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Έπίμετρον

Έν τώ 25 καί 26 φύλλω τής Έκπαιδεύσεως, 
ένθα έπραγματεύθημεν διά μακρών περί τής βδελυ . 
ράς συκοφαντίας τοϋ έπιβοήτου πλέον καταστάντος 
Παπαμαρκου, ειχομεν κλείση τό ζήτημα τοϋτο 
νομίζοντες αύτά περατωθέν μετά τον πρωτοφανή 
έλεγχον τής ψευδολογίας τοϋ ανθρώπου διά τής έπι- 
δείξεως τοϋ διπλώματος μου καί τοϋ πιστοποιητι
κού τοϋ αοιδίμου Στόϋ, Α- άνεγνώρισε καί παρε- 
δέχθη ώς γνήσια καί αυτός δ συκοφάντης. Άλλά 
φαίνεται δτι έγώ έκαμα τόν λογαριασμόν χωρίς τόν 
Παπαμάρκον! Αί αντιφάσεις καί ψευδολογίαι καί 
συκοφαντίαι καί ύβρεις καί μωρολογίας διά τον 
Παπαμάρκον είναι τίτλοι καί δσω περισσότερόν ε
λέγχεται περιπίπτων είς τοιαύτας πράξεις, τοσού- 
τω μάλλον έναβρύνεταε καί καλλωπίζεται διά 
τοϋτο, τοσούτω καί πλείονος τιμής καί ύπολήψεως 
θεωρεί εαυτόν άξιον παρά τών άνθρώπω-, Ένταϋθα 
εχομεν κατά πάσαν πιθανότητα ψύχωσιν τοϋ χει- 
ρίστου είδους, καθ’ήν συνεταράχθη κάί ένηλλάγη 
ή άρετή μέ τήν κακίαν καί ή λογική μέ τήν άλο- 
γίαν. Καί άν μέν είναι ψύχωσις, τότε ημείς ούδέν 
εχομεν νά άντείπωμεν καί οίκτείροντες τόν άνθρω
πον καί έλεοϋντες αυτόν επί τή συμφορά παρα- 
πέμπομεν είς τούς ιατρούς πρός ίασιν τής ψυχικής 
ταύτης νόσου."Αν όμως δέν είναι πάθημα ψυχικόν, 
άλλ’ αναισχυντία μοναδική κατά τό μέγεθος ή 
επιμονή αύτοΰ νά έμφανίζηται έμπροσθεν τών αν
θρώπων άποκαλών τήν άλήθειαν ψεύδος καί τήν

,αρετήν κακίαν, τότε πρεπει να αγανάκτηση τις 
έπί τή ανοχή τοϋ Υπουργού τών ’Εκκλησιαστι
κών, δστις τοιοϋτον βδελυρον συκοφάντην καί ψευ- 
δολόγον διατηρεί άκόμη σύμβουλόν του καί δέν 
διώκει αυτόν κακόν κακώς έκ τοϋ Υπουργείου τής 
Εκκλησίας καί τής Παιδείας, δπερ έμόλυνε καί 
έβεβήλωσε διά πράξεων άναισχύντων, αϊτινες έκί- 
νησαν τήν άγανάκτησιν όλης τής κοινωνίας διά τό 
πρωτοφανές καί μοναδικόν θράσος άνθρώπου θέλον
τας νά άποδείξη τήν αλήθειαν ώς ψεύδος. Άλλ ’ 
άς ε’λθωμεν είς τό προκείμενον.

Οί άναγνώσται τής Έκπαιδεύσεως ενθυμούνται 
δτι δ συκοφάντης Παπαμάρκος ίδών τό ,έμόν. πτυ- 
χίον καί το πιστοποιητικόν τού Στόϋ. ένθα ρητώς 
αναγράφεται δτι ύπέστην τάς διδακτορικές μου 
εξετάσεις έν τώ Πανεπιστημίω Ίένης, ήναγκάσθη 
νά δμολογήση δτι έχω πτυχίον καί η επιτροπεία 
ή τριμελής*  ή- λαβοϋσχ τήνΐέντολήΜ” νά ύποδείξη 
αΰτφ τό πτυχίον, διά πρακτικού άνεκοίνωσέ μφι 
τήν γνώμην ταύτην τοϋ συκοφάντου. Πάς τις άλ
λος μή Παπαμάρκος έ'χων κόκκον αίδούς μετά' τό 
πάθημα τούτο τό βαρύ, μετά τήν πανηγυρικήν 
ταύτην δεάψευσιν τοϋ ψευδολόγου καί' συκοφάντου 
άναγκασθέντος- νά δμολογήση τό ψεύδος του καί 
τήν συκοφαντίαν του υπό τά σκώμματα καί τούς 
γέλωτος τής κοινωνίας, θά έσιώπα καί θά έδείκνυε 
διά τής σιγής δτι θέλει νά έπανορθώση τά έγκλημά 
του. Άλλ’ δ Ιΐαπμμάρκος sivat έξ άλλης ουσίας r X’ ■» r \ - · Λ r ' - V > \κατεσκευασμενος. Μετά την πτωσιν του την οικτραν 
έπεθύμει νά ϊδη καί τήν βορβόρωσίν του.

Καί περίεργον ! μετά μίαν ή δύο ημέρας ή πε
ριλάλητος τοΰ Παπαμάρκου σοφία καί μοχθηρία 
διενοήθη νά γράψη είς τό Πανεπιστήμιον Ίένης έ- 

' Ά 'ά ν ιΓ * "ν’ ν -λ. Δ Τ Τ -
πιστολην καθ ολα ατιμόν και αξίαν του Παπα
μάρκου καθ’ δλα, δι’ ής έζήτει νά παραπλανήση 
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νά δώσωσιν αύτώ πιστοποιητικόν 
.1 δέν ήσχύνετο τοιαύτην έπιστο- 
« ύπογράφηται" καΐ ώς άρχηγος

τούς ξένους τήν αύτήν άξίαν, ήν έχουσι τά διδόμενα 
εις τούς Γερμανούς 1 .

Μετ' ίδιαζούσης ύπολήψτως· 
u’ . ί >·ι4 ■ ν’.ΓΗ'ί·. ’

Π. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ 
αρχηγός τού τμήματος τών δημοτικών σχολείων.

Έν Άθήναις τή 2 (ν) Φεβρουάριου 1894.

'Απόκρευες ΙΙανεπεότηχείου Ίένης.

« Αξιότιμε Κύριε,

Είς τήν ήμετέραν πρός ήμάς άπευθυνθεΐσαν έρώ— 
τησιν έπιτραπήτω μοι νά απαντήσω δτι ούδείς κύ
ριος Π. Οικονόμου οΰτε κατά τήν 9 ’Ιουνίου οΰτε 
κατ’ άλλην τινά ήμέραν τοϋ έτους 1885 ύπέστη 
έν τή ήμετέρα σχολή διδακτορικάς έξετάσεις. Ώς 
πρός δέ τήν άξίαν τών διπλωμάτων ούδεμία διά- 
κρισις γίνέται μεταξύ τών διπλωμάτων τών δεδο
μένων είς τούς ξένους καί τών διδομένων εις τούς 
Γερμανούς.

ΠΙΡΣΤΟΡΦ 
κοσμήτωρ φιλοσοφικής σχολής Ίένης.

Ί 
Έν Ίένη τή 9 (ν) Φεβρουάριου 1894.

Τήν έπιστολήν ταύτην έλαβεν δ συκοφάντης τή 
7 Φεβρουάριου κατά τήν νύκτα. Έξαλλος δέ ύπό 
χαράς τρέχει εις τά γραφεία τής Άκροπόλεως καΐ 
άνακράζει εΐσελθών ε’ις τήν θύραν. «Τόπον, τόπον! 
Οί άνθρωποι τοΰ τυπογραφείου μή γινώσκοντες, τί 
συμβαίνει ένόμισαν δτι δ συκοφάντης παραφρονεί ή 
παροινεΐ. Μετά πένας δμως έρωτήσεις έμαθον δτι 
ζητεί τόπον έν τή έφημερίδι ,ίνα καταχωρισθή καΐ 
δημοσιευθή εύθύς ή νέα άποκάλυψις, δΓ ής έγώ, ώς 
έλεγε, πάντως θά έξέλιπον άπό τοΰ προσώπου τής 
γής. Καί όντως ή διεύθυνσις τής έφημερίδος συγ- 
κατετέθη νά άφαιρέση άλλην ΰλην, ϊνα καταχω- 
ρισθή άντί πολλοϋ τιμήματος ή άπόκρισις τοΰ κ. 
Πίρστορφ, ήν έπεσφράγιζεν δ συκοφάντης διά τάς 
έξής ρήσεως. «Καΐ νΰν τό έμόν έργον έτελείωσε, τά 
περαιτέρω έπαφίενται εις τήν είσαγγελικήν άρ- 
χήν 2 ».

