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Συνεδρία Oδοντιατρικού Σχολείου 3ης Δεκεμβρίου 1942

Συζήτησις ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Ὀργανισμού τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Σχολείου

“Ἄρχεται εἶτα συζήτησις ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ 
Ὀδοντιατρικοῦ Σχ. Ὑποβάλλεται ἡ διανεμηθείσα εἰς τούς καθηγητάς τοῦ Σχολείου 
Εἰσηγητική Ἔκθεσις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ 
Ὀδοντιατρικοῦ Σχολείου ἥτις ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ὡς γνωστόν, ὁ Καθηγητικός 
Σύλλογος τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Σχολείου ἔχων ὑπ’ ὅψει τάς ἀλλαχοῦ γενομένας 
προόδους τῆς Ὀδοντιατρικῆς καί ἐπιθυμών ὅπως συγχρονίση τά καθ’ ἡμᾶς πρός 
τάς προόδους ταύτας, κατά τήν συνεδρίαν αὐτοῦ τῆς 22ας Σ/βρίου 1941 κατήρτισεν 
Ἐπιτροπήν ἀποτελουμένην τό μέν ἐκ τῶν Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς κ.κ. 
Ι. Κατσαρᾶ, Διευθυντοῦ τοῦ Ὀδοντιατρικού Σχολείου καί Γερ. Ἀλιβιζάτου, τό δέ ἐκ 
πάντων τῶν εἰδικῶν Καθηγητῶν τοῦ Οδοντιατρικοῦ Σχολείου, εἰς ἥν καί ἀνέθηκεν τό 
ἔργον μελέτης καί ὑποδείξεως τοῦ τὶ δύναται νά γίνῃ καί παρ’ ἡμίν πρός βελτίωσιν 
καί προαγωγήν τῶν Ὀδοντιατρικῶν σπουδῶν. – Ἡ Ἐπιτροπή αὕτη, συνελθοῦσα εἰς 
ἐπανειλημμένας συνεδρίας ἔκτοτε καί ἐξετάσασα ἀπό πάσης ἀπόψεως τό ζήτημα 
κατέληξεν εἰς τήν ἀπόφασιν νά προτείνῃ τά ἐξῆς: Ἰδανικόν βεβαίως καί εὐχῆς ἔργον 
θά ἦτο ὅπως οἱ μέλλοντες νά σπουδάσωσι τήν Ὀδοντιατρικήν λαμβάνωσι πρῶτον 
πλήρη Ἰατρικήν μόρφωσιν μετέπειτα δέ εἰδικεύονται εἰς τόν Ὀδοντιατρικόν κλάδον, 
ὡς γίνεται τοῦτο ἀλλαχοῦ τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου. Ἐπειδή ὅμως τό τοιοῦτον 
ἐπί τοῦ παρόντος τουλάχιστον ἀποβαίνει παρ’ ἡμίν δυσχερέστατον, φρονεῖ, ὅτι θά 
ἦτο δυνατόν οἱ μέλλοντες ὀδοντίατροι νά λαμβάνωσι πρῶτον τήν ἰατρικήν ἐκείνη 
μόρφωσιν ἥν λαμβάνουσιν καί οἱ φοιτηταί τῆς Ἰατρικῆς μέχρι καί του τετάρτου ἔτους 
μεθ’ὅ νά συνεχίζωσιν εἰδικάς σπουδάς εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν ἐπί τριετίαν. Κατά ταῦτα, 
τό νῦν Ὀδοντιατρικόν Σχολεῖον θά μετετρέπετο εἰς αὐτοτελές Τμήμα τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς, καθ’ ὅν τρόπον καί τό τέως Φαρμακευτικόν μετετράπη εἰς Τμήμα τῆς Σχολῆς 
τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν. – Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Νοεμβρίου 1942 – »

Πρῶτος λαμβάνει τόν λόγον ὁ κ. Κ Ἀραβαντινός ὅστις λέγει ὅτι θά ἦτο 
τελειότερον νά σπουδάζεται πρῶτον ἡ Ἰατρική καί κατόπιν νά ἀκολουθῇ εἰδίκευσις 
ἐν τῇ Ὀδοντιατρικῇ. Αὐτό ἐθεωρήθη δύσκολον. Συνεζητήσαμεν διάφορα σχέδια καί 
ἀπεφασίσαμεν νά ἐνσωματωθῆ τό Ὀδοντιατρικόν Σχολείον ὡς Τμῆμα τῆς Ἰατρικής 
καί ἀφού οἱ φοιτηταί λάβουν γενικήν ἰατρικήν μόρφωσιν 3 ἤ 4 ἐτῶν νά ἀκολουθοῦν 
κατόπιν τό Ὀδοντιατρικόν Τμῆμα καί τότε θά ἀκούουν μόνο καθαρῶς ὀδοντιατρικά 
μαθήματα. Θά εἶναι ἕνα εἶδος εἰδικοποιήσεως. Δι’ αὐτό κατελήξαμεν εἰς τό νά γίνουν 
4 ἔτη ἰατρικῆς καί κατόπιν ἄλλα 3 ὀδοντιατρικῆς. Τά 7 ἔτη κάτ’ ἀρχήν φαίνονται 
πολλά. Ἀλλά καί οἱ πτυχιοῦχοι τῆς Ιατρικῆς διά τήν εἰδικοποιήσιν των εἰς τινά κλάδον 
χρειάζονται προσέτι ἔτη τινά.

