Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικοµαθηµατικής Σχολής 1928-1933, τόµος 7, σελ 198-206

Συνεδρία της 13 Νοεµβρίου 1931
Παρόντες πάντες Νικόλαος Χατζιδάκης, Κοσµήτωρ, ∆ηµήτριος Αιγινήτης, Θεόδωρος Σκούφος,
Κωνσταντίνος Ζέγγελης, Βασίλειος Αιγινήτης, ∆ηµήτριος Χόνδρος, Κωνσταντίνος Κτενάς, Γεώργιος
Αθανασιάδης, Γεώργιος Ματθαιόπουλος, Παναγιώτης Ζερβός, Ιωάννης Πολίτης, Κωνσταντίνος
Μαλτέζος, Νείλος Σακελλαρίου, Εµµανουήλ Εµµανουήλ, Ιωάννης Τρικκαλινός και ο Κυβερνητικός
Επίτροπος κ. Καραθεοδωρής.
Αναγινώσκονται και εγκρίνονται τα πρακτικά.
Προ της ηµερησίας διατάξεως ο κ. Καραθεοδωρής ζητεί τον λόγον αναφέρων τα εξής:
1) ότι αναζητήσας βιβλίον τι εν τη βιβλιοθήκη του Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου δεν ανεύρε αυτό
συνιστά δε επί τη ευκαιρία ταύτη να γείνη γενική καταγραφή και τακτοποίησις των καταλόγων των
βιβλίων.
2) Παρακαλεί του καθηγητάς της Σχολής όπως µέχρι της πρωίας της αύριον υποδείξωσιν αυτώ τους
υποψηφίους οίτινες θα ηδύναντο να λάβωσι µέρος εις την υποτροφίαν Ροκφέλερ επί τη ευκαιρία της
ενταύθα αφίξεως του αντιπροσώπου.
Αποφασίζεται ίνα επιτροπή εκ του Κοσµήτορος και τέως ∆ιευθυντού του Μαθηµατικού
Σπουδαστηρίου καθηγητού κ. Π. Ζερβού προσλαµβάνουσα ως βοηθούς τον διορισθησόµενον
βιβλιοφύλακα και υπάλληλον του Παν/µίου υπό του Πρυτάνεως ορισθησόµενον προβή εις νέαν
γενικήν καταγραφήν των εν ταις βιβλιοθήκαις του σπουδαστηρίου βιβλίων.
Μετά τούτο αναγινώσκεται επιστολή του ∆ιευθυντού του Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου καθηγητού κ.
Κ. Μαλτέζου εκθέτουσα τους λόγους δι’ ους δέον να διορισθή αναπληρωτής του εν εκπαιδευτική
αδεία απουσιάζοντος εις το εξωτερικόν βοηθού του Σπουδαστηρίου και προτείναντος ως τοιούτον την
δίδα Πηνελόπην Κακριδή αριστούχον πτυχιούχον Μαθηµατικών.
Η Σχολή προβαίνει εις απόφασιν υπέρ του διορισµού της δίδος Πηνελόπης Κακριδή ως αναπληρωτού
βοηθού του Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου.
Εν συνεχεία ο κ. ∆ιευθυντής του Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου ανακοινοί επιστολήν εκ Παρισίων του
αυτόθι διαµένοντος βιβλιοφύλακος του Σπουδαστηρίου Αναστασίου Τζώρτζη υποβάλλοντος την εκ
των καθηκόντων αυτού παραίτησιν αποφαινόµενος γνώµην υπέρ της αποδοχής της παραιτήσεως
αυτού.
Η Σχολή προβαίνει εις απόφασιν σύµφωνον τη γνώµη του κ. ∆ιευθυντού.
Ανακοινούται επιστολή του κ. Κ. Μαλτέζου από 2 Ν/βρίου ε.ε. δι’ ης ούτος δηλοί ότι διά λόγους
υγείας αδυνατεί να παραλάβη την βιβλιοθήκην του Μαθηµατικού Σπουδαστηρίου και εποµένως να
εξακολουθήση διευθύνων αυτό ως διευθυντής υποβάλλων την εκ της θέσεως του ∆ιευθυντού του
Σπουδαστηρίου παραίτησιν.
