
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ( Υφηγητής) 

ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Ω/ Εβδοµάδα ΜΑΘΗΜΑ 

1907-1908 α΄και β΄  1ω/εβδ. 
Καθ’ορισθησοµένην 
ηµέραν και ώραν 

 
Θεωρητικήν 
Παιδαγωγική 

1908-1909 α΄και β΄ 1ω/εβδ. 
Καθ’ορισθησοµένην 
ηµέραν και ώραν 

Θεωρητικήν 
Παιδαγωγική 

1909-1910 α΄και β΄ 1ω/εβδ. 
Καθ’ορισθησοµένην 
ηµέραν και ώραν 

Θεωρητικήν 
Παιδαγωγική 

1910-1911 α΄και β΄ 1ω/εβδ. 
Καθ’ορισθησοµένην 
ηµέραν και ώραν 

Θεωρητικήν 
Παιδαγωγική 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ (Τακτικός καθηγητής) 

 
  

1912-1913 α΄και β΄ 3ω/εβδ. Παιδαγωγικήν 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ. 
 

Παιδαγωγικήν Ψυχολογίαν 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ. 
 

Ιστορίαν της Παιδαγωγικής ( Η 
αγωγή παρά τοις αρχαίοις Έλλησι) 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Φροντιστήριο 
1913-1914 α΄και β΄ 3ω/εβδ. Παιδαγωγικήν 

(Γενικήν και Ειδικήν) 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Ιστορίαν της Παιδαγωγικής 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Εν τω Φροντιστηρίω 
Ερµηνεία της Μεγάλης ∆ιδακτικής 
του Κοµένιου και ανάπτυξις 
Παιδαγωγικών θεµάτων 

 β΄εξάµηνο 1ω/εβδ  Υποδειγµατικές διδασκαλίες 
(Προστίθενται το β΄εξάµηνο κάθε 
Σάββατο φροντιστηριακώς) 

1914-1915 α΄και β΄ 2ω/εβδ Εκ της συστηµατικής 
Παιδαγωγικής: Τελολογίαν, 
Παιδονοµίαν, Άµεσον Αγωγήν και 
συνέχειαν Ειδικής ∆ιδακτικής  

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Αι ατοµικαί διαφοραί της παιδικής 
φύσεως και η τούτων διάγνωσις. 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Εν τω Φροντιστηρίω 
α) Συζητήσεις επί παιδαγωγικών 
εργασιών παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών κατά δεκαπενθήµερον  



β)Ανασκοπήσεις και εφαρµογαί της 
διδασκοµένης ύλης κατά 
δεκαπενθήµερον. 
(διά τους τριτοετείς και 
τεταρτοετείς) 

1915-1916 Αναγράφεται ως καθηγητής ο Εξαρχόπουλος καθώς και ότι το µάθηµα της 
Παιδαγωγικής διδάσκεται κατά το γ΄και δ΄έτος . ∆εν βρέθηκε αναλυτικό 
πρόγραµµα. 

1916-1917 α΄και β΄ 1ω/εβδ Ψυχολογίαν των ατοµικών 
διαφορών της παιδικής φύσεως  

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Εισαγωγήν εις την  Παιδαγωγικήν  

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Ειδικήν ∆ιδακτικήν 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Εν τω Φροντιστηρίω 
α) Ανασκοπήσεις και εφαρµογαί της 
διδασκοµένης ύλης ανά 
δεκαπενθήµερον . 
β) Συζητήσεις επί παιδαγωγικών 
εργασιών παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών. Εκτέλεσις 
πειραµάτων κατά δεκαπενθήµερον  
(δια τους τριτοετείς και 
τεταρτοετείς) 

1917-1918 ∆εν βρέθηκαν διοικητικές επετηρίδες 

1918-1919 ∆εν βρέθηκαν διοικητικές επετηρίδες 

1919-1920 Ο Εξαρχόπουλος έχει απολυθεί. Το µάθηµα της Παιδαγωγικής δεν προσφέρεται 
ούτε θεωρητικά ούτε φροντιστηριακά.   

1920-1921 α΄και β΄ 1ω/εβδ Παιδαγωγικήν 

 α΄και β΄ 1ω/εβδ Εν τω Παιδαγωγικώ 
Φροντιστηρίω: 
Παιδαγωγικά ζητήµατα µετά 
ερµηνείας του «Περί παίδων 
αγωγής» 
 

Σηµείωση: Το µάθηµα προσφέρει η έδρα της Συστηµατικής Φιλοσοφίας του Θεόφιλου 
Βορέα. Ο Εξαρχόπουλος δεν αναγράφεται στους καθηγητές της Σχολής. 

 



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1921-
1922 

Συστηµατική 
Παιδαγωγική 
2Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
  
 

Εν τω Φροντιστηρίω: 
α)ανασκοπήσεις και 
εφαρµογάς της 
διδασκοµένης ύλης ανά 
δεκαπενθήµερο  
1Ω/εβδ. 
 
β) συζητήσεις επί 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών. 
Πειραµατικάς ασκήσεις 
κατά δεκαπενθήµερο :  
1Ω/εβδ. 
 