Ὁ κ. Ε. Παπαντωνίου λέγει ὄτι: Ἐπειδή εἶναι δύσκολον νά σπουδάζεται πρῶτα 
ἡ ἰατρική καί κατόπιν νά ἀκολουθῇ ἡ ὀδοντιατρική μόρφωσις καλόν εἶναι νά γίνουν 
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3 ἤ 4 τά ἔτη τῆς ἰατρικής καί κατόπιν νά ἀκολουθῆται ἡ Ὀδοντιατρική. Ὑπάρχουν 
διάφοροι γνῶμαι κατά τάς ὁποίας θά εἶναι δυνατόν καί μετά τό 3 ἔτος τῆς ἰατρικῆς 
νά ἔρχωνται οἱ φοιτηταί εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν. Νομίζω ὅτι εἶναι ὀλίγον. Παρατηρῶ 
ὅτι εἶναι τόση ἡ δίψα τῶν πτυχιούχων τῆς Ὀδοντιατρικῆς νά σπουδάσουν Ἰατρικήν 
ὥστε θά ἔλεγα ὅτι θά ἦταν προτιμώτερον νά κοποῦν τά ἔτη τῆς Ὀδοντιατρικῆς καί νά 
περιορισθοῦν εἰς 2.

Ὁ κ. Κ. Ἀραβαντινός λαμβάνων ἐκ νέου τόν λόγον λέγει: Εἰς αὐτήν τήν ἀρχήν 
εἶμαι ὁλίγον διαφωνών. Ὑποστηρίζω ὅτι θά ἦτο καλόν νά λαμβάνηται πρῶτον 
πλήρης ἰατρική μόρφωσις καί κατόπιν νά σπουδάζηται ἡ ὀδοντιατρική. Κατόπιν 
ὅμως ἐπειδή τοῦτο ἐθεωρήθη δύσκολον δι᾿ αὐτό ἐδέχθην προκειμένου νά μήν γίνη 
τίποτε νά τελειώνουν τό τέταρτον ἔτος τῆς ἰατρικῆς καί κατόπιν νά ἔρχωνται εἰς τήν 
Ὀδοντιατρικήν. Δέν θά ἔπρεπε ὅμως ἡ φοίτησις εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν νά εἶναι διετής 
διότι δέν θά εἶναι ἐπαρκής ἡ μόρφωσις.

Ὁ κ. Γ. Κεφαλάς φρονεῖ, ὅτι ἐφ᾿ όσον σήμερον, ὡς ἐλέχθη δέν εἶναι δυνατόν 
νά γίνωνται πτυχιοῦχοι τῆς Ὀδοντιατρικῆς οἱ ἀποπερατώσαντες τάς ἰατρικάς τῶν 
σπουδάς, πρέπει αἱ ἰατρικαί σπουδαί νά κανονισθοῦν οὕτως, ὧστε αὗται νά ἀναπτύξουν 
εἰς τόν σπουδαστήν τῆς Ὀδοντιατρικῆς, κατ’ ἀρχήν ἐπιστημονικήν, ἰατρικήν δηλαδή, 
συνείδησιν, διότι ὁ σημερινός σπουδαστής οὐδεμίαν τοιαύτην ἔχει. Τοῦτο δέ νομίζει, 
ὅτι θά ἐπιτευχθῆ διά τῆς ὅσο τό δυνατόν εὑρυτέρας ἰατρικῆς μορφώσεως. Ὅσα 
περισσότερα ἔτη ἰατρικῆς σπουδάση ὁ φοιτητής, τόσον πλέον παρεσκευασμένος κατά 
συνείδησιν καί κατά μόρφωσιν θά ἐπιδοθῆ εἰς τήν σπουδήν τῆς Ὀδοντιατρικῆς, τῆς 
ὁποίας τότε τά ἔτη σπουδῆς εἶναι δυνατόν νά ἐλαττωθῶσιν. Κατά ταύτα, κρίνει, ὅπως 
καθορισθοῦν 4 ἔτη πλήρη Ἰατρικῶν σπουδῶν καί 2 ὀδοντιατρικῶν.

Ὁ κ. Γ. Ἀλιβιζάτος Πρῶτον τονίζει τήν σημασίαν τῆς Ὀδοντιατρικής ἐν τῇ 
καθολού ἰατρικῇ ἐπιστήμῃ καί λέγει εἶτα ὅτι πρῶτον θά ἔπρεπε νά σπουδάζεται ἡ 
ἱατρική καί κατόπιν ἡ Ὀδοντιατρική. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει πρός τό 
παρόν διότι θεωρεῖται ὡς μία ἐπανάστασις. Ἐάν ἀμέσως ἀπό τά 4 ἔτη φθάσωμεν εἰς 
τά 7 θά εἶναι πολύ ἄσχημον διότι θά εἰποῦν: πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνουν ἀπό 4 ἐπτά. 
Βεβαίως ἕνας ὀδοντίατρος εἶναι καλλίτερον καταρτισμένος ἀπό ἕναν ἰατρόν εἰς τήν 
ὀδοντιατρικήν. Δι’ αὐτό δέν πρέπει καί νά περιορισθοῦν πολύ τά ἔτη τῆς ἀσκήσεως εἰς 
τήν Ὀδοντιατρικήν. Θεωρεῖ ὅτι τρία χρόνια καθαρῶς ἰατρικῆς μορφώσεως, κατόπιν ἕν 
ἔτος μικτόν καί δύο ἀκόμη καθαρῶς ὀδοντιατρικῆς μορφώσεως εἶναι καλά διά τούς 
Ὀδοντιάτρους. Μετά τά ἕξη ἔτη θά δύναται τις νά γίνῃ διδάκτωρ τῆς Ὀδοντιατρικῆς. 
Προκειμένου ὅμως νά φθάσῃ ἀκόμη ὑψηλότερον ὡς ὑφηγητής ἤ καθηγητής θά 
πρέπῃ πρώτον νά γίνῃ ἰατρός. Οἱ καθηγηταί τῆς Ὀδοντιατρικῆς θά λάβουν τόν τίτλον 
καθαρῶς καί σαφῶς τοῦ ἐκτάκτου αὐτοτελους καθηγητού.
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Μεθ’ ὅ διακόπτεται ἡ συνεδρίασις διά νά ἐπαναληφθῇ τήν 7ην Δεκεμβρίου ἡμέραν 
Δευτέραν καί ὥραν 11ην πρωινήν, ἐπικυρουμένων αὐθημερόν τῶν πρακτικῶν.

