Πρακτικά Φιλοσοφικής Σχολής, τόµος 7, σελ. 343
Εν Αθήναις σήµερον τη 27η Νοεµβρίου του έτους 1895, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 3η µ.µ. κληθείσης της Φιλοσοφικής Σχολής εις συνεδρίαν υπό του κοσµήτορος
αυτής κ. Σπ. Σακελλαροπούλου συνήλθον οι καθηγηταί αυτής κ.κ. Σπ.
Σακελλαρόπουλος, Αναστ. Χρηστοµάνος, Γ. Μιστριώτης, Κωνστ. Μητσόπουλος, Χρ.
Παπαδόπουλος, ∆ηµ. Κοκκίδης, Ιω. Χατζηδάκις, Τιµ. Αργυρόπουλος, Γ. Χατζηδάκις,
Κυπ. Στέφανος, Σπ. Λάµπρος, Σπ. Βάσης, ∆. Πατσόπουλος, Παύλος Καρολίδης και
Σπ. Μηλιαράκης.
Αναγνωσθέντων και επικυρωθέντων των πρακτικών της προηγουµένης
συνεδρίας, ο κ. Κοσµήτωρ λέγει ότι θέµα της παρούσης συνεδρίας είνε η κρίσις περί
της επί υφηγεσία διατριβής του διδάκτορος των Φυσικών επιστηµών Κωνστ. Ζέγγελη
«περί χηµικής συγγενείας» διανεµειθείσα εγκαίρως τοις κ.κ. καθηγηταίς της Σχολής
και αναγινώσκει την από 4 Νοεµβρίου ε.ε. αναφοράν τούτου προς την Κοσµητείαν
αιτουµένου να υποστή την επί υφηγεσία του µαθήµατος της «Γενικής Χηµείας»
δοκιµασίαν, αναφέροντος δ’ εν αυτή και τα διάφορα εργαστήρια εις ά ησκήθη
πρακτικώς εν τω κλάδω τούτω των φυσικών επιστηµών. Παρακαλεί δε ο κ.
Κοσµήτωρ όπως οι αρµόδιοι καθηγηταί εκφέρωσι την αυτών γνώµην επί της άνω
διατριβής τού κ. Ζέγγελη.
Ο καθηγητής της Γεν. Χηµείας κ. Αναστ. Χρηστοµάνος λαβών επί τούτω τον
λόγον είπε τα εξής:
Η υπό του διδάκτορος των φυσικών επιστηµών κ. Κωνστ. Ζέγγελη
υποβληθείσα εις την Σχολήν επί υφηγεσία διατριβή πραγµατεύεται περί της χηµικής
συγγενείας δηλαδή της έλξεως εκείνης της ύλης προς την ύλην, αποτέλεσµα της
οποίας είναι η χηµική ένωσις.
[...]
[σελ. 347] [...] Καθόλου ειπείν, η διατριβή ήν ο κ. Ζέγγελης υπέβαλεν εις την
Σχολήν ηµών, όπως αύτη κρίνη την ικανότητα αυτού εις το γράφειν, το σκέπτεσθαι,
το πειραµατίζειν και εις το ανοικοδοµείν επιστηµονικά συµπεράσµατα, εν ενί λόγω
εις το προαλείφεσθαι προς επιχείρησιν αυτοτελούς την πρόοδον υποσχοµένης
επιστηµονικής ερεύνης, δέον να κριθή επιτυχής και να αποσπάση υπέρ αυτού τον
έπαινον αυτής.
[σελ. 348] Και το ήθος του νέου, όν ως µαθητήν ποτε και νυν ως φιλοτίµως
µετ’ αυταπαρνήσεως παρέχοντά µοι την συνδροµήν του δίκην δωρεάν εργαζοµένου
επιµελητού εν τω χηµείω µου κατά βάθος εγνώρισα και εξετίµησα, ο χαρακτήρ και
συµπεριφορά, επί πλέον η ακαδηµαϊκή µόρφωσις αυτού είνε τοιαύτη, ώστε
σεµνυνόµενος εγώ ότι ηυτύχησα να εµπνεύσω αυτώ εξ απαλών ονύχων ούτως ειπείν
τον προς το επιστηµονικόν στάδιον έρωτα, προτείνω τη Σχολή να δεχθή αυτόν εις
τους κόλπους ως υφηγητήν. ∆εν αµφιβάλλω δε ποσώς ότι ευδοκιµών και εν τη
διδασκαλία, µετ’ ού πολύ θέλει κριθή άξιος και του τίτλου του συναδέλφου ηµών.
