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ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 'ΆΣΧΟΛΕΙΟΝ TQN TEXNQN•• (1836-1881)
αφετηρία "η~ έν ι!ΕΙΑάδι τεXνLκηι; ·Eκ:ι:αιδε~σεω; χρονοlβγεϊ:
Διά Διατάγματo~ τη; 31 ης; Δ)~ρίoν τοΥ Ιτου; εκεί
νου, -υπο τίτλον c:rτ ε Ρ Ι ε χ :ι: α iι δ ε ύ σ ε Φ ι; ε τ, τ η ν .. Α ο

CH

'raL

ano "ου 1836.

-

Χ Ι τ ε κ τ ο ν ι χ η ν»

χιιΙ

-υΠΟΥεγραμμ!νΟ11 υπο το;;

ΤΥπουργικου

Συμβουλίου, επ' όνόμαη τουΒασιλέω; "Ο-&ωνο;, σννεστή-6η Σχολι:ϊον
εις το OnOL'JV παρείχετο δωρεάν fι 'διδασχαΙία εΊς τους ~xι3υμo~ντας
νά μορφω3ωσιν «ώς άρχιτεχνΊται (μαtστορες) ε1ς "ην IIAOXLfSXΤOvt
χην-.

CH διδασκαλία

εχόμενον

-rii;

εγίνετο χατά τα; Χυριακα; χαιεο,ρτας. Το περι

δευτέρας παραγράφου τou εν Ιόγφ λίαν αν/τόμου Δια

(ιίγματος, ήτις χα{}ώριζε το πρόγραμμα των σπουδών τοϋ 'Σχολείο",
εΤναι χ(ιρακ-rηριστικοντης κα"δυ3ύνσεως καΙ "η; στα-&μης '(ων εν α:υ
τφ σπουδων.
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CH

παράγραφος αύτη εχει επι Ιέ;ει

: «cH

διδασκαλια γι

νομένη δωρεάν εις τούς μα{}ητεvoμiνους εί; τΤινΣχολήν ταύτ/ν, θ-έ

λει συνίστασ-8'αι είς -roήv επανάληψιν τών

γνώσεων, τας οποίας οΙ

μα{}ηtευόμενοι απέκτησαν ηδη εις τά Σχολεϊαδια. της λύσεωι; προ·
βλημάτων, εις τήν οδηγίαν να σχεδιάσωσι με γραμμας

c1nAQ;

οίκο

δομας καΙ στηλαι;, εις την χατωτέραν αρι3μηtικήν μέχρι της Ε;αΥω
γης της "ετραγωνικης χαΙ κ"βικης ρίζης, '8ίς την Τεωμετρίαν 'δια νά

δύναντάι ,\·ιι 'Χαταμετρώσι καΙ επαρι{}μωσιν άπλας επιφαονείας; καΙ
κανονικά σώματα, περισσότερον είς -roή'Y αρχιtεΚ"tΟνLχήvτεχνολογίαν,
την περί οίκοδομης

διδασκαλία""

εις την φ"σικήνΙστορίαν καΙ χη

μείαν, κα3όσον αϋτη δηλαδή εφαρμόtεται εις 'rTιv dΡΧΙΤ8'ΚΤΗνLκήν
τέχνην».

''Εν σχέσει προ;

τήν

πρακτικήν

μόρφωσιον

των 'μα{}ητων τοϋ

Σχολείο", εις ΤΟ αofιτo Διάταγμα αναγράφε'rαι κατωτέρω': «ΟΙ δε μα

» iJ'ηtαί, οίτινες επι3"μοϋν ν' αφιερω-6ωσιν εΙς τήν &ρχιτεκτονικ"ιν
» {}έλο"ν δo{}iί ώς επιστάται της εκτελέσεως πλησίον εΙς τούς Μηχα

» νικους των Νομών 'ΚαΙ {}έλο"ν μεταχειρίζεσ{}αι καταλλήλως 'εις τήν
~ EXt'iAEaLV των δημοσίω'\ι Ο οίκοδομών, δια ν" αποκτήσωσι τας πρακτι"
.

-

κας "{νωσεις_.

CH

προαγωγή της βιομηχανίας

καΙ "ων τεχνών -υπηρξεν εκ των

-
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"υριωτέρων μελημά"ων των Ι{}υνόντων άπο των πρώτων άκ6μη χρ6
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ε εκ των ΠΡα/τίστων κα'

"ατεύ{}υνσιν ταύτην ενεργειων άπετέλεσε καΙ ή όργάνωσις Σ τ~ :ην
Τεχνων.
_
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περι της επηρειας των τεχνικων σπουδώ 1 \
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,

ως παραγοντος ε&vικης εύημε
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σημερ~ν, ειβς

ε οχ.ι ν προτιγμενας
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t'πι.σημους και εγγραφα

ενέχει ή άνάπτυξις των τεχvι"α/ν σπουδων.
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Το άνωτέρω Σχολείον λειτουργησαν επί έπτα περίπου ετη βάσει
το;; υπο το;; Διατάγματος το;; 1836 διαγεγραμμένοου προγράμματος ώρ

γανώ{}η επι βάσεως εύρυτέοας δια Διατάγματος της 9 Ν)βρίου 184:3
'
~ Χ ο λ ε -ι Ο ν τ ω ν Τ ε-,
δ Ι " ου.. το,~
",χο λ ειον,
κα λ ο"μενον
π λ'
εον
C"w
Χ ν ω ν»

διηρέ{}η εις τρία τμήματα, εκ των όποίων το εν κυρίως καλ

λιτεχνικόν: εΙς το τμήμα των
Κ υΡ Lα " ω ν κ αΙ έ ο ρ τών
εν τφ όποίφ ή διδασκαλία ΙΙπεσκόπει εΙς την τελειοποίησιν τεxνιτω~
διαφόρων κλάδων, το Κ α ofl' η μ ε Ρ ι ν ο ν Σ χ ο λ ε ί ο νι το όποίον
παρείχε τη,· άπαραί"ητον ofl'εωρητικην

τους νέους, ΟΙ όποίοι προωρίζοντο

καΙ πρακτικην μ6ρφωσιν είς
δια διαφόρους «βιομηχανικας ιέ

χνας:. καΙ εΙς Σ χ ο λ ε ί ο ν Ά ν ώ τ ε Ρ ο ν
κατα το Διάταγμα
«δια κα{}ημερινην διδασ"αλίαν των woaLmv τεχνων».
τα διδασκόμενα μα{}ήματα εΙς το πρωτον' τμημα των Κυριακών
"αΙ εορτων, άπέβλεπον εις την χορήγησιν στοιχειωδων γραμματικών
,,,αΙ κατωτέρων μα&ηματικων γνώσεων, την διδασκαλίαν του σχεδίου,
στοιχειωδων τινων επίσης εκ των εφαρμογων της χημείας εις τας τέ
χνας "0.( τινων ποο.κτικων γνώσεων εκ της ΜηχανολογίαςκαΙ Οίκοδο
μικης.

CH εΙς

το Κα{}ημερι.νΟν

Σχολιίον μόρφωσις προεβλέπετο

πολυ

πληρεστέρα, τα δε μα{}ήματα σ"νίσταντο εις "Αρι{}μητικην με άρχας

,. Αλγέβρας "αΙ εφηρμοσμένην εΙς τας τέχ,'ας Γεωμετρίαν, Γραμματι"ήν, Καλλιγραφίαν, ·Ιχνογραφίαν δι" ελε,,{}έρας χειρος ΚάΙ Γραμμο
γραφίαν, Στοιχεία Θεωρητικης καΙ Πρακτικης Μηχανικης, Xημε~αν

των Τεχνων "αΙ Προπλαστικήν, σ"νεπληρο;;το δε ή διδασκαλία δια
πρακτικης άσκήσεως εΙς εργοστάσιον δια

«Μεταλλο"ργούς, Ξυλουρ

Υούς, eΩρολογΟ2Jοιούς, Πλάστας "αΙ Λι{}οξόο"ρ κατα την φρασεολο

γίαν του Διατάγματος. ΕΙς το τρίτον τμημα εδιδάσκοντο αί καλαΙ τέ
χναι Ζωγραφική καΙ Γλ"πτιχή ώς καΙ ή "Αρχιτεκτονική. ΕΙς "ο πρ6

Υραμμα των μα{}ημάτων του τμήματος τούτο" περιείχοντο κατα το
πλην τη; «" Αρχιτεκτονικης., «Λι-θ-ογραφία. "αΙ «Χω,Qομετρία περιλαμβάνο"σα στοιχειώδη μα{}ηματι"ην μετα πρακτικης
Γδωμετρίας καΙ "Ιχνογραφίαν γεωγραφικων "αΙ υδρογραφικών πινά-

auto Διάταγμα,
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'Χων», προεβλέπεtο δε καΙ Τι βαi}μηδΟν είσαγωγη είς; το τμημα
τη, Ξυλογραφίας; καΙ Χαλκογραφίας;.
ι,ι

sAato
ΣχολαΙ

'toUto
.

της; εποχης; εκείνης; ελειτούργησαν, -υπό κοινην διεύ-θ-υνσιν'

με δύοκατευ-θ-ύνσεις;,

την μίαν καλλιτεχνικην την δε αλλην

τεχνικήν, -υπο τοιοϋτο δε πνεϋμα εξελισσόμεναι καί όργανούμεναι, Ιδί/J
άπο "ης; πλευρας; της; τεχνικης; εκπαιδεύσεως;, διετηρήi}ησαν -υπό κοινην
διεύ-θ-υνσιν μέχρις; άΧόμη καΙ τοϋ ετους
Μsταξυ

των

1910.

προσωπικοτήτων της; πρώτης; περιόδου της; Σχολης;

Τεχνων, των όποίων "α όνόματα παρέμειναν άρρήχτως; συνδεδεμένα
προς; το 'Έλληνικον Πολυtεχνείον, περιλαμβάνεται καΙ ό διακεκριμέ ..
'νος; άρχιτέχτων Λύσανδρος;

Καυταντζόγλου,

επι δεκαετίαν

καΙ μέχρΙ.

'toii 1861 διατελέσας; Διευi}υντης; τοϋ Σχολείου καΙ επι τϊί βάσεΙ. των
Ο'χεδίων 'toij όποίο" ίδρύ-θ-η το επι της; όδοϋ Πατησίων περικαλλες; οί
κοδόμημα τοϋ Πολυτεχνείου.
Δια i}εσπίσματος;
άπο τοϋ

1863,

της προσωρινης Κυβερνήσεως; χρονολογουμένου

διατηρηi}είσης κατα βάσιν της; προηγουμένης; όργανώ

Ο'εως; καΙ της; διαιρέσεως; τοϋ «Σχολείου των Τεχνων» είς; το cΚυρια
κον» το «Κα-θ-ημερινΟν. καΙ το cΚαλλιτεχνικον Σχολείον», πλουτ(ζε

ται το πρόγραμμα των i}εωρητικων καΙ πρακτικων μα-θ-ημάτων των εν
λόγφ τμημάτων, συνιστωνταL ε'ίδικα εργαστήρια τεχνLκα καΙ καλλιτε

χνικά, διαγράφονται δε πλέον λεπτομερως; α1 διατάξεις; α1 άφορωσαι
~ίς; την είσαγωγην των -υποψηφίων, την διάρκεLαν των σπουδων, την
δLεξαγωγην των εξετάσεων, τας; ποινάς, την Διεύ-θ-υνσιν καΙ SΕφορείαν

των Σχολείων τούτων. Δια το Καi}ημερινον 'tμημα τοϋ Σχολείου των
Τεχνων προεβλέποντο κατα το

i}έσπισμα τα άκόλου-3α διδακτέα μα

-θ-ήματα

: 1) Στοιχειώδη Μα-θ-ηματικα μέχρι ΤΡLγωνομετρίας; συμπεΡL
λαμβανομένης; 2) sAQlaL Στατικης; καΙ -θ-ΙϊωρηΤLκης; καί πρακτικης; Μη
χανιχης; 3) ΠεΡΙΥραφικη Γεωμετρία 'ΚαΙ εφαρμογή αofJ~ης; 4) SΑρχιτε
'Κτονιχη 'ΚαΙ ΟίχοδομLκή 5) Πρακτική Γεωμετρία 6) Φυσική 7)
Χημεία.

"Άξιον παρατηρήσεως;, δΤL το μά-θ-ημα της; .SΑρχιτεΚΤΟ\'Lκης;,το

όποίον περιείχετο είς; το ΚαλλLτεχνικον τμημα (1) συν"φαινόμενον με
την Οίκοδομικήν, μεταφέρεται είς; το Κα-θ-ημερινόν, τού ΚαλλLτεχνι
'Χοϋ διατηροϋντος; πλέον άμιγη τον καλλLτεχνικόν τό" χαρακτηρα. τα
είς; το τελευταίον τοϋτο διδασκόμενα μαθ-ήματα τα -3εσπισ-θ-έντα άπο
τοϋ 1863 παραμένουν καί είς; τήν σημερινήνΣχολην των Καλων Τε
χνων σχεδΟν άμετάβλητα, διατηρουμένου, ώς συμπληρωματικοϋκαί τοϋ
μα-θ-ήματος; της; Ρυ-θ-μολογίας;.
Καταμερισμος; των σπουδών είς; είδικότητας; εν τφ Κα-θ-ημεΡLνφ

(1)

Κα1:ά

1:0

σύσ1:ημα 'ι;ηι; έν Παρισίοιι;

Ecole des :Beaux Arts.
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κων κιιι αρχιτεκτονικων εργων

rA

')

ομι-

ρχιτεκτονων μηχανολογικων(Μ

_

- ) δ'
J.
"
6νησιν cχωρομετρικων*
.,
χανο"ργων
ια τ.ιν
εκπ
ητοΙ.
τοπογραφικ.η
"εργασιων
• (rεωμετρων.
- ) Ε'"
_ο.έ
δ'
e,
_
ων
ις απονεμηυ ντα ε "πο του Σχολείου α/nλ',
.
,
•
s.
ίδ
6
"
t
ω
ματα αναφερεται 'ΚαΙ ., ε
ικ της του αποφΟLΤΟ".
,
δ"
,
ξ
""
e
έ
"
,
Τα ια. την κατατα ιν αφ ετ ρο" εν τφ τμηματι άπαιτούμεν
,
.!i. δ '
δ"
,
α
πρ<ισοντα, .,
ιαρκεια των σπο" ων και το προγραμμα των μα{}ημά-

των, χαρακτηρίζουν επαρκώς την στά{}μην των &ποφοίτων των Σχο
λών 'toutrov, ώς '(εχνικων μέσης τεχνικης μορφώσεως καΙ δια την έπο
χήν εκείνην.

Έαν δέ τινε~ εκ της παλαιάς εκείνης Πολ"τεχνικης Σχολης άnό

φοιτο" άνεδείχ{}ησαΥ είς τους άνωτέρω κλάδο"ς, ίδί~ μάλιστα είς την

",

"Α ρχιτεκτονικην, κ.ατεΛαβ ον

' "ανωτατας
,
_0.'
'και
υεσεις
εν
t'Q Ιeραρχί~

δ'ε

των τεχ,νιχων -δπαλl.ήλων η καί εν άκαδημα'ί"φ σταδίφ, είς ταϋτα συ
νετέλεσαν π1ήν της. προσωπικης '(ων ίδιοφυtας ή περαιτέρω πείρα καΙ

αΙ εύρuτεραι σπο"δαί, εί.ς ας επεδ6{}ησαν είς άνώtερα τεχνικα έ~παι
δε"τήρια της ΔUσεως.

eH
δε

φοίτησις είς το. -δπ" όψει τμημα ητα τριετής, δια την είς τοϋτο

κατάταξιν άπη1:εΤtΟ άπολ"τήριον eΕ1ληνικοϋ Σχολείου, ένφ δια

την εΥγραφην είς το Κυριακον ΣχολεΤον, είς το άποΤον ή φοίτησις
",

,

e'

ητο μονοετης, αι Υνωσεις

σόντα.

eH φοίτησις

eH

_

"

,

.,.

s

..

Υραφης. και αναΥνωσεως ησαν επαρκη προ-

είς. το Καλλιτεχνικον ΣχολεΤον ητο πενταετή;,

Διεu{}"νσις τού Σχολείο" Τεχνων άνατί-&εται εν ετος βραδύτε

ρον είς τον τότε λοχαΥον του Μ ηχανικο'ίί Δ. Σκαλιστήρην σύν τφ διο
ρισμφ το" 6>ς κα{}ηΥητου της Στατικης, δ άποΤος καΙ προσέφfρε τας

γνώσεις το"" καΙ -δπηρεσίας, 6>ς, Διε"{},,ντής. του Σχολείο" μέχρι καΙ του
ετους

1873.

ΤΟ ΣχολεΤον των Τεχνων εΙχε τε{}Ό -δπο την εποπτείαν και τον
ελεγχον έπταμελους "Εφορείας προεδρε"ομένης -δπο του προέδρου της
cεπι τη; εμψυχώσεως της -''Ε{}νικης Βιομηχα.νίας Έπιτροπης), σ"Ύκει
μένης εχ δύο μελών της αύτης ~Eπιτρoπης, δύο καfl'ηγητων του Πανε
πιστημίο" καΙ δuο τεχηκων &ξιωματικών. eH Έφορία εΙχεν εύρείαν
άποστολήν, Υνωμοδοτουσα καΙ προτείνο"σα είς το ΟΥπο"ργείον των
"Εσωτερικων, είς την δικαLοδοσίαν τού όποίου -δπήΥετο το Σχολείον.

επι παντο; κεφαλαίο" του ΟΡΥανισμου aiJrou τα δια ,;ήν ενίσχυσιν Κllί
την πρ60δον το\; Σχολείου άναΥκαΤα μέτρα.

Κα.τα την εποχην εκείνην της δημοσιεuσεως του &νωτέοω -θ'Εσπί-

-
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σμα..:o~ χαΙ Δπο ,;ον 1861, πραγμα..:οποιο'ίίνται οΤ εύγενείς; πό-30Ι των
Μετσόβον Δοιδίμων εύεργετων Νιχολάου Στονρνάρα, Μιχαηλ Το·
σίτσα χαΙ τη~ σνζύγον αύτον CΕλένη~. cQ Νικόλαο; Στουρνάρας; ε1Χ8
δια-3έσει, διά τη~ Δπο 30 Αύγούστον 1852 δια-3ήχη; του, σεβαστον μέ..
ρο; τη~ περιoνσία~ τον διά νά οίχοδομηitii .εν λαμπρόν Πολυτεχνεί ..
ον», το δε παράδειγμα τον γενναιοδώρου α"τον φιλoπάτριδo~ ηκολο'; ..
-3ησαν μετ" ού πολύ, ό -3εΤo~ αύ..:ον Μιχαηλ Τοσίτσας, δστιι; χατέλι.πε
διά "ης dno 20 Νοεμβρίου 1855 δια-3ήxη~ '(ον 100,000 τάλληρα Τνα
tauta διαιε-3ωσιν δια "ην clGmtEQLxTιv στολην» ιοίί Πολυτεχνείου,

lK

ητοι "ην προμή-3ειαν ιων

dvayxaCmv

Χλπ. χαί Τι σ,;ζυγo~ αύτον CΕλένη

μηχανημάτων, όργάνων, σκενων

δια{J-έσασα πρo~ 'Ιον αύτόν σΧοπον

250.000 δραχμάς.
ΤΟ Σχολείον σ..:εγασ-3εν Δρxικω~

dno το;; 1837 είς 'Ιην επι τη~
daoxtq., ούτω το επι tii βάσει
Λνσάνδρον Καυταντζόγλου (11) Δνεγερ-3εν μέγαρον.

όδοίί Πειραιως ποτε οίκίαν Βλιιχού..:ση
ιων σχεδίων τoiί
ΤΟ Ικ των

1.500.000

dνωτέρω

δραχμων,

κληροδοτημάτων

ποσον

dνερχόμενον

εί~

Δνεπαρχες δια την όλοκλήρωσιν τον μεγαλοπρε..

πoυ~ CΙδρύματος, συνεπλήρωσεν ό μέγα~ εύεργέτη~ Γεώργιο; "Αβέρωφ
δωρήσας εν

tmii δρχ. 500.000, α1

όποία.. εχρησίμενσαν δια την ά,νέγερσιν

τoiί επι της όδοίί Μπονμπουλί να~ Μηχανουργείον τoiί Πολ υτ!χ· .. είου
οιA~ προστε-3ii ενταiί-3α δτι ό αύτo~ Γεώργιος "Αβέρωφ

(8).

χαιέλιπε μετά

o8'dva..:ov δια της dno 18 Μαρτίου 1898 δια-3ήxη~ του δ';ο, τα υπ" Δρι 08'.
μον 16 καΙ 17, κληροδοτήματα πρo~ τον σκοπόν, dφ" ~νoς τη~. dπο
περατώσεως των δομικων καΙ διαχοσμητικων εργων τον Πολντεχνείου,
" " ετερον
c,
δ"
• J. υποτρ
C
ό φων εκ
" .Ία/ν
. "αποαφ
ια την β ρα'β ευσιν χαΙ ά ΠθσΤΟΑllν

φοίτων τον δι" εύρυτέρας εί; την Δλλοδαπην σπουδάς (').

Είς ΊΟ cΠολυτεχνείον», ώς dπεκαλεLΤΟ εχτοτε σνvήο8'ως το συγ
κρότημα των Δνωτέρω dναφερομένωνΣχολων, συνεστή,'tη διά τoiί "ό
μον ΑΚΣΤ' "η;

22

"Ιουνίου

1882,

καΙ είδικον Σχολείον λειτονργησαν

εκτοτε περιοδικως χαΙ dναλόγως των ~X«atotB Δναγχων δι.ά την δι.δα
σκαλίιιν 'Ιης Τηλεγραφικης.

(2) 'Εκ τ(αν σχεδΙων τούτων,
BασιΛ.Lσση:

Άμαλίας, είιρίσκονται

τινά φέροντα την εγκρισιν καΙ ύπογραφην τη~
άνηρτημένα εΙς την μεγάλην αΤθουσαν συνε

δριών τοϋ "Εθνικοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

(3) Τό κτίριον το1;το συνεπληρώ3η έσχάτως διά κατασκευης δευτέρου όρό
φ:Jυ προορισθέντο; διά Σχεδιασtήρια της "Ανω1:άtη; Σχολης τών Μηχανολόγων
"Ηλεκτρολόγων, έκ ",ών ",ελών έγγραφη; κλπ. ",ών σπουδαστών.

(4) :ΜΕ1:αξύ τών καθηγητών τοϋ Ε.Μ.Π. ό Πρύ1:ανις αύτοϋ Χ. Δ. Λαμπαδά
ριος καί οΙ καθηγη",αΙ κ. κ. Ν. ΚιτσΙκης, ΙΌ Σαρρόποuλοc, Ε. Κριεζηι;, Ι. Χα
",σόπουλο;, Α. Κουτσοκώστα; καί Δ. Πίππα; διετέλεσαν ΙΙπό1:ροφΟΙ1:0ϋ ΆβερωφεΙου
Κληροδοτήματο;.

-
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eH κατα την πρώτην περίοδον του elδρύματος «Σχολείον των Τ

χνων» διδάξαντες εν αύτφ τεχνικά καΙ ά.ρχιτεκτονικα μα{t-ήματα

"
,
~Oo
ά,
και, εφηρμοσμενα
μαυηματικ

"Ι

-

,

,

"Ι

,

" . ί σης οι• δ ιευ{t-ύναντε~
.δ πως επ
"δ'

-

Λιiιον, προηρχοντο κατα το ΠΛειστον εκ

ιακεκριμενων

α/~_

Ι

Ι

ι

χο

κατα την επ-

ι

"Εκ του Κα{t-ημερινοv τμήματo~, επονομασ{t-έντος εν τέλει «Βιο
τεχνικου:. ~oυ Σχολείου των Τεχνων, τό όποίον ύπο τον τίτλον το\ίτον
έλειτούργησε μέχρι του ετους 1890, άπεφοίτησαν περΙ τoύ~ 560 (5), των.
όποίων τά δύο τρίτα άρχιτέκτονεςι μεγάλα ς ύπηρεσίας προσενεγκ6ν_
τες εΙς την συνεχως οΙκοδομουμένην πρωτεύουσαν καΙ τας αλλα~ έλ
Ληνικας πόλεις. ΠολλοΙ εκ τούτων ώς εργοδηγοΙ καΙ μηχανουργοΙ ποο
σέφερον τας ύπηρεσίας των εΙς τον Στρατον καΙ το Ναυτικόν.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: "ΣΧΟΛΕΙΟΝΤΩΝ:ΒΙΟΜΗΧΑΝΏΝ

i

ι

ΤΕΧΝΩΝ

(1887 -1914)

tij

ι

e

'
το Σ

στημονικην μόρφωσιν άνδρων του σώματος των "Αξιωματικων.

Στα{t-μον εν

ι

E

"

εξελίξει του Πολυτεχνείου καΙ άπαρχην νέας πε

ριόδου άπετελεί ό νόμος ΑΦΜΑ' της

27 Matov 1887 δια τοϋ όποίου
cΣ χ ο Λ ε ί ο ν τ ω ν Β L-

τα τεχνικα σχολεία μετονομάζονται είς
Ο μ η χ ά ν ω ν

Τε Χν ω

v:t.

ΤΟ

:Σχολείον

των Βιομηχάνων Τε

χνων περιελάμβανε κατά τον Νόμον εκείνον, δύο 'Ανωτέρας τεχνικας
:ΣχοΛάς: i'Tιv :Σχολήν των
την :Σχολην των

r

ε ω μετΡ ώ ν

Πο λ

L Τ LΚ

Μ·η χ α ν ο νρ γ ώ ν

ω ν

Μ η χ α ν

Lκ

ω ν

καΙ

καΙ μίαν κατωτέραν των

κ α ι· ΟΕ Ρ γ ο δ η γ ώ ν.

Αϊ σπουδαΙ ώρίζοντο

τετραετείς εΙς τάς δύο πρώτας, άνεγράφοντο δε τα εΙς εκαστον ετος
διδακτέα μα{t-ήματα, εκ των

όποίων προκύπτονσι

σαφως, τόσον αί

κατευ{t-ύνσεις καΙ ό σκοπος προς ον άπέβλεπον αίσπουδαί, δσον καΙ

11 στά{t-μη

τών τεχνικών :Σχολών, ώς σχοΛων

σνγχρονισμένων δια την

εποχην εκείνην, άνωτέρας τεχνικης μορφώσεως επιστημόνων προοριζο

μένων διά τους πλείστον ς τίΟν τεχνικών κΛάδων της δημοσίας ύπηρε
σίας, τά ίδιωτικα

τε'Χνικά εργα καΙ την βιομηχανίαν.

eH

φοίτησις εν

τΌ :Σχολii Γεωμετρρ')Υ ώρίζετο τριετής.
eo νόμος ο-δτος προέβΛεπε δια την εξνπηρέτησι\, των διδακτικων

άναγκών των δύο άνωτέρων :ΣχοΛών τας; άκολού-θ-ους έδρας : των
της Περιγραφικης Γεωμετρίας καΙ των

.''Ανωτέρων Μα-θ-ηματικών,

εφαρμογων αύtης, της :Στοιχειώδους καΙ Θεωρητικης Μηχανικης, της
"Εφηρμοσμένης Μηχανικης - "Αντιστάσεως "λης - καΙ eΥδραυλικης,
τ.ων Λιμενικών καΙ eVδρανΛLκών εργων, της"Ατμομηχανικης καΙ Κι

νητικης μηχανικης, της

Μηχανολογίας κ·ίiL'καταμεfρήσεως κτιρίων

καΙ μηχανών, της ΓεφυΡΟΠΟLfο.ς και eΟδοποιfας, της :Σιδηροδρομικης,
της Τοπογραφίας, της Οίκοδομικης, της Φνσικης, της Χημείας, της
(5) Δια 1:oiιι; lXtOtB άποφΟΙ1:ησαν1:αι; βλ. κα1:ω1:έρω 'Αρι3μηtικον πίνακα.

;

-
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'Ορ"κτολογίας καΙ Γεω'.ογίας, της Αίσ-3ητικης καΙ Καλλιτεχνολογίας,
της Δασολογίας, τοϋ Διοικητικου Δικαίο" καΙ Πολιτικης Οίκονομ(ας,
της Μεταλλο"ργίας,της Λογιστικης. Προεβλέπετο~πίσης μία -3έσις· δι

δασκάλο" της "Οπλασκίας καΙ πέντε -3έσεις βοη-3ων. Είς τα

47 αρ-3ρα

του ν6μο" ΑΦΜΑ#, τε-3έντος είς ~φαρμoγην δια Διατάγματος της 4
'Ιο"λίο" του αύτου ετο"ς, περιείχοντο διατάξεις πλήρο"ς άναδιοργανώ
σεως του Σχολείο", ουτινος ό τίτλο; «Σχολείον των Βιομηχάνων Τε
i

i/

xνων~ διετηρή-3η καΙ

μέχρι τοϋ

1914,

ενφ μ.έχρι καΙ του

1917,

όπ6

Τ8 το Τεχνικον ",οϋ",ο <Ίδρ"μα σ"νεπληρώ-3η δια νέων Σχολων, αΙ δια

τάξεις του Ν6μο"

ΑΦΜΑ'

tGX"Gav με Ελαφράς τινας τρoπoπoιήσει~

ως προς τον οργανισμον των δύο άνωτέρων Σχολων.

Κατα
ι,

ι'

i
Ι

την

Πολ"τεχνείον

μεταβατικην εκείνην ~πoxην ",οϋ οργανισμου "'Ο", το

διη,,{}ύνετο ύπο του εν άποστρατε(1J Ταγματάρχο" των

Γενικων 'Έπι",ελων Άναστασίου Θεοφιλα, σστις εΤχε διορισ-3η άπο
του

1879

φιλας

ώς Διε,,-&υντης του Σχολείο" Τεχνων. "Ο σΑναστάσιος

διετέλεσε ν

t:)sostxoGLV ετη Διε"-3,,ντης του Πολ"τεχνείο", fι

επι

προοδε"τικη του όποίο" εξέλιξις κατα ",ην ~πoxην εκείνην ο{,κ ολίγον
-ώφείλετο είς την μακραν καΙ πεφωτισμένην ύπερ ",ου ίδρύμα",ος δρα
σιν "'ο".

Δια του Ν6μο" ΑΧΝΒ' ",ον 1888 επιφέρονται μικραί "'ινες "'ροπο

ποιήσεις είς ",ον Νθμον ΑΦΜΑ# καΙ όρίζεται προς τιμην ",ων εκ Με

τσόβο·υ προαναφερ-&έν",ων εύεργετων, σπως είς ",α εγγραφα προτάσάε

",αι",ου τ(τλο" έκάστης είδικης Σχολης ό τίτλος ",ου «Μετσοβίο" Πο
λ"τεxνείo,,~.
ΤΟ Σχολείον των Καλων Τεχνων τελεί, ώς άνωτέρω άνεφέρ-3η,
μέχρι του

1910

ύπο

κοινην διεύ-3"νσιν μετα τον Σχολείο" ",ων Βιο

μηχάνων Τεχνων, dποχωρίζεται δε τούτο" δια του Ν6μο" ΓΧΙΑ' ",ης

17

'Απριλίο"

1910,

ύπαχ-3εν είς την δικαιΟΟοσίαν του επι των σΕκκλη

-σιαστικων καΙ της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως "Υπο"ργείΟ11, διατελουν

έκτοτε ύπο ίδίαν Διεύ-3"νσιν.
Κα",α την τριακονταετη εκείνην καΙ δε"τέραν περίοδον της Ιστο

.ρίας του Πολ"τεχνείο", κα-3~ ην σημειωτέον ό οργανισμος τούτο" εμ
φανίζει χαρακττιριστικην στα8'ερ6τητα, μετα τον Α. Θεοφιλαν την
ι'
Ι

Διεύ-&"νσιν άπο του

μέχρι του

1902

1909 κατείχεν

ό άείμνηστος Κων

σταντίνος Μητσ6πο"λος κα{}ηγητης της σΟρ"κτολογίας καΙ Γεωλογίας

εν τφ Πανεπισrημίφ, κα-3ηγητης καΙ ~ν τφ Πολ"τεχνείφ της αύτης
έδρας.

"A.s.
ν ιl

\

κατα

'

~
δ
σ
(
\
\
τι.ν περιο ον εκε νην πρ.ος την

σ
~
οι
επιστημονικι.ν ερε,,-

ναν κατεύ-&υνσις δεν ενεφανίζετο είς οΤον βα-3μον σήμερον άπασχο

λουσα το
Χι:
....sLOv

σύστημα καΙ το πνευμα της διδασκαλίας, εΤναι ούχ .ηττον

σ

\

μνε ί ας το

\

.,

\

-

6.!

,

σ'δ ωσε το Π ο λ "τεχνειον τ τε ι:;πιστημογεγονος οτι απε

.

-
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νας άρτίας '1:εχνιχης μορφώσεως. οΙ πλείστοι των όποίων κατ'
οι δ

ο'

σει

0&
ι
ωτιχων

~

η η ανωΤf.Qας τεxνιxα~

t

QLa;

κ

λ

δ

-ο. ,

'

ημοσιας νεσεις

l'
επαΥΥεΛ,ματων.

δ

_ο. ,

'" δ

η

ιευιτυνουσι

' _ο.

Ι8ΧΡΙνησαν εν
'1
μεΥαll,ας

'tii

SEξέxouσαι

'δ

, λ

'

επιστημονικαΙ

μεΥιστον

-

νμους τι'1: ους του

-

κυρος

τεχνικα

ο

Π ο λ υτεχνειου
'

'''lδ ρυμα.

το

"

,

,

ασκη_

•

ς εται-

φυσΙΟΥνωμίαι εΧί,ιπόντων κα'3
εις

εχουοι\'

εξ

π.

προσε ωσαν

-ο.

ο

δ

•

ηΥητων
'

κιι.Ι άπετέλεσαν ί

κατ α '(ην ΠFριο ον εκείνην.

σαρι-

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ''εΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
(1914

Ε2Σ ΣΗΜΕΡΟΝ)

"

Το μέχρι καΙ τον 1914 ύπο τήν άρμοδιότητα τοϋ cy ΠΟ"ΡΥείου
των Έσωτερικών (Τμημα Δημοσίων 'Έργων) ύπαγόμενον Σχολείον
τών Βιομηχάνων Τεχνών. μετωνομάσ-ι}η δια τοϋ Νόμου 388 της 20
Νοεμβρίου τοϋ 1914 είς c''E -ι}ν ι κ ο ν Μ ε 1.' σό β ι ο ν Π ολ \!_
τε Χ ν ε L ο ν :ο, ταχ-ι}εν ίσότιμον προς το εν ΟΑ -6ήναις Πανεπιστή
μιον ίεραρχικώς δε άμέσωι; μετ' αfιτo καΙ ύπαχ-6εν είς τήν άρμοδιότητα
του νεοσυστάτου τότε "Υπουργείου Συγκοινωνίας. Δια τοϋ αfιτoϋ Νό
μου ορίζεται ΟΤΙ ή εν τφ Κράτει άνωτάτη τεχνική εκπαίδευσις παρέχε
ται άποκλειστικωι; ύπο τού Ε.Μ.Π., μηl'εμιας άλλης "Ελληνικης τε
χνικης ΣΧθλης άναγνωριζομένης ώς ίσοτίμου ι 6 ). Δια τοϋ αύτοϋ Nόμo~
μετωνομάσ{\-η ή Σχολη Μηχανουργών είς Σχολην Μηχανολόγω,·.

(6) Θα ητο ένδιαφέρον ίδιαιτέρως δια τούς νεωτέιιους τών άποφοίτων τού
Ε.Μ.Π. να "ιtομνησ6'Ό, στι είς ούχΙ παλαιαν έποχήν άχόμη, είς τήν αύτήν στάfi'

μην άπό άπόψεως τίτλων καΙ προνομίων

Eugloxovto καΙ άπόφοιτοι Σχολώ\', ού

οιαστικώς μή Ισταμένων είς τό ύψος τοϋ ΠολυτεχνείΟΙ1.
ΆρκεΤ πρός

τοϋτο

ν' άναγράψωμεν έπ~ λέξει περικοπήν έξ

έκftιiσεως {ιπό

τόν τίτλον cΤά του Σ.ιr.oλείoυ τών Βιομηχάνων Τεχνών", συνταχ6είσης χαΙ έκδο
i}είσης ΙΨ

,.

1912

έπιμελείιι. της Διευ6'ύ\'σεως τoiί Σχολείου:

cΠλήν τοϋ μοναδιχοu

τούτου δημοσίου άνωτέρου έχπαιδευτηρίου (έννοεΤται τοϋ Σχολείου

» χάνων Τεχνώ,,) λειτουργουσιν έν Ά6'ήναις καΙ ΠειραιεΤ καί

ιών Βιομη

ίδιωτικά τεχνικά

,.

ΣχολεΤα τ' άκόλουl}α

,.
,.
,.
,.
,.

κόν πληρε~, άνωιέρας τεχνικής έκπαιδεύσεωι;. Τό ίδρυμα τοϋτΟ περιλαμβάνει
εξ είδικα; Σχολάς, η1:0Ι τήν ά\'ωτέραν 'Εμπορική", τήν Γεωργικήν Σχολήν, την

:
,. 1. "Η Βιομηχανική )ιαί 'Εμπορική' Ακαδημία. "Ιδρυμα καια τό καταστατι

Μηχανουργικήν, τήν 'Αρχιτεκτονική ν, τήν Μεταλλευιικήν καΙ τήν Μεταλλουρ
γικήν Σχολ{ιν, πρός δέ καΙ προπαιδευτικόν Σχολείον, όπερ έπέχει 6έσιν Γυμνα
οίου καί. άποτελεΤται έκ δύο τάξεων καί εΤναι προπαρασκευαστική Σχολη οκο

χοϋσα τήν καιάρτισιν των μελλόντων να έγγραφώσι είς ιας εΙδικάς ~xoλάς καΙ
,. μή έχόντων τα πρό; τοϋτο προσόντα.
,. Τό ίδρυμα τοϋ1:0, τιτλοφορούμενον άνώτερον τεχνικόν έκπαιδευτήριον ~αΙ

»

» άπονέμον διπλώματα έπιστημόνων χημικοβιομηχάνω" γεωπόνω\"
»

» του διδακτικοϋ προσωπικοϋ, ή έκπαίδευσις έν αίιτΨ είναι μόνον
»

μηχανοιιργων.

άρχιτεκτόνων καί μεταλλειολόγων, οίιδέν προσόν προαπαιτεί δια τόν ~ιoρισ.μόν

διειηι;, γινον

ιαι δεκιοί ώς ταχτικοί σπουδασταί καί οΙ μή έχοντες άπολυτήριον ιoiί Γυμνα-

~ι ;

Διά τοϋ δοπο

\

Νόμον

388,

"ωτάτων

30

:ΙΟκτωβρίον

1917

Νόμου

980 τροποποιοϋντος

Σχολων

.Π

ο Α ι. Τ Ι. χ ω ν

Μ η χ α ν L 'Χι ω ν

χαΙ

Μ ηχ α ν ο λ ό γ ω ν
Χ η μ ι· χ ω ν

- φΗ

λ

8χ

τ Ρ ο λ ό γ ω ν,

Μ η χ α ν ι κ ων.

Μ η χ α ν ι 'Χι ω ν

cH

χαΙ

δoΠOKΤιj χαΙ

:ΙΑ Ρ Χ ι. τ ε χ τ ό
Τ ο π ο γ Q ά φ Ο) ν

διάρκεια των σπονδων αύξάνεται άπο Τ8τραε

'10ϋ; είς πεντα.ετη διά τας :ΙΑνωτάτα.; Σχολας Πο'λ,ιτιχων
χαΙ Μηχανολόγων

Μ η

της δεντέρας ταύτης μετατραπείσης εΙς φΑνωτάτην

τας Ιδρνομένας νέας :ΙΑνω"άτας επίση; Σχολας
ν ων,

τον

το Ε. Μ. Πολυτεχνείον, πλη" "ων -υφισταμένων δvο :ΙΑ_

Χ α νο λ ό γ ω ν,
Σχολην
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- 'Ήλεχτρολόγων,

Μηχα",ιχων

όρίζε"αι, δε "ετραετής διά τας :ΙΑ_

νωτάτας Σχολας Άρχιτεχτόνων καΙ Χημικων Μηχανικων καΙ 1ριετης;
δια την φΑνωτάτην Σχολην των Toπoη~άφων Μηχανικων. Προσηρτή

{)-ησαν δε τα ϊιπο τοϋ Νόμου
χηι; εκπαιδεύσεως

χαΙ

388

προβλεπόμενα Σχολεία Μέσης τεχνι

ώ; άκολού{}ως: ΤΟ Σχολείον

Γ ε ω μ ε τ Qω ν

νικα/ν, το Σχολείον
τΌ Άνωτάτ'D Σχολii

'Έ ρ 'V ο δ η γ ω 'V
Μηχανολόγων

χαΙ

Μ

8 "C

α λ λ

8υ

:ΙΑνωτά Τ l1 Σχολii Χημικων
άπο

8

λείον

Αύγούστου

J919

Μ η χ α ν ο "ρ γ ω ν

- 2Ηλεχτρολόγων

μέχρι σήμερον λειτουργησαν Σχολείον
Χη ς

:ΙΕ Ρ γ ο δ η γ ω ν

παρα τη φΑνωτάτ'D Σχολii Πολιτικων Μηχα

τ ι χ η ς;

2Ε Ρ γ ο δ η γ ω

"

Β L. Ο μ η Χ α ν ί α ς

Μηχανιχων.

παρα

χαΙ το ούδόλως

φΕδημιουργή-θη δε

Χ η μ 1.παρά

'Iii

δια τοϋ

Noμo{}ετικoi:ί Διατάγματος καί εί.δικΟν Σχο

ΣΧ ε δ ι α σ τ ω ν

Τοπογράφων Μηχανικων.

προσαρτη{}εν εΙς τήν

cH

2Ανωτάιην Σχολήν

διάρκεια των σπουδων εΙς τα άνωτέρω

ΣχολεΤα ώρίζετο τετραετής διά τά δύο

πρωτα χα.Ι τριετής δια το τε

AS1JtCIiov.
Τόσον διά

την εν ταί; 2Ανωτάταις

Σχολαίι; οσον καΙ τοίς Προ

σηρτημένοις Σχολείοιι; κα.τάταξιν προεβλέποντο εΙσαγωγικαΙ εξειάσεις.

2Από

της εποχης; έκείνης της συστάσεως

καΙ λειτουργίας· των

1ριων νέιον 2Ανωτάτων Σχολων του Έ{}νικου Μετσοβίον Πολ"τεχνε'ον
καΙ της μεταρρν{}μίσεως της Σχολης των Μηχανολόγων είς Σχολήν
Μηχανολόγων

-

:ΙΗλεκτρολόγων, πρέπει κατ

φ

ούσίαν νά χρονολογη{}ϋ

ή τρίτη καΙ ή μέχρι της στ"γμης τελενταία περίοδος της fξελΙξεως το;:;

-Ιδρύματο; άπο της άπόψεως; των yεvικων γραμμών του όργάνισμοϋ

αύτου, βντο; περίπου του πλαισίου τών όποΙων περιέχονται αϊ εκτοτε
καΙ μέχρι σήμερον επενεχ{}είσαι σ"μπληρώσεις καΙ μεταρρν{}μίσεις αΤ
άφορώσαL εΙς τήν δι,οίκησιν

του Έ&νικου Μετσοβίον Πολντεχνείον,

-cTιv διαχείρ .. σιν της ίδιαιτέρας περιουσίας τον, το διδα1tτικον

προσω-

'" οίου, άρχεΤ νά \ιποβλη6'ωοιν εΙς έξετάσεις έχ των όποίων οΙ άποτυγχάνοντει;
:t
:t

παραπέμπονται εΙς το προπαρασκβυαστικόν ΣχολεΤον. Τέλος ούδεμία έποπτεΙα
η έλεγχο; έκ μέQους της Πολιτεία; έξασκεΤται έπί τού Ιδρύματος τούτου" .χ.ο.χ.

-

-

.

~
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πικον καΙ τας κα{}ηγητικας έδρας, τας είσαγωγικάς, προ
.δπαναληΠΤΙ'!Gας καΙ επι διπλώματι iξετάσεις.

cιγωyικας,

"Ιδιαιτέρας ολως εξάρσεως εΤναι άξία Τι περίοδος αύτη της άν _

πτύξεως τοϋ "Ε{}νικοϋ Μετσοβίο" Πολ'Uτεχνείο'U δια της ίδρύσεω τ~
,

νεωτερων

σπο"δ ων,

Σ χο λ ων
- και, ",
- "'ζ
ς ων
της ε'Uρυνσεως το" ορι οντος τών τεχνικ'δ
ό"
,
qΙδ
"
β
ων
και
ι τι απoκτ~ το
ρ'Uμα αναμφισ ητήτως νέας δυνά-

μεις-εν τφ προσώπφ επιστημόνων άνεγνωρισμένο" κύρο'Uς -κατόπιν
της ίδρύσεως νέων έδρων- καΙ διότι σ'Uμπληροϋνται ίκανοποιητικω

, β'~σει

και

-

'δ' δ'
ια

,

των σ'Uγχρονων προο ων τα

,

"

ς

Τ'ην επιστημονικην ερευναν

-καΙ τόνωσιν της τεχνικης μορφώσεως άπαραίτητα Εργαστήρια καΙ συν
.τελεί1'αι άφ" ετέρο" Τι κατασκε'Uη 1'μήματός τινος τών νέων οίκοδομι
-κων εργων τοϋ "Ε'3'νικοϋ Μετσοβίο" Πολ'Uτεχνείο'U, των όποίων ~ κα
τασκευη ηρχισε το 1920 ΕπΙ σχεδίων τοϋ άρχιτέκτονος κ. Κ. Κιτσίκη.
Σημειωτέον οτι είς τα παλαιότερα κτίρια τοϋ Ε.Μ.Π. εστεγάζοντο καΙ
εξακοΛ.ο'U{}οϋσι στεγαζόμενα, πλην των "Ανωτάτων τεχνικών Σχολων
καΙ της Σχολης των Καλων Τεχνων, Τι "Ε{}νικη Πινακο{}ήκη καΙ το
"Ε'3'νολογικον Μο'Uσείον, κα{}ίστατο δε προβληματικη Τι Εγκατάστασις
καΙ των νεωτέρων Σχολων εΙς τα παλαια καΙ μόνον διαμερίσματα, τα
όποία καΙ δια την προγενεστέραν

άκόμη

των Σχολων συγκρότησιν

ουτε Επαρκη ήσαν, ουτε κτιριολογικως κατάλληλα. την

Κ1'ιριολογικης επεκτάσεως τοϋ Ε.Μ.Π.

άνάγκην της

άνεγνώρισεν Τι τότε Κυβέρνη

σις εμπνεομένη καΙ αΒ1'η ύπο 1'ης άντιλήψεως περί της i{}νικης σημα
σίας ην ενέχει Τι άνάπτ'Uξις των τεχνικων σπο'Uδών. Δι" εΙδικών δε εκ

ΤΟ1'ε νομο8-ε1'ημάτων καΙ σ'Uνεχοϋς εγγραφης πιστώσεων εΙς 1'ον Προϋ
πολογισμον τοϋ "Υπο'Uργείο'U

Σ'Uγκοινωνίας, επετεύχ{}η Τι άνέγερσις

τοϋ επι της όδοϋ Σ1'ο'Uρνάρα τμήματος των νέων κτιρίων, δ" δ το μεν
Κράτος εδαπάνησε

το" περιο'Uσίας

6.092.633 δραχμών
ετέρας 2.501.770, κατα

περιο'Uσίας τοϋ "Ιδρύματος.
τρείς είιρείας αΙ-30ύσας

CH

το δε Ε.Μ.Π. εκ της Ιδιαιτέρας

τον τελε'Uταίον Ισολογισμον της

νέα αύτη πτέρ'Uξ περιλαμβάνει σήμερον

διδασκαλίας

Ε.Μ.Π., "Εργαστήρια, διαμερίσματα

καΙ

το μέγα "Αμφι{}έατρον τοϋ

επιστημονικών σ'Uλλογών καί τ:α

εσχάτως εγκαταστα-6-έντα σπο'Uδαστικα λΟ'U1'ρά.

Προς την άφετηρίαν τοίιλάχιστον της περιόδο" ταύτης στενώς εχει
σ'Uν'Uφαν{}ii
όνομα τού άειμνήσ1'Ο'U "Αγγέλο" Γκίνη. "Ο 'Άγγελος

tu

Γκίνης, τοίί όποίο" Τι είιρεία επιστημονικη μόρφωσις, Τι διοικητικη
ίκανότης καΙ ό άπεριόριστος ύπηρεσιακος ζηλος εΤναι γνωστα καΙ πέ
ραν τοϋ κύκλο" τοϋ τεχνικοϋ κόσμο'U, επι μακραν σειραν ετών διδά
ξας άρχικως ώς κα{}ηγητης της Γεφ'Uροδοποιtας μετέπειτα δε κυρίως

ώς κα{}ηγητης των Λιμενικών καί CVδρα'Uλικων εργων, διηύ-3υνε το
Ε.Μ.Π. άΠQ τοϋ 1901 μέχρι τοϋ 1909 καΙ άπο τού 1914 μέχρι τοϋ
1920, άναγνωρισ{}εΙς άπο τους παρακολο'U{}ήσαντας εκ τοϋ σύνεγγυς το

-

61 -

εργον του) ό1ς ίσχυρότατος παράγων της προόδου του eΙδρύματος κα
τά την περίοδον ταύτην.
τας επενεχ-&είσας δι' άλλεπαλλήλων νόμων κατά τα τελευταί~

ετη συμπληρώσεις καΙ μεταρρυ{}μίσεις επι των άνωιέρω μνημονευ{}έν
των κεφαλαίων του όργανισμου του Ε.Μ.Π., άντιπαρερχόμε{}α παρ~
πέμποντες είς τοάμέσως !πόμενον, κεφάλαιον Β' εν{}α είκονίζειαι δ,Ο

όλίγων το σημερινον κα{}εστώς της λειτουργίας του eΙδρύματος.
"Αρκούμε{}α να άναφέρωμεν ένταυ{}α ιον έκ των τελευτα~ων περΙ

"Ε{}νικου Μετσοβίου Πολυτεχνείου νομο{}ετημάτων Νόμον 4785 του

1930

καΙ τά ούσιωδέστερα τούτου, σημεία τα όποία συνίστανται εί;

την Τδρυσιν

:
1) Παρα τυ "Ανωτάττι Σχολii Μηχανολόγων-Ήλεκτρολόγων ίδίων
Τμημάτων c Μ η χ α v ο λ ό γ ο) ν»
'ΚαΙ
c Μηχαν ολόγων
" Α ε ρ ο π ο Ρ ί α ς;a. χορηγούντων άντίστοιχα διπλώματα μετι1. ΤΕ
τραεfείς σπουδάς, ώς καί "Αεροτεχνικο'ίί "Εργαστηιιίου δοκιμασιών καΙ.
έρευνων με προ"ίστάμενον τον κα{}ηγητην της "Εφηρμοσμένης Μ ηχα
νικης.

2)

Παρα τυ 'Ανωτάττι Σχολii Χημικων'Μηχανικών ίδιου τμήμα

τος χορηΎουντος μετά τετραετείς επίσης σπουδας δίπλωμα
ν

,

κ ο υ

Χ η μ ι κ ο υ

ΙΙ ο λ έ μ ο υ »

c Μ η χ α

(7).

3) ΕΙς την πρόβλεψιν περΙ μ ε τ ε κ π α ι δ ε ύ σ δ ω ς ά ξ ι 00μ α Χ ί μ ω ν
Ο :ιι; λ ω ν
χ αΙ
τ η ς
&. ε Ρ ο π 0-

μ. α τ ι χ ω ν

ρ ί

«c;.

Ούτοι, εφ" οσον 7Ι.έκτηνται

άπολυτήριον

Γυμνασίου, δύναν

ται να χαταταχ{}ωσιν είς την δευ't'έραν τάξιν των άνωτέρω τμημάιων
μετα επιτυχείς είδικας είσ«γωγιχας εξετάσεις ..

4)

Είς

την {}έσπισιν

μετεχπαιδεύσεως

Ο π λ ω ν.

δ ι ε τ ο ϋ ς

χ ύ χ λ ο υ

άξιωματιΧών

Είς τους εν λόγφ

των

Χύκλους χατατάσσονται

μετ α εξετάσεις, άποφοιτωντες

δε τούτων τυγχάνουσι

σ π ο υ δ ώ 'V"

μαχίμων

οΙ ύποψήφιοι

πιστοποιη:tικο'ίί

χαΙ μόνον εύδοκίμων σπουδων •

. 5)

Είς την μετονομασίαν

κων χα, την

πρόβλεψιν περΙ

της Σχολης τών Τοπογράφων Μηχανι
διοργανώσεώς της

Συνελεύσεως των Κα{}ηγητων μετα γνώμην

δια προτάσεως της

της Σχολης ταύτης

(8)..

Δια το'ίί αύτο'ίί Νόμου κατηργή{}η η εως τότε λειτουργήσασα Σχο

λη Τεχνικης "Εκπαιδεύσεως Πυροβολικο'ίί καΙ ΠΡ6εβλέφ{}η η συνέχισις.

('1)

Μιιτονομασ6έν δια ,;ου Νόμου

5334

εΤι;

«Σ,;ραηωηκου Xημικoiί Μηχα

νικoiί».

(8) Διά με,;αγενεσ,;έρων διαtαγμά,tων &ρΙσ6'ησαν. Τι φοΙ,;ησιι; εΤι; ,;ε,;ρα8,;η
άν,;ί. ,;ριε,;oiίι; ,;~ι; Σχοληι; Τοπογράφων Μηχaνικω'l καί. τά διδακτέα εΙι; την άνα
διοργανω6'εΤσαν Σχολήν ρ.σθ'ήμα,;α ώι; κα,;φτέρω άναγράφον,;αι έν κεφαλαΙqι Β"
(111 Μαιtήματα κα,;ά. Σχολά.ι;).

..
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",ων σπουδων 'ι:ων Ιχεί: τόΤ8 φΟΙ1'ώ",των, εΙς; τΑ Ιν τφ Ε.Μ.Π. IδΩ1:.ιJ-έντα
τμήματα 'ΚαΙ -κύχΙ0ΙΙΙ; σπουδων.

.

Πρός συμ.πΙήρωaι.ν της περιlη:ιtτι.κης τ«~τη; μέχρι σήμερο" Τσιro'"
οιχης; μ .. σχοπήσεως;

'toii Ε.Μ.Π. «αρατίΙεται. • άρι.ιJ-μητικOς ~ί"ας ό
άπειχονίζων σαφω; τή" έξέλιξιν 'toii -Ιδρύματος; τούτου καΙ άπό τη;
άπόψεω; των άποφοιτησάντων άπο τού 1889-90 μέχρι σήμερον κατα
εΙδικότητα;

:

Φο .. τωσι. δε ηδη εν τφ Ο'υνόΙφ των ιάξεων :
359 εΙ; τήν "Ανωτ. Σχολή", Πολ&ηκων Μηχανικών,

48
17

12
100

είς; τή" "Ανωτ. Σχοlήν Μηχανολόγων" ·Ηλεκτρολόγων,
εΙς το Tμημcι Μηχανολόγων,
είς; το Τμημα Μηχανολόγων" "Αεροπορίας,

εΙ; τήν •Α νωτάτην Σχολην "Αρχιτεκτόνων,

36 εΙ; τήν ·Ανωτάτην Σχολήν Χημιχων Μηχανικων,

5
23

εΙ; το Τμημα Στρατιωτικων Χημικών Μ,ηχιιηκων,

εΙ; τήν

"Ανωτάτην Σχολήν· Αγρονόμων

καΙ

ΊΌπογράφωΥ

Μηχανικών,

2
8Η

είς 'ι:ήν "Ανωfάτην Σχολήν ΤΟΠΟ'νράφων Μηχανικών

xafci τα τελευταΤα

(9).

ετη εκδηλω{}εΤσα' ζωηρά ροπή προ; τά τε

χνικά επαγγέλματα, δικαιολογουμένη καΙ εκ τη; ελλείψεω; τεχνικΟΟ'ν

"

'.

,..

_t
,
έπιστημ ό νων εν σχ έ σε, προς τ ή
ν"
εκτασιν την OΠuι.αν
μεχρι

πρ ό τινo~

εΤχον λάβει τα εν -ΕΑΑάδι δημόσια χαΙ ίδιcoτι.κά τεχνικά εΡΥα, εΙχεν ώς
φυσικον επακόλου{}ον τήν αυξησιν τού άρι{}μού των εΙ; το Ε.Μ;Π. χα

τατασσομένων καΙ των εκ τούτου άποφοιτώντων.
"Αλλ' Τι ελλειψι; μέσων (αί{}ουσών διδασκαλίας, σχεδιαστηρίων,
έργαστηριακων συλλογιον

χαΙ βοη{}ητικου διδακτικου προσωπικο\')

άναλόγων διά τήν ανετον καΙ καρποφόρον διδασκαλίαν μεγάλου άριοθ
μοϋ σπουδαστων,

ή παρατηρη{}εΤσα άφ" ετέρου άπαρχή κρίσεω; καΙ

είς; την τάξιν των τεχνικών εκ της; &ναστολη; τη; παρ" fιμΤν τεχη'ΚΤις;

δράσεως; προ; τήν όποίαν παρά τον άκαδημα'ίκόν του χαραχτηρα το

"Ε3νικον Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον δεν έκώφευσε, "πεχρέωσαν τοοϋτο
νά εΙσηγηΙiί τήν ληψιν των άναΥκαίων νομο{}ετι.'Κων μέτρcoν προ; πε
ριορισμον 'Σων εν αύτφ είσερχομένων. Διά νεωτάτου δε Νόμου παρε

σχέ{}η εΙς την Σύγκλητον τοϋ Ε.Μ.Π. το δικάίωμα να όρ(ζl1 εκιίστοτε
τον μέγιστονάρι6'μον των είς; τα; Σχολά; εΙσακτέων. Τούτο δε καΙ

lπραξε ίνα εφαρμoσ{}iί άπο των εΙσαγωγικων έξετάσεων τοϋ τρέχοντο;
ετους. ·Εν σχέσει δs προ; '(ον dQL{}μον των -ηδη φοιτώντων ίΊς σημει

ω{}iί επι πλέον, στι α1 τελευταΤαι συναλλαγματικαΙ δυσχέρειαι υπεχρέω-

(9) Της δποίαι;; άπεφασίσθ'η ή διατήρησιι;; μέχρις άποφοιτήσειος των σπο,,-.
:.-

δαστων ταύτης.

-
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σαν πάντας σχεδον τους είς τεχνικα εκπαιδευτήρια της άλλ δ

.~

σπουδάζοντας έλληνας, να κατέλ-3'ωσι εΙς την γενέΤΕιραν ίνα'ο α~ης

,
, σπου δ'ας των. Τ'ο Ε . Μ • Π ολυτεχνείον κατέτα'ί:ενταυ~α,
,
80
l
δ
'
Σ χο λ ας
' και" μεχρι της
- τρίτης τάξεως άναλ'
",ε περι
τους
εLς ιαφορους
δ
'"
...
δ
'
.
,
'ξ
'
.
ΟΥως
των σπου ων ας ειχον ιανυσ'[) εις το ε ωτερικον, ενεγράφησανδ' ,
αϊιτω'\ι 52.
Ι! εξ
συνεχισωσι τας

_ο."

Ζωτικώτατον δια :το Ε. Μ. Πολυτεχνείον
οι,

c,

uoSL εισετι υφισ-:ι:αμενον

,!ι

το

ο ι κ ω

δ

'

ζ ή τ η μα

ο μ ι κ ο ν,

,,

εξακολ

ου

•

κα{}οσον τα άπο τo~

1920 καΙ εντεiί1tεν συντελεσ-3'έντα οίκοδομικα εργα δεν άπετέλεσα~

πλήρη τούτου λύσιν. ΤΟ Πολυτεχνείον εξακολου-3'εί να στερείται άπα

ραιτήτων αί-30υσών καΙ διαμερισμάτων. cQ; α'ί-30υσαι σχεδιαστηρίων

χρησιμoπoιoiίνται κιιτα το πλείστον είσέτι αl αί-3'ουσαι παραδόσεων

πολλα εργαστήρια στερoiίνται της αναγχαίας εϊιρυχωρίας καΙ αl σ"ν{}η~
και της είς ΤιIiίτα διεξαγωγης εργαστηριακών ασκήσεων υπο μεγάλο"

αρι-3'μoiί σπουδαστών εΤναι λίαν δυσμενείς, άλλα ακαταλλήλως διαρ.
ρυ-3'μισμένα δεν εκπληρoiίσι τον εκπαιδευτικον προορισμόντων. Άλλα
καΙ Τι ίδρυσις τεχνικών μουσείων καΙ δ πλουτισμος τών συλλογων καΙ
Τι εγκατάστασις γραφείων, προσκρούουν εις δυσχερείας της αϊιτης φύ
σεως.

cH

απο εβδομήκοντα δε ετών

σημειωτέον,

καΙ μόλις πρό τινος

επιτευχ-3'είσα κτιριολογικη συμ:itλήρωσις. εΤναι μηδαμινή άπέναντι της

εκτοτε αναπτύξεως τoiί ΠολυτεtΙ;ε(ου απο εκπιιιδευτικης άπόψεως καΙ
απο της απόψεως τoiί αρι-3'μoiί τών σπουδαστών του.

•Αλλα καΙ τoiί ζητήματος τούτου Τι λύσις πρέπει να -3'εωρη{}Ό ώς
~γγυς εuρισκομένη: Προ ενος ετους 'Επιτροπη συγκροτη-3είσα βάσει
τoiί Νόμου

4791

το\;

1930

«ΠερΙ ο(nανώσεως της 'Ανωτάτης Σχολης

των Καλων Tεχνών~ ενήργησε την εκκα{}άρισιν καΙ τον αναλΟί'ικον
διαχωρισμον της περιουσ(ας το\; Πολυτεχνε(ου, των ακινήτων καΙ των

ύπερ τών κεχωρισμένων πλέον Ιδρυμάτων καταλειφ-3'έντων κληροδοι,η

μΙΧτων, -ϋποβαλουσα προς τα &ρμόδια CΥπουργεία την εκ-3'εσίν της:Ελ
πίζεται ηδη οτι δια των περαιτέρω ενε@γειών τα δύο εκπαιδευτικα <Ι
δρύματα -3'α αποκτήσωσι καΙ την απαραίτητον δι' αμφότερα κτιριακήν

ανεξαρτησίαν, καΙ της Σχολης Καλών Τεχνών εγκα-3'ισταμένης εΙς νέον
καΙ καταλληλ6τερον δια τας ανάγκας της 'Κτίριον, το Ε. Μ. Πολυtε~
νείον εν πλήρει ανέσει -3'α έπεκταDij εις το επι της δδο\; Πατησίων κtι

ριακον σύμπλεγμα, οπερ καΙ ανήκει αϊιτφ κατα. την απόφασιν τοϋλά
χιστον της 'Επιτροπης.

Θα απετέλει παράλειψιν το να. τερματίσωμεν την σύντομον αϋtήν
Τστορικην επισκόπηριν της εξελίξεως tou 'Ε3νικου Μ. Πολυτεχνείου

-
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xωρί~ εύφήμω~ ν' άναφέρωμεν τήν δρασιν του τέως Πρυτάνεως του Ε.Μ.Π,
κ. Δ. Λαμπαδαρίου, πoλλαxω~έξυπηρετήσαντοςτο ίδρυμα κάτα τήν πενι:αετίαν
(1928-1933) xafl" ην προtστατο του Πολυτεχνείου.
Τον κ. Λαμπαδάριον,

κατα Σεπτέμβριον

1933,

παραιτηfl'έντα

του άξιώματος

του Πρυτάνεως

διεδέχ{}η έν τϋ διοικήσει του '.Ανωτά110υ Tεχvικoυ

μας Ίδρύματος άπό Νοεμβρίου

1933

καΙ έφεξης, ό καΙ αλλοτε διευ{)ύνας το

Πολυτεχνείον κα{}ηΥητής' κ. Δημοσfl'ένης Πρωτοπαπαδάκης ώς Πρύτανις, μετα
του Άντιπρυτάνεως κα{}ηγητοϋ κ. 'Άλεξ. :Σίνου.
Κατα τήν διαρρεύσασαν

διετίαν της πρυτανείας του κ. Πρωτοπαπα,

δάκη έδημοσιεύ{}ησαν πλείστα νομο-Β-ετήματα καΙ διατάγματα άφορωντα είι;

τήν όργάνωσιν του Ιδρύματος, τήν οΙκονομικήν αύτου ένίσχυσιν, τ/ν πολ
λαπλην βελτίωσιν των συν/}ηκων έργασίας των κ. κ· κά{}ηγητων,τήν εκδο
σιν σοβαρων βοη{}ημάεων κ. τ. λ. κ. τ. λ. Τον νυν Πρύτανιν καΙ τήν
μετ' αύτου συνεργαζομένην Σύγκλητον, άποτελουμένην έκ των κ. κ. ,'100.
Δοανίδου, 'Εμ. Κριεζη, Σπ. Νομικου, Άρ. Οίκονόμου, Κίμ. Παντσζη, Γ; Σαρ.
οοπούλου, 'Αλεξ. Σίνου, Θ.Σταfl'οπούλου, Κωνστ. Στάμου, '100. Χατσοπούλου,
'καΙ Στ. Χάρς, χαρακτηρίζει ή πιστη έφαρμογή των άφορών,ων

το Ε.Μ.Π.