Πάς άλλος μή Παπαμάρκος, έχων δηλ. σώας 
τάς φρένας του, λαμβάνων τοιοϋτο έγγραφον δέν 
θά έσπευδε νά δημοσιεύση αύτό, άφ’ ού μάλιστα 
είχεν ϊδη τό έμόν δίπλωμα καί τό πιστοποιητικόν το 
Ιδιόγραφον τοΰ Στόΰ, έν ω λέγεται ^ητώς δτι άνη- 
γορεύθην δίδάκτωρ τής φιλοσοφίας, καΐ θά έγρα
φε πάλιν πρός τόν κ. Πίρστορφ έφιστών αύτοϋ τήν

1 Δεν εννοεί τό ήλιθιουργεϊον κατά τήν χαρακτηριστικήν 
έκφρασιν τοϋ κ.. Παπαναστασίου, ότι τοιαϋται ερωτήσεις 
είναι ύβριστικαΐ εις τους Γερμανούς, οΰς παραδέχεται ασυ
νειδήτους, ώστε εις τούς αλλοδαπούς να διδωσι διπλώματα 
πάρ’ άξίαν.

2 ’Αληθέστατο», τό έργον τής συκοφαντίας «τελείωσε» 
καί πρέπει νά έπέμίη ή εισαγγελία. 

τούς Γερμανούς 
τι κατ’ έμοϋ > 
λήν γράφων
(chef) τοϋ τμήματος τών δημοτικών σχολείων, 
ύπερβαίνων τά δρια της δικαιοδοσίας του, καθ’ ην 
ούδαμώς επιτρέπεται αύτώ νά προβαίνη είς άνα» 
κρίσεις καί νά άλληλογραφή ώς άρχή δήθεν πρός 
άλλας άρχάς, μάλιστα δέ άλλων Κρατών. Άλλά 
τοιαΰτα πράγματα είναι λίαν λεπτά και ακατά
ληπτα διά τον Παπαμάρκον, οστις τά ύψηλά άξιώ- 
ματα θεωρεί ώς μέσον κερδοσκοπίας καΐ ταπεινω- 
σεως τών άντιπάλων. Καΐ ήθέλησεν, άφ’ού έν Ελ- 
λάδι έπρωταγωνίστησε ώς παλιάτσος καΐ διήγειρε 
γέλωτα άσβεστον νά δοκιμάση την τύχην του 
ύποκρινόμενος καΐ σπούδαΐον πρόσωπον μεταξύ τών 
άγνοούντων αυτόν Γερμανών, οΐτινες νϋν μανθά· 
νοντες την σκευωρίαν καΐ πανουργίαν τοΰ ανθρώ
που, άναμφιβόλως θά φρίττωσι καΐ θά έκπλήσ- 
σωνται πώς ΙΙαπαμάρκοι έν Έλλάδι γίνονται τμη- 
ματάρχαι καΐ μένουσι τοιοϋτοι προς σκάνοαλον τής 
κοινωνίας. Καί έρωτώμεν ύμΧς, Κύριε άρτχοηγέ τής 
μωρίας, τής ψευδολογίας, τής συκοφαντίας καί τών 
άλλων παραπλήσιων ονομάτων, τίς λόγος σέ 
ήνάγκασε νά ζητής περαιτέρω πληροφορίας, άν 
έχω δίπλωμα καΐ τίνα βαθμόν έχω, άφ’ού πάντα 
ταΰτα είδες καΐ άνέγνωσες κα'ι έβεβαίωάες αύ
τός δ ίδιος ; Ή δυσπιστία σου αύτή χαρακτηρίζει 
άκριβώς τό άτομόν σου. Τό νά νομίζης εύκολον νά 
διαπραχθή άπάτη η πλαστογραφία, δηλοι δτι σύ 
είσαι εις τοιαΰτα έξησκημένος καΐ δτι ή έπραξες 
τοιαΰτα έγκλήματα ή δύνασαι νά πράξης. Άλλά 
τότε είσαι κακούργος ή έχεις προαίρεσή κακούργου.

Οί άναγνώσται τής ’Εκπαιδεύσεως άς έπιτρέ- 
ψωσιν ήμΐν νά παραθέσωμεν ένταΰθα τήν έπιστο
λήν τοΰ συκοφάντου καΐ τήν άπόκρισιν τοΰ κοσμη- 
τορος τή'ς σχολής.

Έπτϋτολη ΙΙαπα^ιάρκου
«Προ? τό γραφείου τοΰ Πανεπιστημίου τής Ίένης

Παρακαλοϋμεν διά τής δε τής επιστολής ήμών 
τό γραφεϊον τοΰ Πανεπιστημίου νά εύαρεστηθή νά 
άπαντήση έπι τών έξής·

α')’Υπέστη κατά τό ε"τος 1875_τή 9 ’Ιουνίου 
διδακτορικάς έξετάσεις έν Ίένη Κύριός τες Π. Π. 
Οικονόμου έκ Γορτυνίας καΐ ..τίνος βαθμού ηξιωθη ' 

β’) Έχουσι τά διπλώματα τά διδόμενα εϊς

1 Ό έμπειρος περί τήν απάτην Παπαμάρκος γράφει ε
πίτηδες μετά περιφρονήσεως, ίνα αποπλάνηση τους Γερ
μανούς νά μή έξετάσωσιν άχριδώς οίονεΐ προλόγων αυτοϊς 
δτι είναι αδύνατον τοιοϋτον πρόσωπον να ελαϋε πτυχών. 
Αγανακτεί τις τή αλήθεια βλέπων Κοαλεμους αχηματι- 
ζομένους ρίς Αθήναν καί Θερσίτας πρωταγωνιστούντας έν 
τω Έλληνιχώ βασιλείω ώς ηγεμόνας τών λαών. «Τό τήν 
του βελτίονος” δόξαν μή φσβεισθαι διά_ θράσος, τοϋτ’αΰτό 
έστι σχεδόν ή πονηρά αναισχυντία» είπεν πάνυ όρθώς δ 
Πλάτων.

προσοχήν μή συνέβη λάθος. Άλλ ’ δ Παπαμάρκος 
έσπευσε νά καρπωθή καΐ μιάς ήμέραν μόνον καιρόν 
διότι είδεν δτι έν τή έπιστολή τοϋ Πίρστορφ δέν 
έλέγετο περί τοϋ έτους 1875, δτε πράγματι είχον 
ύποστή τάς διδακτορικάς μου έξετάσεις. Καΐ δέν 
ήρκέσθη νά δημοσίευση τήν παραποίησιν έν τή - Ά- 
κροπόλει, άλλ’ έσπευσεν καΐ ε’ις τά γραφεία τών 
Καιρών ίκετεύων νά δημοσιευθή καΐ έν τή έφημε
ρίδι ταύτη, καθ’ δλην δέ τήν νύκτα τοϋ Σαββάτου 
οίνος ρητινίτης κατά βαρέλλια έπίνετο έν τή-οΐκίρ: 
τοϋ Παπαμάρκου, ένθα καί άλλοι τάς αύτάς πρε- 
σβεύοντες τφ συκοφάντη άρχάς συνήλθον, ϊνα συγ- 
χαρώσι καΐ συνεορτάσωσι μεγαλοπρεπώς τά έπινί- 
κια εγκωμιάζοντες τόν Παπαμάρκον καΐ άνακη- 
ρύττοντες αύτόν σοφώτατον πάντων τών 'Ελλήνων, 
καί φιλαλήθη καΐ εύσεβή καί πατριώτην καΐ άλ
λας παροινίας παροινοϋντες. ’Υπό τής έκτόπου δέ 
ταύτης ήδονής οίστρήσαντες έξεκυλίσθησαν καΐ είς 
βακχείας καί κορυβαντιασμούς καΐ -τυμπανισμών καί 
άύλήσεων μεστή ήν ή Παπαμάρκου οικία δι’ όλης 
τής νυκτός. Καΐ τή πρωία έξεχύθη εις τήν πό- 
λιν δ θίασος ούτος τών ύβριστών καΐ συκοφαντών 
και εξύμνει τοϋ Παπαμάρκου τήν έπιμονήν νά ά- 
νακαλύψη τό έγκλημα, δπερ καΐ άνεκάλυψε δ 
μέγας Κοάλεμος. Ώς δ’ έμοί ύπό φίλου άνηγγέλ- 
θησαν τα δημοσιευθέντα, ύπενόησα ή οτι ταΰτα 
θά ησαν όλως πλαστά ή δτι δ συκοφάντης θά με 
τέβαλε το έτος τών έξετάσεών μου, ώς καί έγένετο, 
και δ κοσμήτωρ βεβαίως κατ’ άλλο έτος δέν ήτο 
δυνατόν νά άνεύρη έν τοΐς καταλόγοις δτι έγώ ύπέ- 
στην διδακτορικάς έξετάσεις. Πρός μείζονα δέ ά- 
σφάλειαν έθεώρησα καλόν νά τηλεγραφήσω πρός 
τον πρύτανιν τοΰ Πανεπιστημίου Ίένης ζητών πι- 
στοποίησιν τηλεγραφικήν δτι ύπέστην έπιτυχώς δι- 
δακτορικάς έξετάσεις έν Ίένη τή 9 ’Ιουνίου, δπερ ή 
πρυτανεία διά τοϋ κοσμήτορος έν βραχυτάτω χρόνφ 
έβεβαίωσε πρός λύπην μεγάλην τοΰ Παπαμάρκου. 
Κατωτέρω καταχωρίζομεν τό έμόν τηλεγράφημα 
καΐ τήν άναίρεσιν τοϋ κοσμήτορος ώς καί τήν έπι
στολήν αύτοϋ.

