναεσίμου διατριβής, διδακτορικών έξετάσεων καί 
διδακτορικού διπλώματος τοϋ ύποτρόφου κ. Π. Π. 
Οίκονόλου, καί δτι έν τώ ύπό τήν διεύθυνσιν ήμών 
Γροφείω δέν νπάρίζει εϊδηείίς τις περί 
έναεείίρον διατριβΑς καί διδακτορικών 
εξετάσεων1) καί διδακτορικού διπλώμα
τος τοϋ είρημένου ύποτρόφου. ,

Έν Άθήναις τή 17 ’Ιανουάριου 1894.
Ό διευθυντής τού Γραφείου 

χσ*  Γραιματεύ;
Αθ. Βρυζακης»

Καί νϋν οί ενδιαφερόμενοι άς κρίνωσιν έπί τοϋ 
ζητήματος τούτου άναλόγως τής λογικής^δυνάμεως 
αύτοϋ έκαστος. . Tk...

Χαριςιος ΙΙλπαμαρκου

Λόγιος άνήρ έκ τών άσχολουμένων περί τήν ε
πιστήμην του καί περί ούδέν άλλο, ώς άνέγνωσε 

infatigable'qui, pendant'Jplusieurs ann6es a victorieu- 
sement combattu en Macedoine. To τοιοΰτον εινε το
σοΰτον αληθές δσον καί τό άλλο, όπερ δΐισχυρίζεται δ αύτός 
επαινετής1 τοΰ κ. Πακαμάρκου λέγων περί 'αύτοΰ. Γ ne 
craint pas en Grece de dire la verity. Δείγματα δέ 
δέ απτά καί τής φιλοπατρίας του καί τής πρόςζτήν αλή
θειαν άγάπης θά άκούση ό άναγνώστης πάμπολλα. Διότι 
άνθρωποι τής χράσεως τοΰ κ. Παπαμάρκου εινε λίαν πα
ραγωγικοί.

1). Είς ήαάς γράφει δ αύτός ότι ύπάρχει έν τω Συλ
λέγω αναφορά ήμών περί δαπάνης διδακτορικών έξετάσεων 
έκ ταλήρων 66 I 

τήν άνωτέρω έπιστολήν τοϋ γραμματέως τοϋ Συλ
λόγου, ήν δ κ. Παπαμάρκου έζήτησεν ώς τελευταίαν 
σανίδα σωτηρίας έκ τοϋ βορβόρου, είς δν ένέπεσε, δέν 
ήδυνήθη νά κρατήση τήν άγανάκτησιν του καί γρά- 
ψαςέστειλεν είς τούς Καιρούς τήνέπομένηνδιατριβήν. 
ήν προθύμως καί εύγνωμόνως καταχωρίζομεν' καί 
ένταϋθα, διότι λογικώτατα έξέφρασε τάς έντυπώσεις 
καί τήν άγανάκτησιν δλης τής κοινωνίας διά τά 
καταγέλαστα καί παιδαριώδη ταύτα τοϋ κ. ΓΓα— 
παμάρκου δικαιολογήματα,δστις νομίζομεν ήδύνατο 
νάκερδήσή πλειότερον,έάν δημόσιό: ώμολόγει τό έγ
κλημά του προσθέτων είς τάς τόσας άλλας αύτοϋ 
ψευδολογίας καί εν άκόμη ψεύδος δτι δήθεν καθ’ δν 
χρόνον έγραφε τήν κατ’ έμοϋ συκοφαντίαν καί τάς 
άλλας ψευδολογίας δέν ήτο είς έαυτόν διότι είχε 
δήθεν καταληφθή ύπό τίνος ένθουσιασμοϋ, ύφ’ ού 
καταλαμβάνονται πάντες δσοι είναι θερμοί θιασώται 
τοϋ πληζίνου θεού τοϋ υιού τής Σεμέλης,

« Άγανάκτησιν άληθή διεγείρει έν τή σΰνειδήσει 
παντός άμερολήπτου άνδρός ή καί μετά τήν ύπό 
τοϋ κ. II. Π. Οικονόμου έπίδειξιν τοϋ διπλώματος 
αύτοϋ έπιμονή τοϋ ΓενικούΈπιθεωρητοϋ τών δημ. 
σχολείων είς άκατανόητα δημοσιεύματα. Πώς λο
γικώς κρίνων άδυνατεΐ νά έννοήση τίνα ποτέ σχέ— 
σιν δύνανται νά έχωσι τά χθές έν τόϊς «Καιροϊς» 
δημοσιευθέντα ύπό τοϋ κ. Παπαμάρκου, ώς άπάν- 
τησις δήθεν είς τήν τελευταίαν καταγγελίαν τοϋ κ. 
Π. Οικονόμου κατά τοϋ τμηματάρχου τής.’Δήμο 
τικής έκπαιδεύσεως ώς συκοφάντου καί ψεύστου. Ό 
κ. Οικονόμου έπέδειξε τό πτυχίον αύτοϋ εϊς τε τόν 
κ. Υπουργόν τής Παιδείας καί είς τον Γενικόν 
Γραμματέα αύτοϋ, ώς έπίσης καϊ είς ύμάς κ. Συν— 
τάκτα, καί πολλούς άλλους λογίους. Έπέδειξε δηλ. 
κατά τών ύθλων τοϋ κ. Παπαμάρκου πράγματα. 
'Απέναντι τών πραγμάτων τούτων τίνα σημασίαν 
πλέον δύνανται νά έχωσιν οί υθλοι τοϋ κ. Παπα
μάρκου καί ή βεβαιωσις τοϋ γραμματέως τοϋ πρός 
διάδοσιν τών γραμμάτων συλλόγουδτι «έν τφ γρα- 
φείω αύτοϋ δέν ύπάρχει εϊδησίς τις περί έναισίμου 
διατριβής καί διδακτορικών έξετάσεων καί διδα
κτορικού διπλώματος τοϋ κ. Π. Οικονόμου».

Δέν άποδεικνύει λοιπόν τόν κ. II. Π.ξΟικονόμου 
διδάκτορα τό διδακτορικόν αύτοϋ δίπλωμα, άλλά 
ή περί αύτοϋ εϊδησίς ήν έχει ή δέν έχει δ διευθυντής 
τοϋ γραφείου τοϋ πρός διάδοσιν τών γραμμκτων 
συλλόγου ;

Καί δμω; ό κ. Παπαμάρκου οΰτω συλλογίζεται! 
Ένώ δέ οΰτω ούτος συλλογίζεται, έπικαλεϊται ύπέρ 
έαυτού έν μέν τή άπό 1 4 ίσταμένου πρώτη απαν
τήσει του τήν λογικήν καί . . . . τά εύγενή αισθή
ματα (!!!), έν δέ τή χθεσινή καί παλιν τήν λογι
κήν τών αναγνωστών μου. Νομίζομεν έπάναγκες 
νά έπικαλεσθώμεν καί ήμεϊς περί τοϋ κ. τμηαα- 
ταρχου τήν λογικήν τών προϊσταμένων του »
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Πρός τον Κύριον Άθ. Βρυζάκην, διευθυντήν τοϋ 
γραφείου τοϋ Συλλόγου κλπ
Σάς παρακαλώ νά εύαρεστηθήτε νά μ.οι δώ- 

σητε έκ τοΰ γραφείου τού Συλλόγου τάς έζής 
πληροφορίας, ων έχω ανάγκην.