Ὁ Διευθυντής       Οἱ Καθηγηταί

Συνεδρία Oδοντιατρικοῦ Σχολείου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1942

Παρόντες: Γ. Κατσαρᾶς (Διευθυντής), Γ. Φωτεινός, Γ. Ἰωακείμογλου, Γ. Ἀλιβιζάτος, 
Ιγ. Μιχαηλίδης, Ν. Παπαντωνόπουλος, Γ. Κεφαλᾶς, Στ. Σπεράντσας, Ε. Παπαντωνίου, 
Κ. Ἀραβαντινός.

Ἀπόντες: Σ. Δοντᾶς (δικαιολογεῖται λόγῳ τῆς παρευρέσεως του εἰς τήν συνεδρίαν 
τῆς Ἀκαδημίας ἧς τυγχάνει μέλος) Γ. Ἀποστολάκης, Βλ. Βλασσόπουλος (διά 
σημειώματος δικαιολογεί τήν απουσίαν τοῦ λόγῳ ἀσθενείας)

Συνέχεια ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Σχολείου.

 Ἀκολουθεῖ εἶτα συζήτησις ἐπί τῆς τροποποιήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Ὀδον. 
Σχολείου.

 Ὁ κ. Ε. Παπαντωνίου λέγει τά ἐξῆς: Τό ζήτημα τῆς Ὀδοντιατρικῆς μορφώσεως, 
λόγῳ τοῦ ἰδιοτύπου τῆς Ὀδοντιατρικῆς, ἐγένετο ἐπί σειράν ἐτῶν ἀντικείμενον 
συζητήσεων εἰς ὄλα τά πεπολιτισμένα κράτη, χωρίς ἐν τούτοις νά καταστῇ δυνατόν 
μέχρι σήμερον νά θεσπισθῇ ἐνιαῖον σύστημα, ἀφοῦ καί εἰς αὐτήν τήν Ἀμερικήν μέ τάς 
38 Ὀδ/κάς Σχολάς δέν ἐπικρατεῖ τό αὐτό σύστημα μορφώσεως. Ὁπωσδήποτε τά ἀνά τόν 
κόσμον ἐπικρατοῦντα σήμερον σχετικά συστήματα δύναται νά ὑπαχθῶσιν εἰς τρεῖς 
κατηγορίας, ἦτοι: Α) Πλήρης ἰατρική μόρφωσις, δηλ. ἀπόκτησις πτυχίου ἰατρικής, μετά 
ταῦτα δέ εἰδίκευσιν εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν Β) Αὐτόνομος ὀδοντιατρική μόρφωσις διά 
τῆς φοιτήσεως εἰς ἰδίαν Ὀδοντ. Σχολήν Γ) Μεικτή ἰατρική καί Ὀδοντιατρική μόρφωσις 
ὡς περίπου παρ’ ἡμίν σήμερον. – Κατά τάς διαφόρους συνεδρίας τῆς Ἐπιτροπής, 
ἧτις εἶχεν ὁρισθῆ ὑπό τοῦ Συλλόγου τοῦ Ὀδ. Σχολείου διά τήν ἐξέτασιν τοῦ ὡς ἄνω 
ζητήματος, ὡς μέλος ἐκείνης, ἐξέφρασα τήν συμπάθειαν μου πρός τό δεύτερον ὡς ἄνω 
σύστημα, δηλ. τήν αὐτόνομον ὀδ/κήν μόρφωσιν, διά τῆς ἰδρύσεως ἰδίας Ὀδοντ. Σχολῆς 
οἷαι καί αἱ λοιπαί τοῦ Παν/μίου Σχολαί, διότι δέν θά ἠδυνάμην νά καταδικάσω ἕν 
τοιοῦτον σύστημα μορφώσεως ὀδοντιάτρων, ἀφοῦ κατά τοῦ συστήματος τούτου οὐδέν 
δεδομένον ὑπάρχει ὅτι ἡ ὀδοντιατρική δέν θά ἐπετέλει προόδους, οὐχ’ ἧττον ὅμως μή 
ἀποκλείων καί τό πρῶτον καί ὡς ἄνω σύστημα συνεφώνησα εἰς τήν ἐφαρμογήν ἐν τῷ 
ἡμετέρῳ Παν/μίῳ τῆς πλήρους ἰατρικής μορφώσεως δι᾿ ἀποκτήσεως πτυχίου ἰατρικής 
καί τήν μετά ταύτα εἰδίκευσιν εἰς τήν ὀδοντ/κήν διά διετούς φοιτήσεως. Τό σύστημα 
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τοῦτο ἐθεωρήθη τότε παρ’ ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ὡς ἰδανικόν καί ὑπεδείχθη 
διότι οὕτως ἡ Ὀδον/κή θά συνηνοῦτο μετά τῆς μητρός ἰατρικῆς καί ὡς κλάδος αὐτῆς 
θά ἐξυψοῦτο ἔναντι τοῦ ἰατρικοῦ κόσμου καί τῆς κοινωνίας, ἵνα μή εἴπω καί ἔναντι 
αὐτοῦ τούτου τοῦ Παν/μίου ὡς ὀρθώτατα παρετήρησεν εἰς προηγουμένην συνεδρίαν 
ὁ καθηγητής κ. Γ. Ἀλιβιζάτος. Ἐπειδή ὅμως ἡ ἐφαρμογή τῆς ἰδανικῆς ταύτης λύσεως 
ἐθεωρήθη παρ’ ἡμίν δυσχερεστάτη, διά τόν παρόντα χρόνον τουλάχιστον, προυτάθη 
ὑπό μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς, ὅπως οἱ μέλλοντες ὀδοντίατροι λαμβάνουσι πρῶτον τήν 
ἰατρικήν ἐκείνην μόρφωσιν, ἥν λαμβάνουσιν καί οἱ φοιτηταί τῆς Ἰατρικής μέχρι καί 
τοῦ τετάρτου ἔτους μεθ’ ὅ νά συνεχίζωσιν ἐπί τριετίαν εἰδικάς εἰς τήν Ὀδοντ/κήν 
σπουδάς. Ἐν τούτοις μέλη τινά προέτειναν ὅπως ἡ Ὀδοντ/κή εἰδίκευσις ἄρξηται μετά 
τό τρίτον, ἀντί τοῦ τετάρτου, ἔτους τῆς Ἰατρικῆς. Ἀς εἴδωμεν ὅμως ποία ἐκ τῶν δύο 
τούτων προτάσεων  δύναται  νά κριθῆ ὡς λυσιτελεστέρα. Ἡ ἀπό τοῦ τετάρτου ἔτους 
τῆς Ἰατρικῆς εἰδίκευσις εἰς τήν Ὀδοντ/κήν παρουσιάζει τά ἐξῆς πλεονεκτήματα: 1) 
Ἀφοῦ, ὡς προελέχθη, ἐγένετο παραδεκτόν ὅτι ἡ πλήρης ἰατρική μόρφωσις θά ἀπετέλει 
ἰδανικήν προϋπόθεσιν διά τήν μετέπειτα Ὀδον/κην Εἰδίκευσιν, ἕπεται ἐκ τούτου ὅτι 