νόμων και διαταγμάτων, ή διευκρίνισις καΙ ό συγχρονισμος τούτων, προς oφε~
λος των σπουδαστων, ή τόνωσις της πει-Β-αρχίας εν τφ ~Iδρύματι, ή σκόπιμος

των πόρων αύτου διάfl'εσιι;, συντρεχούσης προς τούτο και της συνεργαζομένης
Διαχειριστικης

της περιουσίας

καΙ

τοϋ

προϋπολογισμουτου

·Ιδρύματος

'Έπιτροπης.

ΙΆξιον
ετου;

μνείας τυγχάνει επίσης

1933-34

Ιδρύ&rι εν

οτι,

εΙς τας άρχας τοίί άκαδημα'ίκου

τφ Ε. Μ. Π., κα-Β-' ύπόδειγμα των εΙς ξένα

άνώτατα έπιστημονικα Ιδρύματα κρατουντα, «"Εργαστήριον μα{}ηματικων

σπουδων καΙ έρευνων» (Σεμινάριον), προωρισμένον να συμβάλυ ούσιωδως
είι; την ποοαγωγήν των μα{}ηματικων σπουδων καΙ της μα3ηματικης έρεύνηg

είι; το Πολυτεχνείον, καΙ δι" αύτου εΙς κύκλον ευρύτερον. Τήν πραγματοποίη

σιν τοίί σκοπου τούτου έπιδιώκει το Έογαστήριον, δια της όργανώσεως μα
{}ημάτων καΙ άσκήσεων, μα{}ηματικων όμιλιων, δια δημοσιεύσεων, δια προ
σωπικης κα-Β-οδηγήσεως των επιfl'uμούντων ν" άσχολη-Β-ουν με τήν μα{}ημα

τικήν ερεuναν, δια καταρτισμου πλήρους μα{}ηματικης βιβλιofl'ήκης καΙ συλ

λοΥης μα{}ηματικων προτύπων καΙ όργάνων (*).

eH

ίδρυσις καΙ ή λειτουργία

Σεμιναρίου

eiJW; έξ άοχης έσημείωσε

("') Τό 'ΕργαΟτ/ριον δι.ευ6ύνlιτα, άπό τούς κα'6ηγητάς των 'Ανωτέρων Μα-6ημα
τικων κ. χ. Α. ΟΙκονόμου καΙ Ν. ΚΡLΤLκόν, της llaQaoτatLKij;

μετρίας κ. Ι. Χατσόπουλον καΙ της

ΘεωρηΤLκης

ΜηχανLχης

χαΙ ΠροβολLχης

Γεω

κ. Κ. ΓεωργLκόποuλον.

Μέλη τοϋ Έργαστηρίου ΔUναντα, νά γίνουν οΙ δι.nλωμαΤOϋχO' Πολυτεχνείων Τι
ΠανSΠLστημίων ώς καΙ άλλα πρόσωπα Τι σπουδασταΙ' Ανωτάτων Σχολων, κατόΠLν
έλέγχου των προσόντων αύτων, έπΙ καταβολΉ πάντοτε έτησίας συνδρομης.

.;.... 66μεΥάλην εΠΙΤUX(αν, bδηλωfl-εΤσαν δι' cl306ac; συμμετοχ:ης καΙ ΠΡοσελεύ
- ε~
' -τα
' μαυ~'ιματα καΙ ό μιλίας καΙ εν γένεισεως
lπιιπημ6νωv καΙ σπο"δ αστων
δα

της· άναπιύξεως ινδιαφέροντος, ΕΥΥυωμένου τ/ν ΙκπΑήρωσιν τοϋ ΙΠιδLQ) ι

μένου σχοπου καΙ τήν ",αχεΤαν προς τ/ν fJ.νω Ιξέλιξιν του νεοσuσιατO\J 'ΕΧΟ'
ρ

γαστ/ρίου.

..

TΕΛΕUτωντες, κρίνομεν επιβεβλημένον να μνημoνε1Jσωμεν δι' όλίγων
καΙ {ην καρποφ6ρον άπό πάσης άπ6ψεως δρασιν των Σχολείων "Εργοδη.
γων τ06 ΕΜΠ, προσηρτ/μένων τα'tς Άνωτάταις Σxoλα'tς, ώς μοναδικοϋ της
χώρας μας Ιδρύματος πρός παροχήν τής μέσης τφικης lκπαιδεtίσεωι; και
πρός μ6ρφωσιν πρακτικών τεχνικών Ιπιστ/μ6νων. 'Όντως τα προσηρτημένα
Σχολεία, dπό τ/ς Ιδρύσεως αντων, ητοι άπό δεκαεπταετίας, Δπέδωκαν είς
την α/ηνικήν κοινωνίαν σεβαστόν άρι{}μόν ΠΤUXιoύXων εργοδηγών, γεωμε.
τρών καΙ Ιργοδηγών

μηχανουργών,

οΤτινες, χάρις είς την lν '(φ Σχολείφ

κtη6'ε'Lσαν άρτιωτάτ/ν πρακτικήν Ιδίως, άλλα καΙ 6'εωρητικην καταρτισιν,
έξειλίχ{)ησαν εΤ"α κατα Πιν διάρκειαν τ/ς lπαyyελματικης των σταδιοδρο_
μίας, είτε εν τφ δημοσίφ, εί"ε παρ' άλλαις fιπηρεσίαις, είτε ώς lλεtί&ρoι επαγ-

. γελματίαι, είς ονσιαστικους παράγοντας τ/ς tΕXVLKiic; κινήσεως τiίι; χώρας
πλείστας nooaevεyx6vtec; -υπηρεσίας lν tιP πλαισ(φ tiίς dομοδι6τ/τ6ς των και
πολλαχώς συντελέσαντες είς; τ/ν άνύψωσιν της σtάfl-μης τών τεχνικών επαγ
γελμάτων παρ' fιμΤν.

- --.•
/

ι

Β'. ΟΡΓΑΝι1:ΜΟΣ • ΕΔΡΑΙ • ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ

- ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ τον ΕΜΠ

ΚΑΙ' ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

Ι.. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τον ΕΜΠ
Το ΕΜΠ διέπεται -υπό τών άχολο,,{}ων εν γενιχωταται; γραμ
μαί; διατυπουμένων νομο{}ετιχών διατα.ξεων,(Ι).
Το 'Έ3νιχον Μετσόβιον Πολυτεχνείον διατελεί -υπό την άνωτα

την εποπτεία" τού κρατου; ενασχουμένην δια τον επι τη; Σ"γΧΟΙ,νω
νία; -Υπό"ργον. Προ; διεχπεραίωσιν τών -υπό τών εν τοί; Νόμοι; τον
ΕΜΠ προβλεπομένων

eyπουργικών

ενεργειών, εχεΙ. tδρ'U{}ii παρα τφ

σΥπουργείφ Συγχοι.νωνίαςσΥπηρεσία c'Ανωτατης Τεχνιχης 'Έχπαι.δε"

σεως- ύπαγομένη ά:n:
χοινωνία;

S

εύ{}είας ~tc; την διχο.ιοδοσίαν του επι. της Συγ

ey πουργού,

"ης όποΙας επι διετεί {}ητεΙq προϊστάμενο;

διορίζεται δια Διατάγματος noordasι τον αύ"οϋ ·Υπουργον, εΙς "ων
ταχτιΧών χα{}ηγητών τον eΙδρ"μRτος.

ΤΟ ΕΜΠ διοιχείται -υπό τον

τι π Ρ υ τ ανε ω ς

Π Q υ τ α ν ε ω ς,

καΙ της Σ" γ κ λ ή τ Ο υ αύτoiί.

δ"ο άχο.δημαίχά ετη εΤναι. ό τον παρελ{}όντος

·0

S

ετου;

τοϋ

S

Α ν

-

Πρ"τανις δια
'Αντιπρ"τανις.

Αντιπρ"τανις εΧλέγεται δια μυστιχης ψηφοφορίας -υπό τών ταχτι

χών χα{}ηγητών τού ·Ιδρ"ματο; χαΙ διορίζεται, «μα

iii

εxλoγiί του,

διά διατάγματος επι δ"ο συνεχη άχαδημα'ίΧά. ετη.
το ΕΜΠ άπαρτίζεται εχ

τών

πέντε

'

Α ν ω τ ά τ ω ον

Σ χ ο

-

λ ώ ον:

1) ΠολιτιΧών ΜηχανιΧών
2) Μηχανολόγων-'Ήλεχτρολόγων
3) , Αρχιτεχτόνων
4:) Χημικών ΜηχανιΧών χαΙ
5) 'Αγρονόμων καΙ Τοπογράφων

ΜηχανιΧών.

·Εχαστη τών Σχολών εΤναι. αύτοτελης εν όργανΙΧii προς τάς 1..01.-

(1)
(2)

Έπιμελεί~ Kα6ηyητoiί Ι. Δ. ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Βλ. ΔιάταΥμα της

2

Όκτωβρ'ου

1931

όρyαησμoiί του ΕΜΠ διατάξβων» καΙ. Νόμουι;
της

cπερl.

κωδικοποιήσεως

των

πεοl.

6334 της 21 Μαρτίου 1932 καΙ. 6859

16 Όκτφβρ'ου 1933 cπερί. τροποποιήσεωι; καί. συμπληοώσεφς των οΙκονομι
κων καΙ. διαχειριστικων διατάξεων του "E6ηκoiί ΜετσοβΙου Πoλυτεxνε~oυ».

-
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πάς έν6't'η't'ιι οΤ δέ εν ταύττι διδάσκον't'ες κα{}ηγηται άπαΡΤΙζ .

"δ

~ ",

ι ιον ~υΛΛoγoν

-

"η;

• .ι

'

Ανω't'α't'ης

-

<,

"ου οποιου προ

~, ~XOΛης,

" 'δ ιε't'ει-.Δ
'
επι
vητειq.

t a't'ataL

λ ό
ι::Κ εΎ μενος

.!.

~

<

ουσιν

,

ο. ι::καστοτε

ξ'
με't'α υ

των

Κ ο σ μ ή τ

_
ταΚτικων

κα{}η'llη

α/_ Ρ

ι των,

cH διοικοϋσα το Ε. Μ. πόλυτεχνείον Σ ύ Υ κ λ η τ ο ς
' ο< Π ρυταης,
'
"
'ζ εται εκ
" -ιων
- Κ οσμητόρων τα/ν πέν
' ης
δ
προε ρευει
απαρτι
?

"Α νωτατων
'
~ λ ων
~χo

'
και' cετ έ ρων πεντε
",ακτικα/'\' κα{}ηγητα/ν, έ"ος ΤΕ
εξ

έκάστης Άνωτά't'ης Σχολης, εκλεΎομένων ώς Συγκλητικιυν, επί δΙΕτεί
{}η",είq.

Αϊ έδραι τοϋ κα3ηγεσίας ",ου ΕΜΠ εΤναι:
α) τακτικαΙ

β)

.,εκτακ",οΙι

-

"λ
αυ't'οτε
εις,

...,

η εκτακτοΙι

"

επικουΡΙικα ί

.

Πλην της Συγκλή'tου καΙ των Συλλόγων '(ων "Avro'td't'rov Σχολα/ν
λεΙι",ουργουσιν εν τφ ΕΜΠ

καί:

α) ή ΣυνέλευσΙι; άπάντων ",ων κα3ηγητων των •Ανωτάτων Σχολων '(ου ΕΜΠ.

β) ό Σύλλογος των 't'ax't'LXOOv μετα Τι άνευ "ων μονίμων lx't'dxtrov
γ) ό Σύλλογος Διευ{}υντων των ΈΡΥασ't'ηρίων καί Παραρτημάτων
δ) ό Σύλλογος "ων κα3ηγη't'ων των Σχολείων Έργοδηγων

ε) '.ΧΙ Έφορίαι "ου Τυπογραφείου, Φωτογραφείου, καΙ <Εστιατο
ρίου των σπουδασ't'ων καΙ

στ) ή "ΕΠL'tQοπη Ταμείου Νοσηλείας των σπουδαστων

(1).

<Η διαχείΡΙισις '(ης πεΡΙιουσίας "'ο;; ΕΜΠ, συνLσ't'ομένης εκ κληρο
δοτημάτων, δωρεών καΙ άλλων πόρων,
ΔΙιαχεΙιΡΙισΤΙικης

ενεργείται

ΈΠL't'ροπης άπο't'ελουμένης

'όπο πεντιιμελο;'ς

:

1) εκ τοϋ δκάσ't'Οtε Κοσμή't'ορος της Άνω't'άτης Σχολης Πολιτι
κων Μ ηχανΙικων, ώς Προέδρο'υ

2) δύο Κοσμη'tόρων των ~Avro'td't'rov Σχολων όριζομένων 'όπο τοϋ

cY πουργου

της Συγκοινωνίας

3) τού Διευ3υντοϋ την cY πηρεσίας "Α νωτάτης Tεχνικη~ Έκπαι
δεύσεως τού ΟΥπουργείου Συγκοινωνίας

4) ενός Σ'υμβούλου τού Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου καΙ
5) ένας ΔLευ3υν'tου Τι τμηματάρχου Α' "άξεως της κεντρικης cy πη-ρεσίας της Γενικης ΔιευDύνσεως Δημοσίου .ι\ογιστικοϋ, επι διετεί {}η
tECq. των Συνεδριων της Διαχειριστικης Έπιτροπης μετέχουσιν οί Δι·
SU{}UV'taL Γραμματείας καί Λογισ't'Lχοϋ του ΕΜΠ. Οί 'όπο στοιχείον
4: καΙ 5 όρίζονται εΧάσ'tΟΤ& υπο τοϋ Προέδρου τού ΈλεΥχ.τικοϋ
(1) Π"oβλέπovται δέ ύπό 'l:oii σχεηκο\ί νόμου καL "Εφορίαι της Βιβλιοttήκ~ς
καΙ ,l:oiί· ΛναΥνfD1Jτ/Qίοu 'ι:ων απουδασιων,ιοu Γυμνασ,;η"ίου 'lCQL ιων Λουιρων
αύιων, μή σVΥκροτηitεiσαL εΙαέη.

1

-
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Συνεδρ'ου καΙ του "Υπουργο\ι 'tων Οίκονομ.κων. τας επι της δια

χειρ'σεως τη~ περιουσ(ας του ΕΜΠ άποφάσεις της Διαχειριστι.κης
8Επιτροπης, εκτελεί ό Πρύτανις.

"Ο προϋπολογισμος του επομένου οίκονομικου l'tou~ συντάσσεται
υπό 'tης Διαxειριστικη~ ~Eπιτρoπης καΙ υποβάλλεται υπ~ αύτη~ εί~ τήν

Σύγκλητον εντo~ τοϋ πρώτου δεκαπεν-6-ημέρου του μηνδ~ Μαρτ'ου.
Ψηφιζόμενo~ υπό τη~ Συγκλήτου υποβάλλεται δια τοϋ Πρυτάνεως εί~
τον "Υπουργον τη~ ΣυγκοινωνΙας εντος το;; δευτέρου δεκαπεν-8'ημέρου

τοϋ μηνo~ Μαρτίου. "Ο cy πo"ργo~ δύναται, εντος πρ03εσμία~ εΊκοσι
ήμερων άπο της υπoβoλη~ τοϋ προϋπολογισμο;;,να διαγράψ'Dη να έλατ
τώσ'D τά ΚΘνδύλια αύτου, ούχΙ oμω~ να αύξήσ'D η να προσ3έσ'D νέα.
"Ο εΥκρι3εΙς πρoϋπoλoγισμo~ δημοσιεύεται δια τη~ Έφημερίδος της
Kυβερνήσεo)~. Τροποποιήσεις αύτο;; επιτρέπονται μόνον άν~ εξάμη.
νον καΙ άκολου{}ουν τήν αυτήν διαδικασίαν.

Οίιδεμία δαπάνη, άνωτέρα τού ποσου των δρχ. εΊκοσι πέντε χιλιά
δων ενεργείται, εIνειJ πρoηγoυμένη~ άπoφάσεω~ της Διαχειριστικης
~Eπιτρoπης.

CH εκτέλεσις

των εργων το;;

ΕΜΠ

προτεΙνεται υπό της

Συγκλήτου καί άποφασΙζεται -υπό της Διαχειριστικης ~Eπιτρoπηςι

ηι:ι~

κα30ρίζει ταυτοχρόνως τον τρόπον εκτελέσεως αύτων.

CH διεξαγωγη

των προβλεπομένων δια την λειτουργΙαν τού "Ιδρύ

ματος διοικητικων ενεργειων, ενεργείται, δια μεν τ~ άφορωντα εί~ την
εν γένει διοΙκησιν, παρά της ΔΙ8υ3ύνσεως Γραμματε(α~, δια δε τα λογι
στικα

καΙ

διαχειριστικα

ζητήματα,

παρα της

Διευ3ύνσεως

Λο

γιστικο;;.

CH
1)
2)
3)
"Η

Διεύ{}υνσι~ ΓραμματεΙας διαιρείται εΙς τρΙα Τμήματα:
το Τμημα Α' Προσωπικο;;

το Τμημα Β' Έγγραφων, ·Ανανεώσεων καΙ των Σχολων
το Τμημα Γ' Διεκπεραιώσεως
Διεύ{}υνσις

Γραφε'Lον

1)
2)
3)

Λογιστικοϋ

διαιρε'Lται είς τρΙα Τμήματα καΙ ιν

:

το Τμημα Α' Λογιστικοϋ
το Τμημα Β' Προμη-3ειων, Κληροδοτημάτων καί Δωρεων
το Τμημα Τεχηκης "Υ πηρεσΙας, υπαγόμενον

άπ~ εύ3εΙας είς

τον Πρύτανιν του ΕΜΠ

4)

το Γραφείον διαχειρΙσεως λι{}ογράφων κλπ .

•

"Η είς τας ~Aνωτάτας Σχολας κατάταξι~ γίνεται κατόπιν εξετά

σεων (είσαγωγικων), των υποψηφίων υποχρεουμένων να φέρωσι άπο
λυτήριον Πρακτικου Λυκείου η Γυμνασίου το;; Κράτους, η άνεγνωρι

σμενου όμοταγοϋς άλλοδαποu:

,
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ΑΙ είσαγωΥικαΙεξετάσεις διενεQγο'ίίνταιεπ} των dΚόλούf}ων

ματων:

.0.

~υη-

1) CΕλληνικη γλωσσα (σύν-3εσις, εκτιμωμένης εκ τα';της '_
ορ-Β-ογραφίας)
και της
2) οιΑλγεβρα
3) Γεωμετρία
4) Τριγωνομετρία
5) Φυσική.

καΙ

~H διάρκεια τών σπουδών είς τας Άνωτάτας Σχολciς τοϋ 'Ef}v-

- Μ ετσο β'ιου Π ο λ υτεχνειου
' και"
τα.
εν

κου

~

-

,

αυταις τμηματα εΤναι

:

ι

1) εΙς την 'Άνωτάτην Σχολην Πολιτικών Μηχανικών πενταετή

2) εΙς την "Ανωτάτην Σχολην Μηχανολόγων-"Ηλεκτρdλόγωνπεν~
ταετής. ΕΙς τα παρα ταύτην λειτουργοϋντα Τμήματα Μηχανολόγων
καΙ Μηχανολόγων - ~ Αεροπορίας, τετραετής

3) εΙς την ~Aνωτάτην Σχολην ~Aρχιτεκτόνων, τεΤΡάετής

4) εΙς 't'iJv ~Ανω't'άτην Σχολην Χημικών Μηχανικών, 't'ετραετής. Είς
τό παρα ταύτην λει't'ουργουν Τμημα Σ't'ρατιωτικών Χημικων Μηχανι
κών, 't'ε't'ραε't'ής.

Δια 't'ην άπό τάξεως εΙς 't'άξιν προαγωγην ΟΙ σπουδασταΙ 'όποβάλ

Aov't'at xa't'~ ετος καΙ κατα μηνα.Ίούνιον εΙς εξετάσεις (προαγωΥικας)
επι 't'ών μα-3ημά't'ων 't'iis 't'άξεως, άποκλειομένων εκ 't'o';trov των μη
εκπληρωσάντων

η μη λαβόν't'ων βα-3μόν σχεδίων εΊς 't'L μά-3ημα 't'oiJAdXtGtov πέντε,
προσελ -3όν't'ων κατα τας δοκιμασίας
ο, καηι

Ι

't'ιXs πρός ''t'ό <Ίδρυμα υποχρεώσεις καταβολiiς τελών,

~Ioύνιoν

τών τριών, δικαιοϋν't'αι

ι

11 μη

't'ou ετους.

άπο't'υγχάνοντες

επανεξετάσεως

είς

μα-3ήματα ούχΙ πλείονα

εΙς τα μα{)ήματα είς

li dπέτ,,

χον xu't'ιx τόν άμέσως επόμενον Σεπτέμβριον.

ΟΙ τό rsAsu't'aiov ετός τών σπουδών διανύσαντες σπουδασταΙ 'όφί!\
~ ,
IJ ~o xt<.Q β ριον και,~
κατ "δί
ι
αν αυΊ:ων
προτιμησιν,

'~I'
στανται κατα
ουνιον

'

εξετάσεις επί διπλώματι προφορικώς 'ΚαΙ γραπ't'ως.

ΑΙ

προφορικαΙ

εξετάσεις

εκτείνονται εΙς πάντα τα εν tij τελε,,

'taiq τάξει διδασκόμενα μα-3ήματα, αΙ δε γραπταί διεξάγονται επί ~ε
μάτων λαμβανομένων εκ τών εΙδικών μα-3ημάtων τών διδαχ,CJ-έντων
κατα την ολην διάρκειαν τών σπουδων.

ΕΙς τους εύδοκιμοϋντας; εΙς άμφοtέρας 't'ιXs εξετάσεις ταύτα, dπο
νέμεται δίπλωμα μετα χαρακτηρισμουτης dvtLa't'oCxo" είδικότητος καί
ό 't't't'AOS του
«Δ ι π λ ω μ α 't' ο ύ χ Ο υ Μ η χ α ν ι κ ο υ 't' ο ϋ
ΕΜΠ», παρέχεται δε προσέη καΙ τι άδεια άσ,ήσεως του επαγγέλμα

.ι

τος εν τφ Κράτει, εφ' οσον κέκ't'ην't'αι την έλληνικην ί-3αγένειαν.

t'

Διπλωμα't'ουχοι ~Ανω't'άτων Τεχνικών Σχολών της dλλοδαπης άμο
't'αγων πρός 't'ιxs του ΕΜΠ, Υνα τύχωσιν άδείας άσκήσεως επαγγέλμα

τος εν CΕλλάδι, δέον να κF.κτηνται την έλληνικην {;πηκοότητα καί να
υποστωσιν εΙδικας πρός

't'o\ito εξετάσεις.

•

Ι

i

11. ΕΔΡΑΙ ΚΑΙ ΜΑθΗΜΑΤλ νΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ
Τά έν ~iί δεuτέQIlo G~tlA1J yράμμα~α δηλο\ίσιν
Π.Μ.

ΠoλΙ'Cικών Μηχανικών

:

?;Iηxανoλόγων·Ήλεκ~ρoλόγων

Μ.Η.:

Τμημα Μηχανολόγων

Τ.Μ.:
Τ.Μ.Α.

Α.

:

:

:

Χ.Μ.:

Τμημα Μηχανολόγων Άεροπορ'ας

Άρxι~εκτόνων
Χημικών Μηχανικών.

T.~.X.M.: Τμηuα ~~ρατιωτικών Χημικών ΜηχανιΧών
Α. Τ. Μ.:

Άγρονόμων καΙ Τοπογράφων Μηχανικών

'ΣΧΟΛλΙ

ΕΔΡΑΙ·ΜλθΗΜΑ Τ Α

Ι

&:

ΤΜΗΜλΤΑI

εΙΣ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΚΑθΗΓΗΤλΙ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΔΡΑΙ

1)

των "Ανωτέρων Μα{tη
Ν. Koιτικό~
ματικων
Τ.Μ.,
α) "Ανώτερα Mα~ημά- Π.Μ., Μ.Η.,
Τ.Μ.Α.,
Α.,
Χ.Μ.,
τικα
Τ.Σ.Χ.Μ., Α. Τ.Μ.
β) Σφαιρικη ΤΡΙΥωνομετρ(α
Α.Τ.Μ .

. Υ) ΜΙΥαδικαΙ άναλυτι

καΙ συναρτήσει~ καΙ
σvμμΟQφQ~ άπεικόνισις
Μά{tημα Σεμιναρίου

2) των ·Ανωτέρων
ματικων

0.)

"Αναλυτικη

Μα{tη
Γεωμε

Α.ΟΙκονόμ.ου

Μ.Η."

Τ.Μ.,

Μ.Η.,
Υ) Γραφικ,ος καΙ Διανυ- Π.Μ.,
Τ.Μ.Α.
αματικo~ ΛΟΥισμοι;

Τ.Μ.,

τρία

β) Μα3ηματικη

Π.Μ.,

"Ανά- Τ.Μ.Α., Α.Τ.Μ.

λ"σι~

8) Tη~" Αναλυτικης Χημείας

α) "Αναλυηκη Χημεία Ι Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.

β)" ΑναλυτικηΧημεία

11

4) Tη~ "AρxιτεκτoνΙ1(η~ Μορ

φoλoyία~ χαί Ρ,,{tμολΟΥίας; Α.

-

Ι

ΕΔΡΑΙ- ΜλθΗΜΑΤΑ
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ΕΙΣ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

5)

της Βοτανικης

Χ.Μ., Α.Τ.Μ.

6)

της
α)
β)
Υ)

Χ.Μ.
Χ.Μ.
Α.Τ.Μ.

Βρωματοχημείας
Βρωμάτοχημεία
Ζ"μοχημεία
"Υγιεινη

ΚΑθΗΓΗΤΑ;Ι. Πολίτης

Θ. Στα3όπουλος

δ) Τεχνολογία δερμάτων
καΙ υφαντικών υλών Τ.Σ.Χ.Μ.

7)

τη; Γενικη;

Μηχανολο

γία;

Γ. Μαλτέζος

α) Γεηκη Μηχανολογία Π.Μ.
β) Πα3ητικαί άνηστά
Μ.Η., Τ.Μ.
σεις

8)

τη; Γεηκης
κης Χημείας

Πειραματι

9)

Tη~ ΓεωδαLσία;
α) Γεωδαισία

β) ~ Ανωτέρα Γεωδαισία
Υ) ΤοπογραφικαΙ
σχεδιάσει.ς
δ) ~ Αστρονομικοί προσ
διορισμοί
ε) Σχεδι.άσεις τοπογρα
φLκα/ν καΙ. γεωδαLΤΙ
κών οργάνων
στ) Φωτοτοπογραφία

ζ) Μεγάλαι γεωδαιηκαί
άσκησει;

10) τη;

Π.Μ.,
Μ.Η., Τ.Μ., Θ. Βαρούνης
Τ.Μ.Α., Α., Α.Τ.Μ.,
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.
Π.Μ.,Μ.Η.,Α.,Α.Τ.Μ.
Α.Τ.Μ.
Π.Μ., Α. Τ.Μ.
Α.Τ.Μ.

Α.Τ.Μ.
Α.Τ.Μ.

Π.Μ., Α.Τ.Μ.

ΕΙδLκη; Μηχανολο-

γία;

α) ΕΙδικη Μηχανολογία Χ.Μ.,Α.Τ.Μ.,Τ.Σ.Χ.Μ.
β) θεωρία
σκευη

μηχανών

καΙ

Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.

11) τη; Έφηρμοσμένη; ΜηxaVLxij;
β) Άεροδυναμικη

Α.Κουτσοκώστας

κατα-

άνυψωηκών

α) ~Eφηρμoσμένη
χαηκη

Δ. Λαμπαδάριος

Φ. Θεοδωρ(δης

Μη- Π.Μ., Μ.Η.,
Τ.Μ.Α., Α.

Τ.Μ.,

Μ.Η .• Τ.Μ., Τ.Μ.Α.

.

~-

~
~?
"ι

\

-
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&
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ΕΙΣ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΚΑθΗΓΗΤΑΙ

12) της;

'Εφηρμοσμένης; Σ'tαηκης; καΙ Σιδηρών xa'ta-

σκε"ών

α ,\ ~Eφηρμoσμένη
,

Ν. Κι'tσίκης

Σ'tα-

Π.Μ.

"ικη

β) Σιδηραϊ: κα'tασκε"αΙ

Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ., Α.

της; Θεωρίάς; καί Κατασκε"ης; ήλεκτρικών Μηχανών, ήλεκτρικών Μετρήσεων καΙ ήλεκτρικών Σιδηροδρ6μων
α) Θεωρία
καΙ xa'tuσκε"η ήλεκτρικών μη-

13)

Γ. ΣαΡΘ6πο"λος;

χανών
Μ.Η.
β) -ΗλεκτρικοΙ σιδ)μοι
καΙ τροχι6δρομοι
Μ.Η.
γ) Θεωρία ήλεκτρικών
οργάνων καΙ ήλεκτρικών μετρήσεων
Μ.Η.
δ) -Aσκήσει~ εν τφ ηλεκτρικφ εργαστηρίφ Μ.Η.
~

14)

της; Θεωρητικης Μηχα-

Κ. Γεωργιχ6πο,,-

νιχης;

α) Στοιχε'Lα Θεωρητικης; Χ.Μ., Α.Τ.Μ.,
Μηχανικης;
Τ.Σ.Χ.Μ.
β) Θεω"ηηκη Μηχα- Π.Μ., Μ.Η.,
νικη
Τ.Μ.Α., Α.

λος;

Τ.Μ.,

της; Θεωρηηκης 'ΚαΙ Γενικης; ~Hλεκτρoτεxνίας 'ΚαΙ

15)

της ήλεκτρικης; Τηλεπικοινωνίας;

α) Θεωρητικη καΙ Γενι- Π.Μ.,
Μ.Η.,
Τ.Μ.,
'lf.ra 8Ηλέκτροτεχνία
Τ.Μ.Α., Χ.Μ.,
Τ.Σ.Χ.Μ.
β) 'Ηλεκτρική Τηλεπικοινωνία
Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.

16) της; θεωρητικης; Μηχ α νολογίας;

17)

Μ.Η.,

Τ.Μ.,

Κ. Γ6"ναράκης;

ΤΜ.Α. Α. Μιχαλ6πο"λος

της; KaTaa'lf.E"ii, {}εQμο-

κινητήρων

μηχανών

iι3ροκινηtήρων

καΙ

Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.

Α. Μελέγχοβιτς;

- 74ΕΔΡλΙ
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των κεντρικων στα&
μων παραγωγης ήλεκτρι
κης ενεΡΥείας, μεταφοράς
καΙ διανομης αύτης
α) ΚεντρικοΙ στα-Β-μοΙ
παραΥωγης ήλeκτρι
Μ.Η.
κης ενεργείας
β) Θεωρία καΙ 'ίιπολογι
σμος μεταφοράς καΙ
διανομης ήλεκτρικης
Μ.Η.
ενεργείας

ΚλθΗΓΗΤΑI

18)

19)

Α.

της Κτιριολογίας

των λι-Β-ίνων καΙ ξuλί·
νων γεφuρων, τοίχων άν
ΤΙΘ'τηρίςεως καΙ -Β-εμελιώ

Κ. Στάμο\)

Ε. Κριεζης.

20)

σεων

α) θεμελιώσεις,
τοίχοι
άντιστηρίξεως καΙ εί
σαγωγη είς την γε
Π.Μ.
φuροποιtαν
β) Λί-Β-ιναι καΙ ξύλιναι
γέφuραι, ίκριώματα Π.Μ.
Α.Τ.Μ.
γ) Τεχνικα εργα

Κ. Πανταζης

!

της Μεταλλοuργίας καΙ
Η. Γούναρη;
Μεταλλεuτικης
α) MstaAAouoyta καΙ Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.,
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.
Μεταλλογνωσία

21)

β) Μεταλλεuτική

MstaAAoyvroatct
22)

της eΟδοποιtας
α) eΟδοποιtα

β) Χωματοuργία

23)

της Οίκοδομικης
α) Οίκοδομικη

καΙ

Π.Μ.
Σ. Νομικος
Π.Μ., Α.Τ.Μ.
Π.Μ., Α.Τ.Μ.
Ε. Κριεζης

Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ.,
Τ.Μ.Α., Α., Α.Τ.Μ.

* Δι' άνα3έο εως 'Ιης διδασκαλίας.

Ι

<

ι'

Ι

ΕΔΡΑΙ-ΜΑθΗΜΑ ΤΑ

β) ΣτοιχεΤα σΑρχιτεκτο-

κης

24)

της σΟργανικης Χημε(ας
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Π.Μ.
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ Μ.

της σΟργανικης Χημι
κης Τεχνολογ(αι;
α) ·Οργανική
Χημική
Τεχνολογ(α
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.
β) Γεωπονική Χημε(ιι
Α.Τ.Μ.

25)

26)

της σΟρυκτολογ(ας- Πε-

τρογραφίας-Γεωλογ(ας
α) σΟρυκτολογία

Ι

λογίαι; καΙ Πετρογρα-

ι

φίαι;
γ) ΟΕδαφολογία

ι

Ι

i

,

ι,

Ι:
Ι

ι. Γαζόπουλος

Κ. Βέης

Ι. Δοανίδηι;
Π.Μ., Χ.Μ., Α.Τ.Μ.

β) Στοιχε'Lα Γεωμορφο-

,ι

,

Πε-

τρογραφία-ΓεωλογΙα

: Ι

ι

-

ΚΑθΗΓΗΤΑΙ

Α.
Α.Τ.Μ.

τηςΠαραστατικης καΙ
Προβολικης Γεωμετρίαι;
Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ.,
α)Παραστατική
καΙ
Προβολική ΓεωμετρΙα Τ.Μ.Α., Α., Α.Τ.Μ.
β)Προοπτική καΙ Σκια
Α., Α.Τ.Μ.
γραφία

27)

28)

της ΠΕιραματικης

Φυ

σικης

29)

της Πολιτικης

μίας

Ι. Χατσόπουλοι;

Π.Μ., Μ.Η.,
Τ.Μ., Κ. Μαλτέζος
Τ.Μ.Α., Α.,
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.

A:r.M.,

Οίκονο-

Σ. Κορώνηι;

α) Πολιτική Οίκονομία Π.Μ., Μ.Η., Α.,Χ.Μ.,
Α.Τ.Μ.,Τ.Μ., Τ.Μ.Α.,
β) ΣτοιχεΤα Δικαίου
Τ .Σ;Χ.Μ.

30)

ει) Σιδηροδρομική

β) σΕκμετάλλευσις

δηροδρόμων

31)

Δ.

της Σιδηροδρομικης
Σι-

του Σιδηροπαγούς Σκυ-

ροδέματος

Π.Μ.

Πρωτοπαπα
δάκης

Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ.,
Π.

Π.Μ., Α.

Παρασκευό

πουλος

ΕΔΡΑΙ- ΜΑθΗΜΑΤΑ

Τών Στοιχείων
νών καΙ λεβήτων
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ΣΧΟΛΑΙ & ΤΜΗ ΜΑ ΤΑ Ι

ΕΙΣ λ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤλΙ

μηχα

32)

ΚΑθΗΓΗΤΑ;Ι Θεοφανόπου_
λος

α) Στοιχεία
μηχανών
μετ' άσκήσεων
Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.
β) •Αντλίαι, λέβητες,
(lτμάμαξαι
Μ.Η.,Τ.Μ.
γ) ΠρακτικαΙ άσκήσεις
εν τ~ μηχανουργείφ Μ.Η., Τ.Μ., Τ.Μ.Α.

της "Υδραυλικης καΙ
τών "Υδραυλικών "Έργων
α) "Υδραυλικη
β) "Υδραυλικα εργα
Υ) ΓεωΡΥικη"Υδραυλική

33)

Α. Σίνος

Π.Μ., Α.Τ.Μ.
Π.Μ., Α.Τ.Μ.
Α.Τ.Μ.

τη; Φυσικη; Χημείας
καΙ 'Εφηρμοσμένης Ή
λεκτροχημείας
α) Φυσικη Χημεία καΙ
εφαρμογαΙ αύτης είς

34)

την

Π. Ζαχαρίας

iΊλεκτροχημείαν Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.

β) Φυσικη Χημε(α
της Χημικης Τεχνολο
γίας καΙ της Τεχνολογίας
δομησίμων καΙ εκρηκτι
κων -υλων
"Αν6ργανος Χημικη

δεν διδάσκεται

Τ.Μ.

Ι

35)

Τεχνολογία

Ι Α. Βουρνάζος
Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.

Β. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΔΡΑΙ

36) της Βλητικης
α) Βλητικη
β) Μηχανικη

ΙΑ. Παππίiς

Τ.Μ.,Τ.Μ.Α.,Τ.Σ.Χ.Μ. !
Τεχνολο

Τ.Μ., Τ.Μ.Α.
γία
γ) θεωρία πι-Β-ανοτήτων
Α.Τ.Μ.
καΙ σφαλμάτων

37)

της Διακοσμητικη;

α) Διακοσμητικη

β)Άγοοτικη

κτονικη

Άρχιτε-

,Δ. Πικιώνης

Α.

Α.Τ.Μ.

___

- . ......

--

1"

ΕΔΡλΙ·ΜλθΗΜλΤΑ

38)

,

Ι

40)

ΣΧΟλλΙ & Tf.4.HMAT λ

της Πλαστικης

ΚλθΗΓΗΤλΙ

ΕΙΣ λ ΔΙΔλΣΚΟΝΤλΙ

Α.

τη; Ζωγραφικης

39) Τών Λιμενικών εΡΥων

t,

Ι
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Ν.

•ΑσΠΡΟΥέρα
κας

Π.Μ.

Δ. Πίππας

Α.

Α. Σώχος

41) Τών σιδηρών εργων καΙ
σιδηρών γεφυρών
α) Έφηρμοσμένη Στα-

Α. Ρουσόπουλος

Τών ΣτοιχεΙων Γεωπονί

~ή
πληρωδεΙσα.
των ,σχεη~ων
~α·

Π.Μ.
τικη •
β) Σιδηραί χατιισκευαΙ Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ., Α.

Ι,

42)

ας, Γεωπονικης

Χημείας

καΙ 'Έδαφολογ(ας
α) Γεωπονικη Χημεία
β) "Εδαφολογία
Ι

43)

ι

Ι

Ι

Τών Τεχνικών CYALKOOV
Τεχνολογία τών δο-

μησίμων ύλων

Α.Τ.Μ.
Α.Τ.Μ.

δηματων αναιε6εν
Τα/ν προσα/ρινως; εΙς;

το\ις κα6η'Υητας;
κ. l{. Βέην καί.
ΔοανΙδην.

Α.

κ.

1.

Σοφιανόπου
λος

Π.Μ., Α.

ι

\

44) της Τεχνολογίας τών

Γ.

πουλος

πολεμικών άερίων

(1)

"Α ναγνωστό

Τεχνολογία πολεμΊ.-

κών άερίων
β) Τεχνολογία εκρηκτικών ύλών καΙ πυριτίδων
γ)"Οργάνωσις πυρομα

Τ.Σ.Χ.Μ.

δεν διδάσκεται

δεν διδάσκεται

χικών

Γ. ΜΑθΗΜλΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΕν·
ΘΥΝτον
τον ΕΡrΑΣΤΗΡ
ν
ΑΝΤΟΧΗΣ Υ ΛικαΝ

α) Πειραματικη dVfOXil
τών ύλικών
Π.Μ., Μ.Η., Τ.Μ.
β) Έφηρμοσμένη Μηχανικη

Υ) "Εφηρμοσμένη

Μη

χανικη καΙ Στατικη
κατασκευών

Χ.Μ., Τ.Σ.Χ.Μ.

Α. Φωτιάδης

»

:t

Α. Τ.Μ.

• "Ανά6εσις; μέρους; της; διδασκαλίας; της "Εφηρμοσμένης; Σταηκης; ιΙς;

Χ. Α. Ρουσόπουλον κατά τήν διάeκειαν της; γερουσιαστιχης; δητείας
χα6'η'Υητο\ί κ. Ν. Κιτσίχη.

του

ιόν

ταΧΤΙΧΟΟ

-

Ι

ΜλθΗΜλΤλ
Δ. ΞΕΝλΙ

Ι

ΓΛΩΣΣλΙ

Γαλλικη γλώσσα

Γραμμογραφία
γραφία

.

Γραμμογραφία
γραφία

;

ΣΧΟΛλΙ&ΤΜΗΜλΤλ Ι
ΕΙΣ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

Π.Μ.,

Τ.Μ.Α.,
Α.Τ.Μ.

Μ.Η.,
Α.,

Τ.Μ., Χ. Καραβας

Ώι F. Merkel

ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ

καΙ

καΙ

-

ΚλθΗΓΗΤΑΙ

Χ.Μ.,

Προαιρετικόν

Γερμανικη γλώσσα

Ε. ΤΕΧΝΙΚλl

Ι
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ΔIΔΑΣΚλΛQI

Καλλι- Π.Μ.,
Μ.Η.,
Τ.Μ.Α.,
Α.,
Α.Τ.Μ.

Τ.Μ.,

Ε. Γιανναρας

Καλλι

Χ. Πάντζογλος

Π.Μ., Μ.Η.,
Τ.Μ., Ε. Γιανναρας
Τ.Μ.Α., Χ.Μ., Α.Τ.Μ.

Στενογραφία

Προαιρετ'ικόν

Ι Δ. Πλάγιαννης

ΤΟΠΟΥραφικαΙ σχεδιάσει;

Π.Μ., Α.Τ.Μ.

Ι Α. Τριανταφνλ·
λου

καΙ Αύτοκινητ'ικαΙ

Δεν εχουν ύπαχ-6'Ϊί eic: εδραν τινα

oMi

•Αερο'ν αυτιλία
Μηχανική Πυροβόλων
μάτων

καΙ Βλη':'

j

,
\

Α.

Μετεωρολογία

Ι

Ι ι:';

Χ.Μ.,

~Eλευ{}ερoγραφία

S ΑεροπορικαΙ
κατασκευαΙ

\

διδάσκονται

!

ϊ1
.Ι

!

ι

ι

11

,

~

..

<

~
Ι~\,:I

~

~
ιιι.

ΜΑθΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ

ΣΧΟΛΑΣ

ΟΙ έν naQεvltioεL άΡL'ftμοΙ δηλοίίσL τόν εις τόν προηγουμενον πΙναχα 11 αυ
SOvta άρι'ftμόν της έ3ρας εΣι; ην υπάγονται τά μσ.'ftήματα, όποu άναφέQ8tαL χαΙ δ
διδάσκων ιό μάitημα xα6ηyη'tής.
λΝατ λΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛlτικαΝ

MHXANIKQN

1) ~ΑνώΤFρα Mα{tηματικα (Είσαγωγή) μετ~ άσκήσεω"

(ο

2)

Άναλυτικη Γεωμετρ(α μετ~ άσκησεων

(2)

8)

Γραφικός καί Διανυσματικός Λογισμός μετ~ άσκήσεων

(2)

4) Mα{tημαrικη Άνάλυσις μετ' άσκήσεων
5) α' . Παραστατικη καΙ Προβολικη Γεωμετρ(α

(2)
Ι μετ'

άσκήσεων

καί εφαρμογών.

β '. Παραστατικη

(27)
καΙ' Προβολική

rεωμfτρ(α

11

μετ' άσκήσεων

καΙ εφαρμογ(':\ν

6)

(27)

α'. Πειραματική Φυσική Ι μετ~ άσκήσεων

(28)

β'. Πειραματική Φυσική

(28)

11

μετ' άσιιήσεων

7) Γενική Π~ραματική Xημ~(α

(8)

8) αΙ. Θεωρητικη Μηχανική Ι μετ' άσκησεων
βΌ Θεωρητική Μηχανικη 11 μετ~ άσκήσεων
9) α'• Έq;ηρμοσμένη

Μηχανικη

εν τφ εργαστηρ(φ

Ι μετ' άσκήσεων

Άντοχης

β •~ "Εφηρμοσμένη Μηχανικη

τών

11

(14)
(14)
καΙ πειραμάτων

cYALXrov

μετ' άσκήσεων

εν τφ ερ.γαστηρ(φ Άντοχης τών Ύλικών

(11)
καΙ

πειραμάτων

(ιι)

10) α ι. Γεωδαισ(α Ι μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών
β'. Γεωδαισ(α 11 μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών
11) Όρυκτολογ(α - Γεωλογ(α - Πετρογραφ(α

(26)

12) α Ό Οίκοδομικη Ι μετ' άσκήσεων
β'. Οίχοδομιχη 11 μετ' άσκήσεων

(23)
(23)

13) ·Οδοποιtα μετ' άσκήσεων

(22)

(9)
(9)

1
- 80-

(ι5)

(29)
(29)
(9)

(*)

Δέν διδάσχβται.

-
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λΝ2ΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ2Ν·ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ2Ν

1) 'Ανώτερα μα&ηματικα (είσαγωγη) μετ' ασκήσεων

ο)

2) 'Αναλυηκη Γεωμετρία μετ' ασκήσεων

(2)

Β) Γραφικος καΙ Διανυσμαηκος Λογισμος μετ' ασκήσεων

(2)

4) Μα{}ηματικη 'Ανάλυσις μετ' ασκήσεων

(2)

5)

α'.

Παραστατικη

καΙ

Προβολικη Γεωμετρία

Ι μετ'

ασκήσεων

(27)

εφαρμογών
β'. Παραστατικη

καΙ

Προβολικη

Γεωμετρία

11

μΕΤ' ασκήσεων

καΙ

εφαρμογών

6)
7)

καΙ

(27)

αΌ Πειραματικη Φυσικη Ι μετ' ασκήσεων

(28)

β Ό Πειραμαηκη Φυσικη

(28)

Γενικη Πειραματικη

11

μετ' ασκήσεων

Χημεία

(8)

8) αΌ Θεωρητικη Μηχανικη Ι μετ' ασκήσεων

(14)
(14)

" βΌ Θεωρητικη Μηχανικη 11 μετ" ασκήσεων

9) α Ό Έφηρμοσμένη Μηχανικη Ι μετ' ασκήσεων καΙ πειραμάτων' εν τφ
εργαστηρίφ αντοχης τών -υλικών

β Ό Έφηρμοσμένη Μηχανική

11

(11)
μετ' ασκήσεων καΙ πειριχμάτων

εν τφ

εργαστηρίφ αντοχης τών -υλικών

(11)

10) Γεωδαισία δια Μηχανολόγους μετ' ασκήσεων καΙ εφαρμογών

(9)

11) Θεωρητικη μηχανολογία μετ' ασκήσεων καΙ εφαρμογών Εν τφ μηχανολογικφ εΡΥαστηρίφ
(16)

12)

Στοιχεία Μηχανών μετ' ασκήσεων

(32)

13) Άντλίαι, Λέβητες, Άτμάμαξαι

(32)

14) αΌ Θεωρία καΙ κατασκευη ανυψωτικών μηχανών Ι μετ'ΙΙσκήσεων
β'. θεωρία καΙ κατασκευη ανυψωτικών μηχανών 11 μετ'ασκήσεων

(10)
(10)

15)
16)

α'. Κατασκευη θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινητήρων Ι

(17)

β'. Κατασκευη θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινητήρων 11

(17)

αΌ Θεωρητικη καΙ Γενικη Ήλεκτροτεχνία Ι μετ' ασκήσεων

(15)
(15)

β'. Θεωρητικη καΙ Γενικη Ήλεκτροτεχνία

17)

11 μετ' aσκήσεων

Ήλεκτρικη Τηλεπικοινωνία μετ' ασκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρ-

μογών

18) Σιδηραί κατασκευαΙ μετ' ασκήσεων
19) ΟΙκοδομική Ι μετ' ασκήσεων

(15)

02,41)
(23)

-
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20) ΆεροδυναμιΧή μετ' άσκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογών

(11)

21) ΠαθητικαΙ Άντιστάσεις μετ' εφαρμογών

(7)

22) α'. Χημικη Τεχνολογία (~αυσίμων, λιπαντικών κλπ.) Ι μετ' άσχήσεων(*)
βΌ Xημικ~ Τεχνολογ(α' ΙΙ μετ' άσκήσέων (*)

'.

•

23) Φυσικη Χημεία(*)

24)

(34)

Μεταλλουργία καΙ ΜεταλλΟΥνωσία μετ' άσκήσεων

(21)

25) Έκμετάλλεuσις Σιδηροδρόμων

(30)

26) Πειραματικη 8Αντοχη Ύλικών μετ ασκήσεων (μάθημα πειραματιχον
διδασκόμενον {,πα τοίί διεu{}uντοu τοίί εργαστηρίου άντοχης ύλιχων)

27) Θεωρία ήλεκτρικών οργάνων καΙ ήλεκτρικων μετρήσεων

(13)

28) ΘεωQία καΙ χατασxεuη ήλεκτρικων μηχανων

(13)

29)

ΉλεκΤQΙΚΟΙ σιδηρόδρομοι και τροχιόδρομοι μετ' άσκήσεων

30) Άσκήσεις εν τφ ήλεκτρικφ εργαστηQίφ

31)

(ι 3)

.

(13)

Θεωρία καΙ ύπολογισμας μεταφοράς καΙ διανομης ήλεκ'fρικης ενερ-

γείας

32)

(18)

Κεντρικοι στα{}μοΙ παραΥωΥης' fιλεκτρικης ενεργείας καΙ σταθ-μοΙ

μετατροπης αίιτης μετ' άσκήσεων

\-

(18)

~3) α'. ΆεροποριχαΙ καΙ αίιτοκινητικαΙ κατασxεuαΙ Ι μετ'άσκήσεων
β'. ΆεροπορικαΙ καΙ αίιτοκινητικαΙ κατασκεuαΙ

(*)
11 μετ'άσκήσεων (*)

34) Μετεωρολογία μετ' άσκήσεων '(*)

35) Άεροναυτιλiαμετ' άσκήσεων (*)
36) Πολιτικη Οίκονομία

(29)

37) ΣΤΟΙΧΕία Δικαίου και Τεχνικη Νομοθ-εσ(α

(29)

38) Μηχανική Τεχνολογία

(36)

39) α Ό Βλητικη Ι μετ' άσκήσεων
β'. Βλητική 11 μετ' άσκήσεων
Υ" Βλητική' ΠΙ μετ' άσκήσεων

(36)
(36)
(36)

40>

Μηχανική πυροβόλων και βλημάτων (*)

41) ΠρακτικαΙ άσκήσεις εν τφ μηχανουργείφ μετα σχεδιάσεων στοιχείων
μηχανφν
(32)

(.)

//

Δένδιδάσκεται

'<
-
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42)

Γραμμογραφία καΙ Καλλιγραφία

43)

·EΛΕU-B-ερoγραφία

44)

Εέναι γλωσσαι

45) Φυσικη άγωγή (*)
46) Στενογραφία (προαιρετικον)
Πρός

άπόκτ/σιν

διπλώματος

Μηχανολόγου

- 'Ηλεκτρολόγου, οΙ CJΠoυδασταί
22. 23, 33, 34, 35,

άπαλλάσσονται τijς 'ίιποχρεωτικης παρακολου6ήσεως των 'ίιπ' άρι'6'.

38, 39

καί

40

μα{tημάτων του ώς άνω πίνακος.

ΤΜΗΜλ

MHXANOAOrS2N (**)

1) Άνώτερα Μα{}ηματικα (είσαγωγη) μετ' άσκήσεων

(1)

2)

'Άναλυτικη Γεωμετρία μετ' άσκήσεων

(2)

3)

Γραφικος καΙ Διανυσματικος Λογισμος μετ' άσκήσεων

(2)

4) Μα{}ηματικη Άνάλυσις μετ' άσκήσεων
5)

α'. Παραστατικη και

Προβολικη

(2)

Γεωμετρία Ι

μετ'

άσκήσεων και

εφαρμογών
β Ό Παραστατικη

(27)
καΙ

Προβολικη Γεωμετρία· ΙΙ

μετ

'3
'
ασκησεων

εφαρμογών

6)

(27)

αΌ ΠΕιραματικη Φυσικη Ι μετ' άσκήσεων

(28)
(28)

β'. Πειραματικη Φυσικη ΙΙ μετ' άσκήσεων

7)

,

και

Γενικη Πειραματικη Χημεία

(8)

8) αΌ Θεωρητικ'iι Μηχανικη Ι μετ' άσκήσεων

(14)

β Ό Θεωρητική Μηχανική ΙΙ μετ' άσκήσεων

(14)

9) α'. ·Εφηρμοσμένη Μηχανικη Ι μετ' άσκήσεων καΙ πειραμάτων

(11)

εν τφ εργαστηρίφ άντοχης τών ίιλικών

β'. 'Εφηρμοσμένη Μηχανικη ΙΙ μετ' άσκήσεων

καΙ πειραμάτων

έν τφ εργαστηρίφ άντοχης τών ίιλικών

10) Γεωδαισία δια Μηχανολόγους μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών

(ιι)

(9)

ιι) Θεωρητικη Μηχανολογία μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών εν τφ
μηχανολογικφ εργαστηρ(φ

(*) Δέν διδάσκεται
(**) "Υπάγεται εΙς τήν άνωτάτην σχολήν Μηχανολόγων - Ήλεκτρολόγων

(16)

~

12)

ι
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Στοιχεία Μηχανών μετ' ασκήσεων

(32)
(32)

13) Άντλίαι, Λέβητες, 3Ατμάμαξαι

14) αΌ Θεωρία καΙ κατασκευή ανυψωτικών μηχανών Ι μετ 3 ασκήσεων (10)
β Ό Θεωρία καΙ κάτασκευή ανυψωτικών μηχανών ΙΙ μετ 3ασκήσεων (lQ)
15) α Ό Κατασκευη Θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινητήρων Ι

(17.)
(17)

βΌ Κατασκευη Θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινητήρων ΙΙ

16) α Ό Θεωρητικη καΙ Γενικη 3Ηλεκτροτεχνία Ι μετ3 ασκήσεων και εργαστηριακών εφαρμογών
(ι 5)
β Ό Θεωρητικη καΙ Γενικη 3Ηλεκτρ οτε χν ία ΙΙ μετ' άσκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογών

(15)

17) Ήλεκτρικl) Τηλεπικοινωνία μετ' ασκήσεων και εργαστηριακών εφαρμογών
(15)
18) Σιδηραί κατασκευαΙ μετ' ασκήσεων
(12,41)

19) Οίκοδομικη Ι μετ ασκήσεων

3

(23)

3

20) 'Αεροδυναμικη μετ ασκήσεων καΙ εργαστηριακων εφαρμογών
21) Πα{)ητικαΙ 3Αντιστάσεις μετ' εφαρμογών

(11)
(7)

2~) αΌ Χημικη Τεχνολογία (καυσίμων ι λιπανrικών κλπ.) Ι μετ' ασκήσεων (*)
β Ό Χημική Τεχνολογία (καυσίμων, λιπαντικφν κλπ.) ΙΙ μετ' ασκήσεων (*)

23) Μεταλλουργία καΙ Μεταλ/ΟΥνωσία μετ' ασκήσεων

24)

(21)

Έκμετάλ/ευσις Σιδηροδρόμων

25) Πειραματικη Άντοχη

Ύλικών

(30)
μετ ασκήσεων

(πειραματικον μάil-ημα

διδασκόμενον (,πό τοϋ διευ{h,ντοu του εργαστηρίου αντοχης -υλικών)

26) ΆεροπορικαΙ και ΑύτοκινητικαΙ κατασκευαί ΙΙ μετ' ασκήσεων (*)
27) Μετεωρολογία μετ' ασκήσεων (*)
28) 'Αεροναυτιλία μετ ασκήσεων (*)

3

29) Πολιτικη ΟΙκονομία

(29)

30) Στοιχεία Δικαίου καΙ Τεχνικη Νομο'3εσία

(29)

31) α'. Βλητικη Ι μετ' ασκήσεων

(36)
(36)
(36)

~~p~~~ία

~

β'. Βλητικη 11 μετ ασκήσεων
γ'. Βλητικη 111 μετ' ασκήσεων
3

(*) Δέν διδάσκεται

.....

-

~

- 8533)

Φυσικ-η Χημεία (*)

34)

Μηιανικ-η πυροβόλων καΙ βλημάτων(*)

35)

ΠρακτικαΙ

άσκήσεις έν τφ μηχανουργείφ μετα σχεδιάσεων

στοιχείων

μηχανών

(32)

36)

Γραμμογραφία καΙ Καλλιγραφία

37)

Έλευ{}ερογραφία

38)

Ξέναι γλώσσαι

39) Φυσικη Άγωγη (*)
40) Στενογραφία (προαιρετικον)
Οί δυνάμει τού νόμου
σο\'ται τiίς

.5β. 6α,

40.

7,

ίιποχρεωτικης

8α,

10,

4785

άξιωματικοι

- σπουδασταί

παρακολου'6ήσεως και έξετάσεως

14β, 15β,

18, 19, 24,

Οί λοιποί σπουδασταί τού Τμήματος

26β,

άπαλλάσ

εΙς τά μαθήματα Ι, 5αί

27, 28,29, 30, 32, 36, 37, 38, 39,
31, 33

καί

34.

MHXANOAOr2N - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (**)

1) Άνώτερα Μα{}ηματικα (εισαγωγη) μετ' άσκήσεων

(1)

2) Άναλυτικη Γεωμετρία μετ" άσκήσεων

(2)

3) Γραφικος καΙ Διανυσματικος Λογισμος μετ' άσκήσεων

(2)

4) Μα{}ηματικη Άνάλυσις μετ' άσκήσεων

(2)

.5)

α'. Παραστατικη καΙ Προβολι,!-η Γεωμετρία Ι μετ' άσκήσεων και εφαρ-

μογων
β'. Παραστατικη
εφαρμογων

(27)
καΙ Προβολικη

Γεωμετρία

ΙΙ μετ' :άσκήσεων

6) α'. Πειραματικη Φυσικη Ι μετ' άσκήσεων
β'. Πειραματικη Φυσικη ΙΙ μετ" άσκήσεων

1) Γενικη Πειραματικη Χημεία
8) α'. Θεωρητικη Μηχανικη Ι μετ' άσκήσεων
β'. Θεωρητικη Μηχανικη ΙΙ μετ' άσκήσεων

(*) Δεν διδάσκεται
(**) Ύπάγεται εi.ς τήν άνωτάτην σχολήν Μηχανολόγων· ΉλεκτροΛόγων .

.......

"..

..... --.

χα

άπαλλάσσονται της ύποχρεωηκης παρακο

λου6ήσεως και έξετάσεως εi.ς' τά μα'6ήματα 22β,

ΤΜΗΜλ

τού Τμήματος,

καΙ

(27)
(28)
(28)
(8)
(14)
(14)

-
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9) α'. Έφηρμοσμένη Μηχανική Ι μετ' ασκήσεων καΙ πειραμάτων
εν ιφ εργαστηρίφ ανιοχης ~λικών

.

( )

β'. 'Εφηρμοσμένη Μηχανικη ΙΙ μετ' ασκήσεων καΙ πειραμάτων
εν τφ εργαστηρίφ αντοχης ύλικών

Ι1

(ι ι)

10) Γεωδαισία δια Μηχανολόγους μεr' ασκήσεων καΙ εφαρμογών

(9)

11) Θεωρητικη Μηχανολογία μεε' ασκήσεων καΙ εφαρμογών εν τφ
μηχανολογικφ εργαστηρίφ

(ι Η)

12) Στοιχεία Μηχανών μετ' ασκήσεων

(32)

13) α'. θεωρία καΙ κατασκεuη ανυψωτικων μηχανών Ι μετ' ασκήσεων (ΙΟ)
β'. Θεωρία καΙ κατασκευη ανυψωτικών μηχιι,νών 11 μετ"ασκήσεων (10)
14) α'. Kατασκεuη Θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινητήρων Ι

(17)

β'. Kατασκεuη Θερμοκινητήρων καΙ Ύδροκινήτήρων ΙΙ

(17)

15) α'. Θεωρηηκη καΙ Γενικη 'Ηλεκτροτεχνία Ι μετ' ασκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογών

(15)

β'. Θεωρητικη καΙ Γενικη Ήλεκτροτεχνία ΙΙ μετ"ασκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογων

(15)

16) Ήλεκτρικη Τηλεπικοινωνία Ι μετ" ασκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογών

(15)

17) Οίκοδομικη Ι μετ" ασκήσεων

(23)

18) Άεροδυναμικη μετ' ασκήσεων καΙ εργαστηριακών εφαρμογών

(ι J)

19) Πα{)ητικαΙ αντιστάσεις μετ" εφαρμογιί>ν

(7)

20) α '. Χημική Τεχνολογία (καυσίμων, λιπαντικών κλπ.) Ι μετ" άσκήσεων(*}
βΌ Χημικη Τεχνολογία (καυσίμων, λιπαντικών κλπ.) ΙΙ με(?~κήσεω\'(*}

21) Μεταλλουργία καΙ Μεταλλογνωσία μετ; ασκήσεων

(21)

22) Πειραματική "Αντοχη Ύλικών μετ' ασκήσεων (πειραματικσν μά{lημα
διδασκόμενον όπα του διεu{h,ντου του εργαστηρίου αντοχης ύλικων}
23 )

"Α εροπορικαι" και αυτοκινητικαι
,
, κατασκευαι,
α.

Ι

μετ,"
ασκη'σεων

(*)

β'. ' ΑεροπορικαΙ καΙ αύτοκινητικαΙ κατασκεuαι. ΙΙ μετ'ασκήσεων (*)

24) Μετεωρολογία μετ" ασκ~σεων (*)
25) Άεροναυτιλία μετ' ασκήσεων (*)
26) Πολιτική Οίκονομία
(29)

27) Στοιχεία Δι~αίoυ καΙ Τεχνικη Νομο-3εσία

(*)

Δέν διδάσκεται

"'- -_.

";';"7'

-

R7-

28)

Μηχανική Τεχνολογία

(36)

29)

ΠρακτικαΙ dσκήσεις εν τφ μηχανουργείφ

(32)

30) Γραμμογραφία καΙ. ΚαλλιγQαφία

31)

Έλευ3ερογραφία

32) Ξέναι γλώσσα ι

33) Φυσική ·ΑγωΥή (*)

34) Στενογραφία (προαιρετικον)

ANQT λΤΗ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝαΝ

1) ·Ανώτερα Μα3ηματικα (εισαγωΥή) μετ· dσχήσεων

(1)

2) αΌ Παραστατική καΙ Προβολική Γεωμετρία Ι μετ' dσκήσεων καΙ
εφαρμογών

(27)

β Ό Παραστατική καΙ Προβολική Γεωμετρία

11 μετ·dσχήσεων καΙ

εφαρμογών

(27)

3) Προοπτική καΙ Σκιαγραφία μετ· άσκήσεων

(27)

4) Πειραματική Φυσική

(28)

5) Γενικη Πειραματικη Χημεία
6)

(8)

(14)

Στοιχεία Θεωρητικης Μηχανικης μετ· άσκήσεων

7) ·Εφηρμοσμένη Μηχανική Ι μετ. dσκήσεων

(11)

8) αΌ Οίκοδομικη Ι μετ· άσκήσεων

(23)

β .. Οίκοδομική

11

(2~)

μετ· άσκήσεων

( I~)

9) KΤLριoλoγία μετ· άσκήσεων
10) α Ό •ΑΡΧΙΤΕΚτονική Μορφολογία καΙ Ρυ{}μολογία Ι μετ· dσκήσεων
βΌ ·Αρχιτεκτονικη Μορφολογία καΙ Ρυ{}μολογία 11 μετ' άσκήσεων

(4)
(4)

γ', ·Αρχιτεκτονικη Μορφολογία καΙ Ρυ{}μολοΥία

(4)

11) Διακoσμηtικη μετ· dβ'Κήσεων
12)

111

μετ· dσκήσεων

;

(37)

Γενική eloτoQCa της Τέχνης καΙ Αισ{}ητική (*)

13) Σιδηραί κατασxεuαΙ Ι μετ' άσκήσεων
14) Σιδηροπαγες σκυρόδεμα Ι μετ' άσχήσεων .

