
Διατελέσαντες Διευδυνταί, 
Πρυτάνεις, [Καδηγηταὶ 

Εἷς τὸ παρὸν χειράλαιον κατεβλή θη προσπάθεια νὰ μνημονευθϑοῦν ὅλοι οἵ διατελέσαντες Διευϊυνταί, 

Πουτάνεις καὶ Καϑηγηταὶ ἀπὸ τῆς ἰδούσεως τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν (1886) μέχρι σήμερον κατὰ τὴν χρονολο- 

γικὴν σειρὰν τοῦ διορισμοῦ τῶν εἷς τὸ Πολυτεχνεῖον. Διὰ τοὺς ἀποθανόντας παρατίθεται ωτογροαφία καὶ 

σύντομον βιογριαιφικὸν σημείωμα ᾿Ελλείψεις, παραλείψεις, ἀνακοίβειαι καὶ λάθη εἶναι ἀναπόφευκτοι, δεδομένης 

τῆς πενιχρύτητος τῶν ἱστορικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ὑπῆρχον εἰς τὴν διάϑεσιν τῆς συντάξεως. Ἔ θεωρήθη πρέ- 

πον νὰ περιληφϑοῦν κατωτέρω καὶ ὅλοι οἱ διατελέσαντες Καθηγηταὶ τῆς Σχολῆς τῶν Καλῶν Τεχνῶν, κατὰ τὸ 

χρονικὸν διάστημα, κατὰ τὸ ὁποῖόν τὰ δύο Σχολεῖα ἱτήγοντο ὑπὸ ἑνιαίαν Διεύϑυνσιν, ἤτοι μέχοι τοῦ 1910, 
ἈΠ, πὶ 

Ι. Διευδυνταὶ καὶ Πρυτάνεις 

   
   

   

   
   
   
    

   
   

     

  

    
   
   

    
   

   

        

ἰδερῖκος Φὸν Τσέντνερ (Ζεπίπεοτ) (1837 --- 184} " 
Βαυαρὸς τὴν καταγωγήν, ἐξ ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας, κατῆλθεν εἰς 
Ξλλάδα ὡς λοχαγὸς τοῦ Βαυαρικοῦ στρατοῦ, συνοδεύσας τὸν νεαρὸν 
λέα “Οθωνα ὡς μέλος τῆς αὐλῆς αὐτοῦ. 
νέλαβΞε τὴν ἰδέαν τῆς ἱδρύσεως ἐπαγγελματικοῦ ἐκπαιδευτηρίου, ἵνα 

ϑοῦν κατὰ πρῶτον τὰ κατώτερα τεχνικὰ ὄργανα τῶν οἰκοδόμων Διὰ τῶν 
ὃν τοῦ προσπαθειῶν κατώρϑωσε νὰ κερδίσῃ διὰ τὴν ὑπόθεσιν αὐτὴν 
ποστήριξιν τοῦ βασιλέως καὶ οὕτως ἐπραγματοποιήθη ἡ εὐγενής του 

. 1656, διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ πρώτου ἑλληνικοῦ Τεχνικοῦ Σχολείου, τῆς 

Ἷ Ἰς. Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς. ᾿Αφωσιώθη δὲ ἐπὶ ἑξαετίαν ὁ ἴδιος ὧς 
ντὴς εἰς τὴν ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.᾿Απεμακρύνθη τῆς θέσεως τοῦ Διευθυν- 

ᾧ 184] νυ; 

βῬιλος Χάνσεν (Ηαπέεπ) (1841 -- 1843) 
δανὸς ἀρχιτέκτων γεννηθεὶς τῷ 1813. Τῷ 1838 κατῆλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα 

ἡγίᾳ τῆς δανικῆς κυβερνήσεως, διορισθεὶς καθηγητὴς εἰς τὸ ἀρτισύστατον 

εἴον Τεχνῶν, βραδύτερον δὲ (1841) μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ Ζεηίπετ 
πντὴς αὐτοῦ. Παρῃτήθη τῷ 1843 συνεπείᾳ τοῦ ὑπὰ τῆς Συνελεύ. 
Ψηφισθέντος νόμου, δι᾽ οὗ ἀπεμακρύνοντο οἱ ἀλλοδαποὶ τῶν δημο 

ὑπηρεσιῶν. Κατὰ τὸ βραχὺ χρονικὸν διάστημα τῆς ἐν ᾿Αθήναις δια- 

τοῦ ἐξεπόνησε τὰ σχέδια τοῦ ᾿Αστεροσκοπείου Σίνα καὶ τοῦ μεγράου 
. ἡμητρίου Λημνίου, νῦν ξενοδοχείου τῆς "Μεγάλης Βρεττανίαςν Τῷ 
Ν ατεστάθη εἰς τὴν Βιέννην, ἀνήγειρε δὲ ἀλληλοδιαδόχως τὸν λουθη- 

ἣν ναὸν τοῦ Γκούμπενντορῳ, τὴν συναγωγὴν τοῦ Λεοπόλντστατ, τὸν 
σὸν τῆς Αγ Τριάϑος, τὸ μουσεῖον τοῦ ᾿Οπλοστασίου, τὴν ᾿Ακαδημίαν 
λῶν Τεχνῶν κτὰ Τὸ ὧὡγαιότερον αὐτοῦ οἰκοδόμημα εἶναι ἡ ἐν ᾿Αθή- 

Σ, ΠΝ πα ᾿Ακαδημία. Τῷ 1884 διωρίσθη καθηγητὴς τῆς ᾿Ακαδημίας τῶν 
ἦν Τεχνῶν τῆς Βιέννης ᾿Απέθανε τῷ 1891 ἐν Βιέννῃ.   

ὴ 

ἢ Παραπλεύρως τοῦ ὀνόματος σημειοῦται ἢ περίοδος, καῦ ἣν διετέλεσε Διευθυντὴς ἢ Πρύτανις. 

ἢ Βλ. περισσοτέρας λεπτομερείας εἰς τὸ ἄρϑρον τοῦ ᾿Ακαδημαϊχοῦ κι ᾿Α. Βουρνάζου εἰς σελ. 4,
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Λύσανδρος Καυτανζόγλου (1844---1862) 
Ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τὸ 1811. ᾿Απελθὼν ἐξ "Ἑλλάδος νεαρώτατος 

ἅμα τῇ ἐκρήξει τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, κατέφυγεν εἰς Γαλλίαν, ὅπου 
καὶ διήνυσε τὰς πρώτας σπουδὰς ἐν Μασσαλίᾳ. ᾿Εσπούδασεν εἶτα ἄρχιτεκ- 
τονικὴν εἰς τὴν ᾿Ακαδημίαν Καλῶν Τεχνῶν τῆς Ρώμης. 

Τὸ 1833 ἔτυχε βραβείου εἰς τὸν διεθνῆ ἀρχιτεκτονικὸν διαγωνισμὸν τῆς 
"Ακαδημίας τοῦ Μιλάνου. Διεκρίθη ἐνωρίτατα ἐν Γαλλίᾳ καὶ Ἰταλίξ γενό- 
μενος διαδοχικῶς μέλος τῶν ᾿Ακαδημιῶν Ρώμης, Βολωνίας, Πάρμας, Μι 

λάνου, Βενετίας, Λονδίνου, Λισσαβῶνος, Μαδρίτης, Βιέννης, Φιλαδελφείας. 

Τὸ 1844, κληθεὶς ἐν ᾿Αθήναις διωρίσθη πρῶτος ἕλλην διευθυντὴς τοῦ 
κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἀναδιοργανωθέντος Σχολείου τῶν Τεχνῶν καὶ διετήρησε 
τὴν θέσιν αὐτὴν μέχρι τοῦ 1852, ὁπότε παρητήθη."Ἔθεσε τὰς βάσεις τῆς ὀρ’ 
γανώσεως καὶ ἀναπτύξεως τοῦ ἱδρύματος καὶ συνέβαλε μεγάλως εἷς τὴν 

ἀνέγερσιν τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Πολυτεχνείου, τοῦ ὁποίου κατέ- 
στρῶσε τὰ σχέδια. Πλὴν τῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν δράσεως αὐτοῦ 
εἰργάσθη ἐπίσης λίαν ἐπιτυχῶς εἰς τὸν πλουτισμὸν τῆς πρωτευούσης καὶ ἄλ- 

λῶν πόλεων δι᾽ ὡραίων οἰκοδομῶν (Αρσάκειον, Ναοὶ “Αγ. Εἰρήνης, ᾿ΑΥ:! 

Κωνσταντίνου, Ἄγ. Διονυσίου, Ἄγ. ᾿Ανδρέου ἐν Πάτραις, πλεῖσται ἰδ' ὠτικαὶ 

οἰκοδομαί, σχέδιον πανελληνίου ἡρώου βραβευθὲν ὑπὸ τῆς Γαλλικῆς ᾿Ακα:- 

δημίας Καλῶν Τεχνῶν κλπ). Διεκρίνετο διὰ τὴν ἀπέραντον μόρφωσίν του εἰς 
τὴν ἀρχιτεκτονικὴν καὶ διὰ τὸ συνθετικόν τοῦ τάλαντον, πολυτίμους δὲ 

προσήνετκεν ὑπηρεσίας εἴς τε τὸ ἵδρυμα καὶ τὴν ἑλληνικὴν τεχνικὴν ἐπιστῆ: 

μην. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1883. 

    
   

   

                            

   

    

    

     
   

   

   

        

  

  
Δημήτριος Σκαλιστήρης (1865---Ἰ 874) ἢ 

Ἐγεννήθη τὸ 1816 ἐν Τριπόλει. Ἐξελθὼν ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ Μηχανι- 

κοῦ ἐκ τῆς Καποδιστριακῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ἐσπούδασεν εἶτα μαθη- 

ματικὰ καὶ θετικὰς ἐπιστήμας εἰς Παρισίους. ᾿Απὸ 1846 ἐν "Ελλάξι :; 1846---18 65 

καθηγητὴς τῆς Γεφυροποιΐας ἐν τῇ σχολῇ Εὐελπίδων καὶ τῆς Μηχανικῆς ἐν 

τῷ «Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν». Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς εἰκοσαετίας ταύτης 

κατέλαβε διαφόρους βαθμοὺς ἔν τῷ στρατεύματι, ἀνελθὼν μέχρι τοῦ βαθ- 

μοῦ τοῦ ἀντισυνταγματάρχου τοῦ Μηχανικοῦ καὶ ἀποστρατευθεὶς τῷ 1878. 

186 3---1873 διευθυντὴς τοῦ ε«Σ χολείου τῶν Τεχνῶν», εἴτα πρῶτος διευθυντὴς 

τῆς "πηρεσίας Δημοσίων Ἔργων. Προήγαγε πολλαχῶς τὸ ἴϑρυμα καὶ προώ- 

θησε σημαντικῶς, ὡς διευθυντὴς τῶν δημοσίων ἔργων, τὴν ἐκτέλεσιν τοιού- 

τῶν ἐν "Ελλάδι (γέφυρα Εὐρίπου, ἔργα ὁδοποιΐας κἈπ.). ᾿Απεβίωσε τὸ 1883.   
Δημήτριος ᾿Αντωνόπουλος (1874 -- 1876) 

᾿Εγεννήθη τὴν θην ᾿Απριλίου 182] εἰς Βέρβαινα Κυνουρίας. Κατετάχθη εἰς τὸν στρατὸν ὡς ἀνθυπολοχαγὸς 
τοῦ Μηχανικοῦ τὴν 13ην ᾿Ιανουαρίου 1844. ᾿Ἀπεστάλη ἐπὶ τριετίαν εἰς Γαλλίαν διὰ σπουδὰς τὸν Ἰούλιον 1843, 

Διετέλεσεν ἀρχηγὸς τοῦ ᾿Επιτελείου τοῦ ᾿Αρχηγείου τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἔφθασε μέχρι τοῦ βαθμο 

τοῦ συνταγματάρχου (1854). ̓ : 
Διετέλεσε καθηγητὴς τοῦ Στρατιωτικοῦ Σχολείου, ὑπασπιστὴς τοῦ ᾿Αρχηγοῦ ᾿Ἑπτανήσου, διευθυντὴς τὶ τοῦ 

Σχολείου Τεχνιτῶν. φρούραρχος ᾿Αϑηνῶν, ὑποδιευϑυντὴς τοῦ Στρατιωτικοῦ Σχολείου καὶ φρούραρχος Λαρίσσηζξι 
Τὸ 1874 διωρίσθη καὶ διετέλεσε καθηγητὴς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν, συνάμα δὲ καὶ διευθυντὴς αὐτοῖ 

κατὰ τὴν περίοδον 1874 -- 1876, ὁπότε παρητήθη. ᾿Απεβίωσε τὴν θην Σεπτεμβρίου 1885 εἰς ᾿Αθήνος. 

Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης (1876---1870) 
᾿Εγεννήθη ἐν Κεφαλληνίᾳ τὸ 1823. ᾿Επεδόθη ἰδίως εἰς μελέτας ἱστορικάς, φιλολογικάς, ἐσπούδασε δὲ 

ζωγραφικήν. ἔδρασεν ὡς δημοσιογράφος καὶ διευθυντὴς ἐφημερίδος, βουλευτής, πρόξενος τῆς “Ελλάδος ἐν Μαῦ 

σαλίᾳ καὶ Τεργέστῃ 
Διετέλεσε κατὰ τὰ ἔτη 1877 -- 1879 διευθυντὴς τοῦ «Σχολείου τῶν Τεχνῶν». Συνέγραψε καὶ ἐξέδωκε πολλ 

ἱστορικὰ συγγράμματα (-Ἰστορία τῶν Ἰονίων Νήσων», «Βυζαντινὴ τέχνη καὶ βυζαντινοὶ καλλιτέχναι»), ποιήματι 

{(-Ποιητικὴ συλλογή»), βιογραφίας κλπ, ᾿Απεβίωσε τὸ Ἰ905. 

τ) Κατὰ τὸ ἀνώμαλον πολιτικῶς διάστημα 1862.---185δ5 τὸ ΞΣχολεῖον τῶν Τεχνῶν διωκήϑη δυνάμει τοῦ ἀπὸ 14-8-188 
θεσπίσματος τῆς Προυσωρινῆ: Κυβεονήσεωξ ὑπὸ ἐφορίας, ἀποτελεσθϑείσης ἀρχικῶς ἐκ τῶν Γ΄. Μεταξᾶ, ΓΟ. Χαντίερῆ, Σ. Ἰζρίνοι 
᾽Α. Ῥαγκαβῆ, Ἱ. Παπαδάκη καὶ Θ. ᾿Ορφανίδη. Ποβλ. σχετικῶς ἄρῦρον τοῦ ᾿Ακαδημαϊκοῦ κ. ᾿Αλ. Βουρνάζου. Ι 
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ναστάσιος 1. Θεοφιλᾶς (1870 ---1887, 1887.---Ἰ 902) 

Ἔ) ἐννήθη ἐν Ζακύνθῳ τὸ 1330. ᾿Αποφοιτήσας τοῦ Στρατιωτικοῦ Σ χολείου 

π πίθων τὸ 1853 ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ, συνεπλήρωσεν εἶτα τὰς 
υδάς του ἐν Γαλλίᾳ. Ἐπανελθὼν ἐκεῖθεν ὑπηρέτησεν εἷς τὸ ᾿ἈΑρχηγεῖον 

χανικοῦ καὶ τὸ Γενικὸν ᾿Επιτελεῖον, ἀποστρατευθεὶς τὸ 1878 μὲ βαθμὸν 
᾿νπατάρχου. 1879 - 1887 διευθυντὴς τοῦ «Σχολείου τῶν Τεχνῶν» καὶ εἶτα 

᾿ 1887 μέχρι τοῦ θανάτου του διευθυντὴς τοῦ εἰς -Σχολεῖον Βιομηχάνωυ -- 

» μετονομασθέντος Πολυτεχνείου. 

"Ὡς διευθυντὴς τοῦ Πολυεχνείου εἰργάσθη ἀόκνως καὶ ἀποτελεσματικῶς 

δι τὴν ἀνύψωσιν καὶ προαγωγὴν αὐτοῦ. Δὲν εἶναι ὑπερβολικὸν νὰ λεχθῇ ὅτι 
τὸν Θεοφιλᾶν ὀφείλεται τὸ πνεῦμα πειθαρχίας καὶ αὐστηρότητος, ὅπερ 

σὸν συνετέλεσεν εἰς τὴν ἀνύψωσιν τοῦ γοήτρου τοῦ ἱδρύματος. Συνετέ- 
σὲν ὡσαύτως εἰς τὸν ἐξωραϊσμὸν τῆς πρωτευούσης (μέγαρα Καραπάνου, 
ἅπη, ᾿Αργυροπούλου κλπ). Συνέγραψε στρατιωτικὰς καὶ ἄλλας πραγμα- 

ας δημοσιευθείσας εἰς τὴν «Στρατιωτικὴν Ἐφημερίδα» καὶ ἀλλαχοῦ. 

πεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1901. 

ἢ 

" τ 
ΠΤ 
“ΠΩ, 

των 
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Κωνσταντῖνος Μητσόπουλος (1902---1910) 

Ἐγεννήθη ἐν Πάτραις τὸ 18:4, ἔνθα καὶ διήνυσε τὰς ἐγκυκλίους σπου- 

δὰς αὐτοῦ. 

Διδάκτωρ τῆς φιλοσοφίας ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου 1858. 1858--- 874 ὑπό- 

τροφος Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ἐν Γερμανίᾳ, σπουδαὶ εἷς ᾿Ανωτάτην Μεταλ: 

λειολογικὴν ᾿Ακαδημίαν τῆς πόλεως ΒΕ Γεῖθοτν (Το πίθοιο Βογραϊκαδυιίε Ετοῖ- 

Βογρ), εἰδίκευσις εἰς γεωλογίαν, ὀρυκτολογίαν φυσικήν, χημείαν καὶ πυροχη: 

μείαν, μεταλλευτικήν, μεταλλουργίαν, γεωδαισίαν, μηχανουργίαν καὶ μεταλ- 

λευτικὸν δίκαιον. 1875 --1880 ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς “Ιστορίας καὶ εἰ: 
δικῶς τῆς Γεωλογίας καὶ ᾽Ορυκτολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ᾿Αθηνῶν. ᾿Ἀπὸ 
1880 τακτικὸς καθηγητής. 1889 --1910 καθηγητὴς τῶν αὐτῶν μαθ᾽)μάτων ἐν τῷ 
Σχολείῳ Βιομηχάνων --Τεχνῶν. 1889---1901] κοσμήτωρ, συγκ) ητικός, εἶτα πρύ: 
τανὶς ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου: 1902).---1910 διευθυντὴς τοῦ «Σ χολείου Βιομη- 

χάνων--Τεχνῶν». ᾿ΕἘπιστημονικαὶ ἐργασίαι: εγεωλογικὴ διαμόρφωσις τοῦ 

ἑλληνικοῦ ἐδάφους", «φυσικὴ γεωγραφία τῆς Θράκης», εγεωλογικὴ ἱστορία 
τῆς ἑλληνικῆς χώρας», στοιχεῖα ὀρυκτολογίας», «στοιχεῖα γεωλογίας»! 

«ἠἡφαιστειοχημικαὶ ἔρευναι ΑἸθετὲ Βτπη» κλπ. ᾿Εδημοσίευσεν ὡσαύτως πλεί. 