Τηλεγράφημα ήμών.
Prorector Univarsitat Jena. Doctorexamen 

bestand ich Sommersemester 1875, mein 
Diplom 9. Juni unterzeichnete Strasburger, 
Pierstorff ignorirt meine Promotion, bestat- 
tigen Sie Wahrheit.

P. Oikonomos (■
ήτοι (

« Πρύτανιν Πανεπιστημίου Ίένης.
Διδακτορικάς έξετάσεις ύπέστην κατά τό θερινόν 

έξάμηνον 1875, πτυχίον μού 9 ’Ιουνίου ύπέγραψε 
Στρασβοϋργερ, Πίρστορφ δέν θέλει νά άναγνωρίση 
τοΰτο, βεβαιώσατε σείς άλήθειαν

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Άπόκρτσις είς τό τηλεγράφημα 
Ρ. Oikonomos Athen

Bestattige Jhre Promotion 9 Juni 1875,bitte 
um Entschuldgung ob meines Versehens, 
Brief folgt

Pierstorff.
ήτοι

,t
Έπιβεβαιώ έπιτυχεϊς διδακτορικάς ήμών έξετά- 

σεις 9Ίουνίου 1875, έξαιτοΰμαι συγγνώμην διά τήν 
άβλεψίαν μου, έ'πεται έπιστολή

Πίρστορφ.

Το τηλεγράφημα τοΰτο έδημοσιεύσαμεν είς τάς 
έφημερίδας τής πόλεως προσθέσαντες καΐ τά έξής 
ύπ ’ άγανακτήσεως διά τήν μοχθηρίαν τοϋ άνθρώ
που, δτι παραδίδομεν αύτόν είς τούς συριγμούς τών 
άγυιοπαίδων καΐ είς τούς εμπτυσμούς τής κοινω
νίας, ών κατέστησεν έαυτόν άξιον διά τής άναι- 
σχύντου έπιμονής καί προσπάθειας νά άποδείξη 
τήν άλήθειαν ώς ψεύδος.

Έδη δέ έλάβομεν καί τήν έπιστολήν τοϋ κοσμή
τορος, ήν άναδημοσιεύομεν καΐ ένταΰθα ·

Philosophische Fakultat
An Herrn Dr Panagiotis P. Oikonomos 

Athen.
Sehr geehrter Herr Doctor.

Mein Antwort-Telegramm, das ich gestern 
absandte, werden Sie erhalten haben. Auf 
das lebhafteste bedauere ich, dass ich mich 
eines Versehens in Ihrer Promotions-Ange - 
legenheit zu Schulde gemacht und Sie dadurch 
in eine grosse Verlegenheit voriibergehend 
gebracht habe. Durch einen Irrtum, der mir 
allein und ausschliesslich zur Last fallt, sah 
ich mich veranlasst seiner Zeit statt die Li- 
ste der Promowirten des Jahres 1875, die- 
jenige des Jahres 1885 durchzusuchen. So 
kam ich zur Abgabe einer unrichtigen Aus- 
kunft. Wegen meines groben Versehens und 
der dadurch Ihnen bereiteten Ungelegenhei- 
ten bitte ich Sie hierdurch in aller Form 
um Entschuldigung und hoffe ich, dass Sie 
sie mir gewahren werden, da irren menschlich 
ist. Eine uble Absicht lag dem Versehen 
nicht zu Grunde.

Hochachtungvoll 
PIERSTORFF 
d. Z. Dekan.

ήτοι v
Ή φιλοσοφική σχολή.

Πρός τόν Κύριον Π. Π. Οικονόμου διδάκτορα.
’Εντιμότατε Κύριε διδάκτορ ! Τό τηλεγράφημά
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μου, δπ»ρ άπέστειλά χθές άποκρινόμενος ε’ις τό ή- 
μετερον, θά έχετε ί^η λάβη. Μεγίστη δέ μέ κα
τέχει λύπη, δτι έν τή περί διδακτορικών ύμών εξε
τάσεων υποθέσει περιέπέσον' είς σφάλμα καϊ οΰτω 
ένέβαίον ύ(ιάς προς καιρόν είς μεγάλην ταραχήν. 
Έκ πλάνης, ής έγώ μόνος είμαι ύπαίάχος, συνέβη 
μοι ώστε άντί νά διεξέλθω τόν κατάλογον τών ά- 
ναγνωρισθέντων διδακτόρων τού έτους 1875, να 
δεεξέλθω τόν τοϋ 1885 καϊ οΰτω νά δώσω πλη
ροφορίας ούχί όρθάς. Διά τό χονδρόν μου τοΰτο πα
ράπτωμά1 κάί τά εντεύθεν προκύψαντα ήμΐν πράγ
ματα, έξαιτοϋμαι συγγνώμην κάθ’ οίονδήποτε θέ
λετε Ύύάόν άόίί έλπίζω νά τύχω παρ’ύμών αύτής, 
άφ’ οΰ τό πλανάσθαι εΐναε άνθρώπινον. Ούδεΐς 
σκοπός κακός ύπηρχεν έν τή παραδρομή μου.
-Λ r ’ Δ ι”' '' -. · · { - · · '■-]! · - ■’

Μετ’ άκρας ύπολήψεώς 
ΠΙΡΣΤΟΡΦ

τανύν κοσμήτωρ.

Ό άναγνώστης, δστες άναγινώσκει τήν έπιστο- 
λήν τοϋ Γερμανού τακτικού, καθηγητοΰ τών πολι
τικών έπιστημών έν τώ Πανεπιστημίφ Ίένης και 
βλέπει τήν συντριβήν καϊ τήν θλϊψιν τοϋ άνδρός 
Six τό άκούσιον καϊ -τυχαΐογ δλως παράπτωμά του 
ώστε νά ζητή συγγνώμην καθ’ οίονδήποτε θέλο
μεν τύπον, δέν δύναται νά μή συγκινηθή διά 
τήν εύγένίίάν τών άνδρών έκείνων τών άληθώς 
έπιστημόνων, πρδς οΰς εΝάι μακράν ή άλάζονία 
καί τ,ό ψεύδος καί οϊτινες ύπολαμβάνουσιν εαυτούς 
ύπηρέτα.ς((τής άρετής καί τής άληθείας καί ταύτης 
μόνης. Παραβάλετε τοϋ εύγενοϋς Γερμανού τήν 
έπιστολήν πρός τά τελευταία έν τοΐς Καιροϊς 
δημοσιευθέντα ψπό τοϋ. συκοφάντου, ϊνα πεισθήτε 
οτι δ άνθρωπος ούτος είναι φαύλος άπό κεφαλής 
μέχρι σποδών, Μού προσήψα δεινοτάτην ΰβριν κατ ’ 
άρχάς μέν τού άπασεώνος, εϊτα δέ τού πλαστογρά- 
φου καί προσεπάθησε δι ’ όλων τών μέσων τών 
ανήθικων καί κα,ταπτύστων ψευδολογών καί, δια- 
στρέφων καί παραχαράττων νά καταστήση τό 
ψε,ϋδός του πιστευτόν,. Έπειδή δέ δέν προέκειτο 
περί γνώμης, άλλά περί τής τιμής μου αύτής, μεθ’ 
ή; στενότατα συνδέεται ή ΰπαρξίς μου αυτή, ή- 
γωνίσθην νά έλέγζω τήν συκοφαντίαν καί συλλα
βών τόν συκοφάντην άπό τών ώτων, νά έμφανίσω 
τοιοΰτον εις την κοινωνίαν, οπερ νομίζω οτι επετυ- 
τυχόν άναντιρρήτως.. Καί άντί ή συμφορά αΰτη 
νά ταπεινώση τόν συκοφάντην, τούναντίον.. κατέ- 
ΛΤήσεν αύτόν θρασύτερον καί ίταμώς Six τών Και
ρών λέγει οτι τό δίπλωμα δέν είναι τίποτε, καί δέκα 
διπλφματα έά^ έχω πάλιν διαμένω δ αύτός. Ή 
άπόκρισις αΰτη δμοιάζει πρός τήν διαγωγήν τών 
άναιδών λωποδυτών, οϊτινες συλλαμβανόμενοι έπ’ 
αύτρφώρφ κλέπτ,οντες καί έμπτυόμεν.οι παρά τοϋ 
οικοδεσπότου έμπτύουσι καί αύτοί τόν οικοδεσπό

