
Θεσσαλονίκη, 12 Απρυλίου 1948

Σεβαστέ μου κ. Ιωάννου

Παρήλθεν ήδη ολόκληρος μην από της ημέρας που σας απηϋθυνα 
την τελευταίαν μου επυστολήν καυ ήδη έρχομαυ τόσον αργά να σας 
ξαναγράψω.

Εν τω μεταξύ είχα μίαν από τας λαμπροτέρας μου επυτυχίας ευς
τας εξετάσευς του δυσκολότερου μαθήματος του κλάδου μας, 
την Φυσυκήν. Επίσης συνεπλήρωσα ορυσμένας προκαταρκτυκάς 
πρακτυκάς εξετάσευς ευς μαθήματα του δευτέρου έτους, καυ 

ήτου ευς

την
προσεχή Δευτέραν, 12 υσταμ., Θεού θέλοντας/αρχίζομεν τας 
εξετάσευς του δευτέρου έτους.
Το πρώτον μάθημά που ορυσθη δυα εξέτασυν είναυ η Δημοσία 
Ουκονομυα. Στας 17 του τρέχοντος μηνός θα έχωμεν άλλας εξετάσευς 
ευς το μάθημα της Εφηρμοσμένης Πολυτυκής Ουκονομίας καυ ακολούθως 
περί την ΙΟην Μα^ου ίσως εξετάσευς στην Εντομολογία. Δεν έχευ /γ . 
ανακουνωθεί ακόμη το τελυκόν πρόγραμμα, αλλά ο κύρυος όγκος των 
μαθημάτων θα εξετασθεί κατά την πρώτην περίοδον, ήτυς θα είναυ 
την ΙΟην Ιουνίου.

Εξαυρετυκώς όμως εμάς τους Γεωπόνους, επευδή έχομεν πολλά /(Τ-’ 

μαθήματα, μας επυτρέπουν να δίδομεν εξετάσευς από νωρίς, ούτως 
ώστε να ξαλαφρώνουμε.

Τα μαθήματά μας θα δυακοπούν περί την 25ην τρέχοντος, λόγω 
των εορτών καυ επευδή εν τω μεταξύ θα έχωμεν τον χρόνον που 
παρέχεταυ κανονυκώς δυά προπαρασκευήν στας εξετάσευς δεν θα 
κάμωμεν άλλα μαθήματα. γ/ αυτό ου σ. μας καθηγηταί, ίνα /

συμπληρώσουν την δυδακοέαν ύλην, μας επυβαρύνουν με επυπροσθέτους 
ώρας καυ είναυ αλήθευα ότυ κουραζόμεθα πολύ. Πλην, /τα αγαθά 
κόπους κτώνταυ'^. Χθες είχαμεν μίαν ακόμη εκδρομήν ευς αγροτυκάς />> 

περυφερευας της Θεσσαλονίκης προς συλλογήν φυτών δυά τους πίνακάς 
μας της Συστηματυκής Βοτανυκής. 0 κάθε φουτητής πρέπευ να 
παραδώσευ τον πίνακά του με τα φυτά τακτοπουημένα ευς 
ουκογενείας, είδη κ.λ.π. Την προσεχή Κυρυακήν θα πάμε στο 
Αγρόκτημα γυα παρακολούθησυν δυαφόρων ασθενευών.
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