Η Σχολή αποδέχεται την υποβληθείσαν παραίτησιν.
Προκειµένου κατόπιν περί της πληρώσεως της εκτάκτου αυτοτελούς έδρας της Φυσικής Χηµείας ο κ.
Μαλτέζος σχετικώς προς την έκθεσιν της επιτροπής απευθύνει τα εξής δύο ερωτήµατα.
1) Τι εννοεί ο εκ των µελών της Επιτροπής κ. Κ. Ζέγγελης γράφων περί των εργασιών του υποψηφίου
κ .Τσαµαδού ότι είναι ασθενέστεραι ή στενώτεραι των δύο άλλων.
2) Μήπως τα δύο έτερα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Γ. Ματθαιόπουλος και Γ. Αθανασιάδης αδικούσι τον
υποψήφιον κ. Παπακωνσταντίνου εκφραζόµενοι εν τη εκθέσει των ότι «υστέρησεν ούτος προς τούτοις
κατά τα τελευταία έτη και ως προς τον διδακτικόν ζήλον ον πάντες ανέµενον παρ’ αυτού και δή ως
προς την µόρφωσιν και προπαρασκευήν των φοιτητών» διότι όπως αυτός µανθάνει ο κ.
Παπακωνσταντίνου τουναντίον ου µόνον εξεπλήρωσε το καθήκον του ανελλιπώς αλλά και τους
απουσιάζοντας επί τινα χρόνον ετέρους δύο επιµελητάς αντικατέστησεν επιτυχώς.
Ο κ. Ζέγγελης απαντών εις τον κ. Μαλτέζον λέγει τα εξής:
Εκ της απλής αναγνώσεως της εκθέσεώς µου προκύπτει τούτο: Αι πρωτότυποι ανακοινώσεις του κ.
Τσαµαδού είνε δύο. Η µία περί χρωµιοκυανιούχων αλάτων τινων είνε εργασία αναφεροµένη
αποκλειστικώς εις την ανόργανον Χηµείαν και ουχί την Φυσικήν Χηµείαν. Η ετέρα η αναγοµένη εις
την Φυσικήν Χηµείαν είνε ως γράφει και εν τη εκθέσει συνέχεια ή συµπλήρωµα της διδακτορικής
αυτού διατριβής. Η επί του ιδίου µόνον θέµατος ως διδακτορικής διατριβής ενασχόλησις η µη έρευνα
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και εις άλλο θέµα και περιορισµός των κρινοµένων δια την προκειµένην έδραν εργασιών του
υποψηφίου πραγµατικώς εις µίαν δικαιολογεί τους χαρακτηρισµούς τούτους.
Ο κ. Αθανασιάδης απαντών εις την ερώτησιν του κ. Μαλτέζου παρατηρεί ότι κατά τα τελευταία έτη,
κατά τας υπό των φοιτητών παρασχεθείσας πληροφορίας, αι ασκήσεις και η βοηθητική προπαίδευσις
αυτών εις την Φυσικήν Χηµείαν ητόνισαν.
Μολονότι δεν δυνάµεθα να ισχυρισθώµεν ότι τούτο οφείλεται αποκλειστικώς εις τον αρµόδιον
επιµελητήν, θεωρούµεν ουχ ήττον ότι έπρεπε να επιδειχθή πλειότερος ζήλος περί την µόρφωσιν των
φοιτητών και […] έτι διάφορα κωλύµατα συνετέλεσαν ώστε να καταστή δυσχερές το έργον τούτο.
Ο κ. Ζέγγελης απαντών εις τα υπό του κ. Αθανασιάδου λεχθέντα λέγει: Η αποδοθείσα υπό των κ.κ.