στας πραγματείας εἰς ξένα περιοδικ καὶ ἐξέδωκεν ἐπὶ τριετίαν (1890---1892) 

τὸ περιοδικὸν «Προμηθεὺς» πρὸς διάδοσιν τῶν φυσικῶν καὶ ἐφηρμοσμένων 

ἐπιστημῶν. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 191], 

    

  

   
   
   
   

  

   
   
   

  

   
   

    

   

ἱκόλαος Τριανταφυλλίδης (1910) 

᾿Ἐγεννήθη ἐν Βουκουρεστίῳ τῷ 1858. ᾿Εσπούϑασεν ἀρχιτεκτονικὴν καὶ 

᾿ ἐπιστήμην τοῦ πολιτικοῦ μηχανικοῦ, λαβὼν δίπλωμα ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ 

Ἐσδης 
Κατελθὼν εἰς “Ἑλλάδα εἰσῆλθεν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῶν δημοσίων ἔρ- 

ἣν ὁπόθεν ἀπεσύρθη μὲ βαθμὸν Νομομηχανικοῦ. Διωρίσθη τὸ 1904 καὶ 

μάτισε μέχρι τοῦ θανάτου του καθηγητὴς τῆς ᾿Οδοποιῖΐας καὶ Γεφυ- 

ἴ ἴας ἐν τῷ Σχολείῳ Βιομηχάνων--Τεχνῶν καὶ εἶτα τῷ ΕΜ. Διετέ 

"- συγχρόνως ἐπὶ μικρὸν διευθυντὴς τοῦ ἱδρύματος ἐν ἔτει 1910 ἀποχω- 

ἂς τῆς διευθύνσεως διά λόγους ὑγείας. ᾿Εχρημάτισεν ἐπίσης διευθωιν τὴς 
ἢ -ταιρίας Σιδίμων ᾿Αθηνῶν --Πειραιῶς (ΣΑΠ΄ἔ. 1917--1918. διευθυντὴς τῶν 

Ὁσίων ἔργων Ὑπουργείου Συγκοινωνίας. Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι: Ὃ Ν. 

ανταφυλλίδης διεκρίθη ὡς ἐπιστήμων καὶ διδάσκαλος" πρῶτος αὐτὸς 

στηματοποίησεν ἐπὶ ἐπιστημονικῶν βάσεων τὰ μαθήματα τῆς ὁδοποιΐας 

γεφυροποιΐας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ καὶ ἐμόρφωσεν ἀρτίως γενεὰς ὁλοκλή- 
᾿ μηχανικῶν. Συνέγραψε καὶ ἐξέδωκε λιθόγραφα διδακτικὰ ἔργα "Ὅϑο- 

ἴας, Χωματουργίας κ ἄ. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1997.  
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- το Ἄγγελος Σ. Γκίνης (1910---1914.,190914---ξ1920 καὶ 1923 --1027) ἢ 

᾿Εγεννήθη ἐν Σπέτσαις τὸ 1859. Τὰ ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσεν ἐν 
᾿Αθήναις. Τὰς ἀνωτέρας αὐτοῦ σπουδὰς ἠκολούθησεν ἐν Γερμανίᾳ εἰς τὰ 

Πολυτεχνεῖα Καρλσρούης καὶ Δρέσδης, ἔνθα καὶ ἔτυχε τοῦ διπλώματος πο:- 

λιτικοῦ μηχανικοῦ τὸ 1881]. ᾿Απὸ 1881] ἐν ᾿Ελλάδι. 188] -- 1882 μηχανικὸς ἐπὶ 

τῆς μελέτης καὶ ἐπιβλέψεως λιμενικῶν ἔργων Μεσσολογγίου. 1882--1910 
μηχανικὸς σώματος δημοσίων ἔργων, εἶτα νομομηχανικὸς καὶ ἐπιθεωρητὴς 

δημοσίων ἔργων. Ἀπὸ 1898 καθηγητὴς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. 1853--1904 καθηπ' 

γητὴς τῆς Γεφυροποιΐας. 1904---191]18 καθηγητὴς τῶν Λιμενικῶν καὶ “Υδραυ- 

λικῶν ἔργων καὶ ἀπὸ 1918, χωρισθείσης τῆς ἕδρας, καθηγητὴς τῶν Λιμενι- 

κῶν ἔργων. ᾿Απὸ 1910 μέχρι 1927 διετέλεσεν ἐπανειλημμένως διευθύνων ἢ 

διευθυντὴς Πολυτεχνείου. Απὸ 1926 μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν. Ὃ Α, 

Γκίνης, ἀναλαβὼν τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1910, ἀφωσιώθη ἐξ 
ὁλοκλήρου καὶ μέχρι σχεδὸν τοῦ θανάτου του εἰς τὴν πρόοδον καὶ ἀνύψῶω- 
σιν τοῦ ἱδρύματος. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ καὶ δὴ τὸ 19]4 καὶ χάρις εἰς τὰς 
προσπαθείας του ἔλαβε χώραν ἡ ριζικὴ ἀναδιοργάνωσις τοῦ Πολυτεχνείου, 
ἀνήχθη δὲ τὸ ἵδρυμα εἰς ὅλως ἰδιαιτέραν περιωπήν. 

᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : Εἰδικευθεὶς εἰς τὰ λιμενικά, ὑπῆρξεν αὐθεντία 
εἰς τὰ ζητήματα τοῦ κλάδου τούτου τῶν τεχνικῶν ἐπιστημῶν, ατήρτισε 

τὰς μελέτας ὅλων σχεδὸν τῶν λιμένων τῆς "Ελλάδος, ἀλλὰ καὶ πλείστων 

ἄλλων μεγάλων τεχνικῶν ἔργων ὑδραυλικῶν καὶ γεφυροποιΐας. Συνέγραψεν 

«δοποιΐαν», «Γραφικὴν Στατικήν», «Λιμενικὰ ἔργα» κ. ἄ. ᾿Απεβίωσεν ἐν 
᾿Αθήναις τὸ 1927. 

  

  

᾿Αναστάσιος ᾽Ορλάνδος (1921) 

Διετέλεσε τὸ 192] ἐπί τι διάστημα Διευθυντὴς τοῦ Ε.Μ.Π. 

Θεόδωρος Γ. Σκοῦφος (1022) 

Ἐ γεννήθη ἐν Πάρῳ τὸ 1854. ᾿Εσπούδασε φυσικὰς ἐπιστήμας εἰς τὸ Πανε. 
πιστήμιον ᾿Αθηνῶν καὶ τὴν Γεωλογίαν-Παλαιοντολογίαν ἐν Μονάχῳ. Εἶτα ἐν 
Ἑλλάδι κατ᾽ ἀρχὰς ἐπιμελητὴς τοῦ ὀρυκτολογικοῦ γεωλογικοῦ καὶ πα- 
λαιοντολογικοῦ μουσείου καὶ ᾿Εργαστηρίου τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου. 
᾿Απὸ 1905 καθηγητὴς τῆς Γεωλογίας καὶ Παλαιοντολογίας ἐν τῷ αὐτῷ 
ἱδρύματι. Συγχρόνως ἐπὶ μακρὰ ἔτη καθηγητὴς τῆς ᾿Ορυκτολογίας-Γεωλο. 
γίας-Πετρογραφίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. 1910 καὶ 1920 βουλευτὴς Κυκλάδων. 

1922 Διευθυντὴς τοῦ ΕΟΜ.Π. ᾿ΕἘπὶ βραχὺ διάστημα ὑπουργὸς τῆς Παιδείας 

καὶ Γεωργίας. Εἶτα διευθυντὴς τοῦ ζωολογικοῦ καὶ παλαιοντολογικοῦ μου- 
σείου. ᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν αὐτοῦ 
ἐπεδόθη εἰς γεωλογικὰς καὶ παλαιοντολογικὰς μελέτας ἐπὶ τῶν "Αλπεῶν 
δημοσιευθείσας εἶτα εἰς ὀγκῶδες ἔργον του. Συνέγραψε καὶ ἐξέδωσεν συγ- 
γράμματα ἐπὶ εἰδικῶν γεωλογικῶν φαινομένων, ἐπὶ τῆς ζωολογίας κλπ. 
᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὰ 1938,   

Δημοσθένης Πρωτοπαπαδάκης (1027 .---1028 καὶ 1033 ---1035). 

Διετέλεσε τὸ 1927 διευθύνων καὶ ἀπὸ Νοεμβρίου 1933 πρύτανις τοῦ ΕΜ ' 

Δημήτριος Λαμπαδάριος (1028--- 1933) 

᾿Απὸ τοῦ 1928 διευθυντὴς καὶ εἶτα πρύτανις τοῦ Ε.Μ.Π. μέχρι τοῦ 1933. 

Γεώργιος Μαλτέζος (1933) 

Διετέλεσε τὸ 1933 ἐπὶ βραχὺ διάστημα πρυτανεύων τοῦ Ε ΜΠ. 

᾿Αλέξανδρος Σῖνος (1035---1937) 

Πρύτανις τοῦ ΕΙΜ.Π. κατὰ τὴν διετίαν 1935 - 1937. 

  

Ὦ Αἱ ἀν παρενθέσει ἡμερομηνίαι σημαίνουν τὰς διαδοχικὰς περιόδους, καθ' ἄς ὁ "Ἄγγελος Γκίνης προΐστατο τοῦ Πολυτεχνείου 
διευθύνων ἢ διευψυντὴς αὐτοῦ, 
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||. Καϑηγηταὶ 

   

  

   

  

   

  

   
   

  

   

        

   

  

   

   

  

   

    

   

    
   

   

Φίλιππος Μαργαρίτης (1831 .-1866, ἣ 

Ἔκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Σχολῆς τῶν Τεχνῶν, διδάξας ἐν αὐτῇ ἐπὶ εἰκοσι- 

πενταειίαν. ᾿Εζωγράφισε πλείστας τῶν ἐν τοῖς ἀνακτόροις τοῦ "Οθωνος 

ἰοιχογραφιῶν. 

Διετέλεσε καθηγητὴς Ἰχνογραφίας καὶ Στοιχειογραφίας εἰς τὸ Σ χολεῖον 

Τεχνῶν κατὰ τὴν περίοδον 18327--- 839. " ΠΡ 

  
Θείρσιος (ΤίετγδοΠ) (1891.---1843) 

Βαυαρὸς ζωγράφος διατελέσας καθηγητὴς τῆς ζωγραφικῆς εἰς τὸ Σχο- 

λεῖον τῶν Τεχνῶν. Ἐξετέλεσε μεταξὺ ἄλλων τὰς τοιχογραφίας τοῦ Πανεπι- 

στημίου καὶ διεκόσμησε τὴν ἀναστηλωθεῖσαν βυξαντινὴν ἐκκλησίαν τῆς Σω- 

τείρας τοῦ Νικοδήμου (Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας) Μαθητὴς τοῦ ΤΊετΞΟΣ ὑπῆρξεν 

ὁ ἐκ τῶν μεγαλυτέρων νεοελλήνων ζωγράφων Νικηφόρος Λύτρας. 

Κ. Σίγγελ ((ῃ. ϑδίερϑ!) (1897.---1 845) 

Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Πλαστικῆς καὶ βραδύτερον τῆς Γλυπτικῆς εἰς 

τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν. Ἔργα αὐτοῦ εἶναι οἱ γρῦπες τῶν Παλαιῶν '᾿Ανα- 

κτόρων κλπ. 

Ἰυδοβῖκος Ρὸς ([᾿ 055) (1840 ---1843) 
Ἐπιφανὴς Γερμανὸς φιλόλογος καὶ ἀρχαιολόγος, γεννηθεὶς τῷ 1806 καὶ 

τοκτονήσας τῷ 1859. ᾽Εσπούδασε φιλολογίαν, διατρίψας εἰδικῶς περὶ τὴν 

χαιολογίαν ἐν τοῖς πανεπιστημίοις Κιέλου, Κοπεγχάγης καὶ Λειψίας. Τῷ 

5 κατελθὼν εἰς ᾿Ελλάδα διωρίσθη (1833) ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων μέχρι 

} 1836, ὅτε παρητήθη. Τὸ ἐπιὸν ἔτος, συσταθέντος τοῦ Πανεπιστημίου, 
ρίαθη ἐν αὐτῷ καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας καὶ ἐδίδαξε μέχρι τοῦ 8439, 

ἐπελθούσης τῆς μεταπολιτεύσεως, ἀπελύϑη τῆς θέσεώς του. Διετέλεσεν 

ἧς κατὰ τὰ ἔτη 1840---Ι843 καϑηγητὴς τῆς ᾿Ιστορίας τῆς Τέχνης εἰς τὸ 

λεῖον τῶν Τεχνῶν Συνώϑευε τὸν βασιλέα "Οθωνα εἰς τὰ ἀνὰ τὴν Ἔλ 

ἃ ταξίδια αὐτοῦ καὶ ἐπεχείρησε περιηγήσεις ἀνὰ τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου 

[εριγραφὴν ἐδημοσίευσεν ἐν Γερμανίᾳ εἰς τέσσαρας τόμους (1840 ---1833). 

γεληϑεὶς ὑπὸ τῆς σαξωνικῆς Κυβερνήσεως κατέλαβε. τὴν ἕδραν τοῦ καθη- 

ἢ τῆς ἀρχαιολογίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Ηα116, συντελέσας εἰς τὴν 

σιν γνώσεων περὶ τῆς νεωτέρας ἰδίως “Ελλάδος. Συγγράμματα : «Βασι- 

ταξίδια», «᾿Αναμνήσεις καὶ πληροφορίαι ἐξ Ἑλλάδος» (ἐξαιρετικοῦ 

φέροντος διὰ τὰς πληροφορίας ἐπὶ τῶν ᾿Αθηνῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης), 
αὸς τῆς "᾿Απτέρου Νίκης», «᾿Εγχειρίδιον τῆς ᾿Αρχαιολογίας», «᾿Ανέκδο- 

λληνικαὶ ἐπιγραφαί», «Οἱ δῆμοι τῆς ᾿Αττικῆς» κτλ. 
  

ΓΤ : 
ἥν ἃ ἘΠΕ 
Γ᾿ τ 

ύρως τοῦ ὀνόματος σημειοῦται ἧ περίοδος, καϑ' ἣν διετέλεσε αϑηγητήῆς.   
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ΤΕΧΝΙΜΗ ΧΡΟΝΙΗΒ᾿ 
  

Γεώργιος Βούρης (1844--- :) 
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, ἐπὶ τῆς καθηγεσίας τοῦ ὁποίου 

ἐτέθη ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ᾿Αστεροσκοπείου, οὗτινος διετέλεσε καὶ ὁ πρῶ: 

τος διευϑυντὴς (846-.18555. Κατήγετο ἐκ Μακεδονίας καὶ ἐσπούδασεν ἐν 

Βιέννῃ. Κατ᾽ ἀρχὰς διωρίσθη (1837) καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς 

μαθηματικῆς Φυσικῆς, κατόπιν δὲ ἀνετέθη αὐτῷ τὸ 1844 καὶ ἡ διδασκαλία 

τοῦ μαθήματος τῆς ᾿Αστρονομίας. Πρῶτος ἔρριψε τὴν ἰδέαν ἱδρύσεως ἄστε- 

ροσκοπείου ἐν ᾿Αθήναις καὶ εἰργάσθη διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς. 

Πρὸ δὲ καὶ μετὰ τὴν ἴϑδρυσιν αὐτοῦ ἐξετέλεσε μετεωρολογικὰς παρα: 

τηρήσεις ἐν ᾿Αθήναις, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ ἀπὸ τοῦ 1839-- 1812 ἐδημοσιεύθησαν “ 

ὑπὸ τοῦ Β. ᾿Ιατροσυνεδρίου, αἷ ἀπὸ τοῦ 1842 μέχρι τοῦ 1845 παρατηρήσεις 

τοῦ Βούρη ἀπωλέσθησαν. Αἱ ἀπὸ 1 ᾿Ιανουαρίου μέχρι 12 Νιοεμβρίου 
1847 ἐδημοσιεύθησαν ἐν τῇ “᾿Αθηνᾷ’. Διετέλεσε καθηγητὴς Φυσικῆς καὶ 
Μηχανικῆς εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν ἀπὸ τοῦ 1844. ᾿Α πέθανεν ἐν Βιέννῃ 

τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 1860. 

    

   

  

   

          

Θ. Κομνηνὸς (1844--- ἡ 

᾿Αξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ, διορισθεὶς καθηγητὴς τῆς Γεωμετρίας εἰς τὸ 
Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν τῷ 1844. βέλος τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν σύνταξιν τοῦ 

σχεδίου τῆς πόλεως τὸ 1847. 

Γεώργιος Μαργαρίτης (1844--- 1863) 

Γεννηθεὶς ἐν Σμύρνῃ τῷ 1814 ἐσπούδασεν ἐν Γαλλίᾳ, κατελθὼν δὲ εἰς 

Ἑλλάδα ὑπῆρξεν ἐκ τῶν πρώτων καθηγητῶν τῆς σχολῆς τῶν Εὐελπίδων, 

᾿Εζωγράφισε τοὺς πίνακας τῆς Μπουμπουλίνας, τὸν ᾿Ανδρέαν Μιαούλην, 

τὸν Γ. Καραϊσκάκην καὶ πλείστας τοιχογραφίας τῶν ἀνακτόρων ἐπὶ βασι- 
λείας Γεωργίου τοῦ Α᾽, ᾿Εδίδαξεν ᾿Ανωτέραν Γραφικήν. Γυψογραφίαν, 'Ελαιο- 

γραφίαν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν. ᾿Απέθανεν ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1884͵ 

Ροβέρτος Τσεκόλης (1844) 

  

᾿Ιατρὸς καὶ διακεκριμένος προσωπογράφος καὶ ἀρχσοιόφιλος, καταφυγῶν 

εἰς Κέρκυραν τῷ 1839 καὶ ἐπισκεφθεὶς κατόπιν διαφόρους νήσους τοῦ Ἰονίου 

Πελάγους. Μέλος τῆς ἐν ἔτει 1844 ἱδρυθείσης ἐν ᾿Αθήναις «Τταιρείας τῶι 

ὡραίων τεχνῶν» εἰργάσθη μεγάλως ὑπὲρ τῆς διαδόσεως τῆς καλλιτεχνίαι 

εἷς τὴν “Ελλάδα. Διετέλεσε περὶ τὸ 1834 καθηγητὴς τῆς ᾿Ελαιογραφίαξ 

εἷς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν.       

   
  

Μ. Σ. Γεωργιάδης (1844) 

Διετέλεσεν περὶ τὸ 1844 καθηγητὴς τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς καὶ Πλαστικῇ 
ἕν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. 

᾿Αλ. Σοῦτσος (1844) 

Διετέλεσεν περὶ τὸ 1844 καθηγητὴς Καλλιγραφίας καὶ γραμματικῆ 
τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν.
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Γρηγόριος Παπαδόπουλος (1846.--" 

Λόγιος καὶ συγγραφεύς (1819---1873). Ἐ τπούδασεν ἐν Αἰγύπτῳ παρὰ τοῖς 

“Λαζαρισταῖς, Σύρῳ καὶ Παρισίοις, ὅπου προσελήφθη γραμματεὺς τοῦ ἡγεμό' 
νος τῆς Βλαχίας ᾿Αλεξάνδρου Γκίτα. Εἴτα διωρίσθη καθηγητὴς τοῦ ἐν Βου του. 