την, ύπολαμβάνοντες οΰτω δτι άποπλύνουσι τήν 
άτιμίαν. Βεβαίως, έγώ διαμένω καί θά διαμένω 
άείποτε Οικονόμου, ύπερηφάνως δέ θά φέρω το Ο
νομα τούτο.Έάν δέ,δ μή γένοιτο, ήθελόν ποτέ κα- 
ταπέση μέχρι τής καταστάσεως τοϋ Παπαμάρκου, 
θά έβουλόμην μάλλον νά μή ύπάρχω ή νά είμαι ή 
χλεύη καί ή εξουθένωσες τών άνθρώπων.Καί κλείά, 
μεθ τήν περί πτυχίου άκόλαστον καί άηδή τοϋ 
Παπαμάρκου συκοφαντίαν διά τών εξής στίχων τοϋ 
Εύρεπίδου (Μηδ. 1415 κ. έ.).

Πολλών ταμίας Ζευς έν Όλύμπω, 
πολλά δ ’ άέλπτως κραίνουσι θεοί" 
κάί τά δοκηθέντ’ ούκ έτελέσθη, 
τών δ’ άδοκήτων πόρον εΰρε θεός. 
Τοιόνδ’άπέβη τόδε πράγμα.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ Κ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

Ή κοινωνία, είς τάς χεϊροος τής δποί /ς εϋρίσκον- 
ται ένθεν μέν δύο βιβλία τοϋ κ. Παπαμάρκου έπι- 
γραφόμενα «"Τθάοε καί πράγματα » καί Πα
ράρτημα τών ΰθλων, ένθεν οέ δημοσιεύματα έν 
τή Εκπαιδεύσει, τφ παιδαγωγικό» περιοδικφ τώ 
έκδιδομένφ παρ’ έμοΰ τή συμπράξει τών παρ’ 
ήμών έπιφανεστέρων παιδαγωγικών, περί διαλύσεως 
τών Διδασκαλείων, περί ύποδιδασκαλείων, περί παύ- 
σεως τών δημοδιδασκάλων, περί τοϋ νέου διοργανι- 
σμοϋ τών δημοτικών σχολείων κλπ. έσχάτως οε 
καί έν τοΐς «Καιροϊς», φύλλφ τής 13ης καί 14ης 
’Ιανουάριου 1894, γινώσκει δτι ήμεϊς εύρισκόμεθα 
είς διαφωνίαν γνωμών πρός τον κ. γενικόν επιθεω
ρητήν, οΰ τά μέτρα πρός βελτίωσιν τών σχολικών 
ήμών πραγμάτων έξηλέγξαμεν ώς πλημμελή και 
βλαβερά καί συνεβουλεύσαμεν καί τήν Κυβερνησιν 
καί τό νομοθετικόν σώμα τή; Ελλάδος νά άποκρού- 
ση ταύτα ώς μέλλοντα νά φέρωσιν τήν σύγχυσιν 
καί τήν άποσύνθεσιν τών σχολείων. Την τοιαύτην 
έμοΰ πολιτείαν ύπέρ τών σχολείων ,,τής πατρίδος 
μου καί τών διδασκάλων δ κ. Παπαμάρκου εξελαβε 
καθ’ήν δ Θεός έδωκεν είς αύτόν άντίληψιν καί 
κατά τήν άνατροφήν, ής έχει τύχη, ώς ζήτημα 
προσωπικόν καί ύπό τοιούτων Ιδεών κατεχόμενος 
έξέδωκε δύο βιβλία,ά θά ήδύνατο νά έπιγράψη κάλ- 
λίστα Τίς είμαι έγώ δ Παπαμάρκος καί Τίς είνε 
δ Οικονόμου. Ό άγών οΰτω μετατοπίζεται άπο 
τής. επιστημονικής συζητήσεως είς καθαρώς προ
σωπικήν ύβρεολογίαν. Καί θά παρηρχόμεθα άπα- 
ρατήρητα καίτά δύο βιβλία ταύτα, ά είνε πλήρη 
άπ ’ άρχής μέχρι τέλους ψευδολογιών, παραχαρά
ξεων, μωριών, καυχησιολογιών μέχρι τού ύψίστου 
βαθμού τοϋ γελοίου, διότι φρονοΰμεν δτι πάς άνα- 

γνώστης έχων όρθήν κρίσιν, βλέπει καί μόνος τά 
πράγματα καί κρίνει όρθώς περί τούτων. Άλλ’ δ 
κ. Παπαμάρκου αισθανόμενος καί αύτός πόσον 
τά πράγματα βοώσι κατ’ αύτοϋ κατέφυγεν είς ά- 
ξιοκαΤάκριτον μέθοδον. "Ινα μέ δυσφημήση έξη- 
τασε έμέ άπό τοϋ 1871, δτε έν διαγωνισμό έθεω- 
ρήθην άξιος νά έκπαιδευθώ έν Εύρώπη δαπάνη τοϋ 
Συλλόγου τών Γραμμάτων μέχρι τοϋ 1892, δτε 
αύτοϋ διορισθέντος τμηματάρχου έν τώ Ύπουργείφ 
τής Παιδείας άπελύθην ύπό τοϋ ύπουργοΰ κ. Κ. 
Κοσονάκου. Νομίζω δτι έχω καθήκον νά άναλύσω 
ένώπιον τής κοινωνίας τάς άποδιδομένας είς εμέ 
πράξεις, μάλιστα έκείνας, περί ών γίνεται λόγος 
έν δημοσίοις έγγράφοις, εί καί τά δημόσια έγγραφα, 
ά δημοσιεύει δ κ. τμηματάρχης, ϊνα άποδείξη δή
θεν τά άμαρτήματά μου, καί ά προέρχονται ώς 
έπί 'το πλεϊστον παρ ’ άνθρώπων φίλτατα άείποτε 
διακειμένων πρός τόν κ. Παπαμάρκον, είναι τά 
καλλίτερα έγκώμιά μου. Ένταϋθα δέ δέν δύνα
μαι νά άποκρύψω τήν άγανάκτησιν μου έπί τή 
άξιοποίνφ πράξει τοϋ κ. Παπαμάρκου νά είσέλθη 
είς τό άρχεϊον τοϋΥπουργείου τής Παιδείας, νά ύπε· 
ξαιρέση έξ αύτοϋ καΐ δημοσιεύση δημόσια έγγραφα 
ώς δ τελευταίος λωποδύτης, παρακεχαραγμέυα, 
φροντίδας έξ αύτών νά άποκόψη πάσαν φράσιν,πά
σαν λέξιν εύμενή πρός έμέ, τό δέ δεινότατον καί 
έγγραφα τοϋ Υπουργείου π. χ. τό έν σελ. 18 τοϋ 
Παραρτήματος τό έπιβάλλον ητήν ποινήν τής έπι- 
πλήξεως πρός τόν κ. Γ. Δημητριάδην καθηγητήν, 
έστρεψε πρός έμέ άποκόψας τό όνομα τοϋ καθηγη- 
τοϋ, καί άλλα πολλά τοιαύτα πράξας, περί ών θά 
δώση λόγον δ κ. Παπαμάρκος ε’ις τό ποινικόν δι
καστήρια ώ; παραχαράκτης και συκοφάντης έξ ε
παγγέλματος. Περί πάντων δέ τούτων, ών νύξιν 
μόνον δίδω είς τόν άναγνώστην, θά γίνη μάκρος 
λόγος, ϊνα πεισθή πάς τις είς ποιαν κατάστασιν 
περιέστησαν τά ήμέτερα δημόσια πράγματα ! Νο
μίζω δέ δτι καί δ άναγνώστης, δσον άμερόληπτος 
καί &V θέλη νά ΐσταται έν τή διαφορά ήμών ταύτη, 
δέν δύναται νά μή άγανακτήση έπί τή θρασύτητι 
τών άνθρώπων; οϊτινες νομίζουσι, διότι είναι ύπάλ- 
ληλοι καί έχουσιν ε’ις τήν διάθεσίν των τά άρχεϊα 
τών Υπουργείων, δτι δύνανται καί νά δημοσιεύω- 
σιν οίονδήποτε έγγραφον θέλουσι, παραλείποντες 
μάλιστα έξ αύτών ούσιώδεις ' περικοπάς πρός τόν 
έπιδιωκόμενον παρ’ αύτών σκοπόν τής δυσφημήσεως 
τών προσώπων. Άλλ ’ ή άγανάκτησίς του θά γίνη 
μεγαλειτέρα, δταν μάθη δτι δ κ. Παπαμάρκου δη
μοσιεύει μονομερώς μόνον δσα έγγραφα νομίζει δτι 
είνε δυσμενή^κατ ’ έμοΰ, παραλείπων άλλα άλλων 
άνδρών πολύ ύπερτέρων τών κατηγόρων μου καί 
κατά τήν θέσιν καί κατά τήν παιδείαν καί κατά 
τον χαρακτήρα, οϊτινες άναιρούσι τάς κατηγορίας 
ώς πλαστάς καΐ άποκαλύπτουσε τάς ενόχους καΐ 
διαβολικάς τών κατηγόρων προθέσεις."Ινα δέ δμιλή- 

