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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

 

Είσαι το νέο σύστημα για κάθε νέο κτίριο. 

Εάν με σένα έκτιζαν της Άρτας το γεφύριον 

η γέφυρα δεν θ’ άπεφτε και ο κοσμάκης φέτο 

απ’ το γνωστό θα γλύτωνε λιμπρέττο. 

Σφίγγεις την κάθε οικοδομή, που σχεδιάζει ο αρχιτέκτων 

και τραγουδώντας «σφίξε με» φθάνεις στο πάτωμα το έκτον. 

Και γίνετ’ έτσι στερεό κι αιώνιο το σπίτιον 

Παράδειγμα το Δρομοκαΐτειον. 

Και Υπουργεία και Βουλές και Νομαρχίες, ωϊμέ 

Που να μη βασκαθούν, 

Είνε χτισμένα με μπετόν αρμέ 

Κι’ αδίκως περιμένετε να κουνηθούν… 1 

 

Το 1916, δημοσιογράφος της εφημερίδας Εστία παρουσίαζε με ένα ποίημα στο 

πρωτοσέλιδο το δημόσιο στίγμα μιας ‘νέας’ τεχνολογίας δόμησης, του οπλισμένου 

σκυροδέματος. Μιας τεχνολογίας, που φαίνεται σαν να έχει γοργά κυριαρχήσει στην 

ελληνική κοινωνία, διατηρώντας ωστόσο τα καινοφανή χαρακτηριστικά της. Κάποια 

χρόνια αργότερα στα τέλη του 1930, ο αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δ. Πικιώνης ισχυριζόταν σε συνέντευξή του ότι «…[ό]ταν 

ομιλούμεν εις την Ελλάδα […] δια νέα υλικά και νέας μεθόδους εις την οικοδομικήν, 

εννοούμε αποκλειστικώς έως τώρα το σιδηροπαγές σκυροκονίαμα, το μπετόν 

αρμέ…[Ε]μείς εις την Ελλάδα εβραδύναμε πολύ να εκμεταλλευθούμε τας ικανότητας του 

μπετόν. Κατ’ αρχάς το ανεμίξαμεν με την πέτραν, τώρα κάμνομεν τας πληρώσεις μας με 

τούβλα, πράγμα λίαν αιρετικόν, αντιοικονομικόν και παρελθοντολογικόν». 2 Και για το 

1930 το οπλισμένο σκυρόδεμα φαίνεται σαν αποτελούσε και πάλι, όπως και το 1916, 

ένα νεόφερτο δομικό υλικό, μοντέρνο και κατά τον Πικιώνη, εντούτοις 

ανεκμετάλλευτο από τους έλληνες μηχανικούς και εργολάβους ως προς τις τεχνικές 

μεθόδους εφαρμογής του.  

Ωστόσο τι ήταν αυτό που καθιστούσε το ‘νέο’ αυτό υλικό αφανές για τον 

αρχιτέκτονα – μηχανικό Πικιώνη το 1930 και εμφατικά φανερό στην ελληνική κοινωνία 

για το δημοσιογράφο το 1916; Πότε τελικά εισάγεται το οπλισμένο σκυρόδεμα στην 

Ελλάδα και με ποιες ιστορικές διαδικασίες ‘εφευρίσκεται’ ή ‘επανεφευρίσκεται’ σε 

                                                           
1 Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ: «Φουτουριστικά ποιήματα Μπετόν Αρμέ», Εστία, (1916, Μάρτιος, 1), σ.1. 
2 Σ. ΒΛ. «Το Μέλλον των Αθηνών: Αισθητική και Τεχνική. Συνομιλίαι με τα των καθηγητών Πικιώνη 

και Παρασκευοπούλου», Ελεύθερον Βήμα, (1930, Νοέμβριος, 27), σ.1. 
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διαφορετικές εποχές; Ποια η σχέση των  ειδημόνων μηχανικών με το οπλισμένο 

σκυρόδεμα; 

Τα χρόνια από το 1870 έως και το 1908 αποτελούν περίοδο περαιτέρω 

εδραίωσης της ηγεμονίας του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Μέχρι το 1925 

σταθεροποιούνται οι διαδικασίες μετάβασης στον καπιταλισμό της σχετικής 

υπεραξίας.3 Από το τέλος του 19ου αιώνα οι έλληνες μηχανικοί μετέχουν όχι μόνο στην 

επιστημονικοτεχνική οργάνωση του κράτους αλλά και στην πολιτική, οικονομική και 

ευρύτερα πολιτισμική του μεταρρύθμιση. Η ρητορική περί αποδοτικότητας και 

ορθολογικής διαχείρισης ενσωματώθηκε στις τεχνικές προτάσεις των μηχανικών για 

τη μελλοντική διαμόρφωση του κράτους και των πόλεών του. Η ρητορική αυτή θα 

τροφοδοτούσε εκφάνσεις της τεχνοκρατικής ιδεολογίας και του ‘εξορθολογισμού’ της 

εργασίας που επικράτησαν κατά Μεσοπόλεμο.4 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, οι επαγγελματίες έλληνες μηχανικοί  

άρχισαν να αυξάνουν τις δραστηριότητές τους ως τεχνικοί ειδήμονες σε διάφορους 

χώρους εργασίας. Κάποιοι από αυτούς αφιερώθηκαν στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, 

κάποιοι άλλοι εργάστηκαν στην υπηρεσία δημοσίων έργων και στις αντίστοιχες 

δημοτικές και λιμενικές τεχνικές υπηρεσίες, αρκετοί ανέλαβαν τη μελέτη μικρών ή 

μεγάλων τεχνικών έργων ή συμμετείχαν ως τεχνικοί σύμβουλοι σε εταιρείες. Οι 

περισσότεροι πέρασαν από όλες τις παραπάνω θέσεις κατά τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.5  Στις αρχές του 20ου αιώνα οι μηχανικοί άρχισαν 

                                                           
3 Γιάννης Μηλιός, Ο ελληνικός κοινωνικός μετασχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική 

ανάπτυξη. (Αθήνα: Κριτική, 1988 και 2001), σελ. 345-405.  
4 Βλ. ενδεικτικά: Για εμβάθυνση στην ιστορία των θεσμών και των ιδεών της κοινότητας των μηχανικών 

στην Ελλάδα κατά την επόμενη περίοδο από αυτή που μελετάμε εδώ (Μεσοπόλεμος), βλέπε: Γιάννης 

Αντωνίου, Οι Έλληνες μηχανικοί. Θεσμοί και ιδέες. 1900-1940, (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2006). Y. 

Antoniou, M. Assimakopoulos και K. Chatzis, ‘The national identity of Inter-war Greek engineers: 

Elitism, rationalization, technocracy, and reactionary modernism’, History and Technology 23:3 (2007), 

241-261, Yiannis Antoniou, ‘The centenary of the National Technical University of Athens. The rise of 

engineers and the consecutive metamorphosis of the technocratic ideal in the Interwar Greece’, Études 

Balkaniques (Balkan Studies) 2 (2007), 19-42. 
5 Για μια επισκόπηση των μηχανικών στην προηγούμενη περίοδο από αυτή που μελετάμε εδώ βλ. 

ενδεικτικά: Μάρω Καρδαμίτση Αδάμη, «Οι πρώτοι Έλληνες μηχανικοί», Τεχνικά Χρονικά Επιστ. 

περιοχή Α, 8: 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1988), 63-89, Konstantinos Chatzis, ‘Des ingénieurs militaires 

au service des civils: les officiers du Génie en Grèce au XIXe siècle’ στο K Chatzis και E Nicolaïdis 

(επιμ.), Science, Technology and the 19th Century Stat: The role of the army, (Athens, National Hellenic 

Research Foundation: 2003), 69-90, Ευγενία Κρεμμυδά, «Έλληνες μηχανικοί στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Φορείς και δίκτυα διάδοσης της νέας τεχνολογίας στην εποχή της εκβιομηχάνισης», Μνήμων Τόμος 25 

(2003), 35-52, Konstantinos Chatzis, ‘La modernisation technique de la Grèce, de l’ indipendance aux 

annιes de l’entre-deux-guerres: Faits et problemes d’interprιtation’, Études Balkaniques (Balkan Studies) 

3 (2004), 3-23. 

Για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μηχανικών και την συγκρότηση των ακαδημαϊκών θεσμών του από 

τα τέλη του 19ου αιώνα, βλ. σχετικά: Ελένη Καλαφάτη, «Τα εγχειρίδια και η διδασκαλία της 

οικοδομικής: ένας νεωτερισμός στην Ελλάδα του 19ου αι.», στο Ιστορία της ελληνικής τεχνολογίας. 
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να κεφαλαιοποιούν τα πλεονεκτήματα που απέρρεαν από την ιδιαιτερότητα της 

ειδημοσύνης τους. Την ειδημοσύνη αυτή την αξιοποίησαν τόσο για την κατασκευή 

μεγάλων δημοσίων τεχνικών έργων ή για την συντήρηση παλαιών κλάδων της 

ελληνικής βιομηχανίας, όπως η κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για την ενίσχυση 

νεωτέρων όπως ο ηλεκτρισμός, η χημική βιομηχανία, η χαρτοποιία, η καπνοβιομηχανία 

και τα τσιμέντα.6 Οι επιστήμονες μηχανικοί άρχισαν να ενσωματώνονται ενεργά στο 

επαγγελματικό περιβάλλον μιας νέας εποχής, αναλαμβάνοντας κομβικές θέσεις ως 

σύμβουλοι μηχανικοί σε κρατικές και κυρίως ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες κοινής 

ωφελείας, ως εμπορικοί αντιπρόσωποι ξένων τεχνικών εταιρειών, ως ειδικοί 

σύμβουλοι οικονομικών εταιρειών ή τραπεζών.7  

Κορυφαία ως προς την συμβολή της στην ανάπτυξη της κοινότητας των 

μηχανικών κατά την μετάβαση από τον 19ο στον 20ο αιώνα είναι η περίπτωση του 

                                                           
Τριήμερο εργασίας, Πάτρα, 21-23 Οκτωβρίου 1988, (Αθήνα: Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 

1988), 127-133, Αγγελική Φενερλή, «Σπουδές και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο, 1860-1870», στο 

Πανεπιστήμιο, ιδεολογίες και παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Τ. Α΄ (Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας, Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989), 159-161, Ελένη Καλαφάτη, «Το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο στο γύρισμα του αιώνα. Επαγγελματικές διέξοδοι των αποφοίτων και θεσμικό καθεστώς 

του ιδρύματος», στο Πανεπιστήμιο: ιδεολογίες και παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, (Αθήνα, 

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989), 167-183, Αντωνίου, Έλληνες Μηχανικοί. 
6 Για μια εισαγωγή στη σύνδεση θεμάτων από την πρόσφατη ιστοριογραφίας της τεχνολογίας και 

μηχανικών που αφορά και στην ελληνική περίπτωση βλ. σχετικά: Τέλης Τύμπας, «Εισαγωγή  στο 

αφιέρωμα στην Ιστορία της Τεχνολογίας», Νεύσις 18 (2009), 3-5. Για την επισκόπηση της 

ιστοριογραφίας της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα υπό την οπτική της ιστορίας της τεχνολογίας βλέπε: 

A. Tympas, ‘What have we been since ¨We have never been modern?¨: A macro-historical periodization 

based on historiographical considerations on the history of technology in ancient and modern Greece’, 

Icon  8, (2002), 76-106. Για μια εισαγωγή στην ιστορία της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα και του ρόλου 

των μηχανικών βλ. ενδεικτικά: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι Απαρχές της Εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα το 

19ο αιώνα, (Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας, 1986), Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά 

σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία 1830-1940, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1993), Β Τσοκόπουλος, 

Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα: Τέλη 19ου-Αρχές 20ου Αιώνα, (Αθήνα: Καστανιώτης 1999), Χριστίνα 

Αγριαντώνη, «Βιομηχανία». στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Οι 

Απαρχές, 1900-1922, (Αθήνα: Βιβλιόραμα, Τ.Α1, 1999), 173-221, Χριστίνα Αγριαντώνη, «H Ελληνική 

Οικονομία: Η κατασκευή  του ελληνικού καπιταλισμού 1870-1909», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-

2000, Τ.5 (Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003), 55-70, Χριστίνα Αγριαντώνη «Βιομηχανία», στο Η 

ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας τον 19ο αιώνα, (Κ. Κωστής-Σ. Πετμεζάς), (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 

2006), 219-252. Για μια εμβάθυνση ειδικότερα: Λήδα Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο 

στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 2009).  
7 Βλ. ενδεικτικά: Margarita Dritsa, ‘Networks of bankers and industrialists in Greece in the interwar 

period’, στο Alice Teichova, Terry Gourvish, Agnes Pogany (επιμ.) Universal banking in the twentieth 

century: Finance, Industry and the State in the North and Central Europe, (England, USA, Edward Elgar 

Publishing Ltd, 1994), 234-241, Αλίκη Βαξεβάνογλου, Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι 1900-1940. Κοινωνική 

