ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Θ. ΖΕΡΒΑΣ
Επί τη Εικοσιπενταετηρίδι της Καθηγεσίας τούτου εν τω Πανεπιστηµίω)
Αθηνών (1939 — 1964)

Την 5ην Απριλίου 1964 συνεπληρώθησαν 25 έτη, αφ' ότου ο Καθηγητής κ.
Λεωνίδας Ζέρβας ανέλαβε τα καθήκοντά του ως τακτικός Καθηγητής Οργανικής
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιευθυντής του αντιστοίχου Εργαστηρίου.
Η Ένωσις Ελλήνων Χηµικών, της οποίας πλείστα όσα µέλη είναι µαθηταί του κ.
Ζέρβα, απευθύνει προς αυτόν εγκάρδιον χαιρετισµόν και διακηρύσσει δηµοσία την
ευγνωµοσύνην της Ενώσεως δια το επιστηµονικόν, διδακτικόν και ερευνητικόν αυτού
έργον.
Η διδασκαλία του κ. Ζέρβα, πρότυπον ακριβολόγου αναπτύξεως των βασικών
προβληµάτων της επιστήµης του, αποτελεί δια τους ακροατάς του πηγήν αληθούς
µαθήσεως και αφετηρίαν προς περαιτέρω επιστηµονικήν καλλιέργειάν των. Ξενόγλωσσα
εγχειρίδια, Οργανικής Χηµείας, εις τα οποία καταχωρούνται, ως φυσικόν, µόνον βασικά
επιτεύγµατα της Επιστήµης, περιλαµβάνουν κατά κανόνα και µνηµονεύουν την
επιστηµονικήν συµβολήν του κ. Ζέρβα.
Το έρευνητικόν επιστηµονικόν έργον του κ. Ζέρβα και των συνεργατών του
αποτελεί σηµαντικήν εισφοράν της Χώρας εις την διεθνή επιστηµονικήν άµιλλαν και
τιµά τα Ελληνικά Επιστηµονικά Ιδρύµατα, των οποίων είναι µέλος. Συνηθισµένος να
αποτείνεται πάντοτε εις διεθνές επιστηµονικόν κοινόν, ο κ. Ζέρβας ασχολείται κυρίως
µε ουσιώδη προβλήµατα της επιστήµης του και δεν δηµοσιεύει εργασίας παρά µόνον,
όταν έχη να επίδειξη πράγµατι αξιόλογον ωλοκληρωµένον αποτέλεσµα. Γνωρίζει καλώς,
ότι διακεκριµένοι επιστήµονες ανά τον κόσµον, φίλοι του ή και πρώην συνεργάται του,

παρακολουθούν µετά προσοχής το έργον του. Ίσως το µεγαλύτερον κατόρθωµα του κ.
Ζέρβα είναι το γεγονός, ότι επέδειξεν µεγάλην υποµονήν και αφάνταστον αντοχήν εις
το να ασχολείται εις την Ελλάδα µε σοβαρά προβλήµατα της επιστήµης του υπό
εξαιρετικώς σκληράς συνθήκας επιστηµονικής εργασίας. Και τούτο καθ'ήν στιγµήν ήτο
δι'αυτόν εξαιρετικώς απλούν πράγµα να ανεύρη διακεκριµένην θέσιν εις ερευνητικά
ιδρύµατα ή εις Πανεπιστήµια της Ευρώπης και Αµερικής, όπου είχεν ήδη
σταδιοδροµήσει εις νεαράν ηλικίαν. Ακριβώς η πείρα της ελληνικής πραγµατικότητος
είναι εκείνη που ενέπνευσεν εις τον κ. Ζέρβαν το πάθος δια δύο ζητήµατα: το πρόβληµα
υποτροφιών και την δηµιουργίαν εν Ελλάδι καλλιτέρων συνθηκών διεξαγωγής
ερευνών.
Ακόµη και πέραν του καθαρώς ακαδηµαϊκού του λειτουργήµατος, ο κ. Ζέρβας
ευρίσκεται πάντοτε εις την διάθεσιν και την υπηρεσίαν του Κράτους. Εις την
περίπτωσιν του κ. Ζέρβα, ως και εις άλλας αναλόγους περιπτώσεις, η υπηρεσία προς το
Ελληνικόν Κράτος δεν επισηµαίνει απλώς υπαλληλικήν ιδιότητα, αλλά σηµαίνει κυρίως
απεριόριστον — και αυτονόητον — αγάπην προς την Χώραν, πλήρη αφοσίωσιν προς το
καθήκον, υποδειγµατικήν αξιοπρέπειαν και αρετήν.