σω συγκεκριμένως, ύπάρχουσιν έν τφ άρχείφ τοϋ 
Συλλόγου τοϋ προς διάδοσιν τών Ελληνικών γραμ

μάτων περί τών σπουδών μου έν Έερμανίφ εύμε- 
νέσταται εκθέσεις, οϊας ίσως δ Σύλλογος δέν έχει 
άλλας περί άλλου ύποτρόφου του· ύπάρχουσιν έν 
τώ άρχείφ τοϋ Ύπουργείου περί τών έργασιών μου 
έν τφ έν Άθήναις καί Λαρίση Διδασκαλείο» έκθέ- 
σεις πολλαί σφόδρα έπαινετικαί άνδρών γενικής 
άπολαυόντων τιμής διά τε τήν παιδείαν των καΐ 
τήν άρετήν των οίοι είνε οΐ κ. κ.'-Δ. Σεμιτέλος, Α. 
Κυριάκός, Χρίστος Παπαδόπουλος, δστις μάλιστα 
ώς Διευθυντής τοϋ Διδασκαλείου άνεκήρυττε παν- 
ταχοϋ καί πάντοτε τήν έργασίαν μου είς τήν μόρ— 
φωσιν δημοδιδασκάλων ώς πολύτιμον καί παρεκά- 
λει κατ’ έπανάληψιν τό Ύπουργεΐον διά τό πολύω- 
ρον τών καθ’ ήμέραν έργασιών μου έντε τφ Διδά- 
σκαλείφ καϊ προτύπφ σχολείφ (40 ώρας καθ’ 
έβδομάδα, έν φ ήμην υποχρεωμένος ώς καθηγη
τής τοϋ Διδασκαλείου νά έργάζωμαι ώρας μόνον 21) 
νά δοθή μοι άποζημίωσις, ώς καί μοι έδόθη μετά 
τριών έτών άποκλειστικήν έν τφ Διδασκαλείφ έρ
γασίαν πολύωρον καί έπίμοχθον. Υπάρχει έγγραφον 
τοϋ μακαρίτου Υπουργού κ. Ν. Παπαμιχαλοπού- 
λου άναγνωρίζοντος τάς έργασίας μου έν τώ διδα
σκαλείο» καί παρέχοντός μοι επιμίσθιου « διά τήν 
έν αύτφ πλείω τού κεκανονισμένου έργασίαν» καί 
τούτο εινε ή έκατοντάκις μνημονευθεϊσαώς επίπλη- 
|ΐ8,ής έτυχον παρά τοϋ φιλοπάτριδος έκείνου ύπουρ
γοΰ. Καί δμως ταύτα παρεϊδεν δ βυσσοδομών κα- 
ταστροφάς κ. τμηματάρχης καί είς πάσαν αύτού 
δμιλίαν, είς πάν αύτοΰ σύγγραμμα προτάσσει καί 
έπιτάσσει τήν άναφοράν τού κ. Μ. Βρατσάνου, ής 
τήν άνάλυσιν θά επιχεερήσωμεν κατόπιν, ϊνα ϊδη δ 
κόσμος ε’ις ποιαν σαθράν σανίδα έζήτησε νά σωθή 
δ συκοφάντης καί νά θεωρήση μάλιστα^ ώς δρ- 
μητήριον τής κατ’ έμού έπιθέσεως. Ποιαν δέ σημα
σίαν άποδίδει είς τήν άναφοράν αύτήν δ ψεύδο- 
λόγος φαίνεται δτι έκ τής κατ’ έπανάληψιν δη- 
μοσιεύσεως τής αύτής άναφοράς έν ένί καί τφ 
αύτφ βιβλίφ καί τής έπανόδου αύτοΰ καί πάλιν είς 
τήν άναφοράν τού κ. Μ. Βρατσάνου.
Άλλ ή πολύκροτος αΰτη τού κ. Μ. Βρατσάνου ά- 
ναφορά, γινώσκει καλώς τούτο δ συκοφάντης τά 
ήδύνατο είς τούς γινώσκοντας τά πρόσωπα καί 
πράγματα μόνον μειδίαμα νζ κίνηση καί νά 
βλάψη μάλλον ή νά ώφελήση τόν κ. Παπαμάρκον ή 
συμμαχία αύτοϋ μετά τοϋ κ. Βρατσάνου έναντίον 
έμού. Διά τούτο έπρεπε νά εύρεθώσι καί άλλαι κα
τηγορίαν Καί έπειδή δέν ύπήρχον, μετέτρεψε τάς 
άρετάς μου είς κακίας, Έν τφ διαγωνισμό» έν έτει 
1871 ήρίστευσα καί έστάλην είς Γερμανίαν, διότι 
ήμην Γορτύνιος· έν Γερμανίφ ύπερεπηνέθην ούχί ώς 
έπιστημών, άλλ’ ώς δημοδιδάσκαλος, μάλιστα δέ 
δέν κατώρθωσα ούδέ πτυχίον έκεϊ διδακτορικόν νά 
λάβω. Άλλά καί άν έχω, πάντως θά είναι πλα- 
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στον. “Αν δέ εχω πτυχίον άληθινόν, δ έλαβον κα
τόπιν σπουδών καί εξετάσεων έν Πανεπιστημίοις, 
τότε ούδεμίαν έξο.υσίαν είχονϊνά αποκτήσω τοιοϋτον, 
τοϋτο είναι ύπέρβασις έμοϋ, δστις ώφειλον νά είμαι 
δημοδιδάσκαλος καί ούχι πλέον. Ήέν Θεσσαλονίκη 
έκτίμησίς μου καί άναγνώρισις μου ούχι μόνον παρά 
τών ομοφύλων, άλλά καί παρά τών, ξένων καί 
’Οθωμανών καί Ισραηλιτών, ώς μαρτυρεί αναφορά 
συμπάσης τής πόλεως έν ετει 1878 εύρισκομένη ε’ις 
τά άρχεϊα. τόύ Συλλόγου, τών Γραμμάτων,δΓ ής έκ- 
φράζεται τφ Συλλόγφ ή εύγΜωμοσύνη τής πόλεως 
διά τήνί'δρυσ.ιν τοιούτου εύεργετικωτάτου σχολείου,είς 
τά όμματα τού κ.Παπαμάρκου είναιάποπομπή έμοϋ, 
δστις μ,ετά πολλάς παρακλήσεις υπουργών καί τμη- 
ματαρχών έδέχθην νά ύπηρετήσω ώς καθηγητής τοϋ 
Δικασκαλείοϋ Αθηνών διότι δέν ήθελον νά άφήσω 
τό σχολεϊόν μου ασυμπλήρωτου έν Θεσσαλονίκη,δπερ 
άνεγνώρισαν καί ύπερεπήνεσαν καί φίλοι και εχθροί. 
Ή έν τώ Διδασκαλείφ ’Αθηνών παρά πάντων άνα- 
γνωριζομένη καί έπαινουμένη έργασία μου, ή μέχρις 
αΰταπαρνήσεως είς τήν μόρφωσιν δημοδιδασκάλων 
άφοσίωσις έμοϋ μέχρι 40 ώρών καθ’ εβδομάδα 
εργαζομένου, δσάς ουδέποτε είργάσθη ούτε έν Δι
δασκαλείο) ούτε έν γυμνασίφ καθηγητής, μαρτυρεί 
εις τά όμματα τοϋ κ. Παπαμάρκου άσύγγνωστον ο
κνηρίαν καί αμέλειαν. Ή άναγνώρισις τοϋ πολυώρου 
τής έργασίας μου ύπό τοϋ μακαρίτου'υπουργού Ν. 
Παπαμχχαλοπούλου καί ή αμοιβή αυτής διά γεν
ναίου έπεμισθίου έν έτει 1881 εις κεφαλάς ηλιθίων 
καί οΐνοφλύγων μετασ.τοιχειοϋται είς έπίπληξιν.Ή 
άναγνώρισις ή έκθυμος τών έργασιών μου ύπό τοϋ 
μακαρίτου ύπουργοϋ.κ. Κ. Λομβάρδου καί δ προ
βιβασμός μου είς διευθυντήν τοϋ Διδασκαλείου Λα- 
ρίσης, ή άναγνώρισις τών προσπαθειών μου δπως 
άναδείξω τό Διδασκαλείου Θεσσαλίας Χρίστον Δι- 
δασκαλεϊον τής 'Ελλάδος καί παρά τοϋ τότε ύπουργοϋ 
έκφράζοντος δι’ίδιου έγγράφου τούς έπαίνους του 
και τήν έπιδοκιμασίαν του καί παρά τοϋ πρωθυ
πουργού κ. X. Τρικούπη δι’ Ιδιοχείρου έπιστολής 
συγχαίροντός μοι διά τόν εύδόκιμον διδασκαλίαν 
μου, ή παρ’ άπάσης τής πόλεως, ή παρά τών α
νώτατων δικαστικών καί διοικητικών λειτουργών 
άποδιδομένη εις έμέ καί δμολογουμένη τιμή είνε είς 
τά όμματα τοϋ κ. Παπαμάρκου άποτυχία, διότι 
οί καθηγηταί τοϋ γυμνασίου, ών ήγεϊτο δ πολύς 
γυμνασιάρχης κ. Π. Φερτάκος δέν ένέκρινον τάς 
παιδαγωγικάς άρχάς τοϋ Διδασκαλείου καί ένήρ- 
γουν διά τής λεγομένης πολιτικής νά μετατεθώ έκ 
Λαρίσης, ϊνα μή ύπάρχη διαφορά καί άντίθεσις 
μεταξύ Διδασκαλείου καί Γυμνασίου Λαρίσης 1 Ή 
άναγνώρισις καί δ προβιβασμός μου είς τμηματάρ- 
χην έν ετει 1885 έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας 
είναι ή φοβερά τιμωρία, ής κατέστησα έμαυτόν 
άξιον διά τών έργάσιών μου έν Λαρίση! Ή μετάθε- 
σίς μου έπελθούσης άλλης Κυβερνήσεως έκ τοϋ Υ
πουργείου είς διευθυντήν πάλιν Λαρίσης ύπό τού 