1) "Αν είχε γνώσιν ό Σύλλογος ότι έφοίτων 
οί ύπρτροφ,οι του Σπ. Μωραιτης καί Π. Π. Οι
κονόμου εις τό Πονεπιστήμισν Λειψίας, άν ήρω- 
τ.ήθη ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Λειψίας 
περί τών σπουδών τών ύποτρόφων τούτων καί 
Τ<να γνώμην έζέφερε περί έμοΰ. Τήν γνώμην 
ταύτην έπεθύμουν νά είχον πλήρη έν τή πρωτο- 
τύπω^γερμανικη γλώσση, πιστεύω δέ ότι ό πρό 
εδρος τοϋ Συλλόγου κ. ’Ιωάν. Πανταζίδης νά 
έπιτρέψη νά μοι δοθή άντίγραφον τής γνώμης 
ταύτηε,ήτις έμπιστευτικώς δοθεϊσα εις τόν Σύλ
λογον ζητήσαντα παρά τοΰ άοιδίμου καθηγητοΰ 
Ziller νά έκφράση ήν είχε περί τών ύποτρόφων 
τοΰ Συλλόγομ γνώμην κτάται δι’ έμέ μεγίστην 
σημασίαν ώς τρανόν τεκμήριον τής φιλοπονίας 
μου καί τής έπιδρ.σεώςμου έν Λειψία εις τό έρ 
γον, δπερ έστάλην .νά σπουδάσω.

2) "Αν είχε γνώσιν ότι έφοίτων εις τό Πανε- 
πιστήμιον Ίένης. έ£ ού έρτελλον καθ’ έξάμηνον 
καί τάς ακροάσεις τών σπουδών μου καί άν έζή- 
τησα παρ’ αύτοΰ τάς δαπάνας τών διδακτορικών 
μου εξετάσεων, τάληρα Γερμανικά 66, καί τι ό 
Σύλλογος άπεκρίθη εις τούτο.

3) άν ό Σύλλογος δέν μέ συνέστησεν ώς δι
δάκτορα τής φιλοσοφίας εις τό έν Θεσσαλονίκη 
γυμνάσιον νά διδάσκω έν τή Γ*.  καί Δ . τάζει τά 
φιλοσοφικά μαθήματα, ά καί έδίδαξα ύπακούων 
εις τόν Σύλλογον καί εις τήν παράκλησιν τοΰ 
γυμνασιάρχου Δ. Δημητριάδου καί τής έφορείας 
τών σχολείων Θεσσαλονίκης.

4) έάν δύνασθε νά (

1 Ή ϊντυπος εχθεσις τοΰ 1874 λέγει 3τι και κατά 
το 1873 έφοίτων είς τό έν Λειψίμ Πανεπιστήμιον·

1 ’Αγνοώ, πρός τί αΐ περιφράσεις αΰται ; Ό κόσμος 
σόμπας έννοει ότι ταϋτα πάντα σημαίνουσι Πανεπιστή- 
μιον.

2 Ό χ. Παπαμάρκου διϊσχυρίζεται δτι καί αυτός καί 
πάντες οί άλλοι οί υπότροφοι τοϋ Συλλόγου ελαβον τά ε
ξέταστρα, ό Παπαμάρκου άρα ψεύδεται.

3 Διωρίσθην δηλ έγώ ό κατά Παπαμάρκον απλώς δη
μοδιδάσκαλος έπαναχάμψας έκ Γερμανίας Διευθυντής Δι · 
δασκαλείου έν Θεσσαλονίκη, προσηρτημένου εις τό Γυμνά- 
σιον μέ μαβητάς εσωτερικούς κλπ.

4 Σημειωθήτω ή άπάντησις τοΰ γραμματέως, ήτις εινε 
διάφορος τής παρά τοϋ κ. Παπαμάρκου δημοσιευθείβης,

ονόματος τοΰ συμβουλίου τοΰ Συλλόγου ότι ό 
Σύλλογος ούδεμίαν είδησιν ούδέ προφορικήν παρ’ 
έμοΰ έλαβεν ότι έγενόμην διδάκτωρ τής φιλοσο
φίας.

Έν 'Λ&ήναις rjj 20 'Ιανουάριου 1894.
Μετά πολλής ύπολήψεως 

' Ολως πρό&υμος
II. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

— κάδου και τής έφιρείας 
/ίκης.
βεοαιώσητε άπολύτως έζ 
ι ·*Μΐ  -γλΓι Χτι a

ο-

ΙΙρός τόν Κύριον Π. Π. Οικονόμου έντοϋθα.

Έλάβομεν τήν άπό 20 ’Ιανουάριου ύμετέραν 
έπιστολήν είς ήν σπεύδομεν ν ’ άποκριθώμεν.

Καθ’ά έκ τών άρχείων τοΰ Συλλόγου έμφαί- 
νεται έφοιτήσατε κατά τό έτος 18741 1 έν τώ

έν Λειψία παιδαγωγικώ φροντηστηρίωΓ τοΰ καθη
γητοΰ τής παιδαγωγίας Ziller, όοτις δΓ έπιστο- 
λής αύτοΰ, πρός τόν Σύλλογον άπό ιο Μαίου 
Ι874 (ν) κολακευτικώς έζεφράσθη περί ύμών, 
προστιθείς ότι «εΐσθε εύφυής πρός τό μέλλον 
«έπάγγελμά σας καί έπιμελής καί ότι εΤνε πε- 
»πεισμένος ότι άν δοθή εις ύμάς δ άπαιτούμινος 
οχρόνος πρός έκπαίδευσιν θά έκπληρώσητε τάς 
«περί ύμών έλπίδας». (Όρα’Εκπαίδ. σελ. 196.)

Επίσης βεβαιοΰμεν ύμάς α) ότι καθ’ ά εϊχετε 
άναγγείλη ' κατά τό 1875 έζ Ίένης, έφοιτήσατε 
έν τω αύτόθι Πανεπιστημίω- ζητήσαντες όέ τάς 
άπαιτουμενας πρός διδακτορικός εξετάσεις δαπά
νας παρά τον Συλλόγου, δεν έλάβετε ταύτας 
διότι ουτος δΓ έγγράφου του πρός ύμάς ύπ’ 
άρ. 1708 άπό 19 Φεβρουάριου ήρνήθη τήν κα
ταβολήν- διότι, έπί λέζει άναφέρει- «δέν έθεώρη- 
»σεν έαυτόν ύπόχρεων νά καταβάλη, ούδέ κατέ- 
ίβαλεν είς τινα ύπότροφον ή μή μικρόν τι ποσόν 
«μετά τήν ένταϋθα έπάνοδον αύτών καί χαριζό- 
«μ.ενος, άφοΰ πρότερον έπείσθη. ότι ή δαπάνη 
οαύτή θέλει άποβή χρήσιμος είς τούς σκοπούς 
«τοΰ Συλλόγου»2.