(*)

Δεv δι.δάσχεται

(12,41)
(31)

-
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15) Τεχνολογία των δομησίμων ύλων μετ" ασκήσεων
16) Γεωδαισία δι" αρχιτέκτονας καΙ μηχανολόγους μετ" ασκήσεων καΙ

(4~)

εφαρμογων

17) Στοιχεία Γεωμορφόλογίας καΙ Πετρογραφίας
18)

Ζωγραφικη

(9)
(26)

(38)

1Η) Πλαστικη

20) Πολιηκη Οίκονομία
21) Στοιχεία Δικαίου καΙ Τεχνικη Νομο{}-εσία

(40)
(29)
(29)

22) Γραμμογραφία καΙ Καλλιγραφία
23)

Ξένα ι γλωσσαι

24)

Φυσικη Άγωγη

(*)

25) Στενογραφία (προαιρετικον)

λΝ2ΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ λΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡλφαΝ MHXANIKQN

1) Άνώτερα Μα{}ηματικα (είσαγωγη) μετ" ασκήσεων

ω

2) Άναλυτικη Γεωμετρία

(2)

3)

Σφαιρικη Τριγωνομετρία

4) Θεωρία των πι{}-ανστήτων καΙ σφαλμάτων
5)

Μα{}ηματικη Άνάλυσις

6)

α'. Παραστατικη καΙ Προβολική Γεωμετρία Ι μετ" ασκήσεων καΙ
εφαρμογων

ω

(3l5)
(2)
(27)

β'. Παραστατική καΙ Προβολικη Γεωμετρία Η !ιετ" ασκήσεων καΙ
εφαρμογων

7) προοπτικη καΙ Σκιαγραφία μετ" ασκήσεων

(27)
(27)

8) α Ό Πειραματικη Φυσικη Ι μετ" ασκήσεων
β'. Πειραματικη Φυσική 11 μετ" ασκήσεων

(28)
(28)

9) Στοιχεία Θεωρητικης Μηχανικης μετ" ασκήσεων

(14)

10) Γενικη Πειραματική Χημεία
11) 'Ορυκτολογία-Γεωλογία-Πετρογραφία

(*)

Δέν διδάσκεται

(8)
(26)

-
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12)

Είδικη Μηχανολογία μετ' άroιήσεων

13)
14)

Βοτανικη μετ' άσκήσεων

15)

Έφηρμοσμένη Μηχανικη καΙ Στατική κατασκευων μετ'άσκήσεων (μά-&η

(10)
(δ)

Στοιχεία γεωπονίας, γεω:ιιονικης χημείας καΙ εδαφnλογίας

μα διδασκ6μενον ύπσ του διευ{)υντου του

εργαστηρίου

(25,42)
αντοχης των

ύλικων)
α'. Γεωδαισ(α Ι μετ' άσκήσεων και εφαρμογων

(9)

β'. Γεωδαισία ΙΙ μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών

(9)

17)

'Ανωτέρα Γεωδαισία μετ' άσκήσεων καΙ εφαρμογών

(9)

18)

ΜεΥάλαι ΓεωδαιτικαΙ άσκήσεις

(9)

19)

Οίκοδομικη Ι μετ' άσκήσεων

(23)

20)

Τεχνικά εργα μετ' άσκήσεων

(20)

21)

Χωματουργία μετ' άσκήσεων

(22)

22)

Όδοποιtα μετ' ασκήσεων

(22)

23)

~Yδραυλικη

(33)

24)

CΥδραυλικα εργα

(33)

25)

Γεωργικη Ύδραυλική μετ' ασκήσεων

(3i))

16)

26) Άγροτικη 'Αρχιτεκτονική
27) Σχεδιάσεις τοπογραφικών και γεωδαιτικών όργάνων
28)

Είδικη <Υγιεινη

(37)
(9)
(6)

29) Πολιτικη Οίκονομία

(~9)

30) Στοιχεία Δικαίου καΙ Τεχνικη Νομο-3'εσία

(29)

31) Γραμμογραφία καΙ Καλλιγραφί.α

32) ΈΛΕU3ερoγραφία
33) ΤοπογραφικαΙ σχεδιάσεις
34) Εέναι γλώσσα ι
35)

Φυσικη 'Άγωγή

(*)

36) Στενογραφία (προαιρετικόν)

(*)

Δέν διδάσκεται

37)

90

Άσκήσεις, αστρονομικοΙ προσδιορισμοΙ

38) Φωτοτοπογραφία εναέριος καΙ επίγειος (ασκήσεις ύπαγόμεναι είς Πι

έδραν Γεωδαισίας)

ANQT ΑΤΗ

ΣΧΟΛΗ

(9~

ν

(9)

XHMIKQN MHXANIKQN

1) •Ανώτερα Μα{)ηματικα. (είσαγωγη) μετ' ασκήσεων
2) α'. Πειραματικη Φυσικη μετ' ασκήσεων ι
β'. Πειραματικη Φυσικη μετ' ασκήσεων ΙΙ
Η) Στοιχεία Θεωρητικης Μηχανικης μετ' ασκήσεων

4)

Γενικη Πειραματικη Χημεία μετ' ασκήσεων

i)

Όργανικη Χημεία μετ' ασκήσεων

β) Άναλυτικη Χημεία μετ' ασκήσεων

ω
(28)
(~8)

(14)
(8)

(24)
ω)

7) Φυσικη Χημεία καΙ εφαρμογαΙ αύτης εις την Ήλεκτροχημείαν
μετ' άσκήσεων

(34)

8) Άνόργανος Χημικη Τεχνολογία μετ' ασκήσεων

(35)

~I) Όργανικη Χημι)lη Τεχνολογία μετ' ασκήσεων

(25)

ΙΟ)Ι>ρωματοχημεία καΙ Ιυμοχημεία μετ' ασκήσεων

(6)

11) Βοτανικη μετ' ασκήσεων

(5)

12) Γεωλογία- Όρυκτολογία-Πετρογραφία

(26)

13) Μεταλλουργία καΙ Μεταλλογνωσία μετ' ασκή~εων

(2 ι)

14) ΕΙδικη Μηχανολογία μετ' άσκήσεων

(10)

1i) Θεωρητικη καΙ Γενικη Ήλεκτροτεχνία μετ' εργαστηριακων εφαρμογων

(ι 5)

16) Πολιτικη ΟΙκονομία

(2Η)

17) Στοιχεία Δικαίου καΙ Τεχνικη Νομο-&εσία

(29)

18) Γραμμογραφία, Έλευ-θερογραφία, Καλλιγραφία
19) Ξένα ι γλώσσαι
20) Φυσικη Άγωγη (*)
21) Στενογραφία (προαιρετικον)

(*)

Δεν διδάσκεται

,

ι

-
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ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙQΤΙΚQΝ ΧΗΜΙΚΟΝ

MHXANIKQN (**)

S

1) Άνώτερα Μα{)ηματικα (είσαγωγη) μετ άσκήσεων

(1)

2) Μα{)ηματικη SΑνάλuσις μετ άσκήσεων

(2)

S

3) α' Πειραματικη Φυσικη Ι μετ"άσκήσεων
Πειραματικη Φυσικη

11

μετSάσκήσεων
S

4) Γενικη Πειραματικη Χημεία μετ άσκήσεων
S

5) Στοιχεία Θεωρητικης Μηχανικης μετ άσκήσεων
Ι,

6)

Όργανικη Χημεία με,,' άσκήσεων

7) Άναλυτικη Χημεία μετ' άσκήσεων

ι

\

(~8)

(28)
(8)
(14)

(24)
(3)

8) Φυσικη Χημεία μετ' άσκήσεων

(34)

9) Άνόργανος Χημικη Τεχνολογία μετ' άσκήσεων

(35)

10) Μεταλλουργία καΙ Μεταλλογνωσία μετ'άσκήσεων

(i 1)

11) Είδικη Μηχανολογία μετ' ασκήσεων

(Ι Ο)

12) α' Θεωρητικη καΙ Γενικη Ήλεκτροτεχνία Ι μετ' άσιιήσεων

(15)

β' Θεωρητικη καΙ Γενικη SΗλεκτροτεχνία ΙΙ μει:' άσκήσεων

13) Πολιτικη Οίκονομία

(15)

(2U)

14) Φυσικη SAyroyYι (*)
15) Πειραματικη 'Αντοχη τών "Υλικών μετ' άσκήσεων
16) Τεχνολογία εκρηκτικών ύλών και πυριτίδφν μετ' άσκήσεφν (*)

(44)

Ι 7) Τεχ.νολΟΥία πολεμικG>ν άερίων μετ' άσκήσεφν

(44)

18) Μηχανικη πυροβόλων καΙ βλημάτων (*)
19) Όργάνφσις πυρομαχικών (*)

(44)

20) Βλητικη

(36)

21) Τεχνολογία δερμάτφν καΙ υφαντικών ύλών
22) Στενογραφία (προαιρετικον)
(*) Δέν διδάσχεται
(**) "Υπάγεται εις

την άνωτάτην σχολην Χημικών Μηχανικών

(6)

ιν.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

ΤΟΥ

Ε. Μ. Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

§ Α.- ΔIΟΙΚΗΤιΚΟΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

ΠΡΥΤΑΝΙΣ:

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΝΟΣ

ΣνΓΚΛΗΤΟΣ
Κοσμήτορες; :

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Α. Σ. Πολιτικών Μηχανικών

Γ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α. Σ. Μηχrr.νολόγων-Ήλεκτρολόγων

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Α. Σ. Άρχιτεκτόνων

Σ. ΧΟΡΣ

Α. Σ. Χημικών Μηχανικών

Ι.

Α. Σ. 'Αγρονόμων καί Τοπογράφων Μη-

ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

χανικών

Συγκλητικοί:

Σ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Α. Σ. Πολιτικών Μηχανικών

Κ. ΣΤΑΜΟΥ

Α. Σ. Μηχανολόγων··Ηλεκτρολόγων

Ε. ΚΡΙΕΖΗΣ

Α. Σ.

Θ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Α. Σ. Χημικών Μηχανικών

Ι.

Α. Σ. Άγρονόμων καί Τοπογράφων Μη

ΔΟΑΝΙΔΗΣ

•Αρχιτεκτόνων

χανικών

ΔIΕνθΥΝΣΙΣ

Διε"it'tιντ/ς; :

Π. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

rραμματείς; :

Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥ ΛΟ:Σ
Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

(*)

ΠΑΡΑ:ΣΧΗ:Σ

ΔIΕνθΥΝΣΙΣ
Διεtήhtντής;

ΛοΥιστής;:

Π. ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ

:

rραμματεvι;

:

Δ.

ΛΙΑΠΗ:Σ

Γ.

ΠΟΤΗΡΟΠΟΥ ΛΟ:Σ

------(*) Διεύ6υνσις:

ΛΟΓΙΣτικον

(*1

Έρμοϋ 16α

(**) Δι.εύftuνσις: Νότη Μπότσαρη 16

Ι,

ΕΠΙΤΡΟΠλΙ
Ι,

ΚΑΙ

ΕΦΟΡΙΑΙ

ι) ΔΙλΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρο; :

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Μέλη:

Ι.

ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κοσμήτωρ Α. Σ. Πoλιτ~κών Μηχανικών
Κοσμήτωρ Α. Σ. Τοπογράφων καί

'AYQC>-

νόμων Μηχανικών
Σ. ΧΟΡΣ
θ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ

Κοσμήτωρ Α. Σ. Χημικών Μηχανικών
Διεu'6vvτ/ς

Ύπηρεσίας

. Ανωτάτης

Τε

χνικης 'Εκπαιδεύσεως
Α.ΔΕΛΟΥΚΑΣ

Α. KAN~ΛHΣ

Σύμβουλος "Ελεγκτικο\ί ΣυνεδρLoυ
Τμηματάρχης

Γενικης Διευ1'hίνσεως Δη

μοσίου Λογιοτικοίί.
ι,

!

Π. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

Διευ'6υντής Γραμματείας τοίί Ε. Μ. Π.

Π.ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ

Διεu'6υντ/ς Λογιοτικοίί του Ε. Μ. Π.

'

{

2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤλΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Ι

ι

Πρόεδρος:

Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πρ~τανις

Μέ1,1:

Γ. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικός Κα{}ηγητής

,.

,.

"

S) ΕΦΟΡΙλ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Γ.ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικός Κα1>ηγητής

Σ.ΧΟΡΣ
Α. ΠΑΠΠΑΣ

Κα{}ηγητής

4) ΕΦΟΡlλ ΕΣΤΙλΤΟΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔλΣΤΩΝ
θ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Τακοι;ικος Κα{}ηΎητής

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Διευ'6υντής "Εργαστηρίου Ά ντοχης τα/Υ

Ύλικων

Π. ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ

Διεv6υντής Λογιοτιχοίί του Ε. Μ. Π.

Ε. ΣΕΡΓΙΔΗΣ

Ία1'ρός

YfEIONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ (*)
Πιιοίστάμενος;

:

Ε. ΣΕΡΓΙΔΗΣ

Ία'tρός

(*) Λειτουργεί άπό τοίί 1930 παρέχουσα δωρεάν ta'tQLxTιv περί'6αλψιν ~είς τούς
εχοντας άνάγκην 1'οιαmης, σπουδαοτάς.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕθΝΟΥΣ

ΕΠΙΚΟΙΝ2ΝΙΑΣ ΣΠΟVΔΑΣΤQΝ

ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠλΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡVΜΑΤQΝ (*)
ΠQοίΟ'fάμενος;

Ν. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ

:

ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ
Βιβλιοφ-uλας

Ι. ΣΤΑΜΙΡΗΣ

:

ΒΟΗθΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Καλλιγράφοι-Σχε-

διαO'fαί:

Α. ΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

1'. ΖΩΤΙΑΔΗΣ

Μ.

Ι'ΑΒΑΛΑΣ

Πέν'fε rραφεί,-ΔακτuλΟYl:ιcίφοi.
ΈπΙ πλtoν 25 μόνιμοι ύπάλληλοι

(γραμματείς, άκόλου-Οοι, γραφείς)

μισ&οδοτσύμενοι έκ της Ιδιαι
τέρας περιουσίας του Ε.Μ,Π.
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟΝ

nPOIQnIKON

ΕΙς άρχιεπιστάτης, εξ έπιστάται, τέσσαρες κλητήρες, ενδΈκα ύπηρέται

μεταξύ

(*) 'Ιδρύ{}η καΙ λειτουργεί πρός τόν σκοπόν δημιοιιργίας άμοιβαίας έπαφης
των σπουδαστων τού Ε. Μ. Π. καΙ των συναδέλφων των των ξένων

-άνωτάτων

τεχνικων ίδρυμάτων,

καΙ της έξυπηρετήσεως

των έπιihιμoύντων νά

φοιτήσωσιν εΙς ξένας τεχνικάς σχολάς, διά της έξασφαλίσεως εΙς αύτούς είινο'ίκων

οΙκονομικών συνfi'ηκων καΙ σημαντικων διευκολύνσεων διαμονης καί σπουδων είς τας
χώρας έ\{}α Τι σχολή.

§ Β. ΕΙς

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣ2ΠΙΚΟΝ

τόν κατωτέρω

παρατιθέμενον

πΙνακα

τοο διδακτικοίί προ

σωπικοίί, τηρείται κατά την διαδοχικην άναγραφην των όνομάτων, tι σειρά
άρχαι6τητος των Κ.Κ. καθηγητών ~ έπιμελητων.

Δι' lKaotOV έξ αύτων παρέχεται σόντομον άλλά περιεκτικόν σημεΙωμα, δια

λαμβάνον, πλην τών γενικών βιογραφικών στοιχεΙων, καί πλήρη περιγραφήν
της έπαγγελματικης καί ίδΙως της έπιστημονικης σταδιοδρομΙας αύτων.

1· -

ΕΠΙΤιΜΟΙ

ΚΑθΗΓΗΤΑΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΑΡΑθΕΟΔΩΡΗ
ΚατάγεταL εΙC ΚωνσταVΤLνουπόλεως, εγεννήitη δέ εν Βερολινφ το 1873. 1891-1895
εσπούδασε την επLσTήμην τοίί μηχανικοίί εΙΙ; την στραηωΤLκην σχολην του Βελ
γΙΟυ. 1898-1900 μηχανικος εν "Ασι.άτ ΑΙγύπτου. "ΕΠLστρέψαι; εΤτα εν Γερμανίfl
επεδόitη εκτοτε εΙς τά μαitημαΤLΚά, φοιτήσας εΙΙ; τά ΠανSΠLστ/μLα Βερολ(νου
καί Gδttingen,διδάκτcnρτ/; φιλeσoφΙας ΠιινεΠLσι;ημΙΟu Gδttingen

1904.

Λόγφ

των εύ61ις εξ άρχης σπουδαΙων εΠLστημονικων εργασLων του άνηγoρεύitη "ενω
ρΙτατα, το

1905, υφηγητης έν τφ τελευταΙφ τούτφ ΠανSΠLστημΙφ, διδάξας .άκο
(1908) εΙΙ; το ΠανSΠLστήμιον της Bonn. 1909-1920 τακηκος καitηγη
τής εΙΙ; τά γερμανικά ΠανεΠLστήμιατου Hannover (1909-1910), Breslau (19101913). Gόttingen (1913-1918, διάδοχος τοίί Fel.ix; Klein), Berlin (1918-"1920
δLάδoxoς τοίί Frobenius). 1920-1924 εν ~ΕλλάδL: 1920-1922 όργανωτής, προσ
ΟΧλήσεL έλληνLχης κυβερνήσεως, τού ΠανSΠLστημΙΟυΣμUρνης.1922-1924 xαitη
γητης των μαitημαΤLκων καί της μηχανLχης έν τφ ΠανSΠLστημΙφ •Aitηνων καί
τφ Ε. Μ. Π. Άπο 1924 taXoεLXOC; καftηγητης ΠανSΠLστημΙΟυ Μονάχου, φέρων
άπό τού 1927 τόν ΤLμηηκΟν τΙτλον τoU Geheimrat. 1928 έΠLστη μονιΧή περιο
λού&ως

δεlα εΙΙ; ΆμεΡLκήν, κατόπινπροσχλήσεcnς διαφόρων ΠανSΠLστημΙΟΟν, σεLρά δLαλέ
ξεων εΙΙ;

Harvard

unίversity καΙ

California University.

1930-193~"έν Έλ

λάδι, προσχλήσει έλληνLκης κυβερνήσεως, κυβερνητικος έπίτροπος εντεταλμένος
την βελτΙωσLν των όρων λειτoυργlαι; των πανεπιστημLακωνίδρυμάτων "Aitηνων χαί
θεσσαλονίκης. "ΕΠLστημονLΚαΙ εργασίαL: ή συγγραφική

of}εοδωρη χρονολογείταL άπο
προάγουσα

τούς JtOLxlAoυc;

toii 1903.

"Εξηκοντάς

δρασLς; τού Κ. Καρα

εΠLστημΟVLκων

κλάδους των μαitημαηκων

φερομένη εΙΙ; τον λογισμον των μεταβολων, εΙΙ; τάς άναλυεικός
εΙΙ; την of}εωρΙαν των συνόλων, την γεωμετρίαν,

εργασLων

καΙ της φυσLκης, άνα

συναρτήσεLς;,

την όΠΤLκήν, την of}εωρίαν της

σχεηκότητος. ΊδLαLτέρως άξιοσημεΙΟΟτον τυγχάνεL το κλασσικόν καί τελειότατον

εργον του:

«μαof}ήματα

περί

πραγμαΤLκων

συναρτήσεων»

(Vorlesungen

"Η εΠLστημονLκή έργασlα τoiί Κ. Καοαθεοδιορη εταξε
αύτόν μεταξύ των μεγίστων συγχρόνων μα{tηματικων:Eξελέγη διαδοχικως μέλος
των ΆκαδημLων: Βερολίνου, Gδttingen, Μονάχου, Βολωνιας, Άitηνων καΙ της
dei Lincei εν Ρώμu. Άπο 1930, ΤLμης ένεκεν, εΠΙΤLμOς καitηγητης τoiί Ε.Μ.Π.

aber reelle Funktionen).

..

/

2. - Τ ΑΚTlΚΟI ΚΑθΗΓΗΤΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Τακτικος κα{}ηΎητης εν τΌ εδρ~ της «Γενικης Μηχανολογίας.
Έγεννή6η έν Πάτραις τφ 1873. Μεταλλειολόγος μηχανικός, διπλ. Ecole Na'
Superieure des Mines Παρισίων, 1896. 'Απο 19/11/1896 τακτι"'"
tiona~e
λ'
• Α..
JWς καitηyητης
Τlη93~3ΎδενΙΚ~λ; μηχανο oγι~»

,

ιετε εσε

πρυτανευων

και των cπαυ·ιτικών άvτιoτάσεων~ τoiί Ε. Μ. Π
τοϋ Ε. Μ. Π. Έπιστημονικαι έργα'

_ ,

συγγραμματος «γενικης μηχανολογιας».

Δι.εύIhινσις: Λεωφόρος Συγγροϋ

.•

σιαι.

8

δ

•

εκ οσις

'AtHivaI

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ

ι',
Ι

Τακτικος κα-θηΎητης εν τΌ εδρ~ της «Χημικης Τεχνολογίας καΙ της Τεχνο
λΟΎίας Δομησίμων καΙ Έκρηκτικών "Υλών)
Έγεννή6η έν Ά'6ήναις τφ 1877. Άριoτoiίχoς φαρμακευτικής σχολής έ6νικoiί Πα
νεπιστημίου 1898. 1898-1903 συμπλήρωσις σπουδών έν τη χημείq. εiς Πανε
πιστήμια Μονάχου και Παρισίων, άριστoiίχoς διδάκτωρ έπι χημείq. Πανεπιστη
μίου l1αρισίων 1903. ΕΤτα έν Έλλάδι: 1905 τακτικον μέλος Άνωτάτου 'Υγειονο
μικoiί Συμβουλίου. 15/5/1904-1919 τακτικος κα6ηΥητής cέφηρμοσμένηςχημείας.
και «γενικής πειραματικής χημείας) του Ε·Μ.Π. και άπο
τής

νεοϊδρυθείσης

ματι. 'Ιδρυτής

και

1919 τακτικός καitηγη

έδρα; cάνοργάνου χημικής τεχνολογίας» έν τφ αύτφ Ιδρυ
όργανωτης

το;; έν τφ Πολυτεχνείφ χημικoiί τεχνικoiί έρ

γαστηρίου, ίδρυτης το;; πρώτου έν <Ελλάδι

μεταλλoγραφικoiί 6αλάμου (1914).
1919-1920 κοσμήτωρ νεοσυστα6είσης άνωτάτης σχολής χημικών μηχαηκων.
1921-1928 κα{tηyητης χημείας και έμπορευματολογίας Άνωτάτης Σχολής 'Εμ
πορικών Σπουδών. Άπα 1926 τακτικόν μέλος Άκαδημίας Ά{tηνών έν τD τάξει
τών 6ετικών έπιστημώ,', διατελέσας και πρόεδρο; τής τάξεως τούτης. 'Από 1929
πρόεδρος Χημικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους. 1930-1932 πρόεδρος 'Ακαδημίας
,A{tηνών. Διετέλεσε και διατελεί μέλος κρατικών έπιτροπών καί σιιμβουλίων

ώς και έλληνικών και ξένων έπιστημονικών έταιριών. 'Επιοτημονικαί έργασία,:
έκατοντας διατριβών, δημοσιεύσεων καί. πρωτοτύπων έρευνών άνακoινωi}εισων

είς την έλληνικην και εις ξένας 'Ακαδημίας καί. άναφερομένων εiς την έφηρ
μοσμένην, άνόργανον, όργανικήν, φυσικήν και άναλυτικήν χημείον.
Διεύ3υ,'σις: Γκυ'ίλφόρδου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ.

6

Τηλ.

80-876

ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Τακτικος κα{)ηΎητης εν τiί εδρ~ της ,ι Πειραματικης Φυσικης»
'Εγεννή'6η έν Πάτραις το 1869. τα μα'6ήματα της μέσης έκπαιδεύσεως διήκουσεν

έν Μεσολογγίφ. Πτυχιoiίχoς καί διδάκτωρ φυσικών έπιστημών έ-6'νικ?σ Π?ν~ι'
στη μίου. 1890-1894 ύπότροφος έ6νικοϋ Πανεπιστημίουδια τήν φυσικην, tuQutf:

QaL σπουδαι εις Πανεπιστήμιον

Πορισίων, Coll~ge de France, έργαστηρ~
σπουδη εις έργασt-ήριον φυσικής της Ecole Polytechnique. Διδά~τωρ φ~σικ~ν
έπιστημών Σορβόννης 1894. 'Από 1894 έν ·Ελλάδι: διετέλεσεν επιμεληπις ε~
γαστηρίου φυοικης έ6νικοϋ Πα\επιστημίου (1894-1903), κα{tηyητής τijς φυσικης

-

\,
τής

ev ήj

στημίφ,

97-

GJtolfi ΕύελπΙδων (1894-1914), υφηγητής."Πίς φιισικης έν τφ Πανεπι
πρo'Ι:CΠάμενoς μετεωρολΟΥικοίί

τμήματος άστεροσκοπείου "Α-θηνών

(1895-1898), κσ:ΟηΥητής τijς dοτρονομίας καΙ εΤτα τής φυσικής έν 'tfισxol1i

ναυτικών Δοκίμων, καi}ηyητής τijς φVσικης τijς Άνωτάτης Δασολογικής Σχολής

(1917-1925). Άπό 11/11/1906 τακτικός κα6ηΥητής τijς .πειραματικής φVσ""ής
έν τφ Ε.Μ.Π. καΙ διεvθι,ντής σvvάμq. του έν τΤΙ σxoλfι λειτoυργoίίvι:oς όμων1ίμου
έργαστηρίou:.Από 1918 τακτικός κα-θηΥητής τ/ς «μηχανικής- έν τφ Πανεπιστημίφ
Ά-θηνών. Μέλος τijς 'Ακαδημίας Ά-θηνών, έπίτιμος πρόεδρος ."Ελληνικής Μα
-θηματικής Έταιρίας-, πρόεδρο; τοίί Συμβουλίου

του άστεροσκοπείου,

μέλος

πλείστων ξένων έπιστημονικών σωματt'ίων καΙ έταιριών. Έπιστημονικαί. έογα
yασLαι: 90 περίπου δημοσιεύσεις, διατριβαί, άνακοινώσεις εις Άκαδημίας Πα
ρισίων καΙ Ά-θηνών, άνακοινώσεις

εις σvνέδρια φVσικής, πρωτότυποι έΡΥασίαι

κλπ., άναφερόμεναι εις iι'έματα τijς πειραματικής καΙ '6'εωρητικής φυσικη;, τ/ς
μηχανικής, τ/; μετεωρολογίας καΙ τής Ιστορίας των F.πιστημών.
.

Δι.εUil'υνσις: Καποδιστρίου

29 β

Ά iI' η ν α ..

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. θΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τακηκος κα{}ηΥητης

b

tii

έδριι. των «Στοιχείων Μηχανών καΙ Λεβήτων:.

ΈYΕΝVΉ-θη έν Πάτραις τό 1876. Μηχανολόγος μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.1899. 19001904 μηχaηκός γερμανικων έργoστασLων .Hoffmann., .Heckmann- καΙ .Κieler

Howaldswerke•. Άπο 3/3/19f11 τακτικός

κα-θηΥητής των

• στOIXεLων μηχανών καΙ

λεβήτων» έν τφ Ε.Μ.Π. καΙ διευ'6vντής του έν τ'iί σxoλ'iί λειτoυργoiίνtoς μηχα

'ΥουΡΥικοϋ έΡΥοστασίου-έργαστηρίου. 1917-1918 διεuil'υντής έλξεως καΙ ίΙλικού
έταιρίας σιδηροδρόμων Πελοποννήσου. 1927-1929 σύμβουλος Διοικοuσης
·Επιτροπήςτου Τ. Ε. Ε. Σuμβοuλος διαφόρων τεχνικών έταιριών, i}SOOΠSUΠΙQLov
.E';α'YYελισμός~, Σιβιτανιδείου σχολης κ. ά. "ΕπιστημονικαΙ έργασLαι: εχδοσις

λιθογράφων συγγραμμάτων στοιχείων μηχανων καί έμβολοφόρων άντλιίδν.
Δι.εύ6uvσις: Φερρών

"Α

17

-& ij ν α ι

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τακιικος κα'8ηΥητης εν tiί έδριι. της «Σιδηροδρομικης». Άπό

1933 πρυ

laVI; το'ίί Ε. Μ. ΠολυτεχνεΙο"
.

Έγεννή-θη έν Άπειράνi}φ Νάξου τό

1873.

Τάς γυμνασιαΧάι; σπουδάς διήνuσεν ε1;

το έν Άt)ήναις Βαρβάκειον λύχειον. Έσποuδασεν είς τήν έν ΠαρισLoις

Ecole
Nationale des Ponts et Chaussees, έξ 1jc; tsTιlil's το 1897 διπλωματοϋχος πο
λιτικός μηχανικός (ingenieur de constructions civiles). 1898-1900 έν "Αβυσ
σηνίq.. μηχαηκόι; χαράξεως σιδηρoδρόμou Djibouti - Harrar. 1900-1908 νο
μομηχανιΧός νομοu "Ηρακλείου έν Κρή1:υ καί έΡΎολήπτης εργων σιδηροδρο

μικών ίιδραυλικών καΙ οί.ΧΟδομιΧών, συνεργασίq. Π. Ε. Πρωτοπαπαδάκη η καΙ

αύτατελώς. ιΑπό 20/10/1908 τακτικός κα-θηΥητής τrjς cσιδηροδρομικης- καΙ της
-έκμεταλΛΕUσεως σιδηροδρόμων- έν τφ Ε.Μ.Π. καΙ έν τi'ί στΡl1τιωτι,κ'iί· σχολη
έφιιρμοΥης

'ι:οϋ μηχανικοϋ.

δρόμων: 'tou Συμβouλιου

Μέλος του

Συμβouλίου

ιών

Κρατικών

Σιδηρο

των Δημοσίων "Εργων καί το\ί Άνωτάτου Σuy
XOΙVωYLaxou Συμβouλιου. Διετέλεσε τφ 1921 δι.εuthrντης τών τεχνικών uπηρεσιciν
'tou δήμou ΙΑ-θηναίων. 1927 διεvthί'Yων καί άπό ΝοεμβρLoυ 1933 πρUτανις Ε.
Μ. Π διά τήν περLoδον 1933-1935. 'Επιστημονικαί έΡΥασίαι: έδημoσΊΕUσε

~

-

98-

πλείστας ΠQαγματεiας είς ξένα ιδίως έπιστημονικά
λιi}όγραφα. συγγράμματα σιδηρoδρoμιxijς κ.α.

Διευf}ύνσεις: Ε. Μ. Πολυτεχνείον
Μαυρομματαίο)\'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

.

Τηλ.

περιοδικά, έξέδωκε άξιόλογl1

24-852

5

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

tn- εδρq.
της «Θεωρίας καί Κατασκευη 'Hl
~
Μ'
• ,
ς
εΚΤΡΙκων

Τακτικος κα{)ηγητi!ς εν

Μ ηχανων,

'Ηλ

εκτρικων

ετρησεων και

Ηλεκτρικών Σιδη

δ'

ρο Ρομων)

'Εγεννήi)η είς Κωνσ·,άντζαν Poυμανiας τό 1879. Τάς '(1'μνασ'Mlι.. .
.
.
, 'ΑΑ '
Μ ανο λ '
,
----" σ,-τouδάς διη.
κουσεν ενυl1ναις.
ηχ
ογος μηχανικος, διπλ. Ε. Μ. Π. 1902 1903
_
• ,
'β
,
λ
δ ' .
-1901

υποτροφος α ερωφειου κ ηρο οτηματος του Ε. Μ. Π., σπουδαί είς Τ h'
nίsclιe
Hochschule Mdnchen, ήλεκτρολόγος μηχανικός τής σχολης Τ111',τ ;c λ
.
1907- 1909 μ.ηχανικος
"Ε'
S·
S
ης, ι"• • 1907
ταιριας - Lemens- chukert» Βερολίνου. 'Απο 122/191'
Α..
•
Α
"
'λε
Ι
Ο
κα~,lyητης ~,ςλ'υεωρ~ας καδι καδτα?κεuης,η κτρικών μηχανών, ήλεκτοικων με_

_
,- λειτουργουντος
,λ
λ
-"
μ~ το"
η εκτρο ογικου εργαστηριου. 1911-1920 τ
• δ Α.....
, λε
λ
-'.
μημακαι ιευιruντης η κτρο ογικου τμηματος Υπουργείου Συγχοινων' .

τρησεων και η εκτρικων σι ηρο ρομων» εν τφ Ε.Μ.Π., διευi)ιιντής aυνά

,

-

εν το σχοl-1Ι

,

ταρχης

1926-1931 ύπoδιευiJ'υντής cήλεκτρικης έταιρLας παραγωγης" 'Επιστημovι:ι
,
'δ ημοσιευσεις
'
" επιστημονικα' "
" περιοδικά. ~δoσις cnιy.
εργασιαι:
εις
ΚI\L τεΧΥLκα
γραμμάτων μέ περιεχόμενον άναφερόμενον είς τήν ήλεκτρολογίαν έν γένεΙ., τά 0\1νεχη καί έναλλασσόμενα ρεύματα. τήν τεχνολογιαν τού ήλεκτρικοu φωτισμοίί κλπ.
Διεύitυνσις:

Βαλτετσίου iJ5

'Α 'ΙΗί v α ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΙΤΣΙΚΗΣ

Τακτικος

κα{}ηγητ/ς εν ήj εδρq. της

«'Εφηρμ.οσμ.ένης

Στατικης καΙ

Σιδηριj)ν Κατασκευιίιν»
"Εγενvήitη έν Ναυπλίφ τό

1887.

Τάς έγκυκλωυς σπουδάς ήκoλoύftησεν είς το BΑCΙ'

βάκειο ν λύ'lf.ειον Άi}ηνω\·. Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.
μηχανικός τεχνικης Έταιρίας
γικης "Εταιρίας.

cA.

Ζαχαρίου καί Σια'.

1907. 1907-1908
1908 μηΧl1νικος 'Αρχαιολο

1908-1912 ύπότροφοςάβερωφείου κληροδοτήματοςτοίί Ε.Μ.Π.,

σπουδl1ί έν Γερμανί~ είς Technische Hochschulen κσί ΠανεπιστήμιονBerlin,
Dresden, ώς καί ένTαλλί~ εΙς Sorbonne, Ecole des Ponts et Chaussees xcιΙ

CoIl~ge de France, είδίκευσις είς στατικήν καί σιδηράς κατασκευάς. 1911-1913
μηχανικός 'Εταιρίας Kammerichwerke Βερολίνου (στατικαί μελέται, μεταλλι
καί κατασκευαί, Ιδίως γέφυραι). 1913-1914 '\'ομομηχανικος Γενικής Διοικήσεως

'Ηπείρου. 1914-1915 μηχα'\'ικός itεσσαλικων σιδηροδρόμων. 1915-1916 άρχι

Ι'
!

ι

\,

.

μηχανικός Δήμου Παγασών. 'Από 31/8/1916 τακτικός καi}ηγητ/ς _σιδηρών xcι
τασκεuων καί. εργων έκ σιδηρoπαγoiίς σκυροδέματος' καί εΤτα τής cέφηρμοσμέ
νης στατικης καί σιδηρων κατασκευών .. έν τφ Ε.Μ.Π. 1917-1920 γενικΟς έΠ,ιitε'
ωρητής-διεuDuντής Δημοσίων "Εργων 'Υπουργείου Συγκοινωνως.'Από 1~28 ~λoς
'Ανωτάτου Συγκοινωνιακο'ίί Συμβουλίου. 1929-1931 σύμβουλ ς ΔΙΟLκουσης Eπ~
τροπης τού Τ.Ε.Ε. 1929-1932 καί 1932-1935 γερουσιαστής, έκπρόσωπος του
Τ. Ε. Ε. καί τού Ε. Μ. Π. 1931-1933 καί 1933-1935 πρόεδρος 'tou Τ. Ε. Ε.

Δι.εύ'6υνσις: Ξενοφώντος 8

Τηλ. 26.771

Ά i} ή ν α ι

'(

\\
ι
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....

Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

Τακτικός κα'8ηΥητ/ς έν τη εδρq. της «Γε(O~αισίας)
Έγεννήf}η έν 'Αθήναις το 1887. τας έγκυκλίους σπουδας διήκοιισεν έν "Αθήναις.

"Ί
,

ι

ι

Πολιτικός μηχανικός. διπλ. Ε.Μ.Π.1910. 1910-1913 μηχανικός;-άρ)'ιτέκτωνΕ.Μ.
Π. (άνοικοδόμησιςνέων κτ,ιιίων), σι,νεργάτης μηχανικού Schneider εις μελέτας
καί κατασχειιάς μεταλλικών καί σιδηροπαγών Εργων. 1913-1915 ώtότρoφoς
άβερωφείου κληροδοτήματος του Ε. Μ. Π.. σπουδ.Ι εις Πολυτεχνείον καΙ Γεω
δαιτικόν 'Ινστιτούτον Δρέσδης. 1915-1916 έν Έλβετίq.: παρά τφ «Service Το
pographique Federal. έν Βέρη, τφ "'Υπουργείιρ Σιδηροδρόμων "Ελβετίας (χά
ραξις γραμμής Surbthal), τφ άστεροσχοπε(φ Ζυρίχης, τφ Stadtvermessungsamt Ζυρίχης κλπ. Άπό 21/9/1916 '"(ακτικός κα'6ηγητής -ιης «γεωδαισίας» έν τφ
Ε. Μ. Π. 1916 προϊστάμενος σιινεργεtων σχεδίου πόλεως θεσσαλονίκης. 'Από
1918 προ'ίστάμενος τοπογραφικης υπηρεσίας "'Υπουργείου Συγκοινωνίας. 19161928 μηχανικός εργων οίκοδομικών, dρχιτεκτον,κώv, γεφuροποιtας. •Από 1924

μόνιμο; άντ ...."tρόσωποc της "Ελλάδος παρα -rii δι.ε6νεϊ: έπιτρoΠΪi cμετρήσεως τό
ξου μεσημβρινού της Υης" 1928-1933 διειιihιvτής, εΤτα πρυτανις το;; Ε. Μ. Π.
1928 πρόσεδρον μiλος καί άπο 1933 τακι:ικόν μέλος 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 1929
τακτικον μέλος cγερμανιχου άρχαιολοΥικου tνστιτοuτου Βερολίνοu».

Δι.εU6υνσις: Κυδιι'6ηναίων 37

Τηλ,

21-187

ΊΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΚΡΙΕΖΗΣ

Τακτικός κα{}ηΥητης εν τΌ εδρq. της «Οίκοδομικης)
Έγεννή'6η έν Άitήναις το

1880.

τας iyxuxλiouc; σπουΜς ήκoλotί3ησεy έν τφ πρα

κτικφ λtJκείιρ Άitηνών. Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.1902.

1903-1907

υπό

τροφος άβερωφείο"κληροδοτήματοςτού Ε.Μ.Π., σπουδαΙεις Technische Hochschule Mdnchen, άρχιτέκτων διπλ. της σχολης ταύτης, 1907. "Από 17)1)1917
τακτικός καitηγητής της cοtκοδομικijς- έν τφ Ε.Μ.Π.

Διετέλεσε τακτικας καitη

γητής της cοΙκοδομικης" καΙ 1:ων «στοιχείων παραστα1:ικης

ΔασολογικΌ ΣχολΌ. τμηματάρχης
άρχιτέκτων

Πανεπιστημίου

άρχιτεκτονικου

•Α'6ηνών

(μελέτη

γεωμετρίας» .~ ήί

τμήματος Δήμou

Ά'6ηναtων,

καΙ έπίβλεψις άνεγέρσεως νέων

ίατρικών έργαστηρLων Γουδί. Σιβιτανιδείο" σχολης χΑπ.).

Διε'ύltuνσις: Τζώρτζη

4:

(πλατετα Κάνιγγος)

Τηλ.

24-030

•Α θ η ν α ,

λΛΕ:Ξ:ΑΝΔΡΟΣ Σ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικός κα{)ηΥητης εν τΌ εδρq. της «Θεωρητικης Μηχανολογίαςι
ΈΥεννή3η έν ΠτέΙΗΙ ΠελοποV\-ήσοu τό

1881. τας iyκuxAίouc; σπουδάς διήχονσεν
έν ΑΙγΙιρ. Μηχανολόγος μηχανικός. διπλ. Ε. Μ. Π. 1908. 1909-1912 καί 19131914 σπουδαΙ εις σχολην ναuπηγών. μηχσ.νιχών Πολυτεχνείου Βερολίνοu. Πτu
Xιoiίxoς μα'6ηματικών iitvLxou ΠανεπιστημΙOU 1917. 1912-1913 άξιωματιχΟς Π.
Nαuτικoυ, υποδLOιχητής συνεργείων Π. Ναuστά6μοu

μηχανιχου. Άπα

14)11)1917

τακτικας

1915-1916

άξιωματικόι;

κα'6ηγητής της c'6εωρητ,,,ης μηχανολο

ΥΙας» έν τφ Ε. Μ. Π. καί διεuihJντης τού έν

't'D

σχολii

λειτουργοϋντος μηχ ανο •

λογικου έQγαστηρLοu.
,Δι.εV6ιινσ'S

:

\

ι

/

-
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΚΟΡΩΝΗΣ

Τακτικσς κα{}ηΥητ/ς εν tij εδριΖ, της «Πολιτικης Οίκονομ.ία ~
'EγΕVΝΉ'6η έν Πειοαι.ετ τό 1883. Διδάκτωρ νομικη/ό έ&νικoiί Π ς ,
1906-1910 sUρVι:εραι οΙκονομολογικαΙχαί δημοσι.ονομιχαί ανεπδι~~μιoυ 19~.
t_
~l
ι
σπου αι εντφ n
π'στημ"Ψ Βερο""νου, εlτα Πα.οισιων. 'Από 1911 ΈV "Eλλάδι~ 1911-19
ο.νετεύς:νεοovστάτou"Υπουργείου "EitVLKijc; ΟΙκονομίας, εΤτα τμ:
ι 17 y~αμμα.

έργασ(ας καΙ χοινωνιχης προνοίας του aoύtOii Ύπouργείου. ~ταρx~ τμημο.τος

τεύς "YΠOUQYSLou Συγκοινων(ας καί άπό 17)1)1918 τακτικός xα~ενι • ς ΥΞαμμα
λιτικης οtxovομίας- έν τφ Ε.Μ.Π. "Από 1926 γενικός διεu&υv • _ ~τ/ς τ/ς:πο.

έλληνικου χράτους καΙ άπό 1932 ovγχρόνως γενικός γραμτι}:. ?C; η.λδΡo~
ΟΙΚονομιχου ΣυμβουΙΙou. Δι.ετέλεσε τφ 1932 ύπουργός έπΙ tij:;tΕU v~tato\t
τφ 1933 futouoyb; "Eitνιxης ΟΙΚονομίας.
Δι.εu&ύνσεις : Χρυσοστόμου Σμύρνης
Σ. Ε. Κ.

ΓΙ

"Υκοινωνιας καΙ

Τηλ.

23
5

Σ)βρLou

Τηλ.

80-088
22-542

ΚIMQN Μ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Τακτικός κα{}ηΥητής εν

Τ

'

οιχων

tii

~A ντιστηρι'ξεως

εδριΖ, των

'Θ

και" εμε

cΛι{Ηνων καΙ 8υλίνων Γεφυρ·

λ'
ιωσεωνι

ων.

'EγεΝVΉitη εΙΙ; 'Ιωάννινα τό 1883. Πολιτικός μηχανικός. διπλ. Ε. Μ. Π. 1904. 1904

-1908 εύρύτεραι σπouδαί εΙΙ; ΠολυτεχνεΤαΜονάχου χαΙ Βερολυνθυ. 1908-1915.
μηχανικός οΙΚοδομικών, μεταλλικών καΙ σιδηροδρομικών εργων έν rερμανιι"
Άπό 1915 έν "Ελλάδι: διετέλεσεν δΙΒυituντής τών Σιδηροδρόμων ΎπουΡΥείου
ΣuyκoινωνίΑC;, τεχνικός σύμβουλος cA. Ε. "Ελληνικών Ήλιικτρικών Σιδηρο'
δρόμων». "Από 28)3)1918 τακτικός κα'6ηΥητ/ς τών c.AtiHvrov καί ΞUλίνων Υεφυρών.
τοίχων άντιστηρίξεως καΙ itεμελιώσεων» έν τφ Ε. Μ. Π. Άπό 1933 κοσμήτωρ
άνωτάτης σχολης πολιτικών μηχανικών καΙ πρόεδρος διαχειριστικης έπιτρoπijς
το9 Ε. Μ. Π. Μέλος του Δ. Συμβουλίου τών κρατικών Σιδηροδρόμων καΙ "ο;;.
Συμβouλιou Δημoσ~ "Έργων.

ΔιεύDuνσις: Πιπίνου 12

Τηλ. 80-623

•Α t} η ν α ι

ΣΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΗ11

Τακτικσι; καflηyητηι; εν ήj εδρQ. της «"Οργανικης Χημι.κης Τεχνολογίας.
Διδάκτωρ φυσικών έπιοτημών ΠανεπιστημLou"Α'6ηνών 1897. 1901-1907 ύπόιρο
φος του κράτους έν ΠαρισίΟ&ς, συμπλήρωσις χημικών σπουδών εΙς Ecole NormaleSuperieure.TC:; 1908 έξελέΥη ύφηΥητ/ς της cόργανικης xημεLας» ΈV τψ ij}yLX;p.
. Πανεπιοτημίφ. 'Από 17)11)1918 τακτικός καitηyητής της -όογανικης χημικής τε
χνολογίας. καΙ της -Υεωποηχης xημεLαc;. έν τφ Ε. Μ. Π. "Από 1926 ιακτικόν"

μέλοc της "Ακαδημίας "Aoftηνών. "ΕπιστημονικαΙ έργασίαι: πλείστα ι μελέται. δια

'(ριβ~Ι η πρωτότυπο" πραγματεΤα" δημoσιεut}ετσαι εΙΙ; γαλλικά χαΙ ήμεδ~ά έm;

ι"
.

στημονικά περι.οδικά χαΙ άνακοινώσεις-εΙΙ; Academie des Sciences Παοιοι.ωνxα~
"AXΑΔΗμiαν "Α'6ηνών, άναφερόμεναι εΙΙ; ποικίλους κλάδους της όoγανιx~ς χαι
άναλuτικης xημεLαc;, stc; τήν oΙνoπνεuματoπoι'tα", τήν οΙνοποι1αν χλπ- Κατοχος.

πολλών διπλωμάτων suOSOt-rsχvLαc;, ων τινα ηyoράσDησαν πρός έ"μειάλAενσιv

(,πό της -έλληνικης έταιρεLαc; οίνων καΙ οΙνοπνευμάτων».
Διεύι-υνσις: Μπόταση 3

ι

"--_.
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Τακτικος κα{)ηyηdις έν τii εδρq. της «Άρχιτεκτονικής ΜορφοΛογίας καΙ
Ρυ {)-μολογ ίας »
ΈγΕVΝΉ6η εν'Ai}ήναι.ς τό 1888. Πολιτικός μηχανικό~, διπλ. Ε. Μ. Π. 1908 καΙ δL
δάκτC>{) της φιΑολογίας ΠανεπιστημΙΟ" "Α6ηνών. ΕΙδικευ'6εις περί τα άρχιτεκτο
ν!'Χα Κl1ι τήν μελέτην τών άρχαίων μνημείων, Ιδίως τών βυζαντινών, διατελεί
άπό 1917 διεu6'Uντ.ης της ύπηρεσί.ας cάναστηλώσεως άρχαίων μνημείων" τού
=Υποιιργείου Παιδείας. Άπό

12)1)1919 τακτικός

καθηγητής της «άρχιτεκτονικηι,;

μορφολογίας; καΙ ριt6'μoλoγίας" εν τφ Ε.Μ.Π., διατελέσας τφ
τημα~ιευ6vντής τοίί Ε.Μ.Π. Άπό

1926 τακτικόν

1921

επί β",αχύ διάσ

μέλος της Άκαδημίας Ά6ηνών.

πιστημονικαι εργασίαι: άνέσκαψε καΙ έμελέτησε πλείστα ι1.ρχαία μνημεία,
Ιδίως βυζαντινά, συνέγραψε δέ καΙ έδημoσίεuσε πoλλι1c; σχετικας πραγματείας;

"

καΙ πρωτoηJπoUς μελέτας, .διακρινομένας;

διό τε τήν έπιστημοηκήν καΙ φιλο·

λογικήν των άξία-ν.
ΔιεuDUνσeις:: =Υπουργείον Παιδείας
Βερανζέρου

4

Ά'6ηνσι

.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΣΙΝΟΣ

Τακτικος κα{)-ηΥητης εν τΌ εδρq. της c "ΥδραυΛικής καΙ των Ύδραυλικων
ΟΙΕργων ι . Άπό

Έγεννή6η έν ΣυριΡ το

1907

Άντιπρύτανις του Ε. Μ. Π.

1933
1884.

Πολιτικός

μηχανικός,

μηχανικός δημοσίων εργω,- Κρήτης.

διπλ.

1908-1910

Ε. Μ. Π.

της ύδρΕUσεως Άitηνών-Πειραι(;)ς έκ λίμνης :Σ.τυμφαλίας.

κός Έταιρίας
Κρήτης.

-Behera»

1914-1'915

εν ΑΙγύπτιΡ'

1912-1914

1905. 1906-.

μηχανικός έπΙ της μελέ

1911-1912

μηχανι

μηχανικός δημοσίων εργων

μηχανικός δημοσίων εργων =Υπουργειων Ναυτικό>ν καΙ ΣUΓ

κοι,·ωνίας.1915-1918 σπουδαί εΙς Πολυτεχνεία Μονάχου καΙ Ζυρίχης, διπλ.

Kulturingenieur

Π"λυτεχνείου Ζυρίχης,

1918. 1919-1921 τμηματάρχης άγΡΟΤL
17)5)1919 τακτικός κα'ftηγητής της
εργων ι εν τφ Ε.Μ.Π. Άπό 1933 άντιπρ'ύτανLς

κής ύδρα1:λικής =Υπουργείου Γεωργίας. Άπό

-υδραυλικής:. καΙ τών «ύδραυλικών

τού Ε Μ.Π. δια τήν περίοδον 1933-1935."Eπιcmιμoνικαί έργασίαι: εξεπόνησε πλεί
στας; μελέτας; ύδραυλικών εργων εν Έλλάδι, ήτοι ύδρεύσεων

καΙ άπoχετΕUσεων

πόλεων, άποστραγγίσεων κλπ.
Δlεύthινσις: Λεωφόρος βαοιλίσσιις Σοφίας

9

"Aitiivat

'θΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΒΑΡΟΥΝ.ΗΣ

'ΤακτικΟ; κα{}ηΥητης εν
Έγεννή'ftη εν Γυ'6είιΡ τό
Λονδίνου,

διδάκτωρ

πιστημίου

Βεfολίνοu.

έitνικφ ΠανεπιοτημίιΡ.

tii

εδρq. της «Γενικής Πειραματικης Χημείας)

1883.

Σπουδαί εις Πανεπιστήμια BερoλLνoυ,

επί. φιλoσoφί~

"Υφηγητής

καΙ διπλωματoiίχoς

«γενικης

πειραματικής

Παρισιων,

έπί χημεί~

χημείας;"

Πανε

έν

τφ.

1904. Διετέλεσε χημικός Δήμου Ά-θηνα'ων, κα'6ηγητής

της χημείας καΙ τώ·ν εΚQηκτικων -υλών έν ήj ναυτικu σχολu Δοκίμων καΙ τiί
σχολu Πυροβολικοϋ. 'Ιδρυτής χημικης ύπηρεσίας ναυτLΚoύ και διευ'6uντής α'ίι
της μέχρι

1913.

Άπό 8~10)1919 τακτικός κα'ftηγητής της «γενικής πειραμα1ιχης

χημείας- εν τφ Ε.Μ.Π. καί διευ6'Uντής τοϋ έν ήj σχολu λεIΤOυργOiί'V'roς όμωνύ-

ι

...... _

-
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μου έργαστ/ρίοl" Ποο'ίστάμενος !ιπηρεσίας άνα/tάτης τεχνικη-'
,
'....
"Ε
",
.
ς ειιπαιδευnr_

ΎπουQγειου ~υyxoινωνιας.

,

•

νογραφιαι και

δ

πιστημονικαι εQγασιαι: πρωτό'n!Ποι

β • , • Ιδ

ιατρι αι επι ε

έγχειρίδια χημείας κλπ.

-

-

Α

,

ικων xημικωv υεματωιν, διδακτικά

λ'

με ΕΤΙΙI

,Ι

--ς

ΙΙη_

......

GUγγριιμματα,

Διεtίδvνσις: ΓκυίλφόQδου 8

ΙΩΑΝΝΗΣΔ. ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ταχτιχος xα{}ηγηdις

εν τiί εδριΖ, της

«Παραστατικης καΙ Προβολικής

Γεωμετρίας»

ΈνΕΝVΉ6η έν Ά3ήναις το 1891. Τάς γυμνασιακάς σπΟ11δάς διήνυσεν έν ~
- ~
' "ΑΑ...
ΠΟ λ ΙΤΙ1Wς
_..!.. μηχανικος,
'
δ LΠ.
λ Ε. Μ. Π. 1912. τφ
ΠQα/ιτιχιμ Λυκει<ρ
υ.ινων.
Δι 'λε

•
•
"
λ'
ΕΤΕσε
στ~ατιω~ικoςδ μ'1,χανικος κ~~ε;~ ητης ;o~ ,Ε.ΓΠ).~., εΤτα iιπότρoφoς άβερlOφει~" κ ηρο ο;'lματ~ς του ._. λ"άδσπσυ α,ιΑε: '.Ja)1:)Lq.l' εοίδίκευσις είς παραστατικην γεωμετριαν και σuναφεις κ
συς.
Itυ.,.ι. 92 τακτικός καi}ηγη'

της «παραστατικης καί προβολικης γεωμετρ'ας' έν τφ Ε. Μ. Π.

Δι.ειίihJνσις

:

της

Ψυχικο

ΑΛΕ3ΑΝΔΡΟΣ Ν. ΜΕΛΕΓΚΟΒΙΤΣ

Τακτικος καfiηyηdις εν τi1 εδριΖ, cKατασXΕUης θερμοκινητήρων μηχανών
καΙ Ύδροκινητήρων ι
"ΈγεννήΙΙ-η έν Bεσσαραβίq. τό

1877. Μηχανολόγος μηχανικός. δ1Jliλ. Είdgenόssίsche
Technische Hochschule ΖΙΙήch 1901. 1901-1911 έν Άyyλίq., μηχανικός νΔUΠη
γείων cJohn Brown» Clydebank, cYarrow & Co» Scotstown, cNapier & Miller»
Glasgow. 1911-1921 δι.εvt}υντής ναυπηγείων «Βασιλειάδης» ΈV Πειραιεί καί
δΙlΙQκοUvι:ων των βαλκανικων πολέμων έπι'6'εωρητής άνειτορπιλλικιΟν. 'Απο 8)2)
1922 τακτικός κα6ηΥητής της «κατασκεuijς θερμοκινητ/ρων μηχανών 'καί
υδροκινητήρων» έν τφ Ε. Μ. Π. Διετέλεσε τεχνικός ούμβοολος έταιρίας πετρε
λαίων
έν ε'(ει

cShell. καί Α.Ο.Ε. c ΙΙρομηitεiις-. Έπρωτοστάτησεν εΙς τήν 'Ιό πρώτον
1912 γενομέvιιν εΙσαγωΥήν του άκα-3άρτου πετρελαίου χαί πετΡΕλαιοκι

νητήρων έν "Ελλάδι. Έπιστημονικαί. έργασίαι: βρσβεΤΟν του συλλόγου τειν μη

χανικων της Σκωτίας διά πρωτότuπoν έργασίαν του έπί της '3εωιιίας τών άτμο
στροβίλων κ.

0..

Διεύ6'uνσις: ΆΥησιλάου 6

Ά {t Τι ν α L

ΦΡΙΞΟΣ Ι. θΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ταχτικός καDηyητης εν το εδριι. της «Έφηρμοσμένη.ς Mη'Χανικης~

'EγSΝΝΉ~ '(ο 1892. Τάς έγ"υκλίους σπουδάς ήκoλo'lί6ησεν έν 'Α6ήναις χαί εi.ς Ba·
seΙ"Ελβετίας. 1911-1917 σπουδσί είςΕίdgenδssίscheTechnische HochschuleZOrich, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός της σχοληι; ταντης 1917 χαίδιδάχτωΡ,tεχν,L
κων έπιστημων του αύτου ίδρυματος 1920. Πρακτική έξάσκησις έν'ΑΥ!λ" ε~
έογοστάσιον πυροβόλων καΙ άεροπλά.νων «Vickers... 1918-1920 επιμελητης ~α
ήj μηχανoλoγικiί σχoλiί Πολυτεχνείου Ζυρίχης. 1921-1922 ταχτικος xαin!yη'"!;
Πανεπιστημίου Σμύρνης. 'Από 15)2)1923 τακτικός κα3ηΥητής τijς cεφηρμοσιιε:
νης μηχανικης» καί της «άεροδυναμικης- έ,· τφ Ε.Μ.Π., διευ6vvτ'iις συνάμιι. Ίου'

~-

_.

-,

-
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έν ήj σxoλiι λειτoυργoi'ίντoς «άεροτεχνιχOU έργαστηρLou δoxιμασuίΊν χαι ερευ
νών». 1925-1929
nOQLXijc; άμVΝης».

μέλος τoiί Δ. ~. χαΙ της έχτελεστιχης έπιτρoπijς της -άερο

1926-1930 ΣUΓXλητιxός τoiί Ε. Μ. Π., εΤτα χοσμήτωρ
άνωτάτ/ς σχολης μηχανολόγων-ήλεχτρολόγων. ΤαΧτιχόν μέλος 'toii "Ανωτά·
..ου ~uγxo,""ωνωxoϋ ~υμβoυλίoυ, τής c Wissenschaftliche Gesellschaft fdr
Luftfahrt:», τηι: cRoyal Aeronautical Society», croμβουλο; -XβVτΡΙXης άεροπο
QLXijc; έπιτροπης "Ελλάδος', πρόεδροι: έλληνιxoiί cnινδέσμoυ Ε. ~. Υ: Κ., μέλος
cAssociation internationale pour l"essai des mat~ήauχ»

μονίμου συμβουλίου της

χλπ. Διετέλεσε πρώτος προΊ:στάμενος άνωτάτ/ς τεχνιχης έχπαιδεύσεως "Υπουρ
γείου ΣυγχοινQ)νLας. "Επιστημονιχαί. έργασίσι: ερευναι {tερμομαγνητιχαί, σχετι
καΙ πρός τήν μσγνητιΧήν ίιφήν της iίλης, έν Έλβετίq. (άναχοινώσεις εις Acad~

mie des Sciences

Πσρισίων), δημοσιεύσεις εΙς

έπιστημονιχα περιοδιΧά, άνα

JCOινώσεις είς έπιστ/μονιχα χαΙ τεχνιχα διε-ttνij ι:1UVέδρLα, δωτριβαΙ Χλπ.
ΔιεύΒυνσις: Σόλωνος

89

Τηλ.

Ά

20·903
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ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΧΟΡΣ

Τακτικος κα{}ηγητης εν τΌ εδριι. τ/ς «3Αναλυτικης Χημείας»
Έγεννή{tη έν "A{tήναις τό

1894. ΠτυXιoiίxoς χαΙ διδάχοιωρ φυσιχών έπιστημών
1915 χαΙ 1917.1914-1918 παρασκευαστήςέν τφ χημιίφ
έ&vιχοiί ΠανεΠLστ/μίO\I. 1918-1922 έπιμελητής τoiί Ε.Μ.Π. 1922-1927 εχταχτος
X'l{tηyητTιc; χαΙ άπό 30)12)1927 ταχτιΧός xα{tηγητής της cάναλυτιχης χημείας.
'&vLXoiί Πανεπιστημίοll

έν τη άνωτάΤΌ σxoλiι χημιχών μηχανιΧών τoiί ΕΜ.Π., διεuiJ'υντής σuνάμq. των έν
τfι σxoλiί λε'ΤΟ\'ργούντων δύο έργαστηρίων (πoσoτιxoiί χαΙ πoιoτιxoiί) άναλuτιxης
χημείας.

Μέλος

τoiί Άνωτάτου Συμβουλίου Χημιχης

"Υπηρεσίας χαΙ της -έλ

ληνιχης 'θαλασσογραφιχης έπιτροπης». "ΕπιστημονιχαΙ έργασίαι: έγχειρίδια,άναχοι.

νώσεις, διατριβαΙ δημοσιεu'6εiσαι εις τα πραχτικα της 'l\.χαδημίας "Αθηνών χαΙ

naoaOLQ)V

καΙ εις τό δελτίον της γαλλικηc

χημικης έταιρίας, ύ,ναφερόμεναι εΙς

εΙδιχα η γενικα χημιχα itέμστα.
Διεύftuνσις: Σπυρίδωνος Τριχούπη

"Α it η ν α L
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τακτικος κα{}ηγητης της εν τii εδριι. της c CΟδοποιtας:»
"EγεννήiJ'η έν θήρq. ,;ό
προ'ιστάμενος

1881. Πολιτικός μηχανικός. διπΛ. Ε.Μ.Π. 1903. 19ό3-1909
1910-1911 μηχανικόςχα
διακλαδώσεων του βoρειoδυτιxoiί σιδηροδρόμου. 1912-1916 μηχα'
τoπoγραφικoiί συνεργείου έν Θεσσαλίq..

τασκευής τών
νικός δημοσίων εργαιν έπΙ της μελέτης χαΙ xατασκεU'ίjς το" ένωτιxoiί σιδηρο

δρόμου Παπαπoiίλι

- Π).ατύ. 1917-1923 έπιiJ'εωρητής τοπογραφικής ύπηρεσίας
1920 1923 xα{tηγητής της «τοπογραφίας:» χαΙ .όδο
ποιίας. έν ήj 'Ανωτάηι Γεωπoνιxfι Σxoλiι. 1919-1926 κα{tηγητ/ς της έδρας
«χαράξεων όδών χαί. σιδηροδρόμων» του Ε.Μ.Π.·Από 1926 εχταχτος xαiJ'ηγητ/ς
καΙ άπό 31)1)1929 ταχτικός χαθ-ηγητής της «όδoπoιίaς καΙ χωμστουργίας» έν '1φ
"Υπουργείου Γεωργίας.

Ε. Μ. Π. Διεu'6υvnις της Α. Ε. όδοποιίας χαΙ τεχνικών κατασκευών «"Έργον'
άπό της Ιδρύσεως αυτη; (1924). "Επιστ/μονικαΙ έργασίαι: συνέταξε κα~ έξέ.
δωχε ταχuμεΤQΙΧούς πίναχας νέας δωτάξεως, έδημoσ~υσε πριoτoτUπoυς μελέ
τας εις τεχνιχα περιοδιχά,

Δι.eυfhίνσεις:

χλπ.

Α. Ε. c"Εογον» "Ανδρέου

Λόντου

7

Τηλ.

25·896
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Τακτικός κα{}ηΥητης έν τΏ εδρq. της «ΌρυκτολΟΥίας-ΠεΤΡΟΥραφίας_Γεω_
λΟΥίας:ι
'Εγεννή6η έν θsσσαλονίκ't!

τό 1872. Άρι.στοϋχος

διδάκτωρ φ.uσικα/ν '

_

έihιικoυ ΠανεπιστημΙΟυ 1891. 'Υπηρέτησεν έπί δεκαπενταετίαν πα αεπ~,LriIν

oi'l

μεταλλouργείων Λαυρίου, διατελέσας κατά τά τελευταiα ~ά "τu ~ται

ihιvτής της "Εταιρίας. 1917-1919 διεuDuντής της «Έταιρίας "Επιχει ,ετ/ δ~_
'A~
":Απο,,"
• Ig1"
u.ιvαις.

Α...

•

-.

λ'

ρησεων. εν

,

.

Ι

i

Ι

καU'lΥητης της cορυκτο oγιας-ΠSΤΡOΎραφίας_yl! λοΥ'

έν τφ Ε. Μ. Π., διεuihιντής σuvάμ'l του προσηρτημένou έν tii εδρ" ~ ι.ας>
- [δ ρυματος.
'"Ε πισtημoνικαι"
'"
... εOyαστl!.
Ρ ί ου του
εργασιαι: ανακοινωσεις καί διατρ β • ci

φερόμεναι εΙς τήν κρυσταλλογραψίαν, τήν γεωλογίαν, τIjv μεταλΛΣUρyί.α~ ~Λπ~α'

Διεύihινσις: Μέρλιν

Τηλ.

9

'Α.Δ

22-916

,

Ι

ι

_

υηναι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τακηκος κα{}ηΥητης έν τΏ εδρq. των «~AνO)τέρων Μαθηματικών:ι
Έγεvνήitη έν Κερκuρ'l τό

1894:, lvo&a καί έπεράτωσε τός έγχυκλίους

0π0llδά

αύτου. Διδάκτωρ τών μα6ηματικών Πανεπιστημίου 'Α6ηνων 1919 κατόπιν π.ρ~

τoτUπoυ δι.ατριβης ςου .. έπί της γενικευσεως της έννοίας της χαμπιιλότ/τος
των έπιφανειών •. Διετέλεσεν εΤτα έπιμελητής της ci}sωρητικης μηχ:ινικης.,τοϋ
cγραφικoίi καί διαwσματικου λογισμοϋ. καί της «άναλυτικη\: yεφμEtρίας> Βν
τφ Ε.Μ.Π.1925.-1930έκτακτος καi}ηyητής καί άπό 1)2)1930 τακτικός χαtr)γητής

των «ά\'ωτέρων μα6ηματικων. έν τφ Ε.Μ.Π. Έπιστημονικαί έΡΥασίαι: διάφο
ροι πρωτότυποι

μα6ηματικαί μβλέται

μεταξiι των όποίων Ιδιαιτέρως

μείωτος ή μελέτη αύτοϋ έπί oftεωρηματος τών Καραitεοδωρη και
Διεύ6'uνσις: Τροίας

άξll)ση'

Fejer.
Ά i} η ν α ι

27

ΗΛΙΑΣ Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Τακτικος κα{)ηΥητης έν τΏ εδρq. της «ΜεταλλουΡΥίας καΙ Mεταλλεuτικης»
ΈγεΝVΉ6η έν •Λργει τό

1883.