ἡ λύσις αὕτη πλησιάζει ἐπαρκώς πρός τό ἰδανικόν. 2) Οἱ κατά ταύτα λαμβάνοντες 
πτυχίον Ὀδον/κῆς καί ἐπιθυμοῦντες ἀρτίωσιν τῆς ἐπιστημονικῆς τῶν μορφώσεως 
θά δύναται εὐχερέστερον καί δή διά διετῶν εἰσέτι σπουδῶν νά ἀποκτήσωσιν καί 
πτυχίου ἰατρικής, οὕτω δέ θέλει πυκνωθῆ τό φυτώριον μελλόντων διδασκάλων καί 
ἐργατών τῆς ἐπιστήμης. 3) Ἡ ἐπί τετραετίαν συμφοίτησις τῶν μελλόντων ἰατρῶν 
καί ὀδοντιάτρων θά ἀποτελέση ἰσχυρότερον κρίκον συναδελφικῆς ἐκτιμήσεως καί 
συνεργασίας καί συνεργασίας, δεδομένου ὅτι ὡς καί ἀνωτέρω ἐλέχθη, ἡ ἐξύψωσις τοῦ 
ὀδοντ/ου ὡς ἐπιστήμονος εἰς τά ὄμματα τῆς κοινωνίας ἐξαρτάται κατά πολύ ἐκ τῶν 
ἰατρῶν. 4) Ἡ Ἰατρική Σχολή δέν θά δεσμεύηται εἰς τόν καταρτισμόν τοῦ προγράμματος 
μαθημάτων. Ἡ ἀπό τοῦ τρίτου ἔτους τῆς ἰατρικῆς εἰδίκευσις εἰς τήν ὀδον/κήν, ἐνῶ 
δέν δύναται νά ἐπικαλεσθῆ οὐδέν τῶν ἀνωτέρω πλεονεκτημάτων παρουσιάζει ἐπί 
πλέον καί τό μέγα μειονέκτημα ὅτι μᾶς ἐπαναφέρει εἰς τήν παρούσαν κατάστασιν 
ἥτις ἐχαρακτηρίσθη ὡς ἀλυσιτελής, μέ μόνην τήν διαφοράν ὅτι προστίθενται δύο ἐπί 
πλέον ἔτη φοιτήσεως παρέχοντα ὡς μόνον κέρδος διά τόν φοιτητήν τήν ἀκρόασιν 
τῶν μαθημάτων ζωολογίας, βοτανικῆς, καί φυσικῆς. Περιττόν δέ εἶναι νά εἰπῶ 
ὁποία ἀναστάτωσις θά ἐπέλθη εἰς τήν Ὀδον/κήν, ἐάν αὔριον ἡ Ἰατρική Σχολή κρίνη 
σκόπιμον τήν μεταφοράν μαθήματος τινός ἀπό τοῦ τρίτου φερ’ εἰπεῖν εἰς τό τέταρτον. 
Ἀλλά καί ἕτερον ζήτημα ἐγείρεται περί τοῦ πόσα πρέπει νά εἶναι ἐν συνόλω τά ἔτη 
φοιτήσεως. Κατά σχετικήν συζήτησιν εἰς τήν προηγουμένην συνεδρίαν τοῦ Συλλόγου 
εἶπον ὅτι ἔφ᾿ ὅσον ἡ μεταπήδησις θά γίνη μετά τό τέταρτον ἔτος τῆς Ἰατρικής, τρία 
ἔτη εἰδικεύσεως εἰς τήν ὀδοντ/κήν θά ἦσαν λίαν ἐπαρκή, προσέθεσα δέ ὅτι ἐφ’ ὅσον 
προβάλλεται ζήτημα πολυχρονίων σπουδών, θά ἠδύναντο τά ὀδοντιατρικά μαθήματα 
νά διδαχθῶσιν ἐντός δύο ἐτῶν, ὅτε τό σύνολον θά ἀνήρχετο εἰς ἕξ ἔτη. – Ἡ τελευταία 
αὕτη πρότασις μού ἴσως εξένισε τινάς τῶν κ.κ. καθηγητῶν καί δή τῶν εἰδικών, διατί 
ἐγώ ὁ πλέον ἐργαστηριακός δέχομαι ἐν ἀνάγκη καί δύο ἔτη εἰδικῶν σπουδῶν ὑπό τήν 
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μόνην προϋπόθεσιν τετραετῶν τουλάχιστον ἐν τῇ ἰατρικῇ σπουδών. Ἀλλ’ ἐρωτώ καί 
ἐγώ. Μήπως σήμερον ὅτε αἱ σπουδαί εἶναι τετραετείς μέν ἀλλά μεικταί διατίθεται 
χάριν τῶν καθαρῶς Ὀδοντ/κῶν μαθημάτων χρόνος περισσότερος τῶν δύο ἐτῶν; 
Ἀποδεδειγμένος ὄχι. Καί ἐάν δύο ἔτη διατιθέμενα ἀποκλειστικῶς δι’ ὀδοντιατρικάς 
σπουδάς εἶναι ἀνεπαρκή, τότε τί νά εἴπωμεν σήμερον διά τούς πτυχιούχους τῆς 
ἰατρικῆς οἱ ὁποῖοι πρός ἀπόκτησιν πτυχίου ὀδοντ/κῆς ὑποχρεοῦνται εἰς ἐτήσιαν 
μόνον φοίτησιν; Καί ἐπί πλέον. Ἐάν ἐπρόκειτο περί τοῦ ἱδανικοῦ δηλ. πτυχίον τῆς 
Ιατρικῆς διατί τότε θά ἤρκουν δύο ἔτη διά τήν Ὀδοντ/κήν εἰδίκευσιν; Μήπως τότε ἡ 
ὀφθαλμολογία ἡ ὁποία διδάσκεται σήμερον εἰς τό τέταρτον ἔτος τῆς ἰατρικῆς καί 
κρίνεται ὡς μή τελείως ἀπαραίτητος δι᾿ ὀδοντίατρον, ἐπί τοσούτω μάλιστα ὥστε νά μή 
θεωρηθώσιν ὡς ἀπαραίτητα καί τά λοιπά μαθήματα τοῦ ἔτους τούτου, ἤ αἱ διάφοροι 
κλινικαί τοῦ 5ου καί 6ου ἔτους τῆς ἰατρικῆς θά ἐπλούτιζον τάς ὀδοντιατρικάς γνώσεις 
τῶν προσερχομένων ὥστε νά ἀρκούν δύο ἔτη; Ἐπί πλέον σήμερον ἡ Ὀδοντιατρική 
ἔχει τέσσερας ἔδρας εἰδικών μαθημάτων. Ἐφ’ ὅσον λοιπόν δέν ἐγένετο λόγος περί 
αὐξήσεως τῶν ἐδρών τά τέσσερα αὐτά εἰδικά μαθήματα δέν δύνανται νά διδαχθῶσιν 
ἐντός δύο ἐτῶν; - Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἔχω τήν γνώμην ὅτι οἱ μέλλοντες ὀδοντίατροι 
πρέπει τουλάχιστον νά λαμβάνωσιν μόρφωσιν φοιτητών ἰατρικής μέχρι καί τοῦ 
τετάρτου ἔτους, μεθ’ὅ νά συνεχίζωσιν εἰδικά ἐπί τριετίαν ἤ ἐν ἀνάγκη διετίαν ἐπί τοῦ 
παρόντος τουλάχιστον σπουδάς. 