β) ότι διά τοΰ ύπ’ άρ. 1877 άπό 9 Αύγούστου 
1875 έγγράφου του ό Σύλλογος συνέστησεν 
ύμάς είς τήν εφορείαν τών σχολειών τής Θεσ
σαλονίκης, όπως άναλάβητε «τήν έν τώ Γυμνα- 
»σίω διδασκαλίαν τής ψυχολογίας καί ηθικής καί 
»πάσαν τήν παιδαγωγικήν μόρφωσιν τών μαθητών 
«τοΰ Γυμνασίου, τών προωρίσμένων είς τό δη- 
«μοδιδασκα’λικόν έπάγγελμά3» άλλά διά μεταγε
νεστέρου εγγράφου ύπ’ άρ. 1902 τής 2 7)βρίου 
1875 άνεκάλεσε τήν άποφασίν του ταύτην προ- 
κειμένου νά ίδρυθή Διδασκαλεϊον καί νά χρησι- 
μεύσητε ώς Λιευδυντής τον παρ' αύτώ προτύ
που. Ούδαμού δέ έν τε τοΤς έγγράφοις τούτοις 
καί άλλοις, έν οΐς περί ύμών γίγνεται λόγος, ά- 
ναφέρεται ότι εΤσθε διδάκτωρ τής φιλοσοφίας.

γ) Ότι ούδεμία έπίσημος γραπτή 4 είδησις υ
πάρχει έν τώ ήμετέρω Γραφείω ότι ύπέστητε δι
δακτορικός έζετάσεις ή έγένεσθε διδάκτωρ τής 
Φιλοσοφίας. "Αν τοιοΰτό τι άνεκοινώθη προφο- 
ρικώς τώ τότε διευθυντή τοΰ Γραφείου ή τινί τών 

μελών-τοΰ Συμβουλίου δύνασθε 'νά άπευθυνθήτε 
πρός αύτούς ϊνα σάς τό πιστοποιήσωσιΓ

Μετά πολλής ύπολήψεως διατελών ό Διευθυντής 
τοϋ Γροιφείου καί γρκμματέύς.

Έν Ά&ήναις τή 22 Ιανουάριου 1894.
Αθ. ΒΡΥΖΑΚΗΣ

·----- -n ----- ----

Πρός τούς Κυρίους II. Παπαναστασίου, πρώην 
τμ,ηματάρχην, νϋν <ϊέ πρόεδρον τοϋ μετοχικού 
ταμείου, Βλάσιον Σκορίέλην, πρώην Διευθυντήν 
Διδασκαλείου Ιίελοποννήσου, νϋν δέ διευθυντήν 
ανώτερου εκπαιδευτηρίου κορασίων έν Άθήναις, 
Γεώργιον Δέρβον, καθηγητήν καί ύφηγητήν τής 
Θεολογίας έν τώ έθνικώ Πανεπιστημίω.
Μεταξύ έμοΰ καί τοΰ νϋν γενικού έπιθεω- 

ρητοΰ τών δημοτικών σχολείων άνεφύη έρις, άν 
έχω ή δέν έχω πτυχίον διδακτορικόν, άν έφοί- 
τησα ή δέν έφοίτησα είς Πανεπιστήμιον. Ή 
έριο αύτη διείαγομένη έν τή δημοσιάΤητι διά 
βιβλίων καί έφημερίδων άπέβη σκάνδαλον, καθ’ 
όσον ό γενικός έπιθεωρητής μέ όλην τήν έπί-- 
δειξιν τοϋ διπλώματος μου αύτοΰ καί τών άλλων 
πιστοποιητικών μου είς τό Ύπουργεϊον, μέ όλην 
τήν έπίκλησιν τών έντύπων έκθέσεων τοΰ Συλ
λόγου τών Γραμμάτων έςακολουθεΐ, εί καί ούχι 
πλέον κατηγορηματικώς, ώς πρότερον, νά μέ 
διαόάλη είς τήν κοινωνίαν διά τών έφημερίδων 
καί ένυπογράφως καί ψευδωνύμως, ότι δέν έχω 
πτυχίον καί ότι ούδέποτε έφοίτησα είς Πανε- 
πιστήμιον ή μόνον είς Διδασκαλεία. Έπιθυμών 
νά τεθή τέρμα είς τήν άχαοιν ταύτην συζήτησιν 
κατόπιν μάλιστα τών όσων έξέθηκα είς τήν έφη- 

-μερίδα τούς «Καιρούς», νομίζω ότι πρός συνεν- 
νόησιν μετά τού κ. Παπαμάρκου είναι ανάγκη 
παρεμβάσεως τρίτων. Καί διά τοϋτο στέλλω 
ύμΐν τό πτυχίον μου καί τό πιστοποιητικόν τοΰ 
καθήγητού κ. Καρόλου Στόϋ, καί Σάς παρα
καλώ νά μεταβήτε πρός τόν γενικόν έπιθεω- 
ρητήν τών δημοτικών σχολείων κ. X. Παπαμάρ- 
κον, καί άφοΰ δείξητε αύτώ άμφότερα καί τό 
πτυχίον καί τό πιστοποιητικόν, νά τόν παρακι- 
νήσητε νά άναγνώση αύτά καί κατόπιν νά ζητή- 
αητε παρ’ αύτοΰ γραπτήν άπόκρισιν άν έχω ή 
οέν έχω πτυχίον.

Πρός τούτοις στέλλω καί τάς έκθέσεις πάσας 
τοΰ Συλλόγου τών Γραμμάτων καί Σάς παρα
καλώ νά έπιμείνητε νά δείξη ύμΐν έν τίνος 
έτους Έκθέσει καί έν τίνι σελίδι εύρηται άνα- 
γεγραμμένον ότι έγώ έστάλην είς Γερμανίαν,ϊνα

1 Είς τόν Σύλλογον άνεκοινώθη έν πλήρει συνεδριάσει, 
παρόντος καί τοΰ κ. Ίω 11ανταζί5ου ότι έγενόμην δ’.οά- 
κτωρ, αφορμής πρός τοϋτο δοθείσης. Άλλως τοσοϋτον εύ· 
νόητον έθεωρουν τό πράγμα, ώστε δέν ήθέλησα νά κάμω 
θόρυβον, διά πράγμα, δπερ κατορθοΐ πάς απουδασιής είτε 
*» τώ ήμετέρω είτε έν ξένοι; Πχνεπιστημίοις.