δεστίῳ λυκείου “Αγίου Σάββα, γενόμενος ουγχρόνως διδάσκαλος τῆς ἄνε- 

ττᾶς τοῦ ἡγεμόνος συγγραφέως Δόρας δ᾽ Ἴστρια, εἰς ἣν ἐνέπνευσε θερμὰ φι- 

λελληνικὰ αἰσθήματα. Τῷ 814 διωρίσθη καθηγητὴς γυμνασίου ἐν ᾿Αθήναις καὶ 

πιετὰ διετίαν τῆς “᾿Ιστορίας τῶν εἰκαστικῶν Τεχνῶν καὶ ἑρμηνείας πινάτων ἐν 

τῷ Σχολείῳ Τεχνῶν. Τῷ 1849 ἴδϑρυσεν ἰδιωτικὸν ἐκπαιδευτήριον, ὅπερ ηὐδοτί 

μη ε πολύ, Συνέγραψε μονογραηφίας: «Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν παρ᾽ ἀρχαίοις» 

11853), «Περὶ τῆς τοπογραφίας τῆς Πνυκὸς» (186]}. «Ἄσματα τῶν ἐν Κορσικῇ 

Ελλήνων» (1855) κτλ 

Μ. Μπούκας (1858.---")} 
᾿ Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Διπλογραφίας κατὰ τὸ ἔτος 1855 ἐν τῷ Σχολείῳ 

τῶν Τεχνῶν. 

  

      
  

     
   
    

    

    

     

αβε ριος Λάνδερερ ([.ἀπαοτγοτὶ) (1857 --1863) 

“ Βαυαρὸς τὴν καταγωγήν, ἐγεννήϑη ἐν Μονάχῳ τὸ 1803. ᾿Εσπούδασεν 

ὑτόθι χημείαν, ἰατρικὴν καὶ φυσικὰς ἐπιστήμας, καιῆλθε δ᾽ ἐν “Ἑλλάδι τὸ 
ΠΣ ὡς ἰδιαίτερος φαρμακοποιὸς τοῦ βασιλέως "Ὄθωνος. Διετέλεσεν ἀπὸ 
" μέχρι τοῦ 1863 καθηγητὴς τῆς Χημείας ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν, 
ὥτος καθηγητὴς τῆς χημείας καὶ φαρμακευτικῆς ἐν τῷ ἘἘθνικῷ Πανεπι- 

[πμίῳ, μέλος τοῦ ἰατροσυνεδρίου καὶ πλείστων ξένων ἐπιστημονικῶν ἕται- 

ὧν. '᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : ἐδημοσίευσε πλείστας διατριβάς, συγγράμ- 

πα χημεΐας καὶ φυρμακολογίας κι ἄ ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1889. 

Χρύσανθος (1857- 1872) 

τέλεσε καθηγητὴς τοῦ Σχολείου Τεχνῶν κατὰ τὴν περίοδον [857.-.--1872 

᾿Ιωσὴφ Μίνδλερ (Μιίπα!ογ) (1856---1 863) 

᾿Εγεννήθη κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ Θ᾽ αἰῶνος ἐν Βαυαρίᾳ, Κατῆλθε μετὰ 

τοῦ βασιλέως "Ὄθωνος ἐν ᾿Ελλάδι, ὅπου διετέλεσε γραμματεὺς τῆς ἀντιβασι- 

λείας καὶ τῆς ἀρχικαγγελαρίας. 1843--1856 ἐν Βαυαρίᾳ, μακροχρόνιοι μελέται 

διὰ τὴν μεταφορὰν εἷς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν τοῦ στενογραφικοῦ συστήμα- 

τος ΟδΘΙΡουρογ. Τὸ 1856 ἐπανῆλθεν εἰς “Ἑλλάδα καὶ ἀμέσως διωρίσθη διδά- 

σκαλὸς τῆς Στενογραφίας ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν διατελέσας τοιοῦτος 

μέχρι τοῦ 1863, ὁπότε κατηργήθη τὸ μάθημα τοῦτο. ᾿ΑἈπεβίωσε τὸ 1868. 

Ἵερομ. ᾿Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου (1857.-- 1864) 
Ἵεροδιάκονος ἀγιορείτης. Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Χαρακτικῆς [Ξυλογρα- 

φίας καὶ Χαλκογραφίας) κατὰ τὸ διάστημα 1857--δ4 εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν. 
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Στέφανος Σταυρινάκης (1862 --1863) 

Καθηγητὴς τῆς ἰατρικῆς, γεννηθεὶς ἐν Χίῳ τῷ 1816 καὶ ἀποθανὼν τῷ 

1891. Ἐσπούϑδασεν ἐν ᾿Αθήναις καὶ τῷ 1845 ἐνεγράφη εἰς τὴν ἰατρικὴν σχο- 

λήν. Τῷ 1844 ἀπεστάλη ὑπὸ τῆς ἑλλ. κυβερνήσεως εἰς Ἔσπερίαν ὡς ὑπότρο- 

φος πρὸς ἐξακολούθησιν τῶν σπουδῶν τοῦ, ἃς διήνυσεν εἰς τὰ πανεπιστήμια 

Βιέννης καὶ Μονάχου Τῷ 1852 ἐπανῆλθεν εἰς ᾿Αθήνας. Μετὰ τετραετίαν (1836) 

ὃ Σταυρινάκης διωρίσϑη ἔκτακτος καϑηγητὴς τῆς Τοπογραφικῆς ᾿Ανατομίας 

ἐφηρμοσμένης εἰς τὴν Χειρουργικὴν ἐν τῷ Ἔθν. Πανεπιστημίῳ καὶ ἐδίδαξε μὲ 

χρι τοῦ 1854, ὅτε νοσήχας ἀπῆλθεν εἰς Εὐρώπην πρὸς θεραπείαν. Κατὰ τὸ διά-- 

στημα 1862--63 ἐδίδαξεν ᾿Ανατομίαν καὶ εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν Μετὰ τὴν 

ἐπιστροφήν του εἰς τὴν ἰδιαιτέραν του πατρίδα ἐξήσκησε τὸ ἐπάγγελμα 

τοῦ ἰατροῦ, ὑπηρετήσας ἀμισθεὶ εἰς τὸ νοσοκομεῖον τῆς πόλεως.   

-
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Κ. Δηλιγιάννης (1862---:) 

Διωρίσθη τὸ 1863 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Χημείας ἐν τῷ Σχολείῳ 

τῶν Τεχνῶν. 

  

   

    
    

       

Λεωνίδας Βλάσσης (1863 .--"} 

Ἐγεννήθη ἐν Ναυπλίῳ τὸ 1828. Λοχαγὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀπόφοιτος στρατιωτικῆς σχολῆς Εὐελπίδων. Διωρίσθῃ 

τὸ 1853 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς ἐν τῶ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν, διδάξας ἀρχὰς Στατικῆς καὶ θεωρητικῆς καὶ. 

πρακτικῆς Μηχανικῆς. ᾿Απὸ 1878 ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν δημοσίων ἔργων, πρῶτος διορισθεὶς μὲ τὸν βαθμὸν νομομη’ 

χανικοῦ παρὰ τῇ ἀρτισυστάτῳ τότε ὑπηρεσίᾳ, χρηματίσας εἴτα ἐπὶ μακρὸν ᾿Επιθεωρητής, Γενικὸς ᾿Επιθεωρητὴς. 

καὶ ἐπὶ ἕν ἔτος (1885---1886) Διευθυντὴς τῶν δημοσίων ἔργων. 

Δ. Διγενῆς (1863) 
Διωρίσθη καὶ διετέλεσε περὶ τὸ 1863 καθηγητὴς, τῆς Μουσικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. 

     

- ΤΕ ὁ 
Ἦ αν ἔν οἱ ᾿ ᾿ 

ὡς πε 
ιν ὙΠ 

  

Βικέντιος Λάντσας (1863 ---1001) 

Ἰταλικῆς ἐν μέρει καταγωγῆς ἐγεννήθη ἐν Βενετίᾳ τὸ 1822. ᾽Εσποῦ 
δασε ζωγραφικὴν καὶ καλὰς τέχνας ἐν τῇ ᾿Ακαδημίᾳ Καλῶν Τεχνῶν τῆς 
Βενετίας, ὅπου καὶ διωρίσθη ἅμα τῷ πέρατι τῶν σπουδῶν του, βοηϑὸς τ 

καθηγητοῦ τῆς Προοπτικῆς. Κατελθὼν εἰς “Ελλάδα τὸ 1850 ὑπεσιηρίχθη ὑπὲ 

τῆς τότε βασιλίσσης ᾿Αμαλίας. Διετέλεσε κατὰ τὰ ἔτη 1863 -- 1901] καθηγητῆι 
τῆς Προοπτικῆς Σκιαγραφίας καὶ Στοιχειογραφίας ἐν τῷ Πολυτεχνεῖί 

Ὑπῆρξε συγχρόνως καθηγητὴς τῆς Ζωγραφικῆς ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς σχ 

λαῖς Εὐελπίϑδων καὶ Ὑπαξιωματικῶν. Διεκρίθη κυρίως εἰς τὴν ἀπεικόνισι 

ἀρχαίων μνημείων καὶ ἐν γένει διὰ τὴν ἐν τῇ Ζωγραφικῇ (ἰδίως “Ὑδατογρ 

φίᾳ) δεξιοτεχνίαν καὶ ἐπίδοσιν αὐτοῦ. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1902.
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Θεόδωρος ᾿Αρεταῖος (1863) 
᾿Επιφανὴς χειρουργός. Τὸ ἐπώνυμον αὐτοῦ ἧτο Κωνσταντινίδης, ὅπερ 

μετήλλαξεν εἶτα διὰ Β. Διατάγματος. ᾿Ἐγεννήθη ἐν Ναυπλίῳ τῇ 2 Αὐγού- 
στοῦ 1829. Μετὰ τὴν ἐγκύκλιον αὐτοῦ παίδευσιν ἐν Ναυπλίῳ, ἐνεγράφη 
εἰς τὴν ἰατρικὴν Σχολὴν τοῦ ᾽θν, Πανεπιστημίου εἶτα δὲ μετέβη εἰς Βερο- 
λῖνον, ἔνθα ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς ἰατρικῆς τῷ 1853 Ἐπανελθὼν εἰς 
᾿Αθήνας, διωρίσθη ἱατρὸς (1856) ἐν τῇ τότε ἱδρυθείσῃ ᾿Αστυκλινικῇ Μετὰ 
ταῦτα ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς ᾿Εὐχειρητικῆς καὶ ᾿Επιδεσμολογίας (1863) καὶ 
μετ΄ ὀλίγον ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς. Τὸ 1863 ἐδίδαξεν 
᾿Ανατομίαν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν, Τῇ 15ῃ ᾿Οκτωβρίου 1870 ἐγένετο 
τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς μέχρι τοῦ θανάτου του. 

Ὃ ᾿Αρεταῖος ἐπὶ μακρὰ ἔτη εἰργάσθη καὶ ὡς ἱατροσύνεδρος, ἰδιαίτατα 
δ᾽ ἐν τῇ διοικήσει τοῦ Πανεπιστημίου ὡς κοσμήτωρ (1873--4 ὡς Πρύτανις 
{1600 - 80) καὶ ἐπὶ μακρὰ ἔτη ὡς συγκλητικός. Τὸ Πανεπιστήμιον δ᾽ ἠγάπησεν 
Ὅσον ὀλίγοι, δι᾽ ὃ καὶ εἰς τοῦτο ἐκληροδότησε σχεδὸν πᾶσαν τὴν μεγάλην 
αὐτοῦ περιουσίαν. Συνέγραψε πολλὰς ἐπι “τημονικὰς ἐργασίας δημοσιευθεί- 
σας εἰς περιοδικά. ᾿Απέθανε τῇ 24 Μαρτίου 1897, ἡ δὲ κηδεία του ἐγένετο 
ἐν μέσῳ ἐκδηλώσεων πανελληνίου πένθους ᾿   

Ἰωάννης Παπαδάκης (1863---ἢ 
Διωρίσξη τὸ 1863 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Περιγραφικῆς Γεωμε- 

τρίας ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. Διετέλεσε καθηγητὴς καὶ πρύτανις τοῦ 

"Σθνικοῦ Πανεπιστημίου. Τὸ 1867 μετέσχε τῆς εἰς Κρήτην ἀποσταλείσης 

ἐπιτρο τῆς πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῆς ἐκεῖ ἐπαναστάσεως, ἐπὶ μακρὸν ἐξυπηρε- 
τήσας παντοιοτρόπως τὸν ἀγῶνα, 

  
Γ. Μεταξᾶς (1863.--" 

Λοχαγός, διευθυντὴς τῆς Διευθόνσεως Μηχανικοῦ τοῦ Ὑπ. Στρατιωτικῶν, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπήγετο τόξσχέ- 
διον τῆς πόλεως. Μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ὁριστικοῦ σχεδίου τῶν ᾿Αθηνῶν. Διωρίσθη τὸ 1863 
καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς καὶ Οἰκοδομικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. 

     
     

    

   

Ἰωάννης Γενήσαρλης (1862--- ἡ 

γεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ 1824. ᾿Απόφοιτος στρατιωτικῆς σχο- 
λῆς Εὐελπίδων, ἀξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ ἀποστρατευθεὶς τὸ 1883. Διετέ- 
Ἄεσεν ἀρχιτέκτων τοῦ Δήμου ᾿Αθηναίων. Διωρίσϑη τὸ 1855 καὶ διετέλεσε 
καθηγητὴς τῆς Χωρομετρίας ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. ᾿Απεβίωσε τὸ 1886 

Ν. Κρίσπης (1864--- ἡ 
᾿Ἔδίδαξε Μαϑηματικὰ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1864 εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν.   

Πολ. Σπανόπουλος (1864---1880) 
Διετέλεσε καθηγητὴς τῶν Στατικῶν Μαθηματικῶν εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν μεταξὺ 1864 καὶ 1880.
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Β. Σκόπας (1864--- 1880) 

ΤΕΧΝΙΗΗ ΧΡΟΝΙΜΕ 

Ι. Κωνσταντίνου (1864) 
Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Κοσμηματογραφίας εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν 

περὶ τὸ 1864. 

Ξεν. ᾿Ιωαννίδης (1864---1880) 

Ἐγεννήθη τὸ 1834, ἀπέθανε δὲ τὸ 190]. 

Διετέλεσε καθηγητὴς Καλλιγραφίας τοῦ Σχολείου Τεχνῶν κατα τὴν 

περίοδον 1864---Ἰ880. 

Γ. Φυτάλης (1864) 

Ἐκ τῶν διακεκριμένων γλυπτῶν τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Συνεργαζό- 

μενος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Λαζάρου. ἐξετέλεσε πλεῖστα ἔργα, ἐν οἷς τὸν 

«ἁρματωλὸν» καὶ τὰ μνημεῖα Εὐγενίδου καὶ ᾿Αγελάστου εἰς τὸ ἃ Νεκροτα- 

φεῖον ᾿Αθηνῶν, Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Γλυπτικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ Τεχνῶν 

περὶ τὸ 1864. 

Διακεκριμένος ζωγράφος τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Διετέλεσε καθη- 

γητὴς τῆς Ζωγραφικῆς μεταξὺ 1864 καὶ 1880 εἰς τὸ Σχολεῖον Τεχνῶν. 

Σπυρίδων Προσαλέντης (1865, 1870---1 895) 

'Εγεννήθϑη τὸ 1830, Εσπούδασεν εἰς τὴν ᾿Ακαδημίαν τῶν Καλῶν Τεχνῶν ἐν 

Βενετίᾳ, ἔλαβε δὲ ἀποφοιτήσας τὸ πρῶτον βραβεῖον. Ἐπιστρέψας εἰς τὴν “Ελ- 

λάδα τῷ 1865 διωρίσθη καθηγητὴς τῆς ζωγραφικῆς εἰς τὴν Σχολὴν τῶν Καλῶν 

Τεχνῶν, ἀλλὰ μετά τινα χρόνον παραιτηθεὶς ἐπανῆλθεν εἰς Βενετίαν, ὅπου 

ἐζωγράφισε τὸν «ΓἝμπορον τῆς Βενετίας» καὶ τὴν «Τραβιάταν», ἀμφότερα 

βραβευθέντα εἷς τὴν διεθνῆ ἔκθεσιν τῆς Βενετίας. Τῷ 187. ἐπέστρεψεν εἰς 

᾿Αθήνας κατὰ προτροπὴν τοῦ βασιλέως Γεωργίου, ὅπου καὶ ἐγκατεστάθη 

δριστικῶς, ἀνέλαβε δὲ τὴν διακόσμησιν τοῦ παρεκκλησίου τῶν ἀνακτόρων. 

Διορισθεὶς ἐκ νέου καθηγητὴς τοῦ ΠολυτεχνΞξίου ἐξηκολούθησε διδάσκων μὲ- 

χρι τοῦ θανάτου του. Ἧ εἰδικότης τοῦ Σπ. Προσαλέντη ἦτο ἡ προσωπογρα- 

φία. ᾿Εξετέλεσε πλείστας τοιαύτας τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, εὑρισκομένας, 

εἰς τὸ ᾿Εθνολογικὸν μουσεῖον. Πλεῖσται προσωπογραφίαι του ὑπάρχουν 

ἐν ᾿Αθήναις, Κερκύρᾳ, Ρώμῃ καὶ Βενετίᾳ. ᾿Απέθανε τὸ 1895. 

  

  
Γεώργιος 1. Σοῦτσος (1869 -- 1892) 

Ἐγεννήθη ἐν Οδησσῷ τὸ 1824 ᾿Αξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀπόφοιτος 

στρατιωτικῆς σχολῆς Εὐελπίδων. ἀνελθῶν διαδοχικῶς μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ 

συνταγματάρχου. 1865---1892 καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν ἐν τῷ Σχολείῷῳ 

τῶν Τεγνῶν καὶ τῷ Σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. 1878---1892 παρὰ τῇ ὑππ’ 

ρεσίᾳ δημοσίων ἔργων, προσληφθεὶς μεταξὺ τῶν πρώτων ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ 

ταύτῃ μὲ βαθμὸν νομομηχανικοῦ καὶ διατελέσας ἐπὶ μακρὸν ᾿Επιθεωρητής: 

᾿Εχρημάτισεν ἐπίσης καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν εἷς τὴν στρατιωτικὴν σχὸ- 
, Ι 

λὴν Εὐελπίδων, ὑποδιοικητὴς τῆς σχολῆς ταύτης, στρατοδίκης καὶ πρόεδρος 

στρατοδικείου. Συνέγραψε «ΚΚατῶώτερα μαθηματικά». ᾿Απεβίωσε τὸ 1892.     '   
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Ι 
| [ ᾿. , ἱ ζ ὅλαος Κ. Μεταξᾶς (1866 --1 Γ(Ὸ ἃ δϑγγνος 

Ἐγεννήθη ἐν Κεφαλληιίᾳ τὸ 1833. ᾿Αξιωματικὸς τοῦ Μηχανικοῦ προαχ- 
νεὶς διαϑοχικῶς μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ συνταγματάρχου καὶ ἀποστρατευθεὶς 

'ς ὑποστράτηγος τὸ 1898. ᾽᾿Εχρημάτισε διευθυντὴς τῆς ἐπιτελικῆς ὑπηρεσίας 
τὸ “Ὑπουργείου Στρατιωτικῶν, καθηγητής τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς ἐν τῇ Σχολῇ 
Ἐθελπίδων καὶ διοικητὴς ταύτης Τὸ 1856 διωρίσθη καὶ διετέλεσε καθηγη- 
τῆς τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς Οἰκοδομικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. 
“Διετέλεσεν ἐπίσης ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν καὶ Ε“σωτερικῶν καὶ πρόε- 
Ὅρος στρατοδικείου ᾿Απεβίωσε τὸ 1903. 