Η Ένωσις Ελλήνων Χηµικών έχει ένα πρόσθετον λόγον να εκφράση δηµοσία
ευχαριστίας προς τον κ. Ζέρβαν. Είτε ως µέλος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, είτε ως
µέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού, είτε ως απλούν µέλος της Ενώσεως,
έδειξε πάντοτε συναδελφικόν ενδιαφέρον δια τα προβλήµατα αυτής και εβοήθησεν
σηµαντικώς εις την προώθησιν του κλάδου µας.
Εις την προσπάθειάν µας να σκιαγραφήσωµεν δι' ολίγων την µέχρι τούδε
επιστηµονικήν και δηµοσίαν δράσιν του Καθηγητού κ. Ζέρβα, είµεθα υποχρεωµένοι να
λάβωµεν υπ' όψιν και να σεβασθώµεν την γνωστήν µετριοφροσύνην αυτού. Ως εκ
τούτου θα ακολουθήση απλώς ξηρός απολογισµός του έργου του, το οποίον εις κάθε
έκφανσιν και εις τελικήν ανάλυσιν είναι έργον πράγµατι εθνικόν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΡΑΣΙΣ
Ο Καθηγητής κ. Λεωνίδας Ζέρβας εγεννήθη εν Μεγαλοπόλει της Αρκαδίας την 21ην Μαΐου 1902.
Μετά την αποπεράτωσιν των γυµνασιακών του σπουδών (1914- 1918) εις την Καλαµάταν, εφοίτησεν επί
δύο έτη (1918-1920) εις το Χηµικόν τµήµα της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ακολούθως εφοίτησεν επί τέσσαρα έτη (1921 - 1924) εις το Χηµικόν τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου του Βερολίνου. Το έτος 1926 ανηγορεύθη διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου του
Βερολίνου.
Μετά τας σπουδάς εν Βερολίνω, ο κ. Ζέρβας ειργάσθη επί δέκα συνεχή έτη, και συγκεκριµένως κατά
τα έτη 1925 - 1934, ερευνητικώς επί θεµάτων Οργανικής Χηµείας και της συναφούς προς αυτήν Βιοχηµείας
εις διαφόρους εµµίσθους θέσεις εις το εν ∆ρέσδη της Γερµανίας και υπό την ∆ιεύθυνσιν του αειµνήστου
Καθηγητού Max Bergmann2 Kaiser-Wilhelm Institut, εν εκ των Ινστιτούτων της Kaiser-Wilhelm
Gesellschaft (ήδη Max Planck Gesellschaft ονοµαζόµενης). Κατά το πρώτον έτος ήσχολήθη κυρίως µε την
εκπόνησιν της διδακτορικής του διατριβής. Εν συνεχεία και µετά την αναγόρευσίν του ως διδάκτορος,
εχρηµάτισεν επί τρία έτη και πλέον (1926-1929) επιστηµονικός συνεργάτης, προαχθείς ακολούθως κατά το
έτος 1929 εις Προϊστάµενον (Abteilingsleiter) του ενός εκ των δύο τµηµάτων του ως άνω Ινστιτούτου, του
καθαρώς επιστηµονικού τµήµατος, του τµήµατος της Οργανικής Χηµείας. Την θέσιν του Προϊσταµένου του
επιστηµονικού τµήµατος, ο κ. Ζέρβας διετήρησε επί πέντε και πλέον έτη (1929- 1934), υπό την ιδιότητά του
δε ταύτην ανεπλήρωνεν εις την ∆ιεύθυνσιν του Ινστιτούτου, κωλυόµενον ή απουσιάζοντα, τον ∆ιευθυντήν
αυτού.