συναδέλφων παραµέλησις υπό του υποψηφίου κ. Παπακωνσταντίνου των ασκήσεων υπήρξεν
ανεξάρτητος όλως της θελήσεώς του.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου άµα τω διορισµώ του εισήγαγε και επιµελώς ήσκει τους τελειοφοίτους εις την
Φυσικήν Χηµείαν και τα µεθόδους τας οποίας δια των υπαρχόντων οργάνων ηδύναντο ούτοι να
ασκηθώσι.
Τούτο µέχρι του 1928 ότε την µόνην υπάρχουσαν µικράν και αυτήν αίθουσαν κατέλαβεν η Ιατρική δια
τας έκτοτε εισαχθείσας ασκήσεις των φοιτητών της Ιατρικής. Εννοείται ότι άνευ αιθούσης τραπεζών
και λοιπών εγκαταστάσεων αίτινες εχρησιµοποιήθησαν υπό των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής ήτο
αδύνατος η εκτέλεσις ασκήσεων.
Όσον αφορά όµως τα µαθήµατα, τοιαύτα εδίδαξεν ανελλιπώς πάντοτε µετ’ επιτυχίας εκλέγων κατ’
έτος ωρισµένα κεφάλαια.
Είναι επίσης ακριβές ότι ως επιµελητής αντικατέστησε το παρελθόν έτος τον απουσιάζοντα κ. ∆άλµαν
και προηγουµένως την δίδα Αναργύρου µε επιµέλειαν αξίαν µνείας ιδιαιτέρας.
Ο κ. Κτενάς παρακαλεί τον κ. Ζέγγελην ως τον ειδικώτερον εκ των µελών της Επιτροπής όπως
διατυπώση ήδη µετά την γενοµένην συζήτησιν τελικώς την γνώµην του περί του προτιµητέου µεταξύ
των δύο υποψηφίων κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Καραγκούνη. Την υπόσχεσιν ταύτην ότι θα εκφέρη
και αυτοτελικώς την γνώµην του την δίδει άλλως τε ο κ. Ζέγγελης εις την έκθεσίν του ο κ. Κτενάς θα
επεθύµη να ακούση εάν µεταξύ των δύο ανωτέρω εξ ίσου ικανών υποψηφίων υπάρχη τεκµήριον τι
υπέρ του ενός ή του άλλου.
Ο κ. Ζέγγελης. Ως σαφώς διαλαµβάνω εις την έκθεσίν µου εξέθεσα τα της ικανότητος των υποψηφίων
όλως αντικειµενικώς και τοσούτον ώστε οι κ.κ. συνάδελφοι οι αποτελούντες τα λοιπά µέλη της
Επιτροπής επί τούτων στηριζόµενοι των στοιχείων εµόρφωσαν γνώµην χωρίς να παρατηρήσωσι
υπερεκτίµησιν ή υποτίµησιν των εργασιών αυτών εκ µέρους µου ουδαµού.
Το εις εµόν έγραψα και ότι θεωρώ αµφοτέρους εξ ίσου ικανούς δεν ηθέλησα δε ως απεριφράστως
ετόνισα προ της δυσχερείας αυτής ν’ αποφανθώ γνώµην καθωρισµένην υπέρ του ετέρου φοβούµενος
ότι η υπέρ του ετέρου τυχόν των υποψηφίων προδίκασις της ψήφου µου ηδύνατο να έχη επηρεασθή
αθελήτως εκ της πολυχρονίου µετ’ αυτού µε αµείωτον εκτίµησιν συνεργασίας µου δι’ ο και
επεφυλάχθην να διαθέσω την ψήφον µου αφού ακούσω την γνώµην και των λοιπών συναδέλφων
απορρέουσαν και αυτήν από των αυτών στοιχείων και ουδόλως ευρισκοµένων εις την αυτήν µε εµέ
δυσχερή ως προς το τελευταίον σηµείον θέσιν.
Περατωθείσης της συζητήσεως άρχεται η ψηφοφορία.