λόγος μηχανικός, διπλ.

Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.

1904 καί

μεταλλειο

Universite - Ecole Speciale des Arts et Manufactures

et des Mines, Liege 1907. 1908-1910 όρυχτολόγος -Υπουργείου Οlκονομικων.
1910-1917 εΠLi}εωρητής μεταλλείων,εΤτα διεui}ιιντής της fιπηρεσιας μεταλλείων
"Υπουργείου Έihιικης ΟΙκονομ{.ας. 1918-1930 εκτακτοςκαi}ηγητής καί όπό 12)2)
οι
1930 τακτικός κα6ηγητής της c μεταλλουργίας καί μεταλλεuτικης> ΈV τφ Ε.Μ.Π.
Γενικός διευoftυντ/ς; Α. Ε. «Λατομεία Ψυχικοϋ., γενικός γραμματεύς το;; συν

δέσμου τών -έλληνων βιομηχάνων καΙ βιοτεχνων- καί ",ης -ένώσεως μεταλ

λευτικων καί μεταλλουργικων επιχειρήσεων>. σύμβουλος Α. Ε...νέα έταιρία
διώρυγος KOρινoftoυ-, «έλληνικοϋ m'Qιτιδοποιείου καΙ καλυκοποιείου> κλπ. 'Επι
στημονικαί εργαοίαι: Μελέται, cipoftpa καί λιi}όγραφασυΥΥράμματα άναφερό
μενα είς τήν μεταλλουργίαν, τήν μεταλ/οτεχνίαν και τήν μεταλλεuτιxήν.

Διεuituvσις: Βουκουρεστίου 18

Τηλ. 25-813

'AitijvaL
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ΠΕΡΙΚΑΗΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικος κα{}ηγητηζ εν

tii

εδρq. τού «ΣιδηροπαΥΙ ίίς Σκυροδέματος»

Έγεννήi}η εΙς Χαν&α Κρήτ/ς. Τάς aγχυχλίσιις aπoυδάς δ,ήνυσεν εν

τφ αύτοκρα

τoρ~Φ λυκείψ Κωνσταντ,νουπόλεως. Πολ,τ"ως μηxαν~ας

(ingenieur constructeur), διπλ. της Ecole d'lngenieurs τoiί Πανl\ΠΙOτ/μίσιι Λωζάννης 1911. "kr,Q
1918-1930 εκτακτος καi}ηγητής καΙ. άπα 12)2)1930 τακτικός καi}ηγητής του «σ,·
δηροπαγους σκυροδέματος» έντφ Ε.Μ.Π.1927-1929, 1929-1931 καΙ. 1931-1933
άνΤLΠoόεδΡOς του TεXηκoiί Έπ,μελητ/ΡLoυ της "Ελλάδος. Έπ,στημονικαί έργα

σία': Έμελέτ/σε καΙ. κατεσκΕUασε έν Έλλάδι πλε'tστα σοβl1Qά τεχν,κά εΡΥα εκ
τών

σιδηροπαγούς σκυροδέματος (γέφυραι, έργοστάσ,α κλπ.), επ' Eiικαιρίιι. δε

τελευταίων μεγάλων σεισμών της Κορίv&ου εμελέτησε ΕΥΥύτερον τό άντωε,σμ,
χόν πρόβλημα καί συνέταξε τους σχετ,κούς κανονισμους άνεγέρσειιις άντισεωμ,·

κα/ν κατασκευών οίτινες άπετέλεσαν τήν βάσ,ν

toii

σχετικοίι νομοi}ετήματος.

Τεχν,κας όργανωτής άνο,κοδομήσεως σεισμοπλήκτου περιοχης Χαλκιδ,κης.

Διεύ6'uνσ~: Γαλατσίου

Τηλ.

1

Ά it η ν α,

80·140

'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΣΤΑΜΟΥ

Τακτικος κα{}ηγητης εν τΌ εδρq. τών «Κεντρικών Στα-Β-μών ΠαραΥωΥης
Ήλεκτρικης ΈνεΡΥβίας, Μεταφορας καΙ Διανομης αίιτης:ρ
Έγεννήi}η εν θήβα~ τό

1877.

της εγκυκλίους γυμνασιακάς σπουδάς ήκολού6ησε

έν τφ Πραχτ,κφ Λυκείψ Άi}ηνών.

1899-1931

Πολ,τικός

μηχανικός,

διπλ.

Ε.Μ.Π.

1898.

εν ήj ύπηρεσίιι. τής «"Ελληνικης Ήλεκτρ,κης "Ετα,ρίας» καί, Εν συ

νεXείq., της διαδόχοll αυτης

""Ηλεκτρ,κης Έτα,ρίας Διανομής», είδίκευσ~

είς

ήλεκτρολογ,κά: 1899-1906 διευi}υντής εν Πε,ρα,εί της cΈλληνιχης Ήλεκτρ,·
κής Έτα,ρίας».

1906 -1926

άρχιμηχαν,κός της

συγχρόνως άρχιμηχανικός καΙ.

αυτης Έταιρίας.

τεχν,κός σύμβουλος

1912-1920

Έταιρίας σ,δηροδρόμων

Άττ'κίjς. 1926-1931 ιιπoδιευ6υντiις της cΉλεκτρικης Έτα'Qίας Διανομης».
1918-1930 εκτακτος καo(tηγητ/ς καΙ. άπό 12)8)1930 τακτικός καo(tηγητής τών
«κεντρικών

σταi}μών παραγωγηc

ήλεκτρ,κης

ενεργείας κλπ.»

εν τη άνωτάτ,!!

σχoλiί μηχανολόγων. ήλεκτρολόγων τού Ε. Μ. Π.
Δι.εύt}uνσ~

:

8εvoδoχεϊoν «Μέγα- 'Ε-θηκαν»

Τηλ.

23-604

Ά.η ν α,

ΧΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Τακτικος κα{}ηΥητης εν τΌ εδρq. της cΘεωρητικης καΙ Γενικης Ήλεκτρο
τεχνίας καΙ ~Hλεκτρικης Τηλεπικοινωνίας.
'Eγεννήihι εν Άi}ήνα~ τό

1893. 'Ηλεκτρολόγος μηχαν,κός, διπλ. Technische Ηο
chschule Mdnchen 1919.1921-1930 εκτακτος καi}ηγητ/ς κα, άπό 2)9)1930 ισ.

χτικός

καθηγητής

της ci}εωρητ,κης καί γεvικηι; ηλεκτροτεχνίας κλ..-τ.'

Εν τφ

Ε. Μ. Π. Έντεταλμένος σύμβοuλος cΈλληνικης Ήλεκτ{Ι'κης Έταιρίας-' καί
σύμβουλος cA. Ε. Τηλεφωνικής 'Εταιρίας». Διετέλεσε διεuDυν'tής Α. Ε. σ,δη
δηροδρόμων Άτηκης.

Διεύ6'uνσ~

: Τσακάλωφ 1

Τηλ.

24·888

Ά-& η ν α ι

.

~

θΕΟΔΩΡΟΣ
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r. ΣΊΆθΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικος καf}ηγητης εν ήj εδριΖ. της «Βt!ωματοχημείας)
Έγεννήi}η έν Πύλφ το 1876. 'Aριστoίixoς διδάκτωρ φαρμακευτικης κ '.

_

έ3νικoiί Πανεπιστημίου 1898 καΙ. 1905. 1900-1926 άξιωματικοςτ; ~ΤΡικης τΟ;;
,

-

Δ."

•

β Α

•

σωματος στρατου, αποστραεευυεις με τον

..,
-,
1900- 1915 προισταμενος
του χημικου και

1

\JyειονΟμΙΚΟiί

"

αυμυν τoiί γενικοϊί άρχιφ

μικρο

β

LO

λ

C1QμαΧΟποιοii'

ογικοϊί έογαστηρ'

Α'

.

νοσοκομείου 'Α-&ηνών. εΤτα, έπl. βαλκανικών πολέμων, δι.εmhιντη'ς μ:" β Οτρατ.

.,,,,ρο ιολΟΥIθε
'6'
'tδ'
β
~
,
ιου οσα·
σ;ικη ς ~~ι ι~ι, υντης, LOυ μι~ρo ~ .o~ικoυ αντιχoλερικoiί έΡΥαστηρίου.1914_
ιευυυντης τoiί εργαστηριου αναλυσεων διευθύνσεως έπιμελητ '
- -ΥπουΡΥειου
'.....
ΟΑ'
1 9 τακτικον
1 4 ' μέλος 'Ανωτάτου
ειας ΎΥει"
οτρα"
,",ου
.. τρατιωτικων.
πο
oνoμικoίi Συμβουλίου. 1918-1922 κα3ηγητης της χημείας καΙ. έμ.1:0 ευ _
'
•
- σχο λ'
δ ιαχειριοε(ος
'
ρ μα
το λ ογιας εν τφ στρατιωτικφ
ειφ
καΙ. έπιμελητείας.
t
- σχολ"
- ,επιμελητειας.
'192
2 "εκτακτος καi!η ε '.
τα
και" εν τφ
ειφ εφαρμογης
-1931
-

8λ

'!:'

κων ε\>ετασεων ο ων των στρατιωτικων νοσοκομειων καΙ. τoiί λυσσιατρε'

λ'

19 6 δ

'δ

καΙ. άπό 23)3)1931 τακτικός κα-&ηγητής της «βρωματοχημείας. έν ήj Ί::
τάτυ oxolU χημικών μηχανικών τoiί Ε. Μ. Π., διεui}uντης σuνάμ~ tou έν τ

σχολα λειτoυργoi'ίντoς όμωνύμου έργαστηρίου. 'Επιοτημονι)l(ll' έΡΥασίαι: ΠQΙO~

τότυποι μελέται καΙ. συγγράμματα άναφερόμενα εΙ..; την μικροβιολοΥίαν,. τήν
φαρμακευτικήν. τήν σπουδήν τών έπιδημικών νόσων καΙ. της έλονοσίας, είς τήν
άνόΡΥανον καΙ. όργανικην χημείl1ν, ιδίως δε είς την βρωματοχημείαν (Eκδoσ~
τριτόμου συγγράμματος βραβευιtέντος ύπί> της Άκαδημίας Ο Ai}ηνo)\').
Διεύθυνσις: Ύψηλάντου

Πειραιεiις

164

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Τακτικος κα'3ηγητής εν

tij εδΡQ της «Βοτανικης)

Έγεννή'6'η έν Πειραιεί το
σιακην παίδευσι,,'.

1886 E,>tta καΙ. διίινυσεν τήν στοιχειώδη καΙ. τήν γυμνα
1904-1911 σπουδαί εΙς φυσικ\)μαi}ηματικην σχολήν έιtνιxoϋ

Πανεπιοτημίου, εΤτα έν ·Ιταλίιι. εΙς Π(ινεπιστήμια Νεαπόλεως, Ρώμης, Παβiας

τέλος είς Πανεπιστήμια Βερολίνου καΙ.

Παβίας 1ΗΙΙ, ε1τα

έπιμελητής έν

διευ6'uντης φυτoπα'6'oλoγικoiί

Παρισίων. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

αίιτΨ. οΑπό 1914 έν Έλλάδι:

έργαστ.ηρίου

1914-1917

του έλληνικoiί κράτους, εΤτα

ταχτι·

κός κα-&ηγητής έν tU οΑνωτάτ1l Δασολογικ'[ι Σχολ'[ι. 1919·1931 έκτωι,τος κα{tηyητi}ι;

καί άπα 20}4)1931 τακτιχας καi}ηγητης τής -βοτανικης. έν τφ Ε.Μ.Π., διεu6vν

τής συνάμιι. τoiί έν 'tU oχolU λειτουργουντος όμωνύμου έΡΥαστηρίου. Kαt}ηyητής

Πανεπιστημίου 'Α-&ηνών. Τακτικον μέλος της 'Ακαδημίας Άi}ηνων. Έπι~μ.o,

νικαί έργασΙαι:

πρωτότυποι

μελέται

καί άνακοινώσεις περιληφ{tείσαι εις τα

πρακτικα. της 'Ακαδημίας 'Α'6'ηνών, Παρισίων, Ρώμης, άναφερόμεναι είς τσiι;

διαφόρους κλάδους τijς βοτανικής, είς την κυτταρολογίαν, την βιολογικήν χη
μεiαν, την έλληνικην χλωρίδα.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Τακτικος κα{}ηγητής εν tij εδριΖ. της «Φυσικης Χημείας καΙ 'Εφηρμοσ
μένης Ήλεκτροχημείας»
°EγεΝVΉ-&η έν •Α'6'ήναις τό

•
- '-6ν 1873. Διδάκτωρ φυσικών επιστημιι>ν ε ικου

Πανεπιστη-

,

μ&ου 1892. 1892-1896 συμ,ελήρωσις σπουδών !ν -ι;U άλλοδαπf! είς Πανεπισtη·
ιιιον Λειψίας καί Πολυτεχνείον Βερολίνου καί. Lee d s

( ΟΑΥΎλ')
ι.α,

εΙδίxεvσ~ είς

,Ι

-

10'1 .-

'rήν φυσικοχημείαν, τήν μηχανoλoγi:αν, τούς κλάδο,,; της έφηρμοσμένης χημείας
τών καυσίμων καί. τών ύφα"σίμων ύλών. ιδίως δέ είς τήν βαφικην.

•Από 1896 έν
χημικόςπαQά τ'Ο -υφαντουργιχ'Ο έταιρ~- Φαληρου. 1891
-1900 έπιμελητής γενικού χημείου έ'6'ηκοϋ Πανεπιστημίου καί. πρώτος όιιγο.νω
τή(; αούτού. 1900-1921 -υφηγητής της «'6'εωρητικης καί έφηρμοσμέ"\'ης χημείας.
"Ελλάδι.:

1896-1897

ΈΥ τφ Πσνεπιστημίφ, εΙσηγητής

της διδασκαλίας τού μα'6'ηματος της

φυ

σικοχημείας έν "Ελλάδι. Συγχρ6νως ίδρυτήι: καΙ διευthrνΤΙlς τεχνικού τμηματος

έμπορικού οίκου -Δ. Ζαχαρίας &. Σια· (έκτέλεσιι; έγκαταστάσεων ήλεκτροφωτι
σμού πόλεων, ήλεκτροκινησεως έΡΊοστασίων, μηχανικών καΙ χημικών έΥχαταστά

σεων κλπ.). 1922-1931 εκτακτος xaihlyηTήI,; καΙ άπο 2Ο/10/1931,'ciμα ιΌ μετατά
;ει της έδρας άπό έκτάκτου εις τακτικη". τακτικ"ς κα'6'llγητιις «της φιισικης χη
μείας καί. έφηρμοσμένης ήλεκτροχημείας. έν τψ Ε. Μ. Π., διεuihιντής mJ\'άμq.
του έν τ'Ο σxoλiί λειτουργούντος όμωνύμου έργαστηρίου. Έπιστημονικαί έρ
γασίαι:
δημοσιεύσεις, διατριβαί φυσικοχημικού περιεχομένου, &ΙΟΡ11τικαί
καί πειραματικαί έρευνα, ιί.ναφερόμεναι εις τήν βαφικήν τήν βυρσοδεψίαν καΙ
μάλιστα

εις

τήν σπουδήν

τών

φαινομένων της

κoλλoειδoίiς καταστάσεως

-εΙσηγητής νέων κατευ'6ύνσεων-μελέται περί. της χρησιμοποιήσεοις τoίi λΙΥνί
του, ιί.νακοινώσεις εΙς διε'6'νij σιlνέδρια έφηρ μoσΜΈVΗς χημείας, δι!\ακτικαΙ συγ
γραφαΙ κ.α. Τακτ,κός συνεργάτης περιοδικου cKolloid- Zeitschrift-.
Διεύθ'Uνσις: Νίκης 54α

"Α

tt η ,. α ,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

tii

Tαιcfικός κα{)ηyηnις εν
"ΕΥεννήδη έν ΚαρδΙτσο τό

εδρQ. της «Είδικης Μηχανολογίυς.
Μηχανολόγος μηχανικός. διπλ.

]891.

Ε. Μ. Π.

ύπότροφος άβερωφείου κληροδοτήματος του Ε. Μ. Π.,

1917-1920

1914:.

σπουδαΙ

εις Είdgenδssische

έλβετικοϋ οΤκου

20/10/1931

Technische Hochschule Zdrich. 1919-1922 μηχανικός
-Sulzer Freres,.. 192?-1931 εκτακτος κα'6ηγητής καΙ άπό

τακτι.κός καδηγητής τη; «εΙδικής μηχανολογίας- καί της -&ωρίαι;
άΝUΨωτικών μηχανών" έν τφ Ε. Μ. Π. Διετέλεσε τεχνικός

καΙ κατασχευης

διεuitυντής τού καλυκοποιείου

καί. ήδη γενικός μηχανολόγο;

"Εταιρίας

«έλλη'

ν'ΧΩύ πυριτιδοποιείου καί καλυκο.τοιείου-.
Διειίfl'uνσις: Σόλωνος 20α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

"Α ~ η ν αι

Χ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

tii

Τακτικός κα{)ηγητης έν

εδρQ. τής «Θεωρητικης Μηχα\'ι ...ης»

"ΕοΥεννη'6'η έν Πάτριιις το 1889. Τάς έγκι'κλίους σπουδά; διηνυσεν έν Πάτραις. 19051908 σπουδαΙ εις σχολήν πολΙΤΙΚfuν μηχαηκών τού Ε.Μ.Π. 1908-1912καΙ 1914
-1915 σπουδαί εΙς Technische Hochschule Mdnchen, διπλ. μηχανολόγος
μηχανικΟς της σχολης ταύτης.

σιδηροδρόμων.

1918-1922

1915. 1916-1917

τακιιχός

εΤτα της ~εωρητικης μηχανικης
ματεύς Ύπouργείου
μοΥης

πυροβολικού.

τεχνικης

έν τφ Ε. Μ. Π.

1920 - 1922
1927 - 1928 κα'tl-ηyητή;

Συγκοινωνίας.

1928-1930

ταχτικός

σχολης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
χνικών μελετών Δημου

μηχανικός έλξεως ~εoσαλιxών

κα'tl-ηγητής της

"Αfiηναίω,"

καδηγητής

1930-1932
"Απο

-&ωρητικης μηχανι.κης" έν τφ Ε.Μ.Π.
πoαγματεiα' έπί. '6'εμάτων της μηχανικης,

μηχανικης,

γενικος γοαμ
σχολης

έφα.ο

φιισικομαδηματικης

προϊστάμενος γραφείou τε

6/7/1932

τακτικος

κα'tl-ηγητής

της

ΈΠLOτημονικαί. έργασίαι: μθλέται καί.
τών φ\lσικoμα'tl-ηματιxilν,

της

μηχll

'Υολογ(ας κΛπ.

ΔιεUhνσις

:

Ψυ Χ Ι κ ό

j
-

108-

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Τακτικος κα{}ηγητής εν τii έδριι. της «~Oργανικίjς Χημείας)
'Εγεννή{)η έν Καtρφ τό 1891. ΣπουδαΙ εις Πανεπιστήμια ΖυρΙχης

. Β

'

διδάκτωρ έπΙ χημεΙιι. Πανεπιστ/μLoυ ΒερολΙνου, Ιδιαίτερος έπι;;Ι τη εQολι~O\J,
Assistent) καitηΥηΤοu Wichelhaus Πανεπι.στημίου Βερολίνου.
(pn~at

i/

χημικός τμήματος όργανικης χημείας έργοστασίων "Schuchardt .ι riLet~v
1920-1927 έπιμελητ/(,; έν τφ Ε.Μ.Π. 1927-1932 εκτακτος κα&η W~ ?Γ~~.
1/9/1932 τακτικός καitηyητής της cόργανιχης χημείας» έν ~~ςExαι απο
'Επιστ/μονικαι. •
•
δ ιαΤΡΙγαι
<ι' και" πρωτοτυποι μελέται .. .Ι. ~.
φ ·Μ·η
εργασιαι:
Ι"
• _.
'δ
_.Α f_
,...,
μαtα δLα/ς
εκ της οργανικης
χημειιχς,
ημοσΙ..-υυεισαι ε ... γερμανικά
ώς έ'
ό ,._
•
'δ . " δ λ ' "
πι Τ ItI\I!Iσ~oν ε~ιστ/μoνικα περιο ικα η
ε τια,
ανακοινωσεις εις ΆκαδημΙΙΙν 'Α6ηνων

Ι

κ.α.

Διεtίι.υνσις: Μοσχονησίων

24

Ι.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΡΙΤικο::ε

ι

Τακτικος κα{}ηγητης εν τii έδριι. των «'Ανωτέρων Μα{}ηματικων)

ev

Έγεννήitη
Κωνσταντινουπόλει τό 1894. Έaπoυδασε μαθηματικά εΙς Πανεπι.
στήμια Άitηνων, Gottingen, Ζυρίχης καΙ εις τό ΠολυtεχνείονΖυρΙχης, διδάΧtωρ

tι
Ι ι
,
1

της φιλοσοφΙας Πανεπιστ/μΙο" Ζυρίχης 1920. 19~0-1922 γραμμαtε'ύς όΡΥανώ
σεως Πανεπιστ/μίου Σμυρνης. 1925-1926 βοη'ltός εις έδραν μα&ημαηχων
έitνιχοu Πανεπισtημίου.

ύπότροφος της

1926-1927

Rockfeller Foundation

παρά τφ καi}ηyηήj Κ. Καρα'ltεοδωρij. Μόναχον.1927-1928 έπιμελητής άνωtέρwv
μαθηματικων έν τφ Ε.Μ.Π. 1928-1932 τακτικόςκα'ltηγητής Πανεπιστημίουθεσ
-σαλονίκης.

Άπό

30/12/1932

τακτικός

καi}ηyητής

των cάνωτέρoov μα&ηματι..

χων" έν τφ Ε.Μ.Π. ΈΠΙΟτ/μονικαΙ έργασίιιι δημοσιευμέναι: πρωτότυποι ερευ
ναι έπΙ itεμάτων άναφερομένων

εις συναρτήσεις μιγαδικών

καΙ ltQoyμιxtLxίiiν

μεταβλητων, εις κυρτά συνολα σημείων, εις άρι'ltμητικας άνισότ/τας
στοιχειώδη μαitημαtικά.

1933-1934

καL

εις

ΠΡΟΊ:στάμενος cέργαστ/ρωυ μαi}ηματικίiiν

"

j,

il'

,
\

σπουδών χαί έρευνων» (σεμινάριον) τοίί Ε. M~ Π.

Διεύihινσις: •Αλωπεκης

ΆiΗιvαι

46

ΑΛΕ3ΑΝΔρο::ε Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Τακτικος καflηγητης- διευ{}"ντης του ~ργαστηρίoυ «Άντοχ.ης τω~ <Υ·
λικων»

'Eγεννήitη έν •Αit~vaL; το 1892.' Τάς έγκ\lκλ(οuς aπoυδάς διήνυσεν έν ΓαλλΙq.; Μη"
. χα"ολόγος μηχανικός, διπλ. ΠανεπιστημΙου Λω'ζάννης 1918. 1919-1921 ειτι~'
λητής έν τη έδριι. cτεχνικης μηχανικης.. 'Cou Ε. Μ. Π. 'Απο 1921 κα~yη~ς

m:

- διευ'θ'υντής cέργαστηρίου άντοχης των ίιλικών" καί άπο 193"3, διεu&v,'ι:ης vτοτε 'Cou αύτοu έργαΟτ/ρΙου, καΙ τακτικός καitηyητής μα'ltήματoς ιπειραμ4τικης

άντοχης των ύλικων» εις τάς άνωτάτας σχολάς πολιτικων μηχανικών καΙ μηX~νtI"

λόγων-ήλεκτρολόγων καΙ τηςcέφηρμοσμένης μηχανικης καΙ στατικών κατα~ευων»
εις τας άνωτάτας σχολάς χημικ!iJν καΙ άγρονόμων-ιοπογράφων μηχανικων.
Διεύθυνσις: Τατοίου 27

"

..

Τηλ.

01-289

Κηφισσιά

- ~j

!--:~

,

-

ΕΚΤΑΚΤΟΙ

ΚΑθΗΓΗΤΑ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

Κα{)ηΥητης εν τ!ί εκτάκτφ εδρQ. της «Z(ηγραφικης~
Λευχάδιος τήν καταγωγην έγεννή'6η έν Πάτραι.ς 1:ό
«γραφικης- 1:0ίί σχολεΙΟυ Βιομηχάνων-Τεχνών,

1879. 'Απόφοιτος τμήματοι;.
1909. Έξελδων έχ 1:0υ σχολείου

έπεδό'6η εlς πάσης φύσεως καλλιτεχνικά καΙ διακοσμητικηι; άρχιτεχτovικης εργα~

1916-1919 διδάσκαλος -τεχνικών σχεδιάσεων" καΙ -έλεvCtερoyραφίας" καΙ άπό
28/11/1919 κα'6ηγητής της -ζωη~αφικης. έν τφ Ε.Μ.Π.
Διεύδυνσι.ς: Λεωφόρος Σ"vYQοiί

17

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΙΚΙΩΝΗΣ

Κα{}ηγητής εν Τ'Ϊί εχτάχτιρ εδρα τ/ς -«Διακοσμητιχης:ι
"Eγεvνή'6η το

1887. Πολιτικος μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π. 1908. 1908-1912 ε\ιQUτεραι
σπουδαί. εις Πολυτεχνείον Μονάχου καΙ Ecole des Beaux Arts Παρισίων, εί
δίκευσι.ς είς άρχιτεκτονικήν καΙ διακοσμητικήν. 1912-1918 ΟΤQατι.ωτιχΟς μηχα
νικός. Άπό 1918 άποκλειστική άπασχόλησι.ς είς'άρχιτεκτονικάς καί. διακοσμητικάς

,iργασιας,

μελέτη καΙ έκτU.εσι.ς άρχιτεκτονικών εργων.

•Από 24/1/1925

xα~·

ηγητής της -διακοσμη'tικης" έν ήj άνωτά'(1Ι σxoλiί άρχιτεΚ1:όνων του Ε.Μ.Π.

Διεύ&υνσι.ς: Μaρκορα.

10

Σuν/μός Κ"πριάδη

•Α -& η ν α ι

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ. ΣΩΧΟΣ

Κα{}ηΥηtης εν τiί εχτάχτφ εδρq. της cΠλαστιχηςι
Σπουδαί. είς τήν έν

Ά&ήναι.ι; Άνω'(άτην

'Σχολήν Καλών Τεχνών

και εν Παρι

σίοι.ι; είς '(ήν "Αχαδημίαν Καλών Τεχνών καΙ τήν 'Ε-&νικήν Διαχοσμητικήν Σχο-

λήν. "Από

17/2/1926 κα-&ηγητής της cπλαοτικης. έν τiί άνωτάττι σχολ'ij άρχι'(ε
11. Κυρι.ώτερα εργα: ήρώον Δο'ίράνης, μνημείον Καψάλη έν

κτόνων του Ε. Μ.

ΜεσοΙογγίφ, μνημείον πρός τιμήν των έλλήνων
μελέτη περί. της λα'ίκης
tίonal καί.
100

πεσόντων είς Πιρότ Σερβίας"

τέχνης Τήνο", συμμετοχή είς έκ-&έσει.ς τοίί

Salon d' Αutόmne
d' AutfJmne,

Παρισίω". Άπό

1921 societaire

ΔιεύDuνσις: 'Έπαυλις Λoυt'ζα

Salon Na-

(έταiρoς) του Sa~
Χ α λ ά ν δ Ρ ι ο ν'

Α8ΑΝΑΣΙΟΣΙ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κα{}ηγητης έ\.

tii

εκτάκτφ εδρQ. τών ..<Σιδηρών 'Έργων χαΙ Σιδηρών Γε·

φυρών»

"Eyεννήitη έν Άθήναις τό 1902. Πολιτικός μηχανιχός,

διπλ. Ε. Μ. Π. 1923. 192!

άρχιμηχανικός τεχνιχης έταιρία; -Δ. Καψαμπέλης &- Σια-. 'Aπe·
13ί4:/1930 έΠΙXO'UQικός κα-6ηγητής έν "t'i1 εδρq. cέφηρμοσμένης στατικης χαί σι.-·

-1930

•

__

110 -

ο

'δηρων κατασκευων» τοϋ Ε. Μ. Π. καΙ

άπό

1934

μόνιμος καilη

,

,

έκτάχτφ εδριΖ. των «σιδηρων εργων καΙ σιδηρων γεφυρων» δι1JY;1tης εν 11
άνατεf}έν μέρος έφηρμοσμένης στατικης. 1931-1933 τεχνικός δ:ν • ~iσης

διευf}ύνων τεχνικός σύμβουλος AiιToνόμoυ Όργανισμοϋ Σεισμοπαf}~ τ/ς, εΙt4ι
-ΙΗας. οΑπό 13/4/1934: πρόεδρος τοίί τμηματος των Πολιηκών Μ ων ~oQΙy.
'1.'
Ε ΟΕ
...
•
ηχανΙκων toij
Τ. ..,..
. πιστημονικαι"
εργασιαι. πρωτοτυποι μελεται καί πρα
~
.,
,
λ.
βλ'
Υματειαι έιτι
ΠOLXtr.O'V ΠΟr.υπ οκων στατικων προ ηματων, Ιδίως δε έπΙ τ,Μ.
~λσ.πλώς
- "
"λ'
,
,___.
-. πο. .
στατικως αοριοτων ο οσωμων συστηματων, ~oμερης διερεύνησις
•
,.,
,
βλ'
,
'λ
καιγBνLΚQI.
,
τατη FΠΙf,υσις του αvτισεισμικoυ προ
ηματος, επι "σις της Υενικη•
"
f}'
,
δ
ς περι.πΤα/ο
σ:~~, ~κx~ρoυ •κξα, ετοέυ φoρτισεω~ σι ηΡδoπ~γoυς.. σκυροδέματος, δημοσιεύσεις
ε~

εlloΛηνικα

Διεύihινσις:

και

ενα

πιστημονικα

"Αραχόιβης 61

περιο

ιχα κ.

α.

Τηλ. 25-356

'Α f}ίjva ι

..ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κα&ηγητης εν ήj έκτάκτφ έδριι. των «Tεx't'LXOOV eVλικων.
ΈγεvvTιf}η έν Άf}ήναις τό 1886. Διδάχtωρ φυσικών έπιστημων i6vLXou Πανεχι
στημίου 1909.1907-1917 βοη6ός έν τφ σxoλεLφ των Β\Ομηχάνιον·ΤεχνωνκαΙ
έπΙ εν ετος (1913) διευf}υντής ύπηρεσLας βιομηχανίας καΙ μεταλλείων των νήσων
τοϋ ΑΙγαίου. 1917-1924 έν ΆμεΡικiί: χημικός σακχαροποιε'ωντης cCentral
Ansonia Sugar Company.. τoU Άγ. ΔομίΥκου (Ν. 'Αμερική), εΤτα χημικός
μηχα,'ικός της cTartar Chemical Co» της Ν. 'Υόρκης καί έΡΥοστασίων cE. J.
Dupont and Co», έν Newark. 'Εν συ\·εχειιι. διεu6vντής 'tij; αύtόf}ι cUnited

Color and Pigment Co» πρόεδρος της cSerena Metal and Chemical Corpo.
ration .. της Ν. 'Υόρκης, άvτιπρόεδρoς καΙ γενικός διεuΙhJ\'t'ής tij; cUtility Color and Chemical Co» έν Newark. Άπό 1925 έν Άf}ήναις: 1925-1928 γενι
κός διευ6υντής 'Εταιρίας cχρωμάτων κ'ΧΙ χημικων προ'ίόντων>, slta τεχνικός
σύμβουλος Α. Ε. πλινl}οποιtας ΘεσσαλΙας -Γρανίτης». 'Από 15f1/1930 ~tηyη
τής

των

«τεχηκων

διατριβαί καί

περιοδικά,
'ADηνών

ύλικων»

πρωτότυποι

άνακοινώσεις

1928)

έν

τφ

μελέται

εις

'Ακαδημίαν

καΙ συγγράμματα

μία,', την χημικην βιομηχανίαν,

Ε.

.Μ. Π.

Έπιστημονικαί

δημοσιευ6είσαι

Άf}ηνων

εις

(βραβείον

διδακτικά άναφερόμενα
Ιδίως

έργασίαι:

ξένα. καΙ

ελληνικά

Άκαδημίας

είς τήν γενικήν χη

δμως εις τήν τεχνολογΙαν των φυσικών

καί τεχνητών λίΙΙ-ων, πρωτΙστιι)ς άπό έλληηκης άπόψεως μελετωμένων.

-

,Διεύt)υ\'σις

:

Νηρέως

5

Π. Φ ά λ η ρ ο ν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΠΑΠΠΑΣ

.Κα3ηγητης εν ήj εχτάκιφ έδριι. της ι:Βλ.ητικης-

'ΈγενVΉ6η έ,·'Α3-ήναις τό 1898. Άπόφοιτος στρατιωτικης σχολης Ε-ύελπίδων, άξιωμα
τικό; τοϋ πυροβολικοϋ,:ηδη ταγματάρχης. Π ιυχιοίίχος μαl)ηματικων έftνικoυ Πα"ε'

πισιημίου καί μηχα\'οΜγος, διπλ. Ecole Sup~rieureTechnique d'lng~nieursdes
Etablίssements de l'Etat et de l'Artillerie, Ρaήs 1927. 'Από 1927 xαf}ηyη·

τής της -3-εωρητικης μηχανικης» έν τiί στρατιωτι.κϊί σxoλiί Εύελπίδων. ΟΑπ,ό
17/11/1930 καifηyητης της «βλητικης> (μηχανικη τεχνολογία, f}εωΡLα πιi}ανο-nr
των καί σφαλμάτων, μηχανική πυροβόλων καΙ βλημάτων) έν τφ Ε. Μ. Π. "Επι'
στημονικαl έργσσίαι: πρωτότυποι μελέται, δημoσιεVσεις έπΙ της 6ε~μoδuναμ~

κης, της ,ιηχανικης πυροβόλων καΙ βλημάτων καΙ {,πολογισμοίι 'foutrov, (δι
πλωμα εύρεσιτεΧ"ίας γερμανικοϋ κράτους), έ..,;ί της f}εωρLας των πιi}ανοtηtω:
καΙ σφαλμάτων μετά άντιστοίχων {,ποδείξεων βιομηχα",κων έφαρμογων κ. α.
.Δι&'lίθvνσις : Πινδάρου 24
Ά t iί ν α ι

'C-
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κα8ηγητ/ς εν ΤΪί έκτάκτφ

εδρq. της

«Χημικης Τεχνολογία;

Πολεμι

κών Ύλών»
,'ΕγεV\-ή'3η

εν

Εύελπίδων

"Αχλαδοκάμ;τφ 'Άργσιις τό

1917,

1895.

"Απόφοιτος στρατιωτικτις σχο).;\ς

άξιωμαηκό; πυροβολικού. ηδη

τιιγματάρχης.

Χημικός

μηχα

νικός δLΠλ. Ε.Μ.Π.

1925. 1926-1930 εύρύτεραι σπlιυδαίέν ΠαΡΙOίOLς. δLδάκτωρ
των 'Fπιστημων (docteur es sciences) τού Πιινsπιoτημίoυ Παρωίο)ν 1928,
στρατιωτικό; μηχανικός τ(θν πuριτίδων (ingenieur militaire des poudres) δι·
πλωματοίίχος τ/ς Ecole des Poudres de Paris 1929. Κα'3ηΥηΤ11ς των πολεμι
κων ιisoirov έν το σχολϋ πολέμου καί εν τατς διιιφόΡOLς οτραηωτιΧ«τς ιιχολαίς
εφαρμογης. ΚαitηΥητής της -τεχνολογίας των πολεμικων άερίων- έν τφ Ε.Μ.Π.

άπό 4/4/1931. Κα'3ηγητ/; τ/ς όργανικης χημείας Ρ.ν ταίς

στρατιωτικαίς σχο
τϋ σχολϋ

λαi:ι, Εύελπίδων και ύπαξιωμαΤΙJCων καί της άνοργά\'ου χημείας εν
"Ικάρων. Διεuιtυντής

τωνcστρα-rιιοτικων

-γραφείων τη; στρατιωτικης χημεία;

των

χημικων έργαστ/ρLων»

πυριτίδων '(ω,·

καΙ 'των πυρομαχικων» "η; έπιitεωρήσεως πuρoβoλικoίί,

καΙ

'Ιων

εκρηκτικό)ν "λόιν

μέλο;

τού

στρατιω

,,'ικοϋ 'Ιεχνιχοίl συμβουλίοι',

ΔΙ.81HηιvσLς: Όλ'ύμπου

'Α

3.

iHj να. ι

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΠΙΠΠΑΣ

Καflηγητ/ς έν ΤΪί εκτ«κτφ εδρq. τών «Λιμενικών 'Έργων»
Έγsννή'3η εν ΓαUQeίψ 'Ά"δρσιι '(ό

1904.

ΣπουδαΙ

είζ έ-3νικόν

τελε\οόφοιτος μα'3ηματ~κω .... ·Πολι-rικός μηxανι~ός, διπλ. Ε.Μ.Π.

Π(ινεπισ'tήμι.oν,

1925. 1925-1927

μηχανικός παρα τΟ τεΧ"ικΌ έταιρίq. «'Εργοληπτική-, εΤτα επί βραχύ διάστημα
παρά τφ στατικφ έλέγχψ καmσκεuων καί τϋ
λικά εργα).

1927-1929

έπιitεωρήσει μηχανικοϊ; (μεταλ

έπιμεί.ηι:ής έδρας cέφηρμοσμένης οτατικης καΙ σιδηρων

κατασκευων» τοϋ Ε. Μ. Π., συγχρόνως έπιβλέπισνμηχανικόςκα-ι;ασκευijς νέας

σήραγγος Όιιονοίας-Ά'tτικης.

1929-1933 \ιπότροφος άβερωφείου κ'.ηροδοι:ή
..~. Μ. Π .• σπουδαί. εν έσπερίq. (Βερολίνον, Άιιβουργον, Δσιιγκέρκη,
Μασσαλία) εΙδίκευσις εΙς λι.μενικά εργα, διδάκτωρ τεχνι~(Oν έπιστημών (dr. ing)
ΠολυτεΧ"είου Βερολίνου, 1932. "Απο 10/1/1933 κα6ηΥητής των «λιμενικων ερ
ματος τοίί

γων- έν τφ Ε. Μ. Π. Έπιστ/μονικαί. έργασίαι:

δημοσιεύσεις, διιιτριβαί

έπί

ποικίλων λψενικων τεχνικοοικονομικων προβλημάτιιη', itεωρητικαί μελέται κλπ.
Διεύθυνσις: "Αραχι:ιβης

61

'Α

iHj ν α ι

4.- KAeHrHTAI ΞΕΝΩΝ rΛQΣΣS2Ν
XPH~TOΣ Ν. ΚΑΡΑΒΑΣ

ΈγΕVΝΉ'3η εν ΙΑitή"αις το 1893. Διπλωματοϋχος τ/ς φLλoλoγικης σχολης τού Πα
νεπωτ/μίου Dijon Γαλλίας. Διετέλεσε τό πρωτον κα'3ηΥητ/ς έν τφ ΓUμ,'ασίψ

Χαλκίδος καί άπα 23/10/1918 κα'3ηΥητής τ/ς γαλλικης γλώσσης έν τφ Ε.Μ.Π.
ΣυγΥραφαί: .οι γαλλισμοί-, έρμηνεύοντες ελληνιστί τούς Ιδιωτισμούς καί με
ταφoρικιJc; έκφράσεLς της γαλλικης γλώσσης, «γενική Ιστορία» κ.α. ~ΡΎα διδακτικά.
ΔιεV6ιινσLς: Χειμάρρας

10

"Α -ΙΗι ν α
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ΕΠIΜΕΛΗΤλΙ

'Εν παρενθέσει σημειοΟται δ διοικητικός

βαθμός

δν κατέχει

l1κ

~

έπιμελητων. Συμφώνως πρός τόν πρ6 τινος ψηφισθέντα νόμον 58';; Τ05 των

'ΟκτωβρΙου 1933 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των οι της 16~ς

καί διαχειριστικων διατάξεων του Ε.Μ.Π.», οί έπιμεληταί τοΟ E.~~O~ΙKων

οΟνται νά προάΥωνται διαδοχικως, προτάσει των άρμοδΙων K~θ' Ι1(~Ι

άπό του βαθμου του Υραμματέως α' μέχρι του βαθμοΟ τοΟ διευθυν του,οπό
η~ητ.ωνι

τόν δρον βεβαΙως συμπληρώσεως. ώρισμένης

βαθμφ

χρονικης θητεΙας έν έ ά

άπό ένός σημε(ου καί πέραν, υπό τήν ΠΡΟΟπόθεσιν έKπoν~ OΤ~
καΙ δημοσιεύσεως άξιολ6Υων έπιστημονικων έΡΥασιων.
ηοεως

KG:i.

ΜΑΕΙΜΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιμεληtης (tI.ιηuατάρχης Α') εν
φίας

Ι

,

tii

εδΡQ

«Όρυκτολογίας

_ Πετρογρα

11

_ Γεωλογίας»

Έσπο'ύδασε φυσ,κας έπ,στήμας έν τφ έitνικφ Πανεπ,στημΙφ, εΤτα δε σuνεπλήQωσε
τάς σπουδάς αίιτοϋ, εΙδικως περί τήν γεωλοΥίαν καΙ παλαωντολογιαν, έν BfQoλίνφ κω Μονάχφ (1922-1928), Μα άνηγoρεύi}η δ,δάκτωρ. Άπό 13/3/1917
έπιμελητης έδρας cόρνκτολογΙας-πετρογραφίας-ΥεωλοΥίας»
έν τφ Ε. Μ. Π. 'Ε.

Ί

π,στημον,καί έργασίαι: πρωτότυποι μελέτα, καί δwτριβαί πραγματευόμεναι 6έ
ματα γεο)λογ,κά, παλαιοντολογικά κ.

Δι.εUt}uνσις: Μεταξα

ι

ci.
Ά iHj ν α ι

22

Ι

,

Ι

,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΟΛ ΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

~Eπιμελητης (τμηuατάρχης ΑΙ) εν

tii

εδΡQ της cΧημιχης Τεχνολογίας χαί

ι

Ι,

τίiς Τεχνολογία; Δομησίμων καί Έχρηχt,χu)ν Ύλών»
Πτυχιοϋχος φυσ,κoμα'!tηματικης

σχολής

(τμή,ια φυσικής) έitνικoiί

Ι'

Ι

Πα,·επιστημίου.

1918-1919 παρασκευαστηςέργασtηρίOU cγεν,κής πειραματικής χημείας· χω
άπό 15/11/ 1919- έπ,μελητής έδρας
"χημ,,,ής τεχνολογίας
καί τεχν ολο . γίας δομησίμων καί έκρηκnκων ύλων» έν τφ Ε.Μ.Π. 1921-1922 σuyΧQόνιος
χημικός παρά 'tjj XQatLxjj άπο6ήΚΌ ύλικοϋ α'lιτoκ,νήτων. Άπό 1933 μέλος της

Ί

,Ι

Ι,
!

μαλitικά προϊόντα",

Ι

"ον,σμων διά τι;' εις διάφορα εϊδη οδοστρωσίας χρησιμοποιούμενα έν Έλλάδι
Δ""'!tυνσις : Πατησίων 207

ι

!

παρά τoiί "Υπουργείου ΣυΥκο,νωνίας σuσταfu:ίσης έπιτροπηι; cπρός.σύντα;ιν χα

i

'Ι

" ΙΙ

•Α t η ν α,

Ι

11

ΓΕΩΡΓΙΟ:Σ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

•

-,.

't'D avoota't'D

σχο

λ-

'D

-

των χη

μικων

Ι

\' ,

ι

: i

I~ηxανικων του

ι

j

Ι

,

'AitijvtIL

91

i

l

Ι

r

Ε.Μ.Π.

ΔιεύD'uνσις: "Ιπποκράτους

i

;

«Βρωματοχημείας:»
Διδάκτωρ φUσικoμα'!tηματ,κής σχολής έitνLκοiί Πανεπιστημίου καΙ χημικος μηx~Ύι
κός, δ~. Ε. Μ. Π. 1920. •Από 23/5/1920 έπ,μελητής των έδρων cβoτ~νιxης:
εν

ι

Ι

Ι

'Επιμελητής (τμηματάρχης Α Ι) εν ταϊς εδραις της «Βοτανικης. καΙ τiίς

καί cβρωματoχημε(ας~

,

ι

Ι

,.

'Ι

Ι

Ι.

,

\ ,Ι
Ι

_'

r.·.

ι

1\
~Ύ"

~

\

'(

-- 113 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ

Έπιμελητης (τμηματάρχης Α') Ε\' τiί εδρQ. της

«Άναλυτικης Χημείας»

{23/12/1932}
ΔιδάΚ1'ωρ φυσικών έπιστημών καΙ πτυχιοίίχος άνωτάtων σπουδών φυσικης χη
μεLας ΠανεπισtημΙου Λωζάννης. "Επιστημονικαί. έργασιαι: διατριβαί. καΙ μελέ.
ται άναφερόμεναι εις τιlν άναλυτικήν χημεΙαν, τά όργανικά όξέα, εις εΙδικάς
cruvftέσεις περιπλόκο)ν βαρέων μΕ1'άλλων κλπ.

Διεύfiυνσις: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφιας

.
•Α

88

i} η ν α ι.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΚΑΡΔΗΣ

Έπιμελητης (τμηματάρχης Α Ό) εν τiί εδρQ. «Γεωδαισίας) {11/3/1921}.
Πολιηκο; μηχανικός, διπλ. Ε. Μ. Π.

1919. 1919-1922

γων Ύπουργείου Συγκοινωνίας. Συγχρόνως
ματος
Ι

Ι

ι

i!

του πολιτικου μηχανικοίί.

μηχανικός δημοσίων ερ

αύτοτελής έξάσκησις τοϋ έπαγγέλ

1'εχνικον γραφείον μελετών καΙ έκτελέσεων

έν Ά'6ήναις.

ΔιεuitUνσεις: 'Αριστείδου

1,

Λούη

'Α it η ν α ι.

2

Ι

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΙΤΣΙΟΣ

ΈπιμεληΤΤΙς (τμηματάρχης Α') εν τΌ εδρQ. της «Πειραματικης Φυσικης~

(21/12/1921)
Διδάκτωρ φυσικών έπιστημών έfhιικoίί Πανεπιστημίου
κός, διπλ. Ε. Μ. Π.· 1920.
ΔιευBuνσις: Μιχαήλ Βόδα

1916

καΙ

χημικός

μηχανι

'Α i} η ν α ι.

85

ι

Ι,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ

Έπιμελητης (τμηματάρχης Α ')' εν

tii

εδρQ. τi'jς «Παραστατικης καΙ Προ

βολικης Γεωμετρίας» (21/12/1921)
Πολιτικος

μηχανικός,

διπλωμα1'.

Ε.

Μ.

Π.

1921. 1921 -

1922

μηχανικός

γραφείου στα1'ικου έλέγχου κατασκευών καΙ έν συνεxεί~ αύτοτελής έξάσκησις
έπαγγέλματος. 1929-1931 έπ' άδεί~ εις άλλοδαπην, "uρuτεραι σπουδαί. είς
Πανεπισ~μLOν καΙ Πολυτεχνείυν Μονάχου. ΈπιστημονικαΙ έργασιαι: πρωτό
τυπος μελέτη γsωμετρικης καΙ κινηματικης φuσεως (άνακοίνωσις εΙς Άκαδημιαν
Άitηνων).

Διεύ6'υνσις: KASoμέyouc:

9

Ά it η ν α ι.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΜΠΕΤΣΗΣ

ΈΠΙΜCλητ/ς (tμηματάρχης Α') εν τΌ εδρQ. της

«~Aναλυηκης Χημείας.

(18/6/1922)
Χημικός μηχανικός. διπλ. Ε. Μ. Π. 1920.

Διεύ6'υνσις: Μεitώνης 3

Ά it η ν α ι.

(*) 'Η έν παρεvf)έσει .ημερομηνία δηλοί τήν χρονολογιαν διoρισμoiί έκάστου των
έπιμελητων ώς μονίμων.

........,;

.-

11( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Έπιμελητ/ς (τμημαtάρχης Α Ι) εν τϋ εδρq. της «ΌΡΥανικης Χημε'
(3/11/1925)
ισς)
Διδάκτωρ φυσικών έπιστ/μών "Ε'6νικοϋ Πανεπι.στημίου 1917 καί. χημίκός μηχανι,.
κός, διπλ. Ε. Μ. Π.

ΔLεVlhινσις: Σπευσίππου

1921.
15

Ά&ηναι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έπίμελητης (τμηματάρχης Α 1 εν τϋ εδρq. της «ΌΡΥανικης Χημικης
Τεχνολογίας»

(5/1 1/192;~).

ΠτνΧLOiίχoς και διδάκτωρ έπί. χημείq. Πανεπι.σπιμίου Λωζάννης. Διετέλεσεν βοηit'

έν τφ αύtφ Πανεπιστημίφ παρά τφ κσθηyηήi

Kehrmann.

'Ειτιστημοη':

έργασίαι: δύο άνακοινώσει.; είς . Αχαδημίαν Άθηνων άναφερόμεναι εις τ/ν
cύδΡOγΌVωσιν των έλ~LOλάδων- καί. τήν cέπίδρασιν των άλάτων του μολνβδου
έπι τoiί έλα'ίxoiί όξέος-.

Δι.εύ'&υνσις: Λιβανίου

Ά it η v α ι

19

ΚΙΜΩΝ Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Έπιμεληt11ς (είσηγητης)

εν

tii

εδρq. της

«Θεωρητικης Mηx.ανoλoγίας~.

(22/12/1923)
Μηχανολόγος, διπλ. Είdgenδssίsche

Technische Hochschule Zίirich, 1917. 19191921 μηχανικός παρά ήi Διευi}ύνσει Σιδηροδρόμων του 'Υπουργείou IuyxoLνωνίας (τμήμα μηχα"ολογικόν). 1921-1922 τεχνικός σύμβουλος διευΜνσεως
αύtoxινήτων Ύπουργείου Στρατι.ωτικων.

Δι.εύfhJνσις: Τιμολέο"τος

'λ it η ν α ι

32

ΙΈΩΡΓΙΟΣ Ι. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιμελητης (τμηματάρχης Α Ι) εν τϋ εδρq. τ/ς «Θεωρίας καΙ Kατασκεuης
~Hλεκτρικών Μηχανών, ~Hλεκτρικίoν Μετρήσεων καΙ Ήλεκτρικων

Σιδηροδρόμων» (27/10/1924)
Μηχα\'ολόγος-ήλεκτρολόΥος,

διπλ. Ε. Μ. Π. 1924. 'Από 192ϊ μηχανικός παρα t'!l
cήλεκτρικ'ίi έtαLρίq. παραγωγης- είς τό κεντρικόν έργοστάσιον Ν. Φαλήρου καί
άπό 1930 παρά τΌ διαδόχψ «'ΗλεκτριΧΌ CF.ταLρείq. 'Αθηνων-Πειραιως- εις τά

i

έν "Αγ. Γεωργίφ ΠειραLώς νέα κεντρικά έργοσtάσω της έταιρίας.

Δι.ευItύνσεις: κεντρικά έργοστάσω Η. Ε. Α Π.
'Ηλία Ζερβου 9

i

Ι

Π ε ι Ρ α ι ε \ι ς (Κερατσ(νι)

,Ι

Ά it ij ν α ι

::ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

'Έπιμελητ/ς (τμηματάρχης ΑΙ) εν ταίς εδραις των «'Ανωτέρων l'ιIα&η
ματικών:. (2Ι/3/1925

"Aρι.σ1:oiίχoς καί διδάκτωρ μαθηματικης σχολής έ'6-νικου Πανεπιστημίου

1916
Ι

,\

"

Ι Ι,
..,

Ι

i

..

-

115-

ΕΙταuπότροφος τοϋ xράτoυ~ εις άλλοδαπήν, εύρύτερα, σπόυδαί εις Πανt!ΠΙ-

. στήμι.α Παρισίων χαί Σ1'ριισβΟUQΥΟV. διδάχτωρ Πανεπι.στημΙΟυ ΣτριισβοUρΥοιι.
Διετέλεσε xαitηyητής μαitηματ'Xών εΙι; σxoλεiα μέσης

έxmιLδενσεως, δ~ τήν

μέαην έμπορ,χήν σχολήν, εις τό μιιitηματιxόν σποvδιιστήρl.O'V έitνι.xoϋ Πιινεπ,
στημίov χαί τήν σχολήν Τ.Τ.Τ.

Διεύ6υνσις: Νοταρα 37

"Α iHj ν α ι

,Ι

:ΙΈΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Έπιμελητής (τμηματάρχης Β') εν
Χημείας» (24/3/1927)
, Ι

Χημικός μηχιιν'Χός, διπλ. Ε.Μ.Π.
ροπορίας χ:ι.ί
·Eλλάδo~

έφαρμοΥης

(τμημα

tn εδρq.

της «Γενικης Πειραμαηκης

192G. Διετέλεσεν FοΠιμελητής έν 1:ΙΙ'ίc; σxoλα.iς άε

πvρoβoλ,xoυ

χαί

χημ,χός

παρά ήj

Τραπέζτι τ/ς

XQ'\JOoU). Είδ'Χότης: έλΙΙLOτεχνία.

Διεύ'6'υνσις: Σάμου 38

•Α it η ν ιι ,

λΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Έπιμελητής (τμηματάρχης Β ') εν τiί εδρq. της CΦυσικης Χημείαρ καΙ
«5Εφηρμοσμένης 5Ηλεκτροχημείας»
Χημικό, χαΙ διδάχτωρ φυσιΧών

(23/6/1928)

έπι.στημών έ~ικoiί ΠανεπιστημΙΟυ

χαΙ

1924:

1932.

Διετέλεσε βοηitός καΙ παραmcεuaστ/ς τοϋ έΡΥαστηρίου φυσικης Πιινεπιστημίou
Άitηνων. 1924:-1928 σπουδαΙ έν Βερολίνφ καΙ Πιιρισίοις, είδίχευσις εΣς φυσ..
i .-

i 'ι

κοχημείαν χαΙ ή λεχτροΧΗμείαν. "ΕπιστημονικαΙ
χαΙ

doitQCI

ά.ναφερόμενα

iQyooLa,:

ε~ τήν ήλεχτροχημείαν καΙ

δι.ατρ,βαί, μελέτιι,

φυσ,χοχημείαν, τήν β,ο

μηχιιν,χήν χημείαν, τό λΙΥν,τικόν Τ;ήτημα, δημοσιενσεις ε~ έλληνικά έπιστημο·

νιχά καΙ τεχνιχά περιοδ,χά.

ΒQαβε,ον Άχαδημίας "Aitηνών

1930

διά τήν σν/-

ταξιν της μελέτης: cήλεκτρόλυσις χλωραλκιιλίων καΙ βιομηχανία ά.ζώτου•.
Δι.εύi}υνσις : ΚαλλισπέQη

11

Τηλ.

25-993

•Α it η ν α. ι

~ΠYPIΔΩN Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
"

5Επιμελητής (τμηματάρχης Β') εν ταίς εδραις των cΆνωτέΡα/ν Μα3η

ματικωνι 30/3/1929)
Πτυχιοίίχος φυΘ'Xoμα{tηματ,xης σχολης έi}νιxoiί Πανεπιστημίου.

ι,

Διεύ6ννσις: Καπνοχοπτηρίου

2

"Aitij ναι

,i

.λΛΕΞΑΝΔΡΟ:Σ Γ. ΣΦΗΚΑΣ

5Επιμελητης (εΙσηγητ/ς) εν τΌ lδρq. «Γεωδαισίας» (25/10/1929)
Πολιτιχός μηχανικός, διπλ. Ε. Μ. Π. 1929. Α'ύτοτεΑ:ης έξάΣΧΗσις τοίί έπαΥΥέ1
ματος' τoiί πoλιτιxoiί μηχανικοίί (μελέτη καΙ έπίβλεψις έχτελέσεωι; ΕΡΥΦΥ
σιδηροδρομικών, οlχοδομικων, λιμενιχών).
.Διε'lί&uνσις: Πατησίων 13 δ
'Α it η ν α. ι.

Ι

-

116-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΚΑΣΣΩΝΗΣ

Έπιμελητ/ς (Υραμματευς Α') εν τΌ εδριι. τηςc Έφηρμοσμένης Σ"τατικης
καΙ Σιδηρών Κατασκευών» (21/11/1929)
Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.

-

"

σκευης νεας

1927. 1928-1929 μηχανικός έπΙ τη-

·Α.Α- ΟΑ
1930 μηχανικός τεχνικης έτα
ς κατα
υ'ινων- ττικης.
'

σηραΥΥος

"

cA.K.T.E.a 1930-1931 έν 'Αμερικ'ίί, ώτότροφος 'Ινστιτούτου Rockfeller ~ιαςδ'~
'"δ
• • και.""Ύειονομικα. εργα:
•
, ει L
1J Qa1JlIoι.xa
α/J:Ο1Jδαί εΙς Harvard University
master οί science ίη sanitary engineering. Άπα 193] μηχανικός υΥειονο ικo~
,
·Α.Α- Άπ'Ο 1933 επ
•• α'δ'
Ο Γερμανιαν,
'
",
μ
Κ8Vτρou
υ'ινων.
ε~ εις
υποτροφος
'Ινστιτούτou.
κευσις ε.ς

Rockfeller. ouμπλήρωσις άνωτάτ~ν σπουδloν εις Πολυτεχνεων Βερολίνου. ΟΕπι
στημονικαΙ έργασίαι: δημoσΙEύσεΙC εις έπιστημονικά περιοδικά μέ περιεχόμε
νον άναφερόμενον Ιδίως εις έργα ύγιεινολόγου μηχανικού.
Διεu'6ύνσεις: προσωρινώς έν Γερμανίq.:
Σμύρνης

Kurfdrstenallee 38 ιν
Charlottenburg 2

Berlin,

5

'Αιηναι

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Η. ΜΠΙΡΗΣ

~Eπιμελητης (είσηΥητης) εν τΌ εδριι. tijς «Οίκοδομικης» (21/11/1929)
'Αρχιτέκτων, διπλ. Ε.Μ.Π.

1928. 1928-1932

άρχιτέκτων παρά ήj τεχνικΌ Uπηρε~

σίq. Πανεπιστημίο"•Ailηνών.1932-1933 άρχιτέκτων coΙκoδoμικoiί σuνεταιρισμoϋ
ίιπαλλήλων Έitνικής Τραπέζης- Σuyχρ6νως αύτοτελής έξάσκησις τού έπαγΥέλμα

τος τοϋ άρχιτέκτονος. Άπό Μαίου
δάς,

,

{ιπότροφος

1934 εις άλλοδαπήν προς εύρυτέρας σπου·,

κασιματείου κληροδοτήματος. Βραβετα.: α'. βραβεων

τεκτονικοϋ διαγωνισμοϋ

δι' έχπόνησιν

προσχεδίων νέου

άρχι

ύπουΡΥείου Στρα-

1

1

,

ι

τιωτικών. (ouνεργασίq. Π. Μάρ'6'α).

Διεύil υνσις: Σολωμοϋ

Ά

8

ι

'6' Τι v α ι

Ί ι
,

j

L

,

ι

Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

~Eπιμελητ/ς (Υραμματευς Α') εν τΌ εδρq. τών cΣτοιχεΙων Μηχανών καΙ

t Ι

Λεβήτων» (29/1/1930)
Μηχανολόγος-ήλεκτρολόγος, δι,,;λ.

i
Ι

"

Ε.Μ.Π. 1926. 1928-1934 μηχανικός καΙ εΤτα

προ'ϊστάμενος μηχανολογικοϋ τμήμα.τος τεχνικής έταιρίας ~Δ. Καψαμπέλης "αΙ
Σια» (μελέτη καΙ έκτέλεσις μηχανολογικών έγκαταστάσεων, κεντρικών (}ερμάν
σεων κλπ). 'Από 1934 α.ύτοτελής έξάσκησις (οϋ έπαΥΥέλματος (έΥχαταστάσεις
ίδΙως κεντρι.χών '6'ερμάνσεων).

Διεtlil'ύνσεις: Νάξou καΙ Καραμήτσου Πατησίων 29

Τηλ. 20-981 β

Ά{}ηναι.

(Πατήσια)

Ι

Ι

t'
t

ι'

:

ι

ι,'
Ι

ι

Ί

Ι

Ι ι'

\

~ Ι ι,!
-

Ι

ι

,-

'

-
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

·Επιμελητής (είσηΥητης) εν τii Ιδριι. της «Είδικης Μηχανολογίας»

(29/1/1930)

ι

Ι

Μηχανολόγος-ήλεκτρολόγος,διπλ. Ε.Μ.Π.
cήλεκτΡικΌ έταιρίιΖ. παραγωγijς•. Άπό

1927. 1929-1930 μηχανικός παρα ττι
1932 συγχρόνως έπόπτης ήλεκτρολόγος

έλεuitέρας λιμενικης ζώνης Πειραιώς.

Διεύ6'uνσις: Σόλωνος

'Α it

20

ij ν α ι

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α. ΒΑΛΤΙΝΟΣ
ι

Ι

Ι

i

Έπιμελητης (γραμματευς Α ι) εν τΌ Ιδριι. της c·Οδοποιtας»
Πολιτικός μηxανικ~ς, διπλ. Ε.Μ.Π.

Ι

σεων

καΙ

τεχνικών

1925. Διετέλεσε μηχανικός
έπιχειρήσεων
cAKTE-. Άπό 1926

Έι:αιρίιΖ. «'Έργον» (βργα
ι

Ι

. i

Διεύftυνσις: Α.Ε.

όδοποιίας, ύπονόμων

«'Έργον-

'Αριστοτέλους

Άνδρέου Λόντου

(27/2/1930)

Α.Ε. άσφαλτοοτρώ
μηχανικός παρα τΌ

κλπ.).

7
'Α

49

it ij ν α L

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΛEIBAΔEY~

Ι,·

Ι

-Επιμελήτης

(είση Υη τη ς)

του

εργαστηρίου

«Άντοχης

των

uλικωνι

(27/2/1930)
Μηχανολόγος'ήλεκτρολόγος, διπλ. Ε.Μ.Π.

cήλεκτΡικΌ έταιρίιΖ, διανομης-

καΙ άπό

1928. 1928-1930 μηχανικός παρα τΌ
1930 παρα τΌ διαδόχφ «ήλεκτΡικΌ

έταιρίιΖ, Ά'6ηνών-Πειραιώς:t.

Διευthίνσεις: Ήλ. Έτ. Ά'6ηνών-Πειραιώς "Αριστείδου
Σαπφοίίς

Άitij"αι

5

Καλλιitέα

163

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΑΡθΑΣ

'Έπιμελητης (είσηγητης) εν τΌ Ιδριι. της «Παραστατικης και Προβολικης
Γεωμετρίας» (27/2/1930)
Άρχ.ιτέκτων, διπλ. Ε.Μ.Π.

1929. 1929-1933 άρχιτέκτων παρα ήj τεχνικΌ ίιπη

ρεσίιΖ, ΠανΜιστημίου "Α'6ηνών. ,1933 άρχιτέκτων
ίιπαλλήλων Έ'6νικης Τραπέζης. Άπό

οΙκοδομικοίί

συνεταιρισμοίί

19:i4 αύτοτελής έξάσκησις τοίί έπαγγέλμα

τος, άρχιτεκτοηκόν γραφείον έν Ά{)ή,·αις. Βραβεία: δύο βραβεία άρχιτεκτονικών

διαγωνισμών (νέον κτίριον

ίιπουργείου

Στρατιωτικών.

σuνερyασΙιz, Κ. Μπίρη,

μνημείον πεσόντων Πειραιώς, σuνεργασίιz, Μ. Κανάκη).

Διευ'θύνσεις: Τοσίτσα καΙ Ζαίμη
ΑΤνου 49

Ά'6ηναι

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗΣ

Έπιμελητης (είσηγητης) εν τΌ εδριι. των «Κεντρικων Στα-3'μων Παρα.

-

118-

γ ωγη-ς Ήλεκτρικη-ς Ένεργείας,

Μεταφορας-

(27/2/1930)
Μηχανολόγος - ήλεκτρολόγος, διπλ. Ε.Μ.Π.

Δ -_.Α..'-ι.bvvυνσει

'Δ

και

ΣυγΚΟΙ"ωνίας (τμημα

1928-1929 έπιμελητής ήλεκτρολογίας έν 't'D σχο/.Ο
Δ
'λ
"
,
λ' ς
- "δ
επι~ ητηλ

λ'

,

'λ

,

κτρικων εγκαταστασεων..

κ.

α

...

..

"ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Φαλ'

η οου

42

,

.

-"lμοΗκαι

έ

•

ργα'

περιεχομένου (ινομο.

Δι.ειιihίνσεις: Δ)σις Σιδηροδρόμων Ύπουργείου Συγκοινωνίας

'
Δεωφορος

•

γης μηχανικoiι
καΙ γενικής ήλε'

του ΕΜΠ. ~ΕπιltT'n

~ιαι!~ ~ελεεται κ~ι :roγγραμ~ατα η εΚ:Ρ)ολογικου ιδίως
νεσι.α η

ό

ανικ ς ΠClQα •
• λε
λα ,t'II

έφαnμοη- Κτρο γικον).