Το έτος 1933 ο Bergmann, ακολουθών την τύχην πολλών άλλων διακεκριµένων επιστηµόνων,
εξηναγκάσθη υπό του χιτλερικού καθεστώτος, παρά τας διαµαρτυρίας της Kaiser-Wilhelm Gesellschaft, εις
παραίτησιν και ανεχώρησε δι' Αγγλίαν. Κατόπιν παρακλήσεως του Bergmann και της Kaiser-Wilhelm
Gesellschaft, ο κ. Ζέρβας παρέµεινεν εις την θέσιν του και ήσκησε µέχρι της αποχωρήσεώς του καθήκοντα
∆ιευθυντού, ασχοληθείς κυρίως µε την συνέχισιν εν εξελίξει ευρισκοµένων επιστηµονικών ερευνών. Μετά
την αποπεράτωσιν αυτών, απεχώρησε κατά τάς αρχάς του 1934 οικειοθελώς της θέσεώς του, παραδώσας την
υπηρεσίαν εις τον ακόµη και σήµερον ∆ιευθυντήν του ως άνω Ινστιτούτου Καθηγητήν κ. W. Grassmann. Η
αποχώρησις αύτη του κ. Ζέρβα ήτο πράξις διαµαρτυρίας δια την συµπεριφοράν του καθεστώτος εκείνου
προς τον διάσηµον διδάσκαλον και φίλον του M. Bergmann.
Κατά τα έτη 1934-1936 ο κ. Ζέρβας ειργάσθη επιστηµονικώς, πάλιν από κοινού µετά του M.
Bergmann, εις το εν Νέα Υόρκη Rockefeller Institute for Medical Research κατόπιν µετακλήσεως
αµφοτέρων υπό του Ιδρύµατος Rockefeller, το οποίον ανέλαβεν τας σχετικάς δαπάνας και διέθεσε τα προς
έρευναν απαιτούµενα µέσα.
Τον Οκτώβριον του έτους 1937 ο κ. Ζέρβας διωρίσθη τακτικός Καθηγητής της Οργανικής Χηµείας
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Κατ’ Απρίλιον του έτους 1939 ο κ. Ζέρβας µετεκλήθη εις το
Πανεπιστήµιον Αθηνών, όπου έκτοτε υπηρετεί ως τακτικός Καθηγητής της Οργανικής Χηµείας και
∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Οργανικής Χηµείας διαδεχθείς τον λόγω ορίου ηλικίας αποχωρήσαντα της
υπηρεσίας αείµνηστον Καθηγητήν Γ. Ματθαιόπουλον3.
Το έτος 1956 ο κ. Ζέρβας εξελέγη τακτικόν µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών.
Το έτος 1960 ανηγορεύθη επίτιµος διδάκτωρ του ιστορικού και διασήµου Πανεπιστηµίου της
Βασιλείας (Bâle), το οποίον κατά το έτος εκείνο εώρτασεν την 500ετηρίδα της ιδρύσεώς του. Όπως αναφέρει
το σχετικόν ψήφισµα, η τιµητική αύτη διάκρισις εγένετο εις αναγνώρισιν της συµβολής του εις την
διερεύνησιν της Χηµείας των Πρωτεϊνών.
Κατόπιν ειδικής µετακλήσεως, ο κ. Ζέρβας ειργάσθη ερευνητικώς κατά το έτος 1956 επί τέσσαρας
µήνας και κατά το ακαδηµαϊκόν έτος 1957-1958 επί δέκα µήνας ως Visiting Scientist εις το εν Washington
D.C. – Bethesda National Cancer Institute, έν εκ των Εθνικών Ινστιτούτων Υγιεινής του Υπουργείου
Παιδείας, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής των Η.Π.Α., το οποίον ανέλαβεν όλας τας σχετικάς δαπάνας.
Ο κ. Ζέρβας είναι µέλος διαφόρων Επιστηµονικών Οργανώσεων και Εταιρειών ως της Ενώσεως
Ελλήνων Χηµικών, της Αµερικανικής Χηµικής Εταιρείας, της Χηµικής Εταιρείας Λονδίνου, της Ελβετικής
Χηµικής Εταιρείας κλπ.
