Συνεδρία της Φυσικοµαθηµατ. Σχολής της 21ης Ιουνίου 1923. [σελ. 64]
Παρόντες: Γ. Ρεµούνδος, κοσµήτωρ, Ν. Χατζηδάκης, Θ. Σκούφος, Κ. Κτενάς, Γ.
Ματθαιόπουλος, Π. Ζερβός, Ι. Πολίτης, Κ. Μαλτέζος, Ν. Σακελλαρίου (Κ. Σάββας
διά το πρόγραµµα)
Απόντες: ∆. Αιγινήτης, Κ. Ζέγγελης, ∆. Χόνδρος, Γ.
Αθανασιάδης, Β. Αιγινήτης, Κ. Καραθεοδωρή, Εµ. Εµµανουήλ (και Ι. Γεωργιάδης
διά το πρόγραµµα).
Αρξαµένης της συνεδρίας αναγινώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της
προηγουµένης.
Μετά τούτο ο κ. Κοσµήτωρ προκειµένου περί της συντάξεως του
προγράµµατος του επιόντος ακαδ. έτους […] παρατηρήσεις τινας επί των
διδασκοµένων µαθηµάτων και των εξετάσεων του α’ και β’ έτους του Χηµικού και
του Φυσικού Τµήµατος διεξάγεται δε συζήτησις επί των εφαρµοσθέντων κατά το
λήγον ακαδ. έτος κυρίως ως προς την διδασκαλίαν και την εξέτασιν των γενικών
µαθηµατικών, καταλήξασα εις την απόφασιν όπως επιτροπή εκ του κ. Κοσµήτορος
και του κ. Ματθαιοπούλου ενεργήση παρά τω κ. Υπουργώ της Παιδείας προς […]
ταχυτέραν έκδοσιν του Β. ∆. προς κύρωσιν των κατά τας αρχάς του λήγοντος ήδη
ακαδηµ. έτους ληφθεισών σχετικών αποφάσεων της Σχολής. Επί τη προβλέψει δε της
εκδόσεως του διατάγµατος τούτου η Σχολή αποφασίζει να γίνη το πρόγραµµα του
επιόντος έτους όπως και του λήγοντος.
Επί τούτου η Σχολή προβαίνει εις την σύνταξιν του προγράµµατος, ο δε κ.
Σάββας σηµειώσας τας ώρας και ηµέρας διδασκαλίας του διά τους φαρµακοποιούς
αποχωρεί της συνεδρίας.
[…]
[σελ. 65] Η Σχολή αποφασίζει παµψηφεί να προκηρυχθή η πλήρωσις των δύο
κενών [εκτ. εδρών] της Φυσικής Γεωγραφίας και της Ζωολογίας [...] εκ των πέντε
εκτάκτων εδρών αίτινες είνε 1) των εφηρµοσµένων µαθηµατικών, 2) της Φυσικής
Χηµείας, 3) της Χηµείας των τροφίµων, 4) της [..] των φυσικών επιδηµιών και 5) της
Μηχανολογίας και σχεδίων.
Περί της προτιµητέας µεταξύ τούτων διεξάγεται συζήτησις. Ο κ. Κτενάς
θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθή το χηµικόν τµήµα το οποίον έχει δύο µόνον καθηγητάς
ενώ το µαθηµατικόν έχει πέντε.
Ο κ. Χατζηδάκις θεωρεί ότι πρέπει να πληρωθή η έδρα των εφηρµοσµένων
µαθηµατικών ής η ανάγκη διά τας υπηρεσίας του Κράτους είνε µεγάλη.
Την αυτήν γνώµην έχει και ο κ. Ν. Σακελλαρίου ός µη γνωρίζων ως λέγει τας
ανάγκας του χηµικού τµήµατος περιορίζεται εις το να εκφράση την ανάγκην των
εφηρµοσµένων µαθηµατικών και δη των εµπορικών µαθηµατικών.
Ο κ, Χατζηδάκις αποκρούει την τελευταίαν ταύτην γνώµην περί των
εµπορικών µαθηµατικών.
Ο κ. Ματθαιόπουλος λέγει ότι θεωρεί απαραίτητον να πληρωθή ή η της
Μηχανολογίας και σχεδίων ή της Φυσικής Χηµείας. Επειδή όµως το τελευταίον
τούτο µάθηµα διδάσκεται υπό του κ. Ζέγγελη προκύπτει µεγαλυτέρα η ανάγκη της
πληρώσεως της έδρας της Μηχανολογίας και σχεδίων.
Ο κ. Κτενάς παρατηρεί ότι δεν έχουν ορισθή διά νόµων τα προσόντα των
υποψηφίων διά την έδραν ταύτην.
Ένεκα τούτων πάντες οι καθηγηταί προσχωρούντων και των µαθηµατικών εις
την γνώµην περί ενισχύσεως του Χηµικού τµήµατος δίδουν ψήφον περί προτιµήσεως
της πληρώσεως της [...] κενής έδρας της Φυσικής Χηµείας, πλην του κ. Χατζηδάκι,
ός ψηφίζει υπέρ της προτιµήσεως της έδρας της Μηχανολογίας και σχεδίων.
[...]
Μεθ’ ό ελύθη η συνεδρία.
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Ο Κοσµήτωρ
Π. Ζερβός
Οι Καθηγηταί
Κ. ∆. Ζέγγελης
Κ. Μαλτέζος
Κων. Α. Κτενάς
Ι.Χ. Πολίτης
Θ. Σκούφος
Ν. Σακελλαρίου
[Για την δακτυλογράφηση Α. Τσεκούρας, µε επιφύλαξη για λάθη λόγω γραφικού
χαρακτήρα του πρωτοτύπου και της ποιότητος σαρώσεως του τόµου. Το αρχείο της
σαρώσεως είναι διαθέσιµο από την ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (http://www.archive.uoa.gr/)]
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