Ο κ. Τρικκαλινός λέγει: Ψηφίζω τον κ. Γ. Καραγκούνην ως καθηγητήν της εκτάκτου αυτοτελούς έδρας
της Φυσ. Χηµείας. Εκ της εν τη Σχολή γενοµένης συζητήσεως εµόρφωσε την γνώµην ότι ο υποψήφιος
απέδειξε δια των µέχρι τούδε εργασιών του ότι είναι τελείως κατηρτισµένος, αι δε µελέται αυτού τον
παρουσιάζουν ως ένα ικανόν ερευνητήν.
Ο κ. Εµµανουήλ λέγει: Τον κ. Παπακωνσταντίνου εκτιµώ ως ερευνητήν και ως άνθρωπον µετ’
ευχαριστήσεως δε θα εψήφιζον αυτόν και διότι προσέρχεται εκ πανεπιστηµιακού εργαστηρίου µας.
Παρ’ όλην όµως την επιθυµίαν µου ταύτην δεν δύναµαι να παρίδω την οµόφωνον γνώµην της
Επιτροπείας και επόµενος ταύτη ψηφίζω τον κ. Καραγκούνην, ον εγνώρισα εν Μονάχω και
αντελείφθην την επιτυχή εις την Φυσικήν Χηµείαν εξέλιξίν του. Έµαθον δε ότι αι επιστηµονικαί του
δυνάµεις ήσαν τοιαύται ώστε να παρέχη θέµατα διατριβών εις Γερµανούς σπουδαστάς της
Φυσικοχηµείας.
Ο κ. Σακελλαρίου. Εκ της Εισηγητικής εκθέσεως περί της ικανότητος των υποψηφίων δια την εν λόγω
έδραν και εκ των γνωµών τας οποίας ανέπτυξαν κατά την συνεδρίαν ταύτην οι ειδικοί προκύπτει ότι έν
µεν των µελών της Επιτροπής θεωρεί τους υποψηφίους κ.κ. Καραγκούνην και Παπακωνσταντίνου ως
ισοδυνάµους και εξ ίσου ικανούς δια να καταλάβουν την εν λόγω έδραν, υπερέχοντας δε του τρίτου
υποψηφίου. Τα δύο άλλα µέλη της Επιτροπείας κρίνουν υπερέχοντα τον κ. Καραγκούνην. ∆ιά τούτο
ψηφίζω τον κ. Καραγκούνην ως καθηγητήν της εν λόγω έδρας καίτοι αναγνωρίζω και εκτιµώ την
ικανότητα του κ. Παπακωνσταντίνου τον οποίον και θα ψηφίσω εν η περιπτώσει επαναληφθή η
ψηφοφορία αν προκύψει αποτέλεσµα εκ της πρώτης ψηφοφορίας επιβάλλον την επανάληψιν αυτής,
και τούτο ίνα αµειφθή και η προς το Παν/µιον µακρά αυτού υπηρεσία ως επιµελητού.
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Ο κ. Μαλτέζος λέγει. Οι τρεις των υποψηφίων είναι κατάλληλοι δια καθηγηταί εκ της µελέτης όµως
της εισηγήσεως και των τριών µελών της Επιτροπής και της ενταύθα συζητήσεως συµπεραίνω ότι ο
καταλληλότερος των υποψηφίων είναι ο κ. Καραγκούνης τον οποίον ψηφίζω.
Ο κ. Πολίτης λέγει. Συµφωνώ προς την γνώµην του κ. Ζέγγελη και λαµβάνω υπ’ όψιν την
µακροχρόνιαν εν τω Παν/µίω υπηρεσίαν του κ. Παπακωνσταντίνου ψηφίζω αυτόν ως καθηγητήν δια
την έκτακτον αυτοτελή έδραν της Φυσικής Χηµείας.
Ο κ. Ζερβός, εκ της συζητήσεως απεκόµισε την εντύπωσιν ότι πρόκειται περί ισοπάλων δι’ ό προτείνω
τον αρχαιότερον κ. Β. Παπακωνσταντίνου.