και οικονομική προσέγγιση, (Αθήνα: Θεμέλιο, 1994), Ελένη Καλαφάτη, «Αλέξανδρος Ζαχαρίου, ο κατ’ 

εξοχήν μηχανικός της ελληνικής βιομηχανίας», στο Παλαιές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π, 

(Αθήνα, Ε.Μ.Π 1995), 119-144, Μαργαρίτα Δρίτσα, «Σχέσεις μεταξύ βιομηχανίας και τραπεζών κατά 

την περίοδο του Μεσοπολέμου: Η συγκρότηση των Δικτύων», Σύγχρονα Θέματα 58-59:1-6 (1996), 141-

150, Χριστίνα Αγριαντώνη, «Οι μηχανικοί και η βιομηχανία», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ου Αιώνα: Μεσοπόλεμος 1922-1940, Μέρος 2ο, Τόμος 2.1. Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2003, 

269-293, Αντωνίου, Έλληνες Μηχανικοί. 
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πολιτικού μηχανικού Ηλία Ι. Αγγελόπουλου (1859-1932). Ο μηχανικός αυτός 

πρωτοστάτησε, ανάμεσα σε άλλα,  και με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας δόμησης 

στις αρχές του 20ού αιώνα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος  της γαλλικής εταιρείας 

συστήματος οπλισμένου σκυροδέματος Hennebique στην Ελλάδα. Ήδη, από τα τέλη 

του 19ου αιώνα οι μηχανικοί είχαν αρχίσει να διερευνούν τις δυνατότητες του 

οπλισμένου σκυροδέματος ως δομικό υλικό. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το 

οπλισμένο σκυρόδεμα είχε αρχίσει να προωθείται στις κοινότητες των πολιτικών 

μηχανικών και των αρχιτεκτόνων ως υποκατάστατο κυρίως των προηγούμενων 

δομικών υλικών, ξύλο, πέτρα, ατσάλι-σίδερο.8  Ωστόσο, μετά το 1922 άρχισε η 

εντατική εφαρμογή του υλικού και η μαζική του χρήση στην ελληνική κοινωνία.  

Με αφετηρία τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Αγγελόπουλος ως προς την 

ηγεμόνευση του νέου υλικού στις αρχές του 20ού αιώνα, επιχειρώ να αναδείξω στο 

βιβλίο αυτό, τα στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας της δραστηριότητας των μηχανικών 

σε σχέση με την προηγούμενη και την επόμενη περίοδο (Μεσοπόλεμος), καθώς και τις 

συγκλίσεις και αποκλίσεις της δραστηριότητάς τους σε σχέση με άλλες κοινωνικές και 

οικονομικές ομάδες. Εστιάζοντας στη μελέτη ανταγωνιστικών τεχνικών υπολογισμών 

μηχανικών της περιόδου, επιχειρώ παράλληλα να δείξω τον τρόπο με τον οποίο 

συγκροτήθηκε η ταυτότητα του μηχανικού ειδήμονα ως προς την αξιοποίηση του 

οπλισμένου σκυροδέματος διεκδικώντας κεντρική θέση, όχι μόνο στους χώρους 

εργασίας του αλλά και στη δημόσια σφαίρα. 

Το βιβλίο επικεντρώνεται σε πτυχές των διαδικασιών συν-διαμόρφωσης της 

ειδημοσύνης των μηχανικών με το οπλισμένο σκυρόδεμα από την εποχή της εισαγωγής 

του έως τα πρώτα χρόνια εδραίωσής του στην Ελλάδα.  Η περίοδος αυτή, που καλύπτει 

σχηματικά μια τριακονταετία, συμπίπτει με τις αντίστοιχες διαδικασίες εδραίωσης 

                                                           
8Για μια επισκόπηση της ιστοριογραφίας της ιστορίας, ιδεολογίας και κουλτούρας των υλικών βλέπε το 

αφιέρωμα: “Materials in 19th-20th century Europe”, History and Technology  vol. 7, 3-4, (1991), και  S. 

Lubar and W. Kingery (eds.), History from things: Essays on material culture, Smithsonian Institution 

Press, Washington, (1993), E. Schatzberg, “Ideology and Technical Choice: The Decline of the Wooden 

Airplane in the United States, 1920-1945”, Technology and Culture vol. 35, No.1, (1994), 34-69, W. 

Bijker, Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change, MIT Press, 

(1995), E. Schatzberg, Wings of Wood, Wings of Metal: Culture and Technical Choice in American 

Airplane Materials, 1914-1945, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, (1998). Για μια 

συνοπτική επισκόπηση της ιστοριογραφίας της τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος βλέπε 

ενδεικτικά: C.W. Condit,  “The First Reinforced-Concrete Skyscraper: The Ingalls Building in Cincinnati 

and Its Place in Structural History”, Technology and Culture vol. 9, no. 1, (1968), 1-33, G. Delhumeau, 

L’Invention du béton armé: Hennebique, 1890–1914, Norma/Institut français d’architecture, Paris, 

(1999), B. Marrey and F. Hammoutène (eds.), Le béton à Paris,  Εditions du Pavillon de l’ 

Arsenal/Picard, Paris, (1999), A. Slaton, Reinforced Concrete and the Modernization of American 

Building, 1900-1930: Studies in the History of Technology, Johns Hopkins University Press, (2001). 
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κοινοτήτων μηχανικών και χρήσης του νέου υλικού που συντελούνταν στο διεθνές 

περιβάλλον (Ευρώπη και ΗΠΑ). Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδιαίτερα 

εποικοδομητική ως προς την ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης Τεχνολογίας - 

Οικονομίας - Θεσμών – Εργασίας, ενώ το πλαίσιο ανάλυσης που διέπει τα κεφάλαια 

του βιβλίου μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις άξονες: Στις διαδικασίες τυποποίησης 

και παγίωσης της νέας τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος σε θεωρητικό και 

σε πρακτικό επίπεδο (i), στις διαδικασίες διαμόρφωσης της ειδημοσύνης των 

μηχανικών και της συγκρότησης επιστημονικών και άλλων επαγγελματικών 

κοινοτήτων (ii), στις επενδυτικές και επιχειρηματικές επιλογές του κεφαλαίου στη 

χημική βιομηχανία με εξειδίκευση την τσιμεντοβιομηχανία, στην οργάνωση της 

τεχνικής εργασίας και την εξ αυτής διαμόρφωση των αντίστοιχων ιεραρχιών (iv). Όπως 

έχει αναδειχθεί από την πρόσφατη ιστοριογραφία της τεχνολογίας, η τεχνολογική 

πρόοδος και η επικράτηση μιας τεχνολογίας έναντι μιας άλλης, δεν ερμηνεύεται σαν 

μια τελεολογική διαδικασία όπου ο νικητής είναι δεδομένος ότι θα είναι αυτός από την 

αρχή. Το ποια τεχνολογία θα επικρατήσει έχει άμεση σχέση με το ιδεολογικό, 

οικονομικό και ευρύτερα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, και προφανώς με 

ποιες ιδεολογίες για το νέο και το παλιό έχει να αναμετρηθεί.9 Οι μηχανισμοί 

ηγεμόνευσης μιας τεχνολογίας έχουν άμεση σχέση με τη διαλεκτική σχέση των 

κοινοτήτων που την υποστηρίζουν, των αντιπάλων τους και το περιεχόμενο που κάθε 

φορά προσδίδουν ανάλογα με το πλαίσιό τους στην ίδια την τεχνολογία, εν προκειμένω 

σε ένα συνθετικό υλικό, το οπλισμένο σκυρόδεμα.10  

Πως συγκροτούνται τα πρότυπα τοπικής επιχειρηματικότητας γύρω από το νέο 

υλικό (τεχνικά γραφεία, βιομηχανίες κ.α.) σε σύνδεση με τον χαρακτήρα της ελληνικής 

κοινωνίας και του ελληνικού κράτους; Με ποιους τρόπους (και σε ποιο βαθμό) οι 

ειδήμονες συνέβαλαν στην ηγεμόνευση του οπλισμένου σκυροδέματος σε σχέση με άλλα 

δομικά υλικά; Με ποιους τρόπους (και σε ποιο βαθμό) οι μηχανικοί στις αρχές του 20ου 

αιώνα, διέδωσαν την υπεροχή του νέου υλικού; Πώς (και σε ποιο βαθμό) 

οικειοποιήθηκαν τη νέα τεχνολογία δόμησης; Πώς και κατά πόσο οι ειδήμονες 

                                                           
9Για τις ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της τεχνολογικής επιτυχίας και αποτυχίας βλέπε ενδεικτικά τρείς 

μελέτες: E. Schatzberg, ό.π., (1994), G. P. Mom and D. A. Kirsch, “Technologies in Tension: Horses, 

Electric Trucks, and the Motorization of American Cities, 1900-1925”, Technology and Culture vol. 42, 

no. 3, (2001), 489-518 και K. Lipartito, “Picturephone and the Information Age: The Social Meaning of 

Failure”, Technology and Culture vol. 44, no. 1, (2003), 50-81. 
10A. Tympas, “Methods and Themes in the History of Technology”, στο C. Α. Hempstead, and W. E. 

Worthington (eds.), Encyclopedia of 20th  Century Technology vol.1, London, Routledge, (2004), 485-

489.  
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μηχανικοί, συνέβαλαν εμφανώς στη διαμόρφωση του περιεχομένου του «μαύρου 

κουτιού» της νέας τεχνολογίας; Πως διαμορφώθηκε η ιδεολογία και η κουλτούρα των 

μηχανικών πάνω στα υλικά, ιδίως για το ελληνικό τσιμέντο και εν συνεχεία το οπλισμένο 

σκυρόδεμα, ως τα σύμβολα της νεωτερικότητας και του μοντέρνου κατά την περίοδο 

μελέτης, όταν δεν είχε επί της ουσίας ξεκινήσει η μαζική του χρήση; Είναι μερικά από τα 

ερωτήματα που διατυπώνονται ρητά και κάποια από αυτά διατρέχουν την 

προβληματική του βιβλίου.  

Αυτά τα ερωτήματα στέφονται απευθείας στην ερμηνεία της ειδημοσύνης που 

φέρουν οι μηχανικοί είτε στο κράτος, είτε στη βιομηχανία είτε σε άλλους χώρους 

εργασίας τους. Η επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών διαμορφώθηκε 

διεθνώς ως κοινωνικο-τεχνολογική πρακτική και συγκροτήθηκε ως υβριδική, μεταξύ 

της έρευνας που συντελούταν σε ακαδημαϊκούς θεσμούς αλλά και σε δραστηριότητες 

που επιτελούνταν «επί τόπου» (onsite). Επιπροσθέτως, το έργο των μηχανικών 

βρέθηκε στο κέντρο της ανάλυσης ως συγκροτητικό χαρακτηριστικό της ιστορίας των 

τεχνολογικών δικτύων και κοινωνικό-τεχνολογικών μετασχηματισμών. Εντούτοις, 

είναι λίγες οι μελέτες που να αξιολογούν το έργο των μηχανικών και που να επιχειρούν 

να κατανοήσουν κατά πόσο οι μηχανικοί κατά την παραγωγική διαδικασία 

εμπλέκονται σε συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές ή την τεχνολογική αλλαγή στις 

κοινωνίες και στις οικονομίες. Δύο είναι τα ερμηνευτικά σχήματα που έχουν δοθεί από 

την πρόσφατη ιστοριογραφία της τεχνολογίας και των Science and Technology Studies 

ως πλαίσιο για τέτοιες μελέτες, ένα γενικό και ένα πιο συγκεκριμένο. Ως προς το 

γενικό, ενώ φαίνεται να υπάρχει, πότε δυνητική συνάφεια και πότε ουσιαστική 

συγγένεια μεταξύ της τεχνικής ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, δεν 

φαίνεται ιστορικά να συμβαδίζει η τεχνική μεγέθυνση με την οικονομική ανάπτυξη. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα κυρίως από μελέτες σε χώρες (Βρετανία, ΗΠΑ, 

Γερμανία, Γαλλία) παραγωγής τεχνολογίας για διάφορους τομείς της βιομηχανίας και 

της τεχνικής εργασίας. Το δεύτερο και πιο συγκεκριμένο πλαίσιο, αφορά στον 

καταμερισμό της εργασίας και την παραγωγική διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ή να δοθούν ερμηνείες ως προς το ρόλο ή τα styles 

ειδημοσύνης των μηχανικών σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα κατά τη  

συνδιαμόρφωσή τους με την καινοτομία, αν δεν εξειδικευθεί η σχέση της τεχνικής με 

τις ειδικές ανάγκες του κεφαλαίου όπως αυτές συμπαράγονται και εκφράζονται στο 

εκάστοτε ιστορικό και εθνικό πλαίσιο.  
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Ως απάντηση για τον εν λόγω προβληματισμό, στο βιβλίο επιχειρείται η 