της ε ~ας c'6'"ωρητικης

κτροτεχνιας και η εκτρικης τη επικοινωνιας»

, .

•

1925. 'Από 1925 μηχ

το δ
δ'
ru
""ι ηρο ρομων ~ πουργείου

ιατε εσ~ ωσα";"t~ςλ

ιανομης αύτη-ς-

'Α.Δ. _

υηναι

Π ε ι Ρ α ι ε \ι ς (Καστέλλα)

Χ. ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Έπιμελητης (γραμματευς Α') εν ταίς εδραις των «Λι-3-ίνων καΙ ~υλίνων
Γεφυρων, Τοίχων "Αντιστηρίξεων καΙ Θεμελιώσεων» κ~ιΙ της
«ονδραυλικης καΙ των Ύδραυλικων 'Έργων» (19/5/1931)
Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.

1924.

'Από

1926

μηχανικός παρά τη Διεuιtύν

σει Σιδηροδρόμων Ύπουργείου Συγκοινωνίας (εΙδίκευσις
καΙ όπό 1931 dρχιμηχανικός παρά τη α'ότή ύπηρεσίq..
Δ,εu6Vνσεις:

είς σιδηροδρομικά)

Δ)σις Σιδηροδρόμων Ύπουργ. Συγκοινωνίας

'Εσπέρου

18

Ά ~ηναι
Π. Φάληρον

ΑΝΤΟΝΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

"Επιμελητης

(είσηγητης)

εν τΌ εδριι. τijς «'Εφηρμοσμένης

Μηχανικης»

(30/10/1931)
Μηχανολόγος- ήλεκτρολόγος, διπλ.
Διεύ&uνσις: θεοδώρου Γεωμέτρου

Ε.Μ.Π.

1931.
'AitijvaL

24

θΕΟΦΑΝΗΣ Π, ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

"Επιμελητης (είσηγητής)

εν τΌ

έδριι. της

«Θεωρητικης

Μηχανικηςι

(20/6/1933)
Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π. 1922. 1922-1923 μηχανικός παρά τ1ι τεχν'~ii
itaLQlq. cM. Α. Διαμαντόπουλος καΙ Σια» .• Από 1924 έταΤρος καΙ συνδι~ς

τεχνικης έταιρίας «Δεσποτόπουλος καΙ Καλούδης» (μελέτη καΙ έκτέλεσις τεχνι~ν
εργω'Υ πάσης φύσεως). 1929-1930 φοίτησις εΙς σχολήν πολιτικων μηχανικων

Πολυτεχνείου Μονάχου. 1932-1934 τεχνικός σύμβουλος του Τεχνικοίί 'Επι·
μελητηρίου της Έλλάδος.

ΔLEuthίνσεις: Σατωβριάνδου 12
'Αστερίου

8

Τηλ.

Τηλ.

25-611
24-854

'Aitijva L

\

..

-

Ί
ι

"
\
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ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΔΟΑΝΙΔΗΣ

Έπιμελητης (είσηΥητης) ~ν τiί εδριΖ, rijς «Ύδραυλικης καΙ τών -Υδραυ.
λικων 'Έργων»

(22/12/1933)

Πολιτικος μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π. 1930. 1930-1931 μηχανικος τεχνικης έταιρLας
-"Έργον» έν Καβάλ/fE (έργα όδoπoι'tας). 19111-1932 μηχανικος Δι.ευ6ύνσεως
Σιδηροδρόμων Ύπουργείου Συγκοινωνίας,. εΤτα έλεύftερoς έπαyγελματLας (έκ
πόνησιι; στατικών μελετών, Ιδ~ άντισεισμικών). Άπό 1932 μηχανικός Α.Ε.Ε.
-κατασκευης ύπονόμων 'Αitηνών' Πειραιώς καΙ περιχώρων».
Διεvfhίvσειι;: Α.Ε.Ε. -κατασκΕUΗς ύπονόμων κλπ.»

Μέρλιν 9

Σταδίov 22
Τηλ. 22-916

Ά f η vα ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΔΟΥΡΑΣ

"Επιμελητ/ς (είσηΥητης) εν τΌ εδριΖ, rijς «Κτιριολογίας» (22/12/1933)
•Αρχιτέκτων, διπλ. Ecole Speciale d'Architecture ΠαρισLων, 1930. Διετεiι; άρ'1'"
τεκτονιχαΙ σπουδαΙ εΙΙ; Πολυτεχνε'Loν Μονάχου. 1930-1933 άρχιτέκτων παρά
ήj Διευitύνσει τεχνικών ύπηρεσιων Ύπουργείου ΠαιδεLας (έκπόνησιι; μελετών
διδακτ/ρΙων κλπ.). Άπό 1933 αυτοτελής έξάσκησιι; τού έπαΥγέλματος oτou
άρχιτέκτονος.

Διεύ{}vνσιι;: Καρπάitου 3

•Α • η ν α ι

ΕΥΤΥΧΙΟΣ Π. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιμελητης (είσηγητ/ς) εν τii εδριΖ, rijς «"Εφηρμοσμένης Στατικης καΙ
σιδηρών Κατασκευών» (22/12/1933)
Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.

1929. 1930-1933 μηχανικός τεχνικης έταιρLας
1932 συντάκτης «Τεχνικών Χρονικών- καΙ

cΔ. Καψαμπέλης καΙ Σια-. Άπό

έκδόσεων Τ.Ε.Ε. Α'ίιτοτελής έξάσκησιι; έπαγγέλματος πολιτικού μηχανικού (με.
λέται beton arme, εργα οΙκοδομικά).
ΔιεUituνσιι;: Όδός 33η

Τηλ.

ΨvΧ ικό

71-67

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Ν. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

"Επιμελητ/ς (είσηγητης) εν τΌ εδριΖ, τ/ς «Θεωρητικης καΙ Γενικης "Ηλεκ.

τροτεχνίας καΙ της "Ηλεκτρικης Τηλεπικοινωνίας» (22/12/1933)
Μηχανολόγος - ήλεκτρολόγος,
έταιρLας cΔ.

διπλ.

Ε.Μ.Π. 1930. Διετέλεσε μηχανικός τεχνικης

Καψαμπέλης καΙ Σια.

(μελέται κεντρικών Ιερμάνσεων). Άπό

ΊOUΝΙOυ 1934 έπ" άδείfE εΙΙ; άλλοδαπήν πρός ΕUρυτέρας σπουδάς. ΈπιστήμονικαΙ
έργασLαι:

μελέται καΙ πραγματείαι δημοσιεu'ltείσα, εΙΙ;

έλληνικά

καΙ

ξένα

έπιστημονικά. περιοδικά, άναφερόμεναι εΙΙ; διαφόρovς κλάδους τi'jς 06'εωρητικης

. φυσικης

καΙ τών έφηρμοσμένων μα'ltηματικών.

ΔιευΙύνσεις: noooroQLVroc; έν ΣτρασβουργιΡ
Χρυσοστόμου Σμύρνης 38

Ά i} η ν α ι (Πατήσια)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΩΣΤΕΑΣ

"Επιμελητής (γραμματευς Α') εν τΌ εδριΖ, «"Εφηρμοσμένης Στατικης καΙ

:"'"'"ML4 •

•

-

-,
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Σιδηρών Κατασκευών» (9/1/1934)
Πολιτικός μηχανικός, διπλ. Ε.Μ.Π.
'λ
cΔ. Καψαμπε ης

.....

xn.L ~ια»

1928. 1928-1929 μηχανικός τε

_.
.
etalQ'
_ lQς

(λ'
• , ,
χνικης
με ετη και επιβλεψις εργων έκ σιδηρ

ροδέματος). 'Από 1929 μηχανικός Σιδηροδρόμων "Eλληνικoiί Κρ ,oπαy~ς ακΙι
μεταλλικών κατασκευών, εΙδίκευσις εις μεταλλικά εργα).
αΤΟlJς τμήμα
ΔιευΜνσεις: Σιδ)μοι 'Ελληνικοϋ Κράτους
Σωνιέρου 10
Τηλ. 26-958

6·-EKTAKTOI

Γ' Σεπτεμβρίου

5

ΕΠΙΜΕΛΗΤΑΙ (*)

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΛΑΔΑΣ

"Έκτακτος επιμελητης εν τη εδριι. Πίς «Κατασκευης
Μηχανών καΙ 'Υδροκι,'ητήρων» (1929)

Θερμοχινητήρων

Μηχανολόγος-ήλεκτρολόγος, διπλ. Ε.Μ.Π. 1927. Άπό 1928 κα{}ηγητής τ/ς ήλε.
κτρoτεxνlας εις έσπερινάς σχολάς τεχνιτών cέλληνικης βιοτεχνικης έταlQίας •.
1929-1930 μηχανικός έταιρίας cΠ. Γ. Μακρης καί Σια ι (τμημα ήλεκτροτε.
χνιΧόν) καΙ άπό 1930 προϊστάμενος ήλεκτρομηχανολογικοίί τμήματος παρά τϊί
διαδόχφ oΙκoνoμικoτεχνικiί έταιρίq. cΠρομηΒεύς».

Διευ'6-ύνσεις: Α.Ο.Ε . • Προμηit-εύς:ι μέγ. μετ. ταμείου 'Αμερικης 2 β
Στροφάδων 4

t Α -ΙΗί ν α ι

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Μ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

'Έκτακtος επιμεληtης εν τη εδριι. της «Πειραματικης Φυσικηςι
Μηχανολόγος·ήλεκτρολόγος,
κης O'lOAiiιo

iit-VLXou

(1930)

διπλ. Ε.Μ.Π.

Πανεπιστημίου

1928 καΙ πτuχιoίίxoς φυσικομα{}ηματι'
1931. Μηχανικός παρά tiί CΉλεΚΤΡLκij

"EtatQίq. Άt}ηνών- Πειραιώς ••

Διεvfh1νσει;: "Ηλεκτρική Έταιρία "Ait-ηνών· Πειραιώς
Μαυρομιχάλη 12

Σtαδίου

4
"Αο&ηναι

ΧΡΙΣΤΟΣ Ι. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ

ΙΙΕκτακtος επιμελητής εν {α'ίς

εδραις τών cΆνωτέρων Mαl}ηματικωνι

καΙ της «Θεωρητικης Μηχανικηςι (15/12/1933)
'Απόφοιτος στρατιωτικης σχολης Εύελπίδων, λoxcιγός.

Διεύituνσις: Ε.Μ. Πολιιτεχνείον

"Α 0& ij ν α L

Γ.ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡΟΥ

IΙΕκτακτος επιμελητής εν τη εδριι. της cΒλητικης» (15/12/1933)
"Απόφοιτος στρατιωτικης σχολης Εύελπίδων, ήδη λοχαγος πuρoβoλιxo;;.

Διεύ'6vνσις: Κυναιγείρου 6

"Α it-Tj 'V α ι (Χαροκόπο,,)

! ;

(*) MισDoδoτoν/ται έκ της Ιδιαιτέρας περιουσίας; του ΕΜΠ.

..

~\

~

\'

-

i' ~

~ι
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

')J'I

,t"

\'

"Εκτακτος

~πιμελητης

εν τii

ΙδρQ.

της «Έφηρμοσμένης Μηχανικης»

(15/12/1933)

/.

~

·Απόφοιτος στρατι,ωτLκης σχολης Εύελπίδων, ήδη ταγματάρχης της άεροπορίας.
Μηχανολόγος, δutλ. Ε.Μ.Π.

ΔLεύituνσLς: Κίου

1(1,
"1

•Α i}ij ν α ι

26

(Κυψέλη)

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ

Βοη30ς ~ν τiί εδρQ. της C Ύδραυλικης καΙ τών "Υδραυλικών "Εργων» (1930)

~,

ΠOλΙτLΚOς μηχαηκός, δutλ. Ε.Μ.Π.1925. 1925-1927 μηχανικΟς τεχνLΚOυ γραφείου.
γραφείου μελετών νδρωιλικών εργων'"Υπουργείον Συγκοινωνίας καί έν σuνεχείq.

\

μηχανικος δημοσίων εργων Ύπουργείου Συγκοινωνίας. ·Από

1927

μηχανικός

νπηρεσίας δημοσίων ναυτ~κών εργων "Υπουργείου Ναυτικών.
Διεu'θύνσεLς: "Υπηρεσία δημοσίων Ναυτικών εργων "Υπ. NαυτLκών
Άγίου Μελετίου 68

Ά i} ij ν α ι

.

7.-ΔΙΔ λ ΣΚλΛΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΣ

Διδάσκαλος της «Γραμμογραφίας καΙ Έλευofl-ερογραφίας»
ΕΙσργάσθη έπΙ σειράν έτών ώς τεχνικός

(1916)

σχεδιαστής εις τεχηκάς έταιρίας, εις την

νπηρεσίαν δημοσίων εργων του "Υπουργείου Σ"γκοινωνίας, τους σιδηροδρόμους
·Ελληηκοϋ Κράτους, τό τεχνικόν τμημα "Eitνικης Τραπέζης.

ΔιεV8'uνσι.c;: Φυλης
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Διδάσκαλος της «ΓραμμογραφίαςκαΙ Έλεuofl-ερογραφίας» (1919)
"Επταετής φO(τησLς εις την άνωτάτην σχολήν Καλών Τεχνών, δutλ. της σχολης ταύ
της. Καλλιγράφος καΙ Ιχνογράφος, άναγoρευf}εί.ς ώι: τοιοϋτο; κατόπιν διαγω
νLσμoϋ τοϋ "Υπουργείου Παιδείας.

ΔLεύitυνσLς : "Ιουοτινιανοϋ 12

"Α it ij ν α ι

ΑΓΓΕΛΟΣΙ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διδάσκαλος τών «Τοπογραφικών Σχεδιάσεων» (1920)
Πτυχιoiίχoς φιλοσοφικης σχολης; έ'6'νικοϋ Πανεπιστημίου

1920. 1915-1918 φοίτη

σις εΙς διδασκαλεioν τεχνικης έκπαιδεύσεως, πτuxι.oϋχoς; της σχολης;'ταύτης,
xα{tηγητής τεχνικών μαitημάτων εις σχoλεtcι μέσης έκπαιδεύσεως.
ΔιεV&υνσις: Φα1ηρο"
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-122 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διδάσκαλος της «Στενογραφίας:. (1930)
Πτυχιοϋχος νομικής έ'itνικoϋ Πανεπιστημίου. 1908-1912 έσπούδα

έν τφ στενοΥραφικφ γραφείιΡ της Βουλής. 'Από 1912 παρά σ~ στεvOYΡαφί.cιν
ύπηρεσί~ της Βουλης καΙ άπό 1933 διευftυντης της έν λόγΜ {1'Irn'C"Q ~ενo;oαφLΚiί
,
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Διευftύναεις: Στενογραφική "Υπη<ιεαία Βουλής
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§ Γ.- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Τά έΡΥαστήρια τοϋ

ΕΜΠ

εΙσΙ έν

συνδλφ

τόν

&ριθμόν

δέκα έπτά.

Κατωτέρω δΙδεται κατά χρονολΟΥικήν σειράν &πό της Ιδρύσεως έκάστου έξ

αύτων, σύντομος πεΡΙΥραφή έπΙ της συνθέσεως, λειτουΡΥΙας καΙ τεχνικοϋ
έφοδιασμοΟ τω\;, παρέχουσα μΙαν εΙκδνα της όΡΥανώσεως καΙ της στάθμης
της έΡΥαστηριακης έκπαιδεόσεως έν τφ ΕΜΠ.

Ι.-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Διευ3υντής:

ΤΡΥΦΩΝ ΒΑΘΗΣ

διπλ. μηχανολόγος ΕΜΠ καΙ Πολυτεχν. Μονάχου

ΕΙ, de"ιι:."ιιΙτ,,,, ι:geί, ι:."ιιίτClι

το πρωτον μηχανουργικον

έργοστάσιον τοσ

ΕΜΠ

ίδρύitη

σχολείον των Τεχνών καΙ ένεκατεστάitη εις το έπί της όδοϋ

συγχρόνως μέ τό

ΠειραιόΊς κτίριον Μα

το σημερινον "Ωδείον 'Aitηνων. "Ήτο άτμοκίνητον καΙ έλειτούΡΥησεν "πό τύπον μάλ
λον

σιδηρουργικοσ

κάτω'6'ι

έργοστασίου μέχρι τέλους τοϋ έτους

μηχανήματα:

1)

'Ένα κυλινδρικον

'6'έντα λόγφ

φ'6'oρciς

έσωτερικήν,

'6'ερμαντικης έπιφανείας

κατά

το

Ίππων, κατακόρυφον Δανικης

γΙου τoo ΑΌ

μΙ.

5

2)

άπλον/, άντικαταστα

κυλινδρικοϋ,

παγίου,

μέ

έστίαν

Μίαν κινητήριον άτμομηχανήν

πέντε

κατασκευης, δωρη'θείσαν "ΠΟ τoiί τότε βασιλέως Γεωρ

κατακόρυφον

εξ 'L"tπων,

κατασκευασ'θείσαν ύπό

των μαδητών έχ του κληροδοτήματος Δημητρίου

Θωμαίδου,

ήτις έλειτούΡΥησεν εις

3)

Μίαν

iιπo λέβητος

1878

περιελάμβανε δέ τό.

1879,

άτμολέβητα πάγιον

άτμομηχανήν

το νέον μηχανουργείον ώς κινητήριος μηχανή μέχρι το;; ετους
ίμαντοκίνητον, εν τρύπανον ίμαντοκίνητον

μετά διατρητικου έμβόλου, ΙμαντοΧίνητον καΙ χειροκίνητον.
νητον, άνήκοντα

1914. 4)

καΙ εν άπλουν χειροκίνητον,

5)

Μίαν πλάνην
μίαν ψαλλίδα

'Ένα ξυλότορνον ποδοκί

άλλοτε εις το ;υλουργεϊ:ον το όποϊ:ον διετήρει καΙ έν Φ είργάζετο ώ,

ξυλουργός ό ΒασιΛεύς 'Ό'6'ων καΙ παραχωρη'θέντα εΤτα εΙς το μηχανουργεϊ:ον τοϋ Πο

λυτεχνείου μετά τήν ΕSωσιν τοϋ "Ο&ωνος καΙ τήν διάλυσιν τοσ ξυλουργείου του.

συσφιγκτηρας

έφαρμοστηρίου καΙ μίαν κάμινον διπλήν σφυρηλατηρΙου,

6) 17
μετά δύο

φυσητήρων δερματίνων, χειροχινήτων.

Εις το μηχανουργεϊ:ον
πέντε τάξεων

της

τοϋτο εΙργάζοντο

μηχανουργικης

σκευάζοντο δέ κυρίως

σχολης άπο

διάφορα έργαλεϊ:α

περικόχλια, κύβοι. γωνία" \ίποδεκάμετρα,

καΙ

κα'6'" έκάστην

οι μαitηταΙ

της 1ης μέχρι

καΙ

της βης μ. μ.,

των
κατε

άπλα. οργανα μηχανων, ητοι κοχλίαι,

διαβηται,

σφύραι,

κρϊ:κοι, συσφιγκτ/ρες,

τεντωτηρες Ιμάντων, εκκεντρα, διωcπijρες κλπ. Kατεσκευάσitησαν προσέτι καΙ δύο πλή

ρεις μηχαναί, 1)τοι:

μία

φρέζα, έκτε'6'εϊσα καΙ εtς τήν έν Παρισίοις εκ'θεσιν τοϋ

καί ή άνωτέρω άναφερομένη

χινητήριος,

τά μηχανήματα ταίίτα μετεφέρitησαν το

κατακόρυφος

1880

άτμομηχανή

6

1877

'ίππων. Πάντα

εΙς τό έν Τ'Ϊί άνατολικij πλευρίίο τοϋ περι

βόλου τοσ Πολυτεχνείου έπί της όδοϋ Μπουμπουλίνας, νέον τότε καί μόλ", π~ατω'θέν
κτίριον τοϋ νϋν μηχανουργείου, έκ τούτων δέ λειτουργοϋσι σήμερον μόνον ό τόρνος
καΙ ή πλάνη.

ΤΟ σημερινόν

μηχανουογικόν έογοστάσιον,

άνεγερ'6'έν

Γεωργίου 'Αβέρωφ πρός τόν σκοπον της πρακτικης

το

1880

δαπάναις τοϋ

διδασκαλίας καΙ άσκήσεως των

σπουδαστων μηχανολόγιον καΙ μηχανολόγιον-ήλεκτρολόγων εΙς τήν κατασκευήν των
μηχανών έκ παραλλήλου πρός τάς '6'ειορητικάς αύτών aπoυδάς, κατέχει εκτασιν όλικήν
1236 μΙ, έάν δέ άφαιρε'6'ον/ τά έν αύτφ φιλοξενούμενα τρία άνεξάρτητα έργαστήρια:

το μηχανολοΥικόν,

ήλεκτρολογικόν,

καΙ της όργανικης χημείας,

παραμένει έλεv6'έρα

-;----~

-

ι24-

εκτασι,ς 530 μ2 δια. τό κυρίως μηχανουργεΤον. περιλαμβάνοντος κατ' OUσια'..
'
, .
οΥ
πεντε
τμήματα ήτοι: σχεδιαστήριον, χαρακτηΡιον,
τμημα μηχανικών έργαλείων, έφαρμοστή_
ριον καΙ cnινf}ετήΡιον.

EuihJ; Jιετα τήν μεταφοραν του μηχανουργείου εις τό Τδιον α'iιτoυ κτΙριον ΈV τ~
'-δ"
φ
Ι
αυΤΟ1
ι.α νεων μηχανημάτων καί 'δή: 1) έν
ετει 1880. διεuftύνovτoς το\ί Π. Κυρι.ακου ι έγκατεστάitησαν: δύο τόρνοι έλικοτόμο
.
- αμφ
'ό τερα sovooτa\JLrov
'
.
Β ou h
'
ι και
, πλ'ανηι κατασκευης
μια
ey Παρισιων.
2) 'Εν ετει 1912
διευitύνoντoς το\ί κ. Γ. Ραζέλου: δυό τόρνοι έλικοτόμοι κατασκευής Bohringer, ~
αριστον τρύπανον περιστροφικόν μεγάλης δι.ατρητικής Ισχύος έργοστασΙου Heller εΤ.ς
ποδοκίνητος τόρνος καΙ διπλΟ\ίς άκονιστικός καί λειαντικός σμυριδοτροχός. Προσέτι'άπό
1914 ή κίνησι,ς του έργoστασίov γίνεται οχι πλέον δι' άτμου, άλλα. δι' ήλεκτρικο\ί ρεύ
ματος. 8) Έν ετει 1920, διευitύνoντoς του κ. Σ. Λοράνδου: εν τετραπλο\ίν.τρύπα\'ον κατα"
σκευής Alfred Herbert, δυό μικροί τόρνοι-φρέζαι, μια μικρα πλάνη χειροκίνητος,
άρΙστη μικρομετρική συΟ?'ευή πρός έξέλεγξιν τών σπειρωμάτων τών κοχλιών, εν Οργα.
Πλ
' "ηρχισε και••ο πλουτισμος
'
ο υτεχνειφ,

νον δοκιμασίας τής σκληρότητος των μετάλλων, μία συσκευή συγκολλήσεως δι' όξUΓό
,'ου·άσετυλίνης, πέντε κλίβανοι βαφης καί έπαναφορας δι' άκαDάρτοu πετρελαίου, διά
φορα όργανα μετρήσεως καί έργαλεΤα, σειρα (113 τεμ.) όογάνων Johanson δια τήν έπα
κριβη μέτρησιν διαμέτρων ώς καί άντίστοιχος σειρα έλέγχου τούτων (πλάκες Johan.
son), τέλος σειρα ι(150 τεμ.) όργάνων μετρήσεως καί έλέγχου τούτων τύπου Starett.
Έκτός το\ί συντελεσθέντος πλουτισμου δια τών άνωτέρω όργάνων, έργαλείων, μηχανη
μάτων καί μηχανών, έγένετο έν ετει 1930 συμπλήρωσι,ς του μηχανουργεΙΟυ, τό μέν
δια προσ{}ήκης όρόφου περιλαμβάνοντος δύο αΗtούσας σχεδι.αστηρΙων καί εν γρα'
φεΤον, τό δέ δια. μετατροπης τής παλαιας κινήσεως εις κίνησιν δι' ένσφαίρων τρι"
βέων συστήματος

SKF.

Δι.ευDuνταί του έργοστασΙΟυ διετέλεσαν: 1875-1898, Περικλης Κυριακός,
πρώτος καitηγητής τής μηχανολογίας έν τφ σχολείφ τών Βιομηχάνων - Τεχνών.
1898-1919 καί 1921-1932, Γεώργιος Ραζέλος, πολλαχώς συvτελέσας κατα τήν
μακραν "ερίοδον τής διεu6ύνσεώς του, εις τόν έξοπλισμόν το\ί έργοστασΙου καί
tήν άqτίωσιν της έν αύτφ πρακτικης έκπαιδεύσεως τών σπουδαστών. 'Επί τών

ήμερων α'ύτο\ί κατεσκευάσitησαν άτμομηχαναί μED' άπλoiί Τι διπλο\ί σύρτου, άτμο"
βαρoiίλκα. άτμαντλίαι κλπ.

1919-1921,

Σόλων Λοράνδος, διπλ. μηχανολόγος μηχα

νικός. 1932-1934 του κ. Ραζέλου άποχωρήσαντος, κατόπιν αΙτήσεώς του άνέλαβε τήν
διεύ6υνσιν α'ύτός ofίτoς ό κα'6ηγητής των coτotxelrov μηχανών καί λεβήτων» κ. 'Ιωάν

νης θεοφανόπουλος, προω{}ήσας σημαντικώς κατα τήν διετίαν ταύτην τήν άνάπtu
ξιν το\ί έργοστασίου. Πρωτoβo"λί~ τούτου έχορηγη'6η σχετική πίστωσι,ς καί κατωρ

Dώ'6η ή κατασκευή έν τφ έργοστασίφ του πρώτου τετραχρόνου κινητijρoς Diesel,
ίσχύος 5 ίππων (έκ τών εξ τοιούτων το\ί άντιστοίχο" προγράμματος) οστι,ς όπό τινος
,

,

's

'λ

ι:

χρόνου κινεϊ: τα. μηχανικα έργαλεία το\ί έργοσι:ασίου με γενικην και απο υτον ικα-

νοποίησιν. "Ωσαύτως έπρωτοστάτησεν εις τήν έπέκτασιν το\ί μηχανουργείου πρός βορ
ραν έπί της όδο\ί Τοσίτσα, καί είς τήν συνεχη προμήDειαν νέων έργαλείων καί μηχα

νημcίτων. 'Από το\ί Dέρους 1934 ή διειί!hινσι,ς το\ί έργοστασΙ()υ εχει άνατεftij εtς τόν
μηχανοΜγον μηχανικόν κ. Τ. Βά'6ην, συνεχίζοντα έν προκειμένφ τήν \ιπό τού καi}η.
γητο\ί Ι. θεοφανοπούλου

xaoaxDeLoav όδόν.

,.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

Διευ-6υ'ντής: κα{}-ηγητης

Κ. MΛΛTEZO~
Χ. ΙΤΣΙΟΣ

Έπιμεληταί:

Α. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Ή ίδρυσις έΟΎαστηοίου πειραματιχης φυσιχη: έν τφ ΕΜΠ, χρονολΟΎείται άπό
τη; συστάσεως ·τoiί σχολείου των Βιο'μηχάνων - Τεχνων (1887). Μέχρι του 1914 αΙ
αΣ60υσαι autOii άπετελουντο έΧ μιας μεΎάλης, της αΙθούσης συλλΟΎων, ης μιχρόν
τμήμα άπεχωρίζετο εις παρασχευαστήριον,

χαΙ έχ. μιiiς Υειτονιχης μιχρας,

προοριζο

μένης δι· εΙδιΧά μαθήματα φυσιχης, έν 'ED δποίιι. έτελoiίντo έπίσης, πάνtω; περιωρι.
σμέναι, αΙ άσκήσεις των σπουδαστων τα)ν τότε uφισtάμένων σχολων των πολιτιχων
μηχανιχων χαΙ των μηχανολόΎων ι άρξάμεναι άπό του 1909)1910. Τά μαtήματα τη~.
φυσιχης έδιδάσχονtΟ εΙς τάς αΙθούσας διδασκαλίας της α' χαΙ β' τάξεως, δηλαδή εις
αΙ60ύσας έτέρου χτιρίου, μαχράν των συλλΟΎων τών όΟΎάνων, έπί ζημίιι. της πει-'
Qαματιχίjς διδασχαλίας χαΙέπί ψBoρ~ των όΡΥάνων. Τό 1914: προσηρτήΒη εΙς τό·

loyaotIιQLov νέα παρακειμένη μεΥάλη αίθουσα ενθα μετεφέρ{}ησαν αΙ συλλΟΥαί, της.
πρώτης μεταtραπείσης εις άμφιθέατρον διδασκαλία; μέ 114: θέσεις-αύξηθείσας τό 1931.
εiς 135-έΥένετο δέ συΥχρόνως ή ήλεκtριχη έΎχατάστασις autOU ώς χαΙ έΥκατάστασις
έν τφ άμφιΒεάτριΡ μεΥάλοιι πίναχος ήλεχτριχη; διανομης διά τόν προβοΛέα χαΙ τά. πει
odμota της φυσιχη;. Τό 1919, ίι όνωτέρω μιχρά αίΒουσα διεσχευάσ{}η εΙς αίΒουσαν
άσΧήσεων έπαρxίjς διά σύ'γχρονον ασκησιν 12 :ι:ερίπου σπουδαστων, έ.φωδιασDεΤσα πρός
τoiίτo δι· Ιδίου

ήλεχτριχου πίναχος;

διανομης χαΙ άντιστοίχων

σχευων, όΡΎάνων χαΙ

συσκευών χαΙ προσετέΙη εΙς τό έΡΎαστήριον εν δωμάτιον μετατραπέν εΙς σκοτεινόν
6άλαμον. Τέλος όπό τoiί 1932 :έΥένετο έν τφ σχι.τεινφ θαλάμφ έΎχατάστασις στρεπτοίί
μετατροπέως ~(ζεiίΎoς

χινητηρος-Υεννητρίιις;

11

kW-I20 V)

χρησιμεύοντος τόσον

διά τήν διδασχαλίσν καΙ-ι;άς; άλλας άνάΥχα; τοίί έΡΥασtηρίου της φυσιχης, όσον χαί.

διό 1:άς άνάΎχας; 1:ών ΎεΙ1:0νιχων έΡΥαστηρΙων, της άνΟΡΥάνου χημιχη; 1:εχνολΟΥίας χαΙ
1:ίjς όρυχτολΟΥίας-πεΤΡΟΥραφίας-Υε'(λο iίας.
ΑΙ διατιθέμεναι διά -ι;ην λBLtOuooyiav χαΙ πΜυτισμόν του έΡΥαστηρίου πιστώσεις
ησαν άνέχαltεν πενιχραί: ούτω άπό
νετο εΙς -ι;ό έξω-ι;εριχόν. Τό

1920

1912

έως

1919

ουδεμία

προμήθεια

ήΎοράσ{}ησαν ΟΡΎανά τινα, άπό

λήφitησαν αΙ προμήθειαι, εΙς Π8ριωρισμένην ομως Χλίμαχα

πρός τόν σχοπόν τοίίτον έτησίως δια1:ιθέμενον ποσόν έχ

όΡΥάνων

δέ του

1921

έΥέ·

έπανε-

πΙΙντοτε, δεδομένου Οι' τό

δρχ.

30.000

εΤναι

έντελώς

άνεπαρΧές διό τόν έξοπλισμόν σΙΥχρονισμένου έΡΥαστ/ρίου φυσιχης.

·Εν τφ έΡΥαστηρίιΡ ηρξαν-ι;ο τελούμεναι άσΧήσεις; τών σπουδαστων πολιτιχων μη
χανιχών χαΙ μηχανολόΥων άπό του

την πεοίοδον

1914)15-1917)18.

1909, διακοπείσαι

εΤτα, λόγιΡ της έπιστρατεύσεως, χατά.

Έπανεληφθησαν τό

1918)19

μόνον διό τούς σπουδα

ατός τα/ν νεοσυστάτων τότε σχολων 1:ό)ν χημιΧών χαΙ των τοπογράφων μηχανιχων χα ..
άπό

τού

1922)23

ώσαύτως

χαΙ

διά τούς σπουδαάτός

αυνεχιαΒεΤσαι ούτω άνελλιπως μέχοι -ι;oiί

1931)32

μηχανολόΥους.ήλεχτοολόγους,.

όπότε χαΙ χατηΡΥήθησαν

διά τούς

απουδαατάς -ι;ης τελευταΙας σχολης. ΕΙς τό toyaotIιQLov φυσιχης άσxoiίνται έπομένως
σήμεοον

μόνον ΟΙ σπουδασταί -ι;ης σχολης χημιχων ιcαί άγρονόμων--Ι;ΟΠΟΥοάφων μη

χανιχων.

Δια-ι;ελέσαντες διευθυνταΙ :1887-1906 Άναστάσιος Χρηστομανος. πoωΤDς χα
tηγητης της πειραματιχης φυσιχης έν ιφ DολυτεχνείιΡ. -Εχτοτε τελεΤ \ιπό την διεύθυν
αιν του σημερινoiί χα&ηγητου Κ. Μαλτέζου. ΔιατελέσαντεςβοηθοΙ η έπιμελη-ι;αί: μέΧQ"

τού 1906, Ν. rεQμανός, κοινός βοηθός ιων έδρων φυσιχης καΙ όρυxτoλoyΙας-yεωλOΎίoς~

-
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1908-1917 Γ. ΓεωογαΑιϊ; ώσαUτω; χοινό; βοηΒο; τώ~ αΙΙτό,. έδΜ. Μητσ6ιτουλο;.
1919-1921 Κ. Παλαιολόγο;, . συγχ'ο6νω; ε'..
λ o~ν. 191'1-1919
,
. '
..ιμε ητης τoiί ιι' .!
στηοιου φυσιχης τοΟ Πανειτιστημίου."Attηνών. "Αιτο τοΟ 1921 ό Εν έπ,χ!
,ν 1:Q'(Cι_
",ινό; έιτιμελητή;. ·Αιτό. 1919 ΙδρύΒη έπί ιτλέον Βέσις βoηBOO"':"παoασxlυα~:Iδι ~με
1930 προσλαμβάνεται εxταιcτo; έπιμελητή; χάριν τών φοοντιστ
_
x~' ιίιτό
"Α ξ'
-"
ηΡLl1Χων ιίσΧησεω
νε . αοτη,ω; τη; εργαaτηριαxη; χαταρτίσεως "αΙ τηςπειοαματιχη δ δ
• Υ'
Ι

-τών σπουδαστών έξετελέσ8ησανχαΙ έχτελοΟνται έν τφ έογαστηnί m ε

Ι

i\

ς έ ασxαlίaς

Α•
••
..... οευναι :ιτιστημοYl
,ατι.,εμενα 'ΙΠ· αυτοϋ μέσα, τό συμπεράσματα - ό '
• •
,
.,:.!
.
Α- Μ δ'
των Ποιων εΧουΥ
χατα χαιοους αναχοινωυΟ η ημoσιευBiί εΙ; ελληνιχό χαΙ ξένα έπιστημο'
,
.... '1__ :ι....
Υιχα :ιτεοιοδιιcα
,"

~ .L

\

,

"

1CII" αναιwγω; ιτρο; τα

δ

,

;ι.ε....,

tu εργaστηριoν μoλOνOτL πτωχόν εΙ; ύλ,χό μέσα χαί. οργανα παηέ-'
:
,
β λ'
• - "
•
'
.. _"ε '1:0 lCα'l:α
υναμιν ιην συμ ο ην αυτου-επισημω; αναγνωOισBείσαν-εlς τάl: στρατ
, .•
1lεσ(οι;, όσ4χι; προσέτρεξαν εΙ; αούτό.
ιωΊ:LXας u:ιτη.

δ,

3'-ΕPfΑΣΤΗΡIΟΝ ANOprANOY ΧΗΜΙΙ<ΗΣ ΤΕΧΝΟΛοrlλΣ

Ί
Ι
ι

Διεu{h,vτής:

xα{tηyητής

Α. ΒΟΥΡΝΑΙΟΣ..

Έπιμελητής:

Δ. ΠΟΑΥιι'ΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ίδρύi}η τό 1908 ύπο του :ιιαiJ'ηyητoϋ Δ. Βουρνάζου, διεuitύ,'ovτoς εκτοτε τό έργα.
-σηΊρι.Ον, καί έλειτoύρyησev χοτό τήν πρώτην δεκαετίαν οπωσοϋν ΠEΡLωρισΜΈVOV, παρέχΟ\'
. τήν έπί ι:οϋ μαtH',ματος της χημικης ι:εχνολογία; έργασtηριαX1ιν χατάρτισι\' εις τσlις
'ιότε σπουδαστας Iτo'.LtLxour; μηΧανικοu; χαί μηχανολόγους. •Αμα τfi ίδρύσει της άνιa'
τάτης σχολης χημικων-μηχανικω\·, το Εργαστήριον διωργανώitη έπί νέων βάσεων, διηύ
.ρύνDη χαί έπλoυτίσftη διό σειρας συσχευων καί εΙδικών όργάνω,', Esaxoλoultsi: δέ oνv·
εχως σι'μπληρούμενον χαί τελειοποιούμενον. Περιλαμβάνει σήμερον

40

,, Ί

.ρίΗμους άσκουμέ,·ους. 'Εν αύτφ εΙσέρχοντα, οΙ σπουδασταί χημικοί μηχανικοί άπό τoo

τρίτου ετους φοιτήσεως αύτων έν τϊί

oxol'[j

καί έπιδίδονται εις

1

1

i}έσεLς δι' tσα

Ι

ι

άσκήσεις κατανεμομέ-

'\'ας είς δύο περιόδους: τήν άνάλυσιν των άερίων, Ιδίως τεχνιχήν (προσδιορισμός άζώΤ01',

μέΓρησις τής {}ερμαντιχης Ισχύος χαυσίμων στερεων ύλών, τεχνική
:πυρομετρία) χαί τήν δοχιμασίαν των λιπαντικων έλαίων (άνάλυσις

,

άνάλυσις ύδάτων,
λιπασμάτων, δοκι

Ι

"

μασίιι, ίιδραυλιΧών κονιων καί χεραμικων ύλων, μεταλλοτεχνία καί μει:αλλογραφω Εν
τφ ίδίφ μεταλλογραφικφ i}αλάμφ). 'Αναλυτιχαί έργασίαι: έμελετή{tησαν χατά καιρούς
-διάφοροι ελληνικοί λιγνίται, ίιδραυλιχαί κονίαι 'Αλγερίας χαί Γιουγκοσλαβίας χημικά
λιπάσματα, λιπ«ντικά ελαια καί συνεκτικά λίπη αΙτήσει άρχων, έταιριων η ίδιω-

,Ι

Β ιομηχανικης εταιρείας παρασκευαζόμενα
είδη χυτης άl1'φάλτου καί μασι:ίχης, έπί διετίαν διηρΕUΝΉ{tησαν πάντα τά ύπό
των 'Ελληνικών χρατικω,\, σιδηροδρόμων χρησιμοποιούμενα καύσιμα, λΙΠΙΙ\',τικά Κ,λπ.

i

των, τό παρά τής έν 'Αθήναις Γε"ικης

i

Ι ι

.άπο τριετίας δέ έλέγχονται ολα τά ύπο γραφt.ίou έλέγχου κατασxεuης, ~ν.ιμων ,ο δο·
στρωμάτων έφαρμοζόμενα έν τϊί όδooτρωσ~ μαλitιχό προ'ιόντα' σειρα επιαης ερ~
νων έτελέσt}η έπί των εΙδών της χεντριχης άπο{}ήκης αύτοκινήτων σtρατιωτικης

EΠLμPλητείας (elaot1XIi η έχ γoυτwι;έρκας
,

ζί\'Τlς. γλυκερίνης κ. λ. π.

έπίσωτρα,

κράματα

) • Ε Itιατημο'\'ικαι' ερεuvαι
..
•• Πλ':ην

-

της,

Ι,
,Ι
Ι

διάφορα βεν-

ά"ωτέρω
• _

διδακτι;
λ-

\

-κης καί δημοσίας δράσεως τοίί EoyaoτηOL'JU, έξετελέσftησαν εν α~τφ κσ:ι ':'Ο

\

. ,εργασιαι
"τα.
λ"
- ο'ποίων ανεκoινωi)ησαν,
αποτε εσματα των
.
'
"ΑΑ ;.
έδ
.;..Α- σαν εlς ξένα XQi, έλλΊίνιχα
'είς τήν Άκαδημίαν Παρισιων χαι
'uη,'Ι:iν, η
ημoσΙSυυ·l
.
...
, Τ'
- 'ξ.
,
'-' Ι"~ _..Δ.':'•• "surla nouvelle forme ω~,.περωδικα.
,,'ες των α ιο;.ογωτερων ειοιν α αΧΟΛΟvuut.·
λαί

καi)αρως

ι

έπιοτημονικαι

ι ,Ι

, 11

''ι

"

ι ι

. -r",,1

,

Ι

1I1

, .

ι

/ί Ι ι
~

,

Ι

1
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1

tastable du tήίοdure d· antimoine", "les azotures normaux de nickel et de cobalt»
-υη nouveau ciment hydraulique magnesien., μέθοδος "-naQf'&OXBuijc; \ίδραυ1.ίχης
-κονίας. (προνόμι.ον έλλ. "ράτους άρ.42). -ή -θηραϊκη yί'j ώς κoνUι δομών". -νέα OBLQR
.άνωτέοων ένώσεων,

ή τών μικτών μεταλλαζιδών",

~ρωμιoύχων πολυενώσεων".

cσύvf}εσι.ς

όμοπλόκων

άντιμονw"

«αΙ έτερόπλο"οι άvι:ιμoνιoβρωμιoiίxoι ένώσει.ς" κ. ό..

ΕΡfΑΣΤΗΡIΟΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟflλΣ- ΠΕΤΡΟfΡλΦΙλΣ -fEQAOfIAΣ

4.-'

Διειι-6'υντής :

κa{}ηΥητ/ς

Ι. ΔΟΑΝΙΔΗΣ

'Επιμελητής:

Μ.ΙΙΙΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

"Ιδρuitέν υπό τοΥ Kιnνστσντίνoυ Μητσοπουλου. πρώτο" διδάξαντος τά. σXIΠΙΚά. μα
-Βήματα έν τφ Πολυτεχνείφ, έλειτούργησε κστ·άρχά.ς; περιωρισμένον εΙς Υεηχά.ς; διδσxτιxά.c;
(JUλλογάς, πλο1ιτι.σθέν εΤτα κατά την δισρρεύσασαν δεκσπενταετLo.ν μέ έΙδιΧάς συλλο.
"ΓΆc; όρ"κτων, μιπαλλε"μάτων.

πετρωμάτων χαί. 'ύλικών δομης έκ τών έλληνικών χω

ιών, ώςκαί άπολι-θωμιίτων χαρακτηριστικών τών παρ' ήμΤν στρωμστογρσφιΧών συvf}η
κών. Etδικώτερoν άξιομνημόνευτα F:ν προκειμένφ εΤναι, ή ώραία συλλογή n;ετρωμάτων
και άπολιitωμάτων τοΥ ισitμoυ της Koρίνito", τά πρωτότuπα δείγματα τών έΡΥασιΦν του

Osswald,

Xαρτoyραφήσαvι:oς έσχάτως την Μαχεδονίαν χαΙ του νϋν έπιμελητOU τού

έργαστηρLoυ έπι τών νεογενών σχηματισμών τών έλληηκών Xωριi'>ν. Παρά τά.ς; συλλο1
1

ι

Ύας ταύτας.

τό έργαστήριον

όργανα χαι έργα1.εϊα.,

κέκτηται

καί. άνιίλογον έξοπλισμόν

έν ο1:ς άριστον πολωτιχόν

παραoxεuασμάτω,', μέγα γωνιόμετρον,

πρόχ,ειρον

μΙΚΡΟΟΧόπιον,

εΙΙ;

έργαστηριαχά

πλουσίαν συλλοΥήν

χημεLoν, εΙδικην μικράν βιβλιoit'ή

"ην κ. ά.

5 -HAEKTPOAOfIKON
Διεu{}υντής:

r.

~Eπιμελητής:

ΙΌ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

"IδρύDη την

Ύπουργείou,

14)8)1911

δυνάμει τοΥ νόμου

σεις καί. πειραιφτικη

χατάρτισις

έπΙ των διαφόρων "6'εμάτων
cήλεχτροτεχνίας».

τών

ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

ύπό τοίί έπί. τών Έσωτερικών

3903,

μέ σκοπόν τόν έλεγχον τών γνωμόνων

παραλλήλου όμως πρός τήν διεξαγωΥήν

«ίιτο\ί

ΕΡfΑΣΤΗΡΙΟΝ

ήλε"τρικοϋ χαί φωταερίου. Έκ

του έλέγχ,ou τoUτoυ, έγένοντο έν αύτφ άσχή·
σπουδαστων της

της νεοσυστάτου κατά

μηχανολογικης

την έποχ,ην

Έν ήj περαιτέρω έξελίξει τοΥ έργαστηρLoυ και σύν

δι' όργάνων,

συσκευών

χαί.

μηχανών

ήλεχτρολογικόν χαρακτηρα, προσαρτ/&έν έν

Π8ιραματισμοίί.

τότε

έκείνην

σχολης

έδρας

τ/ς

τφ πλουτισμφ

άπέκτησε

εtδικώτερoν

ετει 1920 διά νόμου εΙΙ; τόΕΜΠ, ώς

cέργαστήριον ήλεκτρολογικών σπουδων χαι μελετών», μέ πρώτον διευDuVτην τόν και.
-σήμερον διευ&ύνοντα τούτο κα'6ηγητήν. ·Εν τφήλεχτρολοΥικφ έργαστηρίιΡ άσχοϋν
ται ήδη

οΙ σr'Ot,δασται τ/ς άνωτάτης σχολης

μηχσ:νολόγων-ήλεκτρολόΥων ste;noL-

κίλα- -θέματα ήλεχτρικών μετρήσεών, φωτομετρήσεων, δοκιμασιών μηχανών συνεχούς

1]

έναλλασσομένου ρεύματος, μεταό'XΗματ,t.ηLώ"

ρεύματος

κλπ. Συγχρόνως

διεξάγονται

.έν αίιεφ έλεγχοι ένδείξεων παντός όογάνου καί. μετρητού της βιομηχανίας, σχετιζομέ
νου μέ την χρησιν τοϋ ήλεκτρικοΥ Ρεύματσι;.

-
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MHXANOΛOΓlKON

6. Διευ{)υντης:

EPr ΑΣΤΗΡΙΟΝ

κα{}ηγητης

Α. l\ΠΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιμελητης:

Κ. ΕΛΕΥθΕΡΙΑΔΗΣ

ΕΙι; {Jιιeμαστήι;

ΕΙι; μηκrι"oΤlJκ"Ιτης

Ίδρύ6η έν ετει 191-1 καΙ λειτουργεί εκτοτε προς τον σκοπόν τη~ ς άσ '

-λ'
•
λ"
λ
σπου δ αστων μηχανο ογων και μηχανο ογων-η εκτρολόγων
• - , λ _C>. ,
- , . , Α-.

και ,;ης πειραματικης

,

γιας

λ

δ ιδ ασκομενων
'

-"

επα ηυευσεως

.n

-

υεωριων.

'λ

δ

•

f"
"
μονοκυ ιν ρον ορι."οντιαν

'ζ

,

"_'.Α

'

•

ε ευγμεVΗς απ ι:ουυειας και

μαυ,ιμσ της {}εωρητικης ι.ι
α )
.αρχας
",.
"
. ηχ νο .0-_
υ;το αρτιας, καινOυργOiίς 1
- ,λ
~, ,
μ ]χα
συνεχους η εκrρικου ρευματος, περιλαμβανο'
.
των εις το

'Ε• φω δ'.ο.
ιασυη

-

νο ογικης εγκαταστασεως παραγωγης

•
ατμομηχανην

λ'

υσιμως

~

κησεως των
έν τ1ί μηχανολογί έν '.
~
YElEL

•
μετα

κατ

• ,
_.
υσης.
μετ ατμοχιτωνος και ψυγείου έμβολοφό

,

_ , ,

γεΝVΗτριας συνεχους ρευματος Ισχύος

50ρου,
kw

και έξυπηρετoυμέVΗς ίιπο άνειστοίχου κυλινδρικοίί άτμολέβητος με{}' ένός φλογοσωλ-.

νος, προ{}ερμαντηρος ύδατος, ίιπε{}ερμαντηρος άτμού και λοιπών έξαρτημάτων. ~
έργαστήριον έπλουτίσ{}η το
σεων, i}λιψιοδεικ,;ων.

1917 και 1924 διά ,·έων όργάνων μηχανολογικών μετρή.

πυρομέτρων, -Ι}ερμομέ,;ρων,

στροφομέτρων κλπ. ιbς και άλλων

όργάνων έλέγχου των πρώτων. Τέλος έγένετο το

1934 ή έγκατάστασις μιας μηχανής
Diesel 40 ίππων, άνευ συμπιεστού, μετά πέδης Junkers χρησιμευούσης δια τήν φόρο
τωσιν καΙ μέτρησιν της ίσχύος αύτη\;. Προβλέπεται άκόμη ή προμήi}εια και έγΥ.ατά.
στασις νέων μηχανημάτων και συσκευων, ήτις
σιν της άσκήσεως των
πρωτος διευiJ'UΝΤΉς

i}Q.

έπιτρέψ'D συν τφ χρόνψ η1ν άρτίω.

σπουδαστών είς τόν χειρισμον καΙ τον ελεγχον τών μηχανών.

(1914-1917)

καΙ ίδρυτης τού έργαστηρίου ύπηρξεν ό Γεό)ργιος

Κονοπισσόπουλος καi}ηΥητης της ci}εωρίας καΙ κατασκειιijς μηχα\'ώ~:o και της .όψο
μηχανικης:ο έν ήj σχολΏ Βιομηχάνων-Τεχνων. 'Έκτο,;ε διατελεί ύπο την έν έΠΙΚf.φα

λίδι διεύi}uνσιν" καταλαμβάνει δε μέρος τού έπι της όδοίί Μπουμπουλίνας κτιρίου της
μηχανολογικης σχολης.

7.- EPr ΑΙΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ

ΜΟΥΙΕΙΟΝ rΕ2ΔΑΙΣΙΑΣ

Διευ{)υντης:

Δ.

Έπιμεληταί:

Γ. ΣΚΑΡΔΗ:Σ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

Δ. ΣΦΗΚΑΣ

Ή ίδρυσις cέργαστηρίου γεωδαισία~ καΙ μουσείου γεωδαιτικών όργάνων:ο" σu~
πίπτει με τήν κατ' 'Οκτώβριον 1916 γενομένην πλήρωσιν της έδρας της γεωδαισι.ας εν
τφ ΕΜΠ Μο τοϋ εκτοτε καof}ηyητoϋ καΙ διεui}uvτου του έργαστηρίου. Τό μουσείον

γεωδαι,;ι~ων όργάνων, έπλoυτίσof}η έν εύρείq. κλίμακι δι' όργάνων έν ε,;ει 19~7)1,8, ~"tL
\ιπουργίας Α. Παπαναστασίου. "Εκ,;οτε δεν διετέ-l}ησαν άξιόλογοι πιστώσεις προς aQ'tLro-

σιν αύτού, έχoρηγήof}ησαν δε μόνον τά πρός συvτήρησίν ,;ου, άπαραίτη,;α, μέσα. Ό ση~'

ρινος έξοπλιομδς το;; έργαστ/ρίου καΙ μουσείου γεωδαισίας εΤναι ,έν γενικαίς 'Ί~α,μμαις,
ό άκόλουi}ο;: 1) οργανα γωνιομετρικά (άνω,;έρας καΙ κατωτερας γεωδα,ισι.ας). ,2}
Α
' (τυποι
'
β ,
..'
"
'''ανικοί) . 3) άστρονομικα
•
χωροστα'υμικα
χωρο ατων ευρωπαικοι και αμερ...
'δ"
,
"
•
'λ
'Αλ' ου τηλεσκοπιου ια 'tov
γεωδαιτικα
(μεγα ασ,;ρovομικον i}εοδο ιχον μετα τευ ασμεν
•
•
_
' • μεσημβρινον φορητον
άστρovομικον προσδιορισμον
γεωγραφικων συvτεταγμενω\,
,
'

,

.

_..

τηλεσκοπιον προς προσδιορισμον της ωρας,

5

'λ'

μεγα α uO'tQOV

ομιΧά xρoνoμE'tρα, μετρσι

..

\,
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κανοηκά πρός ελεγχον, κλπ.). 4) γεωμετρικά (όρitόγωνα άντανακλιισηκά καΙ πρισμα
τικά). δ) λογιστικά (άριitμομηχαναΙ, λΟΥ)ΚΟΙ κανόνες, έμβαδόμετρα άκριβείαι;, όλοκλη
ρογράφοι καΙ όλοκληρωταί, κλπ.). "Από διετίαι; παρεχωρήi}η πει,?αιτέρω εις τό έργα
στήριον υπό της τoπoγραφικiΊ~ υπηρεσίας του Ύποuργεtοu Συγκοινωνίας, σημαντική
καΙ χρησιμωτάτη σειρά γεωδαιτικων όργάνων, μεγάλως συντελέσασα εις τ/ν καλλι
τέραν έξάσκησιν των σποuδαστων εν τε τφ πεδίφ καΙ τφ σχολείφ. "Εν τφ έργαστη
ρLφ γεωδαισίας εχει προσέτι έyκαταστα'θiί μονίμως αΙΙτοχαρτογράφος Hugershoff,
άVΉκων εΙς τ/ν τοπογραφικην υπηρεσίαν "Cou Ύπουργείο" Συγκοινωνίας, εις ον
άσκoUΝται οΙ σΠΟlιδασταί άγρονόμοι καΙ τοπογράφοι μηχανικοί, καταρτϊζοντες τοπο
γραφικσύς χάρτας έκ φωτογραφιών ληφi}εισων άπό άεροπλάνου. "Εν τφ γεωδαιτικφ
μουσείφ φυλάσσονται έπίσης: ό πρωτος άεροτοπογραφικός χάρτης "Ai}ηνων καΙ
περιχώρων (σuV'l:αχitείς; Ίνα χρησιμεύσιι διά την έν ετει 1928 γενομένην άπογραφην

πλη6uσμου), ή υπό τοu έπιitεωρητοu δημοσίων εργων MπιζάVΗ έπινοηitείσα ταχυμε
ΤQικη μeτρoτράπεζα'ώς καΙ χάρται καΙ πΙναocες σχετικοΙ πρός την γεωδαισίαν έν "Ελ
λάδι καΙ τii άλλoδαπiί (άναπαράστασις της διόπτρας των άρχαίων "Ελλήνων, άναπαρά
στασις της ύπό Εύπαλίνou τοϋ Μεγαρέως κατασxεuασitείσης ίιδραγωγοϋ σήραγγος Σάμου
60" αΙ. π.Χ., ρυμοτομικόν αχέδιον ΠpιήVΗς 40U αΙ π.Χ., ένετικός χάρτης Κρήτης, χάρτης
της πόλεως "Ai}ηνων 1672, κλπ.). Πλην της άσκήσεως των ~ouδαστων των άνωτάτων
σχολων έξετελέσi}ησαν τέλος έν τφ έργαστηρΙφ διάφοροι έπιστημονικαί ερεuναι ων
σπουδαιότεραι αΙ έξης: cερεuνα έπΙ του βαitμου άΚQιβείας των διά φωτογραφικων
μηχανημάτων γωνιομετρήσεων» (άνακοίνωσις εις 4ον γεωδαιτικόν καΙ γεωφυσικόν
συνέδριον Λισσαβωνος),

cπροσδιορισμός

τιμών του συντελεστου

άτμοσφαιρικης έπι

γεLoυ διαitλάσεως έν "Ελλάδι», cόξύτης άνitρωπίVΗς όράσεως καΙ διαχωριστικη Ικανό
της άνitρωπίνoυ όφitαλμοϋ υπό διαφόρους σuν'θήκας φωησμoiί-, cπροσδιορισμός

βα'ftμΟiί άκριβείας των διά τριτηλεσκoπικciί

ταχυμέτρou

τού

άπoτuπώσεων» (άνακοίνωσις.

"Ακαδημίαν "Ai}ηviiw) κ. Ο.

8·-

ΕΡrλΣΤΗΡlλ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τά έργαστήρια άναλuτικης Χημείας'περιλαμβάνουν δυό αύτοτελη

Διεu'6νντής:

κα{Jηyητ/ς

"Couxma:

Σ.ΧΟΡΣ

"Επιμελητής:

Δ. ΤΣΑΜΑΔΟΣ

Δύο παρασκευασταί

Διεu3υντής:

καθηγητής

Σ.ΧΟΡΣ

"Επιμελητής:

Σ. ΜΠΕΤΣΗΣ

Δύο παρασκεuασταΙ
"Iδρυi}ησαν έν ετει
σuμπληρoυμενα, εις

1918

καΙ

τρόπον ώστε αΙ

"rήν ονετον έξάσκησιν

έλεΙΤΟUQΥησαν
σημεριναΙ

εκτοτε

διαρκως βελτιουμενα καί

έΥχαταστάσεις αύτων νά έ~ΙΤQέποuν

25 συγχρόνως σπουδαστων εΙς εκαστον έξ αϊιτων, ώς καΙ την

-
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έ,·έργεια,' πάσης φύσεως χημικω'ν άναλυσεων. πρωτος διευ'61ιντής αύτών δ'

,

' ε~αμηνα
<Ι: '
<,
Α..'
-,
-,
ιετελεσε ε~'
ο τοτε xau ,ιγητης της οργανικης χημειας έν τφ ΕΜΠ Τ
' ,.ι
δ υο
Κομνηνός, εΤτα δέ )'.αί μέχρι του 1922 έπί τέσσαρα έξάμηνα ό τακτικδ ηλέμαχ?ς
κ. 'Αλεξ. Βουρνάζος. "Εκτοτε τελοίίν υπο την έπικεφαλίδι διευftuνσιν. 'Από ς_Κ~i}ηδ;'1tης
-,

,
"

,

των εργαστηριων και παρ α

'

900

,

λλ ' λ

λ'

"~

της ι ρυσεως

-

η ως προς την ασκησιν των σπουδαστών, έξ

'''δ

Ι '

λ'

ετε εσβησαν

περιπου επισημοι ανα υσεις παντος ει ους, α τησει άρχων, έταιριών .. tδ
"
,
δ'
'2
, :ι
\
"
τ, :ι,
η
ιωΤ(ι)\'
συναμιι. ε και αρχεται επιστημονικαι ερευναι, ων τα α. τ
. οτελεσματα άνεκοινώΑ..
"
oav εις
, 'Ακα δ ημιαν
' 'Α.Α-.
- και• Π αρισιων
' η"'δ'Α..
την
u 'ινιον
ε ημοσιευu 'ισ<ιν εΙς ξένα έπιστημο U'I'
,

•

_

,_<Ι.

'

_

νικα περιο-

_

δικα, οΤΟν. cταχεια μευοδος αναγωγης του χλωριοπλατινικου καλίου •• πε n '

,
,
'.Α
<λ'
κου αντιμονιου-, cσυΥυεσις των φωσφΟΡΙΚα/ν α ατων του αρσενικου

,,,L φιaσφoρι•• έπί τη" ,
-,
"
- Ο t Id δ ' ,
,
,
ς εφαρμογης του νομου αραιωσεως του
s wa
ι οργανικα τινα οξεα εΙς μίγματα \ίδ
.
'Α..·λ
,
,
,
δ '
λ
ατος και
αΙυυ ικου m'εuματος-, ·περι της επι ρασεως του Χ ωριούχου άργιλλίου έπί
_
-JI.
,
-'λ
~,
λ'
μονο
ο'υενων πνευματων της α οιφατικης σειρας- κ. α., οφει ομεναι, το μεν εΙς τόν κ iIη_
_ ,
, ,

Υητήν-διευ3υντήν του έργαστηρίου, το δέ εΙς τους έπ'ιμελητας αύτου.

α

9.- EPr λΣτΉΡΙΟΝ opr ΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διευ{)-υντής:

κα{)-ηγητης

~Eπιμελητής:

Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΕΙς

Ίδρυf}η έν ετει
λυτικά

έργαστήρια,

Ι. ΓΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

παρασκευαστής

1918. 'Εν τφ έργαστηρίφ, κατ' άντιδιαστολήν πρός τα ανα.
οί σπουδασταί χημικοί-μηχανικοί,

συμπληρουσι τήν έργα~

-ριακη'l/ αύτων μόρφωσιν κατά τά δύο τελευταία ετη της έν τφ Πολυτεχνείφ φΟLτήσεόlς
των, δι' άσκήσεως αύτων εις την

σύ ν i} ε σ ι ν όργανικων σωμάτων, ώς καί είς την

-χημικήν κά'6'αρσιν αύτων κλπ. Ό

έξοπλισμος του έργαστηρίου είς οργανα, ύλικα καί

συσκευάς, συντελείται βα{}μηδόν διά των σΥετικων πιστώσεων του κράτους καί του

Πολυτεχνείου καί εΤναι σήμερον έπαρκης δια την σύγχρονον ασκησιν

30

περίπου

σπουδαστων. πρωτος διευihι,'τής αύτου διετέλεσε ό καi)ηγητής της όργανικης χημείας
iv τφ ΕΜΠ Τηλέμαχος Κομνηνός (1918-192(;), με έπιμελητην τον ήδη κσ{}ηγητήν
καΙ διευihιντήν του έργαστηρίου Ι.

Γ(ιζόπουλον. Πλην tijt; κα{}' αύτο διδακτικης

έργασίας έγένοντο μέχρι τουδε έν τφ έργαστηρίφ και διάφοροι έπιστημονικαί χημικαί
-έρευναι, τά άποτελέσματα των όποίων έδημoσιευf}ησαν εις εΙδικα έπιστημονικα
περιοδικά.

Ι O.-EPf λΣΤΗΡΙΟΝ opr λΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙλΣ
Διεu{}υντής:

κα{)-ηγητης

Έπιμελητής:

Κ. ΒΕΗΣ
Π. ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μία παρασκευάστρια

<Ιδρυi}εν έν ετει

1918 ύπό

του καf}ηγητoυ Κων)τίνου Βέη, έλειτουΡΥησε εκτοτε ύπό

-:την διεU{}uνσιν τουτου. πρωτος έπιμελητης διωρίσi}η ό κ. Χ. Τσεκούρας, διδάκτ~o
έπι xημElq., τόν όποίον διεδέχilη άπό του 1923 ό καΙ σήμερον διατελών έπιμελητης.
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'Τό έργαστήριον, έφωδιασμέ'voν μέ τα άναγκαία όργανα, σκεύη καΙ. εΙδικάς σιισκευάς

!~

διιά την έν α'ίιτφ άσχησιν των σ",ο"δα<n:ων χημικών μηχα'ΥΙιΧών τi\ς Υ" χα.ί δΙ! τάξεως,

καΙ. διαρκώς

πλουτιζόμενον

διά τών χορηγουμένων α'ύτφ

'δΙς τιιν όργανικήν χΥlμικήν τεχνολογwν

πιστώσεων,

έν γένει καΙ εΙδικώτερον εις τήν

των όργανικων έκείνων προϊόντων τ/ς βιομηχανίας, ων οΙ πρώται \ίλαι

προορίζεται

'tExvo'.oywv
άψ&ονοϋν έν

"Ελλάδι (σαπωνoπoιtα, έλαιουργία, οΙνοποιία), ώς καΙ. st: τήν τεχνολογίαν χημικών
ουσιών μέ πρώτας iίλας εtσαγoμένας μέν έκ τού έξωτερικού, άλλά τών όποίων ή βιο
μηχανία όπό μακροϋ εiιδoκιμεΊ: παρ' ήμίν (χρωστικαί ϋλαι, βαφική κ. α.).

"Ο διατι6έ

'Ρενος χώρος καΙ. έργαστηριακός έξοπλισμός αύτοϋ έπιτρέπει cruYXQovov ασκησιν 25
περίπου σπουδαστων. ΈπιστημονικαΙ ερευναι: πλείσται έπιστημονικαΙ έργασίαι έξετε
Ησ6ησαν καΙ. έκτελοϋνται έν τφ έργαστηρίφ, διακρινόμεναι, τό μέν εi.ς έργασΙας έπΙ
της άναλυτικης

χημείας, τό δέ

;Κ'ΙJριώτεραι εΤναι:

ste;

τοιαύτας

βιομηχανικης χημείας. "Εκ των πρώτων

«μελέται σακχαρομετρήσεως»,

cάνίχνευσις Ιχνων κοβαλτίου έπΙ πα

-ρουσί/l μεγάλων ποσοτήτων νικελίου», «έπίδρασις της itSQμoXQaoLac; έπί τού προσδιο

{ιισμοϋ της κινίνης»

καΙ

«ταχύς προσδιορισμός

'toU όξύνου τρυγικοϋ καλίου καΙ. τοϋ

iλεύitερου τρυγιχοϋ όξέος εte; τα γλεύκη καΙ. τούς οΙνσυς». "Εκ τών εις τήν βιομηχα
νικήν χημείαν άναφερομένων

cμέ60δος
.ιrμός

έργασιων

μάλλον άξιoμνημόνεuτoι εΙσΙν αΙ άκ6λοui}οι:

έκμεταλλεύσεως τ/ς σταφίδος όπό όπ6ψεως τρυγικων άλάτων», cπροσδιορ ....