Ο κ. Ματθαιόπουλος αναφερόµενος εις την έκθεσίν του ψηφίζει τον κ. Καραγκούνην.
Ο κ. Αθανασιάδης οµοίως.
Ο κ. Κτενάς λέγει τα εξής: Αναγνωρίζω την µακράν εργασίαν του κ. Παπακωνσταντίνου εις το
Παν/µιον και τον ζήλον αυτού δια την επιστηµονικήν έρευναν εφ’ όσον όµως κατά την γνώµην και
των τριών µελών της Επιτροπής η επιστηµονική παραγωγή του κ. Καραγκούνη είναι αξιόλογος και
πρωτότυπος ψηφίζω υπέρ αυτού.
Ο κ. Χόνδρος λέγει: Τον κ. Παπακωνσταντίνου παρηκολούθησα από την αρχήν του σταδίου του και
τον εξετίµησα πολλαχώς δε απέδειξα την εκτίµησίν µου ταύτην.
Ούτω νοµίζω ότι συνετέλεσα εις το να προσκληθή υπό του κ. Καραθεοδωρή εις την Σµύρνην έδωκα δε
και την ψήφον µου όταν προ ετών παρουσιάσθη ως υποψήφιος δαι την έδραν της Φυσ. Χηµείας.
∆εν παραγνωρίζω τα επιστηµονικά και ανθρώπινα προσόντα του κ. Παπακωνσταντίνου αλλά σήµερον
ευρίσκω ότι πρέπει να ψηφίσω υπέρ του κ. Καραγκούνη.
Ο κ. Αιγινήτης. Παρηκολούθησα τας εργασίας των υποψηφίων. Ο κ. Καραγκούνης παρουσιάζει
εργασίας επί ζητηµάτων πολλού ενδιαφέροντος εξετασθέντων σοβαρώς και επι τη βάσει των
τελευταίων ερευνών. Ο κ. Καραγκούνης είνε ασφαλώς κάτοχος της παρούσης καταστάσεως της
Φυσικής Χηµείας και των τελευταίων κατευθύνσεων αυτής, φαίνεται λίαν φιλόπονος και δεξιός
ερευνητής, ως δεικνύει ο αριθµός και το ποιόν των εργασιών του.
Ο έτερος των υποψηφίων κ. Παπακωνσταντίνου παρουσιάζει επίσης εργασίας πρωτοτύπους και αξίας
λόγου, δηµοσιευθείσας πρό πολλού. Από τινων ετών όµως ουδεµίαν εργασίαν εδηµοσίευσεν,
ασχολούµενος, ως φαίνεται, µόνον εις τα εν τω Παν/µίω διδακτικά καθήκοντά του. Ένεκα τούτου ο κ.
Παπακωνσταντίνου, αν υστερή εις νεωτέρας ερεύνας, έχει δικαιώµατα εκ των µέχρι τούδε προς το
Παν/µιον υπηρεσιών του, τα οποία βεβαίως έχοµεν υπ’ όψιν. ∆υστυχώς πάντες οι επιστήµονες οίτινες
παραµένουν επί µακρόν εν Ελλάδι χωρίς να έρχωνται εις επαφήν µετά του έξω επιστηµονικού κόσµου,
χάνουν συν τω χρόνω την δέουσαν ενηµερότητα και την προς έρευναν τάσιν, υστερούντες των νέων,
των προερχοµένων εκ των µεγάλων επιστηµονικών κέντρων και παρουσιαζόντων εφόδια επιστηµονικά
ασυναγώνιστα. Έχων υπ’ όψιν πάντα ταύτα ψηφίζω τον κ. Καραγκούνην.