ιστορικοποίηση την έννοιας της ειδημοσύνης των μηχανικών παράλληλα με την 

ιστορικοποίηση του νέου υλικού ως ‘καινοτομίας’ σε τοπικό επίπεδο, ευελπιστώντας 

να συμβάλλει με νέα ερωτήματα διεθνώς σε μια υπο-μελετημένη οπτική των Σπουδών 

Επιστήμης Τεχνολογίας Κοινωνίας (Science, Technology, Society Studies) και στην 

οποία εντάσσονται οι υπο-κλάδοι των επονομαζόμενων Innovation Studies, Expertise 

Studies, Engineering Studies. Τέλος, αξιοποιούνται ιστοριογραφικά εργαλεία σε σχέση 

με ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης καινοτομιών σε βιομηχανικούς χώρους και 

περιβάλλοντα παραγωγής τεχνικής εργασίας από την οπτική της οικονομικής ιστορίας 

και της ιστορίας των επιχειρήσεων, της ιστορίας της εκβιομηχάνισης, της ιστορίας και 

της κοινωνιολογίας της εργασίας και της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

 

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: ΟΙ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (1859-1932) 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια βιογραφική προσέγγιση του μηχανικού 

Ηλία Ι. Αγγελόπουλου (1859-1932) αναδεικνύοντας κάποιες χαρακτηριστικές 

θεσμικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά την διάρκεια της ζωής του. Το πλαίσιο 

συγκρότησης της ελληνικής κοινότητας των επιστημόνων-μηχανικών και της 

εισαγωγής του οπλισμένου σκυροδέματος είναι εκ των ων ουκ άνευ συνδεδεμένο με τη 

ζωή και τη δραστηριοποίηση του Ηλία Αγγελόπουλου σε μακρά διάρκεια στην 

ελληνική κοινωνία. Αρχικά, στη βιογραφική παρουσίαση, τοποθετώ τον έλληνα 

μηχανικό στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνικών-ταξικών δομών σε μια εποχή 

σχετικής κοινωνικής ρευστότητας και αναδεικνύω τη σχέση του με το βιομηχανικό 

κεφάλαιο και τη μισθωτή εργασία. Η σχέση του με το κράτος, η ατομική του 

επιχειρηματικότητα και η συμμετοχή του σε διαφορετικούς θεσμικούς χώρους 

τονίζονται ιδιαίτερα. Παράλληλα, μέσα από την ζωή του επιχειρώ να διαφανούν τα 

πρότυπα (επιρροές) του Αγγελόπουλου αναφορικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης της 

επιστημονικής κοινότητας των μηχανικών, Μέσα από αυτή την παρουσίαση 

διαφαίνονται οι εγγενείς και ταυτόχρονα ξεχωριστές ιδιότητες που ενέχονται στις 

διαδικασίες συγκρότησης της κοινότητας των επαγγελματιών μηχανικών, που είναι 

αφενός η παράλληλη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού προτύπου και αφετέρου η 

παραπλήσια συγκρότηση πολιτικής στρατηγικής για το κράτος αλλά και τους ιδιώτες.  

Στη συνέχεια εμβαθύνω σε κάποια ενδεικτικά επεισόδια της επαγγελματικής 

και ευρύτερα κοινωνικής δραστηριοποίησης του Ηλία Αγγελόπουλου. Επιλέγουμε εδώ 

να φανούν δύο πτυχές της δραστηριοποίησής του σε δύο διαφορετικούς θεσμικούς 

χώρους, στην Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία και στην Λέσχη Επιστημόνων. Η Ελληνική 

Βιοτεχνική Εταιρεία και η Λέσχη των Επιστημόνων υπήρξαν παραδειγματικοί θεσμοί 

των μηχανικών και των φυσικών επιστημόνων, καθώς συνετέλεσαν  στη διάδοση της 

επιστήμης και της τεχνικής στην επαγγελματική εκπαίδευση (Βιοτεχνική Εταιρεία) και 

στη διαμόρφωση διεπιστημονικών θεσμών με σκοπό την εμφύσηση των κοινών 
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αιτημάτων στην ελληνική κοινωνία (Λέσχη Επιστημόνων).11 Οι περιπτώσεις αυτές 

παρουσιάζονται ως ενδεικτικές πτυχές της πολυσχιδούς και μακροχρόνιας 

δραστηριότητάς του Αγγελόπουλου σε δημόσιους χώρους και σε κοινότητες που είτε 

συγκροτήθηκαν με δικές του θεσμικές πρωτοβουλίες είτε καθορίστηκαν από τις 

παρεμβάσεις του σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε σε δύο δημόσιους 

λόγους που παρουσίασε σε αυτούς τους χώρους και μια προσωπική επιστολή που 

έστειλε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Με τις περιπτώσεις αυτές δείχνουμε τον 

παρεμβατικό τρόπο των τοποθετήσεων του Αγγελόπουλου σε κρίσιμες στιγμές για την 

κοινότητα των μηχανικών και την ικανότητά του να προπαγανδίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μηχανικών ως συγκροτημένη πολιτική έκφραση. Στην παρακάτω 

παρουσίαση, αναδεικνύεται η εμπλοκή του ως ειδήμονα επί πολλών θεμάτων 

(τεχνικών, οικονομικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών), λόγω αυτής του της 

ιδιότητας. Ο Αγγελόπουλος υπήρξε αντιπροσωπευτικός φορέας μερίδας του 

επιστημονικού και τεχνικού κεφαλαίου της ελληνικής κοινωνίας της περιόδου 

μελέτης.12 Η ταξική τοποθέτηση του Αγγελόπουλου σε κάποιους από αυτούς τους 

χώρους, επιχειρείται να αναδειχθεί εδώ σε σχέση με το ρόλο του ως ειδήμονα 

μηχανικού στην κοινωνία και τις συνεχείς αναφορές σε αυτόν τον ρόλο από εκείνον.13 

Παράλληλα, αναδεικνύουμε τις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης κουλτούρας του 

Αγγελόπουλου, όπως την κλασική του παιδεία, αλλά και το πώς τα στοιχεία αυτής 

συνδιαμορφώνονταν με την ιδεολογική και την κοινωνική του ατζέντα σε πολλές από 

τις δραστηριότητές του.14 

 

 

 

                                                           
11 Για τον δημόσιο χώρο και τη δράση των φυσικών επιστημόνων στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα 

βλ. ειδικότερα: Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, Δημόσιος λόγος περί επιστήμης στην Ελλάδα, 1870-1900: 

Εκλαϊκευτικά εγχειρήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στους πολιτιστικούς συλλόγους και στα περιοδικά, 

Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή, (Αθηνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΕΜΠ, 2010). 
12 Για την τοπολογία της έννοιας «scientific capital» βλ. ειδικότερα: Pierre Bourdieu, Science of Science 

and Reflexivity. Chicago: University of Chicago Press, 2004), σελ. 55-61 και Pierre Bourdieu Tony 

Bennett, Distinction. A social critique of the judgement of taste, (London, New York: Routledge, 2010).  
13 Βλ. σχετικά: Γιάννης Μηλιός και Γιώργος Οικονομάκης, « Εργατική τάξη και μεσαίες τάξεις: ταξική 

θέση και ταξική τοποθέτηση», Θέσεις 99 (Απρίλιος – Ιούνιος 2007), Γιάννης Μηλιός και Γιώργος 

Οικονομάκης, «Για τον ταξικό προσδιορισμό της εργατικής τάξης και της νέας μικροαστικής τάξης: Μια 

απάντηση», Θέσεις 105 (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008). 
14 Τέλης Τύμπας, Σπύρος Τζόκας και Γιάννης Γαρύφαλλος, «Το μεγαλείτερον υδραγωγείον της 

Ευρώπης: Αντιπαραθετικοί υπολογισμοί μηχανικών για την Αθήνα και την ύδρευσή της», στο Λ. 

Σαπουνάκη-Δρακάκη (επιμ.), Η Ελληνική πόλη στην ιστορική προοπτική, Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Αστεακής Ιστορίας, (Αθήνα: Διόνικος, 2005), 209-219 
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ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ 

 

«Ιησουίται! Θέλετε λοιπόν να βλέπετε τους εργάτας ρακένδυτους και πειναλέους 

εστερημένους των πάντων και τείνοντας προς υμάς επαίτιδα χείρα; Αχάριστοι 

ανθρωπίσκοι! Τόσω επωρώθη η καρδία σας και ετυφλώθη η διάνοιά σας; […] Αν οι 

νεήλυδες συντάκται της «Παλιγγενεσίας» ελησμόνησαν τόσον ενωρίς την οικογενειακήν 

αυτών πενίαν, η κοινωνία ο αλάνθαστος ούτος γνώμων κάλλιστα γνωρίζει αυτούς. Μέχρι 

χθες ακόμη ο πατήρ αυτών απλούς και άτεχνος πιεστής του εθνικού τυπογραφείου 

προσλιπαρών, κολακεύων, υβρίζων, εγκωμιάζων, κλαίων, θρηνών κατόρθωσε δια της 

«Παλιγγενεσίας» να αναδειχθή πλούσιος κτηματίας. Έπρεπε ο πατήρ των να σύρη ακόμη 

το πιεστήριον του εθνικού τυπογραφείου δια να διδαχθώσιν οι αυθάδεις παίδες αυτού, 

αν σήμερον δύναται να εξερκέση εις μίαν οικογένειαν τρίδραχμον ημερομίσθιον; Έπρεπε 

να μη ήρχετο δια της «Παλιγγενεσίας» η αφιλότιμος αφ’ ενός προς τινας πολιτευομένους 

προσλιπάρησις και αφ’ ετέρου αφίετο εις τας ιδίας αυτού δυνάμεις ο Αγγελόπουλος 

πιεστής, δια να εβλέπομεν σήμερον αν ήρκει ο μισθός του να εκθρέψη, σπουδάση και 

αποστείλη και εις αυτήν την Ευρώπην τα τέκνα του!».15 

Το κείμενο αυτό το υπέγραφε το 1882 ο εργάτης τυπογράφος Γρηγόρης 

Πικατώρης στην εφημερίδα Νέαι Ιδέαι ενάντια στο άρθρο του νέου Κωνσταντίνου 

Αγγελόπουλου, γιου του εκδότη της εφημερίδας Παλιγγενεσίας Ιωάννη. Η 

Παλιγγενεσία στρεφόταν ενάντια στις πρώτες απεργίες των συντεχνιών των 

τυπογράφων, των ραφτεργατών και των υποδηματοποιών, που είχαν τότε ξεσπάσει 

στην Αθήνα επί κυβερνήσεως Χαρίλαου Τρικούπη.16 Ο εργάτης διατεινόταν ότι ο 

Ιωάννης Αγγελόπουλος, για πολλά χρόνια, μέσα από τις σελίδες της Παλιγγενεσίας, 

«ελιβάνιζε δια κέρδη και παροχάς» για πολλούς πολιτικούς. Στήριζε αρχικά τον 

Κουμουνδούρο, έγραφε η εφημερίδα, «ον υπηρέτησαν φανατικώτατα χάριν 

αφιλοκερδών διαθέσεών των, ύβρισαν δε κατόπιν αφιλοτίμως, διότι δεν εθεράπευσε τας 

απαιτήσεις των», μετά υποστήριζε τον Τρικούπη, «όστις δια της υποσχέσεως δημοσίων 

θέσεων ενισχύει και κρατύνει τους ευγενείς αγώνας». Ο Πικατώρης ισχυριζόταν ότι οι 

Αγγελόπουλοι ήθελαν οι εργάτες να παραμείνουν «αμέτοχοι της προόδου, να μη 

                                                           
15 Γρηγόρης Πικατώρης, «Απάντησις τη «Παλιγγενεσία». Κύριε Συντάκτα των Νέων Ιδεών», Νέαι Ιδέαι 

(29/9/1882), 6. 
16 Για τον Μοσκώφ οι απεργίες αυτών των συντεχνιών και οι απεργίες λίγους μήνες αργότερα στα 

μεταλλεία Λαυρίου θεωρούνται ως οι απαρχές του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Κωστής 

Μοσκόώφ, Εισαγωγικά στην ιστορία του κινήματος της εργατικής τάξης. Η διαμόρφωση της εθνικής και 

κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, (Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1988), σελ. 180-181.  
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προτιμώσι το καλόν ένδυμα, το ωραίον υπόδημα, τον κομψόν εντόπιον πίλον […] αλλά 

να φορώμεν τσαρούχια, αντί πίλου σκούφια και αντί ενδυμάτων φύλλα συκής». Ο 

τυπογράφος σχολίαζε ότι αυτή ήταν και η ενδυμασία του Ιωάννη Αγγελόπουλου πριν 

φθάσει από την επαρχιακή Τρίπολη στην πρωτεύουσα και διερωτάτο: «Διατί απέβαλε 

την επιχώριον ενδυμασία του και δεν δίδει αυτός το παράδειγμα; Διατί δεν ενδύει τα 

τέκνα του τουλάχιστον;».17 

Πατέρας του Ηλία Αγγελόπουλου ήταν ο τυπογράφος που σχολίαζε η 

εφημερίδα: ο Ιωάννης Γ. Αγγελόπουλος. Ο Ιωάννης γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1810 

και καταγόταν από την γενιά των Αγγελόπουλων της Δημητσάνας.18 Από τους 

γενάρχες της οικογένειας θεωρείται πως είναι ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Γρηγόριος Ε΄ που το λαϊκό του όνομα ήταν Γεωργάκης Αγγελόπουλος. Ο Ιωάννης 

ίδρυσε την εφημερίδα Παλιγγενεσία, η οποία εκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1862, με 

την εκδίωξη του Όθωνα από την Ελλάδα. Η έκδοση της εφημερίδας συνεχίστηκε 

αδιάλειπτα έως το τέλος του 1899.19 Φαίνεται ότι ο Ιωάννης Αγγελόπουλος είχε φτάσει 

στην Αθήνα από την Τρίπολη στη δεκαετία του 1840, για να εργαστεί ως τυπογράφος 

στο Βασιλικό Τυπογραφείο. Αποκτώντας περιουσία γύρω στα 1855, πρέπει να ίδρυσε 

το δικό του λιθογραφείο στην οδό Αθηνάς, στο κέντρο της πρωτεύουσας.20 Παράλληλα 

πρέπει να ξεκίνησε να επενδύει και σε γη. Από το 1862 και λόγω της έκδοσης της 

εφημερίδας μετονομάστηκε πιθανόν σε τυπογραφείο της Παλιγγενεσίας. 