Υπουργού κ. Π. Μανέτα δμολογήσαντος καί είς 
έμέ καί είς άλλους, δΓ δ είμαι αύτφ πολύ ευγνώ
μων, ότι μετά λύπης προέβαινεν εις τήν μετάθεσίν 
μου ταύτην, δι/ έθεώρει άριβτον υπάλληλον, εις 
τόν κ, Παπαμάρκου είναι έκφρασις άποδοκιμα- 
σίας.'Η κατά.προτίμησιν πρόσληψις έμοϋ έν τφ Άρ- 
σακείφ, λαβόντος λεύκάς πάσας τάς 1 1 , ψήφους *ΐρϋ  
Συμβουλίου πλήν μιάς, τού κ. Ίω. Πανταζίδου, ήν 
έλαβεν δ συνυποψήφιος μου κ· Παπαμάρκου, δ μετά 
τετραετή έν τφ Άρσακείφ εργασίαν προβιβασμός 
μου είς τμηματάρχην καί ή παραίτησίς μου έκ 
τοϋ ’Αρσάκειου, διότι δέν έθεώρησα αξιοπρεπές νά 
έχω καί ιδιωτικήν εργασίαν, άφ’ού μάλιστα έν 
τφ Ύπουργείφ είχον έργασίαν μεγάλην, νά τα
κτοποιήσω τά παρά τού κ. Παπαμάρκου ώς τμη- 
ματάρχου πεπαρφνημένα, δστις έπί τφ άκουσματι 
δτι ε’πεσεν ή Κυβέρνησις καί έρχεται νέος ύπουργός 
έτράπη εις άτακτον φυγήν, μή τολμών νά άτενίση 
τόν νέον ύπουργόν, έθεωρήθη παρα τοϋ κ. Παπα
μάρκου ώς άποπομπή έκ τοϋ ’Αρσάκειου. Η μετά- 
θεσίς μου έκ τού. 'Υπουργείου είς διευθυντήν τού 
Διδασκαλείου ’Αθηνών διά λόγους, οΰς τά ύστερον 
έπελθόντα γεγονότα έν τφ τμήματι τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως μαρτυροϋσιν είς πάντα μή Παπα- 
μάριςον, δεν εινε ικανή νά έμποιήση είς τον κ. 
Παπαμάρκου οΰδένα πρός έμέ σεβασμόν καί νά ά- 
ναγκάση αυτόν νά καλύψη ύπό αισχύνης το πρό- 
σωπον παραβάλλων τήν πολιτείαν έμοϋ καί τήν 
πρός τό καθήκον καί προς τούς διδασκάλους ευλά— 
βειάν μου πρός τά παρ’ αυτού πραχθέντα καί 
πραττόμενα, άτινα θά εινε αιώνιον στίγμα οτι ευ- 
ρέθη άνθρωπός ποτέ καί διδάσκαλος δείξας τοιοϋτον 
καταδιωκτικόν ζήλον κατά τών διδασκάλων τής 
'Ελλάδος, είς οΰς, risum teneatis amici ! εσχε 
τό θράσος νά άφιερώση εσχάτως καί τό ύπό πάσας 
τας όψεις καταγέλαστον βιβλίον του, «τούς Ύ- 
θλους καί τά πράγματα». Ή δέ έπαίσχυντος πρά- 
ξις-. τοϋ κ. Παπαμάρκου νά έργασθή διαβολικώς 
διά μυρίων συκοφαντιών καί ψευδολογιών, ϊνα μέ 
άπολύση έκ τού Διδασκαλείου ’Αθηνών καί τό χεί- 
ριστον νά άποδώση εις εμε, τον μειονοψηφήσαντα, 
τόν διαμαρτυρηθέντα, τήν όντως άγαν επιεική βαθ
μολογίαν τών απολυτηρίων καί προαγωγικών έξε- 
τάσνων, ήτις έτελεΐτο .ύπό τήν προεδρείαν καί τον 
φόβον τοϋ κ. Μιλτιάδου Βρατσανου, γενικού έπι- 
θεωρητοϋ τών δημοτικών σχολείων, συμπραττόντων 
και άλλων καθηγητών μάλιστα, δέ καί τοϋ κ. 
Νικολάου Καραβά, τοϋ φιλτάτου εις τόν κ. Παπα
μάρκον καθηγητοΰ, παρ’ ού δ κύριος τμηματάρχης, 
άν ήσθάνθη ποτέ άγάπην πρός τήν άλήθειαν,δύναται 
νά μάθη τίνα στάσιν έγώ έλαβον έν τή βαθμολογίφ 
έκείνη, προβάλλεται νϋν ώς άπόδειξις ύψηλής συ-νέσε- 
ως ύπέρ τοϋ Διδασκαλείου. Εάν δε θέλη νά μάθη περί 
τούτων πάσαν τήν άλήθειαν, &ς αποταθή καλλιον 
πρός τόν καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Σπυρί
δωνα Βάσην, ού καί ή παιδεία μεγάλη καί ό χα- 

ρακτήρ άδαμάντινος, ΐναίδη δτι παντάπασι δέν 
ήμην τής γνώμης νά γίνωσι πολλοί πρωτοβάθμιοι, 
δτι δέ τοιαύ^ην πάντοτε είχον γνώμην φαίνεται έκ 
τής δλης μου διαγωγής ώς καθηγητοΰ τού Διδα
σκαλείου ’Αθηνών, ώς διευθυντοΰ τοϋ Διδασκαλείου 
Λαρίσης, ένθα φειδωλότατα άπενέμετο δ πρώτος 
βαθμός, έν ω δ κ. Παπαμάρκος μεταξύ 12 μα
θητών άπολυθέντων τούς 8 έχειροτόνει πρωτοβαθ
μίους. “Ας έρωτήση δέ καί τόν φίλον του κ. Σπ. 
Λάμπρον τί συνέβη έν έτει 1881 έν τώ Διδασκαλείφ 
Άθηνών,έπί τής διευθύνσεως τοϋ κ. Μ. Βρατσάνου, 
δτε πάλιν δ κύριος ούτος ύπεστήριζε νά γίνωσι 15 
πρωτοβάθμιοι, έν φ κατά τήν έμήν γνώμην άξιοι 
τοιούτου βαθμού ήσαν μόνον 3 καί ποία δεινή έ'ρις 
άνέφύη έπιμένοντος έμοϋ μέχρι προσωπικής ρήξεως 
πρός τόν διευθυντήν νά μή γείνωσι πλείονες. Δέν 
μάς λέγει τί συνέβη έν ταϊς προαγωγεκαϊς έξετάσεσί 
τών δημοδιδασκαλισσών έν τώ αύτφ έτει 1891 έπί 
τής προεδρείας πάλιν τού κ. Μιλτιάδου Βρατσά · 
νου, δτε έγώ δέν μετέσχον τοιούτων έξετάσεων ; 
’Αν καί ένταύθα έπεδείχθη ή αυτή έπεείκεια κατά 
τήν βαθμολογίαν, δέν πείθεται δτι άλλαχοϋ πρέπει 
νά άναζητήση τά αίτια καί ούχι είς έμέ ;