Μετά τον κ. Χρηστοµάνον ο κ.Τ. Αργυρόπουλος λέγει ότι αναγνούς επίσης
την διατριβήν του κ. Κ. Ζέγγελη µετ’ ευχαριστήσεως είδεν ότι είνε γεγραµµένη µετά
πολλής επιµελείας καταδεικνύουσα πολλήν επιστηµονικήν ικανότητα του υποψηφίου,
συµφωνών δε µετά του κ Χρηστοµάνου συνιστά εις την Σχολήν την παραδοχήν της
διατριβής.
Η Σχολή παραδέχεται οµοφώνως την διατριβήν και κρίνει τον υποψήφιον
ικανόν όπως υποστή την νόµιµον προφορικήν δοκιµασίαν ενώπιον αυτής. ∆ιορίζει δε
επιτροπείαν εκ των καθηγητών κ.κ. Α. Χρηστοµάνου, Κ. Μητσοπούλου και Αναστ.
∆αµβέργη όπως, συνερχοµένη υπό την προεδρείαν του κ. Κοσµήτορος, ορίση το θέµα
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όπερ ο υποψήφιος θ’ αναπτύξη ενώπιον της Σχολής και όπερ θέλει παραδοθή αυτώ
προ 24 ωρών κατά τον νόµον.
Μεθ’ ώ ελύθη συνεδρία περί ώραν 4 ½ µ.µ.
Ο Κοσµήτωρ
Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος
Οι Καθηγηταί
Γ. Μιστριώτης
Γ. Ν. Χατζηδάκις
Π. Καρολίδης
Α. Κ. Χρηστοµάνος
Ν. Αποστολίδης
Κ. Μητσόπουλος
Χρ. Παπαδόπουλος
Ι. Ν. Χατζηδάκις

Πρακτικά Φιλοσοφικής Σχολής, τόµος 7, σελ. 349
Εν Αθήναις σήµερον τη 2α ∆εκεµβρίου 1895 ηµέρα Σαββάτω και ώρα 3η µ.µ.
κληθείσης της Φιλοσοφικής Σχολής εις συνεδρίαν υπό του κοσµήτορος αυτής
συνήλθον οι καθηγηταί αυτής κ.κ. Σπ. Σακελλαρόπουλος, κοσµήτωρ, Αν.
Χρηστοµάνος, Γ. Μιστριώτης, Κ. Μητσόπουλος, Χρ. Παπαδόπουλος, ∆. Κοκκίδης,
Ιω. Χατζηδάκις, Γ. Χατζηδάκις, Κυπάρ. Στέφανος, Σπ. Λάµπρος, Σπ. Βάσης, ∆ηµ.
Πατσόπουλος, Π. Καρολίδης, Σπ. Μηλιαράκης, Α. ∆αµβέργης και Νικ. Αποστολίδης.
Αναγνωσθέντων και επικυρωθέντων των πρακτικών της προηγουµένης
συνεδρίας, ο κ. κοσµήτωρ κοινοποιεί τη Σχολή το υπ’ αριθ.22.380/23.438 του
Υπουργείου περί εγκρίσεως της αποφάσεως της Σχολής ως προς τον υφηγητήν Αθ.
Καραγιαννίδην επιτρέπεται εις αυτόν να διδάσκη εν τω Πανεπιστηµίω ως τοιούτος.
Επίσης κοινοποιεί το υπ’ αριθ. 21350/20.803 ε.ε. έγγραφον του Υπουργείου
γνωστοποιούντος ότι «διωρίσθη επί διετίαν πενταµελής επιτροπεία προς πρακτικήν
εξέτασιν των εκ Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής προερχοµένων οι καθηγηταί του Εθν.