Ο κ. Ζέγγελης. Την χαράν µου διότι επί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήµατος της Φυσικής Χηµείας,
του οποίου η µη διδασκαλία από πολλών ετών εν τη σχολή ηµών απετέλεσεν ωρισµένως σηµαντικήν
υστέρησιν παρουσιάσθησαν δύο υποψήφιοι εξ ίσου ικανοί και εξ ίσου προκοισµένοι µε τα προσόντα
καθηγητού, µειοί η στενοχωρία µου της προτιµήσεως µεταξύ των δύο· εξ όσων ελέχθησαν υπό των
ετέρων µελών της εισηγητικής Επιτροπής και παρά της πλειοψηφίας των µέχρι στιγµής ψηφισάντων
κ.κ. συναδέλφων είνε καταφανής η προτίµησις και απόφασις της Σχολής υπέρ του κ. Καραγκούνη.
Εν τη επιθυµία µου όπως η σπουδαιοτάτη αύτη έδρα πληρωθή το ταχύτερον και υπό του υποψηφίου
του συγκεντρούντος την γενικήν της Σχολής προτίµησιν µεταξύ των δύο και προς ενίσχυσιν της
εκλογής αυτής ψηφίζω τον κ. Γ. Καραγκούνην.
Ο κ. Σκούφος. Έχων υπ’ όψιν µου το µεν την γνώµην της τριµελούς κριτικής επιτροπής και των
υποψηφίων διά την κενήν έκτακτον αυτοτελή έδραν της Φυσικής Χηµείας, το δε τα προφορικώς υπό
των κ.κ. συναδέλφων εκτεθέντα και ιδίως κατόπιν της δικαιολογίας της ψήφου του κ. Ζέγγελη, ως
ειδικού, δίδω και εγώ την ψήφον µου υπέρ του κ. Καραγκούνη µε πλήρη πεποίθησιν ότι εκλέγεται
ούτως ο άριστος.
Ο κ. ∆. Αιγινήτης. Κατόπιν της οµοθύµου σχεδόν προτάσεως των λοιπών συναδέλφων ψηφίζει τον κ.
Καραγκούνην.
Τέλος ο Κοσµήτωρ κ. Ν. Χατζηδάκης λέγει. Παρ’ όλην την αναγνώρισιν της αξίας και των εις το
Παν/µιόν µας παρασχεθεισών υπηρεσιών υπό του υποψηφίου κ. Παπακωνσταντίνου, δεν ηµπορώ παρά
να ψηφίσω υπέρ του ετέρου υποψηφίου κ. Καραγκούνη, όστις προετάθη µεν υπό των δύο εκ των τριών
µελών της εισηγητικής Επιτροπείας, του τρίτου θεωρούντος αυτόν ίσον προς τον κ.
Παπακωνσταντίνου, εψηφίσθη δε ήδη και υπό των τριών µελών της Επιτροπείας, των ειδικοτέρων ως
προς την έδραν της Φυσικής Χηµείας.
Ούτως η Σχολή διά ψήφων δέκα τριών (των κ.κ. ∆. Αιγινήτου, Ν. Χατζηδάκη, Θ. Σκούφου, Κ.
Ζέγγελη, Β. Αιγινήτου, ∆. Χόνδρου, Κ. Κτενά, Γ. Αθανασιάδου, Γ. Ματθαιοπούλου, Κ. Μαλτέζου, Ε.
Εµµανουήλ, Ν. Σακελλαρίου, Ι. Τρικκαληνού) κατά δύο (των κ.κ. Π. Ζερβού, Ι. Πολίτου) εξέλεξε τον
κ. Γεώργιον Καραγκούνην καθηγητήν διά την έκτακτον αυτοτελή έδραν της Φυσικής Χηµείας.
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Κατόπιν η Σχολή λαβούσα υπ’ όψιν την υπό του κ. Ματθαιοπούλου ως εισηγητού των επί υφηγεσία εις
το µάθηµα της Εφηρµοσµένης Οργανικής Χηµείας υποβληθέντων έργων του διδάκτορος κ. Ι.