  
Δ. Κουτσομητόπουλος (1866--- :) 

Διακεκριμένος δασολόγος. Διωρίσθη τῷ 1866 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς 
τῆς Δασικῆς καὶ Γεωργικῆς Ὑδραυλικῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. 

  
Νικηφόρος Λύτρας (1866 --1904) 

Ἔκ τῶν διασημοτέρων ζωγράφων τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος. Ἐγεννήθη 
ὁ 1832 εἰς τὸν Πύργον τῆς Τήνου Ὃ πατήρ του, πτωχὸς μαρμαρογλύφος. 
π ς κεν εἰς τὸν υἱόν του σφοδῥὰν πρός τὴν τέχνην κλίσιν ᾿Ελθὼν εἰς 
ἈΒ ἤηνας ἐκ Τήνου, ὁ Νικηφ. Λύτρας εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐτόθι σχολὴν τῶν 
καλῶν Τεχνῶν, ἔνθα ἐσπούδασεν ὑπὸ τὸν Τίετθοη. Ὃ Θείρσιος διακρίνας 

Ε λύτρον μεταξὺ τῶν μαθητῶν του τὸν κατέστησε συνεργάτην του. Μετὰ 
δ΄..ος τῶν ἐν ᾿Αθήναις σπουδῶν του ἐστάλη ὑπὸ τοῦ βασιλέως οθϑωνος 

ΙΕ ὑποτροφίαν εἷς τὸ Μόναχον. Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν σπουδῶν του, ὁ 
Λύτρας ἐπεχείρησε μετὰ τοῦ Ν. Γύζη μακρὸν ταξείδιον εἰς τὴν ᾿Ανατολήν. 
Ἐπανελθὼν εἰς ᾿Αθήνας ᾿ὁ Λύτρας διωρίσθη τῷ 1836 καθηγητὴς ἐν τῇ 
Σχολῇ Καλῶν Τεχνῶν. Ἢ διδασκαλία του ὑπῆρξε γόνιμος εἰς λαμπρὰ 
ἱποτελέσματα. Μαθηταί του ὑπῆρξαν οἱ σημαντικώτεροι καλλιτέχναι τῆς 
ἱεωτέρας Ελλάδος. ᾿Απέθανε τῷ 1904. 

Μεταξὺ τῶν σπουδαιοτέρων πινάκων του, κατατάσσονται: «Τὸ μοιρολόϊ», 
"Τὰ κάλαντα». «Ὃἡ ἀπαγχονισμὸς τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε’», «Ἢ 
πυρπόλησις τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος ὅπὸ τοῦ Κανάρη», «Ὃ κακὸς ἔγγονος», 
ΓΠ κλεμμένη», «Τὸ λιβάνισμα», κτλ. κτλ.  
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ΤΕΧΝΙΗΒ ΧΡΟΝΙΜΗΕ 

᾿Αριστείδης Βουσάκης (1861 ---Ἰ 904) 

Ἐγεννήθη ἐν Μεγάροις τὸ 189]. Διδάκτωρ τῆς φαρμακευτικῆς Ἐθνικοῦ 

Πανεπιστημίου τὸ 1850 καὶ τῆς ἀνωτάτης φαρμα κευτικῆς σχολῆς Πανεπιστη- 

μίου Παρισίων τὸ ἰδ86ῦ. 1857---1904, καθηγητὴς τῆς Ἐφηρμοσμένης εἰς τὰς τέ- 

χνας Χημείας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ, συγχρόνως δὲ μέλος τοῦ ἰατροσυνεδρίου. 

᾿Ιδρυτὴς τοῦ ἱστορικοῦ φαρμακείου ἡ «Ἔλαφος». Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι: 

Σύγγραμμα χημείας κ. ἄ. ᾿Απεβίωσε τὸ 1911]. 

  

  

Ἰωάννης Σέχος (1870 --- ἡ 

᾿Εγεννήθη ἐν Κερκύρᾳ τὸ 1828, ᾿ἈΑπόφοιτος στρατιωτικῆς σχολῆς Εὐελ- 

πίδων 1849, ἀξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ, προαχθεὶς εἶτα διαϑοχικῶς μέχρι 

τοῦ βαθμοῦ τοῦ ὑποστρατήγου, ἀποστρατευθεὶς δὲ τὸ 1897. Διωρίσθη τὸ 

1870 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Οἰκοδομικῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. Ἐχρπ’ 

μάτισεν ἐπανειλημμένως βουλευτής. ᾿Απεβίωσε τὸ 190], 

᾿Α. Ροβέρτος (1872 ---Ἰ880) 
Καταγωγῆς Βελγικῆ 

  

ς ἐξελλήνισε τὸ ὄνομα Βοδετὶ εἰς Ροβέρτον. Διετέλεσξ καϑηγητὴς τῆς Ξυλογραφίας τοῦ 

Σχολείου Τεχνῶν κατὰ τὴν περίόδον 1872--80. Τὸ κύριον ἐπάγγελμα ὑπάλληλος Ἔθν. Τραπέζης. : 

    

   
    

       

᾿Ερνέστος Τσίΐλλερ (1872---1882) 
Γερμανὸς ἀρχιτέκιων. ᾿Εγεννήθη τὸ 1837, ξαπούδασε δὲ εἰς τὸ Πολυτεχνεῖον 

τῆς Δρέσδης, ὅπου ἔτυχε τοῦ ἀργυροῦ μεταλλίου (1858) Διατελῶν σχεδιαστὴς εἰς τὸ 

ἐν Βιέννη σπουδαστήριον τοῦ ἀρχιτέκτονος Χάνσεν, ὅστις ἐξεπόνησε τὸ σχέδιον τοῦ 

κτιρίου τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, ὑπεδείχθη ὑπ’ αὐτοῦ ὅπως ἐποπτεύσῃ εἰς τὴν ἐφαρ: 

μογήν του. Κατελθὼν εἰς ᾿Αθήνας τῷ 180] ἐγκατεστάθη ὁριστικῶς εἰς αὐτὰς καὶ 

ἐπεστάτησε κατὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς οἰκοδομῆς τῆς ᾿Ακαδημίας, γενόμενος δ᾽ “Ἕλλην 

πολίτης διωρίσθη καθηγητὴς τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς εἰς τὸ Πολυτεχνεῖον (1872) διατελέ: 

σας ἐπί τινα χρόνον καὶ Διευθυντὴς Δημοσίων "Ἔργων.᾿Ανήγειρε πλεῖστα ὡραῖα δη- 

μόσια καὶ ἰδιωτικὰ ἱδρύματα ἐν ᾿Αθήναις καὶ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις, ὡς τὸ Δημοτικὸν θέ- 

ατρον ᾿Αθηνῶν, τὰ μέγαρα Στ, Ψύχα, Σλῆμαν κλπ. κλπ. Ὃ Τοῖΐλλερ ἀνέσκαψε 

τὸ Παναθηναϊκὸν Στάδιον καὶ τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου, συνέγραψε δὲ πλείστ 

ἀρχαιολογικὰς μελέτας. ᾿Απέθανεν εἰς βαθύτατον γῆρας ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1923, 

Κ. Μάλλιος (1872-- ἡ 

Διετέλεσε διευθυντὴς τοῦ Μηχανουργείου τοῦ Σχολείου Τεχνῶν περὶ τὸ 1
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᾿Αναστάσιος Χρηστομᾶνος (1872 -- 1006) 

Ἐγεννήθη ἐν Βιέννῃ τὸ 1841]. ᾿᾽Εσπούδασε χημείαν καὶ φυσικὰς ἐπιστή" 

μας εἰς τὰ Πανεπιστήμια τῆς Βιέννης, Κατίθγιε καὶ ἨρΙάοΙθοῦν ἀναγορευ- 

θεὶς διδάκτωρ ἐπὶ χημείᾳ. Κληθεὶς εἰς ᾿Αθήνας τὸ 1862, διωρίσθη ἀρχικῶς 
ὑφηγητὴς τῆς χημείας, εἶτα ἔκτακτος καθηγητὴς καὶ ἀπὸ 1868 τακτικὸς κα- 

θηγητὴς τῆς Γενικῆς Χημείας ἐν τῷ ᾿Εθνικῷ Πανεπιστημίῳ, ᾿Απὸ 1872 μέχρι 
τοῦ θανάτου τοῦ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. ᾿Επιστημο:- 

νικαὶ ἐργασίαι : ἐκτεταμέναι ἐργαστηριακαὶ καὶ θεωρητικαὶ ἔρευναι ἀναγό- 

μεναι εἰς διάφορα εἰδικὰ ἢ γενικὰ φυσικοχημικὰ θέματα, πολυάριθμα καὶ 

πρωτότυπα διὰ τὴν Ἑλλάδα συγγράμματα ὀργανικῆς καὶ ἀνοργάνου χη- 
μείας, ἐγχειρίδια κ. ἄ, διὰ τῶν ὁποίων πλὴν ἄλλων ἔθεσε καὶ τὰς βάσεις 

τῆς ἑλληνικῆς χημικῆς ὀνοματολογίας. ᾿Επανειλημμένως ἀντιπρόσωπος τῆς 

Ἑλλάδος ἢ τοῦ Πανεπιστημίου εἰς ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ διεθνεῖς ἐπι- 
στημονικὰς συγκεντρώσεις. “Ἱδρυτὴς τοῦ ᾿Εθνικοῦ Χημείου (1883). ᾿Απεβίωσεν 
ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1906.   

Χρῆστος Ν. Σολιώτης (1872-- 1) 

Τελευταῖος υἱὸς τοῦ κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν ἐπανάστασιν ὁπλαρχηγοῦ 
Νικολάου Χριστοδούλου, τοῦ ἀποκληθέντος «ὁ Τουρκοφάγος Σολιώτης» (ἅτε 
καταγομένου ἐκ τοῦ χωρίου Σόλος τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων). Ὃ Χρῆστος 
Σολιώτης ἐγεννήθη καὶ αὐτὸς ἐν Σόλῳ τὴν ἴθδην Δεκεμβρίου 1839. Κα- 
ταταχθεὶς νεώτατος εἰς τὴν Σχολὴν τῶν Εὐελπίδων ἐξῆλθε τὴν θην Ὄκτω- 
βρίου 186] μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ἀνθυπασπιστοῦ εἰς τὸ Σὦὥμα τοῦ Μηχανίκοῦ, 
εἰς ὃ παρέμεινε μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ ταγματάρχου, μεταταχθεὶς εἶτα εἰς 
τὸ σῶμα τῶν «Γενικῶν ᾿Ἐπιτελῶν». Κατὰ τὴν Κρητικὴν ἐπανάστασιν τοῦ 
1866, ἀνθυπολοχαγὸς ὧν μετέβη εἰς Κρήτην ὡς ἐθελοντὴς καὶ ἔλαβεν ἐκεῖ 
ἐνεργὸν μέρος εἰς πλείστας μάχας, διακριθείς. Διετέλεσεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν 
καθηγητὴς εἰς τὴν Σχολὴν τῶν Εὐελπίδων, τῆς Στρατιωτικῆς ἹἸστορίας καὶ 
τῆς ᾿Οχυρωτικῆς. Διωρίσθη τὸ 1872 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Χωρομε- 
τρίας καὶ Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. Πολιτευθεὶς ἐπὶ τινα ἔτη ἐξε- 
λέγη κατ᾽ ἐπανάληψιν βουλευτὴς τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων. ᾿Απέθανεν ἐν 
Κηφισσίᾳ τὴν θην ᾿Ιουλίου 1899 ὡς συνταγματάρχης, μέραρχος ὧν τότε 
τῆς Β΄ Μεραρχίας (᾿Αθηνῶν). 

    
   
   
   
   
   
   
   
    

   
    

     

    

      

Λεωνίδας Δρόσης (1872 --Ἰ884) 
Ἐγεννήϑη ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1843 ἀπὸ πατέρα Βαυαρόν, τὸν νοι Ὥοτεοη καὶ 

πητέρα Ἑλληνίδα τῆς οἰτογενείας Μέξη, ἐκ Σπετσῶν. Ἐξελληνισϑεὶς τελείως 
καὶ ἀποκτήσας τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν μετωνομάσθη εἰς Δρέσην. Τὰς πρώ- 

πππτ τοῦ σπουδὰς γλυπτικῆς ἔκαμε εἰς τὸ ἐν Σχολεῖον τῶν Τεχιῶν (1857) 
ΠΕ διδάσκαλον τὸν 5ίεξεϊ!. Κατόπιν ἐστάλη ὧς ὑπότροφος τῆς "Ελληνικῆς 
Ὶ "βερνήσεως εἰς Μόναχον, ᾿Επανελθὼν εἰς τὴν ᾿Ελλάϑδα, διωρίσθη καθηγη: 
τὴς τῆς Γλυπτικῆς εἰς τὸ Πολυτεχνεῖον, ὅπου κοὶ παρέμεινε μέχρι τοῦ θα- 
σατο του. Τὰ περιφημότερα ἔργα του εἶναι, ἐκτὸς τῶν ἀετωμάτων τῆς 
"Ἀκαδημίας ᾿Αθηνῶν, παριστώντων τὴν «Γέννησιν τῆς ᾿Αθηνᾶς», τὰ εἰς τὰ 
ΠΠροπύλαια αὐτῆς κολοσσιαῖα ἀγάλματα τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς. ὁ 
ππνδριὰς τοῦ Ξίνα, ὁ ἀνδριὰς τοῦ Βαρβάκη ἐν τῷ Ζαππείῳ, ὁ ἀνδριάς 
"οῦ Καποδιστρίου ἐν Κερκύρᾳ, τὸ ἄγαλμα τῆς Πηνελόπης, ἡ «Ἐλεημο- 
θ᾽ η» κλπ. 

Ἀπέθανε νεώτατος εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἡλικίυς καὶ τῆς καλλιτεχνικῆς 

0 δράσεως τῷ 188: εἰς τὴν Νεάπολιν τῆς Ἰταλίας. ΠΗ   
Νικόλαος Λύσιππος (1873-- ἡ. 

Ἐγεννήϑη ἐν Σ τάρτῃ τὸ 1316. ᾿Απόφοιτος στρατιωτικῆς σχολῆς ΕὐΞελπίϑων, ὑπολοχαγὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀπο- ὑτρατ:υθεὶς τὸ 1378 Διετέλεσεν. ἀπὸ τοῦ ἔτους 1878 ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ ,ὡδημοσίων ἔργων. Διωρίσθη τὸ 1873 καὶ : χρημάτισε καθηγητὴς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ.
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ΤΕΧΝΙΗΆ ΧΡΟΝΙΚΗ 

᾿Αναστάσιος Γ. Σούλης (1874---1910) 

Ἐγεννήθη ἐν ᾿Αγρινίῳ τὸ 1836. Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς γυμναστικῆς 

παιδεύσεως, ἐφοίτησεν εἰς τὴν Φυσικομαθηματικὴν Σχολὴν τοῦ ᾿Εθνικοῦ 

Πανεπιστημίου, ἔνθα διακριθείς, ἀπεστάλη ὡς ὁπότροφος τοῦ “Ἑλληνικοῦ 

Δημοσίου εἰς Γαλλίαν, ὅπου ἔλαβε τὸ δίπλωμα τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ. 

"Ἐπανελθὼν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα, ἀπετέλεσε μετ᾽ εὐαρίθμων ἀξιωματικῶν τοῦ 

μηχανικοῦ τὸν πρῶτον πυρῆνα τοῦ σώματος τῶν Δημοσίων ΓΕργῶν, προᾶ- 

χθεὶς κατόπιν εἰς ᾿Επιθεωρητὴν τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ Γενικὸν ἜἘπι- 

θεωρητήν 

1883-.--1885 Διευϑυντὴς τῆς Ὑπηρεσίας Δημοσίων ΓἜργων. 1874---1910 αϑη- 

γητὴς τῆς ᾿Αντιστάσεως τῆς Ὕλης καὶ τῆς Ὑδραυλικῆῇῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ 

1878---1886 Καϑηγητὴς τῶν αὐτῶν μαθημάτων ἐν τῇ Στρατιωτικῇ Σχολῇ Εὐ- 

ελπίδων. Εἰδικῶς ἠσχολήθη καὶ ἐξεπόνησε τὰς μελέτας τῶν ὑϑραγωγείων τῶν 

πλείστων πόλεων τῆς Ἑλλάϑος.:Ὡς ἐπιθεωρητὴς τῶν Δημοσίων Εργων διηύ: 

θυνε τὸν ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τοῦ Σιδηροδρόμου ᾿Αθηνῶν--Λαρίσης, 

᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι: Συνέγραψε καὶ ἐξέδωκε «᾿Αντίστασιν τῆς “Υλης, 

«'Ὑδραυλικήν», «Ἐφηρμοσμένην μηχανικὴν» καὶ πλείστας ἄλλας μονογρᾶ, 

φίας, εἶναι δὲ καὶ ὁ πρῶτος διδάξας ἐν Ἑλλάδι τὴν θεωρίαν τοῦ ὧπλισμε- 

νοῦ σκυροδέματος, ἐκδόσας καὶ σχετικὴν μονογραφίαν. 

᾿ΑἈπεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1918 

Περικλῆς Γ. Κυριακὸς (1879 -- 1 898) 

Ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1854. ᾿Απόφοιτος τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν 

1874. Εἶτα συμπλήρωσις σπουδῶν ἐν Γαλλίᾳ, εἰδίκευσις εἰς μηχανολογίαν ὡς 

καὶ γενικώτερον εἰς ἔργα ἁρμοδιότητος πολιτικοῦ μηχανικοῦ. 1875.--1898 κατ᾽ 

ἀρχὰς ἐπὶ ἕν ἔτος διευθυντὴς τοῦ ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ Σιδηρουργείου, ἐν συ- 

νεχείᾳ δὲ (1877) καθηγητὴς τῆς ᾿Ατμομηχανικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. 

εἶτα τῶν Βιομηχάνων--Τεχνῶν. Συγχρόνως ἐξήσκησεν αὐτοτελῶς τὸ ἐπάγ- 

γελμὰ τοῦ μηχανικοῦ, ἐμελέτησε δὲ καὶ ἐξετέλεσεν ὡς ἐργολήπτης πολυά- 

ριθμα μεγάλα τεχνικὰ ἔργα, δημόσια, δημοτικὰ καὶ ἰδιωτικὰ (δημοτικὸν θέα- 

τρον ᾿Αθηνῶν, Παναθηναϊκὸν Στάδιον, Ὑδραυλικὰ ἔργα Θηβῶν, Χαλκίδος, 

᾿Αθηνῶν κλπ. τμήματα σιδηροδρόμων Πελοποννήσου καὶ ᾿Αθηνῶν--Πει- 

ραιῶς, μεταλλοπλύσια Λαυρίου κ. ἄ) διακριθεὶς ὡς ἐπιχειρηματίας καὶ μη- 

χανικός. Οὐχ ἧττον διέπρεψε καὶ ἐν τῷ καθηγητικῷ αὐτοῦ βίῳ, διά τε τὴν 

ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ἐπίδοσιν, τὴν διδακτικὴν ἱκανότητα καὶ τὴν πρὸς τὸ Πολυ" 

τεχνεῖον ἀφοσίωσιν. ᾿Απεβίωσεν ἐν Βιέννῃ τὸ 1898. 

Ν. Σολομὸς (1876) 

  

  
᾿Ἀξιωματικὸς τοῦ Μηχανικοῦ. Διετέλεσε τὸ 1876 καθηγητὴς τῆς Τριγ 

νομετρίας καὶ ᾿Αναλύσεως εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν. 