Πανεπιστηµίου κ.κ. Κ. Κόντος ως πρόεδρος και οι κ.κ. Σπ. Βάσης, Σπ. Λάµπρος, Χρ.
Παπαδόπουλος και Ν. Πολίτης».
Ο κ. Ιω. Χατζιδάκις παρατηρεί ότι δεν γίνεται διάκρισις εις ποίαν Σχολήν ή εις
ποίον τµήµα εαν ανήκωσιν οι πτυχιούχοι ούτοι θα εξετάζονται υπό της άνω
επιτροπείας. Η Σχολή κρίνουσα εύλογον την παρατήρησιν του κ. Ιω. Χατζηδάκι
αναθέτει εις τον κ. κοσµήτορα όπως ζητήση διασάφησιν παρά του Υπουργείου επί
του εγγράφου τούτου.
Μετά τούτο ο κ. Κοσµήτωρ λέγει ότι συµφώνως µε τα υπό της Σχολής εν τη
προηγουµένη αυτής συνεδρία αποφασισθέντα εκάλεσε χθες την εκλεγείσαν
επιτροπείαν εκ των καθηγητών κ.κ. Α. Χρηστοµάνου, Κ. Μητσοπούλου και Αν.
∆αµβέργη, ήτις συνελθούσα τη τρίτη µ.µ. ώρα ώρισεν το θέµα όπερ ο υποψήφιος
υφηγητής της Γεν. Χηµείας κ. Κων. ∆. Ζέγγελης πρόκειται ν’ αναπτύξη σήµερον
ενώπιον της Σχολής το εξής: «Τίνες αι επικρατούσαι αρχαί εν τη ταξινοµήσει των
χηµικών στοιχείων» και όπερ παρεδόθη εις αυτόν αµέσως, ήτοι προ 24 ωρών, ως ο
νόµος κελεύει.
[Σελ. 350] Μεθ’ ό κληθείς ο υποψήφιος ανέπτυξεν ενώπιον της Σχολής το
άνω θέµα, µετά το τέλος δε της αναπτύξεως ταύτης τινές των κ.κ. καθηγητών
απέτειναν αυτώ ερωτήσεις επί διαφόρων αντικειµένων.
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Αποχωρήσαντος κατόπιν του υποψηφίου, ο κ. ∆αµβέργης λέγει ότι µη
δυνηθείς να παραστή κατά την προηγουµένην συνεδρίαν της Σχολής εκφέρει νυν την
γνώµην του επί της διατριβής του υποψηφίου υφηγητού «περί χηµικής συγγενείας».
Η διατριβή αύτη, λέγει, γεγραµµένη µετά πολλής επιστηµονικής ακριβείας ελέγχει
τον συγγραφέα καλώς κατηρτισµένον και µετά πολλής επιστηµονικής µεθόδου και
εµπειρίας εργαζόµενον, άξιον δε να καθέξη τον τίτλον του υφηγητού.
Μετά τούτο η Σχολή ερωτηθείσα υπό του κ. Κοσµήτορος κρίνει τον κ. Κων. ∆.
Ζέγγελην παµψηφεί δεκτόν ως υφηγητήν του µαθήµατος της Γενικής Χηµείας εν τω
Εθν. Πανεπιστηµίω.
Κληθέντος κατόπιν του υποψηφίου και κοινοποιηθείσης αυτώ της αποφάσεως
της Σχολής, ελύθη η συνεδρία περί ώραν 4 ½ µ.µ.
Ο Κοσµήτωρ
Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος
Οι Καθηγηταί
Χρ. Παπαδόπουλος
(δυσανάγνωστο)
Ι. Ν. Χατζηδάκις
Γ. Ν. Χατζιδάκις
Π. Καρολίδης
Μαργαρίτης Ευαγγελίδης
Κυπ. Στέφανος
Σπ. Λάµπρος
Σ. Μηλιαράκης
Α. Κ. Χρηστοµάνος
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