Μεταπολεµικώς και κατόπιν ειδικής προσκλήσεως, ο κ. Ζέρβας έδωσεν διαλέξεις επί θεµάτων της
ειδικότητός του εις τα Πανεπιστήµια Βασιλείας, Σικάγου, Μονάχου, εις το Πανεπιστήµιον Yale (New Haven,
Conn.), εις το Ινστιτούτον Weizmann του Ισραήλ. Επίσης εις διεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια και Συµπόσια
συνελθόντα µεταπολεµικώς κατά καιρούς εις Βασιλείαν, Οξφόρδην, Μόναχον, Μόσχαν, Ζυρίχην, Αθήνας, ο
κ. Ζέρβας προέβη εις επιστηµονικάς ανακοινώσεις επί πορισµάτων επιστηµονικών ερευνών, αι οποίαι
διεξήχθησαν εις το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εις τα διεθνή Συνέδρια
Χηµείας ο κ. Ζέρβας κατά κανόνα προεδρεύει ενός των τµηµάτων αυτών*, ενώ εις διεθνή Ειδικά Συµπόσια,
π.χ. επί αµινοξέων-πρωτεϊνών, κατά κανόνα προεδρεύει των εργασιών των Συµποσίων.
Υπό την ιδιότητά του ως Καθηγητού Οργανικής Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. Ζέρβας
είναι µέλος του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, του οποίου επανειληµµένως διετέλεσεν Πρόεδρος, και του
Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου, του οποίου επανειληµµένως διετέλεσεν Γενικός Γραµµατεύς. Εκτός
της ex officio συµβολής του ταύτης προς επίλυσιν διαφόρων ζητηµάτων των χηµικών και υγειονοµικών
Υπηρεσιών του Κράτους, ο κ. Ζέρβας προσέφερεν τας υπηρεσίας του εις την χώραν —πάντοτε άνευ αµοιβής
τινος —ως Πρόεδρος ή µέλος διαφόρων ειδικών επιτροπών, αι οποίαι συνεστήθησαν κατά καιρούς δια την
προώθησιν ή έξέτασιν ωρισµένων προβληµάτων. Ούτω π.χ. η υπό την Προεδρίαν του παρά τω Υπουργείω

Συντονισµού (1948-1951) Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, κατέστρωσεν πρόγραµµα ταχείας
προωθήσεως της Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως και προέβη, δαπάναις της Αµερικανικής Κυβερνήσεως, εις
την ανασυγκρότησιν της Σιβιτανιδείου Σχολής ως και εις την ίδρυσιν εις τας επαρχίας της Χώρας και
εξασφάλισιν της λειτουργίας δεκάδας και πλέον Τεχνικών Σχολών, αι οποίαι µόλις εσχάτως µετετράπησαν
εις Κρατικάς Σχολάς. Η κατά την αυτήν ως άνω χρονικήν περίοδον, δαπάναις της Αµερικανικής
Κυβερνήσεως επιτευχθείσα ανασυγκρότησις των Εργαστηρίων των Φυσικοµαθηµατικών Σχολών των
Πανεπιστηµίων µας και του Πολυτεχνείου είναι έργον Επιτροπής, εις τας εργασίας της οποίας συµµετέσχεν
ενεργώς και ο κ. Ζέρβας.
Ως µέλος πολυαρίθµων επιτροπών του Υπουργείου Συντονισµού προς µελέτην της ιδρύσεως νέων
Βιοµηχανιών (∆ιυλιστήρια Πετρελαίου, Χηµικών Λιπασµάτων κλπ.) ο κ. Ζέρβας οµού µετά Καθηγητών του
Πολυτεχνείου και συναδέλφων του Χηµικών διέθεσε πολύν χρόνον καί κατέβαλε πολλούς κόπους — επίσης
άνευ αµοιβής τινος, — χωρίς εν τούτοις να υπάρξη ικανοποίησις, ότι τελικώς ελαµβάνετο υπό των αρµοδίων
η ορθή απόφασις.
Εις την αξιόλογον συλλογικήν προσπάθειαν των τελευταίων ετών (1958) δια την µελέτην του
εκπαιδευτικού προβλήµατος της Χώρας, εις την ονοµασθείσαν «Επιτροπήν Παιδείας»4 συµµετέσχεν από της
πρώτης στιγµής και ο κ. Ζέρβας ασχοληθείς κυρίως µε τα προβλήµατα της Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως.