    
  

᾿Αλέξανδρος Δαμασκηνὸς (1877 .-’---ἢ 

Ἐσπούδασε μαθηματικὰ ἐν Παδούῃ καὶ Πίζῃ τῆς ᾿Ιταλίας. Διωρίσθη τ 

1877 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς ᾿Αναλύσεως καὶ Τριγωνομετρίας ἐν τι 

Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν. ᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : συνέγραψε ΓΑλγεβραν, ΤΡ 

γωνομετρίαν καὶ Στατικήν, τυχῶν μάλιστα βραβείου τοῦ Πανεπιστημίου 

Πίζης διὰ τὰς ἐργασίας του ταύτας. 

Α. Ζηνόπουλος (1878--ἢ 

Διωρίσθη τὸ 1878 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τοῦ Σχολείου τῶν Τεχν ,
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" ς Λαζαρῖμος (1818 --- 1913) 
γεννήθη τὸ 1849, ἐσπούδασε δὲ ἀρχιτεκτονικὴν καὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ 

ἂν; νικοῦ ἐν Παρισίοις ὧς ὑπότροφος τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Κατελθὼν 

λάδα ἐξήσκησεν αὐτοτελῶς τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μηχανικοῦ ἐν Πειραιεῖ, 

λέσας αὐτόϑι διάφορα μεγάλα, οἰκοδομικὰ ἰδίως, ἔργα ἰδημοτικὸν θέα- 

ΥΤ Ε ραιῶς, ναοὶ Αγ. Κωνσταντίνου καὶ Νικολάου. σχολικὰ κτίρια κλπ.) 

5 διωρίσθη καθηγητὴς τῆς Τοπογραφίας τὸ πρῶτον ἐν τῷ Σχολείῳ 

ον καὶ εἶτα τῶν Βιομηχάνων--Τεχνῶν, θέσιν ἣν διετήρησε μέχρι 

θανάτου του. Διετέλεσε συγχρόνως ἐπὶ μακρὸν ὑποδιευθυντὴς τοῦ σχο- 

᾿. αὐντελέσας ὑπὸ τὴν ἰδιότητά τοῦ ταύτην εἰς τὴν ὀργάνωσιν τῶν σπου- 

ν᾽ τοῦ Πολυτεχνείου. ᾿Εχρημάτισεν ὡσαύτως καθηγητὴς ἐν τῇ Σχολῇ Ναυ- 
ἰῶν Δοκίμων, ἔνθα πρῶτος ἐδίδαξε "γδρογραφίαν καὶ Γεωδαισίαν. ᾿Απε- 

ὥσε τὸ 1913. 

Κουμέλης (1878) 
λεσε καθηγητὴς τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν περὶ τὸ 1878. 

᾿ Πραουδάκης (1878---1880) 
Διετέλεσε καθηγητὴς τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν κατὰ τὴν περίοδον   Παῦλος ᾿Ιωάννου (1880) 

Καθηγητὴς τῆς ἐγχειρητικῆς καὶ τοπογραφικηξ Ἀνατομικῆς ἐν τῷ ᾿Εθνικῷ 
Πανεπιστημίῳ, ἐκ Καστορίας τῆς Μακεδονίας καταγόμενος. Μετὰ τὴν λῆψιν τοῦ 

διδακτορικοῦ αὐτοῦ διπλῶματος (1838) ἀπῆλθεν εἰς Γερμανίαν καὶ Γαλλίαν, ἔνθα 

εἰδικώτερον ἠσχολήθη περὶ τὴν ᾿Ανατομικὴν καὶ Χειρουργικήν. ᾿Επανελθὼν ἐκεῖ- 
θεν διωρίσθη τῷ 1852 ἔκτακτος καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς, τῷ δὲ 1877 τακτι- 

κός, Τῷ 1883 ἀνετέθη αὐτῷ προσωρινῶς καὶ ἡ διεύθυνσις τοῦ νοσοκομείου τῶν 
ἀφροδισίων νοσημάτων καὶ ἡ διδασκαλία τῶν μαθημάτων τούτων, ἅτινα καὶ 

ἐδίδαξε μετὰ τῶν λοιπῶν μαθημάτων μέχρι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, Τὸ 1880 ἐδίδα- 

ξεν ᾿Ανατομίαν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν ΚΚαλῶν Τεχνῶν. Τῷ 1891 ἐγένετο πρύτανις 

τοῦ Πανεπιατημίου. Ἔγραψεν : εΕγχειρίδιον συστηματικῆς ἀνατομίας τοῦ ἀν- 

θρώπου», εΕγχειρίδιον χειρουργικῆς» καὶ σειρὰν ἐπιστημονικῶν ἄρθρων. Βαθὺς 

γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἐδημοσίευσε καὶ μελέτας τινὰς ἐπὶ τῆς ἀρχαίας ἰατρι- 

κῆς : «Μελέται περὶ τῆς χειρουργικῆς τῶν ἀρχαίων», «Περὶ τῆς κατ' ἀναφορὰν 
πρὸς τὴν ἀνατομίαν ἀρχαίας ἔλλ, πλαστικῆς τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος», 

᾿Απέθανε τῷ 1897. 

τ ἜΣ ΣΕΕ ΤΩΕ 
ΤΩΣ πὶ μετ ϑσανς Νὰ ἘΠ πε κι ἐππι ἢ ΤῊΝ Ἕ 

τυλιανὸς Κωνσταντινίδης (1880 ---1806) 

γεννήθη ἐν Καστανίτσῃ τῆς Κυνουρίας τὸ 1838. Ἐσπούδασε φιλολογίαν ἐν 

, Ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ, ὁπόθεν ἀποφοιτήσας διωρίσθη τὸ 1862 καθηγητὴς 

ἫΝ νασίου, προαχθεὶς βραδύτερον (187 ἢ εἰς γυμνασιάρχην. 1863 --1864 συγχβό- 

᾿ς καθηγητὴς ἐν τῇ στρατιωτικῇ σχολῇ Εὐελπίδων. 1875---1877 διευθυντὴς τοῦ 

"᾿Αθήναις Βαρβακείου Λυκείου. Διωρίσθη τὸ 1880 καὶ διετέλεσε μέχρι τοῦ 

6 καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν καὶ εἶτα 

ΒΟ ομηχάνων- Τεχνῶν. ᾿Απὸ 1880 ἐπίτιμος καθηγητὴς τῆς λατινικῆς φιλολο- 

ς ἐν τῷ ἐθνικῷ Πανεπιστημίῷῳ, ᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι: συνέγραψε πρωτό:- 
ιὰ ἔργα περὶ αἰσθητικῆς καὶ καλλιτεχνολογίας. ᾿Απεβίωσε τὸ 1899. 
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ΤΕΧΝΙΜΗ͂ ΧΡΟΝΙΜΚΗ 

Ἴ, Πύρλας (1880 ---Ἰ882) 
᾿Ιατρός καὶ φιλόσοφος γεννηθεὶς ἐν Τριπόλει τῷ 1817 καὶ ἀποθυνὼν ἐν ᾿Αθή: 

ναὶις τῷ 1901. ᾿ΕἘσπούδασε ἰατρικὴν καὶ φυσικὰς ἐπιστήμας εἰς ᾿Αθήνας καὶ Παρι: 

σίους. ᾿Επανελθὼν ἐν Ἑλλάδι διωρίσθη καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου. Μεταξὺ 
1880.---83 ἐδίδαξε καλλιτεχνικὴν ᾿Ανατομίαν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν, 

Συνέγραψε πλεῖστα ἔργα ἰατρικῆς, φυσικῆς, χημείας καὶ φιλοσοφίας, 

Ἰάσων Ζωχιὸς (1881 ---ἢ 

᾿Αξιωματικὸς---μηχανικὸς Π. Ναυτικοῦ. Διωρίσθη τὸ 1881 καὶ διετέλεσε κα- 

θηγητὴς τῆς Κατασκευῆς Μηχανῶν ἐν τῷ Σχολεί;» τῶν Τεχνῶν. Μνημονεύοντσι͵, 

ἐπινόησις αὐτοῦ περὶ ναρκῶν καὶ τορπιλλῖν, ὡς καὶ πολλαὶ ἐν γένει ἐπιστημοσ: 

νικαὶ ὑποδείξεις του. ᾿Απεβίωσεν ἐν Κερκύρᾳ τὸ 1909, 

Γεώργιος Βροῦτος (1882--ἡ 
Γλύπτης, κοθηγητὴς τῆς πλατςτικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Τεχνῶν ἀπὸ τοῦ 1882, 

γεννηθεὶς ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1843 καὶ ἀποθανῶν τῷ 1909. Ἐμαθήτευσεν εἰς τὸ Πα- 

λυτεχνεῖον παρὰ τῷ Κόσσῳ καὶ ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τοῦ ράτους εἰς Ρῶ- 

μην, ᾿Ἔδηυιούργησε μέγα πλῆθηυς λαμπρῶν μνημείων, ἀνδριάντων (Ζάππα; 

᾿Αβέρωφ, Σολωμοῦ, Σερπιέρη, Κοραῆ) καὶ ἄλλων συνθέσεων, 

    

  

᾿ΙὨωάννης Κολλινιάτης (1883 -- 1018) 
᾿Ἐγεννήθη τὸ 1857 Πειυχιοῦχος τοῦ Σχολείου τῶν Τεχνῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ 

ὑπότροφος τοῦ Κράτους δι᾽ εὐρυτέρας σπουδὰς ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ. Σπουδαὶ εἰς 
Πολυτεχνεῖον Μονάχου, διπλ, ἀρχιτέκτων τῆς σχολῆς ταύτης. Αἱ ἀρχιτεκτονικαὶ 
αὐτοῦ ουνθέσεις ἐβροβεύθησοαν ἐπανειλημμένως ἐν “Εσπερία, ᾿Απὸ τοῦ 1883 ἐν 
Ἑλλάδι : 1883---1918 καθηγητὴς τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ. 1902.--- 
1915 συγχρόνως ἀρχιμηχανικὸς Δήμου ᾿Αθηναίων. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μα- 
κρᾶς καὶ γονίμου αὐτοῦ σταδιοδρομίας ἐμελέτησε καὶ ἐξετέλεσε πλεῖστα ἔργα 
ἀρχιτεκτονικὰ (Ζάππειον μέγαρον, νέον Δημοτικὸν νοσοκομεῖον), πολεοδομικά 

ἐξωραϊστικά κλπ. ᾿Απεβίωσε τὸ 1921], ᾿ 

Νικόλαος Ξ. Γαζῆς (1884--ἡ 

  ᾿ κῆς».᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1911. 

  
Ὃ Νικόλαος Ξ. Γαζῆς ἐγεννήθη ἐν Χρυσῷ Παρνασσίδος τῷ 1850. Κατόπι 

σπουδῶν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Σχολείῳ Τεχνῶν ἀπεστάλη ὑπὸ τῆς "Ἑλληνικῆς 

Κυβερνήσεως ὡς ὑπότροφος εἰς Γαλλίαν καὶ ἔλαβε δίπλωμσ Μηχανικοῦ 
μετὰ τιμητικῆς διακρίσεως εἰς τὴν Σχολὴν ἀδβ Ροπίβ εἰ ΓΠδιββ6 68. 

Τῷ 1882 ἐκλήθη ὑπὸ τῆς “Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ ἐπανῆλθε εἰς τὴν 
ὑπηρεσίαν Δημοσίων Ἔργων, κατὰ τὸ 1884 δὲ διωρίσθη Καθηγητής τῆς Σχο᾿ 
λῆς Τεχνῶν καὶ εἶτα Διευθυντὴς τοῦ τεχνικοῦ τμήματος τοῦ Δήμου ᾿Αθηναίων 

(αθηγητὴς τῆς ὑδρογραφίας ἐν τῇ Σχολῇ τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων (1886) 

1906 παρητήθη τῆς δημοσίας ὑπηρεσίας λόγῳ κλονισμοῦ τῆς ὑγείας του 

Αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ. τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ ᾿Αττικῆς (ηφισσ ας 
-- Λαυρίου), ἡ Λεωφόρος Συγγροῦ, ἡ ὁδὸς Τατοΐου τὸ σχέδιον πόλεως ᾿Αθηνῶν 

κατὰ μέγα μέρος, πλεῖστα σχέδια καὶ ἐκτελέσεις τεχνικῶν ἔργων τῆς ἡγεμονίας 
Σάμου κλπ. εἶναι ἔργα του. ᾿Επίσης συνέγραψε βιβλίον «Στοιχειώδους Μηχᾶνι 

  

    

  

   

  

   

        



     

   
      

    

    

   
    
    

    

   

ω 

ΓΕ Δι 

σεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1917. 

    

   
     

ἱεωνίδας Λαπαθιώτης (1886) 

νΤη ὑχολῇ Ειομηχάνων---Τεχνων, 

ὦσε τὸ 1918, 
᾿ 

πιστημίου Παρισίων, Εἴτα ἐν Ἑλλάδι; 1885 .-- 1890 ἔκτακτος καὶ ἀπὸ 1890 
τακτικὸς καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου, συγχρόνως δὲ 
καὶ ἀπὸ 1885 καθηγητὴς τῆς ᾿Αιαλυτικῆς Γεωμετρίας καὶ εἶτα ἀπὸ 1892 τῶν 
δνωτέρων Μαθηματικῶν ἐν τῷ [Πολυτεχνείΐῳ καὶ ταῖς Σχολαῖς Εὐελπίδων καὶ 
αὐτικῶν Δοκίμων. ᾿δρυτὴς καὶ ὀργανωτὴς τῆς βιοτεχνικῆς ἑταιρίας, ἱδρυτὴς ἧς πρώτης δημοσίας ἐν ᾿Αθήναις ἐμπορικῆς σχολῆς, πρωτοστατήσας εἰς τὴν 
ἰάδῦσιν τῶν ἐπαγγελματικῶν σχολῶν ἐν ᾿Ελλάδι. Διετέλεσε δὶς συγκλητικὸς καὶ 

πουμητῶρ ἐν τῷ ἐθνικῷ Πανεπιστημίῳ καὶ πρύτανις διὰ τὴν περίοδον [908 -- 1909. 
Σπιστημονικαὶ ἐργασίαι: Ὃ Κα. Στέφανος ὑπῆρξε ἰδίως μορφολόγος μαθηματικός 

«αἱ γεωμέτρης. Συνέγραψε καὶ ἐξέδωκε πλείστας πρωτοτύπους διατριβὰς καὶ 
ἔχέτος, ἰδίως γεωμετρικὰς, αἵτινες ἡδραίωσαν διεθνῶ: τὴν φήμην αὐτοῦ ὡς 

Ἐπιφανοῦς μαθηματικοῦ, κατέλιπε δὲ καὶ πολλὰ χειρόγραφα ἀνέκδοτα. ᾿Απεβίω 

Ἀπόστολος Γ. ᾿Αποστόλου (1887-- 1905) 
᾿᾿Ἐγεννήθη ἐν Μονεμβαοίᾳ τὸ 1840, ᾿Απόφοιτος Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελ- 
βῶν, ἀξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀνελθὼν μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ συνταγμα- Βτοῦ, 1887--1905 καθηγητὴς τῆς Περιγραφικῆς Γεωμετριας ἐν τῷ Σχολείῳ ἡμη ἄνων - Τεχνῶν. Διετέλεσεν ἀρχηγὸς τοῦ γεν: κοῦ ἐπιτελείου καὶ καθηγητὴς 

Σχολῆς Εὐελπίδων. Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι: Συνέγραψε «μαθήματα περι- 
αἀφικῆς γεωμετρίας», ἔργον ἀξιόλογον καὶ πληρέστατον εἰς τὸ εἶδος του. ᾿Απε- 
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παρισσος Στέφανος (1888 ---Τ0] 6) 
'Ἐγεννήθη ἕν Κέᾳ τὸ 1857. ᾿Αριστοῦχος διδάκτωρ τῶν φυσικομαθηματικῶν 

Εθνικοῦ Πανεπιστημίου 1878. Μεταβὰς ἐν συνεχείᾳ εἰς Παρισίους πρὸς εὐρυτέ- 
τς σπουδάς, ἐμαθήτευσε παρὰ τοῖς τότε διαπρεπεστέροις μαθηματικοῖς τῆς 
Ὑλλὶ α΄, διακριθεὶς ἐνωρίτατα λόγῳ τῶν σπουδαίων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν 
Ὁ κο ἀναγορευθεὶς τὸ 1884 διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Πα- 

  
νὰ Βώπα αἷς. ἔν α΄ κ΄ δα τορι α΄ 5 πὶ ἢ 

Δ. Κατερινόπουλος (1885--- 1804) 
Χειρουργός, γεννηθεὶς ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1853. Διδάκτορ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αᾶϑη- 

νῶν (1872) καὶ τῶν Παρισίων (1879) διετέλεσεν ἐπὶ διετίαν βοηθὸς τῆς χειρουργικῆς 
κλινικῆς τοῦ καθηγητοῦ Θ.᾿Αρεταίου,ἐξωτερικὸς βοηθὸς τῶν νοσοκομείων Παρισίων 
μετὰ διαγωνισμόν, καθηγητὴς τῆς ᾿Ανατομικῆς τῶν καλῶν τεχνῶν ἐν τῷ Σχολείῳ 
τῶν Τεχνῶν καὶ κατόπιν τῶν Βιομηχάνων Τεχνῶν ἐπὶ ἐννεαετίειν (ἀπὸ τοῦ 1585) καὶ 
τέλος τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς Παθολογίας ἐν τῷ ᾿Εθνικῷ Πανε- 
πιστημίῳ {1803}. Διηύθυνε τὸ νοσοκομεῖον τραυματιῶν κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 
1897, χειρουργικὰ δὲ τμήματα κατὰ τοὺς πολέμους 1912-1913. ᾿Αντιπροσώπευσε 
τὴν ἕλλ. Κυβέρνησιν εἰς τὸ ἐν Παρισίοις διεθνὲς συνέδριον τῆς φυματιώσεως 
(1995) ὡς καὶ εἰς τὸ ἐν Βρυξέλλαις χειρουργικὸόν συνέδριον. Ὑπῆρξε τακτικὸν μέ- 
λος τῆς ἐν [Παρισίοις Χειρουργικῆς ἑταιρίας καὶ τῆς Διεθνοῦς χειρουργικῆς 
ἕταιριας. 

Ἔ, Γιαννόπουλος (1886-- : ) 
Διδάκτωρ φυσικῶν ἐπιστημῶν γερμανικοῦ Πανεπιστημίου. ᾿Ἐχρημάτισε ἐν 

τῇ ὑπηρεσίᾳ μεταλλείων καὶ μονοπωλείου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ 
Καθηγητὴς ἐν τῇ στρατιωτικῇ σχολῇ Εὐελπίδων. Διωρίσθη τὸ 1886 καὶ διετέ- 
λεσε καξηγητὴς τῆς Μεταλλειολογίας ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. 

