Πρακτικά Φιλοσοφικής Σχολής, Τόµος 2, σελ. 78-83, 17/9/1868
[Σελ. 78] Σήµερον τη δεκάτη εβδόµη του Σεπτεµβρίου µηνός του χιλιοστού
και οκτακοσιοστού εξηκοστού οδγόου έτους, ηµέρα τρίτη, ώρα 3η µ.µ. συνήλθον εις
το Πρυτανείον, προσκλήσει του κυρίου Κοσµήτορος, οι της φιλοσοφικής Σχολής
Καθηγηταί κύριοι Σ. Κουµανούδης, Ε. Καστόρχης, Α. Ρουσόπουλος, Σ. Φιντικλής, ∆.
Σεµιτέλος, Γ. Μιστριώτης, Ν. Κοτζιάς, Ξ. Λάνδερερ, ∆. Στρούµπος, Θ. Ορφανίδης,
Β. Λάκων, Ι. Παπαδάκης, Α. Χρηστοµάνος.
Εν πρώτοις ο κύριος Κοσµήτωρ ανήνεγκεν ότι ως γνωστόν τη Σχολή οι κύριοι
Κλεοµένης Παπαδόπουλος και Γεώργιος Βουκίδης υποστάντες [;] κατά το λήξαν
ακαδηµαϊκόν έτος την έγγραφον και προφορικήν δοκιµασίαν εν τη φιλολογία,
ηξιώθησαν του διδακτορικού αξιώµατος µε την σηµείωσιν [;] του καλώς περί δε τα
τέλη τούτου του έτους επαρουσίασαν τας εναισίµους διατριβάς των, τας οποίας και
επεθεώρησαν, κατά τα παραδεδεγµένα, οι αρµόδιοι καθηγηταί της φιλολογίας νυν δε
λαβών αυτάς αναθεωρηµένας, ερωτά την Σχολήν, αν παραδέχεται αυτούς προς
αναγόρευσιν.
Η Σχολή ακούσασα την γνώµην των αρµοδίων Καθηγητών της φιλολογίας επί
των εναισίµων διατριβών, συνήνεσαν εις την αναγόρευσιν των ειρηµένων Κ.
Παπαδοπούλου και Γ. Βουκίδου, ... αύτη
Μετά ταύτα ανεγνώσθησαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Σχολής [σελ.
79] της 25ης Ιουνίου, της 2ας Ιουλίου και 8ης Σεπτεµβρίου ε.ε. και υπεγράφησαν.
Ακολούθως ο κύριος κοσµήτωρ ανέφερεν ότι ο κύριος Λέανδρος ∆όσιος,
διδάκτωρ της φιλοσοφίας του πανεπιστηµίου Ζυρίχης σπουδάσας επί πενταετίαν εν
Γερµανία τας φυσικάς επιστήµας, και ειδικώς περί την χηµείαν ασχοληθείς, δι’
αναφοράς του προς την κοσµητείαν της Σχολής ής προΐσταµαι, εξαιτείται ίνα διδάξη
ως υφηγητής εν τω Πανεπιστηµίω µαθήµατα της χηµείας. Την αίτησιν δε τούτου
υποβάλλων, ... εις την σύσκεψιν της Σχολής, οφείλω να αφηγηθώ εν ολίγοις τα µέχρι
τούδε περί υφηγεσίας ισχύοντα. Κατά την 3ην Νοεµβρίου του 1841 εξεδόθη η υπ. αρ.