Ζαγανιάρη υποβληθείσαν και εµπροθέσµως κοινοποιηθείσαν εις τους κ.κ. Καθηγητάς έκθεσιν,
αποφαίνεται παµψηφεί ότι ο υποψήφιος υφηγητής κ. Ι. Ζαγανιάρης είνε ικανός όπως προσέλθη εις
δοκιµασίαν ορίζει δε και τα εξής τρία θέµατα:
1) Η υγροποίησις του άνθρακος
2) Αι νεώτεραι κατευθύνσεις της σαπωνοποιίας και
3) Περί δεψικών υλών.
άτινα θα ανακοινωθώσι εις τον υποψήφιον δύο ηµέρας προ της δηµοσίας γενοµένης δοκιµασίας.
Ανακοινούται αναφορά του διδάκτορος Λέοντος Πίντου υποβαλλόντος υποψηφιότητα υφηγεσίας δια
το µάθηµα της Γεωπονικής Χηµείας, ήτις απορρίπτεται, της Σχολής αποφανθείσης υπέρ της µη
χρησιµότητος του µαθήµατος τούτου εις το Παν/µιον Αθηνών εφ’ όσον υπάρχει Γεωπονική Σχολή εν
τω Παν/µίω Θεσ/νίκης.
Επί της αιτήσεως του Χαριλάου Γ. Σωτηροπούλου προσαγόντος πιστοποιητικά φοιτήσεως και
εξετάσεων εν τοις Παν/µίοις Τουλούζης, Στρασβούργου, Εζερβέργης Αθηνών δίπλωµα Χηµικού
µηχανικού της εν Παρισίοις Ecole du Genie Civil και άλλα, η Σχολή λαβούσα υπ’ όψιν εισήγησιν του
µελετήσαντος τα πιστοποιητικά ταύτα καθηγητού κ. Ζέγγελη αποφαίνεται ότι ο αιτών δύναται να
υποστή την πτυχιακήν εξέτασιν εν τω Χηµικώ τµήµατι υποχρεούµενος να εξετασθή και εις το µάθηµα
της Βοτανικής προ ή οµού µε την πτυχιακήν.
Επί διαβιβασθείσης υπό της Πρυτανείας αναφοράς του Γεωργ. Χρ. Κοντούρη επιτυχόντος κατά τας
εισητηρίους εξετάσεις του 8/βρίου 1931 εις το Παν/µιον Θεσ/νίκης περί εγγραφής του ενταύθα, η
Σχολή αποφαίνεται εαυτήν αναρµοδίαν να αποφανθή, αρµοδίαν δε την Σύγκλητον.
Εισάγονται αι κάτωθι αιτήσεις:
1) Κ. Παπαθανασοπούλου, αποσύροντος την υποψηφιότητάν του ως υφηγητού.
2) Ιωάννου Πλάτωνος, δευτεροετούς φοιτητού Ιατρικής εξαιτουµένου να µετεγγραφή εις το Γον (;) έτος
της Φαρµακευτικής. Η Σχολή αποφαίνεται όπως γίνει δεκτός προς εγγραφήν εις το βον της
Φαρµακευτικής.
3) Καλλιόπης Χωµενίδου δευτεροετούς Φυσικού τµήµατος περί µετεγγραφής εις το βον της
Φαρµακευτικής, ήτις γίνεται δεκτή.
4) Γεωργίου Α. Παπαδοπούλου αποφοίτου της πρώτης τάξεως της Σχολής των Ευελπίδων περί
µετεγγραφής του εις το µαθηµατικόν τµήµα άνευ εισιτηρίων εξετάσεων ήτις γίνεται δεκτή.
5) Οµοίως του Γρηγορίου Γρηγορίου.
6) Φ. Παπαφωτίου δευτεροετούς της Φαρµακευτικής εις το Α’ των Μαθηµατικών, ήτις γίνεται δεκτή.
7) Κωνσταντίνου Χρήστου εξαιτουµένου µετεγγραφήν εκ της Ιατρικής εις το µαθηµατικόν τµήµα ήτις
απορρίπτεται.