Μετά την ίδρυσιν του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 1950, το πλέον σηµαντικόν
γεγονός των τελευταίων ετών δια την Επιστήµην και εν γένει την Παιδείαν εν Ελλάδι αποτελεί η εν έτει 1958
ίδρυσις του υπό την Προεδρίαν του Βασιλέως Βασιλικού Ιδρύµατος Ερευνών (Β.Ι.Ε)5. Το ίδρυµα τούτο
ιδρύθη χάρις ες την Βασιλικήν πρωτοβουλίαν και εις την ύλικήν συνδροµήν της Αµερικανικής Κυβερνήσεως.
Η ενεργός συµµετοχή του κ. Ζέρβα εις την έναρξιν και επιτυχή διεξαγωγήν του έργου του Β.Ι.Ε. είναι ευρέως
γνωστή, τεκµαίρεται δε και από το αξίωµα του Β' Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος
τούτου, το οποίον κατέχει από της ιδρύσεως του Β.Ι.Ε. (Α' Αντιπρόεδρος ο επίτιµος Εισαγγελεύς του Αρείου
Πάγου κ. ∆. Κιουσόπουλος, πρώην Πρωθυπουργός, ∆ιευθύνων Σύµβουλος µέχρι του 1962 ο Γενικός
∆ιευθυντής του Ι.Κ.Υ. κ. Κ. ∆ηµαράς, από δε του 1963 και εντεύθεν ο Καθηγητής κ. Κ. Αλεξόπουλος).
Κατά το έτος 1964, εις την υπό τον κ. Ι. Παρασκευόπουλον Υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν, ο κ. Ζέρβας
διετέλεσεν Υπουργός Βιοµηχανίας. Κατά την βραχείαν θητείαν του εις το Υπουργείον Βιοµηχανίας ο κ.
Ζέρβας προώθησε σηµαντικώς το ζήτηµα της ιδρύσεως θερµοηλεκτρικού Εργοστασίου προς αξιοποίησιν
της λιγνιτοφόρου περιοχής της ιδιαιτέρας του πατρίδος Μεγαλοπόλεως. Αφ’ ετέρου σχετική πρωτοβουλία
του κ. Ζέρβα ως Υπουργού Βιοµηχανίας απετέλεσε την αφετηρίαν δια την επίλυσιν, κατόπιν πολυετών
αγώνων βασικών αιτηµάτων της Ενώσεώς µας.
Την 5ην Απριλίου 1964, ήτοι την ηµέραν της συµπληρώσεως εικοσιπενταετίας από του διορισµού
του εις το Πανεπιστήµιον Αθηνών, ο κ. Ζέρβας διωρίσθη Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενεργείας. Ήτο η πρώτη φορά, κατά την οποίαν ο κ. Ζέρβας ανελάµβανεν και δευτέραν θέσιν (πάντως
αµισθί). Η Ένωσις Ελλήνων Χηµικών χαίρει ιδιαιτέρως, ότι διακεκριµένον αυτής µέλος εκλήθη να θέση εις
την διάθεσιν της Χώρας την µακροχρόνιον και πολύπλευρον πείραν του επί ζητηµάτων οργανώσεως της
επιστηµονικής ερεύνης. Καθ' όλην την διάρκειαν της επί 27 έτη θητείας του εις τα Πανεπιστήµια της Χώρας,
ο κ. Ζέρβας ουδέποτε ήσκησεν επάγγελµα ούτε ανέλαβεν άλλην τινά θέσιν δηµοσίαν ή ίδιωτικήν.