τοϋ βάρους μεγάλων

φορτίων μελάσσης», cμέitοδος οΙνοπνευματικης ζυμώσεως

τ/ς μελάσσης»,-διά τάς όποίας μάλιστα εχουν xoρηyη6iί προνόμια ευρεσιτεχνίας
τόν σιιντάξαντα ταύτας διευftυντήν τοϋ έργαστηρ~oυ,-περαιτέρω,

-γονώσεως των έλαιολάδων»

καΙ «έπί της έπιδράσεως

ste;

μελέτα ι «έπί τ/ς ύδρο·

των άλάτων του μολύβδου έπΙ

;του έλαϊκοϋ όξέος», κλπ.

11.-ΕΡrλΣΤΗΡIΟΝ

ΒΡQΜλΤΟΧΗΜΕIΑΣ

ΔιεuthJντής:

θ.:ΣΤΑθΟΠΟΥΛΟΣ

Έπιμελητής:

r.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΤς πσρασκευαστής

Ίδρύi}η έ.ν ετει

1919.

Έν αύτφ τελοϋνται

-της σχολης των χημικών μηχανικών

ύπό των σπουδαστών

της άνωτά

άσκήσεις καΙ δή, δια μέν τούς σπσυδαστάς της

-γ' τάξεως άσκήσεις έπί του μα6ήματος

τ/ς ζυμοχημείας, δια δέ τούς της δ' τάξεως

άσκήσεις βρωματοχημείας καί έπί του κύκλου τών μαi}ημάτων τiiς βυρσοδεψίας. Έφω
διασμέ'νον

μέ όλα τα όπαιτούμενα

του, πλσυτίζεται

κατ' ετος

οργανα, σιισκευάς

άναλόγως

τών

υπό τού

καΙ σιιλλογας

της ειδικότητός

κράτους καΙ. του Πολυτεχνείου

'-διατιitεμέ'νων πόρων. Ευρίσκεται σήμερον έΥχατεστημένον εις τρείς αΙ'6'ούσας τοϋ νέου
"τιρίου τού Πολυτεχνείου. Πρώτος διευ3U'Y't'ής αύτοϋ διατέλεσεν ό Τηλέμαχοc Κομνη
νός (1919-1922) καi}ηyητής τότε της όργαηκης χημείας έν τφ ΕΜΠ. ".Από 1922 τήν
"διεύ'6'υνσιν άνέλαβε ό καΙ. σήμερον διευθύνων τό έργαστήριον κα'6'ηΥητής. Έπιστημο
νικαί ερευναι γενόμεναι κατα τήν περίοδον

1924-1933:

έπτα δημοσιεύσεις η άνακοι

νώσεις εte; τήν Άκαδημίαν Άi}ηνών: «ή διά τών σιιντετηρημένων έλαίων διατροφή»,
«τό έλληνικόν α'ύΥοτάραχον », cέδώδιμοι βολβοί-, "παρατηρήσεις έπί. τοϋ έλέγχου
και' τ/ς στcr6'εοότητος της άσπιρίνης του έμ.πορΙου», «ή άντίδρασις Halpben έν τφ
-πα1.αιψ βαμβακοελαίφ», cέξέτασις έγχωQίων αύ'6'εντικών δειγμάτων βουτύρου και' γά·
-λακτος προβάτων καί. αΙγών», cτό έλληνΙΥόν γιαοϋρτι ώς διαιτητική τροφή καΙ. φάρ~μακoν·.

-
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12.- ΕΡΓλΣΤΗΡΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕIΡΑΜλΤΙΚΗΣΧΗΜΕlλΣ.

Διευ8υντής:

κα{}ηΥητης

Έπιμελητ1jς:

θ. ΒΑΡΟΥΝΗΣ

r.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΊς παρασxεuαστής

Ίδρtιf}έν έν ετε~ 1919, έφωδι.άσ6η κατ' άρχr/r δ~' όΛγα'νων • έ
•
"
_
.."
'"
. xα~
ργαλεια/V "
tOu γεν~κoiί χημείου του ΕΜΠ. όπερ έξυ ..... ..,ς."ει " •
' . ιι,1:Ο
ί.δ '
'"
···1"-- 8Πι μακρον την έν ~
ρυματ~ πε~ραματιxην και τεχνικην xημ~ήν έργα ....... Λ~κη· ν' εΛ"'.
'0 λ
τιρ.
, •
λ'
- ".
-"Ι",
",.. vvav.
Π OυΤLσμO
κα~ η συμπ ,Ιρωσις του εργαστηριου συνετελέσ-&η βα-&μηδον έκ των
5
σεω
-.. ~
-. "
σχεtικων πιστων tou κρατ~κoυ ΠΡΟUΠΟΛογ~μου και εκ της ίδ~~τέρας του ΕΜΠ
•
•
..,
• "'/:
περιουσια, εις
τροπov ωστε σημερον να ε~υπηρετfί άρτLως το
μά-&ημα τη-ς
_
ο.
.
••
'"
, γενικης πειραματικης
χημει.ας; κα~ να προσφεQΌ την συμβολην tou εις τάς κρατ~κας {,πηΛεσΙ~~ • ..
καταα'
,
""'Π·
"'""",ιοσακις
κ ~oour; προσφευγουν εις auto.
ρωτος διευ-θuντής δ~ρ:...A..'
• •
δ~υ6ύν
ό "
,
Α.."
"",υ·ι θ και σημερον
ων τ εργαστηρ~ καυ'ιΥητης. Eπ~στημov~καί ερευνα~: έπtcί!ι
•
.. "
,
""Α
δ
•
,
υημοσιευσεις
Α'

σπασνεντων εκ

η, ανακ~~νωσεις" ~ις.

κα ~μΙ'Σν

Ai}ηνων:

.φωτοχημική σν/t}εσις της δι.φαινολου-

ρι.ας;:ι, ·ερευνα επι της ταχuτητος της βενζο'ίλώσεως της άνιλΙ:vης καΙ των τολο "."ιι

-

νων,.,

e..

~η

αμεσος

,

χρ~σιμoπoιη~ις

_

~ς

w

ηλιακης

-&ερμότητος:ι,

υιuι-

.Eia Beitrag zur
Kenntnis der R~aktionen, die Pmen νοη Nopinen unterschieden. .Zur
Synthese des Mesltyloxyds aus 4cetοn:ι, • Όber das griechische Rοsmarinοδl:ι κ1..1:.
13.- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διευ&υντης:

κα{}ηΥητ/ς

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΟΕπιμελητ/ς:

Κ. ΛΕΙΒΑΔΕΥΣ

Βοη{}ός - τεχνίτης:

Μ.ΛΕΟΥΣΗΣ

Ίδρύθη έν ετε~ 1920 δια τoiί νόμου 2715 καί έτέi}η oύσ~σtικως έν ΛειτO'Uργίιι.:
δώ τoiί άπό 9/3/1923 Β. δ~τάγματoς. Συμφώνως προς τον ΙδΡUΤΙχΟν νόμον ό ΠΡΟΟΡΙ"
σμος toii έργαστηοίου συνΙστατα~ εις: 1) την διδασκαλiαν καί μόρφωσ~ν των σπουδα
στων τoiί ΕΜΠ έν τU πειραματ~κii άvιοχii των ύλι.χών, 2) τον έλεγχον καί .δοχιμασων
των {,πό του

δημοσίου η νομικων

προσώπων

δημοσίου

δικαίου χρησιμοποιοuμένωv

δoμ~κων κλπ. \ιλ~κών, 3ί τόν ελεγχov καΙ τήν δoκ~μασiαν' δομησίμων έν γένε~ ;,λ~xών,
αΙτήσε~ Ιδ~των, 4) τήν ερευναν των φυσικων καί μηχαν~ων Ιδιοτήτων ,;ων εlς τεχνι
κός ΧΆτασκευας XQηG'μoπowuμέyιoν έγχωρLων (Ιλ~ων. ΤΟ έργαστ/ριον, πλοuτιζόμενον
κατ' ετος καΙ άπό της συστάσεως αύτoiί δώ νέων συσκευων καί όργάνων(l) καί διαρ
κως βελτιοuμενov, κατέστη. σήμερον xai)-" ολα συγχρovισμένov, Ισότιμον πρός συναφή,
έργαστήρm της άλλoδαπii; καί το άρτιώτερov της Bαλκαν~κης. πρωτος δι.εv6vνtής.
α,;του ό καΙ σήμερov δ~itUνων το έργαστήρ,ov καi}ηyητ/ς Α. Φωτιάδης. ·Αντοπο·

-

κρΙνετα~ πλήρως εί.c; τάς άπαιτήσειι; διδασκαλiας των άνωτάτων σχολών του ΕΜΠ,
εί.c; τρόπον ώστε οΙ έν αύτq) IiσxouμεYo, ν' άποκτωσ, Ιδiαν καί αμεσον άντΙληψιν της
τεχηκη; πραγματ~κότητoς. 'Εν αύτΦ ήλέγχi}ησαν τα \ιλ~ά άτ~να έχρησ~μοΠΟLήitησαν

εΙΙ; τούς λ~μένας: 'Ηρακλείου, Πειραιως, Καβάλλας, Χίου, Πατρων, εί.c; τά εργα toU-

(1) Συμφώνως πρός τον Ιδρυτ~κoν νόμον, πάσα είσπραξις δ~τί-&εντα~ άναγχα
στ~κως δ~' άγοράν έργαλεΙων, συσκευων η όργάνων.

---=--,
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-φοάγματος καΙ σήΡΟΎΥος Μαρα&ωνοι;, της σήραγγος "Ομονοίας;-"Απtκης, των "Εταt

'OstcDv Foundation. Τηλεφωηκης, Μεταφορών xAn. 'Ομοίως έδοκtμάσθησαν, αΙτήσε,
'('ων δtευitwσε.ον δημoσiων εργων των "Υπονογείων Ναυτ,κων, Στοατιωτικων, nOQ-

νοίας;. ΠαιδιLας, διαφόρ<θν δήμων Τι όογανισμων ώς τό μεroχικόν ταμείον στOατoίi, οΙ

11.

Ι
Ι

iJιδηρόδρομοι έλληνικου κράτους. οΙ σιδηρόδρομοι Πελοπονήσου, η έταιoΙCΙ όδοστοω
μάτων κ. α., πλείστα χαΙ ποικίλα. δομήσιμα κατά προτίμησιν fιλικά, άνεξαρτ/τως της
'έν τφ έργαοτηρίφ διεξαχitείσης συνή'θ-ους έργασίας δοκιμων. "Αλλά καΙ άπό άπόψεως
έπιστημονικων έοευνων, πολλή συνετελέσ'6'η έν τφ έογαστηριφ έργασία, εΤτε δαπάναις
-και πρωτοβουλίιι. τoiί TeXVLxojj "Επιμελητηρίου της "Ελλάδος (Ι) είτε αΙτήσει έταιριων
παραγωγης σιμέντου Τι λατομείων, ώς καΙ συστηματική ερευνα έπί της 'θ-ηρα'ίκης
γης, ήτις συνεχίζεται('). ·0 όλικός άριi}μός των έν τφ έργαστηρίφ γενομένων πειρα
μάτων fιπερβαίνει τά 45.000, τά δέ έκδοi}έντα έπίσημα πιστοποιητικά ποιότητος άνέQ
'Xovται εΙς 2433, εναντι των όχοίων εΙσsπράχi}ησαν, ώι; τέλη δoκιμασίας;.fιπερ τα.ι;
'600.000 δρχ. εΙς οφελοι; της Ιδίας; του Ιδρύματος περιουσίας. Ό διε'6'υντήι; τoίi έργα
iJτ/ρίOν, μετασχων το 1931 τοϋ διε6-νοϋι; συνεδρίου δoκιμασΙCΙι; fιλικων τηι; Ζυοίχης (Ι)
.ένεκαινίασε στενήν εκτοτε cruveoyαoΙCΙv μετά των συναφων έογαστηρΙων τηι; Ρώμης,
καΙ τη; Πίζηι; έσχάτως δέ της Kωνσταvτινoυπόλεωι; καΙ Τιμισοάρα Ρουμανίας. "Η
σημεοιν1ι κατεύ~υνσις τοϋ έργαστηρίου άπoβλέπειεlς; τόν πλήρη έξοπλισμόν α'lιτoϋ,
,: όσον άφορd την δοκιμασίαν τών μετάλλων, κατεύ'6'υνσιν ποόι; την οποίαν έγένοντο ήδη
~α. πρωτα βήματα.

14.Διεu'3υντής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

κα&ηγητης

Ι.

ΠΟΑΙΤΗΣ

DΕπιμελητής:

r.

Βοη-8'ός:

Κ. ΛΙΑΠΗΣ

"Ιδρύ'θ-η τον Σεπτέμβριον

του

1920

άνέλαβεν εκτοτε την δtεύ3υνσιν αυτοϋ.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ

υπό τοϋ κα'6ηγητοϋ Ι. Πολίτου, οστις καΙ

Τό έργαστ/ριον. έγκατασταi}έν κατ' άρχα.ς

προσωρινώς εΙι; μίαν των αΙ'θ-ουσών τών ποοσηρτημένων εtς; τα.ς άνωτάτας σχολων τοϋ

ΕΜΠ, μετεφέρ'θ-η τό 1927 εlς; τό υπόγε~ τοϋ νέου κτιρίου του Πολυτεχνείου, οπου κα
ταλαμβάνει σήμερov τρείς αΙ'θ-ούσας. ΕΤναι έφωδιασμένον με τα. άπαραίτητα οργανα, σκεύη

καί συλλογα.ς καί βαΙμιαίωι; πλουτίζεται διό νέων τοιούτων ώστε η έν αύτφ γενομέ'\οη
άσκηπις τών σπουδαστών χημικών μηχανικών συνισταμένη εlς; άνατομιχάι;, βιοχημιχα.ς
χαΙ φUσιoλoγιXΆς έρεύνας έπί τών φυτών, να. κα'6ίσταται όλονέν άΡΤLωτέρα. Παραλλή

λωι; προς την έν τφ έοΥαστηΡιφ πρακτικήν άσκησιν τών σπουδαστών, διεξήχ'fhισαν
χαΙ διεξάγονται έν αύτφ ποικίλα., έπιστημovιχαΙ ερευναι έπΙ των φυτών, τά ά.ποτελέ

σματα τών όπoίorν εχουσι dv"axotvroiηj κατά xaLQOUt; εις την γαλλικήν 'Ακσδημίαν 'twv
"Επιστημών Κ«ι δημoσιευ'6iί εlς; το -υπ' α~της έκδιδόμενον Π8ριοδLκόν.

(2) .τα. έλληνιχά σιμέντα καΙ η 'θ-ηοα'ίχή γη-.: εχδοσις; ΤΕΕ, 1932.
(3) «'Έργα-: τεϋχοι; 102 τηι; 30/8/1932.

(4}
σελ.

Βλ. «Πρακτικά

516,526.

Συνεδρίου

δoκιμασ€α.ς

oiιλικών-, τόμος; Ι σελ. 886,908, ΙΙ

-
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15.- EPrΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

Διευ{hιγτής:

καflηγητης

Έπιμελητής:

Π. ΖΑΧΑΡΙΑ.Σ
Α. ΔΕΛΗΙΊΑΝΝΗΣ:

Το έργαστ/ρι.ον τούτο εΤναι το νεώτερον τιί')ν χημικων έργαστηΡίων ... ου E~IΠ
καΙ το πρώτον εις το εΤδος του έπιστημονικως λειτουρΥησαν έν Έλλάδ ... 'Iδρυt!iv τό

1922, αμ'l- τη πληρώσει της άντιστοίχου κα'6ηγητικης εδρας, δεν κατέστη δυνατόν νά
λειτσυργήcηι έλλείψει έπαρκων πιστώσεων εiι6iις έξ άρχης, άλλά μόνον άπο του 1924.
πρωτος δι.ευ6υντής α"τοϋ διωρί.σ-6η ό καί σήμερον διεv6'ύvων το έργαστήοιον κα
'6ηγητής. Άπο 1930 ευρίσκεται έγκατεστημένον είς ίδιον περί.ττερον έν τίg περιβόί.φ.
του Πολυτεχνείου. Ό έξοπλισμος α"του εις οργανα καί σuσκεuάς εΤναι έλλι.ιτης, βρα
δέως σuμπληρoύμενoς διά των έτησίων μικρων πιστώσεων, δι" ό καΙ δεν ήδυνή{}η
άκόμη νά χωρήση εις έκτεταμένας έπιστημονικάς έργασίας. Ή δράσις αύτου κυοίως
σuνίσταται είς την άσκησιν "ων σπουδαστών της άνωτάτης σχολης χημικων-μηχανικών,
έν τφ μέτρφ του δuνατoυ. Ούχ ηττον διεξήχi)ησαν έν αύτιρ ήδή
άρχεταί έπιστημονικαΙ ερευναι καΙ δή έπΙ ",ου γλοιώδους του αίματος κα~ έπΙ μεταλ

ην καΙ έξυπηρετεΤ

λικών χρωστικων καί της τήξεως του βωξίτου καί. τού χρω μίτου, διεξάγονται δε dπε.
μακρου άναλύσεις λιγνιτών καί. συστηματικαΙ ερειιναι έπί. σακχαροτεύτλων 6ις καΙ
προχαταρκτιχαΙ τοιαύται περί βαφιχης κοΙ άπορροφήσεως, όφειλόμεναι το μεν εις τόν
xα{tηγητην-διευ'lhιντήν του έργαστηρίου, το δε είς τΟν έπιμελητήν αυτού.

16.-

λΕΡΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡrλΣΤΗΡΙΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙQΝ ΚΑΙ

Δ ιευ3'Uντης

:

κα{}ηγητης

EPEYNS2N

Φ. θΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Τό έργαστήρι.ον τουτο, προοριζόμενον νά παράσχ1l την άπαραίτητον πιιcικτικήν
χατάρ",ισιν εις τούς σπουδασtάς μηχανολόγους καΙ μηχανολόγους άειιοποριο.ς, Ιδρύ&ιι
μεν έν ετει 1930 διά του νόμου 4785, δεν έλειτούργησεν όμως άκόμη, χα&" οσον FΠL

τριετίαν δλόΧληρον δέν έxoρηγήitησαν α\ ύπο τού Ιδρυτιχοίί νόμο" όριζόμεναι έτήσιαι
κρατικαί. πιστώσεις, μόλις κατά τό τελευταΤον ετος έν μέρει χαταβλη'6'εΤσαι.. :Εήμερον

ευρίσκεται ύπό έγκατάστασιν, έκ δέ τών προβλεπομένων δοκιμαστηρίων όργάνων με
τρήσεως, εχει μέχρι τoiίδε έΓXαταστα'6fι εν δοκιμαστήριον ύψομετριχων όργάνων.
"Εναρξις χανονικης αυτού λειτουργίας '6'ά .γίΝU εiι&Uc; ώς πρoσληφ'lηj το άπαραί~τoν
προσωπικόν (εtς έπιμελητής καΙ εΤΙ; τεχνίτης), τοϋ όποίσυ παντελως στερείίtαι σήμε@ον.

Ι
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ν. ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ (ΣΕΡ) τον ΕΜΠ

§ Α.-ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣνΝθΕΣΙΣ TQN ΣΧΟΛΕΙΏΝ
την άνάγκην της Ιδρ'ύσεως των Σχολείων το'ύτων της Μέσης Τεχηκης
Έκπαιδε'ύσεως κατέστησεν έπιτακτικην Τι ελλειψις μέσου τεχνικοίί προσωπικοίί,
αίσΒητοτέρα

όσημέραι γινομένη

κατόπιν

της ραγδαίας προόδου, ην εση

μείωσεν ή &νωτατη παρ' ήμίν τεχνικη εκπαίδεuσις καΙ ητις ηίJρυνε το &νέ

xa{tEV

ηδη \)πάρχον

μέγα κενσν

μεταξυ

κατωτέρου εκτελεστικοίί προσωπικοίί.

τεχνείου "Άγγελος
μέσων τεχνικων

Γκίνης,

eo

τοίί

άνωτάτου

τεχνικοϋ καΙ tOij

&είμνηστος διεu{tuντης τοϋ Πολυ

κατιδων την άνάγκην ο'ό μόνον της σuί:Jτασεως

σχολων, πληρουσων το κενον τοίίτο, &λλα καΙ της \)πο την

αίγίδα του Πολυτεχνείου όργανώσεως καΙ λειτουργίας το'ύτων, είσηγή{}η την

είς τον νόμον

388

τοίί

1914

προσ{)ήκην διαtάξεως, είς εκτέλεσιν της όποίας

Ιδρ'ύΒησαν άρχικως Μο είδικα. σχολεία διετούς φοιτήσεως, το των
δηγών ι

καΙ το τών

«Έ ι! γ 0-

(Γεωμετρών», είς α. βραδύτερον πρoσετέ{tη καΙ

είδικον σχολείον τηλεγραφηεών' τά· τρία ταύτα σχολεία, όργανφltέντα δια
τού άπο

16

Μαρτ(ου

διατάγματος ώς προσηρτημένα είς το ΕΜΠ καΙ

1916

λειτουργήσαντα \)πο τον τ'ύπον τοίίτον επι μίαν μόνην ελλιπη διετη περίοδον

(άπα Μαρτίου Ι9 Ι6 μέχρι Σεπτεμβρίου

1917), κατηργή{tησαν, η σuνεχωνε'ύ
980 τTiς 24 Νοεμβρίου 1917, είς εκτέ
διατάγματος της 18 Νοεμβρίου 1917 συνε

{tησαν είς νέον τύπον, δια. τοίί νόμου
λεσιν τού όποίου δια. μεν

τοϋ

στα{tησαν:

1) Σχολείο ν Έ ργ ο δηγων - Γ εω μετ Ρ ων, προσηρτημένον παρα.
τΉ dvrotdT[J σχολϋ Πολιτικών Μηχανικών

2) Σχολείον Έργοδηγών-Μηχανουργών
παρα.

tii

προσηρτημένον

άνωτατn σχολΉ Μηχανολόγων. Ήλεκτρολόγων. Δια. δε του διατάγ

ματος της

27

'Ιουνίου

1919

σuνεστά{tη:

3) Σχολείο'\' Έργοδηγών Χημικης καΙ Μεταλλευτικης
β ι ο μη χαν ίας-διαιρε3εν δια. νεωτέρου διαταγματοςείςδνο σχολεία-προσ

ηρτημένον παρα. tii &νωτατn σχολΉ Χημικών Μηχανικών (μη λειτουργησαν).
Συνεστα{tησαν επίσης δια. '\'ομο{tετικού διατάγματος της 7 Α'όγο'ύ
στου

1919:

·4) Είδικον σχολείον Γεωμετρων (μη λειτουργησαν) καΙ
(*)
τεχνικης

Χάριν οσφ ,;ό δυνατόν άρ,;ιω,;έρας άπεικονίσεως της έν Έλλάδι παρεχομένης

έκπαιδεύσεως χαί. ειδικως έν ΠQoκειμένφ, τί'ίς μέσης τοιαύτης, έκρίiht σκό

πιμον όπως, άνεξαρτήτως των έν ,;φ μέρει ΑΙ. (σελ.
σχολείων έργοδηγων

το;; ΕΜΠ,

παρατε6iί

59

καΙ

65/66)

άναφερομένων περί

έπαiί6'α εν cn'ιν,;oμoν Ιστορικόν έπΙ της

ίδρύσεως, το;; όργανισμο;; χαΙ λει,;ουργίας των σχολείων τούτcoν, άπαραίτη,;ον δια ,;ην
σuμπλήρωσιν

'10;; ολοο περί "E-ftνιxo;; Μετσοβίου Πολυ,;εχνείου xεφαλαίou χαΙ ιήν

έπακριβη γνωσιν ,;οϋ προορισμο;; χαΙ τί'ίς σuvτελεσ&εΙσης έξελίξεως τοuJχρησιμωτάτοu
τούτου δορυφόρου των άνωτάτων σχολων.

-136 5) Είδικόν σχολείον Σχεδιαστων, προσαρτη'3έν
•.
, η"
λ' Τ οπογραφων
'
Μ ηχανικων.
τα αμφον ανωτατην σχο ην

τερα εις τ

τα σχολεία ταύτα, τιτλοφορη{}έντα άρχικως «Προσηρτημένα Σ λε~

τού Ε.Μ. Πoλυτεxνείoυ~, μετωνομάσ{}ησαν βραδύτερον είς «Σxoλεία'~ ια
δηγων (ΣΕΡ) τού ΕΜΠ. δια το;; νόμου 4785 τού 1930. "Η διάρκει ργ~~
- , ,
,
,
"'.cι... δ'
- "δ
α των
σπου δ ων εις μεν τα τρια πρωτα ωρισυ.ι
ια του ι ρυ'tLκου νόμου τετρα ι
μετατραπεισα

δ"ε

εις τριετη

δ'
ια

του

Ν . Δ . της
- 7 Α'υγούστou 1919,

σπίσ8η τετραετης δια τού Ν. Δ. ri\ς

29

Etfjς,_
b:av~

Νοεμβρίου 1922, είς δε τό σχολεί:ν

Σχεδιαστων, όρισ{}είσα κατ' άρχας διετής, μετετράπη βραδύτερον είς τριεrij.

Κατα την πρώτην περίοδον της όργανώσεως καΙ λειτουργίας των τα
Σχολεία ταυτα ετ'έλουν {,πο την αμεσον διοίκησιν του κέντρο\!' εκάστου του
των προtστατο ό κοσμήτωρ ri\ς άντιστοίχ ου άνωτάτης σχολης, διευ{}ύνων
καΙ ρυ{}μίζων την εν τφ σχολείφ εν γένει εργασίαν, ή .δ' εν αύτοίς διδασκα
λία άνετί3'ετο κατα προτίμησιν

είς κα{}ηΥητας των Άνωτάτων Σχολών.

eH

άνάγκη ομως οπως τα Σχολεία άποκτήσωσιν ίδιότυπον καΙ άπο '3εωρητικης
καΙ άπο πρακηκης άτι;όψεφς σύστημα

διδασκαλίας, επέβαλε την διδακτικην

αύτων άποκέντρωσιν, συντελεσ-Β-είσαν δια του νομο'3ετικου διατάγματος τ/ς

7 Αύγούστου 1919, δι' ού κα{}ωρίσ{}η ίδιον δια τα Σχολεία διδακτικον προ
σωπικόν.

Άφ' Ετέρου το

επίπονον καΙ δυσχερες της διοικήσεως τούτων

κατέστησεν επιβεβλημένην καΙ
σιν, οϋτω
του

την μερικην διοικητ'ικην αύτ'ων άποκέντρω

δε δια του νομο{}ετικου διατάγματος ri\ς

εκτελεστικου τούτου

διατάγματος

της

14

27

Μαρτίου

Άπριλίου

1923,

1923

καΙ

συνεστή3η

. {}έσις διευ{}υντου των σχολείων, ε{}εσπίσ6η διάταξις περΙ συστάσεως πει
.flaOXLXOU συμβουλίου καΙ συνεκροεή{}η είς σωμα ό σύλλογος τών κα6ηγη
των' δια της διοικητικης

ταύτης μεταρρυ{}μίσεως, σημειωσάσης σπουδαίον

στα{}μον είς την πρόοδον των σχολεί<ι\ν, ταυ τα,

νικΌ ένότητι προς το Ε. Μ. Πολυτεχνείον,

τελουντα

πάντοτε εν οργα

ετέ{)ησαν {,πο ενιαίαν διεύ&υν

σιν, έκπροσωπουσαν ταυτα καΙ είσηγουμένην παρα τφ Πρυτάνει Υ.αΙ τfi
Συγκλήτφ τας ΣΧετικας προς την λειτουργίαν των Σχολείων γνώμας καΙ
άποφάσεις του συλλόγου των κα{}ηγητων των.
Δια τοίί &πο 1 Δεκεμβρίου 1923 διατάγματος, μεταγενεστέρων τοιούτων

καΙ του νόμου 5860, τα της διδασκαλίας, διοικήσεως καΙ της εν γένει διεξα
γωγης της {,πηρεσίας προσηρμόσ{}ησαν πληρέσΤfρον προς τον επιδιωκόμε·
νον σκοπόν. Τέλος δι' είδικου αρ{}ρου (80υ) του νόμου 5860 (1933) ε/}εσ
πίσ{}η καΙ ή επαγγελματική κατοχύρωσις των &ποφοίτω ν των ΣΕΡ.
Προς συμ3ιλήρωσιν της συντόμου ταύτης επισκοπήσεως παρατίfi'εtαι

άκόμη άρι3μητικος πίναξ των άπο της Ιδρύσεως των σχολείων, κα'3' ε)l.~οι,

"ξ

στον ετος αποφοιτησαντ'ων ε

τητος αύτων.

,

-

,

αυτου πτυχιουχων,

μετα' τη-ς &ναλόγου είδικο-
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Σχολικόν

ι

ι

r

·Εργοδηγοι. -

άποφοιτήσειος

γεωμέτραι

191ί -1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930'
19:t'I-193l
1931-1932
1932-1933

-

3
9
4
3
8
9
.9
15
19
23
27
15
28

§. Β.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ι

Έργοδηγοι.-

Έργοδηγοί-

μηχα"ΟUQγοι.

σχεδ ιασταΙ

Ι

-

3
2

-2
1

-

-

1
1
5
6

6

2.
6

ι.
ι

Ι

2

.3

2

10
9

5
5
4
2

Ι

Ι

6

18
14

Ι

TQN ΣΕΡ-ΕΔΡΑI-ΜΑθΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΣαΠΙΚΟΝ

1;- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ TQN ΣΕΡ

eo ηδη

ίσχύων

οργανισμος των ΣΕΡ διέπεται ύπο των έξης εν συντο

μίll διατάξεων (1) :
τα σχολεία Έργοδηγων άπoτελoiίσιν οργανικον τμημα τoiί Ε.Μ. Πολυ
τεχνείου, εκπροσωπούμενον υπο τoiί διεu3υντoυ αύτών. Διεu3υντης των ΣΕΡ
διορίζεται δια

διατάγματος

επι τριετεί {}ητεία, εΙς των κα{tηγητων αυτων,

εκλεγόμενο; υπο της Συγκλήτου μετα γνώμην τοίί συλλόγου των κα{tηγητων.

την Πει3αρχικην εξουσίαν Εν τοίς σχολείοις άσκεί το Πει{}αρχικον Συμβού
λιον, συγκροτούμενον εκ τοίί διεu6υντoίί, ώς προέδρου, καΙ τριων κα{tηyητων

των σχολείων, διοριζομένων υπο τοίί πρυτάνεως έπΙ διετεί {)ητείll.
ΟΙ εν το'ίς σχολείοις διδάσκοντες κα{tηyηταΙ άπαρτίζουσι τον σύλλΟΥον
των κα{)ηΥητων,

των σχολείων

o~ προεδρεύει

ό διεu6uντ/ς. Αϊ την εν γένει λειτουργίαν

διέπουσαι' διατάξεις ρυ3μίζονται

προτάσει της συγκλήτου,

μετα γνώμην τοίί συλλόγου των κα'6ηΥητων των ΣΕΡ.
τα ηδη λειτoυργoiίντα σχολεία εΤναι:

1) Σχολείον 5Εργοδηγων- Γεω μετρ ων,
2) Σχολείον 5Εργοδηγων-Μηχανουργων,
3) Σχολείον 5Εργοδηγων-Σχεδιαστων.

(1) Νόμοι: 980, 8940, 4785, 4801, 5860, 5981. Ν. διατάγματα: 7j8/1919,
29/11/1922, 28/3/1923. Π. διατάγματα: 30/8/1928, 5/7/1929, 27/4/1930, 31/3/1931,
19/10/1931, 20/1/1933, 5/1/1934, 21/4/1934. Διατάγματα: 14/4/1923, 1/12{1923.
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,

διάρκεια τών σπουδών ώρι.σται τετραετης είς τα δύο πρ-

,

ωτα, τριετη'

δε είς το τριτον.

ΔεκτοΙ προς κατάταξιν

-

χων

,

,

εισιτηριω ν

-'ξ

:Jιξ'

':ιι δ'

οι

, .,

ς

εΙς την πρώτην τάξιν γίνονται κατόπιν '
c:

ε ετασεων

κεκττ,μενοΙ. εν εικτικον
C

λ'

=-

15

γλυ~νασιακη~ τα ;ω και_εχo~~ε~ η ικ:αν Κ
κ ητου, μετα γνωμην του συ

,~

,

,

C

κτοι και ανωτερας η

cH

λ

'

.
ς

ογου των

ικιας σπου

19

~

-

'

ευτερας

:των. Άποφάσει της συγ_

αυηγητων, δύνανται να γίν

δ'

εΠΙtυ.

τουλάχιστον δ

ασται.

δ

ωσι ε.

εΙσιτήριος δοκιμασία ενεργείται επι τών έξης μα{}-ημάτων:

1) της <Ελληνικης γλώσσης
2) των Μα{}ηματικων (πρακτικη άρι{}μητικη καΙ πρακτικη γεωμετρία)
3) της Καλλιγραφίας (δια τους σχ~διαστάς).
Αί προαγωγικαΙ καΙ επι πτυχίιρ εξετάσεις διεξάγονται κατ' 'Ιούνιον αΙ

δε επαναληπτικαΙ η συμπληρωμαηκαί, ως καΙ αί εΙσιτήριοι, κατα Σεπ~έμ_

βριον' των εξετάσεων άποκλείονται οΙ μη εκπληρώσαντες τας προς το ίδρυμα
υποχρεώσεις αυτών, ως καΙ οί σχόντες κrιτα

άρι{}μον ωραίων άπουσιών μείζονα τοϊ;
ωρών διδασκαλίας

καΙ άσκήσεων.

1/,

Εϊς τους

την

διάρκειαν του ετου;

τοϋ συνόλου των κατα το ετος
εύδοκίμως

τας άπολυτηρίους

αυτών ~ξετάσεις υποστάντας παρέχεται π τ υ Χ ί ο ν Έ ρ γ ο δ η γ ο ϋ μετα χα
ρακτηρισμοϋ

της άντιστοίχου εΙδικότητος.

Πτυχιοϋχος των ΣΕΡ εΙδικότητός

τινος, δύναται να άποκτήστι πτυχίον καΙ ετέρας εΙδικότητος μετα συμπληρω.
ματικην σπουδήν, ης αί λεπtoμέρειαι

κανονίζονται υπό του συλλόγου των

κα8ηγητων.

Οί πτυχιοϋχοι τών :ΣΕΡ κέκτηνται το δικαίωμα τη;

φl)ιτήσεως είς τα;

άντιστοίχους άνωτάτας σχολας τοϋ ΕΜΠ, κατόπιν εύδοκίμων εΙσιτηρίων εξε
τάσεων.

CH

ίατρικη περί&αλψις των

σπουδαστων των

:ΣΕΡ παρέχεται δωρεαν

υπο της ίατρικης υπηρεσίας τοϋ ΕΜΠ.
ΟΙ είς τας τεχνικας

εν γένει ύπηρεσίας δημοσίου, νομικων προσώπων

δημοσίου δικαίου, δήμων καΙ κοινοτήτων προσλαμβανόμενοι τεχνικοΙ ύπα/

ληλοι, εφόσον δεν άπαιτείται δίπλωμα άνωτάτης τεχνικης σχολης, δέον άπα
ραιτήτως να κέκτηνται

πτυχίον

τών :ΣΕΡ,

η όμοταγοϋς σχολης της άλλο·

δαπης.

-Τ-

--

<
-
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2.-ΕΔΡΑI ΚΑΙ ΜΑθΗΜλΤΑ νΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑΥΤλΣ
T~ έν τϊi δεuτέρ~ στήλΌ γράμματα δηλοίίσιν:
Γ

Σχολείον Έργοδηγών-Γεωμετρών

Μ

Μηχανουργών

Σ:"

Ι

"Σχεδιαστών

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑθΗΓΗΤΑΙ

ΕΙΣ Α ΔΙΔΑ-

ΕΔΡΑΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ι

ΣΚΟΝΤΑΙ

1)

Ι

Τών Μαθηματικών
α) Άρι,lJ'μητικη

β) 2Επίπεδος γεωμετρία

Γ., Μ., Σ.

γ) Στερεα γεωμετρία

Γ.,Μ., Σ.

δ) Στοιχειώδης 'Άλγεβρα

Γ.,Μ.,Σ.

ε) Έπίπεδος Τριγωνομετρία

Γ.,Μ.,Σ.

σι:) ΕΙσαγωΥη είς

τα

της Παρασιοατικης

Ι·

Γ., Μ.

\ Γ. Ζιλλιερων

γεωμετρίας

α) Παραστατικη γεωμετρία

Γ.,Μ.

β) Στοιχεία προοπτικης

Σ.

της eΕλληνικης γλώσσης καΙ της

3)

~

στοιχεία

τών 2Ανωτέρων Μα&ηματικών

2)

Δ. Κυριλλόπουλο.;
Γ.,Μ.,Σ.

•Α.

Κα-Β-άρειος

'Ιστορίας

α) eΕλληνικη γλώσσα

Γ., Μ. , Σ.

β) eΙστορία

Γ.,Μ,Σ.

4) της Γενικης Πειραματικης Χη•

•....

_.

Γ. Σοφιανόπουι.ος

-~ .• ~ < ~

μείας, χημικης τεχνολογίας καΙ Ι
μεταλλουργίας

Ι

α) Γενικη πειραματικη'X~~~ί~' r.,M.
β) Χημικη τεχνολογία

Γ.,Μ.

γ) .Μεταλλουργία

Μ.

5) της Φυσικης,

._._: ......
·Ορυκτολογίας-

Γ. Γεώργας

Πετρογραφίας καί Γεωγραφίας

'α) Φυσικη

Γ.,

β) ~Oρυκτoλoγία- πετρογραφία

Γ.,Μ.

γ) Γεωγραφία

Γ., Μ., Σ.

1\1.
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ΕΔΡΑΙ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΙΣΑ ΔΙΔΔ
ΣΚΟΝΤΑΙ

6) της Τεχνικης Μηχανικης
α) Στοιχεία μηχανικης

Γ.,Μ.

β) Άντοχη των ύλικων

Γ.,Μ.

γ) 5Εφηρμοσμένη στατικη

Γ.,Μ.

δ) Σιδηροπαγες σκυρόδεμα

Γ.

~

ΚΑθΠΓΠΤΑΙ

Δ. Παπαλεονάρδος

-

7) της Οίκοδομικης και 5Αρχ ιτε.
κτονικης

Θ. Παπα{}εοδώρου

α) Οίκοδο'μικη

Γ.

β) Στοιχεία 5Αρχιτεκτονικης

Γ.

8) της Τοπογραφίας

Π. Μεσολωρας

α) Τοπογραφία

Γ.

β) Τοπογραφικαι άσκήσεις έπΙ
του πεδίου

Γ.

. 9) της Γεφυροδοποιtας και Σιδηροδρομικης

α) ~Οδοποιtα

Γ.

β) Γεφι'ροποιtα

Γ.

γ) Σιδηροδρομική

Γ.

•Αποβιώσαντος κατά Σε
πτέμβΡLOν 1934 τoiί κα-Dη
το» Α. Μ π ο

uμ η,

ή έδρα

παραμένε~ πρoσωρ~νώς XΕVΉ.

10) των Ύδραυλικων και λιμενικων εργων

Α. Κοριζης

α) Στοιχεία δδραυλικης

Μ.

β) CΥδραυλικα εργα

Τ.

γ) Λιμενικα εργα

Γ.

. 11) της 5Ηλεκτροτεχνίας

Ι Βέρροιος

Μ.

α) 5Ηλεκτροτεχνία

β) 5Ασκήσεις

έν τφ .ηλεκτρικφ

έργοστασίφ

Μ.

12) της Μηχανολογίας

Σ. Βελεγρης

α) Τριβαί, άπλαί μηχαναί, μετα
φορα

εργου

καΙ

κινήσεως,

δυναμόμετρα, άντλίαι

β) CΥδροκινητηρες,
ρες, {}ερμοκιτηρες

Γ.,Μ.

άεροκινητη
Μ,

Ι

--""-Γ"!

,

'~ i

\

-
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ΕΙΣ Α ΔΙΔΑ-

ΕΔΡΑΙ-ΜΑθΗΜΑΤΑ

Κ Α θ Η Γ Η Τ Α Ι

ΣΚΟΝΤΑΙ

13)

Κ. Κεφάλας

της Κατασκευης μηχανών

α) Στοιχεία μηχανών

Μ.

β) Άνυψωτικαί μηχαναΙ

Μ.

γ) Λέβητες, άτμάμαξαι

δ) ΠρακτικαΙ

άσκήσεις

Μ.

εν

μηχανουργείφ

Μ.

Τά άνωτέρω μα~ματα συνοδευονται ίιπό άσκήσεων καΙ. έφαρμογών, τά δέ είς
τάς εδρας 1,2,6,7,8,9,10,13 ίιπαγόμενα καΙ. ίιπό σχεδΙων, διδασκομένων ίιπό των άρμο
δίων κα'6ηΥητών.

Ι

ΙΔΙΑΙ ΣΧΕΔΙΑ}:ΕΙΣ

1)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

ΓενικσΙ σχεδιάσειs
α) Γραμμογραφ(α

β) Άρχιτεκτονικα

Γ.,Μ.,Σ.
διαγράμματα

:ι

:ι

γ) Τοπογραφικα διαγράμματα

Γ. , Σ.

..

:ι

δ) Μηχανουργικα

1\1.,

Σ.

»

:ι

διαγράμματα

12) KαλAιyραφCΑ
3)

Γ.,Σ.

Ί. Ίατροϋ

Γ., Μ.,Σ.

'Έλευ{}ερογραφία

Γ.,Μ.,Σ.

3.ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ:

} ι._.",

τών άρμοδΙω,
κα'6ηΥητών

Ι. Ίατρου
:ι

:ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣαΠIΚΟΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ BEPPOIO~

ΠΕΙθΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΣΟΝ: Σ. ΒΕΡΡΟΙΟΣ, Σ. ΒΑΑΕΓΡΗΣ,
Γ. ΖΙΑΙΕΡΩΝ καΙ θ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡΟΥ

4.- ΔΙΔΑΚΤιΚΟΝ ΠΡΟΣαΠΙΚΟΝ

ι

Κα'6ηΥητής των σχολείων έoγoδηγc1ιν τοu Ε.Μ. ΠολυτεχνεΙου διορίζεται ό εχων·
δΙ-τλωμα άνεΥνωοισμένης άνωτάτ/ς τεχνικής σχολής Τι Πανεπιστημίου καί έπί πενταε-

τΙαν τούλάχιστον έξασχήσας τό έπάΥΥελμα έν τφ κύκλφ της εΙδικότητός του. '0 δ,ο-·
ο,σμός γΙνεται διά διατάγματος, άποφάσει της συΥκλήτou καί μετά Υνώμην τοϋ συλ

λόγου των κα'6ηΥητων των ΣΕΡ.
ΑΙ εδοα, κα'6ηγεσLας καί διά τά τoLα σχoλεiα εχουσιν δρισ6ti είς 13 έν συνόλιΡ'
θέσεις βO'l)'6ητιχοii διδακτιχου προσωπιχoii άποκλειστικως δLά τά ΣΕΡ δέν εχουσι ~ε
CJΠι~, της σχετικής διδασxαλLας άνατι~μ.ένης εΙς διδασκάλους των ά,'ωτάτων σχολώ,"
ΕΣς τόν xατωτέoιD παρα:τι~έμενoν βLOγραφικόν πίνακα του διδακτLΚΟU προσωπι

ΚOiί, τηρείται, κατά τήν διαδοχικήν άναγραφήν τών όνομάτων,
των κ. κ. κα'6ηΥητων.

η σειρά άρχαLότητoς.

,

~-

Ι

142 .ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μ. ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κα{}ηγητης των «Μα"θηματικων»

(1918) (*)

Έγεννήi)η έν Άνδριτσαίνη τό 1878. "Αριστοίίχος διδάκτωρ
./\...
~
έ"6νικοίί Πανεπιστημίου. 1902-1909 κα'6ηΥητη'ς των μαa...μαu'ι~τι.κ~ς σχολης
,
,
δ'
9
υ·ιμ.ατικων εις δη •
σχο λ εια μεσης εκπαι ευσεως. 1 09-1923 έπιμελητη'ς ά..'
•
ΙΙΟσιιι
1 3
.ωτερας αναλύ
'
τφ ΕΜΠ. 92 -1933 δι.εui}υντης των ΣΕΡ. "Από 1926 xa{t
,
~εω~ εν

τέρων μα'6ηματικων και έν τΊί σχολΊί ΤΤΤ. 'Επιστημονικαι έ ηyη~ς. των ανο)
'Α-.

-

εuύΙΚOυ

Π

'

ανεπι~τημιoυ

πραγματείαι κ. α.

Διεύ'6υνσις: Μιαούλη

δ'

ια

λ'

με ετην ·περΙ

ργασιαι. βιιαβείο

κεντρικων κινήσεων» μα./\... ..,.,

;

,υ·I.-ΤΙκαι

3

λΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ

Κα{}ηγητης των «"Υδραυλικων καΙ Λιμενικων 'Έργωνι (1919)
: 11

Έγεννή'6η έν Πόρφ τό 1883. Πολιτικός μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ 1903. 1904

νικός ύδραυλικων εργων έν Θεσσαλί~. 1904-1919 μηχανικόςκαι εΤτα ε' μ~xα:
"

,

<δ"

ρητης και τμηματαρχης υ ραυλικων

εργων

χανικός της 'Ε6νικης Κτηματικης Τραπέζης.
Διευ6ύνσεις: Έ6Ύικη Κτηματικη

Άετίου 31

.. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ι

ΠΙυεω

Ύπουργείου Συγκoινω,·i:ας. Μ .

Τράπεζα Σταδίου

Τηλ. 80.236

η

22
'ΑΙΗίναι

Α. ΠΑΠΑΛΕΟΝΑ ΡΔΟΣ

Κα-&ηγητης της «Τεχνικης Μηχανικης»

! Ι

(1919)

Έγεννήi)η έν Πειραιεί τό

1891. Πολιτικός μηχανικός, δι.. τλ. ΕΜΠ 1912. 19121915 παρά τΊί στρατιωτικΊί τεχνικΌ ύπηρεσί~ (μελέτη και κατασκευη στρατιω
τικων κτιρίων). 1915-1923 μηχανικός και εΤτα νομομηχανικός δημοσίων εργων
'Υπουργείου Συγκοινωνίας (γραφεία άποξηράνσεως έλωΥ, όδοποιtας, στατικοί,

έλέγχχου κατασκευώ\',

1920-1921

νομομηχανικός."Έβρου).1922-1932
τεχνικός

σ:'iμβουλος παρά τΊί άνωνύμφ τεχνικ'iί έταιρί~ «Έργοληπτική»(μελέτη και έκτέ·
λεσις οίκοδομικών και δημοσίων έν γένει εργων). Άπό 1932 συνεργάζεται εί;
τήν έκπόνησιν της όριστικης μελέτης τών ύπονόμων Άi}ηνων-Πειραιως παρά

τύ .Α. Ε. κατασκευης \ιπονόμων", 1925 'Εδημοσίευσεν έν λιi}ογράφφ «Σημειώ·
σεις Τεχνικης Μηχανικηςι.

ΔιειrlhJνσεις : Α.Ε. Κατασκευης ύπονόμων 'Αi}ηνων-Πειρα~ς, Σταδίου 22 Τηλ. 22-167
Σολωμοίί 55α
Τηλ. 24:·059
Ά ofΗί ν α ι
_ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΕΛΕΓΡΗΣ

Κα-θηγητης της «Μηχανολογίας» (1919)
'Εγεννήi}η έν "Α6ήναις τό 1891. Μηχανολόγος μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ 1917. ,19;7 μη
χανικός -"Εταιρίας Μελετων καί. "Επιχειρήσεων", 1917-1919 μηχανικος ελξεως
σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. 1919-1928 μηχανικός παρά τϊί Δ~νσει Σ~ηρo'

δρόμων 'Υπουργείου Συγκοινωνίας. 1928-1933 άρχιμηχανικός εκμεταλλεtίσεως
cΉλεκτρικης Έtαιρίας Μεταφορών•.

Διεύ6υνσις: Άχαρνων

159

ΆofΗίναι

,
- <,
των κα{tηγητων.
(*) Έν παρεν{}έσει σημειοίίται ή χρονολογια διορισμου εκαστου
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ΓΑΣΤΩΝ Α,. ΖΙΛΛΙΕΡΩΝ

Κα{}ηΥητης της «Παραστατικης Γεωμ.eτρίας» (1919)
'EγεVΝΉi}η έν ΟΑ6-ήναις τφ

1886. Άρχιτέκτων, δ Lι-τλ. Είdgenδssίsche Technische
Hochschule ZOrich 1911. 1915-1926 άρχιτέκτων δημοσίων Εργων Ύπουρ
γείου Συγκοινωνίας. 1918-1921 έπιμελητής έδρας cάρχιτεκτονικών GU'oitέσεω,'"
έν τφ Ε.Μ.Π. Έμελέτησε καί έξετέλεCίε άριi}μόν σοβαρών οίκοδομικα/ν εργων,
δημοσίων και ίδιωτικών.

Δ~εύth.ινσις: Σ μολένσκη 28

Ν έον Φ ά λη Ρον

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ

Κα-3'ηγηtης της «Έλληνικης γλώσσης» καΙ της' «·Ιστορίας» (1920)
ΈγεVΝΉi}η έν Κορινitίq. τφ
πιστ.ημίου

1672. Πτυχιoiίχoς φιλοσοφικής σχολης έitνικoiί Πα\'ε
1898. 1898-1920 καi}ηγητής είς δημόσια σχολεία μέσης έκπαιδεύ

σεως. σχολάρχης, καi}ηγητ/ς γυμνασίου, έπι'ttεωρητής έκπαιδεύσεως έν Ήπείρψ.
τέλος γυμνασιάρχης. Έπιστημονικαί έργασίαι:

έκδόσεις έλλήνων καί λατίνων

συγγραφέων. εκδοσις cέλληνικής γραμματολογίας- κ. ά.
Διεύ'ttuνσις: Όδός Χάρητος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

"Α

42

'tt η ν α ι

~ ΚΕΦΑΛΑΣ

Κα{}ηγητtις της .ιΚατασκευης Μηχανών» (1921)
ΈγεννήΟη έν Άi}ήναις το

1894.

Μηχανολόγος μηχανικός, διπλ.

ΕΜΠ

1917.

Διεύ-ttυνσις: Σχολεία Έργοδηγώ\'

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Κα-f}ηγητης της cΉλεκτροτεχνίας»

(1922)

"Eγε"νήi}η έν "Α'ttήναι; το 1894. Μηχανολόγος μηχανικός, διπλ. ΕΜΠ 1915. 1917
-1922 έπιμελητής έδρών ήλεκτροτεχνίαςκαί. κατασκΕUΗς μηχανών έν τφ ΕΜΠ,
εΤτα έπιμελτιτής έδρας ήλεκτροτεχνίας. 'Από 1933 διευ6-υντής τών ΣΕΡ. 'Εμελέ
τησε καί έξετέλεσε ήλεκτρι,ι..ά. δίκτυα, ηλεκτρικας έγκαταστάσεις naoayroyij;
ηλεκτρικής ένεργείας και κινήσεως ώς καί. μηχανολογικάς έγκαταστάσεις πάσης
φύσεως. Διετέλεσε τεχνικός σύμβουλος διαφόρων έταιριών, δήμων καί. κρατικών
ύπηρεσιών.

Διεύ6υνσί.c:: Μάγερ

15

ΟΑ f} η ν α ι

ΠΑΝΑΠΩΤΗΣΙ. ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ

Κα{}ηγητής της «Τοπογραφίας» (1922)
ΈγεVΝΉt)η έν "Αitήναις τό 1891. Πολιτικός μηΥανικός, διπλ. ΕΜΠ 1912. 1913-

-
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1915 παρά ΤΤΙ στρατι.ωτικΤΙ τεχνικ'fι 'ύπηρεσία. 'Από 1915 μηχαηκό,. ' t
ό Α'δ
...
ου'
., και ετcι
νομομηχανικ ;
ημοσι.ων εργων ~ πουργειου Συγκοινωνία; (μελέτη κα'

τασκευή όδων). Μηχανικός lthrIoΚoi'ί Πα"επιστημίου (μελέτη καΙ έκτέλεσι; ι (κο"
δομικών εργων). 1922-1930 διηύDuνε τό γραφείον μονίμων όδοστnω ~ κο
ΆΑ..vmv
- ('1."'-U'I

• έχτεΛιισις
,~δ
_..... '
Lαρρυυμισεως

, ,

με' ..... ·ι χαι

και ασφαλτοστρώσεως

" άιmαματων

"Ι:ών έihoικών όδών 'Aiιηνών καΙ περιφερείας . Αττιχης). 'Από 1930 τεxνι~

δι.ευ&uντης Α.ο.Ε .•Προμη6εύς' άναδόχου xατασκεUΗς εργων έihoικης όδοποι:ίας
έπΙ πολυετεί άδεiq. άπό της {ιπηρεσίας δημοσίων έργων, έγxρLσει του συμβou
ΛLoυ των δημοσίων εργων.

Διευthίνσει;: Α.Ο.Ε. cΠρομη'6'εύς'

Πατησίων

ΤηΛ.

128 α

Τηλ.

22·261
80.687

'AitijvaL

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κα{}ηΥητής της «Γενικης Πειραματικης Χημείας, Χημικης Τεχνολογίας

καΙ Μεταλλουργίας» {ι 923).
Έγεννήiιη έν 'Attήναις

"1:0 1894.

Πτυχιoi'ίχoς της σχολή; φυσικών έπισtημών έthoι-·

xoi'ί Πανεπιστημίου, εΤτα δέ cnινεπλήρωσε τάς aπoυδάς αϋτοίί έν Γερμαν~ καΙ
Βι.έννΌ. 1917-1923 έπιμελητής έδρας χημ.ικης "Ι:εχνολογίας έν τφ ΕΜΠ. 1920-

1922 άξιωμ.ατικός, τεχνικός σύμβουλος παρά τφ "Υπουργείφ Στρατιωτικών. 1925
xαiιηγητής τijς έμπoρευματoλoγLα.ι;
έν τfι άνωτάτο oxolfi οΙκονομικών καΙ έμ.

ποριΧόιν

έπιστημών. Έπισtημoνιxαί. έργασίαι:

έδημοσίευσε πρωτotUπoυς έρ

γασίας έπΙ "Ι:ών ίιφανσΙμων {ιλών χλπ.

Διεύttuνσις: Βερανζέρου

12 α

'Aitij ν αι

T'lA. 21-983

θΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑθΕΟΔΩΡΟΥ

Κα{}ηγητ/ς της C Οίκοδομικης καΙ Άρχιτεκιονικης» (1924)
. 'EγΕWΉiιη έν "Attήναις το 1893. Πολιτικος μηχανιΧός, διπλ. ΕΜΠ. 1915.1915-1919'
οτρατι.ωτιχΟς μηχανικός. 1919-1921 μηχανικός τεχνικής έταιρίας «ΜΑΞ· (οΙ·
κοδομικαΙ έργασίαι).

ΔιεύDυνσις: "Αχαρνών 149

Τηλ. 80·435

Ά of} ή ν α ι

ΓΕΟΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΣ

Κα{}ηΥητήςτης «ΓενικηςΦυσικηςκαΙ 'ΟρυκτοΛογίας-Πετρογραφίας» (1919)
ΈΓΕΝVΉiιη έν Koρινttί~ "Ι:ό 1894. Πτυχιουχος φUσικoμα&ηματικης σχολής έ&νΙΧΟV
Πανεπ~σtημΙOυ (τμημ.α φUσικης) 1917. 1923-1929 Ιδouτης καΙ διευttυντ/~ χη
μικοϋ έΡΥασtηρtou τών ΣΕΡ.

ΆΙή να~

Διεύttuνσις: Μαυοομματαίων 35
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ΟΙ ΕΝ ΤΩ. ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ, πρνΤΑΝΕIΣ

i

ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ τον ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

i

ι ,_~_

Γ~. ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
ΕΙς

to

'ltapOV κεφάλαιον μνημονεύονται δλοι οΙ διατελέσαντες δΙΕυθυ •

ταΙ καΙ πρυτάνεις τοΟ Πολυτεχνε(ου d:πο τοΟ ~τoυς 1844 καΙ έντεΟθεν έ ν.

χης καθ"ην έπραγματοποιήθη tι έπΙ το έπιστημονικώτερον d:ναδΙΟΡΥά'νω:~ς
τοΟ d:πο

όνόμOCτος

1836

λειτουργοΟντος f1δη Σχολε(ου των Τεχνων. Παραπλεύρως τοί)

έκάστου

έξ αύτων σημειοΟται έν παρενθέσει tι περ(οδος καθ' ~ν
διετέλεσε διευθυντής

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΟΥΣ

11

πρύτανις.

(1844-1862)

ΈγΕWΉ&η έν eeooaλovix'D τό 1811. "Απελ-ι.ών έξ 'Ελλάδος, νεαρώτατος, σ.μ~ tU
έκρήξει τijς έλληνικης έπαναστάσεως, κατέφυγεν εtς ΓαλλΙΟν, σπου καί διήw
σεv τάς πρώτας σπovδάς (ΜασσαλΙΟ). 'Εσπο"δασεν εΙτα άρχιτεκτovικήν ε!.ς τήν
ΙΑκαδημί.αν Καλων Τεχνών της Ρώμης. Τό

1833

ετvxε βραβείου εtς τον διεitνη

άρχιτεχτονιχόν διαγωνισμόν τijς Άκαδημίας του Μιλάνου. Διεκρίflη ένα/ρΙτατσ έν
Γαλλίιι.

καΙ "Ιταλίq., γενόμενος διαδοχικώς

μέλος τών 'Ακαδημιών Ρώμης, Βυ'

λωνίας, Πάρμας, Μιλάνου, Βενετίας, Λονδίνου, Λισσαβώνος, Μαδρίτης, Βιέννης,
ΦιλαδελφεΙΟς. Τό 1844, κλη-ι.εLς έν'A~ναις, διωρίσ&η π ρ ώ τ ο ς ε λλ η ν δ ι ε u-ι. υν τή ς του κατά τό 2τος έκείνο άναδιοργανωitέντος ·ςΣχολείου των ΤεΧ"ών:ι,
oftέσιν ην διετήρησε

μέχρι

του

1862.

"Έ-ι.εσε τάς

βάσεις της όργανώσεα/ς καΙ

άναπτuξεως του Ιδρυματος καΙ συνέβαλε μεγάλως είς τήν άνέΥερσιν τoiί ΚΤΙρLα

Ι.

1

κο;; συγκροτήματος του Πολυτεχνείου, του όποίuυ κατέστρωσε τά σχέδια. Πλήν
της

έν τφ

Σχολείφ τών Τεχνών δράσεως αυτου, εΙργάσ&η έπίσης λίαν έπιτυ

χώς εtς τήν διακόσμησιν τijς πρωτεvοuσης καΙ αλλων πόλεων, δι' ώραίων οΙκο
δομών (Άρσάκειον, \'αοΙ 'Αγ. Eίρ~νης, 'Αγ. Κωνσταντίνου, Άγ. Διονυσίου, 'ΑΥ'

'Ανδρέου έν Πάτραις, πλείσται ΙδιωτικαΙ ΟΙΧΟδομαί, σχέδιov πανελληνίου
ηρώου βραβευθέν υπό τijς Γαλλικης Άκαδημίας Καλών Τεχνών κλπ.). Ύπijρξεν

έξαιρεηκή άρχιτεκτονική Ιδι.οφυtα, πολυτίμους δέ προσήνεγκε Vπτιρεσίας ε'Lς τε το
ίδρυμα καΙ τήν έλληηκήν τεχνικήν έπιστήμην. Άπεβίωσε έν 'Α'6ή"αις το 1885.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗΣ

(1865-1873)

'Εγεννή&η τό 1816 έν Τριπόλει. "Εξελ-ι.ων ώς άξιωματικος τOU μηχαvικoiί έκ της
Καποδιστριακης σχολης Ευελπίδων, έσποuδασεν . εττα μα&ηματικά καΙ oftsτικάς
έπιστήμας εtς Παρισίovς. 'Από 1846 έν ·Ελλάδι: 1846-1865 κα'6ηΥητής της
yεφUΡOΠOItα.ς έν το σχολ1ί Ε"ελπίδων καΙ τijς μηχαvικης έν τφ «Σχολείφ των
Τεχνών». Κατά τήν διάρκειαν τijς εΙκοσαετίας ταuτης κατΙλαβε διαφόρους

βα-ι.μσίις έν τφ στρατΕUματι άνελ-ι.ών μέχρι το;; βαoftμοίί τον άVΤισuνταyματάo
Xo'U τοίί μηχανικοίί, άπoστρατεv-ι.είς τό 1878. 1865-1873 διεuhν~ς τοίί «Σχ?,
λείου τών Τεχνών», εΤταπρώτοςδι~UΝΤΉςτijς"πηρεσίας δημοσίωνεΡΥα/ν. Προη
ΥαΥε πολλαχώς τό ίδρυμα καΙ προώ&ησε σημαντικώς, ώς διεuihιντής ~ημoσ~αν
εργων, τήν έκτέλεσιν τοιουτων έν "Ελλάδι (γέφυρα Eiιρίπoυ, εργα οδοποιιας
κλπ.). "Απεβίωσε τό 1883.

Ι

Ι

ι'
ι

Δ. ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (1874-1877)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ lΊIAYPOΓIANNHΣ

147 -

(1877-1879)

Έγεννή{}η έν Kεφαλλην~ τό

1823. 'Επεδ66η Ιδίως εΙς μβλέτας Ιστορικάς, φιλο
γικάς, έσπο'ύδασε δέ καΙ ζωγραφικήν. Διετέλεσ~ δημοσιογράφος καί διευ-&υντής
έφημερίδος, βουλευτής,

πρόξενος της "Ελλάδος έν Μασσαλίιι. και Τεργέστu.
διευ3'υντης του "Σχολείου τών ΙΈχνών" "Εξiδωκε πολλα Ιστορικα
συγράμματα, ("Ιστορία τών 'Ιονίων νήσων», "βυζαντιVΗ τέχνη καί βυζαντινοί
καλλιτέχναι')' ποιητικας συλλογας (-ποιητικη συλλογή»), βιογραφίας κλπ.
"Απεβίωσε το 1905.

1877-1879

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. θΕΟΦΙΛΑΣ

(1879-1887

καί

1887-1901)

ΈγS\"Vή6η έν Zακύv{}φ το 1830. Άποφοιτήσας του στρατιωτικου σχολείου Εύελπί
δων τό 1853 ώ; άξιωματικός του μηχανικου, συνεπλήρωσεν εΤτα τας aπoυδάς

α'ότου έν Γαλλίq.. "Επανελitών έκεί-&εν ίιπηρέτηl1εν εΙς τό άρχηγείον μηχανικου και

το γενικόν έπιτελεϊον, άποστρατευ-&είς το 1878 μέ βα-&μον ταγματάρχου. 18791887 διευi}uντ/ς του Σχολείου τών Τεχνών» καί εΤτα άπό 1887 μέχρι του -&ανάτou
του διευ-&υηής τοίί είς "Σχολεϊον Βιομηχάνων- Τεχνών» μετωνομα.σ&έντος Πο
λυτεχνείου. Ώς διεui}uvτής
σμα.τικώς δια την

του

άν'ύψωσιν

Πολυτεχνείου

καί προαγωνήν

εΙργάσ6η άόκνως

καί άποτελε

α'ότου. Δέν εΤναι ίιπερβολικον να

λεχ% οτι ε~ Τον θεoφιλdν οφείλεται το πνευμα πει-&αρχίας και α'όστηρότητος
οπερ τόσον

συνετέλευεν εΙς

τέλεσε ώσαύΤffις

τήν άνύψωσιν του YOTι'l:QOtI 'ι:οϋ Ιδρύματος.

είς τον έξωρ.iίσμΟν

της πρωτευούσης

(μέναρα

Συνε

Καραπάνου,

Ρικάκη. Άργυροπούλου κλπ.). Συνέγραψε στρατιωτικάς καί άλλας πραγματείας
δημοσιεui}είσας είι; τήν -στρατιωτικήν έφημερίδα»καΙ άλλαχοίί. "Απεβίωσεν έν

•Α6ή"αις το 1901.,

'

κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ lΊIHTΣOΠOYΛOΣ
Έγεννή-&η έν Πάτραις το

1844,

(1902-1910)

εν-&α καί διrιwσε τάς έγκυκλίους σπουδάς α'ότου.