                                                           
17 Πικατώρης, «Απάντησις», σελ. 6. 
18 Τα βιογραφικά λεξικά γράφουν γενικώς τον 19ο αιώνα ως ημερομηνία γέννησης του Ιωάννη 

Αγγελόπουλου. Στην έρευνά μας βρήκαμε ότι γεννήθηκε το 1810. Η αναζήτηση στοιχείων της 

οικογενείας Αγγελόπουλου και του ίδιου του Αγγελόπουλου ήταν δύσκολη, δεδομένου ότι δεν έχει 

διασωθεί κάποιο αρχείο. Μια από τις σημαντικές πηγές που αξιοποιήσαμε βασικές πληροφορίες και μας 

οδήγησαν στα συμπεράσματα σχετικά με τα βιογραφικά στοιχεία της οικογένειας και του ίδιου 

αντλήσαμε από το Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας Α΄ Κοιμητηρίου του Δήμου 

Αθηναίων: Αρχείο Τάφων: Φάκελος Θανάτων Έτους 1932 και Τομέας 4ος, Τάφος 451: Οικογένειες 

Αγγελόπουλου-Σκλάβου. 
19 Γεώργιος Ι. Καρβέλας, Η Δημητσάνα και τα τέκνα της: Τα τέκνα της Δημητσάνης, Η αγροτική περιοχή 

της Δημητσάνης, Τόμος Β΄, (Αθήναι: Αδελφότης Δημητσανιτών: «Γρηγόριος Ε΄», 1978), σελ. 19-26, 

Γεώργιος Ι. Καρβέλας, Η Δημητσάνα και τα τέκνα της: Ιστορία της Δημητσάνης, Μνημεία της Δημητσάνης. 

Τόμος Α΄ (Αθήναι: Αδελφότης Δημητσανιτών, 2000), σελ. 200-226, Γεώργιος Ιωάννου Αγγελόπουλος 

στο Βιογραφίαι Ζώντων Καθηγητών: Επιτίμων και τακτικών, Πρυτανεία Β΄ Γεωργ. Ιω. Αγγελόπουλου 

(1919-1920), Τόμος 2ος, (Εν Αθήναις: Εθνικό & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, Τυπογραφικά 

καταστήματα Ταρουσόπουλου 1920), σελ. 47-48, Θεόδωρος Γεώργιου Αγγελόπουλος στο Βιογραφίαι 

Ζώντων Καθηγητών: Επιτίμων και τακτικών, Πρυτανεία Β΄ Γεωργ. Ιω. Αγγελόπουλου (1919-1920), 

Τόμος 2ος, (Εν Αθήναις: Εθνικό & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, Τυπογραφικά καταστήματα 

Ταρουσόπουλου 1920), σελ. 80-81, Γεώργιος Χριστόπουλος και Ιωάννης Μπαστιάς, Παγκόσμιο 

Βιογραφικό Λεξικό: ΑΑ΄-Αριστόμαχος, (Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1990), σελ. 37-38. 
20 Ανώνυμος, «Επιγραφαί Ανέκδοτοι», Αθηνά (28/8/1855), 3. Η πρώτη πληροφορία που εντοπίσαμε ως 

προς την έκδοση φυλλαδίου του Αρχαιολογικού Συλλόγου από το Τυπογραφείο και το Λιθογραφείο Ιω. 

Αγγελόπουλου που είχε γραφείο στην οδό Αθηνάς. 



14 

 

Στο τυπογραφείο της Παλιγγενεσίας ο Ιωάννης Αγγελόπουλος εξέδωσε και 

πληθώρα νομικών εκδόσεων, πολιτικών και θεολογικών μελετών, μεταφράσεων 

λογοτεχνικών έργων, καθώς επίσης και μελετών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

Το τυπογραφείο της Παλιγγενεσίας κάλυψε μια μεγάλη περίοδο συνεχούς 

δραστηριότητας στον εκδοτικό χώρο, από τα μέσα του 19ου έως και τις πρώτες δύο 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η οικογένεια του Ιω. Αγγελόπουλου, μαζί με άλλες δύο-τρεις 

παραδοσιακές εκδοτικές οικογένειες, όπως του Ανέστη Κωνσταντινίδη, του 

Σακελλαρίου κλπ, ανέλαβε πολλές από τις εκδόσεις της ακαδημαϊκής και όχι μόνο 

κοινότητας.21 Σύζυγός του ήταν η Βασιλική (1828-1919).22 Ο Ιωάννης Αγγελόπουλος 

πέθανε στην Αθήνα το 1887. 

Ο Ηλίας Αγγελόπουλος είχε τέσσερις αδερφούς, όλοι με σημαντική 

δραστηριοποίηση στην ακαδημαϊκή, πολιτική, νομική και στρατιωτική αρένα, από το 

τελευταίο τέταρτο του 19ου έως τα μέσα του επόμενου αιώνα. Τον Γεώργιο που ήταν 

νομικός, τον Κωνσταντίνο που ήταν πολιτικός, τον Επαμεινώνδα που ήταν δικαστής, 

και τον Κωνσταντίνο που ήταν αξιωματικός του στρατού.23  

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Ηλία ήταν ο Γεώργιος, ο οποίος γεννήθηκε στην 

Αθήνα το 1852. Μέχρι και την Α΄ Γυμνασίου ήταν μαθητής στο ιδιωτικό σχολείο του 

Κρητικού Μιχαήλ Π. Περίδου, ενώ ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 

Γυμνάσιο της Πλάκας. Στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(1870-1875) και εν συνεχεία πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι μέχρι το 1878.24 Μετά 

από τη Γαλλία μετεκπαιδεύτηκε στο διοικητικό δίκαιο στο Λονδίνο και στην Βιέννη. 

Το 1880, με την επιστροφή του στην Ελλάδα, έγινε υφηγητής Δημοσίου Δικαίου στο 

Εθνικό Πανεπιστήμιο, ενώ το 1883 διορίστηκε καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή 

                                                           
21 Χριστόπουλος,  Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 38. 
22 Την ημερομηνία γέννησης και θανάτου της μητέρας του Ηλία, Βασιλικής την πληροφορούμαστε από 

τον οικογενειακό τάφο των Αγγελόπουλων Αρχείο Τάφων. 
23 Για τον Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε το 1853 και πέθανε στην Αθήνα το 

1922. Παντρεύτηκε την Πεκιώ (1863-1969). Από την έρευνα που έχουμε διεξάγει έχουμε βρει ότι ήταν 

Εφέτης, αντιβενιζελικός και είχε στενές επαφές με τον επιφανή βουλευτή του κόμματος των 

Εθνικοφρόνων και αργότερα Υπουργό, οικονομολόγο Γεώργιο Πεσματζόγλου. Εθνικό Λογοτεχνικό και 

Ιστορικό Αρχείο: Αρχείο Ε. Βενιζέλου Φ. 12: Επιστολή του Ε. Αγγελόπουλου προς το Γ.Πεσμαζόγλου 

σχετικά με την αντιπαλότητα βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Επιστολή: Επαμεινώνδας Ι. 

Αγγελόπουλος, «Αγαπητέ Γεώργιε», 24Αυγούστου/7Σεπτεμβρίου 1919.  

Για τον τέταρτο αδερφό Κωνσταντίνο γνωρίζουμε μόνο ότι ήταν αξιωματικός του στρατού και 

σκοτώθηκε στους Β΄ Βαλκανικούς Πολέμους στη Μάχη Κιλκίς-Λαχανά (19-21 Ιουνίου 1913). Γιος 

αυτού του Κωνσταντίνου, ήταν ο Μάριος Αγγελόπουλος που γεννήθηκε το 1909 στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου και πέθανε στην Αθήνα το 1995.Ο Μάριος Αγγελόπουλος θεωρείται από τους 

σημαντικότερους ζωγράφους, σκηνογράφους και ενδυματολόγους στο Ελληνικό Θέατρο και στον 

Ελληνικό κινηματογράφο. Τα έργα του βραβεύθηκαν σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Χριστόπουλος,  Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 38. 
24 Γεώργιος Ιωάννου Αγγελόπουλος στο Βιογραφίαι Ζώντων Καθηγητών, σελ. 47-48. 
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Ευελπίδων, όπου δίδάσκε Ποινικό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο Πολέμου. Το 1881 

παντρεύτηκε την Αμαλία Αφεντούλη (1856-1931), κόρη του Θεόδωρου Αφεντούλη, 

καθηγητή Φαρμακολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Απέκτησαν πέντε παιδιά, τον 

Ιωάννη (1881-1900), τον Θεόδωρο (1883-1981), την Πολυξένη (1887-1969), την 

Ελένη και την Μαγδαληνή ή Λιλίκα.25 Το 1887 προτάθηκε παμψηφεί να αναλάβει ως 

έκτακτος καθηγητής την έδρα του Διοικητικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του 

Εθνικού Πανεπιστημίου και το 1890 διορίστηκε τακτικός στην ίδια έδρα. Την έδρα 

αυτή την κατείχε έως το 1923 και δεν απολύθηκε με τις εκκαθαρίσεις καθηγητών το 

1910.26 Το 1898 ήταν ήδη διευθύνων σύμβουλος της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος.27 Από το 1902 έως το 1905 δίδαξε Πολιτική Οικονομία στο Σχολείο 

Βιομηχάνων Τεχνών.28 Μέχρι το 1919 διετέλεσε τέσσερις φορές κοσμήτωρ της 

Νομικής Σχολής και μεταξύ των ετών 1917-1918 και 1919-1921 διετέλεσε πρύτανης 

του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ο Γεώργιος Αγγελόπουλος εξέδωσε πρωτότυπες 

εργασίες και υπήρξε βασικός διαμορφωτής του κλάδου της δημοσίου δικαίου στην 

Ελλάδα.29 Μεταξύ των ετών 1906-1908 και 1911-1913 διετέλεσε μέλος του εποπτικού 

                                                           
25 Τα αποσπασματικά βιογραφικά στοιχεία που υπάρχουν για τον Γεώργιο αναφέρουν ότι είχε 4 παιδιά. 

Γεώργιος Ιωάννου Αγγελόπουλος στο Βιογραφίαι Ζώντων Καθηγητών, σελ. 47. Στον οικογενειακό τάφο 

βλέπουμε και ένα άλλο τέκνο, τον Ιωάννη Γεωργίου Αγγελόπουλου (1881-1900), το οποίο επειδή 

πιθανόν πέθανε σε μικρή ηλικία δεν αναφέρεται, επομένως υποθέτουμε ότι ήταν έτερος γιος του 

Γεωργίου. Στον οικογενειακό τάφο βρίσκουμε επίσης και μαθαίνουμε για τον Γεώργιο, την γυναίκα του 

Αμαλία, τον Θεόδωρο, την Πολυξένη, η οποία μάλλον ήταν ανύπαντρη γιατί διατηρεί το πατρικό 

επίθετο. Επίσης βρίσκουμε την Μαγδαληνή η οποία φέρει το επίθετο του συζύγου της Γεωργίου Κ. 

Σκλάβου. Η ίδια πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 1979 αλλά δεν ξέρουμε την ημερομηνία γέννησης της. 

Αρχείο Τάφων. Ο σύζυγός της Γεώργιος  Κ. Σκλάβος, (1886-1976) βρίσκεται και αυτός στο οικ. τάφο 

των Αγγελόπουλο και θεωρείται ότι ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μουσικοσυνθέτες και 

μουσουργούς καθ’ όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα. Γεννημένος στην Βράιλα από έλληνες ομογενείς 

από την Κεφαλονιά επέστρεψε στην Ελλάδα και σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών ενώ υπήρξε αργότερα 

ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και καθηγητής στο Ωδείο Πειραιώς (1924-1968). 