Ολίγους µήνας µετά την κατ' Απρίλιον 1939 ανάληψιν υπό του κ. Ζέρβα των καθηκόντων ως
Καθηγητού του Πανεπιστηµίου Αθηνών εκηρύχθη ο πόλεµος. Επηκολούθησεν η εποχή δόξης και τραγικών
περιπετειών της χώρας. Καθ' όλην την διάρκειαν της πολεµικής περιόδου το Εργαστήριον Οργανικής
Χηµείας ήτο επιτεταγµένον από τας Αρχάς Κατοχής6. Η απώλεια ή η αχρήστευσις σχεδόν ολοκλήρου του
τεχνικού εξοπλισµού του Εργαστηρίου συνεπεία της πολυετούς ταύτης επιτάξεως ως και συνεπεία των
γεγονότων του ∆εκεµβρίου 1944 κατέστησαν και µετά την απελευθέρωσιν, επί πολλά έτη εξαιρετικώς
δυσχερή όχι µόνον την διεξαγωγήν ερευνών αλλά και την διεξαγωγήν των ασκήσεων των φοιτητών. Το
Πανεπιστήµιον Αθηνών απωλέσαν κατά την διάρκειαν των εθνικών περιπετειών σχεδόν όλην την
προπολεµικώς σηµαντικήν κινητήν περιουσίαν του και γλίσχρως επιχορηγούµενον υπό του Κράτους,
ασήµαντους µόνον πιστώσεις ηδύνατο να διάθεση την έποχήν εκείνην δια τα Εργαστήριά του. Η λειτουργία
του Εργαστηρίου Οργανικής Χηµείας εξησφαλίζετο, έστω και µε περιωρισµένα µέσα, χάρις εις τας
προσωπικάς ενεργείας του κ. Ζέρβα πλησίον της Ελληνικής Βιοµηχανίας ή Ιδρυµάτων του εξωτερικού
ακόµη και χάρις εις προαιρετικάς προσφοράς των φοιτητών.
Η συνέχισις του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου και η διεξαγωγή των ασκήσεων των φοιτητών
εις ικανοποιητικήν κλίµακα κατέστη δυνατή µόλις από του έτους 1950, ότε δαπάναις της Αµερικανικής
Βοηθείας προς την Ελλάδα συνεπληρώθη η ανασυγκρότησις του Εργαστηρίου και µάλιστα εις επίπεδον
ανώτερον του προπολεµικού7. Αλλά και πάλιν αι έκτοτε υπό του Πανεπιστηµίου χορηγούµενοι πιστώσεις
(ολίγαι δεκάδες χιλιάδων δραχµών κατ' έτος) πολλάκις δεν ηδύναντο να καλύψουν ούτε τας δια τας ασκήσεις
ενός διαρκώς αυξανοµένου αριθµού φοιτητών απαιτουµένας δαπάνας.
Ειδικαί επιχορηγήσεις8 προς το Πανεπιστήµιον Αθηνών δια το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας,
κατόπιν σχετικών αιτήσεων του κ. Ζέρβα, εκ του Ιδρύµατος Rockefeller και της Υπηρεσίας ∆ηµοσίας
Υγείας του Υπουργείου Προνοίας και Υγιεινής των Η.Π.Α. κατά τα έτη 1950 - 1957, κατέστησαν δυνατήν
την ίδρυσιν και λειτουργίαν αξιολόγου ερευνητικού τµήµατος εις το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας. Η εν
συνεχεία λειτουργία του τµήµατος τούτου εξησφαλίσθη επίσης χάρις εις ειδικάς επιχορηγήσεις, αυτήν την
φοράν Ελληνικού Ιδρύµατος, του Β.Ι.Ε., προς το Πανεπιστήµιον Αθηνών9.
Το πλέον φωτεινόν σηµείον της επιστηµονικής δραστηριότητος του Εργαστηρίου Οργανικής
Χηµείας υπήρξεν η εκπόνησις υπό πολλών νεαρών πτυχιούχων του Χηµικού Τµήµατος και υπό την

προσωπικήν καθοδήγησιν του Καθηγητού κ. Ζέρβα διδακτορικών διατριβών10. Ολαι αι διατριβαί αύται εν
συνεχεία εδηµοσιεύθησαν εις έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά, τα αποτελέσµατα δε µερικών εξ αυτών
αναφέρονται ακόµη εις διδακτικά συγγράµµατα του εξωτερικού προς χρήσιν φοιτητών.
Το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας στεγάζεται ακόµη και σήµερον εις το παλαιόν κτήριον του
Χηµείου του Πανεπιστηµίου. ∆ύο µικραί πεπαλαιωµέναι αίθουσαι ασκήσεων φοιτητών και 6 µικρά δωµάτια
αποτελούν τους χώρους, εις τους οποίους επιτελείται το διδακτικόν και ερευνητικόν έργον του Εργαστηρίου.