ι

«σπουδάσω και γίνω δημοδιδάσκαλος ,̂ ή όπερ 
χθές έδημοσίευσεν είς τούς «Καιρούς» «ϊνα 
σπουδάσω καί πρακτικώς άσκη&ώ tig τήν διεύ- 
9-ννσιν καί διδασκαλίαν προτύπων σχολίι'ων.

Προς δέ τούτοις έπιθυμώ νά λάβητε παρ ’ 
αύτοΰ πληροφορίας καί περί τών έξής ζητημάτων.

α) Φρονεί έν πεποιθήσει ότι τό έν Λειψία 
σχολεΐον τών πρακτικών ασκήσεων τοΰ καθηγητοΰ 
τής Παιδαγωγικής έν τώ Πανεπιστημίω τής 
πόλεως έκείνης ήτο διδοσκαλεΐον, ώς τά άλλα 
Διδασκαλεία έν Γερμανία πρός μόρφωσιύ δημο
διδασκάλων ;

β) Διά τί, άφ’ ού ή Έκθεσις του Συλλόγου 
τοΰ «τους 1875 άναφέρει ότι έσπούδαζον παρά 
τώ έν Ίένη καθηγητή κ. Stoy, έπιμένει λέγων 
ότι ούδέποτε έφοίτησα είς ούδέν Πανεπιστήμιον; 
’Αγνοεί ότι ύπάρχει τοιαύτη Έκθεσις ;

Έλπίζων ότι θά εύαρεστηθήτε νά παρέμβητε, 
ϊνα παύση άγων άπρεπής καί σκανδαλώδης, καί 
τεθή τέρμα πρός τό συμφέρον τοΰ γενικού έπι- 
θεωρητοΰ τών δημοτικών σχολείων, δστις έξευ- 
τελίζεται ύποστηρίζων πράγματα ανυπόστατα 
καί εύεέέλεγκτα, Σάς εκφράζω έκ τών προτέρων 
τάς θερμός μου εύχαοιστίας, καί σάς παρακαλώ 
νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής έίαιρέτου πρός 
ύμάς ύπολήψεώς μου.

Έν Ά&ήναις τή 19 'Ιανοναρίον' 1894.
"OAing πρόθυμος 

Π. Π. ©ΙΚΟΝΟΜΟΣΑΙ1ΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΙΠΡΟΙΙΕΙΑΣ 0 Κ· Χ· ΙΙΑΙΙΑΜΑΡΚΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥ

Πρός τόν κ. Π. Π. Οικονόμου κτλ.

« Έκπληροϋντις τήν άνατεθεϊσαν ήμϊν εντολήν 
διά τής άπό 19 Ίανουαρίοο έ. έ επιστολής ύμών. 
μετέβημεν πρός τόν κ Χαρίσιον Παπαμάρκον καί 
έπεδείξαμεν αύτω τό τε διδακτορικόν ύμών πτυ
χίον άπό 9 ’Ιουνίου 1875 τοϋ πανεπιστημίου τής 
Ιένης, φέρον τήν σφραγίδα τοϋ Πανεπιστημίου 

καί τήν ιδιόχειρον ύπογραφήν τοϋ τότε κοσμήτορος 
Έδ, Στρασβοϋργερ, καί τό άπό 12 ’Ιουνίου 1875 
πιστοποιητικόν τοϋ έν τφ αύτώ πανεπιστημίω κα- 
θηγητοϋ Καρόλου Ούόλκμαρ Στόϋ, βεβαιοϋντος οτι 
ήκούσατε παρ’ αύτώ τόν κύκλον τών παιδαγωγικών 
μαθημάτων καί ύπέστητε τάς διδακτορικός εξετά
σεις. μετ’ επιτυχίας. Μετά τοϋτο ήρωτήσαμεν τον 
κ. X. ΙΙαπαμάρκον άν αποδέχεται δτι ύμεΐς έχετε 
πτυχίον, καί άν άναγνωρίζη τήν άπόδε'.ζεν τοϋ 
Στόϋ. Ό κ. Παπαμάρκος διεςελθών μετά πολλής 
έιίισΤασίας άμφότερα, ειπεν οτι δέν δύναται άδι- 
στάκτως νά παραδεχθή τό πτυχίον καθ’ όσον 
έν αύτώ οΰτε τά μαθήματα, έφ’ ών ύπέστητε την
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έξίτασεν, ούτε τό ύποκείμενον της εναισίμου δια- ι 
τριβής μνημονεύεται, άλλ’ άπλώς άναγνωρίζεσθε 
μετά δημοσίας εξετάσεις οιόάκτωρ τής φιλοσοφίας, 
έν ψ .τό έαυτοΰ έξ άλλου Πανεπιστημίου πτυχίον 
άναφέρει. οτι διά διατριβής καί έξετάσεως «.iv tij 
φιλοσοφία και. αρχαι'α ίοτορϊα» άνεγνωρίσθη οιοα- 
πτωρ. Τότε ό κ. Βλ. Σκορδέλης έπέδειξε τό έαυτοΰ 
πτυχίον έκ τοΰ αύτοΰ Πανεπιστημίου τής Ίένης, 
οπερ έχει τόν αύτόν τύπον πρός τό ύμέτερον. Ίδών 
καί τό πτυχίον τοΰτο δ κ. X. Παπαμάρκου είπεν 
δτι έν Γερμανίά ύπάρχουσι 48 Πανεπιστήμια καί 
ίσως τοΰ έν Ίένη Πανεπιστημίου τά πτυχία νά φέ- 
ρωσι τόν τύπον τοΰτον. Είπε δέ δτι αύτός' ούχί έξ 
ίδιας γνώμης, άλλά στηριζόμενος είς τάς έκθέσεις 
τοΰ Συλλόγου ίσχυρίζετο οτι δέν είχετε! πτυχίον 
Έφρόνει δέ δτι, άν ύφίστασθε διδακτορικάς έξετά- 
σεις, ήθέλετε ζητήση παρά τοΰ Συλλόγου τών 
γραμμάτων έξέταστρα καί λάβη τοιαΰτα, ώς αύ
τός καί. πάντες οί άλλοι ύπότροφοι τοΰ Συλλόγου 
έλαβον παρ’αύτοΰ τοιαΰτα. Καί τοΰτο έ'πειΟεν αύ 
τόν'δτι δέν θά είχετε -πτυχίον. "Ισως, είπε, μετά τό 
πέρας τής άποστολής σας νά παρεμείνατε περισσό
τερον χρόνον έν Γερμανίοι καί νά έλάβετε πτυχίον, 
χωρίς νά άναγγείλητε τοΰτο είς τόν Σύλλογον.

« Ώς πρός δέ τό πιστοποιητικόν τοΰ καθηγητοΰ 
Στόΰ ούδεμίαν έφερε άντίρρησιν.