᾿Διωρίοθη τὸ 886 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῶν ᾿Ανωτέρων ΜΜαθηματικῶν 

 



  

  

ΣΕΛΙΣ 04 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΡΟΝΙΚΉ 

Δημοσθένης Γονατᾶς (1881 ---Ἰ 8905) 

᾿ἘἘγεννήθη ἐν Μεσολογγίῳ τὸ 1841. ᾿Απόφοιτος στρατιωτικῆς σχολῆς Εὐ- 

ελπίδων, συμπληρῶσας τὰς σπουδάς του ἐν Γαλλίᾳ, λαβὼν δίπλωμα τῆς σχο- 

λῆς γεφυροποιῶν τῶν Παρισίων. ᾿Αξιωματικὸς τοῦ μηχανικοῦ, ἀνελθὼν διαδο- 

χικῶς ἐν τῷ στρατεύματι μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ ὑποστρατήγου, διατελέσας καὶ 

ἀρχηγὸς τοῦ ἐπιτελείου τοῦ στρατοῦ τῆς ᾿Ηπείρου κατὰ τὸν Πόλεμον 1897, ἔνθα 

ἐπέδειξεν ὅλα τὰ προσόντα τῆς ψυχραιμίας καὶ μαθήσεῶς του. Ἐπίσης διωρίσθη 

καὶ πρόεδρος τοῦ Στρατοδικείου καὶ τοῦ ᾿Αναθεωρητικοῦ. Διωρίσθη τὸ 1887 

καὶ ἐχρημάτισε καθηγητὴς τῆς Ὁ δοποιΐας καὶ τῆς Γεφυροποιΐας μέχρι τοῦ 1895 

ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Βιομηχάνων --Τεχνῶν, ὁπότε παρητήθη ἵνα ἀναλάβῃ ἐνερ- 

γὸν ὑπηρεσίαν εἰς τὸν Στρατόν. “Ὡς καθηγητὴς ἐξέδωσε τὰ πρῶτα συγγράμματα 

τοῦ κλάδου τούτου. Συγχρόνως διετέλεσε ἐπὶ μακρὸν καθηγητὴς τῆς Ὅδο- 

ποιΐας καὶ Γεφυροποιΐας ἐν τῇ στρατιωτικῇ Σχολῇ Εὐελπίδων. Ὑπῆρξε πρῶτος 

διευθυντὴς πρακτικοῦ ΜΝάκείου. ᾿Απεβίωσε τὸ 1927,   
μη απὸ - 

- .ν 

᾿Ιωσὴφ Κολλὰρ (188717.--ἢ 
Διωρίσθη τὸ 1887 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Γαλλικῆς γλώσσης ἐν τῷ 

σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. 

      
'᾿Αντώνιος Δ. Συνοδινὸς (1881 --- 1894) 

Διωρίσθη τὸ 1887 καὶ διετέλεσε Διευθυντὴς τοῦ Μηχανουργείου τοῦ [Ιολυ- 

τεχνείου. ᾿Επίσης ἐχρημάτισε διευθυντὴς τοῦ σχεδιαστηρίου τῶν ναυπηγείων Βα: 

σιλειάδη. Κατόπιν (1894) ἐγκατέστησεν ἀλευρόμυλον εἰς 'Ερέτρειαν, Ἐβραβεύθη 

ἀπὸ τὴν Ἔκθεσιν Παρισίων μὲ χαλκοῦν μετάλλιον εἰς σχέδια, ἰχνογραφήματα 

καὶ πρίονα, ᾿Απέθανεν εἰς Ἐρέτρειαν τῷ 1932, 
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Κωνσταντῖνος Βολωνάκης (1887) 
᾿Εγεννήθη εἰς τὸ Ἡράκλειον Κρήτης τῷ 1837 καὶ ἀπεβίωσε ἐν []ειραϊεῖ τῷ 

1907. Ἐν νεαρᾷ ἡλικίᾳ μεταβὰς εἰς Τεργέστην ἐπεδόθη εἰς τὸ ἐμπόριον, ἔχων 

ὅμως κλίσιν πρὸς τὴν τέχνην μετέβη εἰς μΜόναχον, ὅπου ἐσπούδασεν ζωγραφι- 

κήν. Μετὰ τὰς ἐν Μονάχῳ σπουδάς τοῦ ἐπιστρέψας κατὰ τῷ 1884 εἰς Τεργέ:- 

στὴν ἠσχολήθη εἰδικῶς εἰς τὴν θαλασσογραφίαν. ᾿Ενταῦθα μελετῶν τοὺς πα- 

λαιοὺς τύπους τῶν πλοίων, ἅτινα ἐσώζοντο ἀκόμη, ἐδημιούργησε τὸν πρῶτον 

μέγαν ἱστορικὸν πίνακὰ τοῦ «Ἢ ναυμαχία τῆς Λίσσηςν, τὸν ὁποῖον ἠγόρασε 

τὸ αὐστριακὸν κράτος πρὸς διακόσμησιν τῆς Βασιλικῆς ᾿Ακαδημίας. Κατελθὼν 

βραδύτερον εἰς τὴν Ἑλλάδα διωρίσθη καθηγητὴς τῆς Στοιχειώδους Γραφικῆς 

τοῦ Σχολείου τῶν Καλῶν Τεχνῶν. 

Ἐκ τῶν ἔργων τοῦ Βολωνάκη τὰ μᾶλλον ἀξιοσημείωτα εἶναι: «Ἢ ἐν Σα- 

λαμῖνι ναυμαχία» (ἐν τῷ τῷ γραφείῳ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν δαυτικῶν), «Ἢ πυρ- 

πόλησις τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδος» (ἐν τῷ Διοικητηρίῳ τοῦ Ναυστάθμου), «Ἢ 

ἐπάνοδος τῶν ᾿Αργοναυτῶν», «Ἢ ἔξοδος τοῦ “Αρεως» ἡ εΓΠαλίρροια» κτλ, 

Νικόλαος Χλωρὸς (1888 --1804) 
᾿Εχρημάτισεν ἐπὶ μακρόν προϊστάμενος τῆς δασικῆς ὑπηρεσίας τοῦ κρά- 

τοῦς, διωρίσθη δὲ καὶ διετέλεσε κατὰ τὴν περίοδον 1888 --18:4 καθηγητὴς τῆς 

δασολογίας ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων -- Τεχνῶν, τὸ ὁποῖον ἰδιαιτέρως ἠγάπησεν 

καὶ ἐκ τῆς περιουσίας του ἐνίσχυσεν τόσον αὐτός, ὅσον καὶ ἡ σύζυγός του, 

"Ἀπεβίωσε τὸ 1894. 

   
   
   

    

᾿Ιωάννης Χατζηδάκις (1888 --1914) 

᾿Εγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Μύρθιο τῆς Κρήτης τὸ 1844, Ἐσπούδασε μαθημα- 

τικὰ καὶ φυσικὰς ἐπιστήμας εἰς τὸ Ἐθνικὸν Πανεπιστήμιον, συνεπλήρωσε δὲ ὡς 

ὑπότροφος τοῦ Κράτους τὰἀς μαθηματικὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐν Παρισίοις καὶ Βε- 

ρολίνῳ. 1873---Ἰ900 καθηγητὴς τῶν ᾿Ανωτέρων Μαθηματικῶν ἐν τῇ στρατιωτικῇ 

σχολῇ Εὐελπίδων. 1884 καθηγητὴς τοῦ αὐτοῦ μαθήματος ἐν τῷ ᾿Εθνικῷ Πανεπι- 

στημίῳ. 1888--1914 καθηγητὴς τῆς Στοιχειώδους καὶ τῆς Θεωρητικῆς Μηχανικῆς 

ἐν τῇ σχολῇ τῶν Βιομηχάνων---Τεχνῶν, συγχρόνως δὲ τῶν ἀνωτέρων Μαθηματι- 

κῶν ἐν τῇ σχολῇ Ναυτικῶν Δοκίμων. ᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : 29 μαθηματικαὶ 

πραγματεῖαι δημοσιευθεῖσαι εἰς ἑλληνικὰ καὶ ξένα περιοδικά, συγγράμματα ἀἄνω- 

τέρων μαθηματικῶν, διδακτικὰ βιβλία μέσης ἐκπαιδεύσεως κ. ἄ, Ὁ Ἰ. Χατζηδάκις 

μετὰ τοῦ υπαρ. Στεφάνου ὑπῆρξαν ἐπὶ μακρὰ ἔτη οἱ θεμελιωταὶ τοῦ γοήτρου 

καὶ συντελεσταὶ τῆς φήμης περὶ αὐστηρότητος τῶν σπουδῶν ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ, 

᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1921.  
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᾿ΙΙωάννης ᾿Αργυρόπουλος (1889. -1023) 

᾿Ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 183, 1878 ἐσπούδασεν εἰς τὴν ΕτοΙα Ναίϊοπα!θ 9ι:- 

ΡΕΓίθαγα 68 δι π65 Π}.αρισίων, ἐξελθὼν τῷ 1876 ὡς διπλ. μεταλλειολόγος μηχα- 

νικὸς τῆς σχολῆς ταύτης. 1876---1877 συμπληρωματικὴ φοίτησις εἰς Πανεπιστή- 

μιον δογθοπηθ. 1877.---1884 μηχανικὸς ἑταιρίας μεταλλείων Λαυρίου, Σίφνου, 

Εὐβοίας. 1885 .---1923 εἰς ὑπηρεσίαν δημοσίων ἔργων, διατελέσας ἐπὶ μακρὸν 

διευθυντὴς τῆς ὑπηρεσίας Σιδηροδρόμων ἐν τῷ “Υπουργείω Συγκοινωνίας. 

1889 - 1923 συγχρόνως καθηγητὴς τῆς Σιδηροδρομικῆς καὶ τῆς Μεταλλουργίας 

ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ,. Τῷ 1916 διετέλεσεν ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας ἐπὶ ὑπηρε- 

σιακῆς κυβερνήσεως Σ. Λάμπρου. Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι: συγγραφὴ διτόμου 

διδακτικοῦ ἔργου σιδηροδρομικῆς κ. ἄ. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1939.   
Νικόλαος Γουναράκης (1889, 1911---1923) 

᾿Εγεννήθη ἐν Μεσολογγίῳ τὸ 1853, Ηκολούθησε σπουδάςνομικῆς εἰς τὸ Πανε- 
πιστήμιον ᾿Αθηνῶν, ἐν συνεχεία δὲ εἰς ΗεἰάἀεΙθογσ, Μόναχον καὶ Λειψίαν, ᾽Ἔπα- 
ναμκάμψας ἐκ Γερμανίας διωρίσθη τὸ 1876 πάρεδρος Πρωτοδικῶν, ὑφηγητής ἔκ- 
τακτὸος καὶ εἶτα τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας, ἐν τῷ ἐθνικῷ 
Πανεπιστημίῳ συγχρόνως δὲ περίπου (1889) καθηγητὴς τοῦ Διοικητικοῦ δικαίου 
καὶ τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας εἰς τὸ σχολεῖον τῶν Βιομηχάνων .--Τεχνῶν. ᾿Απὸ τοῦ 
[897 ἤρξατο πολιτευόμενος, ἐκλεγόμενος βουλευτὴς ᾿Αττικῆς ἀπὸ 1897 μέχρι 1905. 
Διετέλεσεν “Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν, τῶν ᾿Εσωτερικῶν καὶ πρόεδρος τοῦ 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. 1911 .---1918 καὶ 1918--1923 ἐκ νέου καθηγητὴς τῆς Πο- 
λιτικῆς Οἰκονομίας ἔν τε τῷ ᾿Εθνικῷ Πανεπιστημίῳ καὶ τῷ Πολυτεχνείῳ. Ἐδημο- 
σίευσε πολυαρίθμους διατριβάς, ἄρθρα καὶ πραγματείας ἐπὶ οἰκονομικῶν κυρίως 
θεμάτων. Πλὴν τούτων ἐξέδωκε καὶ τρίτομον σύγγραμα «στοιχείων πολιτικῆς 
οἰκονομίας». ᾿Απεβίωσε τὸ 1932,   
Ν. Ζούζουλας (1880---:} 

Διωρίσθη τὸ 1889 καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς. Λογιστικῆς ἐν τῷ σχολείῳ 
Βιομηχάνων---Τεχνῶν. 

Πέτρος Ε. Πρωτοπαπαδάκης [1880 --- 1800) 
᾿Ἐγεννήθη ἐν Νάξῳ τὸ 1858, ᾿Εσπούδασε τὴν ἐπιστήμην τοῦ μηχανικοῦ - ἐν 

Παρισίοις εἰς τὴν Εςσο!θα Ῥοϊγίεςππίαιθ καὶ τὴν ΕςοΙο Ναϊοπαίθ ΙρΡΟΓίσγο (685 
Μὶπθ5. Κατελθὼν εἰς Ἑλλάδα ἐχρημάτισε δὶς μηχανικὸς τοῦ Δήμου ᾿Αθηιαίων, 
καθηγητὴς ἐν ταῖς σχολαῖς Εὐελπίδων καὶ Δοκίμων καὶ Διευθυντὴς τῶν ἔργων 
τομῆς τοῦ ᾿Ισθμοῦ τῆς Κορίνθου. 1839---1890 καθηγητὴς τῶν Λιμενικῶν καὶ 
Ὑδραυλικῶν ἔργων ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Βιομηχάνων--- Τεχνῶν. "Ανὴρ προικι- 
σμένος μὲ ἐξαιρετικὰς ἱκανότητας ἐπολιτει θη τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1903, ἐκλεγεὶς 
βουλευτὴς Κυκλάδον καὶ ἀπετέλεσε μέλος τῆς ὑπὸ τὸν Δ. Γούναρην κοινο- 
βουλευτικῆς ὁμάδος, κληθείσης «ἰαπωνικῆς» (1907). ᾿Εχρημάτισε δὶς ὙὝπουρ- 
γὸς τῶν Οἰκονομικῶν τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1915 καὶ εἶτα τὸ 1921), ὅτε καὶ εἰσηγήθη 
τὸ διὰ διχοτομήσεως τοῦ χαρτονομίσματος ἀναγκαστικὸν δάνειον, 1922 πρόε- 
ὄρος τῆς “Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. ᾿Εκραγείσης τῆς στρατιωτικῆς ἐπαναστάσεως 
τοῦ 1922 κατεδικάσθη μετὰ τεσσάρων συνυπουργῶν του εἰς θάνατον καὶ ἐτυ- 
φεκίσθη ἐν ᾿Αθήναις τὴν 28ην Ν᾽ οεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους.   
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.ἰωάννης Ραπτάκης (1890 ---1018) 
Ἐγεννήθη ἐν Ζαγορᾷ Πηλίου τὸ 1860. Πτυχιοῦχος τοῦ ἐν ᾿Αθήναις Σχολείου 

τῶν Τεχνῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ διπλ. μηχανικὸς τῆς Εςοΐεᾳ 465 Ροπίβ οἱ ΓΠδιι55865 
Παρισίων. ᾿Επανελθὼν ἐν ᾿Ελλάδι διωρίσθη τῷ 1890 καθηγητὴς τῆς Οἰκοδομι- 

κῆς καὶ τῆς Γραφοστατικῆς ἐν τῇ σχολῇ Βιομηχάνων-Τεχνῶν, θέσιν ἣν διετήρησε 

μέχρι τοῦ 1918. Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι : ἐξέδωκε συγγράμματα εγραφοστατικῆς, 

οἰκοδομικῆς καὶ ἀρχιτεκτονικῆς», ᾿Απεβίωσε τὸ 192]. 

᾿ ᾿Αδαμόπουλος (1891) 
᾿ς Διετέλεσε τὸ 1891] καθηγητὴς τοῦ Διοικητικοῦ δικαίου καὶ τῆς Πολιτικῆς οἱ- 
ὀνομίας ἐν τῇ Σχολῇ Βιομηχάνων Τεχνῶν. 

  

     

     

  

     

    

  

Ἑώργιος Χρυσοχόος (189Ὶ] --- 1904) 

᾿ Ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1857. Πολιτικὸς Μηχανικός, διπλ, Πολυτεχνείου 
ἀνδ' ς, ᾿Απὸ 1883 παρὰ τῇ ὑπηρεσίᾳ τῶν δημοσίων ἔργων, μηχανικὸς καὶ 

ὑπὸ 1890 νομομηχανικὸς α' τόξεῶς, διατελέςας τμηματάρχης σχεδίων πό- 

ὧν καὶ τμηματάρχης λιμενικῶν καὶ ὑδραυλικῶν ἔργων. 189] --- [Ὶ 904 καθηγητὴς 

ὃν Υδραυλικῶν καὶ Λιμενικῶν ἔργων ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων--- Τεχνῶν. 

Σπιστημονικαὶ ἐργασίαι: Ἐξέδωκεν ἐν πολυγράφῳ πλῆρες διδακτικὸν σύγ- 
ἤθαμμα λιμενικῶν ἔργων, ἐμελέτησε δὲ καὶ ἐξετέλεσε ποικίλα ὑδραυλικὰ ἔργα 

Ἑλλάδι (μελέτη μονίμων δεξαμενῶν Πειραιῶς κ, ἄ). ᾿Απεβίωσε τὸ 1908, 

᾿ Φέρμπος (1892 -- 1908) 
“Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Ξυλογραφίας κατὰ τὴν περίοδον 1892 -- 1908. 

  

Γεώργ. Ροϊλὸς" (1895--- 1902) 
Ἔγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1867, ᾿Ενεγράφη εἰς τὴν ἐν ᾿Αθήναις σχολὴν τῶν 

Καλῶν Τεχνῶν, μετὰ ἑπταετίαν δὲ ἀπεστάλη δι᾽ ὑποτροφίας τῆς ἑλλ. κυβερνήσεως 
εἰς όναχον (μαθητὴς τοῦ Γύζη) βραδύτερον δὲ εἰς Παρισίους (ἐργαστήρια 
τῶν Β. (σπβίαπ καὶ 1Διγεποο). Ἐπανελθὼν εἰς τὴν ᾿ξλλάδα διωρίσθη καθηγητὴς 
τῆς Ζωγραφικῆς εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Καλῶν Τεχνῶν, μετὰ ἑπταετῆ δ᾽ ἐκεῖ διδασκα- 

λίαν ἀνεχώρησε ἐκ νέου διὰ τὸ ἐξωτερικόν. Ἐν τῷ μεταξὺ μετέσχε τοῦ Ἑ λλη: 

νοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐνεπνεύσθη πολυπληθεῖς συνθέσεις. 
᾿Εξέχουσαν θέσιν εἰς τὸ ἔργον του κατέχουν αἱ πολεμικαὶ συνθέσεις καὶ αἵ 

προσωπογραφίαι. Μεταξὺ τῶν πλέον γνωστῶν ἔργων του εἶναι:. «Σπουδὴ γυμνοῦ», 

ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος», «Χαῖρε Ραββί», εἜφοδος εὐζώνων, «Ἢ νύμφη τῆς 

Κούλουρης», «ὦ ἱερὸς λόχος» κτλ. 