Εν τούτοις το πεπαλαιωµένον και πτωχόν Εργαστήριον της οδού Σόλωνος είναι τόσον ευρέως γνωστόν εις το
εξωτερικόν, ώστε δέχεται συχνά καθ' όλην την διάρκειαν του έτους τας επισκέψεις διακεκριµένων ξένων
Καθηγητών, ακόµη και κατόχων βραβείων Nobel. Προ δέκα περίπου ετών απεφασίσθη η ανέγερσις νέου
Χηµείου επί της οδού Ναυαρίνου, εν τούτοις µόλις κατά τα µέσα του εποµένου έτους θα είναι έτοιµον προς
λειτουργίαν. Αι σχετικαί εργασίαι ανοικοδοµήσεως ανεκόπησαν κατ’ έντολήν της Κυβερνήσεως επί 6 και
πλέον έτη και µόλις προ δέκα περίπου µηνών επετράπη η συνέχισίς των και τούτο χάρις εις τους πολυετείς
αγώνας του Χηµικού Τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής και εις την συµπαράστασιν των
Πανεπιστηµιακών Αρχών. Το νέον κτήριον θα δύναται να ασκήση διπλάσιον και πλέον αριθµόν φοιτητών,
διαθέτει δε αρκετούς χώρους δι' επιστηµονικήν έρευναν. Η συµµετοχή του κ. Ζέρβα εις τας προσπαθείας δια
την συνέχισιν της ανεγέρσεως του νέου Χηµείου, είχεν αποφασιστικήν σηµασίαν δια την ευόδωσιν του όλου
έργου.
Το επιστηµονικόν κύρος του κ. Ζέρβα, η σηµασία του εις το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών — και µάλιστα µε σχετικώς περιωρισµένα µέσα —επιτελουµένου επιστηµονικού
έργου, καθώς επίσης αι προσωπικαί του γνωριµίαι µε τους πλέον διακεκριµένους Χηµικούς όλου του
κόσµου αποτελούν δια τους συνεργάτας του κ. Ζέρβα πολύτιµον βοήθειαν εις την σταδιοδροµίαν των, εις το
εσωτερικόν ή εις το εξωτερικόν.
1)

Ο πατήρ του Καθηγητού κ. Λ. Ζέρβα, Θεόδωρος (1872-1959), δικηγόρος, εχρηµάτισεν, όπως και ο πάππος του
Λεωνίδας (1854-1938), επανειληµµένως Βουλευτής Αρκαδίας. Η µήτηρ του Βασιλική (1882-1950), το γένος Γυφτάκη,
εγεννήθη εν Μερόπη Μεσσηνίας. ∆ια την εξ Αρκαδίας οικογένειαν Ζέρβα παραβ. επίσης «Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια». Β' Έκδοσις τόµος 12, σελ. 17.
Ο Καθηγητής κ. Ζέρβας είναι έγγαµος, νυµφευθείς το 1930 την Χίλδεγκαρδ (Hildegard) το γένος Lange.
2)
Ο Καθηγητής Max Bergmann εγεννήθη το 1888 εν Fürth της Γερµανίας και απέθανεν το 1944 εν Νέα Υόρκη. Μετά
την αναγόρευσίν του ως διδάκτορος του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου (1910) εχρηµάτισεν επί πολλά έτη (1911-1918)
βοηθός του µεγάλου Χηµικού Emil Fischer. Υφηγητής ήδη του Πανεπιστηµίου του Βερολίνου, ο Bergmann,
προσελήφθη το έτος 1920 ως Προϊστάµενος (Abteilungsleiter) του τµήµατος Οργανικής Χηµείας του εν Βερολίνω
Kaiser-Wilhelm Institut für Faserforschung, το δε έτος 1922, Καθηγητής πλέον, ανέλαβεν την διεύθυνσιν του εν ∆ρέσδη
νεοϊδρυθέντος Kaiser-Wilhelm Institut. Μετά την αποχώρησίν του (1933) εκ της τελευταίας ταύτης θέσεως εχρηµάτισεν
κατά τα έτη 1934-1936 Associate Member, από δε του έτους 1936 µέχρι του θανάτου του Member του εν Νέα Υόρκη
Rockefeller Institute for Medical Research.
Το ως άνω Ινστιτούτον της ∆ρέσδης κατεστράφη τελείως κατά τους βοµβαρδισµούς της πόλεως (1944). Μετά τον
πόλεµον η έδρα του µετεφέρθη εις Μόναχον, όπου έκτοτε λειτουργεί µετονοµασθέν εις Max-Planck Institut für Eiweissund Lederforschung. ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου τούτου είναι ο Καθηγητής κ. W. Grassmann.