8) Ελευθερίου Ρούσου φοιτητού των φυσικών πρωτοετούς περί µετεγγραφής εις το Χηµικόν ήτις
γίνεται δεκτή.
9) Ευαγγέλου Κωβαίου πρωτοετούς της Φαρµακευτικής περί µετεγγραφής του εις το µαθηµατικόν ήτις
απορρίπτεται.
10) Αποφοίτων του Φυσικού τµήµατος παρακαλούντων όπως εγκρίνει η Σχολή την προσέλευσίν των
εις πτυχιακάς εξετάσεις άνευ της υποχρεωτικής ακροάσεως του µαθήµατος Θεωρητικής Φυσικής ήτις
γίνεται δεκτή συγκαταθέσει του οικείου καθηγητού.
11) α) M. Villadier β) Λ. Καΐρη γ) Χ. Εµµανουηλίδου δ) Ιωάν. Μαχαίρα ε) Ρ. Ασπιώτη περί εγγραφής
των ως ακροατών. Η Σχολή αποφαίνεται γνώµην όπως καταβάλωσι δραχµάς (500) πεντακοσίας
έκαστος ετησίως.
12) Φοιτητών της Φαρµακευτικής εξαιτουµένων όπως αποφανθή η Σχολή εάν δύνανται να γίνωσι
δεκτοί δι’ άσκησιν παρελθόντων ετών επί καταβολή ωρισµένων τελών. Η Σχολή αποφαίνεται εαυτήν
αναρµοδίαν, αρµοδίαν δε την Σύγκλητον.
Κατόπιν η Σχολή κατά πρότασιν των ειδικών καθηγητών δέχεται όπως κατόπιν του δηµοσιευθέντος
διατάγµατος περί διδασκαλίας της Φυσικής εις τους φοιτητάς της Ιατρικής, το πρόγραµµα δια τα έτη
1931-32 τροποποιηθή ως εξής:
Κ. ∆. Χόνδρος, Γενικήν Φυσικήν διά τους πρωτοετείς του Φυσικού, του Χηµικού, του Μαθηµατικού
τµήµατος και τους της Φαρµακευτικής Σχολής
Τρίτην 9-10 π.µ.
Πέµπτην 9-11 π.µ.
Σάββατον 9-10 π.µ.
Ειδικόν µάθηµα διά τους ∆ετείς του Φυσικού Τµήµατος µίαν ώραν καθ’ εβδοµάδαν.
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Ο κ. Γ. Αθανασιάδης Γενικήν Φυσικήν διά τους πρωτοετείς της Ιατρικής, ∆ευτέραν 8-9 π.µ., Τετάρτην
8-9 π.µ., Παρασκευήν 8-9 π.µ. Σάββατον 12-1 µ.µ.
Ειδικόν µάθηµα διά τους ∆ετείς του Φυσικού τµήµατος µίαν ώραν καθ’ εβδοµάδαν [… …] καθ’
εβδοµάδαν ασκήσεων των φοιτητών Ιατρικής.
Η διδασκαλία των δύο καθηγητών εναλλάσσεται καθ’ έκαστον έτος. Οι φοιτηταί εξετάζονται εις το
γενικόν µάθηµα υπό του διδάξαντος καθηγητού.
Αι ώραι ασκήσεως των λοιπών τµηµάτων εις αµφότερα τα εργαστήρια παραµένουσιν ως έχουσιν.
Μεθ’ ό λύεται η συνεδρίασις.
Ο Κοσµήτωρ
(υπογραφή Ν. Χατζιδάκης)

Οι Καθηγηταί
(υπογραφές: Κ. Μαλτέζος, Κ. ∆. Ζέγγελης και άλλες 2 υπογραφές)

[Για την δακτυλογράφηση Α. Τσεκούρας, µε επιφύλαξη για λάθη λόγω γραφικού χαρακτήρα του
πρωτοτύπου και της σαρώσεως του τόµου. Το αρχείο της σαρώσεως είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση
http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl:56599 του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.]
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