11022 υπουργική διαταγή του υπουργείου της Παιδείας δι’ ης εκανονίζοντο τα περί
υφηγεσίας ώδε πως έκαστος ζητών να διδάξη ως υφηγητής µάθηµά τι, ώφειλε να
συνάψη εν την προς την κοσµητείαν αίτησίν του το διδακτορικόν δίπλωµα, δηλών και
ωρισµένως το µάθηµα, όπερ προτίθεται να διδάξη και ... εν τη αιτήσει του και
διατριβήν επί τινος θέµατος αναφεροµένου εις την επιστήµην· αφού η αίτησις µετά
του διπλώµατος και την διατριβήν εγνωστοποιείτο υπό του κοσµήτορος εις την
Σχολήν ωρίζετο υπ’ αυτών η ηµέρα, καθ’ ην ο υποψήφιος υφηγητής ώφειλε διά µίας
αποπειρατηρίου [;] παραδόσεως γενοµένης ενώπιον των καθηγητών της Σχολής και
αναφεροµένης εις το µάθηµα, όπερ προετίθετο να διδάξη, να δώση έλεγχον [σελ. 80]
της εις το διδάσκειν ικανότητός του και ευκολίας. Μετά δε το τέλος της
αποπειρατηρίου παραδόσεως, ώφειλε να υποβληθή εις συνδιάλεξιν µετά των
καθηγητών της Σχολής περί των εν τη παραδόσει περιεχοµένων. Τούτων δε
γενοµένων, επροκαλείτο παρά του υπουργείου της Παιδείας, η έγκρισις της
υφηγεσίας. Αλλά κατά την 23ην Οκτωβρίου του 1843 εξεδόθη η υπ. αρ. 23023
υπουργική διαταγή, καθ’ ην εζητούντο προσέτι τα εξής· η Σχολή συνελθούσα πλήρης
ώφειλε να συζητήση την ανάγκην και την ωφέλειαν του προτεινοµένου µαθήµατος,
2) να πληροφορηθή την διανοητικήν και επιστηµονικήν και ηθικήν αξίαν του
αιτούντος να παραδώση κ.λ.π.
Κατά ταύτην λοιπόν την τελευταίαν υπουργικήν διαταγήν ενηργούντο τα περί
υφηγεσίας µέχρι την 23ης Αυγούστου ε.ε., ότε εξεδόθη η υπ. αρ. 6772 υπουργική

διαταγή δι’ ης καταργείται το εδάφιον 1 της από 23ης Οκτωβρίου 1842 υπ. αρ. 23023
υπουργικής διαταγής· η δε πρυτανεία άµα λαβούσα το ειρηµένον υπουργικόν
έγγραφον υπέβαλεν αυτό εις την σύσκεψιν της ακαδηµαϊκής Συγκλήτου, κατά την
συνεδρίασιν αυτής της 30ης του λήξαντος Αυγούστου, ήτις σκεφθείσα δεν έκρινε
σκόπιµον την ρηθείσαν µεταβολήν· δι’ ο απεφάσισε να αναλυθώσι εις το υπουργείο
της Παιδείας παρά της πρυτανείας οι λόγοι δι’ ους ενόµιζε καλόν να µείνωσι τα περί
των υφηγητών ως είχον µέχρι τούδε· τοιούτοι δε λόγοι είναι ότι πάντα τα εν τω
πανεπιστηµίω διδασκόµενα µαθήµατα πρέπει να ώσι εις διαρκή [;] προς άλληλα
αρµονίαν και ούτω συναρµοσµένα, ώστε να συνε... [σελ. 81] εις τον διά του νόµου
ωρισµένου σκοπού της εν εκάστη σχολή διδασκαλίας, και ότι αν υπάρχη χρεία
υφηγητού προς διδασκαλίαν µαθήµατος τινος, η ανήκουσα σχολή είναι επιτηδειοτέρα
να συνίδη την χρείαν ταύτην και τα αρµόδια εις πλήρωσιν αυτής µέσα. Τας σκέψεις
δε ταύτας της Συγκλήτου διεβίβασεν η πρυτανεία εις το υπουργείο της Παιδείας,
αλλά τούτο παρά προσδοκίαν απήντησεν διά του από 11ης Σεπτεµβρίου ε.ε. υπ. αρ.