Τάκης Καλογερόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής: από τον Ορφέα έως σήμερα, Τόμος 7 (Αθήνα, 

Γιαλλελής, 1998), σελ. 76-77. 
26 Για τις εκκαθαρίσεις των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο το 1910, βλ. σχετικά: Στρατής Μπουρνάζος 

«Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της ελλάδας του 20ου αιώνα: 

Οι Απαρχές, 1900-1922 Τόμος Α.2. (Αθήνα: Βιβλιόραμα, 1999), 189-281. 
27 Γεώργιος Ι. Αγγελόπουλος, «Η Γενική Πιστωτική Τράπεζα της Ελλάδος», Άστυ (7/10/1898), 4. Στο 

άρθρο της εφημερίδας υπογράφει ως διευθ.σύμβουλος. 
28 Κώστας Μπίρης, Η ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1836-1916. (Αθήναι: Εθνικόν 

Μετσόβιον Πολυτεχνείον,1957), 535. 
29 Ο Γεώργιος Αγγελόπουλος είχε συγγράψει μεταξύ άλλων: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Στατιστική 

Πειραιώς, (Εν Αθήναις: χ.χ.), Γεώργιος Αγγελόπουλος, Περί της τοπικής διοιηκήσεως εν Ελλάδι εν 

συγκρίσει προς την εν Γαλλία και Αγγλία, (Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας Ιω. 

Αγγελοπούλου, 1879), Γεώργιος Αγγελόπουλος, Μαθήματα στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου, 

παραδοθέντα κατά το σχολικόν έτος 1883-1884, (Αθήναι: Δαπάνη της Στρατιωτικής Σχολής των 

Ευελπίδων, 1884), Γεώργιος Αγγελόπουλος, Διοικητικόν Δίκαιον, (Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου 

της Παλιγγενεσίας Ιω. Αγγελοπούλου, 1886), Γεώργιος Αγγελόπουλος, Λόγοι Πανεπιστημιακοί: 

Εισιτήριος εις το μάθημα του Διοικητικού Δικαίου, Περί του σκοπού και των λειτουργιών του κράτους,περί 

της ιστορικής μελέτης των διοικητικών θεσμών, περί της αριστοκρατίας, περί της δημοσίας υπαλληλίας, 

(Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας Ιω. Αγγελοπούλου, 1897), Γεώργιος Ι. 
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συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης και μεταξύ των ετών 1910-1923 μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Από το 1914 έως το 

1920 διετέλεσε μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Υπήρξε μέλος πολλών συλλόγων και εταιρειών, όπως ο Φιλολογικός Σύλλογος 

Παρνασσός. Έδωσε πολλές διαλέξεις με νομικό περιεχόμενο σε δημόσιους χώρους.30 

Τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος το 1914 και 

με τον Σταυρό των Ταξιαρχών του Τάγματος του Γεωργίου του Α΄. Πέθανε το 1935 στην 

Αθήνα. 31 

Σημαντική προσωπικότητα υπήρξε και ο γιος του Θεόδωρος Γ. Αγγελόπουλος 

(1883-1981), ο οποίος ακολούθησε και εκείνος ακαδημαϊκή καριέρα, όπως ο πατέρας 

του.32 Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου, από όπου 

αποφοίτησε το 1905. Από τότε και έως το 1909 σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και 

Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια του Μονάχου, της Χαϊδελβέργης, του Βερολίνου και 

της Φλωρεντίας. Το 1910 διορίστηκε Νομάρχης Λακωνίας, θέση που διατήρησε μέχρι 

                                                           
Αγγελόπουλος, Περί της έννοιας του λαού και έθνους εν τη ελληνική νομοθεσία, (Εν Αθήναις: Εκ του 

τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας Ιω. Αγγελοπούλου, 1899). 
30 Γεώργιος Αγγελόπουλος, «Περί κράτους», Παρνασσός Τ.6 Α.9. (1882), 649-668. 
31 Χριστόπουλος,  Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 37. 
32 Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος είναι σημαντικός σε σχέση με τον Ηλία Αγγελόπουλο, λόγω της φιλίας 

του με τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Ο Μαρκεζίνης στο έργο του Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 

αναφέρεται σε πολλά σημεία της αφήγησης ως πηγή στα χειρόγραφα και στα ανέκδοτα 

απομνημονεύματα του Θ. Αγγελόπουλου. Τα απομνημονεύματα αυτά δεν τα εντοπίσαμε. Παράλληλα, 

ο Μαρκεζίνης αναφέρεται σε μία σημαντική πηγή, την οποία ο Θεόδωρος αξιοποιούσε εκτενώς: Το 

«σπουδαίο» ημερολόγιο του θείου του Ηλία Αγγελόπουλου, το οποίο δυστυχώς και εκείνο δεν 

εντοπίσαμε. Ο Μαρκεζίνης αναφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο για τη σχέση του Αγγελόπουλου 

με τον Ε. Βενιζέλο. Το 1910 όταν ανέλαβε για πρώτη φορά ο Βενιζέλος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο 

κρητικός πολιτικός είχε υποσχεθεί να υπουργοποιήσει τον εκδότη της εφημερίδας Αι Αθήναι και 

βουλευτή Γεώργιο Πωπ. Ο Βενιζέλος δεν προέβη στην υπουργοποίησή του και ο Πωπ από την 

εφημερίδα του ασκούσε δριμεία κριτική σε αυτόν. Την σχέση των δύο ανδρών επεχείρησε να 

αποκαταστήσει και να τους συμφιλιώσει ο φίλος και των δύο Ηλίας Αγγελόπουλος. Σύμφωνα με τα 

απομνημονεύματα του Θ. Αγγελόπουλου, από τα οποία αντλεί τις πληροφορίες για το περιστατικό ο 

Μαρκεζίνης, οι τρεις άντρες συναντήθηκαν σε μπαρ του Παλαιού Φαλήρου τον Νοέμβριο του 1910. Ο 

Βενιζέλος εξέφραζε την θλίψη του για το περιστατικό στου δύο άνδρες κατανοώντας πόσο ο Πωπ  τον 

είχε βοηθήσει πριν ακόμα φτάσει στην Ελλάδα από την Κρήτη. Ωστόσο υποστήριζε ότι ήταν πολιτικά 

για εκείνον δύσκολο να του αναθέσει υπουργείο εκείνη την εποχή και ότι οι πιέσεις από τον Σύνδεσμο 

ήταν μεγάλες. Όταν έφυγε ο Βενιζέλος, ο Πωπ εκμυστηρεύτηκε στον Αγγελόπουλο ότι ήταν πολλή 

μεγάλη η προσβολή και ότι δύσκολα θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο ανδρών. Ο 

Πωπ είχε δώσει σημαντικές μάχες μέσα από την εφημερίδα του κατά του παλαιοκομματισμού. Από 

εκείνη την εποχή και μετά ο Πωπ ήταν σταθερά αντιβενιζελικός. Ο Πωπ ήταν εκείνος που έδωσε το 

όνομα Κόμμα Φιλελευθέρων στο κόμμα του Βενιζέλου το 1910 ενώ το 1915 ονομάτισε και το 

αντιβενιζελικό κόμμα του Δημητρίου Γούναρη Κόμμα Εθνικοφρόνων. Βλ. σχετικά: Σπύρος 

Μαρκεζίνης. Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος. Τόμος τρίτος (1909-1922), (Αθήναι: Εκδόσεις 

Πάπυρος), σελ. 113-114 και την γενικότερη τάση: Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η βενιζελογενής 

αντιπολίτευση στο Βενιζέλο και η πολιτική ανασύνταξη του αστισμού στο μεσοπόλεμο» στο Γ. 

Μαυρογορδάτος και Χ. Χατζηισώφ (επιμ.) Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 

1988), 439-458. 
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το 1911. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Νομάρχης Κυκλάδων, μέχρι το 1913. Στο τέλος 

των Βαλκανικών Πολέμων και την προσάρτηση της Θεσσαλονίκης διορίστηκε 

διοικητικός Επίτροπος Χαλκιδικής και μεταξύ των ετών 1913-1914, διευθυντής 

Εσωτερικής Διοίκησης και Γεωργίας στην Μακεδονία. Μεταξύ του 1914 και 1915 

ήταν αναπληρωτής του Γενικού Διοικητή Ηπείρου και παράλληλα Νομάρχης 

Ιωαννίνων. Το 1915 επέστρεψε στην Αθήνα και  διορίστηκε Τμηματάρχης Α΄ τάξεως 

στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1918. Από τότε διορίστηκε 

έκτακτος καθηγητής στην ίδια έδρα με τον πατέρα του, Γεώργιο, εκείνη του 

Διοικητικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου. Μετά από την 

αποχώρηση του πατέρα του έγινε τακτικός καθηγητής στην ίδια έδρα μέχρι το 1938. 

Το 1929 εισήλθε στην πολιτική σκηνή ως σύμβουλος επικρατείας (μέχρι το 1935) ενώ 

από τότε μέχρι το 1941 ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου του βασιλιά Γεωργίου 

του Β΄. Δημοσίευσε πολλές μελέτες για το δημόσιο δίκαιο και την ιστορία του. 

Παρασημοφορήθηκε με τον Σταυρό των Ιπποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος 

το 1912. Πέθανε στις 10 Μαΐου του 1981.33 

Άλλος αδερφός του Ηλία ήταν ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1855. Σπούδασε στη Νομική Σχολή στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και 

μετεκπαιδεύτηκε στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του 

Βερολίνου. Στις αρχές του 1880 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να γράφει στην 

εφημερίδα της οικογένειας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, το 1887, ανέλαβε την 

διεύθυνση και την έκδοσης της Παλιγγενεσίας καθώς και την εκδοτική επιχείρηση Ιω. 

Αγγελοπούλου. Ο Κωνσταντίνος ασχολήθηκε εντατικά με την πολιτική, ενώ η πολιτική 

του δραστηριοποίηση θεωρείται αντιφατική.34 Διετέλεσε βουλευτής Αττικοβοιωτίας 

(1895-1936) για πολλά χρόνια, με διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς. Κατά 

την διάρκεια της βουλευτικής του θητείας απομακρυνόταν πολλές φορές από την 

κομματική γραμμή. Ο Αγγελόπουλος άλλοτε δήλωνε βαθιά αντιβασιλικός και άλλοτε 

υπέρμαχος του βασιλιά.35 Μέχρι τον θάνατο του Δηλιγιάννη, το 1905, ο Κωνσταντίνος 

                                                           
33 Αρχείο Τάφων, Θεόδωρος Γεώργιου Αγγελόπουλος, στο Βιογραφίαι Καθηγητών, σελ. 80-81, 

Χριστόπουλος,  Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 38, Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην 

Ελλάδα 1821-1936, Τ. Β΄ (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2004), σελ. 1276.  
34  Ο Hering τον αποκαλεί «θερμοκέφαλο». Hering, Πολιτικά Κόμματα, σελ. 1098. 
35 Εκλέχθηκε βουλευτής Αττικής στην ΙΔ΄ Βουλή (16/4/1895-9/12/1898, στην ΙΣΤ΄ Βουλή (17/11/1902-

22/12/1904), στην ΙΖ΄Βουλή (20/2/1905-1/2/1906), στην ΙΗ΄ Βουλή (12/11/1908-25/3/1910) στην θέση 

του αποβιώσαντος Αθανασίου Μουτζόπουλου, στην Α΄ Αναθεωρητική Βουλή (8/8/1910-12/10/1910). 

Από τις 7/11/1926 έως τις 9/7/1928 εκλέχθηκε βουλευτής Αθηνών στην Α΄ Βουλή όπως και στην Γ΄ 

Βουλή από 26/1/1936 μέχρι την δικτατορία  Μεταξά στις 4/8/1936. βλ. σχετικά: Κωνσταντίνος, Ι. 
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Αγγελόπουλος υποστήριζε φανατικά την πολιτική του Αρκάδα ηγέτη, κυρίως μέσα από 

την Παλιγγενεσία αλλά και αργότερα μέσα από τις διαμάχες του στη Βουλή. Το 1897 

μάλιστα η αντιπαράθεση του με την εφημερίδα Νέαι Ημέραι τον οδήγησε στο 

δικαστήριο. Η αιτία ήταν ότι ο Αγγελόπουλος σχολίαζε σε άρθρα του στην εφημερίδα 

σχετικά με τον αν θα έπρεπε να ενωθεί η Κρήτη με την Ελλάδα και αν θα ήταν σε θέση 

η χώρα να πραγματοποιήσει πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο ρόλος του 

βασιλιά και του Δηλιγιάννη βρισκόταν στον πυρήνα της κριτικής του Αγγελόπουλου, 

παρόλο που ο ίδιος είχε εκλεγεί με το κόμμα του Δηλιγιάννη. Το ποινικό δικαστήριο 

της Λαμίας τον καταδίκασε και εκείνος, πληρώνοντας την εγγύηση, δεν 

φυλακίστηκε.36  

Το 1903 έχασε στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας από τον Σπυρίδωνα 

Μερκούρη, ηγετικό στέλεχος των βασιλοφρόνων.37 Με την άνοδο του Βενιζέλου 

φαίνεται ότι απομακρύνθηκε προσωρινά από την κεντρική πολιτική αρένα. Από τις 17 

Μαρτίου 1922 μέχρι τις 8 Μαρτίου 1923 διετέλεσε πρόεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Το 1926 εκλέχθηκε βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη 

στην οικουμενική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη. Στην κυβέρνηση Ζαΐμη ανέλαβε 

Υπουργός Δικαιοσύνης από τις 4 Δεκεμβρίου 1926 έως τις 17 Αυγούστου 1927, οπότε 

και απομακρύνθηκε λόγω ανασχηματισμού. Στις βουλευτικές εκλογές της 3 

Οκτωβρίου 1932 εκλέχθηκε βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο διαδέχθηκε 

στην εξουσία το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ελευθέρου Βενιζέλου. Ο Κωνσταντίνος 

Αγγελόπουλος ανέλαβε ως Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Παναγή 

Τσαλδάρη μέχρι και την πτώση της στις 16 Ιανουαρίου 1933.38 Στην δικτατορία του 

Μεταξά εξορίστηκε για την αντιδικτατορική του δράση.39 Τα κείμενα του 

Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου είναι πολλά, λόγω της συμμετοχής του στα κοινά. 