Γεώργιος Χ. Μαλτέζος (1896 -- 1938) 
αθηγητὴς τῆς Γενικῆς Μηχανολογίας ἀποχωρήσας λόγῳ ὁρίου ἡλικίας τῷ 1938.
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Ἠλίας 1. ᾿Αγγελόπουλος (1897) 

᾿Εγεννήθη ἐν Τριπόλει τὸ 1852. Τὰς γυμνασιακὰς σπουδὰς διήνυσεν ἐν ᾿Αθή- 

ναις, ἐφοίτησε δὲ εἰς τὸ ᾿Εθνικὸν Πανεπιστήμιον. 1882.-.-1886 σπουδαὶ εἰς ΕζοΙὶα 

ἄδε Ροπίβ οἱ Ὁμαιιββόεβ. Παρισίων, λαβὼν διπλῶμα Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ τὸ 

1886. 1886 -- 1900 μηχανικὸς ὑπηρεσίας δημοσίων ἔργων, ἐξελθὼν μὲ βαθμὸν 

νομομηχανικοῦ. 1886--1888 συγχρόνως διευθυντὴς τῶν ὑδραυλικῶν ἔργων τοῦ 

Δήμου ᾿Αθηναίων, εἶτα διευθυντὴς τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ αὐτοῦ δήμου. Ἐν 

ἔτει 1897 ἐχρημάτισεν ἐπὶ μικρὸν καθηγητὴς τῆς Γεφυροποιΐας ἐν τῷ σχολείῳ 

Βιομηχάνων --Τεχνῶν. 1855---1897 παρὰ τῇ λιμενικῇ ἐπιτροπῇ Πειραιῶς. 1900---1912 

ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς συνάμα ἰδίου τεχνικοῦ γραφείου. ΥὙπῆρξε πρῶτος πρόε- 

ὅρος τοῦ Ἰεχν. ᾿Επιμελητηρίου τῆς ἙἭ λλάδος ι1925---27). Ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι: 

“Ἅμα τῇ καθόδῳ του εἰς "Ἑλλάδα προέβη μόνος εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ πρώτου ἐλλη- 

γικοῦ τεχνικοῦ περιοδικοῦ, τῆς «Μηχανικῆς Ἐπιθεωρήσεως» ἰ(18868--1888). Συνε- 

γράψε καὶ ἐξέδωκε πολλὰς τεχνικὰς μελέτας καὶ μονογραφίας. Εἰσήγαγε πρῶτος 

ἐν ᾿Ελλάδι τὸ ὡπλισμένον σκυρόδεμα, Ὑπῆρξεν ἐκ τῶν κυριωτέρων παραγόντων 

τῆς τεχνικῆς κινήσεως τῆς χῶρας, πρωτεργάτης τῆς ἱδρύσεως τοῦ «Ἑλληνικοῦ Πο- 

χυτεχνικοῦ Συλλόγου», τῆς «Λέσχης Ἐπιστημόνων», πρωτοστατήσας ὡσαύτως εἰς 

τὴν ἔκδοσιν τοῦ ε᾿Αρχιμήδους», ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1922, 

  
Κωνσταντῖνος Ζέγγελης (1897 --1906) 

Διωρίσθη τὸ 1897 καὶ διετέλεσε μέχρι τοῦ 906 καθηγητὴς τῆς Χημείας 

καὶ τῆς Μεταλλουργίας ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. 

Γεώργιος Κονοπισσόπουλος (1888 --1917) 

"γεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1857 1882 --1883 φοίτησις εἰς φιλοσοφικὴν σχολὴν 

Ἐϑθνικοῦ Πανεπιστημίου. 1883---1889 σπουδαὶ εἰς Μόναχον, διπλ μηχανολόγος 

μηχανικὸς τῆς σχολῆς ταύτης, τοῦ 1889. 1880.---1895 πρακτικὴ ἐξάσκησις καὶ 

ἄσκησις τοῦ ἐπαγγέλματος εἰς μεγάλα γερμανικὰ ἐργοστάσια, εἰδίκευσις εἰς κα' 

τασκευὴν μηχανῶν καὶ ἰδίως τὴν ἀτμομηχανικήν, 1898---1917 καθηγητὴς τῆς Θεω- 

ρίας καὶ Κατασκευῆς Μηχανῶν καὶ τῆς "Ατμομηχανικῆς ἐν τῷ σχολείῳ Βιομῆη- 

χάνων---Τεχνῶν. Διετέλεσεν ἐπὶ μακρὸν ἀντιπρόσωπος τῶν ἐργοστασίων γυ οδα 

ἐν Ἑλλάδι καὶ ἀρχιμηχανικὸς ἕλξεως σιδηροδρόμων Πελοποννήσου. Ὑπῆρξεν ὁ 

θεμελιωτὴς τῆς διδασκαλίας τῶν μηχανολογικῶν μαθημάτων ἐν τῷ Πολυτεχνείῷῳ, 

διαπρέψας ὡς διδάσκαλος καὶ ὡς ἐρευνητής. ᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις κατὰ δε- 

κέμβριον 1919.   
Κωνσταντῖνος Σάμιος [1890 --ἢ 

Ἐγεννήθη ἐν Σάμῳ τὸ 1861. ᾿Εσπούδϑασε δασολογίαν ὡς ὑπότροφος τοῦ 

κράτους, ἐν Μονάχῳ. 1898 -1910 ἐπιθεωρητὴς δασῶν καὶ προϊστάμενος δασικῆς 

ὑπηρεσίας "ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Διωρίσθη τὸ 1899 καὶ ἐχρημάτισε ἐπὶ μα- 

κρὸν καθηγητὴς τῆς Δασολογίας ἐν τῷ Σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. ᾿Επιστη- 

μονικαὶ ἐργασίαι : συνέγραψε διαφόρους πραγματείας καὶ μελέτας ἐπὶ τῶν ἑλλη- 

νικῶν δασῶν. ᾿Απεβίωσε τὸ 1920. 

Βικέντιος Μποκατσιάμπης (190ύ---1028) 

Ἕλλην ζωγράφος γεννηθεὶς ἐν Κερκύρᾳ τῷ 1856. ᾿Εσπούδασεν ἐν: Ῥώμῃ καὶ 

Μασσαλίᾳ. Διωρίσθη τῷ 1900 καθηγητὴς Κοσμηματογραφίας, Προοπτικῆς καὶ 

Σκιαγραφίας εἰς τὸ ἐν ᾿Αθήναις Σχολεῖον τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ἐν ἢ θέσει παρέ- 

μεινε μέχρι τοῦ 1928, ᾿Επεδόθη εἰδικῶς εἰς τὴν ὑδατογραφίαν. Ἔργα του εὑ- 

ρίσκονται ἐν ταῖς πινακοθήκαις τῶν ἀνακτόρων Τσάρσκογε-Σέλο {Πετρουπό- 

λεωκς) καὶ ἐν ἰδιωτικαῖς συλλογαῖς. ᾿Απεικόνισε τοπεῖα ἰδίως τῆς Κερκύρας, ἀνα- 

δειχθεὶς διὰ τὸν χρωματισμόν, τὴν εὐχέρειαν εἰς τὰς φωτοσκιᾶσεις καὶ τὴν ἐπι- 

τυχίαν εἰς τὴν προοπτικήν. ᾿Απέθανε τῷ 1928 ἐν ᾿Αθήναις, 
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Γεώργιος ἸἸ. ᾿Αγγελόπουλος (1902--- 1005) 

᾿Εγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1852. Διδάκτωρ τῆς νομικῆς σχολῆς ἐθνικοῦ Πα- 

νεπιστημίου, 1875. 1875---1878 συμπλήρωσις νομικῶν σπουδῶν ἐν Παρισίοις, 
᾿Αγγλίᾳ καὶ Βιέννῃ, διπλωματοῦχος σχολῆς Πολιτικῶν ᾿Επιστημῶν Παρισίων. 

1880---1887 ὑφηγητὴς τοῦ διοικητικοῦ δικαίου ἐν τῷ ᾿Εθνικῷ Πανεπιστημίῳ, εἶτα 

ἔκτακτος καθηγητὴς καὶ ἀπὸ 1890 τακτικὸς καθηγητὴς τῆς αὐτῆς ἕδρας, διδά- 

ξας μέχρι τοῦ 1923, ᾿Εχρημάτισεν ἐπίσης καθηγητὴς τοῦ Στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ 

Δικαίου καὶ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς σχολαῖς Εὐελπίδων καὶ 

“Ὑπαξιωματικῶν (1883.---1885). Διετέλεσε κοσμήτωρ τῆς νομικῆς σχολῆς, ἀλληλο- 

διαδόχως δὲ ἀντιπρύτανις καὶ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου (1916---1920). 1902--- 

1905 καθηγητὴς τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου καὶ τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας ἐν τῷ 

Σχολείῳ Βιομηχάνων---Τεχνῶν. ᾿ΕἘπιστημονικαὶ ἐργασίαι; συνέγραψε πολλὰς 
πραγματείας καὶ νομικὰ συγγράματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ κλασσικὸν ἔρ:- 
γον «σύστημα διοικητικοῦ δικαίου», 

    

  

   
    
    

   
   
    

    

  

   

     
   

Δημ. Γερανιώτης (1903---1 937) 
Καθηγητὴς ἀπὸ τοῦ 1903 τῆς ζωγραφικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ τῶν Καλῶν Τεχνῶν. 

᾿Αλέξανδρος Καλούδης (1902---:)} 
᾿ Ζωγράφος γεννηθεὶς τῷ 1853 καὶ ἀποθανὼν τῷ 1923. ᾽᾿Εσπούδασεν ἐν Παρισίοις καὶ πλειστάκις διεκρίθη εἰς τὰς σπου- 
δαιοτέρας τῶν διοργανουμένων ἐκεῖ κατ᾽ ἔτος καλλιτεχνικῶν ἐκθέσεων, ᾿Επανελθὼν εἰς ᾿Αθήνας διωρίσθη τῷ 1903 Καθη- 

γητῆς τῆς Ζωγραφικῆς ἐν τῇ Σχολῆ Καλῶν Τεχνῶν. ᾿Ἐξεπόνησεν ἰδίᾳ. εἐνεκρὰς φύσεις» καὶ προσωπογραφίας. 

Ἐμμανουὴλ Λαμπάκης (1903 --1 908) ἘΣ ΞΘ ΑΕ ΤΣ Εν Ἐ ἘΝ 

᾿Ἐγεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τῷ 1856. Μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐγκυκλίων. ὁ 
Ὁπουδῶν του ἐν ᾿Αθήναις ἠκολούθησε τὰ μαθήματα ζωγραφικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ 

Καλῶν Τεχνῶν. Ἔκ μητρὸς Τήνιος διετέλεσεν ὑπότροφος τῆς Εὐαγγελιστρίας 

Τήνου, ὅπως ὁ Γύζης, ᾿Ακολούθως ἐσυνέχισε τὰς σπουδάς του εἰς Ἑ σπερίαν. 

Διετέλεσε καθηγητὴς ἐν τῷ ᾿Αρσακείῳ Λαρίσσης καὶ κατόπιν μέχρι τοῦ ἔτους 

1908 (αϑηγητὴς τῆς Ζωγραφικῆς ἐν τῷ Σχολείῳ Καλῶν Τεχνῶν. Ἔργα του 
Εἴναι διάφοροι ἁγιογραφίαι ἐν τῇ Εὐαγγελιστρίς Τήνου καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ 

ἐκμλησίς. τῶν Παρισίων εἰς τὰ δωδεκαεόρτια. ᾿Ησχολήθη κυρίως μὲ τὴν προσω- 
πογραφίαν, Τὰ κυριώτερα τῶν ἔργων του εἶναι τὰ ἑξῆς : «ὋὉ ᾿'Αρχισιδηρουρ- 

γόςζ», «κεφαλὴ προσευχομένου Ἰουδαίου», «ἡ ὀρφανή, ᾿Αθιγγανίς., «ἑἕκατον: ᾿ 

τούτης γέρων», «νύμφη». 
᾿Ατύχημα, ὅτε ἦτο ἀκόμη νήπιον, εἶχεν ἀποτέλεσμα νὰ παραμείνῃ ραχιτικὸς 

ἘΦ΄ ὅρου ζωῆς" τὸ ἀτώχηια τοῦτο προϊούσης τῆς ἡλικίας τοῦ ἐπροκάλει 
αἴσθημα ἀπογοητεύσεως καὶ βαθείας μελαγχολίας ἐξ ἧς προσεβλήθη ἀνιά- ἘΣ Ἐς ἰἀτ τνυϑ το τὸν ἐσ σ" 
τῶς κατὰ τὸ ἔτος 1908. ᾿Απεβίωσε τῷ 1910. κτ ον ΤΟΣ ΤΠ ΣΧ. Στ Ν β το ς ΛῸ! ᾿ ᾿Ξ πα τότ τὰ νι τὺ 

πος - δε - με τδοι, πων. " δ ΨΙ [ ᾽ ἱ 
εν ὔν ες, οὐκ: τέ υξο μων: τὰς δι ἐτθτ οοςςς Στ ποτ τα τ τ στ δὲ ὙΡ τὶ 

  
Γ, Ἰακωβίδης (1904 ---1032) 

Ἔγεννήθη ἐν Λέσβῳ τῷ 1858, Ἑσποίδασε γλυπτικὴν ἐν ᾿Αθήναις εἰς τὴν 
σχολὴν τῶν Καλῶν Τεχνῶν ὑπὸ καθηγητὰς τὸν Λάντσαν καὶ τὸν Δρόσην. 
Μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν τοῦ, τυχὼν ὑποτροφίας μετέβη εἰς τὸ Μόναχον 

Μετὰ τὴν ἐπάνοδόν του εἰς τὰς ᾿Αθήνας διωρίσθη τῷ 1900 ἔφορος τῆς κατ’ ἐκεῖνο 
τὸ ἔτος ΄συσταθείσης Πινακοθήκης, μετὰ τετραετίαν δὲ καθηγητὴς τῆς Ζωγραφι- 
κῆς ἐν τῇ Σχολῇ τῶν Καλῶν Τεχνῶν, τῆς ὁποίας ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τῷ 
1910. Τῷ 1926 ἐξελέγη μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, “Ὁ "᾿Ιακωβίδης εἰρ- 
γάσθη καθ᾽ ὅλον τοῦ τὸν βίον ὡς δημιουργικὸς καλλιτέχνης καὶ ὡς διδάσκα- 

λος. “ὥλως ἰδιαιτέρως ἐπέτυχεν εἰς τὰς ἀπεικονίσεις ἐπεισοδίων τοῦ παι. 
δικοῦ βίου. ΑἹ κυριώτεραι τῶν ἀρετῶν του εἶναι ἡ καθαρότης καὶ ἡ ἀκρίβεια 
τοῦ σχεδίου, ἡ σοφὴ σύνθεσις, ὁ ἁρμονικὸς χρωματισμός. 
ι Μεταξὺ τῶν καλυτέρων ἔργων τοῦ Ἰακωβίδου μνημονεύομεν: «Παιδικὴ Συναυ- 
λία»," “Μικρὰ βάσανα», «Τὰ πρῶτα βήματα», «Τὸ κρυφτοῦλι» κλπ. Ἔκ τῶν πλα- 
στικῶν,͵ ἄκρως ἐπιτυχὴς εἶναι ἡ προτομὴ τοῦ Νικηφόρου Λύτρα. 

᾿Απέθανε τὸ 1932,    



  

ΣΕΛΙΣ ἸΤῖ0 ᾿ς ΤΕΧΝΙΜΕΆ ΧΡΟΝΙΚΆ 
    

Νικόλαος Καρακατσανίδης (1005---Ἰ020) 

Ἔγεννήθη ἐν Τήλῳ τῶν νοτίων Σποράδων τὸ 1852. Αρχικῶς ὑπηρέτησεν ὡς 

διδάσκαλος εἰς τὸ δημόσιον, εἶτα δὲ διωρίσθη κατόπιν διαγωνισμοῦ ἐπιμελητὴς 

τῆς Τοπογραφίας ἐν τῷ Πολυτεχνείῳ ἐσπούδασε μαθηματικὰ εἰς τὸ Ἔθνι- 

κὸν Πανεπιστήμιον καὶ ἀνηγορεύθη διδάκτωρ. 1905---1920 καθηγητὴς τῆς Περι: 

γραφικῆς Γεωμετρίας ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων--Τεχνῶν καὶ τῷ ΕΟΜΩ1, δι- 
δάξας μέχρι τοῦ θανάτου του. Διετέλεσεν ἐπίσης καθηγητὴς τοῦ αὐτοῦ μαθή- 

ματος εἰς τὴν στρατιωτικὴν σχολὴν Εὐελπίδων καὶ τὴν ναυτικὴν σχολὴν Δοκίμων. 
᾿Επιστημονικαὶ ἐργασίαι : λιθόγραφον περιγραφικῆς γεωμετρίας καὶ πραγματεῖαι. 

᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1920, 

Κωνσταντῖνος Μαλτέζος (1908 ---Ἰθ38) 
Καθηγητὴς τῆς Πειραματικῆς Φυσικῆς ἀποχωρήσας τῷ 1938. 

Θ. Παπαϊωάννου (1006) 

᾿Ιατρὸς διατελέσας καθηγητὴς τῆς ᾿Ανατομίας εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν 

τὸ 1906. 

Γαβρ. Βυζαντινὸς (1906---Ἰ 910) 
Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Αἰσθητικῆς καὶ Καλλιτεχνολογίας εἰς τὸ Ἐθν. Με- 

τοόβειον Πολυτεχνεῖον ἀπὸ τοῦ 1906 μέχρι τοῦ θανάτου του. 

Ηὐτοκτόνησε τῷ 1910. 

    
Λάζαρος ᾿Σῶχος (1908 --1009) 

Ἕλλην γλύπτης, γεννηθεὶς τῷ 1862 εἰς τὰ “Ὑστέρνια τῆς Τήνου. ᾿Εσπούδα: 

σεν εἰς τὴν ἐν ᾿Αθήναις σχολὴν τῶν Καλῶν Τεχνῶν, ἔνθα ἐμαθήτευσε παρᾶ 
τῷ Δρόσῃ. Τῷ 1881] μετέβη εἰς Παρισίους, ὅπου ἔσχε διδάσκαλον τὸν Μερσιέ. 

Τῷ 1905 προσκληθεὶς ὑπὸ τῆς ᾿Ελληνικῆς Κυβερνήσεως ἀνεστήλωσε τὸν Λέοντα 
τῆς Χαιρωνείας καὶ ἐπετήρησε τὰς ἐν ᾿Ολυμπίᾳ γενομένας ἀνασκαφὰς ἐπί τι 

διάστημα. Τῷ 1908 διωρίσθη καθηγητὴς τῆς Γλυπτικῆς ἐν τῇ Σχολῇ Καλῶν Τεχ- 
νῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ βραχὺ μόνον ἠδυνήθη νὰ διδάξῃ. ᾿Απέθανε τῷ 1911 ἐν ᾿Αθήναις τὰ 
δὲ ὀστᾶ του μετεκομίσθησαν ἐν Τήνῳ τῷ 1928. Ὁ Λόζαρος Σῶχος ὑπῆρξεν ἐκ 
τῶν γνωστοτέρων καὶ παραγωγικωτέρων καλλιτεχνῶν. Τὸ τάλαντόν του ὑπῆρ- 

ξεν γόνιμον καὶ ἰσχυρόν. “Ὡς μεγάλους του διδασκάλους ἔσχε τὴν φύσιν ἀφ᾽ 

ἑνός, τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαιότητα ἀφ᾽ ἑτέρου. 

Ἔκ τῶν σημαντικωτέρων ἔργων τοῦ Σώχου : «Μοῦσα ἐπιστρέφουσα εἰς τὴν 

᾿Ακρόπολιν», «Ἢ θνήσκουσα Κόρη», τὰ μνημεῖα τοῦ Παύλου Μελᾷ, τοῦ ᾿Αν- 
δρέου Συγγροῦ, ἐν ᾿Αθήναις, τοῦ Ζαρίφη ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἡ προτομὴ τοῦ 

᾿Αδαμ. Κοραῆ εἰς τὸ νεκροταφεῖον Μιοπίραγπᾶββδε τῶν Παρισίων, κτλ, κτλ,  



Ε.. ΤΕΧΝΙΜΗ͂ ΧΡΟΝΙΚΆ 

    

  

   
   
   

  

   

  

   

  

   

    

   

    

Ἀρίστιππος Φ. Κουσίδης (1910--- 1922) 

᾿Ἐγεννήθη εἰς Τσεπέλοβον ᾿Ηπείρου τὸ 187]. ᾿Εγκύκλιοι σπουδαὶ εἰς Ζῶσι- 

τα ἂν Σχολὴν ἐν ᾿Ιωαννίνοις. Διπλωματοῦχος πολιτικὸς μηχανικὸς Ε. Μ. Π. 1892. 