3)
Ο Καθηγητής Γεώργιος Ματθαιόπουλος εγεννήθη εν Πειραιεί το έτος 1873 και απέθανεν το έτος 1958. Το έτος 1896
ανηγορεύθη διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης. Από του έτους 1899 µέχρι του 1912 εχρηµάτισεν Επιµελητής εν
τω Παθολογικώ Ανατοµείω Φυσιολογικής Χηµείας. Το έτος 1912 εγένετο Καθηγητής Οργανικής Χηµείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (παραβ. επίσης Γ. Ματθαιόπουλος επί τη Εικοσιπενταετηρίδι της Καθηγεσίας του, Πυρσός,
Αθήναι, 1938).
*
Παραβ. π.χ. 6ον ∆ιεθνές Συνέδριον Βιοχηµείας, Νέα Υόρκη, Ιούλιος 1964, σελ. προγράµµατος 36.
4)
Παραβ. Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι, 1958.
5)
Παραβ. Επετηρίς 1 (1959), 2 (1960), 3 (1961) και 4 (1962), Βασιλικόν Ίδρυµα Ερευνών, Αθήναι.
6)
Κατά την διάρκειαν της κατοχής ο Καθηγητής κ. Ζέρβας εφυλακίσθη επί πολλούς µήνας διαδοχικώς υπ' αµφοτέρων
των Αρχών Κατοχής, κατ' αρχάς εις τας φυλακάς Καλλιθέας και αργότερον εις τας φυλακάς Αβέρωφ.
7)
Αι προς τον σκοπόν αυτόν διατεθείσαι πιστώσεις εκ µέρους της Αµερικανικής Βοηθείας µέσω του Υπουργείου
Συντονισµού ανήλθον εις περίπου 40.000 δολλάρια.
8)
Αι ειδικαί αύται επιχορηγήσεις ανήλθον περίπου εις 25.000 ∆ολλάρια.
9)
Από της ιδρύσεως του Β.Ι.Ε. αι επιχορηγήσεις του ιδρύµατος τούτου προς το Εργαστήριον Οργανικής Χηµείας
ανέρχονται κατά µέσον όρον κατ'έτος εις 100.000 δραχµών, παραβ. επίσης υποσηµ. 5.
Είναι εξαιρετικώς ευχάριστον, ότι το Πανεπιστήµιον Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείον είναι εις θέσιν να διαθέσουν
και διαθέτουν δι’ αντίστοιχα Εργαστήριά των αξιολόγους πιστώσεις, κατά πολύ µεγαλυτέρας των υπό του
Πανεπιστηµίου Αθηνών δια τα Εργαστήρια του διατιθεµένας.
10)
Οι εκπονήσαντες υπό την άµεσον καθοδήγησιν του κ. Ζέρβα διδακτορικάς διατριβάς εις το Εργαστήριον Οργανικής
Χηµείας κατά χρονολογικήν σειράν αναγορεύσεώς των εις διδάκτορας είναι οι κάτωθι : Κίµων Παναγόπουλος (1940),
Σπυρίδων Αντωνόπουλος (1942), Ειρήνη ∆ηλάρη (1948), Ιφιγένεια Φωτάκη (1950), Παναγιώτης Κατσόγιαννης (1952),
∆ηµήτριος Θεοδωρόπουλος (1953), Γεράσιµος Στελακάτος (1954, έτος εγκρίσεως), Χριστίνα Ζιούδρου (1956),
Χαράλαµπος Κουτσογεωργόπουλος (1958), Στέφανος Κώνστας (1959), Αλέξανδρος Κοσµάτος (1959), Βασιλική
Μπέζα (1960), Νικόλαος Γκέλης (1963), ∆ηµήτριος Μποροβάς (1963), Ευθύµιος Γαζής (1963), Κωνσταντίνος
Γιοβανίδης και Χαράλαµπος Χαµαλίδης (1964, υπό κρίσιν της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής). Παλαιοί µαθηταί και
συνεργάται του κ. Ζέρβα οι κ.κ. Ευάγγελος Μπρίκας, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και Γεώργιος Βαλκανάς επεράτωσαν
τας διδακτορικός των διατριβής εις άλλα εργαστήρια.