                                                           
Αγγελόπουλος, Πολιτικοί Αγώνες 1892-1932, Τ. Α΄ και Β΄, (Αθήναι: Πυρσός, 1932), Χριστόπουλος,  

Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 38. 
36 Βλ. ενδεικτικά: Ανώνυμος, «Η καταδίωξις του βουλευτού  Αγγελόπουλου», Σκριπ (14/4/1898), 2. και 

Ανώνυμος, «Η δίκη του Αγγελόπουλου», Σκριπ (21/5/1898), 2.  
37 Ανώνυμος, «Η εκλογική κίνησις εν Αθήναις και Πειραιεί», Εμπρός (6/9/1903). 
38 Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του Εμμ.Τσουδερού Διοικητή τότε της Τράπεζας της Ελλάδος  προς 

τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο με την οποία τον ενημέρωνε  για την ατυχή επιλογή 

της κυβέρνησης Τσαλδάρη να τοποθετήσει τον Αγγελόπουλο ως Υπουργό Οικονομικών, Ο Τσουδερός 

υποστήριζε  ότι ο Αγγελόπουλος στην θέση αυτή θα σήμαινε και  σύγκρουση με τον Διεθνή Έλεγχο και 

την Τράπεζα της Ελλάδος, και πιθανόν και με άλλες Τράπεζες. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου 

Βενιζέλου: Φακελος 347. Εμμ. Τσουδερός, «Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε», 3 Οκτωβρίου 1932. 
39 Χριστόπουλος,  Μπαστιάς, Βιογραφικό Λεξικό, σελ. 38. 
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Συμμετείχε σε διάφορες συλλογικότητες. Θεωρείται ότι υπήρξε o Μέγας Διδάσκαλος 

της τεκτονικής στοάς Πυθαγόρας.40 Πέθανε το 1947.41 

 

 

Ο ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 

 

Αν και όλα τα παιδιά του Ιωάννη Αγγελόπουλου γεννήθηκαν στην Αθήνα, ο 

Ηλίας Αγγελόπουλος γεννήθηκε στην Τρίπολη της Αρκαδίας στις 25 Δεκεμβρίου 1859. 

42Από το 1874 έως το 1877 φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο στην Τρίπολη και το 1877 

εισήχθη στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο γράφτηκε στην Φιλοσοφική 

Σχολή.43  Το 1878 παράτησε τις κλασικές σπουδές του, χωρίς ωστόσο να τις 

αποποιηθεί, και αναχώρησε για σπουδές στο Παρίσι αλλάζοντας τελείως γνωστικό 

αντικείμενο. Στο Παρίσι πήγε με σκοπό να φοιτήσει σε προπαρασκευαστική σχολή 

μηχανικών. Οι σπουδές στη σχολή αυτή διήρκησαν δύο έτη, μέχρι το 1880. Το 1880 

επέστρεψε στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.44 Όταν 

τις ολοκλήρωσε το 1882, ο Αγγελόπουλος επέστρεψε στο Παρίσι για να φοιτήσει στην 

École Nationales des Ponts et Chaussées. Στην «κοιτίδα τότε τόσων μηχανικών των 

Δημοσίων Έργων της Ελλάδος έλαβε αρτίαν επιστημονικήν και τεχνικήν μόρφωσιν η 

                                                           
40 Επιφανές μέλος της ίδιας στοάς ήταν και ο αδερφός του Γεώργιος. Η κουλτούρα της συμμετοχής σε 

τεκτονικές αδελφότητες αποτελούσε συνήθη πρακτική μερίδας της αριστοκρατίας και της αστικής τάξης 

καθ’ όλο τον 19ο αιώνα. Ιστορικά η κοινωνική δικτύωση και η διαμόρφωσης πολιτικών και οικονομικών 

συσχετισμών ή ακόμη η φιλανθρωπία βρίσκονταν ανάμεσα σε άλλα στον πυρήνα δράσης αυτών των 

αδελφοτήτων. Στην αφήγησή μας δεν αναδεικνύουμε αυτόν τον τύπο κοινωνικής δικτύωσης ως 

ερμηνευτικό σχήμα ανάλυσης της κοινωνικής δραστηριότητας φορέων της αστικής τάξης όπως οι 

Αγγελόπουλοι. Απλώς τον επισημαίνουμε ως μια από τις πολλές και τις συνήθεις κοινωνικές πρακτικές 

της αστικής τάξης της εποχής. Βλ. σχετικά, την μοναδική ίσως, πρόσφατη μελέτη για τον τεκτονισμό 

στην ελληνική κοινωνία του 18ου και του 19ου αιώνα: Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός 

στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα. Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, (Αθήνα, Εκδόσεις 

Περίπλους, 2010). Για τους Κωνσταντίνο και Γεώργιο Αγγελόπουλο βλ. σχετικά: Διακεκριμένη έλληνες 

τέκτονες, Μεγάλη στοά της Ελλάδος της http://www.grandlodge.gr 
41 Αρχείο Τάφων. 
42 Νεκρολογία, «Ηλίας Αγγελόπουλος», Έργα Έτος 7ο (30 Μαρτίου 1932), 166, Θ. Χαριτάκης, «Ηλίας 

Αγγελόπουλος (1859-1932)», Τεχνικά Χρονικά Έτος Α΄ Αριθμός 9,  (1 Μαίου 1932), 485-487. 
43 Στην αρχή της ερευνάς μας υποστηρίζαμε ακολουθώντας την νεκρολογία του Χαριτάκη, ότι ο 

Αγγελόπουλος φοίτησε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο στη Νομική, όπως και τα δύο άλλα αδέρφια του.  Από 

έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών βρήκαμε ότι αυτή είναι λάθος πληροφορία και 

ότι φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή: Ιστορικό Αρχείο Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών: Γενικό Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου (1875-1880), σελ. 58-59. 
44 Το Μητρώο του ΤΕΕ συστάθηκε επί προεδρίας Αγγελόπουλου το 1926. Το νούμερο του είναι ο 

αριθμός 6. Την φόρμα του μητρώου την είχε συγγράψει ο ίδιος. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζουμε 

από αυτή την πηγή προέρχονται από τον ίδιο τον Αγγελόπουλο. Οπότε τις θεωρούμε αξιόπιστες. Το 

μητρώο αποτελεί και την μοναδική πηγή που ο Αγγελόπουλος παρέχει βιογραφικά στοιχεία για τον ίδιο.  

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Αρχείο Μητρώων: Αριθμός 6, 

σελ. 1-5. 

http://www.grandlodge.gr/
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οποία όμως δεν απέκλειε την ευρυτέραν ανθρωπιστικήν», σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή 

Χαριτάκη.45 Από την École des Ponts απέκτησε δίπλωμα πολιτικού μηχανικού στις 5 

Ιουλίου 1886, δίπλωμα «ingénieur», όπως ο ίδιος δήλωνε το 1926 στο μητρώο του στο 

ΤΕΕ. Το καλοκαίρι του 1886 επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε 

στην Αθήνα. 46   

Με την επάνοδό του στην Ελλάδα εργάστηκε ως μηχανικός και ως 

νομομηχανικός  δημοσίων κα δημοτικών έργων μέχρι  το 1900. Στις 8 Οκτωβρίου του 

1886 διορίστηκε επαρχιακός μηχανικός, «επί του τμήματος της εξωτερικής Οδοποιίας 

Αττικής».47 Στη θέση αυτή εργάστηκε μέχρι τις αρχές του 1887. Τότε ανέλαβε την 

διεύθυνση της Υπηρεσίας των Υδραυλικών Έργων του Δήμου Αθηναίων. Φαίνεται ότι 

μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προβιβάστηκε σε νομομηχανικό Α΄ τάξης, αφού 

στην διευθυντική αυτή θέση μπορούσαν να  εργαστούν μόνο οι νομομηχανικοί Α΄ 

τάξης. Ως διευθυντής ήταν επιφορτισμένος με την επίβλεψη του καθαρισμού και την 

επισκευή του ρωμαϊκού Αδριάνειου υδραγωγείου σε περιοχές κοντινές της Αθήνας, 

όπως το Μενίδι, ενώ παράλληλα άρχισε να εκπονεί μελέτες για μικρά υδραυλικά έργα 

του δήμου.48  

Στα τέλη Ιανουαρίου του 1887, ο Αγγελόπουλος, 27 ετών τότε, «μνήμων του 

πατρικού παραδείγματος», επεχείρησε να συσπειρώσει τους έλληνες μηχανικούς 

εκδίδοντας το περιοδικό Μηχανική Επιθεώρησις.49 Από τις αρχές του μήνα, η 

Παλιγγενεσία διαφήμιζε την πρόσκληση του Αγγελόπουλου για την αναζήτηση 

συνεργατών σε περιοδικό μηχανικών που σύντομα θα ξεκινούσε η έκδοσή του.50 Στο 

περιοδικό άρχισε να παρουσιάζει τεχνικές μελέτες για διάφορα ζητήματα, δικές του ή 

άλλων μηχανικών. Σκοπός του ήταν να συγκροτήσει μια κοινότητα επιστημόνων 

μηχανικών. Στη Μηχανική Επιθεώρηση παρουσίασε για πρώτη φορά τη μελέτη για την 

κατασκευή ενός μακρού υδραγωγείου από τη λίμνη Στυμφαλία της Πελοποννήσου με 

σκοπό να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης της Αθήνας και του 

                                                           
45 Χαριτάκης, «Αγγελόπουλος», σελ. 485-487. 
46 Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Αρχείο Μητρώων: Αριθμός 

6, σελ. 1-5. 
47 Αγγελόπουλος Ηλίας, 08/10/1886, και Αρ ΦΕΚ.12/7/88, βλ. αντίστοιχα: Δημόσια Υπηρεσία, 

«Τοποθέτησις Πολιτικών Μηχανικών», Μηχανική Επιθεώρησις Έτος 1ο (1887), 21 και Δημόσια 

Υπηρεσία, «Πολιτικοί Μηχανικοί», Μηχανική Επιθεώρησις Έτος 2ο (1888).  
48 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Διάλεξις εν τη αιθούση της Λέσχης Επιστημόνων τη 23 Φεβρουαρίου 1922, 

περί υδρεύσεως δι’ υδατοφραγμάτων», Αρχιμήδης Έτος 23ο Αριθμός 7 (Ιούλιος 1922), σελ. 50. 
49 Χαριτάκης, «Αγγελόπουλος», σελ. 485-487. Για το περιοδικό Μηχανική Επιθεώρησις βλέπε ειδικά: 

Κεφάλαιο 2.  
50 Ανώνυμος, «Παρακαλούνται», Παλιγγενεσία (15/1/1887), 4.  
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Πειραιά. Ταυτόχρονα, υποστήριζε την επισκευή και τη συντήρηση του ρωμαϊκού 

Αδριάνειου υδραγωγείου, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των Αθηναίων.51  

Το Αδριάνειο είχε αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 να φαίνεται σε 

διάφορες τοποθεσίες της Αττικής με τις αρχαιολογικές ανασκαφές που 

πραγματοποιούσαν οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές. Ο Αγγελόπουλος παρουσίαζε 

το αρχαίο υδραγωγείο ως το ελληνικό ισοδύναμο της νεώτερης δυτικής τεχνολογίας.52 