6987 εγγράφου τάδε, ότι εµµένει εις τα εν τω προηγουµένω αυτού εγγράφω
διαταχθέντα. Εντεύθεν λοιπόν ... βλέπει η Σχολή ότι ακυρωθέντος του εδαφίου 1 της
από 23ης Οκτωβρίου 1843 υπουργικής διαταγής περί υφηγεσίας δεν µένει άλλο τι εις
αυτήν, ει µη να λάβη υπ’ όψιν το διδακτορικόν δίπλωµα του κυρίου Λεάνδρου
∆οσίου, και να υποβάλη αυτόν εις την νενοµισµένην περί υφηγεσίας δοκιµασίαν διά
το µάθηµα, όπερ ζητεί ίνα διδάξη.
Ενταύθα ο Καθηγητής κύριος Α. Χρηστοµάνος παρετήρησεν ότι ουδόλως
αντιλέγει εις την πρότασιν του να δοθή εις τον κύριον ∆όσιον άδεια να διδάξη
οργανικήν χηµείαν, αλλ’ .. υπάρχουσι ήδη δύο καθηγηταί διδάσκοντες οργανικήν
χηµείαν και δύο υφηγηταί νοµίζω πρακτικώτερον να διδάξη ο ρηθείς ∆όσιος τεχνικήν
χηµείαν, µάθηµα εις ό ησχολήθη ούτος. ∆ι’ ο καλόν νοµίζει να προτραπή υπό της
Σχολής ο κύριος ∆όσιος να αναδεχθή την διδασκαλίαν του µαθήµατος της
τεχνολογικής χηµείας.
[σελ. 82] Η Σχολή σκεφθείσα επί ταύτης της προτάσεως του Καθηγητού
κυρίου Α. Χρηστοµάνου, παρετήρησεν ότι επειδή κατά την νεωτέραν διαταγήν του
υπουργείου, η υφηγεσία µένει ελευθέρα, δεν δύναται η Σχολή να ενεργήση κατά την
πρότασιν του Καθηγητήν κύριον Χρηστοµάνον, αλλ’ αφήνεται εις τον κύριον
κοσµήτορα να κάµη εξωδίκως την παρατήρησιν αυτήν εις τον κύριον Λέανδρον
∆όσιον.
Κατόπιν η Σχολή σκεφθείσα περί την δοκιµασίαν του µνησθέντος υποψηφίου
κυρίου Λεάνδρου ∆οσίου και έχουσα υπ’ όψιν τα δεδοµένα εις διαφόρους
συνεδριάσεις αυτής περί της δοκιµασίας εις υφηγεσίαν του µαθήµατος της Χηµείας
των υφηγητών κυρίων Ι. Ν. Ιωάννου, Ν. Ζαβιτσάνου και αυτού τούτου καθηγητού
κυρίου Α. Χρηστοµάνου, απεφάνθη ότι ο ρηθείς κύριος Λέανδρος ∆όσιος θέλει
υποβληθή κατά πρώτον εις την πρακτικήν δοκιµασίαν, ενώπιον των καθηγητών του
φυσικοµαθηµατικού τµήµατος, και επροτάθησαν [;] προς τούτο υπό της Σχολής οι
καθηγηταί κύριοι Ξ. Λάνδερερ, Α. Χρηστοµάνος, ∆. Στρούµπος και Ηρ.
Μητσόπουλος, εξ ών οι κύριοι Ξ. Λάνδερερ και Α. Χρηστοµάνος θέλουσι δόσει τα
διά την πρακτικήν δοκιµασίαν ζητήµατα.
Μετά δε την αποπεράτωσιν της πρακτικής ταύτης δοκιµασίας θέλει γίνει η
θεωρητική δοκιµάσια ενώπιον ολοκλήρου της Σχολής. Θέλει δε δοθή τω υποψηφίω
κυρίω Λεάνδρω ∆οσίω το προσήκον θέµα, κατά το [σελ. 83] κεκανονισµένον, 24
ώρας προ της δοκιµασίας του ενώπιον της Σχολής.
Η Συνεδρίασις διελύθη περί την 5ην ώραν µ.µ.
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