 

------------------ 

 Συνέχεια της 
Ψυχολογίας του 
παιδός και µετ’ 
αυτήν   Ψυχολογίαν 
των παρά τοις 
παισίν ατοµικών 
διαφορών  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
 
 

  

1923-
1924 

 ∆ιδακτική 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

Ανασκόπηση και 
εφαρµογές της 
διδασκοµένης ύλης και 
κρίσεις παιδαγωγικών 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

 Ψυχολογία του 
παιδός 
1Ω/εβδ 
Φιλοσοφική 

  

 Ψυχολογίαν των 
παρά τοις παισίν 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
 

  



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1924-
1925 

Σωµατολογία του 
παιδός µετά 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός 
2Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

  

1925-
1926 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

Φροντιστηριακάς 
ασκήσεις  και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

 Γενικήν και Ειδική 
∆ιδακτικήν  
2Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 

  

1926-
1927 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών.  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός  
2Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
 
 

  



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1927-
1928 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών   
1Ω/εβδ. 
Θεολογική  
Φιλοσοφική 
 

Φροντιστηριακάς 
ασκήσεις  και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
 1Ω/εβδ. 
(Θεολογική  
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 
 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος  
 

 Γενικήν και Ειδική 
∆ιδακτικήν  
2Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1928-
1929 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
(Φιλοσοφική 
Θεολογική) 
γ΄και δ΄έτος 
 
 

Φροντιστηριακάς 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών. 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής  
1Ω/εβδ. 
(Φιλοσοφική 
Θεολογική) 
γ΄και δ΄έτος 
  
 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός  
2Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1929-
1930 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών  
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 
 

Φροντιστηριακάς 
ασκήσεις  και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω  
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 

 Γενικήν και Ειδική 
∆ιδακτικήν  
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 

  

1930-
1931 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών. 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 
 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός  
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1931-
1932 

 
 

  

1932-
1933 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων.  
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος. 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
Εργαστηρίω της  
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής  
 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1933-
1934 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος. 
 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

Πειραµατικάς 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω. 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 

 Γενικήν και ειδικήν 
διδακτικήν 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1934-
1935 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
Εργαστηρίω της  
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
  
 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1935-
1936 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
  

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω. 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 Γενικήν και ειδικήν 
διδακτικήν 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1936-
1937 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
  
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις εις την 
Γενικήν Παιδαγωγικήν 
και µετά το πέρας 
αυτών κρίσεις 
παιδαγωγικών εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των φοιτητών 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
Εργαστηρίω της  
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω 
1 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

 Ψυχολογίαν του 
παιδός 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(ΦυσικόΜαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1937-
1938 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
γ΄και δ΄έτος) 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
αµφοτέρων των 
τµηµάτων 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
γ΄και δ΄έτος) 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος αµφοτέρων 
των τµηµάτων 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω.  
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
γ΄και δ΄έτος) 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
αµφοτέρων των 
τµηµάτων 



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 Γενικήν και ειδικήν 
διδακτικήν 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
γ΄και δ΄έτος 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
αµφοτέρων των 
τµηµάτων 
Φυσικό Μαθηµατικό 
β΄και γ΄έτος 
 

  

1938-
1939 

Σωµατολογία του 
παιδός µετ’ 
επιδείξεως οργάνων 
παιδοµετρίας και 
µετρήσεων επί 
παίδων 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
 

  

 Ψυχολογίαν του 
παιδός 
2 Ω/εβδ 
(Θεολογική 
Φιλοσοφική) 
γ΄και δ΄έτος 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 

  

1939-
1940 

Ψυχολογίαν των 
ατοµικών διαφορών 
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
αµφοτέρων των 
τµηµάτων 
 

Φροντιστηριακές 
ασκήσεις και κρίσεις 
εργασιών 
παρασκευαζοµένων υπό 
των σπουδαστών 
1Ω/εβδ. 
(Θεολογική 
γ΄και δ΄έτος) 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος αµφοτέρων 
των τµηµάτων 
(Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 

Πειραµατικές 
ασκήσεις εν τω 
εργαστηρίω της 
Πειραµατικής 
Παιδαγωγικής και 
εν τω Πειραµατικώ 
σχολείω.  
1Ω/εβδ. 
Φιλοσοφική 
γ΄και δ΄έτος 
αµφοτέρων των 
τµηµάτων 
 



ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 Γενική και ειδική 
διδακτική  
2 Ω/εβδ 
Φιλοσοφική 
 γ΄και δ΄έτος 
Φυσικό 
Μαθηµατικό 
β΄και γ΄έτος 

  

 Ειδικήν διδακτικήν 
των Μαθηµατικών 
Φυσικών και 
Φυσιογνωστικών 
1 Ω/εβδ 
 (Φυσικό 
Μαθηµατικό) 
β΄και γ΄έτος 
 
 

  

 Παιδαγωγική  
1 Ω/εβδ 
γ΄και δ΄έτος 
Θεολογικής  

  

 
 
 
 
 