Παρείχε στη μελέτη του την ιστορική ερμηνεία του Αδριάνειου ως καθοριστικού 

φορέα παρελθόντος του αστικού μεγαλείου, μεγαλείου μελλοντικού μιας Αθήνας που 

θα διαμορφωνόταν από την ύδρευσή της από ένα νεωτερικό, δικού του σχεδιασμού, 

υδραγωγείο.53 Η εργασία αυτή εκδόθηκε και σε αυτοτελή έκδοση το ίδιο έτος ενώ 

έλαβε επαινετικές κριτικές από τον ημερήσιο τύπο της εποχής και ιδίως από την 

οικογενειακή εφημερίδα Παλιγγενεσία.54 Η μελέτη του Αγγελόπουλου για το δίκτυο 

ύδρευσης της Αθήνας και του Πειραιά ήταν καθοριστική για την προσωπική του ζωή 

για δύο λόγους. Αφενός, με αυτή την παράλληλη ενασχόληση και μελέτη της 

αρχαιότητας, διαμόρφωνε πολλές φορές την ρητορική του για να πείσει και με αυτό 

τον τρόπο την κοινότητα των μηχανικών ως προς τις τεχνικές του επιλογές. Αφετέρου, 

η μελέτη των αρχαίων πηγών τον συντρόφευσε μέχρι το θάνατό του, ανοίγοντάς του 

δρόμους για την ισότιμη επικοινωνία του με άλλες κοινότητες, διαφορετικού πεδίου 

από τους μηχανικούς και τους φυσικούς επιστήμονες, όπως των αρχαιολόγων, ελλήνων 

ή ξένων. Όπως έγραφε ο Χαριτάκης στη νεκρολογία του, ο Αγγελόπολος «έχων 

πάντοτε προ αυτού τους αρχαίους συγγραφείς διήνθιζε τους λόγου του δι’ επικαί ων 

παρενθέσεων αντλών ο ίδιος εξ αυτών κανόνας δράσεως».55 

Τον Σεπτέμβριο του 1888 ο Αγγελόπουλος διορίστηκε καθηγητής στο Σχολείο 

Βιομηχάνων Τεχνών. Ήταν η εποχή που οι καθηγητές των τεχνικών μαθημάτων στο 

Σχολείο προέρχονταν κυρίως από τις ανώτατες πολυτεχνικές σχολές της Γαλλίας, όπως 

η École Nationale des Ponts et Chaussées. Το Σχολείο τότε ακολούθησε το ρεύμα της 

                                                           
51 Για την πρόταση Αγγελόπουλου βλ. Κεφάλαιο 2 για τα περιοδικά και κεφάλαιο 3 για τις 

αντιπαραθέσεις  για την ύδρευση.  
52 Για την χρήση της αρχαιότητας από τον Αγγελόπουλο για την ύδρευση της Αθήνας βλέπε: Τέλης 

Τύμπας, Τζόκας,  Γαρύφαλλος, «Το Μεγαλείτερον», 209-219.  
53 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Ύδρευσις Αθηνών και Πειραιώς», Μηχανική Επιθεώρησις, Έτος 2ο, Αριθμός 

12 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1888), σελ. 137. Για την ιστοριογραφία του πώς οι μηχανικοί επιχειρούν να προωθήσουν μια τεχνολογία 

αξιοποιώντας μια συγκεκριμένη ερμηνεία της σχέσης της με προηγούμενες τεχνολογίες βλ. Τέλης Τύμπας, «Για την αυθόρμητη ιστορία 

των μηχανικών και την … ιστορία της», Πυρφόρος Τεύχος 7 (2003), 112-114.  
54 Βλ. σχετικά : Αγγελόπουλος Ηλίας Ι., Περί εξυγιάνσεως και υδρεύσεως των Αθηνών. Αθήναι: 1887. 

Ανώνυμος, «Βιβλία και εφημερίδες», Εβδομάς (21/11/1887), 8. 
55 Χαριτάκης, «Αγγελόπουλος», σελ. 485-487. 
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εποχής, σύμφωνα με το οποίο ο γαλλικός πολιτισμός και η μαθηματικοποίηση των 

τεχνικών σπουδών, όπως αυτές του μηχανικού, αποτελούσαν πρότυπο για την ελληνική 

τεχνική εκπαίδευση. Στο πολυτεχνικό σχολείο δίδαξε το μάθημα της Οικοδομικής έως 

τον Ιανουάριο του 1890, ενώ το 1897 διορίστηκε πάλι, ως καθηγητής  Γεφυροδοποιίας, 

θέση που διατήρησε μέχρι το 1898.56 Στην Μηχανική Επιθεώρηση της εποχής 

διαφήμιζε την επικείμενη έκδοση δικού του πρακτικού εγχειριδίου Γεφυροδοποιίας και 

της Οικοδομικής για τους σπουδαστές του Σχολείου.57 

 Το 1892 η Αρχαιολογική Εταιρεία Βρυξελών έκανε μέλος της τον 

Αγγελόπουλο, για την εργασία του στην ύδρευση και για τις αρχαίες επιγραφές που 

είχε βρει κατά τις εργασίες του στο Αδριάνειο. Ο Αγγελόπουλος είχε παρουσιάσει την 

εργασία του εκεί, εστιάζοντας στο Αδριάνειο υδραγωγείο.58 Το επόμενο έτος ο 

Αγγελόπουλος έγινε εταίρος στην μέση τεχνική επαγγελματική σχολή Ελληνική 

Βιοτεχνική Εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί ένα έτος πριν από τον καθηγητή μαθηματικών 

στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Κυπάρισσο Στέφανο. Ο Αγγελόπουλος θα συμμετείχε 

δυναμικά στην εδραίωση της Εταιρείας στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου 

αιώνα. 59 

Το 1893 πέθανε ο επιφανής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και πρύτανης του 

Εθνικού Πανεπιστημίου Θεόδωρος Αρεταίος. Στη διαθήκη του εγκαθιστούσε ως 

κληρονόμους τον αδερφό του Γεώργιο, τον ανιψιό του Ηλία Ζέγγελη και το 

Πανεπιστήμιο. Στο κληροδότημά που άφηνε στο Πανεπιστήμιο όριζε να αξιοποιηθεί 

αυτό με σκοπό την ίδρυση χειρουργικής και μαιευτικής κλινικής.60 Το Πανεπιστήμιο 

αναζήτησε κατάλληλο οικόπεδο για την ανέγερση νοσοκομείου, το οποίο 

αποφασίστηκε να ανεγερθεί στην Λεωφόρο Κηφισίας. Μετά την αγορά του, το 1894, 

προκηρύχτηκε διαγωνισμός για τον σχεδιασμό του Νοσοκομείου.61 Στον διαγωνισμό 

υποβλήθηκαν εικοσιένα σχέδια. Στα μέσα Μαρτίου 1895, επιτροπή του Πανεπιστημίου 

                                                           
56 Μπίρης, Η ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1836-1916, (Αθήναι: Εθνικόν Μετσόβιον 

Πολυτεχνείον, 1957), σελ 528. 
57 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος και Λ. Βλάσσης, «Αγγελία: Πρακτικόν Εγχειρίδιον Γεφυροδοποιίας», 

Μηχανική Επιθεώρησις Έτος 1ο (1887), 49. 
58 Βλ. ειδικότερα: Ο Αγγελόπουλος είχε Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Αρχαίαι επιγραφαί», Παλιγγενεσία 

(9/5/1889), 1-2, Ανώνυμος, «Αρχαιολογική Εταιρία Βρυξελών», Παλιγγενεσία (23/11/1892), 3, 

Ανώνυμος, ‘Elections: MΜ Paul Errera, MM. E. Angelopoulos et A. Delacre sont nommés membres 

effectifs’, Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles, Τόμος 7ος , (1893), 205.  
59 Για την Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία και τον ρόλο του Αγγελόπουλου σε αυτή βλ. ειδικότερα στα 

επόμενα υποκεφάλαια.  
60 Αναστάσιος Κ. Χρηστομάνος, Λογοδοσίαι. Λόγος απαγγελθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω τη 1 

Φεβρουαρίου υπό Α. Κ. Χρηστομάνου παραδίδοντος την Πρυτανείαν, (Εν Αθήναις: 1896-1897), σελ. 635. 
61 Χρηστομάνος, Λογοδοσίαι, σελ. 636.  
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βράβευσε ως «κράτιστον», σύμφωνα με τον Αναστάσιο Χρηστομάνο, το σχέδιο που 

έφερε στον φάκελο την πρόταση «ου πάνυ γε ράδιον εστον ευρείν, εφ’ ω ουκ αν τις 

αιτίαν έχοι». Ο φάκελος που υπεβλήθη στην Πρυτανεία περιείχε τα ονόματα των 

σχεδιαστών: Ηλία Αγγελόπουλου και Ιωάννη Α. Ιωάννου.62 Ο Γεώργιος Αρεταίος 

αιτήθηκε να μην προκηρυχτεί δημοπρασία για την ανάληψη του έργου αλλά να δοθεί 

απευθείας ανάθεση στον σχεδιαστή και εργολάβο Ηλία Αγγελόπουλο. Ο τότε πρύτανης 

Αναστάσιος Χρηστομάνος αντέδρασε για την διαδικασία και αιτήθηκε να 

πραγματοποιηθεί διαγωνισμός, αφού η πρόταση του Αγγελόπουλου ήταν κατά πολύ 

ακριβότερη από εκείνη που είχαν υπολογίσει στο Πανεπιστήμιο. Τελικά ύστερα από 

διετή δικαστική διαμάχη μεταξύ Αγγελόπουλου και Χρηστομάνου το έργο ανέλαβε να 

οικοδομήσει ο εργολάβος Π. Κρομμύδας υπό την εποπτεία του Ηλία Αγγελόπουλου 

και όπως εκείνος το είχε σχεδιάσει.63 Η κλινική Αρεταίειο του Εθνικού Πανεπιστημίου 

λειτούργησε το 1898.64  

Το 1895 ο Αγγελόπουλος διορίστηκε διευθυντής Υδραυλικών και Λιμενικών 

Έργων του Δήμου Πειραιά και αντίστοιχα του Λιμενικού Ταμείου, θέση που κράτησε 

ως το 1897.65 Το 1896, ο Αγγελόπουλος ανέλαβε να σχεδιάσει τις δύο μόνιμες 

δεξαμενές στον Πειραιά για την επισκευή και τον καθαρισμό των πλοίων σε κάποια 

από τα λιμανάκια του όρμου Κάνθαρο.66 Ένα από τα κύρια μελήματα του 

Αγγελόπουλου ήταν η επιλογή ενός εξ αυτών και η τεχνική πιστοποίηση της 

καταλληλότητας του. Ο Αγγελόπουλος όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Επεχείρησε να 

ιδεολογικοποιήσει την αξία της Κρομμυδαρούς, του απάνεμου ορμίσκου που είχε 

επιλέξει για να κατασκευαστούν οι δεξαμενές. Ο Αγγελόπουλος επεδίωξε στην 

επίσημη μελέτη που θα πρότεινε να αποφύγει το λαϊκό τοπωνύμιο Κρομμυδαρού. 

Αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια του Ιάκωβου Δραγάτση, επιφανούς αρχαιολόγου, 

ο οποίος ανέσκαπτε στον Πειραιά για την εύρεση της επίσημης αρχαίας ονομασίας της 

                                                           
62 Χρηστομάνος, Λογοδοσίαι, σελ. 636.  
63  Για την διαμάχη του Αγγελόπουλου με τον Χρηστομάνο βλ. Χρηστομάνος, Λογοδοσίαι, σελ. 635-

674.  
64 Για το Αρεταίειο και για κάποιες αποσπασματικές αναφορές στον Ηλία Αγγελόπουλο βλ. σχετικά: Δ. 