Άλλ’ ώς νά μή ήρκουν αί φοβεραί αύται κατ’ 
έμοϋ ψευδολογίας £Γ ών έζήτησεν δ κ. τμηματάρ
χης >ά μοϋ άμαυρώση τήν ύπόληψιν, αναδημοσιεύει 
καί τάς έκθέσεις τής έπιτροπείας, ήτις δέν έκρινεν 
κατά τόν διαγωνισμόν τών βιβλίων τά έμά βι
βλία άξια τού βραβείου. Νομίζω δτι δ βόρβορος 
ούτος καλόν θά ήτο νά έμενεν άκίνητος. Οί κριταί 
δηλ. Χαρίσιος Παπαμάρκου, Φίλιππος Γεωργαντάς, 
’Ιωάννης Πανταζίδης, Σπυρίδων Λάμπρος καί Δ. 
Βικέλας διά τήν κακοδικίαν των ταύτην τήν έ- 
παίσχυντον ούδεμίαν έδωκαν δίκην, διότι τό αμάρ
τημά των ήτο άξιον άλλης τιμωρίας, ούχι λόγων. 
Αλλ’άφ’ού δ κ. τμηματάρχης φέρη καί τό ζή
τημα τοϋτο εις το μέσον, καλόν νομίζομεν νά είπω- 
μεν δσα τότε ύπό γενναιοψυχίας δέν εϊπομεν.

Τοιαϋται είναι αί κατηγορίαι,άς περιέλαβεν έν ένι 
όγκώδει τόμφ δ κ. γενικός έπιθεωρητής καί ταύτας 
πάσας θά άναλύσωμεν καί θά έξελέγξωμεν μίαν 
πρός μίαν, ϊνα φανή είς ποιαν ήθικήν καί διανοητι
κήν κατάστασιν εύρίσκεται δ κ. Χαρίσιος Παπα
μάρκος, είς δν ή Κυβέρνησις έξακολουθεΐ νά παρέχη 
τήν έμπιστοσύνην της καί νά τηρή είς θέσιν με
γάλης ής είναι δλως άνάξιος.

’Εν τοϊς έπομενοις θά άνασκευάσωμεν δΓ επι
σήμων κειμένων τάς ψευδολογίας καί θά πεισθή 
ολος δ κόσμος δτι δ Παπαμάρκος είναι ού μόνον 
κατάπτυστος συκοφάντης, άλλά καί αισχρότατος 
ψευδολόγος. !
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ

Ο κ. Παπαμάρκου,ού τήν πρός τήν άλήθειαν καί 
τήν άρετήν άγάπην θά έκτιμήση κάλλιον δ αναγνώ
στης τοϋ έλέγχου τούτου, προοιμιάζεται έν τώ βι- 
βλίφ του «‘Ύθλοι καί πράγματα» καθ’ δλους τούς 
κανόνας τών έξ έπαγγέλματος συκοφαντών, ψευδο- 
λόγων, λωποδυτών, οϊτινες φερουσιν άείποτε έν τφ 
στόματι την άρετήν, τήν φιλοπατρίαν,,· τήν πρός 
τον πλησίον άγάπην και εύσπλαγχνίαν, τήν ευγέ
νειαν τής ψυχής, ϊνα διά τής έπιπλάστου ταύτης 
αρετής καλύπτωσι τούς σκοπούς των καί άσφαλέ- 
στερον έπιτυγχάνωσι τών δολοφόνων σχεδίων των. 
«.Ούκ έοτιν,ονκ έβτιν, ανακράζει, δ διαβόητος ούτος 
τερατολόγος καί συκοφάντης, δ δεύτερος ούτος 
Ταρτούφος τοϋ Μολιέρου, άδικοϋντα και έπιορκοϋν- 
τα και ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήθαβ&αι, 
άλλά τά τοιαΰτα sig μεν άπαξ και βραχνν χρό
νον αντέχει και βφόδρα γε ήν&ηβεν έπι ταΐς έλ- 
πύβιν, αν τύχη, τ^> χρόνω δέ φωραται και περί 
αύτά κατάρρεΐ.» Καί δέν άρκεϊται είς τό εκφρα
στικόν, τοϋτο κατά τών έπιόρκων καί ψευδολόγων 
τοϋ Δημοσθένους απόφθεγμα, άλλά προσθέτει καί 
Ιδίας του κρίσεις, δι’ ών έκφράζει μετά περισσής 
άγανακτήσεως τό κατά τών ψευδολόγων καί συκο
φαντών μισός του. «Έάν τά πράγματα, λέγει, 
είχον φωνήν, &ά έξέλιπον άπό τοϋ άν9ρωπίνου 
γένουρ οί ύποκριταί, οί ψεύσται, οί ΣΥΚΟΦΑΝ- 
ΤΑΙ, οί δολοπλόκοι, οί ραδιούργοι, δ άνθρώπινος 
βίος θά διέρρεεν δμαλώς καί άθορύβως, ή όντωσις 
τού αγαθού θά εβαινεν άπροσκόπτως καί οί άνθρω
ποι θά εζων βίον άνθρώπινον. .... Δέν ήξεύρω 
διά τί, άλλά πάντοτε ή κακολογία μάλιστα, δέ ή 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ πλήν τής ήθικής καί αισθητικής α
σχήμιας, ήν φύσει ενέχει. μοί έφάνη καί άσύνετόν 
τι πράγμα, μοί έφάνη δτι δέν στοχάζεται τού σκο
πού, δν επιδιώκει, διότι ελέγχει απορίαν πραγμά
των, τών μόνων ικανών νά έκθέσωσι όντως καί 
νά βλάψωσι τόν κακολογούμενον » (Όρα Παπα
μάρκου, Ύθλους καί πράγματα σελ. 5. 6.).

Ό χρηστός . δμως ούτος συγγραφεύς τών άνω 
λόγων μέ τά κροκοδείλεια δάκρυα εις τούς οφθαλ
μούς του, ά ή τοιαύτη τοϋ κόσμου άθλιότης καί ,τής 
ταλαένης πατρίδος γεννώσιν ε’ις τήν ευπαθή καί 
εύγενή αύτοΰ ψυχήν, δέν ώκνησε νά έκδώση ώλό^ 
κληρον τόμον κατ’ έμού, έν ώ μετά προσοχής αξιο
θαύμαστου αποφεύγει νά εϊπη μίαν κάχ άλήθειαν. 
Τόν κ. Παπαμάρκου γινιόσκω άπό είκοσι ήδη 
έ·ςών, λεπτομέρειαι δέ τινες τού κατ’ ιδίαν καί 
δημοσίου αύτοΰ βίου καί. έν Μακεδονίορ καί έν Έλ
λάδι μού ε’χουσι κατ’ αύτού κινήστρ τήν βδελυγμίαν 
καί ε’χω περί αύτορί έσχηματισμένην γνώμην δτι 
εινε ικανός νά διαπράξη παν είδος κακουργήματος,
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πάν είδος άσεβείας καί πρδς τούς γονείς καί πρός 
την πάτρίδα καί πρός τούς συμπολίτάς καί πρός 
τά γράμματπ χυτά. Τοιοϋτος έδείχθη έν Μακεδονία 
αείποτε, τοιοϋτος έν Έλλάδι. ’Επόμενον δέ ητο οτι 
και έν βιβλίω κατ’ έμοϋ, τοϋ έλέγχοντος ανή
κουστα έν τή δημοτική παιδεύσει τής Έλλάίος 
ούχί παραπτώματα, άλλά κακουργήματα,νά δειχθή 
θηριωδέστατος. Μάλιστα δέ δύναται νά καυχηθή 
δτι αύτός ύπερέβαλεν έαυτόν κατά τήν κακουργίαν, 
δ Παπαμάρκου ένταϋ&α έφάνη και έαυτοΰ φαυ
λότερος. Ψευδολογίαι άναιδέσταται, συκοφαντίαι 
κακουργόταται, παραχαράξεις δημοσίων εγγράφων 
θρασύταται, διαστροφαί γεγονότων λωποδυτικώτα- 
ται, τυμβωρυχίαι άνοσιώτάται πληροϋσι τό βιβλίον 
άπό τής πρώτης σελίδος μέχρι τής τελευταίας. 
Και έκπλήσσετάί τις πώς άνθρωπος έχων σώας 
τάς φρένας και κατέχων δημοσίαν θέσην ύψηλήν 
εχεε τό θράσος νά ψεύδηται μετά βοσκηματώδους 
άναισθησίας, άφ’ ού γιγνώσκη δτι ύπάρχει προχει- 
ρότατος δ βλεγχος τοϋ ψεύδους.