Ὁ  κ. Ν. Παπαντωνόπουλος λέγει: Πρό ἑνός περίπου ἔτους ὁ Σύλλογος μάς ἀνέθεσε 
εἰς Ἐπιτροπήν ἀποτελουμένην ἐκ τῶν κ. Διευθυντοῦ τοῦ κ. Ἀλιβιζάτου καί τῶν εἰδικῶν 
καθηγητῶν τοῦ Ὀδοντ. Σχολείου πρός μελέτην τῶν τροποποιήσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ 
τοῦ Ὀδοντ. Σχολείου. Ἡ Ἐπιτροπή συνήλθεν εἰς ἐπανειλλημένας συσκέψεις καθ᾿ ἄς 
ἀντηλλάγησαν διάφοροι γνώμαι καί ἐν τέλει κατέληξεν εἰς τό προσχέδιον, τό ὁποῖον 
σᾶς ἀπεστάλη ὁμοῦ μετά τῆς προσκλήσεως εἰς συνεδρίαν. Κατά τό προσχέδιον τοῦτο 
ἐκρίθη σκόπιμον ὅπως τό νῦν Ὀδοντ. Σχολεῖον ἐνσωματωθῆ εἰς τήν Ἰατρικήν Σχολήν 
ἀποτελοῦν ἴδιον αὐτοτελές τμήμα αὐτής εἰς τό ὁποίον θά ἐγγράφωνται μετά τό πέρας 
καί τοῦ τετάρτου ἔτους ἐν τῇ Ιατρικῇ Σχολῇ καί θά φοιτῶσιν ἐν αὐτῴ πρός εἰδίκευσιν 
τρία ἀκόμη ἔτη. Νομίζω ὅτι οἱ φοιτηταί πρέπει να ἀκούουν καί τό τέταρον ἔτος τῆς 
Ἰατρικῆς καί κατόπιν νά σπουδάζουν τήν Ὀδοντιατρικήν καί συμφωνῶ ἀπολύτως 
πρός τά ὅσα εἶπε ὁ κ. Παπαντωνίου. Ἐν συνεχείᾳ λέγει ὅτι εἶναι δυνατόν νά γίνουν 
δύο μόνον τά ἔτη τῆς Ὀδοντιατρικῆς μορφώσεως διότι ὡς προκύπτει ἐκ μελέτης 
του τῶν προγραμμάτων διδασκαλίας παρετήρησε ὅτι ἀκούουν συνολικῶς δύο ἐτῶν 
διδασκαλίαν. Ὁ νόμος ἄλλωστε λέγει ὅτι οἱ πτυχιοῦχοι τῆς Ἰατρικῆς φοιτοῦν ἕν ἔτος 
μόνον εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν. Ἀλλά κανείς ἐξ αὐτῶν δέν κατόρθωσε αὐτό τό πράγμα 
καί οὕτω οἱ περισσότεροι κάμουν δύο καί περισσότερα χρόνια διά τήν ἄσκησίν των. 
Ἐάν εἵς φοιτητής δέν εἶναι ἱκανός νά τελειώση τήν Ὀδοντιατρικήν ἐντός τῶν δύο ἐτῶν 
τάς ἀσκήσεις τού δέν θά τύχη τοῦ πτυχίου.
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Ὁ κ. Κ. Ἀραβαντινός λέγει: Ἐπιμένω ὅτι θεωρώ τό τέταρτον ἔτος ἐπιβλαβές. Ὁ 
φοιτητής ὁ ὁποῖος θά διακούση τά μαθήματα τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς Ἰατρικής δέν 
θά ἔλθη εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν. Δέν βλέπω διατί δεδομένου ὅτι δέν ὀλοκληρώνονται 
αἱ σπουδαί διατί νά ἐπιμένωμεν νά γίνουν τέσσερα τά ἔτη. Νομίζω ἐπίσης ὅτι 
πρέπει τρία τά χρόνια εἰς τήν Ὀδοντιατρικήν. Δύο χρόνια δέν ἀρκούν ἐφ’ ὅσον διά 
νά εἰδικευθῆ ἕνας προσθετολόγος, διά νά ἔχει κάποιο κύρος χρειάζεται τουλάχιστον 
δύο χρόνια. Λέγω καί ἐπιμένω καί θά ἤθελα νά μήν ἐπιμένω νά μείνουν 3 τά ἔτη 
τῆς Ὀδοντιατρικῆς. Ἀλλά με μίαν παράκλησιν τά τρία αὐτά χρόνια νά εἶναι καθαρώς 
ὀδοντιατρικῆς μορφώσεως.