;■ Λ Δέξασθε κλπ . . . ϊ ’ ·’'
’Εν ’Αθήναις τή 20 ’Ιανουάριου 1894.

Π. I. Παπαναβταβίου, πρόεδρος τοΰ ταμείου κλπ. 
Βλ. Γ. Σκορδέλης, πρώην διευθυντής τοΰ Δι 

δασκαλείου.
Τεώργιοέ'Ι. ζ/εοβος. χα&ηγητής·τής Θεολογίας».1ΙΑΡ ΑΙΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΑΑΑΓΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ό άναγνώστης βλέπει έκ τής άποκρίσεως ταύ

της δτι δ κ. Παπαμάρκος φωραθεΐς ώς συκοφάντης 
καί καταγγελθείς είς τό Ύπουργεΐον ώς τοιοΰτος 
έτράπη είς τήν θύραν τοΰ λωποδύτου,ήν έκ πρόνοιας 
εϊχεν άφήση άνοικτήν. ώς εϊδομεν έν τή διατυπώ
σει τής συκοφαντίας, δηλα'δή είς τάς ’Εκθέσεις τοΰ 
Συλλόγου. Άλλ’ αί ’Εκθέσεις δέν ύπηρετοϋσί κα
θόλου τον σκοπον αύτοΰ. Τότε πρός συμμαχίαν καί 

‘ένίσχυσιν τών ψευδών του διϊσχυρισμών ζητεί, ώς 
έθος αύτφ,παρά τοΰ Συλλόγου τών Γραμμάτων πι
στοποιητικά. Ό δέ Σύλλογος δέν άποκρίνεταΓ μέν 
αύτός, άλλά δίδει τάς κίτουμένας πληροφορίας διά 
τοΰ γραμματέως του κ. Άθ. Βρυζάκη. Καλόν δέ 
είναι ένταϋθα νά γινώσκη δ άναγνώστης ότΐ’ό Σύλ
λογος τών γραμμάτων έχει έκδώση τά Πρακτικά 
του άπο τών έτών 1869 μέχρι τοΰ έτους 1878 είς 
πέντε τεύχη, άτινα ονομάζονται κατά τά έτη τής 
έκδόσεώς των 1872,1874, 1875, 1876 καί 1878 
’Επειδή δέ ήμεϊς έξεπαιδευόμεθά έν Γερμάνια άπό 
τοΰ 7βρίθυ 4871 μέχρι τοΰ Αύγούίτου 1875, δι
καίως άναμένει τις νά μάθη τόν σκοπόν τής άπο

στολής ήμών είς Γερμανίαν κατά τά πρώτα έτη ή τό 
πολύ μέχρι τής επανόδου ήυ.ών εις Ελλάδα. 'Ρη
τώς δέ καί άνεπιφυλάκτως λέγουσι πάσαι αύται αί 
έκθεσεις καί ούχί άπαξ άλλά πλειστάκις δτι έστά- 
λημεν νά σπουδάσωμεν τά τής δημοτικής έκπαι- 
δευσεως, ϊνα χρησιμεύσωμεν ώς τό προσωπικόν 
τοΰ Διδασκαλείου, οπερ έσκόπει νά ίδρύση δ Σύλ
λογος. Προς τοιοΰτον σκοπόν έπρεπε βεβαίως νά 
έκπαιδευθώμεν καί έν Διδασκαλείοις, άλλά μάλι
στα έν Πανεπιστημίοις, ένθα τελειότερα καί έπι- 
στημόνικώτερα διδάσκονται - τά παιδαγωγικά μα
θήματα- διότι άφ’ ού προέκειτο νά μορφώσωμεν 
δημοδιδασκάλους, έπρεπε φυσικώ τώ λόγω νά εϊ
μεθα ήμεϊς οί διδάσκαλοι τών δημοδιδασκάλων 
ανώτεροι αύτών. Καί τοΰτο οΰτως έγένετο πάνυ 
σοφώς’ διότι άφ’ ού διετρίψαμεν περί' τούς 18 μήνας 
έν Διδασκαλείοις, τόν λοιπόν χρόνον περί τούς τριά
κοντα μήνας διηγάγομεν σπουδάζοντες έν Πανεπι 
στημίοις τής Γερμανίας. Τοΰτο άναφέρουσι ^ητώς 
καί αί ’Εκθέσεις τοΰ Συλλόγου τοΰ 1874 καί 1875 
καθ’ άς διετρίψαμεν σπουδάζοντες έν τοΐς Πανε- 
πιστημίοις Λειψίας και Ίένης. Άλλ’δ κ. Πα
παμάρκος. δστις έθεσεν ώς πρόβλημα νά άποδείξη 
δτι « ουδέποτε είς ούδευ ΠανεπίΟτήμιον έφοι- 
τήβαμεν, καί ούδαμώς ούδέποτε ούδεμιάς έπι- 
βτήμης διδάκτορες έγενόμε&α» διαψεύδων τήν 
άλή&ειαν, φθάνει κατά τήν μέθοδον τοΰ παπά, 
ήν άριστα έπισταται, κάλλιστα είς τόν σκοπόν του 
τοΰτον. Έπιιδή έν τή εκθέσει τού 1874 κατά 
παραδρομήν ή άγνοιαν τών πραγμάτων τοΰ συντά- 
ξαντος τήν'Εκθεσιν ταύτην άναφέρεται δτι σπουδά— 
ζομεν έν τώ Διδασκαλείω τοΰ Ziller, έπωφελεϊται 
τό σψάλμα τοΰτο δ κ. Παπαμάρκος καί επιμένει δτι 
έσπούδαζομεν κατά τό 1873 καί 1874 έν Διδασκα- 
λ'είω δημοδιδασκάλων έν Λειψίρι, έν ω πάς τις δπως 
δήποτε έγκύψαςεϊς τήν μελέτην τών σχολικών πραγ
μάτων τής Γερμανίας γινώσκει δτε ή Λειψία μέχρι 
τής σήμερον ούδέν ούδέποτε Διδασκαλεΐον δημο
διδασκάλων ούτε εϊχεν ούτε έχει ούτε άρρένων ούτε 
θηλέων, καί χωρίς νά καταλαμβάνη δτι δταν τον 
γνωστόν είς δλον τόν παιδαγωγικόν κόσμον κα
θηγητήν τής Παιδαγωγικής έν τώ Πανεπιστημίφ 
Λειψίας Ziller, θεωρή διευθυντήν Δημοδιδασκα- 
λείου, τεκμηριοΐ αμάθειαν παιδαγωγικήν πρώτης 
τάξεως, ιεάλιστα δέ άν λάβωμεν προ όφθχλμών δτι 
ό κύριος ούτος έναβρύνεται δτι άδεια πάντων τών 
Γερμανικών Κρατών έπεσκέφθη καί είδε πολλά 
σχολεία -ής Γερμανίας καί είδε πώς ταΰτα ζώσι 
καί πολιτεύονται^ )Ό άναγνώστης θά έπιθυμή ίσως 