Εἴτο εἰς ἝἭ σπερίαν, διπλ. ΕἸαροποββίβομθ Ταοσππίβοπο  Ἠοσποπ 6 Ζαγίοῃ 1895, 

1890 --Τ 8597 μηχανικὸς κατασκευῆς Γερμανικῶν σιδηροδρόμων. Τὸ 1897 κατῆλθεν 

εἰς Ἑλλάδα ὡς ἐθελοντής, Μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ 1897 μετέβη εἰς Αἴγυπτον 
ὅπου εἰργάσθη. Τὸ 1900 ἐπανελθὼν εἰς ᾿Ελλάδα διωρίσθη εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ 

σιδηροδρόμου ΣΠΑΠ. Εἶτα ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσιν τοῦ κεντρικοῦ ἐργοστασίου 

τῶν ΣΠᾺΠ μέχριτοῦ 1907. 1907---1910 μηχανικὸς τῶν ΣΠΑΠ. Διετέλεσε διευθυντὴς 
Ὅν ΤΙΤΟΤ. 1910---1922, μέ τινας διακοπὰς τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Ἔφηρμο- 

σμέν ς Μηχανικῆς ἐν τῷ σχολείῳ Βιομηχάνων-- Τεχνῶν καὶ μετέπειτα τοῦ ΕΜ. 

σἰθάξας ταὐτοχρόνως ᾿Αντοχὴν τῆς ὕλης, Γραφοστατικήν, Στατικήν, ὙὝδραυλι- 

Κὴν, καὶ Μπετὸν ἀρμέ. Τὸ 1927 μετέβη εἰς ᾿Αβυσσηνίαν ὡς τεχν. σύμβουλος τῆς 
Αἰθιοπικῆς Κυβερνήσεως ἐπὶ τῶν Δημ. "Ἔργων, ἔνθα διέμεινεν ἐπὶ διετίαν. Ἔπι- 
στημονικαὶ ἐργασίαι : δημοσιεύσεις εἰς ἑλληνικὰ καὶ ξένα περιοδικά, καθὼς καὶ 

συγ δάμματα εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ γερμανικήν. ᾿Εξέδωκε πολυγραφημένον σύγ 
γρᾶμμα ἐπὶ τῆς «ἀντοχῆς τῆς ὕλης» καθὼς καὶ αὑδραυλικήν».   

ΣΕΛΙΣ ιἰὶ 

  

Νικόλαος Γεννηματᾶς (1913 - 1932) 
᾿Εγεννήθη ἐν Πειραιεῖ τὸ 1875. Μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐγκυκλίων 

σπουδῶν, εἰοῆλθεν εἰς τὴν Σχολὴν τῶν Βιομηχάνων---Τεχνῶν, ἀποφοιτήσας ταύ- 

τῆς τὸ 1895 ὡς διπλ. πολιτικὸς μηχανικός, 1895---1900 ἄσκησις τοῦ ἐπαγγέλμα- 

τος τοῦ μηχανικοῦ ἐν Ἑλλάδι. Εἶτα ὑπότροφος τοῦ κράτους ἐν Μονάχῳ πρὸς 

σπουδὴν τῆς δασικῆς ἐπιστήμης, διπλ. τῆς δασολογικῆς σχολῆς Πανεπιστημίου 

Μονάχου.᾿Απὸ 1913 τακτικὸς καθηγητὴς τῶν ᾿Ανωτέρων Μοθηματικῶν καὶ ἀπὸ 1924 

μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ τῶν ᾿Ανωτέρων μαθηματικῶν καὶ τῆς Θεωρητικῆς Μηχα- 

νικῆς ἐν τῷ Ε-ΜΠ, 1917--1927 καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν καὶ τῆς Μιηχανικῆς 

ἐν τῇ ἀνωτάτῃ Δασολογικῇ Σχολῇ, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε πρῶτος διευθυνιής. ᾿Απὸ 

1928 συγχρόνως καθηγητὴς τῆς Θεωρητικῆς Μηχανικῆς εἰς τὴν Σχολὴν τεχνικῆς ἐκ- 

παιδεύσεως ἀξιωματικῶν τοῦ μηχανικοῦ καὶ τοῦ πυροβολικοῦ. ἐπιστημονικὴ δρᾶ- 

σις Ν. Γεννημαιᾶ ὑπῆρξε πολυσχιδής, πρωτότυπος καὶ πλουσία ᾿Εδημοσίευσεν ἀρ- 

κετὰς πραγματείας δαοσολογικὰς εἰς γερμανικὰ καὶ γαλλικὰ περιοδικά, ὡς καὶ σο- 

βαρωτάτας ἠλεκτρολογικὰς μελέτας. ᾿Ιδιαιτέρωῶς ὅμως δέον νὰ μνημονευθῇ ἡ εἰς τὰ 

μαθηματικὰ καὶ τὴν μηχανικὴν ἐπιστημονική του ποραγωγή. Συγγράμματα : «μαθή: 

ματα θεωρητικῆς μηχανικῆς» καὶ εδιανυσματικὴ ἀνάλυσις μετ᾽ ἐξαρμογῶν εἰς τὴν 

γεωμετρίαν καὶ τὴν μηχανικήν». Ὁ Ν. Γεινημαιᾶς διεκρίθη ὡς διδάσκαλος διὰ 

τὴν καλλιέπειαν καὶ τὴν ἀρτιότητα τῆς διδαοκαλίας, ὡς φιλόλογος καὶ ὡς ποιη- 

τής. ᾿Απεβίωσεν ἐν Βιέννῃ τὸ 1922. 

   

    

   

    

   

    

   

  

   

  

   
   
   

      

Γρηγόριος Θεοφιλᾶτος (1914--- 1915) 

Ναυτικοῦ μὲ λαμπρὰν δρᾶσιν. Διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Ναυπιγικῆς εἰς 

λὴν Ναυτικῶν Δοκίμων. ᾿Απέθανε τῷ 1930. 

“εώργιος Ρεμοῦνδος (1916---1928) 

γεννήθη ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1878. Εσπούδασε μαθηματικὰ εἰς τὸ ἐθνικόν Πα- 

νεπιστήμιον καὶ εἶτα ὡς ὑπότροφος τοῦ κράτους ἐν Γαλλία, διδάκτωρ τῶν μα- 

θηματικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς ϑογθοππθο, 1905. ᾿Α τὸ 1911 μέχρι 

τοῦ θανάτου του τακτικὸς καθηγητὴς τῆς ᾿Ανωτέρας Μαθηματικῆς ᾿Αναλύσεως 

Ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ᾿Αθηνῶν. 1916---1928 καθηγητὴς τῶν ᾿Ανωτέρων Μαθημα- 

τικῶν ἐν τῷ ΕΜΠ. ᾿Απὸ 1926 τακτικὸν μέλος τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν. ᾿Ἐπι- 

μονικαὶ ἐργασίαι : Ἢ ἐπιστημονικὴ δρᾶσις τοῦ Γ. Ρεμούνδου χρονολογεῖται 

ἀπὸ τῶν πρώτων σπουδαστικῶν χρόνων τοῦ καὶ κατέταξεν αὐτὸν μεταξὺ τῶν 

σπουδαίων μαθηματικῶν τῆς ἐποχῆς του. ᾿Εδημοσίευσε πολλὰς πρωτοτύπους 

μελέτας, μονογραφίας καὶ συγγράμματα μαθηματικά, ἀναφερόμενα εἰς τὸν δια" 

ἡορικὸν καὶ ὁλοκληρωτικὸν λογισμόν, ἰδιαιτέρως δὲ διεκρίθη διὰ τὰς ἐργασίας 

αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ λογισμοῦ τῶν πιθανοτήτων, τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων καὶ τῆς 

θεωρίας τῶν συναρτήσεων. ᾿Αντεπροσώπευσεν ἐπανειλημμένως τὸ κράτος εἰς 

διέθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια. ᾿Απεβίωσε τὸ 1928. 

ἡε.. 

Ἐγεννήθη ἐν Ρουμανίᾳ τῷ 1872. Σπουδαὶ εἰς Ναυπηγηκὴν Σχολὴν τῆς “Ἑλλάδος. ᾿Αξιωματικὸς (ναυπηγὸς) τοῦ Π, 

τὸ Πολυτεχνεῖον (1914 -- 1915) καὶ εἰς τὴν Σχο- 
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Σωτήριος Νοτάρης (1917.-- 1020) 
᾿Εγεννήθη τὸ 1879, Κατετάγη τὸ 1905 εἰς τὸ ναυπηγικὸν σῶμα τοῦ [Π. Ναυτι- 

κοῦ, ἀνελθὼν μέχρι τοῦ βαθμοῦ τοῦ πλωτάρχου--ναυπηγοῦ. Διωρίσθη τὸ 1917 

καὶ διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Ναυπηγικῆς ἐν τῷ Ε.ΜΑ.Π. ᾿Απεβίωσε τὸ 1920. 

Ετγποϑὶ Ηρῦτγαγα (1018 ---1024) 
Γάλλος τὴν ἐθνικότηται,, ἐσπούδασεν ἀρχιτεκτονικήν, κτιριολογίαν καὶ πολεοδο- 

μίαν εἰς τὴν ΕΓΟ1]6 468 Βδδιιχ τγίβ Παρισίων. Τυχῶὼν τοῦ βραβεΐου ε«Ρτὶχ ἀξ Πο- 
π|6» ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τοῦ γαλλικοῦ κράτους ἐπὶ πενταετίαν ἐν ᾿Ιταλίᾳ 

πρὸς μελέτην τῆς ρωμαϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Εἶτα μεταβὰς ἐν ᾿Αμερικῇ πρὸς συμ- 

πλήρωσιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν καὶ πολεοδομικῶν σπουδῶν του, ἐξεπόνησε τὴν με- 
λέτην τῆς εἰδεώδους πόλεως». Εὑρεθεὶς κατὰ τὸ διάστημα τοῦ μεγάλου πολέμου 

ὡς γάλλος στρατιώτης ἐν Θεσσαλοιίκῃ μετὰ τὴν πυρκαϊάν τοῦ 1917, ὑπέβαλε 

προσχέδιον ἀνοικοδομήσεως, εἶτα δέ, ἐντολῇ τῆς ἐλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ ἐν 

συνεργασίᾳ μετὰ τῆς ἑλληνικῆς τεχνικῆς ἐπιτροπῆς, ἐξεπόνησε τὰ σχέδια τῆς νέας 

πόλεως Θεσσαλονίκης. 1918--1924 ἐν ᾿Αθήναις προϊστάμενος τμήματος ἀρχι- 

τεκτονικῶν μελετῶν "Υπουργείου Συγκοινωνίας καὶ συγχρόνως καθηγητὴς τῆς 

Κτιριολογίας ἐν τῇ ἀνωτάτῃ σχολῇ ἀρχιτεκτόνων τοῦ Ε ΜΠ. 1934 - 1929 προσ- 

κλήσει τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως προϊστάμενος ἀρχιτεκτονικῆς ὑπηρεσίσς κυβερ- 

νήσεως ᾿Ινδοκίνας. 1929 ---1932 ἐκ νέου ἐν ᾿Ελλάδι, προϊστάμενος ἀρχιτεκτονικῆς 

ὑπηρεσίας Ὑ πουργείου Παιδείας (συμβολὴ εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῶν σχολικῶν 

κτιρίων) καὶ συγχρόνως καθηγητὴς πάλιν τῆς κτιριολογίας ἐν τῷ ΕΜΠ. ᾿Απεβίω- 

σεν ἐν Γαλλίᾳ τὸ 1933, 
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᾿Ἐγενήθη ἐν ᾿Αϑήναις τὸ 1833. Διδ᾿ ἀκτωρ φυσικῶν ἐτιστημῶν ἐθνικοῦ Πανε- 

πισιημίου 1904, 1904.--1905 συμτλήτωσις σπουδῶν ἐπὶ χημείᾳ εἰς Πιχνεπιστήμια 

Λειψίας, ΗφἰἀδΙθογρ, Εγείθθγν, Γενεύης καὶ Λονδίνου.᾽Α πὸ 1998 ἐν “Ἑλλάδι : 1998 -- 

1918 ἐπιμελητὴς ἐργαστηρίου ἀνοργάνου χημείας ἐθνικοῦ Πανετιστημίου, εἶτα 

ὑφηγητής. 19 18---1919 καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς Χημείας [Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν 

καὶ συγχρόνως τῆς Χημικῆς Τεχνολογίας ἐν τῷ ΕἘ.Μ.Π, ᾿Επιστημονικαὶ Ἔργα- 

σίαι : ᾿Ἐξεπόνησε πλείστας πρωτοτύπους χημικὰς μελέτας δημοσιευθείσας εἰς 

πρακτικὰ ξένων ἀκαδημιῶν καὶ εἰς περιοϑικά. Σημαντικαὶ εἶναι αἱ ἔρευναι αὖ- 

τοῦ ἐπὶ τῶν ἐδυαδικῶν συστημάτων ὀργανικῶν ἐνώσεων» τῶν «αἰθερίων ἐλαίων 

καὶ ἑλληνικῶν φυτῶν» κλπι᾿ Εξέδωκεν ὡσαύτως διδακτικὰ συγγράμματα ᾿Αναλυ- 

τικῆς καὶ Ὄργανικῆς Χημείας, ἰδιαιτέρως δὲ συνέβαλε εἰς τὴν μελέτην τῆς ἑλλη- 

νικῆς χημικῆς βιομηχανίας διὰ σχετικῶν ἐργασιῶν. ᾿Απεβίωσεν ἐν Ζυρίχῃ τὸ 1919, 

Δημήτριος Κὶ. Ζάννος (191 ---Ἰ 024) 
᾿αθηγητὴς τῆς Κατασκευῆς ᾿Ανυψωτικῶν καὶ Δομικῶν Μηχανῶν (19]9---1 924), 

Τηλέμαχος Κομνηνὸς (1910---1925) 

᾿Εγεννήθη ἐν Σκύρῳ τὸ 1862, τὰς δ᾽ ἐγκυκλίους σπουδὰς διήνυσεν ἐν [Πει- 

ραιεῖ. ᾿Εφοίτησεν εἰς τὸ ᾿Εθνικὸν Πανεπιστήμιον καὶ ἀκολούθως, ἀπὸ 1879, 

ἐσπούδασε χημείαν εἰς τὰ Πανεπιστήμια Μονάχου, Βιέννης καὶ Βοππ, ἀναγορευ- 

θεὶς διπλ. τοῦ πρώτου καὶ διδάκτωρ τοῦ τελευταίου. ᾿Επανελθὼν εἰς ἜΛλλάδα 

διετέλεσε τὸ πρῶτον χημικὸς τῶν μεταλλουργείων Λαυρίου. 1883---1919 ἐπιμε- 

λητὴς φαρμακευτικοῦ χημείου ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου. ᾽᾿Εχρημάτισε ἀστυχημικὸς 

᾿Αθηνῶν, καθηγητὴς τῆς Χημείας ἐν τῇ στρατιωτικῇ σχολῇ Εὐελπίδων. ᾿Απὸ 1919 

τακτικὸς καθηγητὴς τῆς ᾿Οργανικῆς Χημείας ἐν τῷ Ε.-Μ.Π. ᾿Επιστημονικαὶ ἐρ- 

γασίαι : Ὁ Τ. Κομνηνὸς διεκρίθη ὡς ἐρευνητής, συγγραφεὺς καὶ διδάσκαλος. 

Συνέγραψε καὶ ἐδημοσίευσε πολλὰς πρωτοτύπους μελέτας καὶ μονογραφίας 

ἑλληνιστὶ καὶ γερμανιστί, ἀναγομένας εἰς ποικίλους κλάδους τῆς ᾿Αναλυτικῆς 

καὶ ᾿Οργανικῆς Χημείας. Ἐξέδωκε διδακτικὰ συγγράμματα Ὀργανικῆς Χημείας 

καὶ ἄλλα. ᾿Απεβίωσε τὸ 1925.  



ΤΕΧΝΙΜΗ ΧΡΟΜΙΜΆ 

ἐπίτιμος καθηγητὴς τοῦ ΕΚΜ.Π. 

Λουκᾶς Δούκας (1925) 

μάλιστα τιμητικῆς μνείας εἰς τὸ 5..|0ὴ 

    
    
    

    
    

    

Ἀριστοτέλης Οἰκονόμου (1925 --1936) 

᾿᾿Ἐγεννήθη ἐν Κερκύρᾳ τὸ 1894, ἔνθα καὶ ἐπεράτωσε τὰς ἐγκυκλίους σπου- 
ἄς του. Διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν 1919, κατόπιν 

Ἰωτοτύπου διατριβῆς του «ἐπὶ τῆς γενικεύσεως τῆς ἐννοίας τῆς καμπυλότητος 

ἵν ἐπιφανειῶν». Διετέλεσεν εἶτα ἐπιμελητῆς τῆς Θεωρητικῆς Μηχανικῆς τοῦ 

δαφικοῦ καὶ Διανυσματικοῦ λογισμοῦ καὶ τῆς ᾿Αναλυτικῆς γεωμετρίας ἐν 

Ὁ ΕΜΠ, 1925--1930 ἔκτακτος καθηγητὴς καὶ ἀπὸ 1 2.1930 τακτικὸς καθηγητὴς 
ἣν ᾿Ανωτέρων Μοθηματικῶν ἐν τῷ ΕΜΠ.΄. 

᾿Ἐππιστημονικαὶ ἐργασίαι : Διάφοροι πρωτότυποι μοθηματικαὶ μελέται, μεταξὺ 
ν ὁποίων ἰδιαιτέρως ἀξιοσημείωτος ἡ μελέτη αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ θεωρήματος τοῦ 
ἰἸραθεοδωρῆ καὶ ΚΕ ΪΕΓ. 
᾿᾿Απεβίωσεν ἐν ᾿Αθήναις τὸ 1936, 

Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς (1922 - 1024) 

Καθηγητὴς (1922---1924] τῶν μαθηματικῶν καὶ τῆς Μηχανικῆς. ᾿Απὸ 1930 

᾿Ἐγεννήθη ἐν Τήνῳ τὸ 1839. Εἰσῆλθεν εἰς ἠλικίαν 13 ἐτῶν εἰς τὸ Πολυτε- 

χνεῖον ἔνθα ἐσπούδασε γλυπτιικὴν ἐν ᾿Αθήναις καὶ εἴια ἐν “Εσπερία, ἐπανειλημ- 

μένως βραβευθείς. ᾿Εξειέλεσεν ἀξιόλογα γλυπτικὰ ἔργα, τινα τῶν ὁποίων ἔτυχον 

τῶν Παρισίων. 

Τὸ 1925 διωρίσθη καθηγητὴς τῆς Πλαστικῆς ἐν τῇ ἀνωτάτῃ Σχολῇ 'Αρχι: 

τεκτόνων τοῦ ΕΚΜ.Π., ἀπεβίωςεν ὅμως κατὰ τὸ αὐτὸ ἔτος ἐν ᾿Αθήναις. 
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ὋὍ Παπάδαρος 

(Ὁ τρομερὸς ἀρχικλητὴρ τοῦ “Ἰδρύματος περὶ τὸ 1900)
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