Ὁ κ. Γ. Κεφαλάς λέγει: Ἐλέχθη ὅτι οἱ φοιτηταί τῆς Ὀδοντιατρικῆς μετά τό τέταρτον 
ἔτος τῆς Ἰατρικής δέν θά θελήσουν νά ἐγκαταλείψουν τήν Ἰατρικήν. Ἕνα τοιοῦτον 
πράγμα ἀποδεικνύει ὅτι κατά τό τέταρτον ἔτος οἱ φοιτηταί ἔρχονται εἰς ἐπαφήν μέ 
τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην, τήν ὁποίαν ἀρχίζουν νά ἀγαποῦν. Ἐμεῖς αὐτό θέλομεν. Νά 
ἐμπνεύσωμεν τήν ἀγάπην διά τήν ἰατρικήν καί νά ἐξάψωμεν τήν ἰατρικήν συνείδησιν 
εἰς τούς σπουδαστάς τῆς Ὀδοντιατρικῆς. Νά σπουδάζουν πρῶτον τήν ἰατρικήν. Διά 
τοῦτο προτίμω τέσσερα ἔτη Ἰατρικής καί δύο καθαρώς ὀδοντιατρικής.

Ὁ κ. Στ. Σπεράντσας ὑποστηρίζει τήν ἄποψιν τῶν τετραετῶν πρώτων ἰατρικῶν 
σπουδῶν καί τήν μετέπειτα διετοῦς ἤ τριετοῦς ἐν τῇ Ὀδοντιατρικῇ φοιτήσεως. 
Τονίζει δέ ἰδιαιτέρως ὅτι ἐκπλήσσεται ἀκούων νά θεωρῆται ὑπό τινῶν ὡς περιττόν 
μάθημα ἡ κατά τό τέταρτον ἰατρικόν ἔτος διδασκομένη Παιδιατρική, δεδομένου 
ὅτι αὔτη, ὡς γνωστόν, εἶναι ἐν πολλοῖς συνυφασμένη πρός τήν Ὀδοντιατρικήν, 
διότι καί ὀδοντιατρική εἰδικότης ὑπάρχει μέ τό ὄνομα Παιδοδοντική καί οἱ ἰατροί οἱ 
εἰδικευμένοι εἰς τήν Παιδιατρικήν, ὑποχρεοῦνται ἐν Αμερικῆ νά διδάσκωνται καί τήν 
Ὀρθοδοντικήν. Θεωρεῖ ἐπαρκῆ καί αὐτά τά δύο ἔτη τῶν ὀδοντιατρικῶν σπουδῶν δι᾿ 
ἕνα διδαχθέντα σχεδόν πλήρη τήν σειράν τῶν ἰατρικῶν μαθημάτων, ἀφού καί σήμερον 
οἱ ἐν τῷ Ὀδοντιατρικῷ Σχολείῳ φοιτούντες πτυχιοῦχοι τῆς Ἰατρικῆς ὑποχρεοῦνται εἰς 
φοίτησιν ἑνός ἔτους μόνον.

Ὁ κ. Γ. Ἀποστολάκης νομίζει ὅτι ἐάν τό τέταρτον ἔτος μείνη μικτόν κά γίνη ἡ 
ἔναρξις τῶν Ὀδοντιατρικῶν μαθημάτων ἀπό τοῦ ἔτους τούτου ἡ μόρφωσις τῶν 
ὀδοντιάτρων θά εἶναι ἐπαρκῆς. Θεωρεῖ οὕτω ὅτι τό τέταρτον ἔτος πρέπει νά μοιρασθῆ 
καί νά γίνουν τρία καί ἤμισυ τά ἔτη τῆς ἰατρικῆς καί δύο καί ἤμισυ τά ἔτη τῆς Ὀδοντ/
κῆς μορφώσεως.