νά μ.άθη πώς κατώρθωσεν δ κ. Παπαμάρκος νά 
παρακάμψη τήν Έκθεσιν τοΰ 1875, έν η οητώς 
λέγεται δτι παιδεύομαι τά παιδαγωγικά παρά τώ 
διασήμω καθηγητή τής Παιδαγωγίας Στόϋ. Ά- 
πλούστατα, κάμνει δτι άγνοεϊ αύτήν. Καί οΰτως 
διά τής κακοβούλου παρερμηνείας καί διά τής 
κακοήθους παραλείψεως άποδεικνύει οτι ούδέποτε 
έφοίτησα είς Πανεπιστήμιου. Καί μάρτυρα τοΰ ι
σχυρισμού τούτου δτι ούδέποτε έφοίτησα είς Πάνε 
πιστήμιον, ούδ’ έγενόμην διδάκτωρ ποτέ έπιστή
μης προσάγει ήμΐν τόν γραμματέα τοΰ Συλλόγου 
κ. Αθ. Βρυζάκην. Έπειδή δέ ό γραμματείς 
ούτος τοΰ Συλλόγου διά τών άποκρίσεων, άς εδω- 
κε . ήμΐν, άναιρεϊ τάς πληροφορίας, άς δηαοσιεύει 
δ κ. Παπαμάρκος δτι έδωκε πρός αύτόν, νομίζομεν 
δτι δικαιούμεθα νά άμφιβάλλωμεν περί τοΰ γνη
σίου αύτών ή τούλάχιστον άν δέν ύπέστησαν είς 
τάς χεϊρας τοΰ κ. Παπαμάρκου αλλοιώσεις καί 
μετουσιώσεις. Χάριν δέ θυμηδείας καταχωρίζομεν 
ένταϋθα αύτολεξεί τάς έρωτήσεις καί άποκρίσεις, 
ώς καταχωρίζει αύτάς δ κ. Παπαμάρκος, ινα ϊδη 
δ κόσμος δτι δ κ. Παπαμάρκος δέν παίζει μόνον 
τραγφδίαν άλλά καί κωμφδίαν πολλάκις καί μέ 
βλάβην τών φίλων του. Τό ζήτημα είναι άν «φοί
τησα είς ΙΙανεπιστήμιον καί άν ε”λαβον πτυχίον. 
Περί τούτων άμφοτέρων έρωτ^ δ κ. Παπαμάρκος 
καί άποκρίνετχι δ γραμματείς τοΰ Συλλόγου ώς 
εξής.

Υίαπαρμάρκος. « Υπάρχει άλλη τις εκθεσις δε- 
δημοσιευμένη παρ υμών πλήν τών έτών 1872,1874 
καί 1878, έν ή νά γίνεται λόγος» κλπ.

ΙΊας τις έδικαιοΰτο νά προσμένη δτι δ γραμμα
τείς τοΰ Συλλόγου ήθελεν άποκριθή δτι ύπάρχει 
βεβαιότατα καί άλλη ε’κθεσις τού. 1875, έν ή 
γίνεται λόγος δτι δ κ. Π. Π. Οικονόμου σπουδάζει 
Παιδαγωγικήν έν τώ Πανεπιστημίφ τής Ίένης, δ 
δέ κ. X. Παπαμάρκος «νπέΟτη τάς φιλολο
γικός τον εξετάζεις έν Γοτίγγη». Άλλά 
περί τής Έκθέσεως ταύτης ή άπόκρισις, ήν θέτει 
είς τό στόμα τοΰ γραμματέως δ κ. Παπαμάρκος, 
ούδέν λέγει, λέγει δμως περί άλλων, περί ών δέν 
έρωτά δ κ. Παπαμάρκος. Ιδού δέ ή άπόκρισις, 
ήν δήθεν έκαμε πρός τόν κ. Παπαμάρκον δ γραμ
ματείς τοΰ Συλλόγου.

«Πλήν τφν δημοσιευθεισών μέχρι τοΰ 1878Έκ- 
οί δέ καθηγηταί τοΰ γυμνασίου καλούνται διδάσκαλοι γυ
μνασιακοί. "Ωστε ή έν τώ καταστατικώ αναγραφόμενη 
ρήάις πρός μόρφωσιν διδασκάλων έπιστημόνων ίσοδυναμεΐ 
πρός τήν παρ’ ήμΐν μόρφωσιν καθηγητών άνωτέρων α/ο- 
λείων οίον γυμνασίων, πρακτικών λυκείων, διδασκαλείων 
κλπ. "Οτι δέ τούτο οΰτως έχει άποδεικνύει και τό γεγο
νός ότι άπαντες οί πολυάριθμοι μαθηταί τοϋ?Ziller χατέ- 
χουσι θέσεις ού μόνον γυμνασίων καί διδασκαλείων, άλλά 
καΐ Πανεπιστημίων. ’Αναφέρω δέ ένταϋθα τούς εξέχοντας 
σήμερον έν τή Παιδαγωγική καθηγητάς Πανεπιστημίων 
τόν Ο. Willmann,καθηγητήν τοϋ IΙανεπιστημίου Ιίράγας 
καί τόν W. Rein, καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Ιένης, 
τόν διάδοχον τοΰ Stoy.

1 θέσεων δέν ύπάρχει άλλη τις τοιαύτη δεδαιεοσιευ- 
μένη».

Άλλά καί ή άλλη πληροφορία, ήν δημοσιεύει δ 
κ. Παπαμάρκος προερχόμενη δήθεν έκ τών γρα
φείων τοΰ Συλλόγου είνε ψευδής, άναιρεϊται δέ 
καθ ’ δλσκληρίαν ύπό τής πληροφορίας, ήν έδωκε 
μοι γραπτήν δ γραμματείς. Διότι, έν ώ δ κ. Πα
παμάρκου έρωτών τόν γραμματέα,άν ύπάρχει-εϊδη- 
σις έν τώ γραφείφ τού Συλλόγου περί διδακτορικών 
έξετάσεων τοϋ κ. Π. Π. Οικονόμου , παριστάνει 
αύτόν άποκρινόμενον ότι «ούδεμία εϊδησίς ύπαρχε1.», 
εις ήμάς δ γραμματείς γράφει ότι ύπάρχει εϊδησίς 
έν τώ γραφείφ περί δαπάνης (έξ 66 ταλήρων) διά 
διδακτορικάς εξετάσεις. Αί άντιφάσεις αύται και 
παραλείψεις πείθουσιν ήμάς ότι δ κ. Παπαμάρκος 
έποιήσατο σπουδαίας παραλείψεις έκ τής επιστολής 
τού γραμματέως φροντίσας νά σωθή αύτος έκ τού 
ναυαγίου, άδιαφορών δέ άν θά καταπνιγή δ φίλος 
του. Διότι είναι άδύνατον νά φαντασθώμεν ότι ή 
φιλία τού γραμματέως τοΰ Συλλόγου πρός τόν κ. 
Παπαμάρκου χωρεΐ μέχρι τοσούτου, ώστε νά συμ- 
μερίζηται αύτός καί τά αίσχη άκόμη τού άνδρός.