Διδάκτωρ της φιλοσοφίας έ-&νικοίί Πανεπιστημίου

1868. 1868-1874

όπότροφος

έ-&νικοϋ Πανεπιστημίου έν Γερμα"ίιι.. σπουδαί είς Άνωτάτην Μεταλλειολογικήν
Άκαδημίαν της πόλεως Freiberg (Technische Bergakademie Freίberg) ειδί
κευσις είς γεωλογίαν, ορυκτολογίαν, φυσική,·, χημείαν καί πυροχημεία,', μεταλ
λευτικήν, με'l:αΙλουργία,', γειιιδαισίαν, μηχανουργίαν καί μεταλλευτικόν δίκαιον'

1875-1880
γίας

εκτακτος καt}ηγητής της φυσικης Ιστορίας και εΙδικώς της γεωλο

κcιl. ορυκτολογίας έν

τφ Πανεπιστημίφ Ά'6ηνών. Άπό 1880 'ι:ακτικός
1885-1910 καitηγητής τών α'ότών μαitημάτων έν τφ Σχολείφ Βιο
μηχάνων - Τεχνών. 1889-1901 κοσμήτωρ, συγκλητικός, εΤτα nQv'l:aVL; έ-&ν. Πα
νεπιστημίου. 1902 -1910 διευ-&υντής 'ι:οϋ "Σχολείου Βιομηχάνων- Τεχνών ... Έπι
κα{}ηγητής.

στημονικαί έργασίαι:
διδάσκαλος καί

ό

Κ. ΜητσόΠΟlιλος

ώς συγγραφεύς,

τών σπουδαιοτέρων

εΤναι:

«γεωλογική

"φυσική Ύεωγραφία της θράκης.,
"O,l:OLXEiα

ΟρυΚ1όολογίας.,

διεκρί-&η καί ώς έπιστήμων καί ώς

δημοσιεύσας

πλη-&ος

διαμόρφωσις

συγγραμμάτων <1Ιν τι,·ά
τοίί έλληνικοϋ έδάφΟllς»,

"γεωλογική Ιστορία τijς έλληνικης

"στοιχεϊα

γεωλογίας-,

-ήφαιστειοχημικαί

χώρας»,
ερευ\'αι

Albert Brun» κλπ' Έδημοσίευσε ώσαύτως πλείστας πραγματείας είι; ξένα πε·
Qιοδικά, τέλος έξέδωκε έπl. τριετίαν (1890-1892) 'ι:ό περιοδικόν cΠρομη'6Wςι.
προς διάδοσιν τών
"Aitήναις το

1911.

φυς1ικών και έφηρμοσμiνων έπιστ/μων. Άπεβίωσεν έν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
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(1910)

• Eyεννήitη έν BouxoυQeOtLCj1 τό 1858. Έσπσύδασε άρχιτεκτovικην καΙ τ"
,
.,.
λ
- λα β'ων δ'ιπ λωμα εν
' τφ
- Πολυτεχνείφ τηςηνΔ επιστη.
μην του πο ιτικου μηχανικου,
' δη
ΚατελΟών εΙς 'Ελλάδα εΙσijλ-&εν εις την Uπηρεσίαν τών δημοσίων ε ρεσ, ς.
.Δ
'
'.Ω. μέ β αυμ
.Ω. όν νομομηχανικου.
- Δ ιωρισ6η
'
ΡΥων, ,όπδ·
'ιΙεν απεouρ'υη
τό 1904 καί έ'
,
-.Ω.'
_.
,δ
..
' XQηματισε
μεχρι του υανατου του ΚQ;v ••γητης της «ο οποιιας» καί γεqnιρoπoιίας»'
_

σχολείφ Βιομηχάνων. Τεχνών καΙ εΙτα του ΕΜΠ, διατελέσας σuγXηόν εν ~~

" ως επι
της εταιρίαι; σιδηροδρόμων 'Α6ηνών - Πειραιώς (ΣΑΠ). 1917-1918 διεvlhιvτής
•

Α

...

\

-

μικρov υιεuυυν'Πις του

'δ
'
. , 1910. 'Ε'
ι ρυμστος εν ετει
χρηματισε

έπ[σης διwltuντή

τών δημοσίων έργων Ύπουργείου Συγκοινωνίας. ΨπιστημονικαΙ έογασίαι: ' Ν

ς

Τριανταφυλλίδης διεκρίt}η ώς έπιστήμων καΙ διδάσκαλος' πρώτος αίιτός ~
,

• \ επιστημονικων
•
β'
ασεων

στηματοποιησε επι

\

τιι

A.f.

μαv·ιματα

της

:

ου

όδoπoιΊΑC; καΙ

γεφυροποιίας ΈV τφ ΠολυτεχvείCj1 καΙ έμόρφωσε άρτίως γενεάς όλοΧλήρου

μηχα\'ικώ\',Συ\·έΥραψε λι-&όγραφα διδακτικά εργα δδοποιίας, χωματουογίαςΧ...~

8Απεβίωσεν έv'Α'6ήναις τό 1927.
ΑΓΓΕΛΟΣ ~. ΓΚΙΝΗΣ

α

(1910-1914, 1914-1920

καΙ

1923-1921) (*)

ΈγΕΝVΉt}η έν Σπέτσαις τό 11359. Τά έγκύκλια μα-&ήματα διήκουσεν έν 'Aitήναις.
Τάς άνωτέρας α'ίιτoiί σπουδάς ήκoλoυt}ησεν έν Γερμανίιι., εις lά Πολυτεχνεία
Καρλσρούη ς καΙ Δρέσδη ς, έν6α καΙ έιυχε τoiί διπλώματος ΠOλιτικoiί μηχανιxoiί
τό 1881. 'Από 1881 έν "Ελλάδι: 1881-1882 μηχανικός έπί της μελέτης καΙ
έπιβλέψεως λιμενικών έργων

ΜεσολΟΥΥίου.

1882-1910

μηχανικός σώματος

δημοσίων έργων, εΤτα νομομηχανικός καΙ έπιt}εωρητης δημοσίων εργων. 'Από

1898 καt}ηγητης έν τφ Πολυτεχνείφ:
ποιίας", 1904-1918 καt}ηγητης τών

καt}ηγητης της «γεΨUρoδo.
«λιμενικών καΙ υδραυλικών 2ργων> καΙ

1898-1904

άπό 1918, χωρισ6είσης της έδρας, κο-&ηγητης τών «λιμενικών 2ργων". 'Από
1910 διετέλεσε έπανειλημμένως διευt}ύνων 11 διεu'6υντης τoiί Πολυτεχνεioυ: 19101914 διευ6υνων τoiί .Σxo~.είoυ Βιομηχάνων-Τεχνών». 1914-1920 καΙ 1923-1927
διευi}uντ/ς τoiί Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 'Από 1926 μέλος της ΆκαδημLας 'Αθηνών.
'0 Α. Γκίνης άναλαβών τη" διεU'6υvσιν τoiί ΠολυτεΧ"εΙου τό 1910, άφωσιώ'Dη

έξ όλοκλήρου καΙ μέχρι σχεδόν του 'ftανάτου ΤΟ'Ο, εις την πρόοδO'V καΙ άV1ίψω
σι'Υ του Ιδρύματος. 'ΕπΙ τών ήμερών α'ίιτoiί καΙ δη τό 1914 έλαβε χώραν ή
ριζικη άναδιοργάνωσις τoiί Πολυτεχνείου, αΙ ύπάρχουσιιι8 σχολαΙ τών μηχανουο·

γων καΙ Τ,ών πολιτικών μηχανικών άνήXt}ησαν εΙς άνο)τάτας σχολάς μηχανολό
γων - ήλεκτρολόΥων καΙ πολιτικιΟν μηχανικών, συνεστή'6ησαν τά προοηρτημένα
σχολεία, ί.δρύ!tησαν δέ καΙ αί άνώταται σχολαΙ τών τοπογράφων μηχανικών'

τβν χημικών μηχανικών καΙ τών άρχιτεκτόνων. ΕΙς τάς πρoσπαttεlας τoiί ΓκΙνη
όφείλε:",αι έπίσης ή έναρξις της έκτελέσεως τών νέων κτιρια"ών σuyxΡOτημάτων
τoiί Πολυτεχνείου καί ή άναγωγη τού Ιδρύματος εις όλως Ιδιαιτέραν περιωπήν.

"Επιστημονικαί έργασΙαι: Eίδικεu{}είς εΙς τά λιμενι"ά, ύπijρξεν α\ιt}εντία εις τά
ζητήματα του κλάδου τούτου των τεχνικών έπιστημων' κατ/vτισε τάς μελέτΑC;
όλων σχεδόν των λιμένων της 'Ελλάδος άλλά καΙ πλείστων άλλων μεγάλων
τεχνικων έργων ύδραυλικών καί

γεφυροδοποι'ίας.

J...
Συν"Υραψεν

«ο'δ"
ο:π;οιιαν·,

«γραφικην στατικήν", «λιμενικά εργα 8 κ. ό.. 8Απεβίιοσεν έν 8At}ήναις τό 1927·

(*) ΑΙ έν παρεν'6'έσει ήμερομψίαι σημαΙνΟl1ν τάς διαδοχικάς περιό~oυς 8κα~'
ό ..Αγγελος Γκίνης προtστατο τoiί' Πολυτεχνείου ώς διεut}ύνων η δι.εvιtuντ/ς αυτου.

δ.ς

149 ΑΝΑΣΤΑ1:ΙΟΣ ΟΡΛΑΝΔΟΣ (1921) (*)
Διετέλεσε το 1921 έπί τι διάστημα διε"-Ο-,,ντής τoi'ί ΕΜΠ.
θΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΣΚΟΥΦΟΣ
'Εγεννή'6'η έν Πάρφ το
μιον

(1922)

186i. Έσπούδασε,' φ"σιχάς έπιστήμας εΙ; τό Πανεπιστ/

'Α'6'ηνων καΙ γεωλογίαν' παλαιοντολογίαν έν Μονάχφ. ΕΤτα έν Έλλάδι

κατ' άρχας έπιμελητής του όρυκτoλoγικoi'ί - γεωλογικοϋ καΙ πιιλαιοντολογικοϋ
μουσείου καΙ έργαστηρίο" έ6'νικοίί Πανεπιστημίο". Άπό 1906 κα'6'ηγητής της
γεωλογίας καΙ παλαιοντολογίας έν τφ αύτφ ίδρύματι, βΤτα προσωρινώς
ζωολογίας. Συγχρόνω; έπί. μακρα ετη

γίας - πετρογραφίας»
1922 δι.ευfhιντής τοϋ

κα'6'ηγη CΉς της

έν τφ ΠολυτεχνεΙφ.

1910

κκΙ

καΙ της

cόρυκτολογίας. γεωλο

1920

βουλευτής Kuκλάδων.

ΕΜΠ. ΈπΙ βραχύ διάστημα ύπο"ργός της Παιδείας

καΙ

Γεωργίας. ·ΙΙδη διε,,-Ο-υντής τοϋ ζωολογl'<οϋ καΙ παλαιoντoλoγικoi'ί μουσείου. Έπι

στημονικαί έργοσίαι: κατα τήν διάρκειαν των έν έσπερίιι. ono"διrw αύτοϋ έπεδό'6'η
εις γεωλογικας καΙ παλαιovτολογικας μελέτας έπΙ τών

• Άλπεων,

δημoσιευ'6'εLσας

εΤτα εις όγκωδες εργον του' πλην τούτου μελέται καΙ GUγγράμματα έ:ιιΙ εΙδικων
γεωλογικών φαινομέ\'(ι)ν, έπΙ εης tωολογΙας κλπ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

(1928-1933) (*)

Διευ'6'uντής καΙ εΤτα πρύίο.νις τοίί ΕΜΠ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Διετέλεσε τό

1933

(1933) (*)

έπί βραχύ διάστη,ια πρυτανεύων τοο ΕΜΠ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠ.\ΠΑΔΑΚΗΣ (1927-καί όπό
Διετέλεσε το

1921

διευftύ"ων καΙ άπό Νοεμβρίου

1933

1933) (*)
πρύτανις τοϋ ΕΜΠ.

(*) Σχετικά προς έπιστημονικήν κλπ. σταδιοδρομΙαν α-lιτων βλ. εΙς κεφ. Β'.

IV § 1Β: .διδακτικόν προσωπικόν», τακτικοΙ κα'6'ηγηταΙ, κα'tα σειράν σελ. 101,99,96,97,

ΔΌ ΔIΑΤΕΛΕΣΑΝτΕΣ ΚΑΘΗϊΉΤΑΙ τον ΕΜπ
Έν τφ κεφαλαΙφ τοότφ μνημονεόονται κατα χρονολογικήν σει αν

δλοι σχεδόν οϊ διατελέσαντες (άποβιώσαντες i\ άποχωρήσαντες) καθηγ ΡtaΙ

i

τοϋ ΠολυτεχνεΙου άπό τοϋ f!τους 1862 μέχρι των τελευταΙων ~μερων. Δι'
στον των καθηγητων παρατΙθεται, έψ" οσον κατέστη δυνατ~ tι συγκέντρωκα·
- σχετικων
των

στοιχ ε Ι'
ων, συντομον

σημε Ι ωμα

ά ναφερόμενον

εΙς τήν έσις.

στημονικήν καΙ έπαγγελματικήν του δρασιν. Οϊ έκ των διατελεσάντων πι.
θηγητων άποβιώσαντες, σημειοϋνται δια σταυροϋ.
κα
εΑΒΕΡΙΟΣ ΛΑΝΔΕΡΕΡ

(LANDERER) (t)

Βαυαρός τήν καταγωγην, έγΕΝVΉ{}η έν Μονάχφ το 1809. Έσπoυδασεv αίιτό{}ι
χημείαν, ίατρικήν καΙ φυσικάς έπιστήμας, κατηλitε δέ έν 'Ελλάδι τό 1832 ώς
ίδιαίτερος φαρμακοποιος του βασιλέως "Ο6ωνος. Διετέλε{Jεν άπό 1862 καitη
Ύητής της χημείας έν τφ Σχολείφ τών Τεχνών, πρώτος κα6ηγητης της χημε(ας

καΙ φαρμακευτικης έν τψ έitνικψ
καΙ πλείστων ξένων έπιστημονικών
μοσίευσε

πλείστας

διατριβάς, συπράμματα χημείας

"Απεβίωσεν ·έν Ά'6-ήναις το

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Πανεπιστημίφ, μέλος του !.ατρoσuνεδρίoυ
έταιρειών. 'ΕπιστημονικαΙ έργασίαι: έδη.
καΙ φαρμακολογίας κ. α.

1885.

(t)

ΈγΕΝVΉ{}η έν Νηl1πλίφ τό 1828. Λοχαγός του μηχανικoiί, άπόφοιτος στρατιωτικης
σχολης Εύελπίδων. Διωρίσ{}η τό

1863

καΙ διετέλεσε καuηγητ/ς έν τψ Σχολείφ

τών Τεχνών, διδάξας «άρχάς στατικης καΙ -6'εωρητικης καί πρακτικης μηχα,'ικης •.
Άπο

1878 έν τ'iί ύπηρεσίιι. δημοσίων εργων, πρώτος δώρισ6είς μέ τόν βα~μόν

νoμoμηχανικoiί

naQcX

'ήj

άρτισυστάτφ τότε ύπηρεσίq., χρηματίσας

κρόν έπι-6'εωρητ/ς, γενικός έπιitεmρητής καΙ μάλιστα

έπί

2\'

ετος

είτα έπΙ μα

(1885-1886

διευ'lhιντής τών δημοσίων εργων.

Κ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
Δι(ορίσ{}η το

(t)

1863

καΙ διετέλεσε

κα{}ηΥητής της

χημείας

έν τψ Σχολείφ των

Τεχνών.

Δ. ΔΙΓΕΝΗΣ

(t)

Διωρίσ{}η το 1863 καΙ διετέλεσε κα{}ηΥη'tής της «μουσικτίς- έν τψ Σχολείφ των
Τεχνών.

ΙΩΣΗΦ ΜΙΝΔΛΕΡ

(MINDLER) (t)

'Εγενvήitη κατά τά πρώτα ετη του Ιθ' αίώνος έν BauaQiq.. Βαυαρός 'tiJv καταγω
γην, κατηλ-6'εν μετά τoiί βα.ttιλέως 'Όitωνος έν 'Ελλάδι, οπου διετέ~σε γραμμα
τείις της άντιβασιλείας καΙ της άρχικαγγελαρίας. 1843-1856 εν _Bα"αρ~~
μακροχρό,'ΙΟΙ μελέται δια τήν μεταφοράν είι; την έλληνικην γλωσσαν του
στενoγραφικoiί συστήματος Gabelberger; •Από 1856'εν 'Ελλα' δ ι και'ά.πΟ 1863
, έν τφ- ~χo
-ς. λ'
- Τ εχ' 'ω-ν. •Απεβίωσε .το 1868.
διδάσκαλος της στενογρο.φια.ς
ειιρ τοιν

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΗΣΕΡΛΗΣ (t)
'EγΕVΝΉitη εν Kωνσταvτινoυπόλει το 1824. Άπόφοιτος στρατιωτικης σχολης Ευελ
πίδων, άξιωματικος του μηχω,ικου

άo"toooroaorsutΊ-sic; το

1883.

Διωρίσitη το

1865

καΙ διετέλεσε καitηγητής της cχωρομετρίας» εν τφ Σχολείφ τών Τεχνών. Άπε

βίωσε το

1886.

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΛΑΝΤΣΑΣ (t)
Ίταλικης εν μέρει καταΥωγής εγενVΉ3η εν. BS\'StLq. το ΙΉ22. Έσπούδασε 'ζωγραφι
κην καΙ καλάς τέχνας εν 't'D Άκαδημίq. Καλών Τεχνών της Βενετίας, ΟΠOU καΙ
διωρίσitη αμα τφ πέρατι τών σπουδών του, βοη-6'ος τοϋ κα'6ηγ'!1ΤQϋ της προο
πτικης. Kατελ'f}ων εΙς Έλλάδα το 1850 "πεστηρίχitη "πό της τότε βασιλίσσης
'Αμαλίας. 1865-1901 κoitηγητης της cπροοπτικης σκιαγραφίας καΙ στοιχειο
γραφίας» έν τφ Πολυτεχνείφ. Διετέλεσε συγχρόνως καitηyητης της; 'ζωγραφικης
εν ταίς στρατιωτικαί; σχoλαίc; Ευελπίδων καΙ "παξιωματικών. Διεκρί3η κυρίως

εtς την άπεικόνLσινάρχαίων μνημείων καΙ εν γένει διά την εν ήj 'ζωγραφικ'ϊί(ιδίως
1902.

UΔατoγραφίαι) δεξιοτεχνίαν καΙ επίδοσιν αυτού. Άπεβίωσεν εν 'Αθήναις το

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΑΛΙΣΤΙΙΡΗΣ

rΕΩΡrΙΟΣ

ΣΟΥΤΣΟΣ

1.

(t) (*)

(t)

ΈγενVΉ3η εν ·Οδησσφ τΙ>

1824.

'Αξιωματικός τοϋ μηχανικου. αποφοιτος

στρατιω

τικης σχολης ΕΙΙελπίδων, άνελθων διαδοχικώς μέχρι τοϋ βα{}μοϋ τοϋ συνταγμα

τάρχου.

1865-1892

κα{}ηγητης τών cμα{}ηματικών:ο εν τφ Σχολείφ τών Τεχνών

καΙ εΤτα ΤΦ σχολείφ Βιομηχάν(ον - Τεχνών.

1878-1892

παρά ήj

Uπηρεσίq.

δημοσίων εργων. προσληφ{}είς μεταξύ τών πρώτων εν τ'iί ύπηρεσίq. ταύτη μέ
βα{}μbν νομομηχανικοίί καΙ διατελέσας επί. μακρον 8πι{}εωρητής. Έχρτιμάτισεν

επίσης κα{}ηΥητης τών μα{}ηματικών εtς τήν στρατιωτικην σχολην Εύεί.πίδων,
ύποδιοικητ/ς της

σχολης ταύτης. στρατοδίκης καΙ πρόεδρος στρατοδικείου.

Συνέγραψε cκα,;ώτερα μα{}ηματικά:ο. 'Απεβίωσε,;ό

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ

1892.

(t)

Έγεννήitη εν Κεφαλληνίq.

';0 1833.

Άξιωματικός τοϋ μηχανικού, προαχ{}είς διαδο

χικώς μέχρι του βα-6'μου τοϋ συvταγμα,;άρχoυ, άπoίJτρα,;εu{}είς ώι; "ποστράτηγος

';0 1898. Έχρημάτισε διεuihnιτής της
Στρατιω,;ικών,

κα{}ηΥη,;ης

διοικητής ,;αυτ/ς. ΤΟ
νικη;,. καΙ

1866

της

έπιτελικης Uπηρεσίας; ,;oiί 'Υπουργείου
εν,;Ό σχολΌ Εύελπίδων κ:αΙ

άρχι,;εκ,;ονικης

διωρίσ{}η καΙ διε,;έλεσε κα{}ηΥητ/ς της cάρχι,;εκ,;ο

της cοΙκοδομικης:ο εν τφ Σχολείφ,;α/ν

Τεχνών.

Διε,;έλεσε επίσης

ώτουργος; 'Ιών Στρατιωτικών καΙ τών 'Εσωτερικών καΙ πρόεδρος στρα,;oδικsίoυ.
'Απεβίωσε τό

1903.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (t)
ΔιωρΙσ{}η το 1866 καΙ διετέλεσε κα'6ηγητ/ς της c;ι;εριγραφικης γεωμετρίας» εν τφ
Σχoλείqι τών Τεχνών. Διετέλεσε κα{}ηγητής καΙ πρυ,;ανις; ,;οϋ lih'LXou Πανεπιστη\
ι

Ι

\
"

,

(*) Βλ. σχετικώς εtς κεφ. Γ': «Διατελέσαντες διεu{}uν,;αΙ καΙ πρutάνεις;:ο. σελ. 146.

-152 μ'ου. 'rb 1867 μετέσχβ τ/ς εις Κρήτ/ν άποσταλε(σης ~ιιιτooπης πρό

Μιί

ρυνσιν
ιι
, _ της ~κεΤ έπαναστάσεως, έπΙ μακρόν έξυπηρεtήσας πανΙΟΙΟΤ)
"Ηπως τΟν

αγωνα.

ΑΡΣΣΤΕΣΔΗΣ ΒΟΥΣΑΚΗΣ

(t)

ΈγE'YVή{}η έν Μεγάροις τό 1831. Διδάκτωρ τ/ς φαρμακευτικής EitVLxoiί Πανεπι.σ .

μίου, 1850 καί της ά\lωτάτης φαρμακευτικής σχολης Πανεπιστημίου Παρι .~
1860. 1867-1904 κα{}ηγητης τής «έφηρμοσμένης εις τάς τέχνας χημειa::σ~
τφ ΠολυτεΧ"είιρ, συγχρόνως δέ μέλος τoiί tατρoσυνεδρίoυ. Ίδρυτης τoiί ισtoρ....

κoiί φαρμακείου

ή cελαφος..

κ. α.. Άπεβίωσε τό

ΣΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΧΟΣ

ΈπιστημονικαΙ

έργασίαι:

σύγγραμμα

χημείας

1911.
, !

(t)

Έγεννήitη ~ν Κερκυριι. τό 1828. Άπόφοιτος στρατιωτικης σχολης Ε-δελπίδων 1849

άξιωματικός τoiί μηχανικoiί, nQoaxitslc; εΤτα διαδοχικώς μέχρι τoiί βαitμοiί τo~
'ύπooτραtήγoυ.

άποστρατευtJ-εlς

δέ τό

1897. Διωρίσ{}η τό 1870 καΙ διετέλεσε

κα{}ηγητής τ/ς ιοΙκοδομικης:ο ~ν τφ Πολυτεχ,·είιρ.
νως βουλευτής. 'Απεβίωσε τό 1901.

ΝΣΚΟΛΑΟΣ ΛΥΣΙΠΠΟΣ

Έχρημάτισεν

επανειλημμέ
ι

Ι

(t)

Έγενν{ι{}η εν Σπάρτο τό

1846.

'Απόφοιτος

ι

i,

,Ι

στρατιωτικης σχολης Ε-δελπίlΙων, Uπα

Ι

λοχαγός τoiί μηχανικoiί, άποστρατευtJ-εΙς τό 1878. Διετέλεσεν άπό τoiί ετους 1878
έν τΌ ύΠ'l'jρεσίιΖ. δημοσίων Ιργων, προσληφ{}εlς μεταξύ τών πρώτων εν t'iί ύπη
"εσίq.

ταυτο

μέ βαitμόν

νoμoμηχανικoiί.

Διωρίσ{}η

τό

1873

κιιΙ εχρημάτισε

κ:χ{}ηγητης εν τφ Πολυτεχνείιρ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
"Εγεννή{}η εν Σάλωνι

(t)
Καλαβρύτων τό

Ε-δελπΙδων, άξιωματικός

1839.

τoiί μηχανικοϋ,

"Απόφοιτος

οτρατιωτικης σχολής

άνεΜtών μέχρι τoiί βαil'μοiί τoiί συν

ταγματιίρχου. Διωρίσ{}η τό 1873 καΙ διετέλεσε χα{}ηγητης τών cμαil'ηματικΌΊV.
~ν τφ Πολυτεχνείιρ. Έχρημάτισε ταξίαρχος καΙ διοικητης μεραρχίας. 'Απεβίωσε
τό

1899.

Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (t)

Διωρίσ{}η τό 1874 και διετέλεσε κα{}ηγητης έν τφ Σχολείιρ τών Τεχνών σuνάμιι. δέ
καΙ διευ{}uντ/ς αύτoiί κατά την περioδον 1874-1877.
AN~TAΣΣOΣ Σ. ΣΟΥΛΗΣ (t)

ΙΕγεννή{}η εν 'Αγρινίιρ τό 1836. Μει;ά την συμπλήρωσιν τ/ς Υυμναστικης παιδεύ
σεως, εφοίτησεν εις την φυσικoμαitηματικήν σχολήν τoiί EitVLxoiί Πανεπι.σnι-

Ι

Ι'Ι'Ι,

,

- -

_ _-.------r

~

-~

Ι

ο

Ι

Ι,

.
'ί

-

15~-

μloυ, Μα δι.ακρι'ftεΙς. άπεστάλη ώς όπότροφος τού έλληνικού δημοσΙου εΙς την

Ecole des Ponts et Chauss~es ΠαριοΙων, έν τiί όποίQ. έκτtισατo δίπλωμα

"

πολιτικού μηχανικού.

"

ι'

Έπανελ'6'ώ~, άπετέλεσεν μετ' εύαρΙ'6'μων άξιωματικων

του μηχανικού, τον πρωτον πυρηνα τοίί σώματος των

δημοσίων εργων, προσ

ληφ'ftείς έν άΡΧiί ώς νομομηχανικος καΙ πρoαχitεΙς εΤτα εις έπι'ftεωρητήν καί
."ενικΟν έπι'6'εωρητήν, διατηρήσας τήν '6'έσιν ταύτην μέχρι τον 1910. 1883-1885
διειrlhrντής τής ΥΠ11ρεσίας δημσσίων εργω\'.

,

1874-1910

κα{}ηγητής της -άντ....

στάσεως τής ύλης- κπΙ της -\ιδραυλικης- έ,' τφ Σχολείφ των Τεχνων καΙ εΤτα
τφ σχολείφ Βιομηχάνων - Τεχ\·ων 1878-1886 κα{}ηγητής των αύτων μα{}ημά

Ι

~

'ιων έν τiί στρατιωτικiί σχoλiί Εύελπίδων. Έπιστημονικαί έργασίαι: συνέγραψε
καί έξέδωκε «άντίστασιν της ύλης., -ύδραuλικfιν», cέφηρμοσμένην μηχανι'ΙCήν"

Χ. α., έξεπόνησε δέ τάς μελέτας ύδραγωγείων πλείστω\' πόλεων της "Ελλάδος.
'Απεβίωσεν έν Ά'ftήναις το

1918.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ (t)
'Εγεννή{}η έν Ά'6'ήναις το

1854.

'Απόφοιτος τον Σχολείου των Τεχνων

1874,

εΤτα

συμπλήρωσιςσπουδων έν Γu.λλίQ.. είδίκευσις εΙς μηχανολογίαν ώς καί γενικώτερον

Ι

εις εργα άρμοδιότητος

πολιτικού

μηχω'ικού.

1875-1898

κατ' άρχάς, έπί εν

ετος, διεuituντής τού έν τφ Πολυτεχνείφ σιδηρουργείου, έν σuνεχείQ. δε κα{}η

ι

γητής της

cμηχανολογίας"

νων - Τεχνών. Συγχρόνως

έν τφ ΣχολεΙιρ των Τεχνών, εΤτα

των Βιομηχά·

έξήσκησεν αύτοτελώς το έπάγΥελμα τoiίμηχανικoύ,

έμελέτησε δέ και έξετέλεσε ώς

έργολήπtης

δημόσια, δημοτικα καΙ ίδιωτικα

πολυάρι'6'μα μεγάλα τεχνικά εργαι

(δημοτικόν itέατρον Ά{}ηνων,

πανα{}ηναϊκον

Στάδιον, ύδραυλικα εργα Θηβών, Χαλκίδος, Άi}ηνών κλπ., rμήματα σιδηροδρό.
μων Πελoπovνήσoυ

ι

και' Α6ην<ί>ν

- Πειραιώς,

διακρι'6'είς ώς έπιχειρηματίας καΙ μηχανικός.

11

μεταλλοπλύσια
Ούχ

"\τ,;ον

κα{}ηγητικφ αυτού βίιρ, διά τε την έν τϋ έπιστήμΌ έπίδοσιν,
ι Ι,
ι

,Ι

Ικανότητα και τήν
το

προς το

ι'

κ. α.),

τήν διδακτικήν

άφοσίωοιν. Άπεβίωσεν έν BΙΈVΝΌ

1898,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
ι'

Πολυτεχνείον

Λrιυρίoυ

διέπρεψε καΙ έν τφ

ΈγΕΝVΉ{}η έν ΒιέννΌ τό

1841.

Πανεπιστήμια της Βιέννης,

(t)
Έσπotίδασε

χημείαν καί φυοικας έπιστήμας εΙς τα

Heidelberg d,ναγορευf}είς διδάκ,;ωρ
1862, διωΡLσi}η άρχικώς ύφηγητής της
χημείος, εΤτα εκτακτος κα{}ηγητής καί d,πο 1868 τακτικός κα{}ηγητής της γεν ....
κης χημείας έν τφέfhιικφ Πανεπιστημίιρ. •Από 1875 μέχρι τον 'ftανάτου του
Karlsruhe

καΙ

έπί χημείQ.. Κλη'ftείς εΙς Ά'ftήνας τlι
Ι
ι

ΙΙ
ι

κα{}ηγητής της «φυσικης. έν τφ Πολυτεχνείιρ. ΈπιστημονικαΙ έργασίαι: έκτε
ταμέναι έργαστηρι.ακαΙ καί itεωρητικαί ερευναι άναγόμεναι εις διάφορα είδικα
η γενικα φυσικοχημικά i}έματα, πολυάρι'ftμα καΙ πρωτότυπα διά τήν "Ελλάδα
συγγράμματα όργανικης καΙ άνοργάνου χημείας, έγχειρίδια κ. α., διά των
όποίων πλήν αλλων ε'6'εσε καΙ τας βάσεις της έλληνικης χημικης όνοματολο
γίας. 'Επανειλημμένως άντιπρόσωπος της "Ελλάδος η τοίί Πανεπιστημίου εις

έπιστημονικά συνέδρια καΙ διε.fhrείς έπιστημονικάς συγκεντρώσεις. ·Ιδρυτής τοϋ
έ'6'νικον χημείου
, Ι

Ι ί

(1883). •Απεβίωσεν έν 'A'ftήναις τό 1906.

\

~

tEPA.ΣiMoΣ ΜΑYPOrIΑΝΝΗ:Σ (t)

Δι.ωοΙσ{)η το 1871 καi!ηγητ/ς έν τφ ΣχολεΙφ τών Τεχνών, διατελέσας μξχρι oεot

1819

διευ{l-υντής αύτοϋ

(*).

:ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(t)

'EyEV\ η~ ~ν, ~υνO~Ρίιι. το, 1838. δΈσ~oυδασόε 1φ8ιλολογίαν έν τφ έtι-νικψ Πανεπι
στημιφ ΟΠΟυεν

αποφοιτησας

ιωρισi!η τ

62

καt!'ηγητ/ς γuμνασίοu πρ

.

χ'6είς. βραδύτερον είς γυμνασιάρχην. 1863-1864 cnιγχρόν:.oς καtl-ηyητ/~ ένo~

στρα~ιωτικf.ί ?χoλiί Εύ?λπΙδω," 1885-~877 δ,ιευ6vντ/ς τo~ έν 'Ai}ήναις Bα~
βακειου λυκεισυ. Διωρισi!η το

1877 και διετελεσε κα{}ηγητης της -ίστορίας της

τέχνης- έν τψ ΣχολεΙφ τών Τεχνών καΙ εΤτα τών Βιομηχάνων-Τεχνών.
"Απο 1880 έπΙτιμος καi!ηγητ/ς της λατινικης φιλολογίας έν τψ έ'6νικψ Πανε
πιστη μίφ. Έπιστη μονικαί έργασίαι: συνέγραψε πρωτότυπα εργα
τικης καί καλλιτεχνολογίσ.ς. "Απεβίωσε το

περΙ αισιιητlr

1899.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΜΟ:Σ (t)
"EΎεννήi!η

το

μηχανικoίi

1849,

έσπουδασε

έν Παρισίοις

ώ;

δέ

άρχιτεκτονικήν

υποτροφος

{ι-α/ν εις Έλλάδα έξήσκησε aoύtotElroc;
ραιεΤ, έκτελέσας αύτό{l-ι διάφnρα
-θέατρον
κλπ.). Τό

Πειραιώς, ναοΙ

1878

'Αγ.

του

το

έπάγγελμσ

Κωνσταντίνου
της

Σχολείφ τών Τεχνών εΤτα των Βιομηχάνο)ν

Διετέλεσε συγχρόνως

λείου, σuντελέσας υπό τήν

τ/ν

έπιστfιμην

του

τoίi μηχανικου έν Πει

μεγάλα οΙκοδομικά ίδΙως εΡΎα (δημοτικόν

διωρίσi!η κα'f}ηγητής

τoίi {ι-ανάτου του.

καί

έλληνικου δημοσίου. Κατελ

καί

Νικολάου,

σχολικα κτLρια

<τοπογραφίας', το πρώτον έν τψ

- Τεχνών,

-θέσιν ην διετήρησε μέχρι

έπΙ μακρον

"πoδιεu'6'υντης του σχο

Ιδιότητά του ταύτην εΙς τήν όργάνωσιν τών σπου

δών τoίi Πολυτεχνείου. Έχρημάτισε ώσαύτως καi}'llγητ/ς έν τii σχoλίl ναllτικων

Δοκίμων,
βίωσε το

lvtl-a πρώτος
1913.

έδίδαξε

<"δρογραφ(αν'

καΙ

«γεωδαισΙαν-.

Άπε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (t)

'Εσπουδασε μαi!ηματικά έν Παδοu't! καΙ Πίζ't! της 'Ιταλίας. Διωρίσ6η το 1879 καΙ
διετέλεσε καi!ηγητ/ς τών <μαi!ηματικών' έν τψ ΣχολεΙφ τών
, Τεχνών., Έπιστη,
μoνικaί έργασίαι:

συνέγραψε

αλγεβραν,

τριγωνομετρ ( αν και

στατικην, τuχων

μάλιστα βραβείου τoίi Πανεπιστημίου της Πίζης διά τάς έργασίας του ταύτας.
Α. ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

(t)

Διωρίσtl'η το 1879 καΙ διετέλεσε κα'f}ηγητ/ς τoίi Σχολείου τών Τεχνών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΦΙΛΑ:Σ (t) (*)

(*)

Βλ. σχετικώς εi.ς κεφ. r '. «Διατελέσαντες διευ6'u\'t'αΙ καΙ ~ρυτάνεις"

σελ.

146, 147.

_.

~"η
--.-~

~

,

..

)

tΑΣΩΝ ΖΩΧΙΟΣ (t)
"Αξιωματικός-μηχανικόςΠ. Ναυτικοϋ. Διωρίσ3η τό 1881 καΙ διετέλεσε κα'ltηΥη-clιι;
της «κατασκευης μηχανών. έν τφ Σχολείψ τών Τεχνών. ΜνημονεύονταΙ., έπι
νόησις α'ότοϋ περΙ ναρκών καί -εορπιλλών, ι1Jν τήν κατασκευην προέτεινε-εο
1869 ε!.ς -εο Ύπουργείον Ναυτικ{ον, ώς καΙ πολλαί έν γένει έπιστημονικαί WtO-

ι

\

δείξεις -εου. Άπεβίωσε έν Kε(1κύρ~ -εό

1909.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗΣ (i")
'ΕγS\'\'ή'6η τό

1857.

Πτυχιoϋχo~ τοϋ Σχολείου τών Τεχνών καί έν συνεχε(q. ύπό

τροφος τοϋ κράτους

Ι Ι

Ι

δι' ε'όρυτέρας σπουδσς έν τfί άλλοδαπϊί, σπουδαΙ εις Πο
λυτεχνείον Μονάχου, διπλ. άρχιτέκτων της σχολής ταύτης. ΑΙ άρχιτεκτονικ{ιΙ
α'ότοϋ cnιv6'έσεις: έβραβεύ3ησαν έπανειλ~lμμένως έν έσπερί~. Άπο 1883 έν

"Ελλάδι: 1883-1918 κα{}ηγητής -εης
1903 -1915 συγχρόνως άρχιμηχα"ικός

cάρχιτεκτονικής» έν -εφ

Πολυτεχνείψ.

Δήμου Ά{}ηναίων. Κατα τήν διιιρκειαν

της μακρας καί γονίμ.ου α'ότοϋ σταδιοδρομίας έμελέτησε καί έξετέλεσε πλείστα

εργα άρχιτεκτονικα (Ζάππειον μέγαρον, νέον δημοτικόν νοσοκομείον), πολεοδο
Ι

Ι

μικά, έξωρα"ίστικα κλπ. Άπεβίωσε -εό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

1921.

(t) (*)

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (t)

'Εγεννή{}η έν Kέ~ το 1857. Άριστοϋχος διδάκτωρ -εών φυσικoμα{}ηματ~κών έ'3η
κοϋ Πανεπιστημίου

187R.

Μεταβας έν σuνεχεί~ εις Παρισίους προς ε'όρυτέρας

σπουδάς, έμα{}ή-εευσε παρα τοίς -εότε διαπρεστέροις
λόγψ

άναγορευ'3είς το

δ~δάκτωρ

1884

-εών

σπουδαίων

ι

μα{}ηματικοίς τής Γαλλίας,

έπιστημονικών έργασιών -εου καΙ

τών μα{}ηματικών

μίου Παρισίων. ΕΤτα έν Έλλάδι:

ι

\

διακρι'3είς ένωρίτατα

έπιστημών τοϋ Πανεπιστη

έπίτιμος κα{}ηγητής της άνωτέρας άλγέβρας

καΙ της άναλυτικης γεωμετρίας έν -εφ έ{}γικφ Πανεπιστημίψ.
ι

κτος καΙ άπό

1890

μίου, συγχρόνως δέ καΙ άπο
εΤτα άπό

1892

-εών

1885-1890

εκτα

τακτικος ')(α{}ηγητής -εών μα{}ηματικών έ{}γικoiί Πα,'επιστη
κα{}ηγητής -εής cάναλυτικής γεωμετρίας» καί

1885

cάνωτέρων

μα{}ηματικών»

.έν

τφ

Πολυτεχνείψ καΙ ταίς

σχολαίς Εύελπίδων καί ναυτικών Δοκίμων. "Ιδρυτής καΙ όργανωτής ,;ης βιο-εε
χνικης

έταιρLας,

πρωτοστατήσας

Ιδρυτής -εής πρώτης .δημοσίας έν 'Αθήναις έμπορικής σχολης,

είς

την

"Εχρημάτισε πρόεδρος

διάδοσιν

τών έπαγγελματικών σχολών

έν

Έ'.λάδι.

του έλληνικοϋ διδασκαλικοϋ συλΜγου των λειτουργών

τής μέσης έκπαιδεύσεως, μέλος τοϋ έποπτικοϋ αύτών συμβουλίου. Προς -εού
τοι' διετέλεσε δίς συγκλητικος καί κοσμήτωρ έν τ.φ έ{}γικφ Πανεπιστημίψ καί
πρύτανις δια -εήν περίοδον 1908-1909. Έπιστημονικαί έργασΙαι: ό Κ. Στέφα
νος ίιπηρξε ιδίως μορφολόγος μα{}ηματικος καί γεωμέτρης. "Η συγγραφική
δρασις αύτου αρχεται άπο τoiί 1880 οτε καί υπέβαλε την πρώ,την άνακοίνωσιν

α'ότοϋ είς τήν Academie des Sciences τών Παρισίων. Έν συνεχεί~ συνέγραψε
καΙ έξέδωκε πλείστας πρωτοτύπους διατριβας καΙ μελέτας, ίδίως γεωμετρικάς,
α'ί.τινες ήδραίωσαν παγκοίνως τ/ν φήμην αύτoiί ώς έπιφανoiίς μα{}ηματικoiί,

κατέλιπε δέ καί πολλα χειρόγραφα. άνέκδοτα. "Υπήρξε μέλος άπάντων σχεδόν
τών μα{}ηματικιον κα'3ιδρυμάτων της Εύρώπης καί ·Αμερικής, άντεπροσώπευσε

δέ πλειστάκις τό κράτος καΙ.

τό Πανεπιστήμιον είς διε{}γfι έπιστημονικα συνέ·

δρια. "Απεβίωσεν έν "Αθήναις το

1917.

(*) Βλ. σχετικώς εις κεφ. ΓΙ: «Διατελέσαντες διευ'3uvταί. καΙ πρυτάνεις»,οελ.147.
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(t)

ΝομομηχανιΧός δημοσίων εργων. Διωρίσ6η τφ 1886 καΙ διετέλεσε καΒηΥητής

.

lv

τφ ΠολuτεχνείιΡ .

..

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διδάκτωρ φυσικών έπισπιμών γερμανικου Πανεπισπιμίou. Έχρημάεισε εν - •

,

ρεσ~

λλ

μετα

•

ειων

λ'

•

και μονοπω ιου

-

του

"'-7',
χ πουργειου ΟΙκονομικών καΙ

το υπη:6η

τής έν το στρατιωτικ'iί σχολij Εύελπίδων. ΔιωρίοΒη τό 1886 καΙ δ 'λΥη •
•

καitηyητης τής «μετ

χα

αλλ"
λ
ιετε εοε
ουργιας» εν τφ σχο είιΡ Βιομηχάνων - Τεχνών.

Δ. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ (t)

Διωρίσ6η τφ 1886 καΙ διετέλεσε καitηyητης της .δασικ'!ίς καΙ γεωργικης UΔραυλι
κης» έν τφ Πολυτεχ,'είιΡ'

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

(t)

Έγεννήitη έν Κορίνθ'ιΡ τό 1854:. 'Αξιωματικός, άπόψοιτος της στρατιωτικής σχολης
Εύελπίδων 1877. "Hκoλo"ftησεν τό στρατιωτικόν στάδιον προαχ6είς διαδοχικώς
μέχρι του βαftμοίί τοίί .άντιστρατήγου. Διετέλεσε έπί τινα χρόνον διεuihιν'tής τοίί
πρακτικου λuκείου ·Aftηνών, καitηyητης της άνωτέρας στρατιωτικής έπιστήμης

καΙ τών άνωτέρων μα'θηματικών έν ταίς σχολαίς Εύελπίδων καΙ ναυτικών Δοκί
μων, τό δΑ ]886 διωρίσ6η καitηyητης τίδν «άνωτέρων μα'6ηματικων» εν τϊί
σχολii

Βιομηχάνων.Τεχνών. Διετέλεσε τό

καΙ άπαξ βουλευτής.

1909

{,πουργός των Στρατιωτικών

·ΕπιστημονικαΙ έργασίαι: συνέγραψε διαφόρους μονογρα

φίας άναγομένας εΙς την έφηρμοσμένην

πυροβόλων. 'Απεβίωσε τό

μηχανικην

καΙ την

τεχνολογίαν τών

1919.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(t)

ΈΥεννή'θη έν Μονεμβασίq. τό 1842. 'Απόφοιτος στρατιωτικης σχολής Εύελπίδων,
άξιωματικός του μηχανικο'ίί, άνελ-&ων μέχρι τοίί βαftμοίί τοίί συνταγματάρχου.
1887 -1905 καitηyητ/ς της «περιγραφικης γεωμετρίας» έν τφ σχολείιΡ Βιομη

χάνων - Τεχνών. Διετέλεσε άρχηγός τοίί γενικου έπιτελείου. ΈπιστημονικαΙ
έργασιαι: Συνέγραψε «μαi!ήματα περιγραφικής γεωμετρίας», εργον άξιολόΥον
καΙ πληρέστατov εLς τό εΤδος του. "Απεβίωσε τό

ΔΗΜΟΣθΕΝΗΣ ΓΟΝΑΤΑΣ

1905.

(t)

'Eyεννήftη έν ΜεσολΟγΥίιΡ τό 1841.. "Απόφοιτος στρατιωτLκης σχολης Εύελπίδων,
άξιωματικός τοϋ μηχανικού, άνελftωv διαδύχικώς εν τφ στρατE'ύματL μέχρι τοίί
βα-&μο'ίί το'ίί {,ποστρατήΥου, διατελέσαςκαΙ άρχηγός τοϊί επιτελείου τΟΟ στρατ..0iί.
Διωρίσftη τό 1887 καΙ εχρημάτισε καftηyητής τών -μεταλλικων κ~τασκευω~»
καΙ της .όδOΠOΙ'tας» μέχρι 1897εντφ σχολείιΡ τών Βιομηχάνων·Τεχνων, ΣUΓXρo~
νως δΑ επι μακρόν καitηyητης της όδoπoι'tας καΙ γεφυρoπoι'tας εν ήj OΤQatιootLK'D

σχoλiΊ EύελπLδων. 'Υπηρξε πρώτος δι.ευltuντής πρακτικοίί λυκείοu. "Απεβίωσε
,ό

1927.

)a_--
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ΙΩΣΗΦ ΚΟΛΛΑΡ (t)
Διωρίσ6η το 1887 καί. διετέλεσε κα6ηΥητής

της γαλλικης

γλώσσης έν τφ σχολείο}

Βιομηχάνων-Τεχνών.

Α. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ (t)
Διωρίσ6η τό

1887 καΙ

διετέλεσε

διευfivvτής-έργoστασιάρχης

τοϋ

μηχανουργείου

έν τφ Πολυτεχ,'είφ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ

(t)

'Εγεννή-θη εΙς τό χωρίον Μιίρt}ιο της
καί. φ\ισικάς

έπιστήμας

Κρήτης το

είς το έtI'νικfιν

1844.

"Εσποιίδασε

Πανεπιστήμιον,

μα6ηματικά

συ\'επλήρωσε

δέ ώς

υπότροφος τοϋ κράτους, τάς μαt}ηματικάς αύτοϊι σπουδάς έν Παρισίοις καί. Βε·

ρολίνφ. 1873-1900 κα-θηΥη,;ής τών άνω,;έρων μ'.16ηματικωνέν τ1i στρατιω,;ικ'[ί
oxol1i Εύελπίδων. 1884 καt}ηyητής τοϋ αύ,;οϋ μα6-ήματος έν τφ έt}νικφ Πανε
πιοτημίφ. 1888-1914-καt}ηγητής της -στοιχειώδους καΙ της t}εωρητικης μηχα

νικης- έν τ1i σχολ1i τών Βιομηχάνων-Τεχνών, συγχρόνως δέ ~ών άνωτέρων μα·
t}ηματικών έν τ1i oχol1i ναυτικών Δοκίμων. ΈπιστημονικαΙ έργασίαι: 29 μαt}η
ματικαί. πραγματείαι δημοσιευt}είσαι εΙς έλληνικά καί. ξένα περιοδικά, συγγράμ

ματα άνωτέρων μα.t}ηματικών,

διδακτικά βιβλία

μέσης έκπαιδειίσεως κ. ά.

'0

Ι. Χατζηδάκις μετά τοϋ Κ. Στεφάνο" ίιπijρξαν έπί. μακρά ετη οΙ tι'εμελιω,;αίτοϋ
γοήτρου καΙ σuντελεσταΙ της φήμης περί αϋστηρότ/τος τών σπουδών έν τφ Πο,
Au,;SχνELιp, 'Απεβίωσεν έν 'At}ήναις τό

1921.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΩΡΟΣ (t)
'Εχρημάτισεν έπί. μακρόν προ'ίστάμενος της δασικης ύπηρεσίας τοϋ
ρίσ6η δέ καΙ διετέλεσε κα,;ά την περίοδον

1888-1894

κράτους, διω

κα&ηΥητής της -δασολο

γίας- έν τφ σχολείφ Βιομηχάνων-Τεχνών. 'Απεβίωσε το"

1894.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
'Eγεννήt}η έν 'Attήναις τό

1853. 1871-1876 σπουδαίείςΕcοle Nationale Superieure
des .Mines Παρισίων, διπλ. μεταλλειολόγος μηχανικός της σχολης ταύ,;ης. 18761877 συμπληρωματική φοί,;ησις εΙς Πανεπιστήμιον Sorbonne 1877. 1884 μη
χανικός έ,;αιρίαι; μεταλλείων Λαυρίου. Σίφνου, Εύβοίας. 1885-1923 είς ίιπη
ρεσίαν δημοσίων εργων, διατελέσας έπί

μακρόν διευttuντής της

δηροδρόμων έν τφ Ύπουργείφ Συγκοινωνίας.

1889-1923

{ιπηρεσίας Σι·

συγχρό"ως καt}ηyητή;

της «σιδηροδρομικης- καί της -μεταλλουργίας- έν τφ Πολυτεχνείφ. ΤΦ 1916
διε,;έλεσεν ίιπουργος της Συγκοινωνίας έπΙ ίιπηρεσιακης κυβερνήσεως Σ. Λάμ
πρου. 'Επισ,;ημονικαΙ έργασίαι:

συγγραφή

δι,;όμου διδακτικοϋ εργου σιδηρο

δρoμι~η; κ. ά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ (t)
'Eγεννήt}η έν ΜεσολΟΥΥίφ τό 1853. Τήν στοιχειώδη παίδευσιν έπεράτωσεν έν Με

.σολοΥΥίφ, τήν δέ ΓVμνασιακήν έν 'At}ήναις. ΕΤτα είς ήλικίιιν μόλις 16 έ,;ών,
άπεστάλη είς Manchester της Άγγλίας προς σπουδήν της -υφαν,;ουργικης καΙ
της παγοποιίας. 'EnaveAt}ιOv έκείt}εν ήκoλoιίt}ησε τήν

σπουδήν της νομικης

4-
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εις ,;ό Πανεπισ,;ήμιον Ά'6ηνών, έν συνεχείιι. δε εις Heidelberg Μ'

'
ΛεΙψιαν,
του

"Α'
δ.{Α
ις
"
•
εννα επε ιΤυη ε
,;ην ΣUμπληρωσιν τών νομικών καΙ δ

-'Ε
'
, r ερμανιρς
'
σπου δ ων.
πανακαμψας εκ

δ ικων,

t

ε τα

Α'"

παραιτηυεις

ησκησε

•

την

διωρίσi}η τό

δ'

ικηγοριαν,

1876

οναχον κα'
ι

ημeσιo"oμικων
πά εδ
Π

Ρ

το πρώτον έ

ρος

Μ

Ρα/Το-

λα'

,
, 'ΑΑ '
1882 υφηγη,;ης
'
, της πολι,;ικης οίκονομίας νέν εσο
Ύγιιρ
μετεπειτα ενυηναις.
- 'Α-.
:
'1883 γραμματευς
"'ξ'
,;qι ευνικιρ
Π ανεπιστημ.ιqι.
α τα εως εν τιρ Ύπουργείι" των Οί
_
084
'
• των
- ταχυδρομειων.
,
.".
κονομΙΚα/ν.
1,
, -1885 επιitεωρη,;ης
Τό 1886 διωρί...ll-.
,
-'Α..
- Π
'
. , 1890 "
υυ,ι γραμματευς
του ευ,'ικου
ανεπισηιμιου
και το
εκτακ,;ος καi}ηγη,;ής τηλ
_
,
•
- • - 'δ "
ς πο ιτικης
Ο •ικονομιας
εν τψ αυτψ ι ρυματι,
συγχρονως δε περίπου (1889) κα.ι\•
δ
δ'
•
λ
"
,υ 'IΥητης
-του
ιοικητικου ικαιου· και "της πο ιτικης οικονομιας" ε'ις τό σ'lloλ~_
,
92
"
' .ιον Τα/\'
Βιομη χανων - Τεχνων. 18
τακτικος κα'6ηγητης τής πολιτικης οίκονο ι'
•
λ"
•
,
λ'
Α'
Ι ιας,
απα Λ.ιιγεις μετ ο ιγους μη,'ας των κα:υηκοντων ,;ου υπό του Τρικούπη έξ
άφορμής τών φοιτητικών ταραχών.

νΕκτοτε έπεδόttη έντα,;ικώτερον εΙς

,
την
1897 ηρξατο πολιτευόμενος, έκλεγόμενος βουλευτης 'Αττικής άπό 1897 μέχοι 1905. Διετέλεσεν
ύπουργός τών ΟΙκσνομικών (190J) καΙ προσ(ορινώς (1905) υπουργος τών 'Εσα/
τερικών καΙ πρόεδρος τού ύπσυργικού συμβουλίου. 1907-1910 τακτικός καtlη
γητης τoίi πoινικoίi δικαίου. 1911-1918 καί 1918-1923 έκ νέου καi}ηyητής
'
,
λ J> •
δ ικηγοριαν,
ασχο ηνεις

, .

••

Α'

κυριως με ποινικας υΠΟ·υεσεις.•Από

της πολιηκής οΙκονομίας, έν τε τφ έitνικφ Πανεπιστημίqι καΙ τφ Πολυτεχνείψ
άποχωρήσας λόγιρ όρίου ήλικίας. ΈπιστημονικαΙ έργασίαι: έδημοσlευσε πο.
λιιαρίitμους διατριβάς, αρ:6ρα καί πραγμα,;είας πραγματευομένας ένδιαφέροντα

{)έματα τού πoινικoίi δικαίου ('περί ύπεξαιι:έσεως", -πορα,;ηρήσεις έπί. ,;α/ν

Ι ι

,

!

ι

"Ι

"

ι

ciQitQrov 372, 171 καί 368 τoίi ποινικου νόμου καί περί της έννοιας ,;ης έξυβρΙ
σεως του βασιλέως ώς πολιτικοίί άδικήμα,;ος", cέρμηνεία ,;oiί tiQiI'Qou 907 τoiι
ποινικοϋ νόμου» Χ. α.).

Ή

ι

Ι

κυρία όμως έπιστημονική παραγωγή τσiί Ν. Γοιινα

ράκη παρατηρείται έπΙ τoίi οΙκονομικοϋ πεδίου, άνευρίσκεται δε εις ,;άς είδικα,
διατριβάς αύτοϋ:

ι

,'11
i
1

ι'
ι

,

Ι

c περί μεταλλικοϋ νομίμου χρήματος Ιδίιι. δε περί διμεταλλι

σμού,., «περί οΙκονομικής έπιστήμης παρ' Άριστο,;έλει, Πλάτωη καΙ Ξενοφωντι"
Κο α. Πλήν τούτων έξέδωκε καΙ τρίτομον σύγγραμμα «στοιχείων πολιτικής οίκο

νομίας».

Άπεβίωσε το

Ν. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ

1932,

(t>

Διωρίσ3η το 1889 καΙ διετέλεσε κα'6ηγητής τής «λογιστικής» έν τφ σχoλείqι

Βιο

μηχάνων-Τεχνών.

ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

(t)

"Eγεννήitη έν Νάξιρ τό 1858. "Ε σπούδασε την επιστήμην του μηχανικoiί έν Παρι

σίοις είς '":ήν Ecole Polytechnique καΙ την Ecole Νatίοnale Supe~ieure ~es

Mίnes. Κατελitων είς "Ελλάδα έχρημάτισε δίς μηχανικίJς τοίί Δήμου Atlηναιων,

καitηγητης έν ταiς σχολαίς Eiιελπίδων καΙ Δοκίμων καΙ διεu6"U'ντής '(ων _Εργω;
τομής τοϋ Ισitμoυ της KoQLvitou. 1889-1890 κα:6ηγητής των :λιιιενικ~ν 'II.~ι
ύδραυλικώνεργων" έν τφ σχολείιρ τών Βιομηχάνων-Τεχνών. ΕπολΙΤ,ε:ι&η ~o
πρώ,;ον έν ετει 1903, έκλεγείς βουλευτής Κυκλάδων. καί άπετέλεσε μελος της

ύπό τον Δ. Γούναρην κοινοβουλευτικης όμάδος, κληitείσης cία:πωνικϊις· (1907~.

'Εχρημάτισε δί.ς ύπουργος τών Οίκονομικών το πρώτον έν ετει 1915 καΙ εΤτα ~o
1921, οτε καΙ εΙσηΥή'6η τό διά διχοτομήσεως τoiί χαρτ.oνoμίσμ~τoς ά~αγκσ.στικoν
δάνειον. 1922 πρόεδρος τής έλληνικης Κυβερνήσεως. Έκραγεισης της_ στρατ~
τι,κης έπαναστάσεως τοϋ 1922 κατεδικάσil'η μετά τεσσάρων συνυπουΡΥ<:,>ν ,;ου ε
itc1νατον καί έτuφεxίσitη έν"Aitήναις την 28ην Νοεμβρίου τοϋ α'ίιτoiί ετους.

Ι,

Ι

,Ι,

ι'

'
Ι
"

,
Ι

Ι,
Ι

!

,L.-

-
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ΣΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ (t)
'EγεVΝΉθη έν Zαγoρ~ Πηλίουτό 1860~ Πτυχιούχος τού έν 'Α&ήναις Σχολείου τών

Τεχνών και έν συνεxεί~ δι.πλ. μηχανικός της tcole des Ponts et Chaussees

ι

Παοισίων.Έπσνελ'δώνέν Έλλάδι δLωρίσi}η τφ 1890 καδηγητής της cοίκοδομικης»
καί της cγραφοστατικης:ι έν 'tU OXOAU Βιομηχάνων-Τεχνών, θέσιν ην διετήρησε
μέχρι τού 1918. 'Επιστημονικαί έργασίαι: έξέδωκε συγγράμματα, γραφοστα'tικης,
"οΙκοδομικης καί άρχιτεκτονικης .•Απεβίωσε τό

.

1921.

,I
Τ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (t)
Διωρίσf}η τό

:

1891

καΙ διε1:έλεσε

καf}ηγητης

του

<διοικητικου δικαίου» καl της

cπολιτικης οΙκονομίας- έν τ1ί σχοΛ!ί Βιομηχάνων-Τεχνών.

ι

,Ι

ι,

Ι,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ (t)

'Ι'

"Eγεννήitη έν 'Α&ήναις τό 1857. Πολιτικός' μηχανικός, διπλ. Πολυτεχνείου' Γάνδη ς
Βελγίου. Άπα 1883 παρά 't1ί UπηQsaLq. τών δημοσίων εργων,μηχπνικος χι,Ι άπο

i
Ι,

1890 νομομηχανικος

α' τάξεως, διαtελέσας

τμηματάρχης' σχεδίων . πόλεων

καΙ '(μηματάρχης λιμενικών καί fιδραυλικών fργων.
,Ι

ι'',
, i

1891..:..1904

κα'δηγητής τών

<υδραυλικών καΙ λιμενικών εργων» έν τφσχολείφ Βιομηχάνων-Τεχνών. Έπιστη

μονικοί έργασίαι: έξέδωκε έν πολυγράφφ πληρες διδακτικόν σύγγραμμα λιμενικών
εργων,

έμελέτησε δέ καΙ έξετέλεσε ποικίλα 'ίιδραυλικά εργα έν 'Ελλάδι (μελέ1:η

μονίμων δεξαμενών Πειραιώς κ. α.). 'Απεβίωσε τό

ΗΛΙΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΈγΕVΝΉDη

έν Τριπόλει τό

1908.

(t)

1859.

Τάς γυμνασιακάς σπουδάς διήνυσεν έν 'Αθήναις,

έqοίτησε δέ εtς '(ό Έitνικoν Πα'Vεπιστήμlον. 1882-1886 σπoυδαίεtς EcoJe des

Ponts et Chaussees Ι1αρισίων, διπλ. πολιτικος μηχανικοςτης σχολής 'tαύtης 18861886-1900 μηχανικός υπηρεσίας δημοσίων εργων, έξεΜών μέ βα6μον νομομηχα
νικου. 1886-1888 συγχρόνως διευ'δυvτής τών \ιδραυλικών εργων Δήμου'Aitη
ναίων, εΤτα διευ&uvtής της τεχνικης υπηρειtίας τοϋ αύτου Δήμου. "Εν ετει 1897
έχρημάτ,σεν έπί μικρον κα'δηγητής

ι

Ι,

της <γεφυρoπotα.ς:ι

έν τφ

σχολείφ Βιομη

φάνων-Τεχνών. 1895-1897 παρά τiί λιμS'\'ικu έπιτρoπU Πειραιώς. 1900-1912
ίδρυτής καί διευθυντής συνάμq. Ιδίού τεχνικοϋ γραφείου μηχανικόιν καΙ άρχι"l:εκτο
νικών 'εργων (μελέτη κπΙ έκτέλεσις δΕξαμενών Πειροιώς, λιμενικών εργων
Βόλου, 'iιδραυλικών, γεφυροποιίάς, οίκοδομικών). Ύπijρξε πρώτος πρόε
δρος τοϋ Τεχν. 'Επιμελητηρίου της Έλλάδος. (1925-27) 'Επιστημονικαί έρ
γασίαι: ή έΠΙιJ1:ημoνική δράσις τοϋ Η. 'Αγγελοπούλου υπijρξε εντονος καΙ
1ε9λυ9χιδής. ·Αμα τu καΙΙΜδφ του εtς'Eλλάδα προέβτι μόνος εΙς τήν εκδοσιν
τοϋ πρώτου έλληνικου τεχνικου περιoδικoiί, "Ι:ης cμηχανικης bτι'δεωρήσεως»
(1886-1888). Συνέγραψε καί έξέδωκε πολλάς μελέτας καΙ μονογραφίας ,τραγμα
ΤΕυομένας μεγάλα έλληνικά τεχνικά t;ητήματα, ώς υδραυλικά,' όδοποιtαc;:, λιμενι
κά κ. α. Ένέκυψε ούχ ηττον καί είς τήν μελέτην "Ι:ης άρχαίας καί, νεοελληνι,ιης
φιλολογίας, μεταφράσας καΙ έκδόσας τον cπλoiί~oν» τοϋ Άρίστοφάνους. ΕΙσή
γαγε πρώτος έν 'EλMδι~όσιδηρoπαγές σκυρόδεμα. Ύπijρξεν έχ τών XΥΡLω
τέρων παραγόντων της "Ι:εχνικης κινήσεως τ/ς χώρας, πρωτεργάτης της Ιδρύ

σεως "I:oίi cέλληνικου πoλυτεXνικoiί συλλόγου:ι τoiί όποίου δLέτέλεσε έπί μακοόν
γενιΧός γραμματεUς καΙ εΤτα άντιπρόεδρος, της <λέσχης έπιστημόνων:ι, διάδοχος

-
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τοίί ΚυπαρΙΟσου Στεφάνου έν ήj &έλλην~ϋ βιοτεχνικϊί itatn(.ιν:o
,
"
( ' " !It
~"
~ .... , πρωτοστατη.
σας ωσαυτω; ε; τ/ν εΚυιισιν του c Αοχιμηδου;», τήν όποίαν καΙ δ .'.Α._.
•
- .,
- -_., ιηυιrυvε καtά
τα πρωτα ετη τη; ΚιTΛΛUφoρLας του (1899-1905). 'Aπεβίcnσεν έν'λ-6ήναι; τό 1932.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΙΨΕΛΗΣ

"Eγεννήi}η τό 1870• .,Αμα τφ πέρατί. τών έγκυκλ'ων σπoυδcirν eloήAi}εY εις τό έ'6ν χό
Πανεπιστήμιον, ά,·αγoρεui}εί.; διδάκτωρ τών φυσικών έπιστημών τό 1891. ;89~
-1895 εύρυτεραι, εΙδικώς χημικαΙ σπουδαΙ έν έσπερίq., εις ΠανεπιστήμιαHeidel.
berg, Λειψίας, Γενεi-ης, Παρισίων. "Επανελi}ώνδιωΡ'σi}η τό 1897 καΙ διετέλισι
μέχρι τοίί 1906 καi}ηγητή; τη; «χημείας .. καΙ τη; ιμεταλλουργ'ας» έν τφ σχολε'
Βιομηχάνων-Τεχνών. 1895 {,φηγητή; καΙ άπό 1906 καi}ηγητής της όνοργάνou::
τη;φυσικη; χημεία; έν τφ "Ei}νικφ Πανεπιστημ'φ.