Τό βιβλίον τοΰτο άφιεροϊ «είς τούς προϊσταμέ
νους τών 'Ελληνικών πραγμάτων, ϊνα χρησι· 
μεύσγ αύτοις ώς ύπόμνησις νά προσέχωσιν είς 
τήν έκλογήυ των ύργάνων τής έκπαιδεύσεως τοϋ 
λαοΰ, καϊ είς τούς διδασκάλους τοϋ Ελληνικού 
λαοΰ, ινα χρησιμεύση αύτοις κατά τον διδασκαλι
κόν αύτών βίον ώς τέλειον καϊ άμώμητον παρά
δειγμα αποτροπής'». Παρακαλώ τόν αναγνώστην 
νά διατηρή έν νφ τήν εύχήν ταύτην τοϋ συγγρα- 
φέως, ϊνα κατόπιν τοϋ ελέγχου πασών τών ψευ
δολογιών καί συκοφαντιών άποφανθή έν συνειδήσει, 
•Λ » ' » A »' * ' ΤΊ ζ * f.Y ’αν ετς ψε ύ) εις τον κ. 11απα|χαρκου αρ[χοζη η 
ψήσις αΰτη. Ό βίος έμοϋ βύμπας άπό τοϋ 1871 
μέχρι τοϋ 1894 έξήτάσθη μετά μανιώδους έπιμο- 
νήξ, ϊνα εύρεθή τι μεμπτόν, καί δ,τι κατά τήν 
άντίληψιν ή κατά τήν προαίρεσεν τοϋ συγγραφέως 
τών "Υθλων εύρέθη μεμπτόν έγράφη ούχί άπαξ, 
άλλά πλεονάκις. Δέν εχω τήν γνώμην δτι είμαι 
άναμάρτητος, καί μετ’ εύγνωμοσύνης άκούω τούς 
λόγους τών σοφοτέρων έμοϋ καί διδάσκομαι παρ’ 
αύτών τό καλλίτερον.Τοιαύτην άείποτέ έπρέσβευσα 
άρχήν νά τιμώ καί γεραίρω τούς σοφούς καί οι
κείους καί ξένους καί νά ζητώ παρ’ αύτών νά 
μανθάνω καί γίνωμαι καλλίτερος. Καί άν δ κ. 
Παπαμάρκου όντως έξέθετε ίν τφ βιβλίω σφάλμα
τά μου, θά άπεδεχόμην ταύτα καί θά ώμολόγουν 
μάλιστα αύτώ καΐ δημοσία τήν εύγνωμοσύνην μου 
διά τούτο. Άλλά δυστυχώς έν τφ βεβλίφ του 
ούδέν, άπολύτως ούδέν σφάλμα μου έκτίθεται,άλλ’ 
έπλάσθησαν πράγματα άνυπόστατα ή διεστρά- 
φησαν άλλα πρός δυσφημίαν μου. Δέν αποκρύπτω 
δέ δτι κατά τήν άνάγνωσιν τοϋ βιβλίου, ένθα ή 
μία συκοφαντία διαδέχεται τήν άλλην, ζωηρόν 
χαράς μέ κατείχε συναίσθημα, τό μέν διότι έβλε- 
πον δτι τό οικοδόμημα τό διαβολικόν τοϋ Παπα-
'.τχ γ, ;ί X'.' ,γ.Ά- x.·. ·., ,ονχ.’· 

μάρκου, τό έστηριγμένον έπί τοϋ ψεύδους καί τής 
άπάτης, ήδύνατο διά μιάς πνοής έκ θεμελίων νά 
καταρρεύση, τό δέ διότι έδίδετο έν ταύτώ εύκαιρία 
νά καταδειχθή ή Κυκλώπειος τ<?ϋ άνθρώπου τούτου 
κακουργία καί μωρία καί νά γίνωσιν έπί τέλους 
πιστευτοί οί λόγοι ήμών, δτι δ άνθρωπος αύτός 
πρέπει τάχιστα νά άποπεμφθή έκ τοϋ ύπουργείου 
καί έκ τής Ελλάδος αύτής ή νά διορισθή είς θέσεις 
άλλας ύπό κηδεμονίαν πάντοτε, διότι είναι δ 
όλεθρος αύτός.

Έν τή ανασκευή ταύτη δέν πρόκειται περί έμοϋ 
καί τών έργασιών μου, τούτο παρακαλώ νά έχη 
άείποτε πρό οφθαλμών δ άναγνώστης, διότι φαίνεται 
δτι είς καί μόνος έν Έλλάδι ύπάρχει δί κ. Παπα
μάρκου ή τό πολύ καί δύο ή τρεις φίλοι τοϋ Παπα- 
μαρκου έξάρχοντος τοϋ κ. Φ. Γεωργαντα,οί λέγοντες 
δτι άγνοώ τήν παιδαγωγικήν έπιστήμην,σύμπας δέ 
δ άλλος κόσμος έχει περί έμοϋ εύτυχώς άλλην γνώ
μην άλλά πρόκειται νά καταδειχθή είς ποιαν ηθι
κήν κατάστασιν καί διανοητικήν εύρίσκεται δ γε
νικός Διευθυντής τών δημοτικών σχολείων τής 
Ελλάδος, δστις εύεξέλεγκτα πράγματα κατεψεύ- 
σατο μετά κυνικής άναιδείας, φιλοτιμηθείς νά ύπερ- 
βάλη είς μέν τό θράσος τόν Θερσίτην τοϋ Όμήρου, 
είς δέ τήν άναισχυντίαν τόν Λουκιάνειον Άλκιδά- 
μαντα, περιάπτων άδοξίαν μεγάλην είς τήν Ελ
λάδα καθόλου καί είς τόν κλάδον, ού κατά κακήν 
σύμπτωσιν έτάχθη ανώτατος ύπάλληλος. Καί έκ 
τών ψευδολογιών καί συκοφαντιών καί μωρολογη
μάτων τοϋ άνθρώπου τούτου, χ θά έξελέγξωμεν ώς 
τοιαΰτα, άς ΐδη πάς τις πόσον καλώς ήμεΐς γιγνώ- 
σκομεν αύτόν καί θά δικαιώση ήμάς, πιστεύομεν, 
άναλαβόντας νά σώσωμεν τήν παιδείαν άπό τής 
παροιμιώδους τοϋ άνθρώπου τούτου μωρίας καί κα- 
κουργίας. ,χ

Ταΰτα είπόγτες έρχόμεθα εύθύς είς τόν ελεγχον 
επικαλούμενοι τοϋ αναγνώστου τήν προσοχήν. Καί 
πρώτον προτάσσομεν τάς άποφάνσεις τοϋ κ. Παπα
μάρκου αυτολεξεί παραλαμβάνοντες αύτάς έκ τοϋ 
βιβλίου, είτα δέ έπιφέρομεν τήν άνασκευήν έκ τών 
έπισήμων κειμένων, ά είχε πάντα πρό οφθαλμών δ 
Παπαμάρκου συγγράφων τό βιβλίον. ζΈπετ.συνέχ.)

’Η Έλληνομίθεια τοϋ χ. Παπαμίρχου.
Ό χ. Π. εύρε πρόσφορον έδαφος άγυρτίας νά έγχω- 

μιάζη τούς Έλληνας συγγραφείς! Έστω, άς έπιτραπή 
αύτφ νά έγκωμιάζη τ’ον Ήραχλέα. Άλλ’ οφείλει πρώτι
στα πάντων νά έννοή αύτούς. Πόσον δέ χατορδοΐ τοΰτο, 
καταλαμβάνει πας τις έχ τοϋ επομένου χωρίου τοΰ 'Ησιό
δου, ου έν τοϊς Ύθλοις σελ. 224 ποιείται μετάφρασιν. Ό 
Ησίοδος λέγει «καί τε δι” αιγϊ' άησι τανύτριχα' πώεα δ’ 
ουτι, οϋνεχ’έπηεταναι τρίχες αύτών, ουτι διάησιν ΐς ανέμου 
Βορίου. . . > Ό δέ χ. II. μεταφράζει «τρέμει (ύπο τοΰ 
βορρά) ή αίς ή τανύΟριξ, τρέμει χαί τό πρόβατον τό βαΟύ- 
μαλλον !» Άλλ’ δ'Ησ. λέγει ότι τό πρόβατον δέν τρέμει. 
Τί δέ ύπό τοιούτου δεινού έλληνιστοΰ πάσχουσιν δ Πίνδα
ρος καί δ Αισχύλος, δύναται τις νά είχάση, βά άποδείξω- 
μεν δέ χαί ήμεϊς διά μακρών;