1 ’Ιδού δέ πώς όριζε; τόν σκοπόν τοϋ ακαδημαϊκού 
τούτου σχολείου ό Ziller έν τω καταστατικώ. « Τό παι
δαγωγικόν ήμών άκχδι,μαϊκόν σχολειον εχει ώς σκοπόν 
ενβεν μέν νά συντελέση εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
παιδαγωγικής έπιστήαης, ένθεν δέ καί είς τήν πρακτικήν 
μόοφωσιν διδασκάλων έπιστημόνων.» Σηυειωτέον δέ δτι 
παρά Γερμανοϊς ό τίτλος τοΰ καθηγητοΰ (Professor) ά- 
ποδίδοται μόνον είς τούς καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου,

ΕII1Λ Ο Γ Ο Σ
Έκ πάντων τούτων, ά έξιστορήσαμεν διά μα

κρών, νομίζομεν ότι δέν εινε δυνατόν νά ύπάρξη 
δευτέρα γνώμη, ότι δ κ. ΙΙαπαμαρκου έσκευώρησε 
συκοφαντίαν καθ’ ήμών έπαίσχυντον. ΐνα πορισθή 
έφήμερον κέρδος, χωρίς νά συλλογισθή ότε έξελεγ- 
χομένη ή συκοφαντία, ώς καί έγένετο παρ’ ήμών, 
θά έθετεν αύτόν είς την ταξιν τών δολοφόνων καί 
θά έστέρει αύτόν δια παντός τού ηθικού κύρους, ό
περ δέν πρέπει νά λείπη ούδενί τών έχόντων μεγάλα 
μάλιστα έν τή πολιτεία άξιώματα,’Ότι δέ ή συκο
φαντία αΰτη ή μιαρά, νά θεωρήση ήμάς ικανούς 
έγκλήματος απάτης ή πλαστογραφίας, φέρει έν 
έαυτή πά-.τα τά στοιχεία ένοχου προμελέτης καί 
άναισχύντου τοΰ μελετηθέντος έκτελέσεως, άποδει 
κνύεται τρανότατα έκ τής όλης διεξαγωγής τής ύ- 
ποθέσεως. Πρώτον διετύπωσε καθ’ ήμών τήν συκο
φαντίαν έν πληρεστάτη γνώσει ότι ε'χομεν πτυχίον, 
άπαιτήσας έν άκατανοήτφ άναισχυντία νά τιμω- 
ρηθώμεν, ώς άποδεδειγμένου καί άναντιρρήτου ον- 
τος τού έγκλήματος, καί ού μόνον ήμεϊς άλλά καί 
δ τμηματάρχης καί δ ύπουργός δ διορίσας ήμάς τό 
πρώτον. Ύπελόγιζε δέ, ότι ήμεϊς θά ήδιαφοροϋμεν 
εις τοιαύτην δεινήν κατηγορίαν καί τότε αύτός δ 
μιαρός θά έβλαπτε ήμάς άσφαλώς,χωρίς ούδέν κακόν 
νά πάθη. Έπειδή δέ πάλιν έφοβεϊτο, μή άμυνόμε- 
νοι ύπέρ τής αγαθής ήμών ύπολήψεώς έπιδείξωμεν 
είς τάς^άρχάς τό ήμέτερον πτυχίον καί καταισχύ- 
νωμεν αύτόν ώς ψεύστην καί συκοφάντην, έφρόντι- 
σεν έν τη διατυπώσει τής συκοφαντίας νά παρεμ- 
βάλη μίαν φράσιν, κατά ^ητήν διαβεβαίωσιν τοΰ
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Συλλόγου τών γραμμάτων, παραπέμψας εις σελί
δας άγραφους τοϋ βιβλίου του, και διά τής διαγω
γής του ταύτης δεικνύων οτι θεωρεί τόν λαόν τής 
Ελλάδος χειρότερον και τών Αβδηριτών, ον νομίζει 
εύαπάτητον και μωρόν, άφ ’ ού χιλιάκις κατώρθω 
σε αύτός ν’άπατήση ύπουργούς καΐ πρωθυπουργούς, 
καΐ άφ’ οΰ κα ρλέχρι σήμερον άπατοι αύτούς. Ότε 
δέ ήαεϊς έπεδείξαμεν εις τό 'Υπουργειον το πτυχίον 
ήαών, τότε ό ΙΙαπαμαρκου μετ’ άναισχυντίας πά
λιν πρωτοφανούς, διετύπωσεν ότι ή άποστολή ήμών 
είς Γερμανίαν ήτο νά μή λάβωμεν διδακτορικόν 
πτυχίον, καί ότι άν έχωμεν τοιοϋτον θά είναι πλα
στόν, προεκαλεϊτο δ*  ήμάς διά τών εφημερίδων 
νά δηυ,οσιεύσωμεν τούτο. Τότε ήμεϊς, όπως καται- 
σχύνωμεν τόν συκοφάντην πανηγυρικώτερον, έστει- 
λαμεν επιτροπείαν έκ τριών άνδρών, ούχί έχθρικώς 
διαχειμένων πρός τόνκ. Παπαμάρκου, ϊνα επίδειξη 
τό πτυχίον ύμών είς αύτόν τούτον τόν συκοφάντην 
καί προκαλέση αύτόν νά άποφανθή περί τού πτυ
χίου ήμών, άν είναι γνήσιον ή πλαστόν. Τότε ευ- 
ρέθη είς δεινήν θέσιν ό συκοφάντης καΐ ήναγκάσθη 
νά δμολογήση ότι έχω πτυχίον, παρεκαλεσε δέ τήν 
επιτροπείαν νά φεισθή αύτού έν τή συντάξει τοϋ 
πρακτικού, όπερ δ άναγνώστης ειδεν άνωτέρω δη- 
αοσιευθέν.