1921-1925 πρ'ύτανι; τoiί
έi}νικo;; Πανεπιστημίου. έπανειλημμένω; δε κοσμήτωρ. 'Από 1926 τακτικόν μέλος
της "Ακαδημίας Άi}ηνώνκαΙ πρόεδρο; τσutης τφ 1927. 1929 γερουσιαστής, αντι
πρόσωπο; Πανεπιστημ'οιι καί. 'Ακαδημ'ας, έν ovνεχείq. δ~ αντιπρόεδρος της Γε

ρουσίας. ΈπιστημονικαΙ έργασίαι: πλείσται μονογραφ'αι καΙ μελέται χημικαί,
δημοσιευi}είσαι ε1; ςένα Ιδ'ω; έπιστημονικά περιοδικά η civaxdLvwi}eioaL εΙς τάς
Άκαδημία; διαφόΡQ\ν χωρών καΙ τήν 'Ακαδημίαν ' Ai}ηνcirν, πρωτότυπα συγγράμ.
ματα άναγΘμενα ε1; τήν μεταλλουργών καί τήν ανόργανον η όργανικήν χημείαν.
Άντεπρoσώπεuσε πλειστάκις τήν "Ελλάδα εΙς διεi}νη έπιστημονικά συνέδοια Evlto

καί. προέβη έπανειλημμένω; εΙ; σημαντικάς ανακοινώσει;.
ΑrΓΕΛΟΣ Σ. rΚΙΝΗΣ

(f) (*)

ΓΕΩΡrΙΟΣ Α. ΚΟΝΟΠΙΣΣΟΠΟΥ ΛΟΣ

(t)

"Εγεννή'6'η έν Ά'6'ήναι; τό 1867. 1882-1883 φο'τησις ε1; φιλοσοφικήν σχολήν
έ-&"Iκoiί Πα\·επιστημLoυ. 1883-1889 σπovδαί. ε1; Technische Hochschule
MOnchen, διπλ. μηχανολόγο; μηχανικό; τη; σχολης ταυτης. 1889. 1889-1895
πρακτική έξάσκησι; καΙ άσκησις τοϋ έπαγγέλματος ε1; μεγάλα yερμα~ικά έργ?

στάσ.ιι, μηχανολόγο; έΡΥοστασLoυ κατασκΕUΗς άτμαμαξών "LocomotIvenfabrik
Krauss & CO n Μόναχον (1889-1892), τεχνικοϋ Υραφείου -]. Rathgebe~n

Μόναχον (1892), μεγάλων ναυπηγείων κσΙ έρyoστασίcnν κατασxεvijς μηχ ανων
IIVulcan" εις Stettin (1892-1894) καΙ "Henschel & Sohn,~ ε1;. Cassel (18~4
-1895), είδίκεuσι; ftς κατασκίίιήν μηχανών καί. ιδίως την ατ~o~ηχα~ικην.
1898-1917 κα'6ηγητή; τiiς "'-θεωQίας καΙ Κατασκευη; μηχανcirν" χαι της cα~μo·
μηχανικης:» έν τφ σχολε'φ Βιομηχάνων - Τεχνών. Διετ~λ~σε έπΙ μα~Qm:. αντι
πιιόσωπος τών έιιγοστασ'ων -Vulcan n έν 'Ελλάδι και αρχιμηχανικος ε,.ξε~ς

σιδηροδρόμων Πελοποννήσο'U.. Ύπηρξεν ό -θεμελLωtής τη~ διδα~αλίας, των
μηχανολογικών μα'6ημάτων έν τφ Πολυτεχνε'φ,. διαπQεψας ως .διδα~·
λο; καΙ ώς έρευνητής τiiς έπιοtημης. 'Απέβ'ωσεν έν Ά'6'ήναι; χατα Δεκεμ
βριον

1919.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΙΟΣ (t)

'Εγεν\lή'6'η έν Σάμφ τό 1861. 'ΕσπουδασΙ! δασoλ~ίαν ώ; ύπότροφο; τοίί χράτους,
Α.. __ Ι
'
"τάνει;. σελ. 148.
(*) Βλ. σχετικώς εις κεφ. Γ: cΔιατελέσανΤΒΙ; διευVVVlΟα και πρ
•

..
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έν Μονάχφ. 1898-1910 έπι{l-εωρηtής δασών καΙ προiστάμενος δασικης ύπηρε
σίας Ύπουργείου Οίκονομικών. Διωρίσ{l-η το 1899 και έχρημάτισε έπι μακρον
κα{l-ηγηtής της «δασολογίας» έν τψ σχολείφ Βιομηχάνων - Τεχνών. 'Επιστημο
νικαΙ έργασίαι: συνέγραψε διαφόρους πραγματείας καΙ μελέτας έπι τών έλλη
νικών δασών. Άπεβίωσε το

1920.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έγεννή{l-η έν Ά'6ήναις το 181;2. Διδάκτωρ νομικης σχολης έ{ι-νικοίί Πανεπιστημίου,
1875. 1875-18ί8 συμπλήρωσις νομικών σπουδών έν Παρισίοις, 'ΑγγλίιΖ, καΙ
Βιένν'[l, διπλωματοίίχος
σχολής Πολιτικών Έπιστημών Παρισίων. 1880-1887
ύφηγητής τοίί διο;.κητικοίί δικαίου έν τψ έ{ι-νικψ Παvεπιστημίφ, εΤτα εκτακτος
κα{l-ηγητής καΙ άπο 1890 τακτικος κα{l-ηγητής της autij; έδρας, διδάξας μέχρι του
1923. Έχρημάτισε έπίσης κα{l-ηγηtής τοίί στοατιωτικοίί ποινικοίί δικαίου και του
διε{l-νoίίς δικαίου έν ταiς στρατιωτικαίς σχoλαiς Εύελπίδων καΙ "Υπαξιωματικών
Διετέλεσε

(1883-1885).

κοσμήτωρ της

νομικής σχολης, άλληλοδιαδόχως δέ

άvτιπρύτανις καΙ πρύτανις τοίί Πανεπιστημίου
γηtής τοίί

«διοικητικοίί δικαίου» καΙ

(1916-1920). 1902-1905

κα{l-η

τής -πολιτικής.οΙκονομίας» έν τψ σχο

λείφ Βιομηχάνων-Τεχνών. ΈπιστημονικαΙ έργασίαι:' συνέγραψε πολλάς πραγ
ματείας καΙ νομικά συγγράμματα, μεταξυ τών όποΙων κσΙ το κλασσικον εργον,
-ΣUστημα διοικητικοίί δικαίου-,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (t) (*)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ

Έyεννή{l-η έν

Τήλφ τών νοτίων Σποράδων το

διδάσκαλος εις το δήμόσLOν,

ληtής της

(t)

1852.

εlι;α δέ διωρίσ{l-η

τοπογραφίας Ιν τψ

Πολυτεχνείφ,

Άρχικώς ύπηρέτησεν ώς

κατόπιν

διαγωνισμοίί

έσπούδασε' μα'6ηματικά

έ6νικόν Πανεπιστήμιον καΙ άνηγoρευ{l-η διδάκτωρ.

1905-1920

έπιμε

εΙς

1.0

κα{l-ηγηtής της

-περιγραφικής γεωμετρίας» έν τψ σχολείφ Βιομηχάνων'Τεχνών και τφ ΕΜΠ,

διδ6,ξας μέχρι του 6'ανάτου του. Διετέλεσεν έπίσης κα{l-ηγηtής του αύτου μαδή
ματος εις τήν
μων.

στρατιωτικήν σχολήν ΕύελπΙδων καΙ τήν ναυτικήν σχολήν Δοκί

Έπιστημονικαί

έργασίαι: λι{l-όγραφον περιγραφικής γεωμετρίας

πραγμα'tείαι. Άπεβίωσεν έν Ά'6ήναις το

καΙ

1920.

ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ: Φ. ΚΟΥΣΙΔΗΣ

"Eγaνvή{l-η

εις

Ζιοσιμαίαν

Τσεπέλοβον "Ηπείρου
Σχολήν

έν

Ίωαννίνοις.

το

1871.

'EγκUΚλιoι

Διπλωματουχος

σπουδαί

πολιτικός

εις

μηχανι_

κός ΕΜΠ 1892. ΕΤτα εις έσπερίαν, διπλ. Είdgennδssίsche Technische Hochschule Ζαήch 1896. 1896-1897 μηχανικός κατασκευης Γερμανικών Σιδηροδρό
μrΔν. Τό 189'1 καtijλ{l-εν εις "Ελλάδα ώς έ{ι-ελοντής. Μετά 'tήν κα'tαστροφήν του
1897 μετέβη εΙς AΤγυΠ'toν οπου εΤργάσ{l-η εΙς τους ΑΙyuπτιαΚoUς σιδηροδρόμους
καΙ τόν Νειλοφράκτ/ν 'tou Assuan. ΤΟ 1900 έπανελttών εLς "Ελλάδα διωρίσθη
εις την κατασκευήν 'tou σιδηροδρόμου:ΣΠΑΠ (γραμμή Hύργoiι-M:ελιγαλά, γέφυρα

ι*) Βλ. σχετικώς εις κεφ. Γ': -Διατελέσαντες διευ{l-uνταΙ καΙ 'πρυτάνεις., σελ. 148
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.

•

μανιαν και

' .

Γ λλ'
'"
,
ταιρειας ε l α ιαν επι ειχοσαμηνον προς έιcπαίδεuσιν εις τή'
':"

r ερ-

καΙ μηχανων. ..Αμα ήjέπανόδφ άνέλαβε τήν δι.εύihιvσιν τοίί ;:ρεσ~α: ελξεα/ς
σίou των ΣΠΑΠ μέχρι του 1907. 1907-1910 μηχανΙΧος των ~π:oυ aoy~CJtCl.
διευihrvτήςτων ΤΤΤ. 1910-1922. μέ ηνας διαχοπάς έχ των'" λ _ .• Διετελεσε

_ . ια/V
σχολειφ ι.ομηχανων- axvow χαι μετεπειτα του ΕΜΠ,διδάξας ταvτιwnΌV
c~
•
- .~
"
'δ'
-,." Φς '-'vτoXΗν
της ~Λης.... yραφo~ατι~ην.,cστα~ιxην.,.υ ~αυλι~ην. χαΙ cμπετΟνάρμέ•.ΤΟ 1927.
μετεβη εις Αβυσσηνιαν ως τεχν. συμβouλος της Αι6ιοπιχης Κυβερνη'σεω "
_
".J:I.
δ'
, • δ ιετιαν.
"Ε
•
ς aπι Τα/ν
Δημ. "Ε ργων, εvυα
ιεμεινε επι
ΠLστημoνικαι έΡΥασίαι: δημοσ'
Ι
'λλ
•
• f:'
δ'
•
•
ιευσεις ε ς
ε ηνιχα και '.Οενα περLO ικα, χα6ως και φιλοσοφικά συγγράμματα ε'
• 'λ.
~
••
"Ef:'.Οε'δ ωσε πολ
'
ις την ε_
Ληνικην και γερμανικην.
υΥρ....φημενον σύγγραμμα έπί τη-ς ά
,

••0 ΙΤΙΚα/\l ανωμαλ

'"

της περιοδου εΧFινης. ταχτιχος xαi}ηyητής της cέφηρμοσμένη
'Β

-

..

~

Τ

'

Α'

-

•

,

ς μηχανικηςι εντφ-

"δ
u ραυ λ'
ικην.

:νt°Xης

της νΛης καυως και

θΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ~KOYΦOΣ

(*)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΈΑΣ

(t)

ΈγΕΝVΉi}η έν Πειραιεϊ: το 187fi. Μετά την συμπλήρωσιν των έγ:ιιuκλίων σπουδών
εΙσijλ6εν εις την σχολήν των Βιομηχάνων-Τεχνων, άποφοιτήσας ταυτης το
1895 ώς διπλ. πολιτικός μηχανικός. 1895-1900 άσκησις τοϋ έπαΥΥέλματος
του μηχανικου έν 'Ελλάδι (μηχανικός μελέτης καΙ κατασΚΕUΗς σχOΙYιOXΙVΉτO\Jχε
Χλιμένης σιδηροδρομικης γραμμης μαρμαρωρυχείωνΠεντέλης κ.λ.). Εττα ύπότοο
φος τοϋ κράτους έν Μονάχφ πρός σπouδην της δασικης έπιστήμης, διπλ. τής
δασολογικης σχολης ΠανεπιστημίουΜονάχου. Κατά τ/ν διάρκειαν τijς μακράς
έν έσπερίιΖ. κατά καιροίίς παραμovης του, έπεδόi}η ώσα'ύτως εις την ήλεκτρο
λογίαν, τά μαi}ηματιxά χαί τ/ν φιλοσοφίαν, φοιτήσας εις άvτιστoίχoυςάνω~άτας
σχολάς. Άπό

1913

ταΚΤΙΧbς xαi}ηyητης των άνωτέρων μαi}ηματικων καΙ άπα 1924

μέχρι του i}ανάτου ,;ου ,;ων .άνω,;έρων μαi}ηματιxων χαί τijς i}εωρητιχης μη χα 

νικης. έντφΕΜΠ.1917-1927

καi}ηγητ/ς των μαi}ημαηκων καΙ τijς μηχανικης

Αν

,;u άνωτάτn Δασολογικu Σχoλiί, ,;ης όποΙας \ιπiiρξε πρω,;ος δι.ευ6νντής. 'Απα
1928 συγχρόνως καi}ηγητ/ς ,;ης -&εωρηηκης μηχανιχης εις τ/ν σχολην τεχνικης

έκπαιδε'ύσεως άξιωματικων τοίί πuρoβoλικoiί.Έπιστημovικη σταδιοδρομία: ή έπι·
Oτ/Jι.oVLXTι δρα.σις τoiί Ν.Γεννηματα. ύπηρξε πoλυσχιδής,πρωτότuπoς καί πλουσία.
Έδημoσίε'Uσε άρχε,;άς πραγματείας δασολΟΥιΧάς εις γερμανιχά χαΙ γαλλικά
περι.οδιΧά, εΙσαγούσας νέα συστήματα συντάξεως δασιχων χαρτων καί όπλο
ποιούσας ,;όν λογισμόν Της έχτιμη,;ιχης

ώς καΙ σοβαQωτάτας ήλεxτρoλoγιxάc;;

ήλεχτριΧόίν

xατεv6'ύνσεις.

μηχανων,

των

δασων

xaL

,;ης δασLκης στατικης,

μελέτας έπΙ της λειτουργίας

Ιδίως των

έγχαινιάσας μάλιστα έν προκειμένφ νέας έπιστημovικάς

·Ιδιαιτέρως όμωι; δέον νά μνημoνεv6Π ή εις τά μαi}ηματιxά καί

την μηχανιχην έπιστημονική ,;ou παραγωγή, άναφερoΜΈVΗ ,;όσov εις τά στοι

χειώδ ημα6ημαηΧά, όσον χαΙ εις τά άνώτερα μαi}ηματικά καΙ κατ' έξοχήν
εις την διανυσματιχην άνάλυσιν χαΙ γεωμετρLαν της όποίαι; \ιπηρξε κυριος

εΙσηγητης έν 'Ελλάδι, έπιδ06είς άμα εΙδιΧόίς εΙς την έφαρμογην αντων εις την

of}εωρηηxην

μηχανιΧήν. Συγγράμμα,;α: «μαi}ήματα i}εωρητικης μηχανικης·
χαΙ cδιανυσμα,;ιχη άνάλυσις με,;' έφαρμογων εις τ/ν γεωμετρίαν χαΙ την μηx~·

νιΧήν.. '0 Ν. Γεννηματα.ς διεκρί6η άΧόμη ώς διδάσΧαλοςδιά ,;ε ~ν .xαλλ~.
πειαν χαΙ την άρ,;ι.ό'tητα ,;ης διδασχαλίας, ώς φιλόλογος καΙ ώς ποιητης.εντελως
(*) Βλ. σχετικ(ος εις κεφ. Γ': «Διατελέσαντες διευfhιvται χαΙ πρυτάνειςι,σελ,149
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tδιαι,;έρως δέ διά την εις ,;ό Πολυrεχνεioν άπεριόρισι:ov άφoσLωσιν QVcoiί,
παvrοεLδως έκδηλω'3είσαν καΙ σuν,;ελέσασαν εις την έπι.σι:ημονι.χήν άνύψωσιν
,;οϋ ίδρύμα,;ος και τών άκαδημα'ίκα/ν έν α'ύτιΡ σπουδών. 'Απεβιωσεν έν Βι.ένντι
,;ό

1932.

ΤΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ (t)

'Εγεννή'6η εν 'Α'6ήναις,;ό 1878. Έσπούδασε μα'6ημα,;ικά εtς το έ6νικόν Πανεπι
στήμιον και εΤτα ώς 'ίιπό,;ροφος ,;oiί κράτους εν Γαλλί~, δLδάκ,;ωρ ,;ων μα{}η_
μα,;ικών επιστημων του ΠανεπιστημLou της Sorbonne, 1906, 'Από 1911' μέχρι
τοϋ '6ανάτου του τακτικός κα'6ηΥητης της άνωτέρας μαitηματικης άναλύσεως έν
τιΡ Πανεπισιημίφ Άitηνών. 1916-1928 κα'6ηΥητής των cάνωτέρων μα{}ηματι
κων" έν τιΡ ΕΜΠ. Άπό 1926 τακτικσν μέλος της 'Ακαδημίας ·Α{}ηνών. 'Ert~~

σι:ημovικαΙ εΡΥασίαι: ή έπι.σι:ημovική
11

,

Ι

δρίϊσι.ς του Γ. PεμoΎVδoυ χρovολογείται

άπό των πρώτων σπουδασι:ικών χρόνων του καί. κατέ,;αξεν α'ύτΟν μεταξύ 'ιων
σπουδαίων μα'6ηματικων της εποχης ,;ου. Έδημοσίευσε πολλάς πρωτοτύ
πους μελέτας. μονογραφίας και συγγράμματα μα'6η ματικά, άναφερόμενα εtς
τον δι.uφoρικoν καί. όλοκληρωτικόν λΟΥισμόν, Ιδι.αιτέρως δέ δι.εχρί{}η δLά τάς
έργασίας α'ύτοϋ έπί. του λογισμοϋ των πι'6α,'οτήτων, των διαφορικων έξισώσεων
και της '3εο)ρίας των συναρτήσεων. •Αvrεπροσώπευσε έπανειλημμένως το κρά
τος εις διε3νη επιστημονικά συνέδρια. 'Απεβίωσε τό 1928.

.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ι

'Eysvνti{tu εν Λέρφ της Δωδεκανήσου το
\

Beaux Arts

έξασκεί α'ύτοτελως το επάγγελμα τοϋ
τιιν εκτέλεσιν

1784. 1895-1905

Παρισίων, διπλ. άρχιτέκτων της
πολλων

μεγάλων

σπουδαΙ είς

σχολης ταύτης

άρχιτέκτονος.

άρχιτεκτονικων

cΚάδμος:ι.

1917-1922

διοικητικοϋ

Ecole des
'Από 1905

μελετήσας καΙ επιβλέψας

εργων εν

'Ελλάδι

συνοικισμοϋ Ψυχικό, μέγαρov πανεπισι:ημιακης λέσχης, λέσχη

να/ν κλπ.). 'Ιδρυτής καΙ πρόεδρος

1905.

συμβουλίου

(σχέδιον

φρoυρciς

τεχνικης

'Aitη

έταιρίας

κα'6ηΥητης της cάρχιτεκτονικης" εν τιΡ ΕΜΠ. Έπιστη

μονικαί εργασίαι: ετυχε πολλων βραβείων είς άρχιτεκτονικούς δι.αγωνισμούς,

διε'3νείι; Τι πανελληνίους, έξ ων σπουδαιότερον το άπο\'εμηitέν α'ύτιΡ εν ετει
1912 διά την σύνταξιν της μελέτης του δικαστικοϋ μεγάρου Ά'6η,·ων.

'ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΗΣ
Έγεννη'6η το

1879.

(t)

ΚατετάΥη το

1905

είς το ναυπηγικον σωμα τοϋ Π. Nαυτικoiί,

άνελ'3ων μέχρι του βαitμοϋ τοϋ πλωτάρχου-ναυπηγο;;. Διωρίσ{}η το 1917 καΙ
διετέλεσε κα'3ηΥητής της cναυπηγικης» εν ,;ΙΡ ΕΜΠ. 'Απεβίωσε το 1920.
~ERNEST HEBRARD (t)

Γάλλος την έitvικό,;ητα, εσπούδασε άρχιτεκτονικήν, κτιριολογίαν καΙ πολεοδομΙαν
εtς την Ecole des Beaux: Arts Παρισίων. Τυχων του βραβείου "prix de
Rome" άπεστάλη ώς "πότροφος τοϋ γαλλικοϋ κράτους επι πεvrαετίανεν Ίτα
λ~ προς μελέτην της ρωμιiίκης άρχιτεκτονικης.ΕΤτα μεταβάς έν 'AμEQLKii προς
συμπλήρωσιντων άρχιτεκτovικων καΙ πολεοδομικων σπουδων του, εξεπόνησε την

μελέτην της «Ιδεώδους πόλεως-ο E"ρεitείς κατά το διάστηματου μεγάλου πολέ
μου ώς γάλλος σι:ρατιώτης εν θεσσαλονΙxu, μετά την πuρκα'ίάν τοϋ 1917, 'ίιπέ-

-,

-
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βαλε προσχέδιον άνoικoδoμήσε~ς,εΤτα δέ, εvτoλtί της έλληνικης κυβ'
,

συνεργασι.q.

'λλ

-

της

ε

-

ηνικης

- ,επιτροπης,
-

τεχνικης

εξεπόνησε τα δρ

•

ερνησεως και

•

,

τη.; νέας πόλεως θεσσαλονίκης (*). 1918-1924 έν 'Α6ήναις, ΠΡΟϊστι.σ;ικασχεδ~α
,

ματος
Α..

-

λ

-

αρχιτεκτονικων με ετων
•
, ~•• '
,

ΟΥ'

πουργειου
-,
,

ΚΟυ'lγητης της CΚΤLρΙO'",yLας" εν το

Συγκοινωνίας

αμενος τμη_

.

και

σuγχρoνως

ανωτατο σχολjj άρχιτεκτόνων του ΕΜΠ

1924-1929 προσκλήσει γαλλικης κυβερνήσεως προ'ίστάμενος ά
.'
Ο
β'
'ινδ'
1929 -1932 εκ νέου εν 'Ελλάδιρχιτεκτονικης
υπηρεσιας κυ ερνησεως
οκινας.
ο.,
Ο
ΠΡOLσtαμε_
'Υος αρχιτεte1'oνιxης υπηρεσιας "Υπουργείου Παιδείας (συμβολή εις τη'ν ' .
λ '
)
'
•
Α..'
ανεγερσιν
των σχο ικων κτιριων και συγχρονως ΚΟυ 'IΥητης πάλιν 1'ij; κτιριολογ'
, _
ΕΜΠ. 'Απεβίωσεν εν rallLq. το 1933.
ιας εν τφ
•

,

_

•

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

'

(t)

Έγεννήitη έν Ά'6ήναις το 1883. Διδάκτωρ φυσικων επιστημων ε~ικoiί Πανεπισ _

μίου 1904. 1904-1908 συμπλήρωσις σποuδων επί χημείq. εις Πανεπιστήτ:
Λειψίας, Heidelberg, Freiberg, Γενεύης καί Λονδίνοu. 'Από 1908 εν 'Eλ/ά~ι ~

1908-1918 επιμελητής εργαστηρίου άνοργάνου χημείας εitνικοiί Πανεπιστημίου,
ε11'α υφηγητής. 1918-1919 καitηγητής της φυσικης χημείας Πανεπιστημίου
Άitηνών ~αί συγχρόνως της cχημικης τεχνολογίας.. εν τφ ΕΜΠ. 'Επιστημονικαι
εργασίαι: εξεπόνησε πλείστας πρωΤΟ1'1Jπους χημικας μελέτας δημoσιεuitείσας εις

πρακτικά ξένων άκαδημιών και εις περιοδικά. Σημαντικαί εΤναι αΙ ερεuναι αύτοϊ;
επί των cδuαδικών συστημάτων όργαηκων ένώσεων-, τω,· «aiitEQLOOV ελαίων και
έλληνικών φυτών" κλπ. Έξέδωκε ώσαυτως διδακτικά συγγράμματα άναλυτικης
καί όργανικης χημείας, Ιδιαιτέρως δέ συνέβαλε εις τήν μελέτη ν τijς έλ/ηνικης
χημικης βιομηχανίας διά σχετικων ε"γασιών του. 'Απεβίωσε εν Ζυρίχη τό

1919.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΖΑΝΝΟΣ

Έγεννήitη το

1889. Μηχανολόγος μηχανικός, διπλ. Πολuτεχνείου Μονάχου 1914.
1914-1915 πρακτική εξάσκησι, εις εργοστάσιαμηχανων εν Γαλλίq. καΙ Έλβετί,!.
1916 δι.εuihιντής εργοστασίων «"Εταιρίας 'Επιχειρήσεων" εν Μαντouδίφ Εύβοίας.
1917 Ιδρυτής μηχανοποιείοu _Δ. Zάvνoς καΙ Ι. Κuριαζίδης". 'Από 1918 γενικός
διεuituντής γενικης βιομηχανικης έταιρίας «ΒΙΟ ... 1919-1924 καi}ηγητής τίjς
cκατασκΕUΗς άVUΨωτικων καί δομικών μηχανων" εν τφ ΕΜΠ. Έχρημάτισε

πρόεδρος της επιτροπης κ~ατικoϋ ελέγχου της «Έλληνικης Ήλεκτρικής 'Εται'

ρίας...

1928-1932 βοuλευτής 'Aitηνων καΙ διατελεί άπό 1932 γερουσι.αστής,.

εκπρόσωπος έλληνιχης βιομηχανίας· εν τti ΓεροuσΙq..

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

(t)

'EγΕVΝΉitη εν Σκύρφ το 1862, τάς δέ εγκυκλίους σπουδάς διήνυσεν εν ΠειραιεΙ

'Εφοίτησε εις το ε'6'νικον Πανεπιστήμιον και άκoλoU{}ι.oς, άπο 1879, έσπoύδασ~
χημείον εi.ς τά Πανεπιστήμια Μονάχοu, Βιέννης καΙ Bonn, άναγορεuitεί.ς ~ιπλ. τo~
πρώτου καί διδάκτωρ το;; 'tBlεutaίou. 'Επανελitών εις "Ελλάδα διετελεσε το
πρώτον χημικός τών μει:αλλουργείι.ον Λαυρίou.1883-1919 επιμελη~ς φ?ρμακ:u'
τικοϋ χημείου ε-6νικοίί Πανεπιστημίοu, 'Εχρημάτισε άστυχημικος Α{}ηνων,.

(*) ΤΟ σχέδιον Hebrard δέν εφηρμόσitη άτυχώς μεταγενεστέρως εΙς τό ά~'

.,
,
'δ' ς ovάnιv οΙΚονομιων.
ραιον, άλλΟ 1ι κ ρωτηριασμενον και σημαvτικως τροποποιημενον, ι ιω " ..

Ι

ι
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xαi}ηγητής Πίς χημείας ίν ήj στρcιτιω-rLΧii σχολΉ Ευελπίδων καΙ lιφηγητής
της φαρμακευτιΧής χημείας Πανεπιστημίου ·Α'8ηνων. Άπο 1919 ταχτιχος καi}η
γητής τής cόργανιΧής χημείας» έν 'Εφ ΕΜΠ. 'Επιστημονικαί έργασίαι: δ Τ.
Κομνηνος διεκρίi}η ώς έρευνητής, συγγραφευς καΙ διδάσκαλος' σuνέγραψε καΙ
έδημoσίεuσε πολλάς πρωτoroπoυι; μελέτας καΙ μονογραφίας έλληνιστΙ καΙ γερο
μανισι:ί, άναγομ.ένας εΙς ποιΧίλους Κλάδους της άναλuτικής χαι όργανικής χη
μείας. έξέδωκε διδακτικά συγγράμματα όΡΥανιχης χημείας κ.α. Άπεβίωσε '!ίο 1925.

ΜΙΧΑΉΛ ΤΟΜΠΡΟΣ
,

Ι
ι

8Eγεννήi}η

έν Ά'θήναις το

1889.

άνωι:άηι σχoλtί Καλων Τεχνων
Παρισίοις. "Α.πΟ

1919

Ι

Ι
Ι
ι

Ι

naQLOLOLC,

άπό τής

έντατική καλλιτεχνικη

σεις. Έφιλοτέχνησε
άνδριάντας,

QLq..

γλυπτικά

δημοσίους χώρους

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

'Eγεννήi}η

δποίας παΡΌτήftη

το

1924. 1925-1930

παραγωγή, συμμετοχή εΙς πλείστας έΧ-θέ

πολλά καΙ άξιόλογα

κοσμοϋντα

ΛΟΥΚΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

εΤτα δε ώς υπότροφος ταύτης έν

καftηγητής της cπλαστικης» έν ήj άνωτάτη σχολii άρχι

τεκτόνων τοϋ ΕΜΠ. -θέσεως
έν

Έσπούδασε γλυπτικην καΙ χαλας τέχνας έν ήj
έν 'Α&ή,ιαις,

11

έργα,

Ιδίως μνημετα καΙ

Ιδιωτικας οΙκοδομιχας έν 8Eλ~άδι.

(*)

(tJ

έν Τήνφ το 1890:Εσπούδασε γλυπτικήν έν Άitή,ιαις καΙ εΤτcι

έν έσπε

Έξετέλεσε πλείστα άξιόλογα γλυ:rτά έργα, τινά των δποίων έτυχον μάλιστcι

τιμητικης

μνείας εΙς την

έχ-θ'εσιν

καt}ηγητής τής «πλαστικής»

Salon

των Παρισίων. ΤΟ

έν 'Cii άνωτάτη

1925

σχoλfι άρχιτεκτόνων

διωρίa6η

τού

ΕΜΠ,

άπεβίωσεν ομως κατά το αυτο έτος έν "Α'θήναις.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ

'Εγεννή'8η

έν

'Ηπείρφ

το

1875.

Τάς πρώt;ας

σπouδάς διήνυσεν έν 'Ιωαννίνοις,

είτα δε έσπούδασεν άρχιt;εκτονLκήν εΙς την Ecole des Beaux Arts των Πcιρι
σίων, τυχών διπλώμαοςος της σχολης ταύτης. Έξήσκησεν έν σuνεχείιι. έπΙ μακρόν
το έπάγγελμα t;oii άρχιτέκτονος έν Γαλλιq., έχπονήσας πλείσt;ας μελέτας και έχ
τελέσας

διάφορα

άρχιτεκτονικα εργα (μνημεία κλπ.)

έν Γαλλίq. καΙ άλΛCΙχoϋ.

'Ετιμή'8η διά διαφόρων μεt;αλλίων εΙς έκ-θ'έσεις. "Εν 'Ελλάδι έξετέλεσε έπίσης
πολλά μεγάλcι εργα (μνημεία, κτίρια τραπεζών κ.α.). Διετέλεσε το 1925 καi}ηγη
τής της «ΚΤΙΡLOλoγiας» έν ήj άνωτάΤU σχoλfι άΡΧΙ1'εκτόνων τοϋ ΕΜΠ. 'Απο

1926

μέλος της Άκαδημίας "Aftηνων.

CHEDAL ANGLAY
Γάλλος μηχανικός και εΙδικός λιμενολόγος, διεu-&υντής της Έταιρείας λιμενικών
και υδραυλικών κατασκεuών cHersent» (έχτελούσης τά λιμενικα έργα Πει

ραιως). Διετέλεσε άπό 1930 μέχρ, 1932

χα{}ηΥητής

τών

cλLμενικών εργων»

έν τφ ΕΜΠ.

(*) Βλ.σχετικώς εις χεφ.Γ': -Διδακτικόν προσωπικόν» (έπίτιμοι χα'θηγηταΙ) σελ. 95

-
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ΓΕΩΡΙΊΟΣ Π. ΡΑΖΕΛΟΣ

'EyeννήDη τφ 1859 έν ΟΙι:ύλιΡ ι:η; Λακωνίας. 'Επεράι:ωσε τάς έγκυκλίους α"τoiί

σπoυδdς έν 'Aitήνσις έσπούδασε μηχανικός έν τφ Ε.Μ. Πολυι:εχνείιΡ,διτόt}εν άιτεφοί.
ι:ησε ι:ό ει:ος 1879, καΙ έπεδόDη .Ις τήν ασχησιν το\ί έπαγγέλμαι:ος τoiί
μηχανολόΥου, διευθύνας έπΙ δεΧαει:Ιαν τό ΥραφεΙον μελει:ων χαΙ σχεδίων τoiί έν
ΠειοαιεΙ έΡΥοοι:ασiου Βασιλειάδου. Και:ά ι:ό 1889 μει:έβη εΙς ΠαρισLoυς, ΟΠου
έπΙ έπταει:(αν

έτελειοπο(ησε τάς σπουδάς του, φοιι:ήσας εις ι:ό αυτόt}ι Conservatoire des Arts et M~tiers χαΙ έΡΥασθεΙς έν ι:qι γραφεiιΡ μελετων τoiί
yαλλιxoiί σιδηροδρόμου Ρ. L. Μ., έν ι:οΙς γραφείοις μελει:ων ι:ων Anciens
Etablissements Caίl, ώς χαΙ εις έι:έρας έΥχαι:ασι:άσεις ι;ης Γαλλίας. σΑμα tD
έπιοι:ροφf! του έν 'Ελλάδι διωρίσDη, χαι:ά τό ετος 1897, διευθυντής του Μηχα
νολοΥιχον Έργαστηρίου τοϋ Ε. Μ. ΙΙολυτεχνεΙου, οπου παρέμεινε διδάσκων
έπΙ μΙαν όλόχληρον τριαχονταπενταετ(αν,
πλην της τριετίας άπο του έτους

1919 εως:: 1921. •Απεχώρησε της υπηρεσίας xαταληφθεΙ~ υπό ι:ου δρΙου ηλικίας
έν ει:ει 1932. Κατά το διάσι;ημα τοϋτο έξετέλεσε πλεΙσι:α εργα, taiq. δε σχέδια
χαΙ έΥχαταστάσεις χυλινδρομύλων έν ΠειραιεΙ, έν •Αδριανουπόλει χαΙ είς άλλας
πόλεις της Έλλάδος καΙ της ΤουρκΙας. Διετέλεσεν έπΙ μαχρον ι:εχνικος σύμ
βουλος τοϋ Δήμου Πειραιως, διοργανώσας :τήν ύδραυλικην ύπηρεσίαν ι:ου Δή
μου, τεχνικός σύμβουλος τoiί σιδηροδρόμου Άι:τιχης ώς καΙ πλεΙσιων έργο.

cnaOLrov ΆDηνών χαΙ Πειραιως.

-- t

Ε'. ΣΧΌΛΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ταΝ ΣΧΟΛαΝ

Πλην της εν μόνφ τφ Έ{}νικ<ί> Μετσοβίφ Πολυτεχνείφ παρεχομένης ~πό

τοϋ Κράτους τεχνικης εκπαιδεύσεως, ε'ίτε δια των ανφτάτων σχολισν αfιτoϋ,
είτε δια των εΙς τας ανωτάτας προσηρτημένων Σχολείων 'Εργοδηγων (ΣΕΡ),
~φίστανται καί λειτουργοϋν εν "Ελλάδι πολυάρι{}μοι σχολαί τεχνικης επαγγελ
ματικης εκπαιδεύσεως

ποικίλης διαβα{}μίσεωc;, αίτινες εν αντι{}έσει προς το

ΕΜΠ. κέκτηνται αποκλειστικον πρακτικον εκπαιδευτικόν προορισμόν, απο
σκοποϋν

τofιτέστι

είς τήν

μόρφωσιν

ίκανων, δοκίμων «τεχνιτων» η άλλως

είς την κατάρτισιν εξειδικευμένου κατωτέρου εκτελεστικοίί προσωπικοίί δυνα
μένου να κατανoήσn

του επιστημόνων

καΙ εφαρμόστι ορ{}ως τας διαταγας των προ'ίσταμένων

μηχανικων καΙ ν' απoτελέσn

σύνολον αλληλοσυμπληρούμενον,

επ'

μετ' αύτων

εν οργανικον

ώφελεί~ της τε ποιότητος

των εκτε

λουμένων εργων καΙ της τεχνικης προόδου της χώρας.

cH

"Ελλας

αρι{}μεί

όποίων ή ίδρυσις

ίκανον

οφείλεται

αρι{}μον

τοιούτων

κατα το πλείστον

κα{}ιδρυμάτων,

- τofιλάχιστoν

των

δια τα σπου

δαιότερα - είς την ίδιωτικην πρωτοβουλίαν η είς τ.ην γενναιοδωρίαν πλοιι
σί(ι)ν όμογενων. Συντηροίίνται εκ των αντιστοίχων κληροδοτημάτων η ύπο
του κράτους η επιχορηγοvνται παρ' αfιτoϋ, ύπάγονται

δέ,

αναλόγως της

ειδικότητός των, είς την άρμοδιότητα των Ύπουργείων Έ{}νικης Οίκονο
μίας, Ναυτικών

η Προνοίας,

'A.τuχως

τα περισσότερα ύστεροίίν ακόμη είς

όργάνωσιν καΙ τεχνικον εξοπλισμόν, ίδίως λόγφ

ελλείψεως επαρκων οίκονο

μικων μέσων, αλλα καΙ λόγφ τοϋ βραχέος απο της συστάσεώς τωνΙ"μεσολα
βήσαντος χρονικοϋ διαστήματος: οντως, σοβαρα συστηματοποιημένη κίνη

σις δια την ίδρυσιν επαγγελματικών

σχολων εν "Ελλάδι μόνον κατα την

τελευταί$lν είκοσαετίαν εξεδηλώflη. ή συντελεσ{}είσα δε εν τφ μεταξυ εξέλιξις,
καίτοι όπωσοϋν μονομερής, δύναται να 3εωρη% απο πάσης απόψεως εν
'3-αρρυντικη καΙ να επιτρέψτι τας μάλλον αίσιοδόξους δια το μέλλον προ
βλέψεις.

Δεδομένης της σημασίας καΙ της συμβολης των περΙ 0-0 ό λόγος επαγ
γελματικων σχολων δια την διάδοσιν καΙ πρόοδον των τεχνικων επαγγελμά
των παρ' ήμίν, δεν ητο δυνατον ν' αγνοη{}οϋν α-Οται απο το περιεχόμενον
της Τεχνικης ·Επετηρίδος της ·Ελλάδος Δι' Ο καΙ παρατί{}εται κατωτέρω
πίναξ των κυριωτέρων εξ αfιτων, καΙ μάλιστα των κα{}αρώς τεχνικών, εν
τω όποίφ ακολου3είται Τι σειρα σπουδαιότητος τούτων. ΑΙ σχολαΙ α-Οται
κ α τ ω τ έ ρ α ς η σ τ ο ι Χ ε ι ώ δ ο υ ς βα3μίδος διαιροϋνται, αναλόγως της
σοβαρότητος των σπουδων, είς τρείς κατηγορίας ύπο στοιχεία Α, Β, Γ. ·0
πίναξ ο-Οτος περιλαμβάνει σύντομον σημείωμα αναφορικωςπρος την σύν{}ε
σιν, λειτουργίαν καΙ δράσιν εκάστης σχολης,

"

......
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ΣΧΟΛΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'.

1) " ΣI8IΤΑΝIΔΕIΟΣ" ΣΧΟΛΗ TEXNQN ΚΑΙ EnArrEAMATQN

"Ιδρύ{}η το 1927 καΙ εδρεύει εν Ά{}ήναις (Καλλι{}έα)"Η

λ'"

δ' 5
-,
.
σχο η αυτη
ε εκ των πορων τοϋ αντιστοί
λ
λ
δ'
5δ
λ
Σ
β
'δ"
χου π ",
ουκ ηρο οτηματος των α ε φων
ι ιτανι ου. Ειναι ανεγνωρισ έν
,
e
5 ,
'"
- δ'
μ η υπο
του κρατους ως ισοτιμος προς ομοταγεις
ημοσιας σχολας τεχνιτών
'",
5 'CVπουργειον
- 5Ε-ο...
- 05ικονομίας."Η άναγνώ'ρισι
και υπαγεται εις το
της
υΎικης
.,
•
δ ικαιωματα
'
δ ημοσιου
'
"
,
συνεπαγεται
υπαλληλου
δια τους τακτικους καΑ..ς αυτη
'
..
,
σιου

,

ειναι μεσης

β _<ι 'δ

αυμι ος, συντηρειται

'δ ι δ ασκα'λους της
- σχο λ-ης. Δ ιοικειται
- υ:το
" ' δ εκατετραμελοϋς διοικητικοϋ

και

'Ι

γητ uς

συμβου.
U

λίου, συγκεκροτημένου κατα τας, διατάξεις τοϋ εΙδικοϋ νόμου τοϋ διέποντο

,-

τα της

λ-"Απο' Ι 932

σχο ης.

'ζ

στεγα εται ανετωτατα
5 '

νητα Ιδιόκτητα, άνεγερ{}έντα εν Kαλ/ι{}έ~

εκ των

και
,

αρτιώτατα
5

εις

ς

ακί-

κεφαλαίων τοϋ Ρη{}-έν.

τος κληροδοτήματος καΙ περιλαμβάνοντα εύρυχιορους αΙ{}-Gύσας διδασκαλίας
καΙ πλήρεις εγκαταστάσεις εργαστηρίων δι ολας τας διδασκομένας εΙδικό.
5

τητας. τα μέχρι τοϋδε δαπανη-Β-έντα δι' οικοδομας καΙ εγκαταστάσεις υπερ
βαίνουν τα

26

εκατομμύρια δραχμων.

Αί σήμερον εν tij σxolij δ ιδασκόμεναι εΙδικότητες εΤναι αί έξης: 1)

μηχα\'οτεχνία,

2) ηλεκτροτεχνία, 3) λι&οδομική, 4) ξυλοδομική, 5) γραφικαΙ

και διακοσμητικαΙ τέχναι, 6) πλαστικη καΙ γλυπτική, 7) χαρακτικη μετάλλων,
8) μεταλλοπλαστική, και 9) κεραμευτική. Μελετάται προς τούτοις ή βα{}-.
μιαία εΙσαγωγη της διδασκαλίας καΙ αλλων είδικοτήτων, μέχρις

"Ο άρι{}μός

τού

εν

τικού προσωπικού άνέρχεται εΙς

τμήματα τ/ς

σχολης

650

70 εν

συνόλφ.

tij σχολij άπασχολουμένου διδακτικοϋ καΙ διοικη

65.

ΤΟ

1934

ενεγράφησαν εις τα διάφορα

μαflηταί. "Η διάρκεια των σπουδων εΙναι τριετης

η δε διδασκαλία ημερησία. ΕΙς την α' τάξιν εΙσάγονται, κατόπιν εΙσιτηρίου

διαγωνισμοίί, νέοι αγοντες τό 13 0ν

τoύλά~ιστoν ετος τ/ς ηλικίας των καΙ
ΚΕΚτημένοι άπολυτήριον δημοτικού σχολείου. Είς τους εύδοκίμως περατώ
σαντας τας σ3ιουδάς των άπονέμεται πτυχίον εμφαίνον την εν τii σχολΌ
κτη-Β-είσαν εΙδικότητα.

5Εν ετει 1932 αί όλικαΙ δαπάναι λειτουργίας της σ;(Ολης άνηλ{}ον -εξαι.
ρέσει των δαπανων οΙκοδομήσεω" καΙ εμ,l:λουτισμοίi- είς δρχ. 3.400.000
περίπου.

"Η «Σιβιτανίδειος» άποτελεί πρότυπον συστηματικως οργανωμένης καΙ
λειτουργούσης μέσης σχολης τεχνιτων, εΤναι δε εφάμιλλος προς τας καλυτέρας
άντιστοίχους ξένα~ τοιαύτας κα.Ι μοναδικη δια την "Ελλάδα.
2) ''ΒλΛΛlλΝΕIΟΣ" EnArrEAMA Τ1ΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΗ:ΕΟΥΡΙΟΥ

ΤΟ ίδρυμα τούτο ίσότιμον προς την cΣιβιτανίδειον» καΙ άκολου{}οϋν
εν

_

τη

_

σειρ~

_

των

5'

_

επαγγελματικων

-

σχολων

5_ο.λ

ευυ·υς

μετ

•

5rη'ν

αυ

,

είναι

-
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wσαύτως κατηγορίας Α'., Ιδρύ{}η δε εν Ληξουρίφ της Κεφαλληνίας καΙ
συ\'τηρείται εκ των πόρων ΤOU Βαλλιανείου κληροδοτήματος. 5Ανεγνωρι
σμένον -υπό τοϊί κράτους, ύπάγεται καΙ fouτo εΤς το "Υπουργείον 8Ε-θνικης
ΟΤκονομίας. Διοικείται ύπο διοικητικοϊί συμβουλίου καΙ στεγάζεται είς Τδιό
1tτητα ανετα κτίρια, περιλαμβάνοντα άρτίας εΥκαιαστάσειςεργαστηρίων δια

τrιν πρακτικην εξάσκησιν των μα{}ητων. Μέχρι τοϊίδε εδαπανή{}ησαν δι

5

ot-

κοδομας καΙ εργαστήρια ύπερ τα 5 [έκατομμύρια δραχμων. Αϊ διδασκόμεναι
Εν τΌ σxoλiί εΤδικότητες εΤναι: 1) ηλεκτροτεχνία, 2) σχεδιαστικη οΤκοδομ(ον,

3) βιβλιοδετικη καΙ 4) υφαντουργική.
"Ο άρι{Joμος τοϊί εν τφ ϊδρύματι άπασχολουμένου διδακτικοϊί προσωπι
κοϊί άνέρχεται είς
αύτης περΙ τους
Ι

Ι
Ι

17 περίπου, εκπαιδεύονται δε κατ ετος εΤς ολα τα τμήματα
5

100-130

μα{}ηταΙ άμφοτέρων των φύλων. 5Εντός της σχο.

λης λειτουργεί επίσης οΤκοτροφείον παρέχον άντί ελαχίστου τιμήματοςτρο
ψήν και στέγην ε!ς άπόρους μα{}ητάς.

διδασκαλία

cH

φοίτησις

εΤναι

τριετής, η δε

ημερησία. ΕΤς την α' τάξιν εΤσάγονται νέοι κεκτημένοι άπολυ·

τήριον τοϊί δημοτικοϊί σχολείου. Είς τους άποφοιτωντας

άπονέμεται πτυχίον

5

μετ άν.τιστοίχου χαρακτηρισμοϊί της κτη{Joείσης εΤδικότητος. Αϊ ετησιαι δαπά·

ναι λειτουργίας της σχοί.ης -υπερβαίνουν το έκατομμύριον δραχμων.
Χάρις είς την άρτιότητα των εγκαταστάσεων καΙ την καλην όργάνωσιν

αύτης, η cΒαλλιάνειος- παρέχει ε!ς

τους

εν

ailtn

φοιτωντας μα{}ητας ήλε

κτροτεχνίτας, σχεδιαστάς, βιβλιοδέτας καΙ υφανtουργούς, τα μέσα της πλή.
ρους καταρτίσεώς των ε!ς την άκολου{Joουμένην εΤδικότ/τα.

3) ΔΗΜΟΣΙΑ Ι·ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ,. EnArrEAMATIKH ΣΧΟΛΗ
ΠΑlrΝIΔIQΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

'Ισότιμος πρός τα~ προαναφερ{}είσας καΙ άκολου{JoοuσαεύΙHJς μετα την
«Βαλλιάνειον». Ιδρύ{}η καΙ συντηρείται ύπο τοϊί δημοσίου, ύπάγεται δε ε'ίς
.ην άρμοδιότητα τou "Υπουργείου 5Εθνικης ΟΤκονομίας. "Εδρεύει εν 5A{Joή_
-ναις καΙ λειτουργεί εν Τδιοκτήτφ μεγ'άρφ, περιλαμβάνοντι καλώς συγκεκρο

τημένα εργαστήρια, άνταποκρινόμεναεΤς τας διδασκομένας εΤδικότητας ητοι:

-δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ η ν επι διαφόρων υλικων (ιδί~ υφάσματος. δέρματος καΙ
μετάλλου) καΙ κ α τ α σ κ ε υ η ν ά {Jo υ Ρ μ ά τ ω ν εκ ξύλου, χάρτου, -υφάσμα
τος καΙ μετάλλου. τα διδακτήρια καΙ αί εγκαταστάσεις διαρκως συμπληροίίν

ται .καί επεκτείνονται, ε!ς τοίίτο δε. μεγάλως συνέβαλε καΙ διαρκως συντρέχει

ό βιομηχανικος οΤκος των «5Αδελφών Παπαστράτου», οστις εχει μέχρι τοϊίδε
2,5 έκατομ. δρχ. περίπου νπερ της οχολης, ώς καΙ η 5Επιτροπη

-δια{Joέσn

5Α:ι:οκαταστάσεως Προσφύγων, καταWσασα προς τον αύτον σκοπον εν άρχn
τη; συστάσεως της σχολης, περΙ το ημισυ έκατομ. δραχμων.
Ό άρι{Joμος tou εν τii σχολΌ διδάσκοντος προσωπικοϊί άνέρχεται είς 17.
ΤΟ ·1934/35 ενεγράφησαν εΊς τα διάφορα τμήματα αυτης 23 εν συνόλφ μα
i}ηταί. "Η φοίτησις εΤναι τριετης-άφιερουμένου ένος άκ6μη ετους προς πε-

•

-
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ραιτέρω τελειοποίησιν-ή δε διδασκαλία ήμερησία. Είς την α' 'ξ
"
"
,
'λ
'
τα ιν εισα

γονται νεοι αμφοτερων των φυ ων, αποφοιτήσαντες τoίi δημοτικοίί

ξ ις

Τ ο,

,

"δ
ι ρυμα

-

C

-

ξ

'

,

"

ετησιαι

λε'-

σχο
ιου
j. 'ξ' .

'"

δ'

,οι

_

αυτου υπηρ ε ραγ αια: τα εργα των

'δ

,

σαν αντικειμενον ει

A cι

'ξ 'λ

κεκτηται α ιο ογον οργανωσιν χαρις είς την όποί

δ'

-

ικων

λ

απαναι

'.α.'

.,

.1\...

εκυεσεων, αιτινες

'

C

αν 'Ι ε ελι.

_

μαυ ,ιτων επανειλημμένΟ)'

1'ζ

"

εσημειωσαν

ειτουργιας υΠΟΛογι ονται

δ"

ια

την χρησιν

εΠΙtυχιαν.
1934/35
'

δρχ. 815.000 περίπου, καταβαλλομένας εξ όλοκλήρου εκ τοίί είδικοίί
- - cYπουργειου
, 'Ε'α._·
- Ο"ικονομιας.
πογισμου του
υΎικης
11.

ΣΧΟΛΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Πλην τών εν τοίς ανωτέρω μνημονευομένων

.α'δ ος, υπαρχουν
c,
"
β αυμι
ακομη

"

,

,
,

ς απετελε_

μεγάλην'

.. εις

προυπο_

Β'.

σχολών τεχνιτών μέ

λ-,

~

ση~

ι

i

και αρκετα σχο εια κατωτερας βα{}μίδος, σπου ή

διδασκαλία παρέχεται κατα τας έσπερινας ωρας. Κυριώτερα εξ αύτών εΙ"αι
τα είιfl-ίις κατωτέρω κατα σειραν σπουδαιότητος άναγ !αφόμενα.

1) "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤλIΡIΑ.
Ίδρυ{}είσα εν Ά{h)ναις το

1899 πρωτoβoυλί~ τοίί κα{}ηγητοίί Κυπα

ρίσσου Στεφάνου-{}ερμοϋ Β'ιασώτου της διαδόσεως τών επαγγελματικών
σχολών παρ' ήμίν και πρωτοστατήσαντος κατα τα πρώτα ετη λειτουργίας
της «Βιοτεχνικης. είς την όργάνωσιν και {}εμελίωσίν της-περιλαμβάνει απο
κλειστικώς έσπερινας σχολας κατωτέρας βα{}μίδος, άποσκοπούσα; την παίδευ

σιν νέων άμφοτέρων των φύλων, άσχολουμένων εν καιρφ ήμέρας είς βιοπο
ριστικα επαγγέλματα καΙ επι&uμούντων να συμπληρώσωσι την γενικην καΙ

ίδίως την τεχνικην αυτών μόρφωσιν. Συνίσταται κατα πρώτον λόγον απο.
τας ίδία/ς «Έ σ π ε Ρ ι ν α ς σ Χ ο λ ά ς», αί όποίαι και προσδίδουν είς το
ϊδρυμα τον τεχνικον χαρακτηρα, κατα δεύτερον δε λόγον άπο τ/ν «Δ ι π λ ά.
ρειον σχολην {)-ηλέων» (*), λειτουργουσαν ενΆ-6ήναις ώςτμημαείδι
κον της «Βιοτεχνικης Έταιρίας». cH διδασκαλία παρέχεται είς άμφοτέρας.

δωρεάν. Διοικοίίνται ύπο πολυμελους διοικητικοίί συμβουλίου, συντηρουνται

εξ ίδίων πόρων (κληροδοτήματα, δωρεαί), επιχορηγοίίνται εκτάκτως ύπο του
κράτους καΙ ύπάγονται είς την άρμοδιότητα του cY πουργείου Έ{}νικης Οί

κονομίας. Στεγάζονται είς ίδιόκτητον, πρό τινος μάλιστα άποπερατω{}εν και
είδικώς προς τον σκοπον τουτον άνεγερ{}εν κτίριον επι της όδου Μενάνδρο\!:
εΙναι δε εφα/διασμέναι με διαφόρους εγκαταστάσεις δια την διδασκαλίαν καΙ
(*) 'Η «Διπλάρειος- παρέχει γενικήν μόρφωσιν εις νεάνιδας έργαt;~μένας τήν
ήμέραν, διδάσκει δε συνά~ είς αυτάς συναφείς πρός τό φύλον των εΙδικοτητας (ραπτικήν, κέντημα κλπ.).

<.~ ι,-~
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την ασκησιν των μα{}ητων, αναλόγως της αιιολου{}ουμένης υπ' αιιτων εΙδι
κότητος.

ΕΙ; τας «·Εσπερινας σχολας αρρένων» διδάσκονται

34

εν ολφ ί!παγγελ

ματικαΙ εΙδικότητες κατα το πλείστον τεχνικαί, ητοι: οΙκοδομική, διακοσμη-ι
τική, μηχανουργική, .ηλεκτροτεχνία, επιπΑοποιtα, ξυλουργικη κλπ. ΑΙ ώραι δι

δασκαλίας κατα το εσπέρας εΤναι 7-9 η 8

-10, αναλόγως τTjς εποχης τού

εεους. το τεχνικον διδαιcτιιιον προσωπικον απαρτίζεται εν μέρει εκ διπλωμα
τούχων επιστημόνων μηχανικων, διοριζομένων υπο του διοικητικου συμβου-.
λίου καΙ εργαζομένων εν τii σχολii σχεδΟν άμισ{}εί, τιμης ενεκεν.
τι~Ίν ετησίως εγγραφομένων μα{}ητων ανέρχεtαι εΙς
πάναι λειτουργίας "ου Ιδρύματος είς

2)

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

300,000

cMHXANOyprQN»

1.000,

·0 αρι{tμος

αΙ δέ ετήσιαι δα

δρχ. περίπου.
ΤΟΥ

ynOyprEIOY

ΝΑYTIKΩN~

ΕΙς ιην σειραν ταύτην κατατάσσονται αΙ κάτω&ι δύο σχολαl κατωτέ

ρας βα-&μίδος, εδρεύουσαι αμφόtεραι εν Πειραιεί και λειτουργουσαι δι' ίδίων
πόρων καΙ τακτικων επιχορηγήσεων του <Υπουργείου Ναυτικων, εΙς δ υπά
γονται. Έν αΙΙταίς επιδιώκεταιΤι μόρφωσις δοκίμων μηχανουργων tou εμπο
ρικού

vaUtLKoU.

ΑΙ σχολαΙ α-δται εΤναι δύο, ητοι:

'Η «NVH'CBQ""i, Ζχσλ7} M"XCΙ"ΙHώ". tou Πειρα'ίκου Συνδέσμου καΙ
8Η «NVH'CBQI"t} Ζχσλή M"XCΙ"ΙHώ". του Έκπαιδευτικoίl Συνδέσμου'
βιομηχάνων καΙ βιοτεχνων ό «Προμη{}εύς».

Έκ τούτων ή πρώτη λειτουργεί είς Ιδιόκτητον μέγαρον. <Η διδασκα
λία παρέχεται εΙς αμφοτέρας-επι καταβολij ελαφρων διδάκτρων-κατα τάς

εσπερινάς ώρας, βάσει προγράμματος Εγκεκριμένου υπο tou Ύπουργείου:
Ναυτικων καΙ περιλαμβάνοντος πέντε εtη σπουδων. ΕΙς την α' τάξιν είσά
γoνται' κατόπιν είσιτηρίων εξετάσεων, νέοι κεκτημένοι απολυτήριον tou δη

μοτικου σχολείου καΙ εργαζόμΕ\'ΟΙ ώς μα{}ητευόμενοι, είς βιομηχανικά εργο
στάσια η εργαστήρια. ·0 αρι{}μος των xa{t' εκασtον ετος εΙσακτέων εΤναL'
περιωρισμένος. <ο συνολικος αρι{tμος των είς αμφότερα τα. Ιδρύματα κατ'·

ετος φοιτώντων, άνέρχεtαι εΙς 1.300 περίπου. ΤΟ διδακτικον προσωπικον

"
'ζεται απο
'"
απαρtι

30 περιπου
'

δ ιδ'λ
ασκα ους

- οποιων
• ,
και'.cι....'
καυ 'IΥητας; μεταξ'
υ των

καταλέγονται καΙ τινές έπιστήμΟ'\'ες μηχανικοί. ΑΙ ετήσιαι δαπάναι λει
τουργίας των δύο σχολείων κυμαίνονται περΙ τας 500.000 δρχ., εξ ών αυ
350.000 καλύπtονtαι δι" εΙσφοράς tou ·Υπουργείου Ναυτικων.

3) ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ "MHXANOYPfS2Nc ΠΕIΡλlS2Σ (*)

<Ιδρύ-Β-η υπό tou συλλόγου των επιστημόνων μηχανικων τTjς γείτονος.

καΙ εδρεύει εν Πειραιεί. ΕΤναι ώσαύτως Ιδιοσυντήρητος καΙ υπάγεται εΙς τι}·

(*) Τό σύνολον των εΙς τάς δι' άστερΙσκου σημειουμδνας; έσπερινΆC; σχολάς φοι
τώντων μα'θητων κ"μαίνεται κατ' ετος περί τούς 1800, ό δέ άρι'6'μός του διδάσκοντος.

-
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οπως και
~

,
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παρεχο.
αντιστοιχοι σχολαΙ του

πουρ.

γειου
αυτικων, γενικως εις Τ'ιν μορφωσιν νεαρων βιοπαλαιστών '
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, εκ' πα.
ρα λλη ου ομως εις την καταρτισιν ικανων
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και μηχανο δ ηγων, ε ει ικευμενων εις τον χειρισμον και την συναρμολ6γησιν
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νων εμπορικων

λ'

μηχα-

ποιων.

4) «ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΣ· ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ nATPQN (*)

CΙδρύ{}η έν Πάτραις καΙ συντηρείται εκ των πόρων του οΙκείου κλη ο.
,
'Α ν δ'
c,
δ""
ρ
.δ οτηματος
ρεου Τ'
ριαντη, υπαγεται
ε και αυτη εΙς το Ύπουργείον
Έ{}νικης ΟΙκονομίας. Αί διδασκόμεναι δωρεαν εΙδικότητες, το πλείστον τε, ειναι:
..
"λ
'
ξυ λ ογ λυπτικη,
' σχεδιαστική, πλαχνικαι,
μηχανο λ ογια,
η εκτροτεχνια,
στικη κ. α.

5) ΕΣΠΕΡΙΝΗ 'ΉΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ" TPlnOAEQI(*)
Συντηρείται εξ ίδίων πόρων καΙ δι~ επιχορηγήσεων του δημοσίου, ύπά.
γεται δέ, ώς καΙ αί λοιπαί, εΙς την άρμοδιότητα του cy πουργείου 'Ε{)νικης

Οίκονομίας. Έν αυτΌ

διδάσκονται δωρεαν διάφορα τεχνικα επαγγέλματα

-ώς: οίκοδομική, ξυλουργική, σχεδιαστικη κλπ.

6) ΕΣΠΕΡΙΝΗ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ" MHXANIKQN ΒΟΛΟΥ (*)
Έδρεύει εν Βόλφ καΙ συντηρείται
Έπιμελητηρίου, ύπαγομένη ώσαύτως

νομίας, σπερ την ενισχύει δι·

ετησίας

ύπο τού

είς το

αυτό'1tι

Έπαγγελματικοϋ

Ύπουργείον Έ'1tνικης ΟΙκο

επιχορηγήσεως

μεταβλητου ποσου.

Διδάσκει δωρεαν το εσπέρας, κυρίως μηχανολογίαν καΙ σχεδιαστικήν.

·7) ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ "BIOTEXNIKH ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟ.\Η" ΚΕΡΚΥΡΑΣ(*)

CΙδρύ{)-η καΙ συντηρείται ύπο τού «βιοτεχνικού καΙ καλλιτεχνικοϋ σι'λλό
γου» Κερκύρας, ύπάγεται δε είς την άρμοδιότητα του Ύπουργείου Έ&νι
κης ΟΙκονομίας, ύφ' oίi καΙ επιχορηγείται. Διδάσκει δωρεαν κατα τας εσ~ε
Qινας <ορας διαφόρους τέχνας ώς: ζωγραφικήν, πλαστικήν, σχεδιαστικην,
Ύλυπτικήν, αρχιτεκτονικήν, διακοσμητικην κ. α.

προσωπικοίί περΙ τΟΟς 80. At δαπά\'αι λειτουργίας
1.400.000 δρχ. περίπου.

τών αυτών Ιδρυμάτων άνέρχονται

:κατ· ετος είς

...-

_

.•

---f'
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ιιι. ΣΧΟΛΑΙ ΚΑΤΗfΟΡIΑΣ Γ'ο
Eiς την κατηγορίαν ταύτην των σχολων τεχνιτων δέον

\
\

τα

διάφορα

ανα

την

<Ελλάδα

να

ταχ&οϋν

ορφανοτροφεία αρρένων, :ταρέχοντ'α

τεχνικην μόρφωσιν στοιχειώδους βα3μίδος. Διακρίνονται είς . ίδιωτικα
καΙ 'εfl-νικά, νπάγονται δέ είς την άρμοδιότητα

του

Ύπουργείου

Κραηκης_

<Υγιεινης καΙ ~Aντιλήψεως.

τα πρωτα, τοίιτέστι

τα ίδιωτικά, εΤναι αίιτοσυντήρητα, ',ειτουργοϋντα

εκ των πόρων των οίκείων κληροδοτημάτων. Τοιαυτα εΙ\αι:
Το

1)

«~Oρφανoτρoφετoν

Γ. καΙ Αίκατ. Χατζηκών

σ τ α) εν Άfl-ήναις καΙ
ΤΟ «~ΟρφανΟ1jροφείQν

2)

Γεωργ. Σταύρου»

εν Ίωαν

νίνοις, διδάσκοντα αμφότερα ξυλουργικήν, έπιπλ9ποιtαν, σιδηρουργικην κλπ ..
τα κρατικά συντηρουνται δαπάναις τού Ύπουργείου, νπο την άρμοδιό
τητα τοϋ όποίου τελοϋ'\'. Τοιαύτα ίδρυματα εχουν

συστα&fj

είς

διαφόρους:

πόλεις της <Ελλάδος καΙ δή: εν Κονίτσ'[), Νεαπόλει (Λαση-&ίου), Μυτιλήνη,.

Σερβίοις (Κοζάνης)
νας ώς

:

καΙ Φιλιάταις (~Iωαννίνων), διδάσκοντα διαφόρους τέχ

ξυλουργικήν, τυπογραφ (αν , ήλεκτρολογίαν, επιπλοποιtαν κ. α.

Είς απαντα τά άνωτέρω σχολεία, ίδιωτικά η κρατικά, παρέχεταιείς τους.
περι-3αλπομένους όρφανους παίδας γενικη μόρφωσις, ή τοϋ δημοτικοϋ σχο

λείου, συνάμfJ δέ καΙ επι εν η δύο ετη μετά την συμπλήρωσιν της στοιχειώ
δους ταύτης

παιδεύσεως, είδικη

τεχνικη

κατάρτισις,

είς τάς κυριωτέρας μόνον πρακτικάς γνώσεις

περιοριζομένη

ομως

της dκολσυ30υμένης είδικότη

τος. Είς έκάστην σχολην

λειτουργούν καΙ

ασκησιν των τροφίμων,

προσλαμβάνονται δε καΙ είιάριfl-μοι τεχνικοΙ νπάλ

αντίστοιχα

λοι. Αί είδικότητες εκλέγονται μεταξυ των εν

tij

lργαστ/ρια διά την'

περιφερείfJ, εν-3α ή σχολή,

μάλλον εύδοκίμως εξασκουμένων.

·0

συνολικος dρι-3μος του τεχνικού προσωπικου του απασχολουμένου
15, ό δέ-,

είς ολα όμοϋ τά ώς ανω κρατικά Ιδρύματα κυμαίνεται περΙ τους
των εγγεγραμμένων ορφανων είς

140.

Αί δαπάναι λειτουργίας των εργαστη

ρίων, επιβαρύνουσαι εξ όλοκλήρου τον δημόσιον προϋπολογισμ6ν, dνέρχον .....
ται είς

800.000 δρχ.

περίπου.