Ὁ κ. Ν. Μιχαηλίδης θεωρεῖ ὅτι τά τέσσερα ἔτη εἶναι πολλά διότι ὁ φοιτητής θά ἔχει 
ὑπόψη του ὅτι μετά τό τέταρτον ἔτος θά ἔχει ἀκόμη ἄλλα δύο διά νά γίνει ἰατρός καί 
ὄχι ὀδοντίατρος. Ἡ ἄσκησις τῶν δύο ἐτών θά εἶναι πολύ μικρά διά τήν ὀδοντιατρικήν 
μόρφωσιν καί ἀντελήφθην καί ἀπό τούς εἰδικούς καθηγητάς ὅτι τά δύο έτη θά εἶναι 
στενά διά τήν Ὀδοντιατρικήν. Τά δύο έτη εἶναι πολύ ὀλίγα. Διά τοῦτο τό τέταρτον 
ἔτος δέον νά εἴναι μικτόν. Νά ἀκούουν τά μαθήματα τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς Ἰατρικῆς 
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ἐκείνα πού νομίζομε ὅτι πρέπει νά ἀκούουν οἱ Ὀδοντίατροι καί θά ἀκούουν ἐπίσης 
καί εἰδικά μαθήματα Ὀδοντιατρικῆς. Αὐτό εἶναι τό προτιμώτερον. Βεβαίως πολλά 
μαθήματα ἔχουν σχέσιν μέ τούς ὀδόντας διά τοῦτο δέν μπορούμε νά διαιρέσωμε τά 
εἰς μαθήματα ἐχοντα σχέσιν μέ τήν ὀδοντιατρικήν καί μαθήματα μή ἔχοντα σχέσιν. 
Ἡ ὀφθαλμολογία φερ’ εἰπεῖν, κατά τούς εἰδικούς καθηγητάς ἔχει σχέσιν μέ τήν 
ὀδοντιατρικήν. Ἀλλά εἶναι δυνατόν νά μήν διδάσκεται εἰς τούς ὀδοντ/τους.

Ὁ κ.  Γ. Ἀλιβιζάτος Ἀφού ἐν ἀρχῇ ὡμίλησεν καί πάλιν περί τῆς ἀνάγκης ἐξυψώσεως 
τοῦ ἐπιπέδου τῆς Ὀδοντιατρικῆς παρ’ ἠμίν ὡς καί περί τῆς ἀνάγκης ἀναγνωρίσεως τῶν 
εἰδικῶν καθηγητῶν ὡς καθαρῶς καί σαφῶς ἐκτάκτων αὐτοτελῶν καθηγητῶν, εἶπεν 
ἐν συνεχείᾳ ὅτι θεωρεῖ ὡς πρός τά ἔτη φοιτήσεως, ὅτι εἶναι ἀρκετά τρία ἔτη ἰατρικῆς 
μορφώσεως καί ὀδοντιατρικῆς. Τά μαθήματα τοῦ τετάρτου ἔτους τῆς ἰατρικῆς εἶναι 
ὀλίγα καί οὕτω μποροῦν νά προστεθοῦν καί μαθήματα εἰδικά ὀδοντιατρικῆς. Νομίζει 
ὅτι ἡ μέση αὐτή λύσις δύναται νά σταθή καί εἴς τήν πανεπιστημιακήν συνείδησιν καί 
εἰς τήν συνείδησιν τοῦ κόσμου. Εἰς τό τέταρτον ἔτος τό ὁποῖον θά εἴναι μικτόν δέν θά 
διδάσκωνται ἡ ὀφθαλμολογία καί ἠ Παιδιατρική.

Ὁ κ. Ν. Παπαντωνόπουλος ἀπαντῶν εἰς τόν κ. Ἀλιβιζάτον λέγει: Εἶμαι 
ὑποχρεωμένος τόσον ἐξ ὀνόματος τῶν συναδέλφων μου εἰδικῶν καθηγητῶν ὄσο καί 
ἐξ ὀνόματος μου νά ἐκφράσω εἰς αὐτόν τάς εὐχαριστίας μου καί τήν εὐγνωμοσύνην 
μου διά τάς καλάς ἀντιλήψεις τάς ὁποίας ἔχει διά τό Ὀδοντιατρικόν Σχολεῖον καί δι᾿ 
ὅσα εἶπε τόσον περί τῆς ἀνάγκης τῆς ἐξυψώσεως τοῦ ἐπιπέδου τῆς Ὀδοντιατρικῆς 
παρ’ ἡμίν ὅσον καί περί τῆς ἀποδόσεως τῆς δικαίας ἀναγνωρίσεως εἰς τούς εἰδικούς 
καθηγητάς, τούς ὁποίους ἐνῶ ὁ Νόμος τάσσει εἰς ἴσην μοίραν πρός τούς ἐκτάκτους 
αὐτοτελεῖς, ὅμως καί τοῦτο τινές δέν ἤθελαν ἀποδεχθῶσι. Αἰσθάνομαι δέ ἰδιαίτεραν 
εὐγνωμοσύνην πρός τόν κ. Ἀλιβιζάτον ἐγώ, διότι ὡς ὁ ἀρχαιότερος τῶν εἰδικῶν, 
ἐδοκίμασα πολλάς πικρίας, ἀπογοητεύσεις, προπηλακίσεις και ὕβρεις, διότι ἔτυχε 
να εἶμαι εἰδικός καθηγητής ἐξομειούμενος πρός ἔκτακτον αὐτοτελή. Τά ὑπό τοῦ κ. 
Ἀλιβιζάτου λεχθέντα ἐνταύθα σήμερον διά πρώτην φοράν ἀκούονται ἐν συνεδρίᾳ 
μας καί τούτο πληροῖ ἀμέτρου χαράς τήν καρδίαν μου.-  Ὅσον δ’ ἀφορά εἰς τήν 
ἐγγραφήν τῶν φοιτητῶν ἐν τῷ Ὀδοντιατρικῷ Τμήματι μετά τό τρίτον ἔτος ἀντί τοῦ 
τετάρτου τῶν ιατρικῶν τῶν σπουδῶν, φρονῶ ὅτι εἶναι προτιμότερον τό τέταρτον διότι 
θά εἶναι πλησιέστεροι οἱ εγγραφόμενοι πρός τό ἄρτιον τῆς Γενικῆς των, δηλαδή τῆς 
Ἰατρικῆς μορφώσεως. Τό δέ λεχθέν παρά τοῦ κ. Γ. Ἀλιβιζάτου ὅτι τό τοιούτον δέν 
ἀνταποκρίνεται πρός τό κοινόν αἴσθημα ἤ τήν κοινήν γνώμην, ἀς μοι ἐπιτραπή νά 
παρατηρήσω ὅτι τήν Κοινήν γνώμην ἤ τό κοινόν αἴσθημα οἱ ταγοί τήν διαμορφώνουν 
καί δέν ρυμουλκοῦνται ὑπ’ αὐτῆς. Ἀν δέ πρόκειται νά ὀλιγοστεύσωμεν τά ὄλα ἔτη 
σπουδών των θά ἦτο προτιμώτερον νά μειώσωμεν κατά ἕν ἔτος τάς ὀδοντιατρικάς 
σπουδάς ἦτοι νά ἔχωμεν 4 ἔτη ἰατρικῶν σπουδῶν καί δύο ἔτη Ὀδοντιατρικῶν τοιούτων, 
ἀντί νά ἔχωμεν εἰς τό τέταρτον ἔτος μικτάς σπουδάς Ἰατρικῶν καί Ὀδοντιατρικῶν 
μαθημάτων, ὁπότε καί σύγχυσις θά ἐπέρχεται καί ἀπώλεια χρόνου διά τούς φοιτητάς, 
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οἱ οποίοι οὕτω θά εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τρέχωσι ὅτε μέν εἰς τό Γουδί ἤ τοῦ Συγγροῦ 
ἤ τούς Ἀμπελοκήπους ἤ τόν Εὐαγγελισμόν, ἐπί ζημία τῇς εἰδικῆς των καταρτίσεως.