Καΐ εύλόγως δύναται τις νά έρωτήση πώς είναι 
δυνατόν τοιοϋτος άνθρωπος, οίος άπεδείχθη ό κ. 
Παπαμάρκου, παραχαράκτης τής άληθείας καί τοϋ 
δικαίου θρασύτατος, νά παραμένη εισηγητής τών 
διαφόρων ύποθέσεων έν τώ Ύπουργείφ της ’Εκκλη
σίας καί τής Παιδείας ; Ποία έγγύησις ύπάρχει ότι 
αύτός δεν θά ψεύδηται ούδένα χαλινόν έχων άσυ- 
στόλως κατά τά έκάστοτε πάθη του ή τά συμφέ- 
ροντά του, καΐ οΰτω δέν θά κυβεύωνται έν ταΐς χερ- 
σΐν αύτού μεγάλα συμφέροντα καί τών διδασκάλων 
καί τής Παιδείας ; Τίνα σεβασμόν δύναται νά έχη 
μετά τήν πανηγυρικήν πλέον αύτοϋ άπόδειξιν ώς 
συκοφάντου καί ψεύστου σύμπας ό διδασκαλικός κό
σμος, ον καΐ πρότερον· έβδελύττετο καΐ άπεστρέφετο 
διά τά άλλεπάλληλα κακά, ά είργάσατο έν τοϊς 
σχολείοις τής πατριδος του, νϋν δέ έτι μάλλον βλέ- 
πων τό θηριώδες τής ψυχής αύτοϋ καί τήν ροπήν 
του είς τήν ψευδολογίαν καί συκοφαντίαν ; Τίνα 
προσοχήν δύνανται πλέον νά δίδωσιν είς τούς λό
γους αύτοϋ οί πολιτευόμενοι, όταν ήξεύρωσιν δτε ό 
τμηματάρχης ούτος άδιαφορή τέλεον προς τήν ά- 
λήθειαν, άδιαφορή πρός τόν ήθικόν νόμον, αδιά
φορή ισρος τό δίκαιον, άδιαφορή πρός τό πρέπον, 
άδιαφορή πρός τό άληθές συμφέρον τοϋ Ελληνικού 
λαοϋ και ότι είναι ικανός πλανών 
νά δημιουργήση καταστροφάς καΐ νά άφήση όπι
σθεν αύτοϋ χάος ;

Καί δμως τοιοϋτος ών έχει τήν τόλμην νά άπευ- 
θύνηται είς τούς προϊσταμένους τών Ελληνικών 
πραγμάτων καΐ νά συμβουλεύη αύτούς νά προσε— 
χωσιν είς τήν έκλογήν τών οργάνων τής δημοσίας 

καΐ πλανώμενος 
όπι-

έκπαιδεύσεως, χωρίς νά αίσθάνηται ότι, έάν οί 
προϊστάμενοι τών Ελληνικών πραγμάτων θελήσωσι 
νά ρίψωσιν εν χάν βλέμμα έπί τών γινομένων παρ’αύ- 
του έγκλημάτων έν τή δημοτική έκπαιδεύσει, ό νύν 
ρυπαίνων τό άξίωμα τοϋ γενικού έπιθεωρητοϋ τών 
σχολείων δέν θά ήξευρε πού νά κρυφθή, ϊνα άπο- 
φύγη τάς τιμωρίας τών νόμων καΐ τήν π εριφρόνησιν 
τής κοινωνίας. Τοιοϋτος ών έχει τήν τόλμην νά ά- 
ναγράφη τό άρθρον τού ποινικού Νόμου 487, κατά 
τού ύπουργοϋ καί τμηματάρχου, τών δήθεν έγκλη- 
ματησάντων κατά τόν διορισαόν μου, τά άρθρα 
393 καί 249 κατ ’ έμοΰ, διότι δήθεν άνευ πτυχίου 
διωρίσθην καθηγητής, έν ω πρό παντός άλλου οτε 
ο.ετύπωνε τοιαύτην στυγεράν συκοφαντίαν έπρεπε 
νά έχη προ οφθαλμών δ άξιος μυρίων ποινών ΙΙοι- 
νικολόγος ούτος τό περί έξυβρίσεως καΐ συκοφαντίας 
άρθρον 28 τού ποινικού Νόμου,· όπερ αύταϊς λέ- 
ςεσι λέγει τάδε. «Όστις προσάπτει είς άλλον έν 
γνωσει πραξιν τινα, ήτις, έάν άλήθευεν, ήθελεν 
εκθέση τόν ένοχοποιούμενον είς άνάκρισιν, τιμωρείται 
με φυλάκισιν τριών μηνών μέχρι δύο έτών».

Καΐ τώρα, ότε άπεδε ίχθη ότι ψεύδεται ό Παπα
μάρκου λέγων, «εις ούδέν ούδέποτε πανεπιστήμιον 
έφοίτησα» διότι έφοίτησα ούχί αόνον είς εν, άλλ’ 
είς τρία Πανεπιστήμια, είς τό τώνΑθηνών, είς τό 
τής Λειψίας καΐ εις τό τής Ίένης έπί έτη τέσσαρα 
καί ήμισυ σπουδάζων επιμελέστατα· τώρα ότε ά
πεδείχθη, ότι συκοφαντεί ό Παπαμάρκου λέγων, 
«ούδεμιάς ούδέποτε έπιστήμης δίδάκτωρ έγενόμην,» 
διότι έγενόμην δίδάκτωρ τής φιλοσοφίας μετ επαί
νων τή 9 ’Ιουνίου 1875 έν τώ Πανεπιστημίω 
Ίένης, έρωτώ πάντα άμερόληπτον τής έριδος ταύ
της θεατήν νά άποφανθή έν ειλικρινείς, άν ύπήρξεν 
άπό τής συστάσεως τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου ά- 
νώτατος ύπάλληλος μαλιστα έν τώ ύπουργείφ τής 
’Εκκλησίας καΐ τής Παιδείας τοσοΰτον κακοήθης, 
τοσοΰτον άναίσχυντος, τοσοΰτον θρασύς, όσον δ Πα
παμάρκου ! Τοιοϋτον δέ όντα παραδίδομεν είς τήν 
χλεύην καί εις τήν περιφρόνησιν τής κοινωνίας, ιδία 
δέ τών διδασκάλων, «πρός ους δύναται νά χρησι- 
μεύη καθ ’ άπαντα τόν βίον αύτών ώς άμώμητον 
παράδειγμα άποτροπής.»

«Αΰτη τοι δίκη έστΐ θεών, οϊ Όλυμπον έχουσι, 
ώ γέρον συκοφάντα. Ταύτης τής. δίκης ούτε σύ μή- 
ποτε οΰτ*  άλλος τις γενόμενος έπεύξηται περιγε- 
νέσθαε θεών, ήν πασών δικών διαφερόντως έταξάν 
τε οί τάξαντες χρεών τε έξευλαβεϊσθαι το παρά- 
παν. Ού γάρ άμ.εληθήσει ποτέ ύπ’ αύτής· ούχ οδτω 
σμικρός ών δύσει κατά τό τής γής βάθος, ούδ’ υ
ψηλός γενόμενος είς τόν ούρανον άναπτήσει, τίσεις 
δέ αύτών τήν προσήκουσαν τιμωρίαν εϊτ’ ένθάδε 
μένων εϊτε καΐ έν ”Αδου διαπορευθεΐς εϊτε καΐ τού
των είς άγριώτερον έτι διακομισθής τόπον.» Πλατ.