Ὁ κ. Γ. Ιωακείμογλου λέγει ὅτι πρέπει νά λάβωμε τήν ἀπόφασιν νά σπουδάζουν 
οἱ φοιτηταί πρῶτον τήν ἰατρικήν τρία ἔτη καί κατόπιν ἄλλα τρία τήν Ὀδοντιατρικήν. 
Αὐτό εἶναι ἀρκετά σοβαρόν διά τήν πρόοδον τῆς Ὀδοντιατρικῆς.

Ὁ κ. Ἰ. Κατσαράς (Διευθυντής) Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ὁδοντίατροι δέον νά σπουδάζουν 
τρία ἔτη ἰατρικῆς καί τρία ὀδοντιατρικῆς.

Ἀπόφασις ἐνσωματώσεως εἰς Ἰατρικήν ὡς αὐτοτελοῦς Τμήματος αὐτῆς.

Οὕτω ἀποφασίζεται καθ᾿ ὁμοψηφίαν τῶν παρόντων καθηγητῶν ὅπως τό 
Ὀδοντιατρικόν Σχολείον καταστῇ αὐτοτελές Τμῆμα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς, ἔχον ἴδιον 
Σύλλογον ἐκ τῶν διδασκόντων εἰς τό Τμῆμα καθηγητῶν. Διευθυντήν τοῦ Τμήματος 
καί Ὑποδιευθυντήν ἐκ τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν ἐκλεγομένους δι᾿ ὡρισμένον διάστημα 
ὑπό τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν ὡς ἐπίσης καί ἴδιον Γραφεῖον Διοικήσεως ὡς μέχρι 
σήμερον. Εἰς τό Ὀδοντιατρικόν Τμῆμα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς θά ἐγγράφωνται εὐθύς ἀπό 
τοῦ πρώτου ἔτους οἱ φοιτηταί οἵτινες θέλουν νά ἀκολουθήσουν τήν Ὀδοντιατρικήν.

Ἡ ὅλη σπουδή τῆς Ὀδοντιατρικῆς θά ἀπαιτεῖ 6ετῆ φοίτησιν. Τά τρία πρῶτα ἔτη θά 
εἶναι καθαρῶς ἰατρικῆς μορφώσεως ἐν συνδιδασκαλίᾳ μέ τοῦς φοιτητάς τῆς Ἰατρικῆς. 
Τό τέταρτον ἔτος θά εἶναι μικτόν. Θα ἀφαιρεθοῦν ἐκ τῶν μαθημάτων τοῦ τετάρτου 
ἔτους τῆς Ἰατρικῆς ἡ Οφθαλμολογία καί ἡ Παιδιατρική καί θα προστεθοῦν εἰδικά 
μαθήματα Ὀδοντιατρικῆς. Τό πέμπτον καί ἐκτόν ἔτος θά περιλαμβάνη καθαρῶς 
ὀδοντιατρικά μαθήματα καί πρακτικάς ἀσκήσεις ὀδοντιατρικῆς. Ἐπί τοῦ ζητήματος 
τῶν ἐτῶν σπουδῆς τῆς Ὀδοντιατικῆς οἱ εἰδικοί καθηγηταί κ.κ. Ν. Παπαντωνόπουλος, 
Γ. Κεφαλᾶς, Στ. Σπεράντσας καί Ε. Παπαντωνίου μειοψηφοῦν, θεωροῦντες ὅτι δέον 
τά ἔτη τῆς ἰατρικῆς μορφώσεως νά εἶναι τέσσαρα καί ὄχι τρία. Ἐν ἀνάγκη ἐάν τά ἐπτά 
ἔτη τῆς σπουδῆς τῆς Οδοντιατρικῆς θεωροῦνται πολλά δέχονται ὅπως τά ἔτη τῆς 
καθαρῶς ὀδοντιατρικῆς μορφώσεως περιορισθοῦν εἰς δύο.

Συνιστᾶται Ἐπιτροπή ἐκ τῶν κ.κ. Ἰ. Κατσαρᾶ (Διευθυντοῦ), Γ. Ἀλιβιζάτου καί τῶν 
εἰδικῶν καθηγητῶν τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Σχολείου πρός κατάρτισιν σχεδίου τοῦ νέου 
Οργανισμοῦ ἐπί τῶν ὡς ἄνω βάσεων.

Μεθ᾿ ὅ ἐπικυρουμένων τῶν πρακτικῶν λύεται ἡ συνεδρίασις.

Ὁ Διευθυντής      Οἱ Καθηγηταί