Αντωνόπουλος, Το Αρεταίειον Νοσοκομείον κατά τα 70 έτη. (Από της θεμελιώσεως (1894) και ενάρξεως 

λειτουργίας τη 16η Αυγούστου 1898 μέχρι του τέλους του 1968), (Αθήναι: Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1969), Ι. Παπαδημητρίου, Αρεταείο: Το πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, 

1898-1998. 100 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία, στην υγεία και στην εκπαίδευση, (Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση, 1998). Στο βιβλίο του Παπαδημητρίου παρουσιάζεται το βραβευθέν αρχιτεκτονικό σχέδιο 

του Ηλία Αγγελόπουλου στην σελίδα 22, το οποίο περιγράφεται ως σχέδιο του Κ. Αγγελόπουλου.   
65 Ανώνυμος, «Επίσημοι πράξεις: Εκ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», Εμπρός (27/7/1897), σελ. 3. 
66  Για τις αντιπαραθέσεις των μηχανικών για τις δεξαμενές του Πειραιώς, βλ. Κεφάλαιο 4.  
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περιοχής. Ο Δραγάτσης είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο.67 Άρχισε 

λοιπόν να μελετά σε βάθος την αρχαία τοπογραφία της περιοχής, θεωρώντας ότι μέσω 

των αρχαίων και σύγχρονων πηγών, θα μπορούσε να διαλευκάνει το μυστήριο της 

ονομασίας Κρομμυδαρού. Πραγματοποιώντας την ιστορικού τύπου έρευνα, 

συνειδητοποίησε ότι και άλλες ονομασίες της περιοχής του Πειραιά ήταν με 

διαφορετικό τρόπο καταγεγραμμένες, πολλές φορές και λάθος, στις σχεδιαστικές 

απεικονίσεις της εποχής.68  

Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ήταν η έκδοση το 1898 εκτενούς μελέτης που 

τιτλοφορούταν Περί Πειραιώς και των Λιμένων αυτού κατά τους αρχαίους χρόνους. Την 

μελέτη αυτή την συνέγραφε ήδη από το 1896, παράλληλα με τον σχεδιασμό των 

δεξαμενών. Ο Αγγελόπουλος υποστήριξε σε αυτή πως πολλοί από τους αρχαίους 

συγγραφείς είχαν υποπέσει σε πλάνη των πηγών, γράφοντας «ασυνειδήτως» και χωρίς 

να προσέχουν τα κατασκευαστικά έργα τόσο στην εποχή της υλοποίησής όσο και στην 

εποχή της ακμής τους. Τα έργα του Πειραιά, λόγω τις κυριαρχίας της περιοχής από 

διαφόρους κατακτητές, υπέστησαν πολλαπλές ανοικοδομήσεις, καταστροφές κλπ. Ο 

Αγγελόπουλος ισχυρίστηκε ότι οι σύγχρονοί του αρχαιολόγοι και ιστορικοί είχαν 

γνώση μόνο των γεγονότων που είχαν συμβεί κατά την αρχαιότητα στον Πειραιά 

(μάχες, ναυμαχίες, πληθυσμιακές μετακινήσεις). Δεν είχαν όμως την ικανότητα να 

ερμηνεύσουν την ιστορική σημασία των διαφόρων τεχνικών  κατασκευών των αρχαίων 

                                                           
67  Ο Αγγελόπουλος με τον Δραγάτση πραγματοποίησαν από κοινού την αρχαιολογική έρευνα στον 

Πειραιά στα νεώρια και σε τμήματα των Μακρών Τειχών ήδη από το 1896. Βλ. ειδικότερα:  Ηλίας Ι. 

Αγγελόπουλος, «Αρχαίαι επιγραφαί», Παλιγγενεσία (9/5/1889) και Ιάκωβος Χ. Δραγάτσης, «Πειραϊκά 

αρχαιολογήματα: Το Σηράγγιον», Εφημερίς (10/08/1896), 2.  

      Η έρευνα μας στον ημερήσιο τύπο από τα τέλη του 19ου αιώνα έχει δείξει την αναπόδραστη σχέση 

της εργασίας των μηχανικών με τους αρχαιολόγους. Και οι δύο ομάδες, έλληνες και ξένοι, 

συνεργάζονταν κυρίως ως προς την ανταλλαγή μηχανημάτων για τις ανασκαφές, γερανών κλπ. Βλ. 

σχετικά: Ανώνυμος, «[Το υπουργείον παιδείας…]», Νέα Εφημερίς (26/9/1887), 1, Ανώνυμος, «Ο ναός 

της Καπνικαρέας», Εφημερίς (25/8/1889), 3-4, Ανώνυμος, «Η κατά Καπνικαρέας μηχανορραφία», 

Εφημερίς (20/9/1889), 3, Ανώνυμος, «[Η εκ των μηχανικών…]», Άστυ (12/11/1898), 3, Ανώνυμος, 

«Κατεδικάσθη εις καταστροφήν ο λόφος του Φιλοπάππου. Τι λέγει ο κ. Καββαδίας. Η κυβέρνησις 

δύναται να σώση τον λόφον, αλλά δεν τον σώζει. Γνώμαι νομομαθών», Ακρόπολις (7/1/1892), 2, 

Ανώνυμος, «Ο ναός της Απτέρου Νίκης, Ακρόπολις (21/1/1899), 4, Ανώνυμος, «[Η επί της στερεώσεως 

του Παρθενώνος…]», Άστυ (25/11/1898), 3, Ανώνυμος, «Η αναστήλωσις του Ερεχθείου», Ακρόπολις 

(10/4/1902), 2, Ανώνυμος, «Τα μυστήρια της αθηναϊκής γης. Υπό την Ρωσικήν Εκκλησίαν μεγάλη 

δεξαμενή και υδραγωγείον. Το αυτοκρατορικόν κληροδότημα. Εκ των γνωστών τα άγνωστα», Εφημερίς 

(10/7/1888), 1-2. Από την εκτενή δευτερογενή βιβλιογραφία ως προς τις αρχαιολογικές ανασκαφές κατά 

τον 19ο αιώνα και την σχέση άλλων κοινοτήτων και ομάδων με αυτές και την αντίστοιχη εθνική 

ιδεολογία ως προς τα υλικά κατάλοιπα βλ. ενδεικτικά: Eleni Bastea, The creation of modern Athens. 

Planning and myth, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), Yiannis Hamilakis, The Nation 

and its Ruins. Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, (Oxford: Oxford University 

Press, 2007). 
68 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Περί Πειραιώς και των λιμένων αυτού κατά τους αρχαίους χρόνους,  (Εν 

Αθήναις: Εν των καταστημάτων της Παλιγγενεσίας, 1898). 
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για τις εμπορικές ή πολεμικές χρήσεις, καθώς και τη φυσιογνωμία της τοποθεσίας που 

είχαν θεμελιωθεί. Αποτιμώντας μεθοδικά το σύνολο των αρχαίων πηγών και 

τεκμηρίων σχετικά με την περιοχή, ο Αγγελόπουλος απεδείκνυε ότι το λαϊκό 

τοπωνύμιο Κρομμυδαρού, την οποία είχε επιλέξει για την κατασκευή των δεξαμενών, 

ήταν ο αρχαίος Κωφών Λιμήν και ότι η ίδια ακριβώς τοποθεσία είχε επιλεχθεί από τους 

αρχαίους Αθηναίους για να εγκαταστήσουν τους νεώσοικους, δηλαδή τους αρχαίους 

χώρους φύλαξης και επισκευής των τριηρών (χώρους παρόμοιας χρήσης με τις μόνιμες 

δεξαμενές).69  

Για να λειτουργήσει λοιπόν ο Αγγελόπουλος ως επαγγελματίας μηχανικός, 

έπρεπε να επιτύχει και ως ερασιτέχνης ιστορικός. Η ιστορική αυτή εργασία του είχε ως 

αποτέλεσμα να γίνει εκείνη την εποχή μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών 

και μέχρι το τέλος της ζωής του να πραγματοποιήσει εκτενείς δημοσιεύσεις και 

διαλέξεις, με τον Δραγάτση ή μόνος του.70 Τα αποτελέσματα της μελέτης του 

αξιοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν από αρχαιολόγους του εξωτερικού, οι οποίοι έγραφαν 

εγκωμιαστικά σχόλια για τον έλληνα μηχανικό.71  

Στις 25 Οκτωβρίου 1898 ο Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος πραγματοποίησε 

στο Φάληρο και στον Πειραιά την πρώτη ημερήσια επιστημονική εκδρομή του ως 

κοινότητα μηχανικών. Ο Ηλίας Αγγελόπουλος προσκλήθηκε από την εφορία του 

                                                           
69 Αγγελόπουλος, Περί Πειραιώς, σελ. 3-4 και 170-173. 
70 Για τα αποτελέσματα των ανασκαφών βλ. Ιάκωβος Δραγάτσης και Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος,  «Περί 

των εν Πειραιεί ανασκαφών», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1899, 

(Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, 1900), 37-41, Ιάκωβος Δραγάτσης και Ηλίας Ι. 

Αγγελόπουλος,  «Ανασκαφή εν Πειραιεί», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 

1900, (Αθήνησιν: Εκ του Τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901), 33-37. 

Για την δημόσια παρουσία σε αρχαιολογικές εταιρείες και συλλόγους του Αγγελόπουλου σχετικά με τις 

ανασκαφές στον Πειραιά και για τη μελέτη του βλ. ειδικότερα: Κ. Γ., «Διαλέξεις εν τω Γερμαν. 

Ινστιτούτω», Παλιγγενεσία (5/3/1898), 2, Ανώνυμος, «Σύλλογος Παρνασσός», Παλιγγενεσία 

(17/3/1898), 3, Ανώνυμος, «Οι πειραϊκοί λιμένες εν τη αρχαιότητι», Παλιγγενεσία (3/3/1898), 2, 

Theophile Homolle, «Οι αρχαίοι του Πειραιώς λιμένες», Ακρόπολις (11/4/1898), 1, Ανώνυμος, «Αι 

μόνιμοι δεξαμεναί», Σκριπ (8/6/1898), 2, Ανώνυμος, «Ανασκαφαί εν τοις αρχαίοις λιμέσι του 

Πειραιώς», Παλιγγενεσία (1/12/1898), 3, Ernest Arthur Gardner, «Οι αρχαίοι του Πειραιώς λιμένες», 

Παλιγγενεσία (23/2/1899), 2, Ανώνυμος, «Εις την Γαλλικήν Σχολήν μια ομιλία περί του λιμένος 

Πειραιώς. Η πολυχρωμία εις τα ανάγλυφα των Δελφών», Νέον Άστυ (12/3/1902), 2. 
71  Η ενασχόληση του Αγγελόπουλου με την αρχαιότητα και με τις απόψεις του για τον αρχαίο Πειραιά 

σχολίαστηκαν και με την έκδοση του βιβλίου του εκείνη την εποχή αλλά και τα επόμενα χρόνια. Βλ. 

ενδεικτικά: E. A. Gardner, ‘Angelopoulos on the Piraeus’. The Classical Review 13:1 (1899), 88, Harold 

Fowler N., ‘Archaeological News’,  American Journal of Archaeology 3:2-3 (1899), 241-277, Édouard 

Ârdaillon, ‘Angélopoulos (E. J). Περί Πειραιώς και των λιμένων αυτού κατά τους αρχαίους χρόνους. 

Athénes, imp. Paligenesia,  1898’.  Revue des études grecues 12:47 (Mai-Juin 1899): 332-333, Paul Baur, 

‘Gardner’s Ancient Athens’,  The Classical Review 18:1 (1904),  89-92, Ανώνυμος, ‘Meeting of the 

Archaeological Institute of America December 29-31, 1903’. American Journal of Archaeology. 8:1 

(1904): 71-92, John Day, ‘The kofos limin (Κωφός Λιμήν), of the Piraeus’, American Journal of 

Archaeology 31:4 (1927), 441-449. Στις κριτικές αυτές ο Αγγελόπουλος απάντησε στον πρόλογο του 

έργου του Ο Αριστοφάνης και αι περί Σωκράτους ιδέαι αυτού, (Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου, 1933).  
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Συλλόγου να ξεναγήσει τους άλλους συναδέλφους του μηχανικούς στα λιμάνια και να 

εξηγήσει επί τόπου τα πολεμικά λιμενικά έργα του Πειραιά στους αρχαίους χρόνους, 

καθώς και να μιλήσει για την τοπογραφία των αρχαίων λιμένων. Όπως ανέφερε στα 

πεπραγμένα ο Κορδέλλας, ο Αγγελόπουλος «προσέθηκε δε εις ταύτα  και τεχνικάς 

πληροφορίας σχετιζομένας προς τα νέα έργα του μεγάλου λιμένος Πειραιώς και της 

κατασκευής τω δύο μεγάλων βραχιονίων, των λιθοδμήτων εν Κωφώ λιμένι δεξαμενών 

και τέλος των υδραυλικών έργων της πόλεως ταύτης».72 

Τον Μάρτιο εκείνου του έτους είχε συγκροτηθεί ο Ελληνικός Πολυτεχνικός 

Σύλλογος, η πρώτη κοινότητα ελλήνων μηχανικών. Ο Αγγελόπουλος υπήρξε 

πρωτεργάτης της θέσπισής του και γενικός γραμματέας του επί μακρόν. Το 1899 

ανέλαβε την έκδοση του περιοδικού του συλλόγου ο Αρχιμήδης. Στο περιοδικό ήταν 

επιμελητής μέχρι το 1905, ενώ μέχρι το 1928 συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης. Ο 

Σύλλογος και το περιοδικό υπήρξαν προνομιακό πεδίο διαμόρφωσης συμμαχιών και 

αντιπαραθέσεων για τον Αγγελόπουλο. Στο κτίριο του Πολυτεχνικού Συλλόγου και 

στις σελίδες του Αρχιμήδη παρουσιάστηκαν και γράφτηκαν αντίστοιχα οι περισσότερες 

από τις μελέτες και απόψεις του Αγγελόπουλου για τα ζητήματα που απασχολούσαν 

αυτόν, τους μηχανικούς και την ελληνική κοινωνία ευρύτερα μέχρι το 1925.73 Φαίνεται 

ότι την ίδια εποχή ο Αγγελόπουλος παντρεύτηκε την Σμαράγδα, τη σύντροφο της ζωής 

του, η οποία γεννήθηκε το 1864 και πέθανε το 1942 στην Αθήνα.74  

Το τέλος του αιώνα έβρισκε τους έλληνες μηχανικούς υπό την σκέπη μιας 

συγκροτημένης κοινότητας και τον Ηλία Αγγελόπουλο έτοιμο να θέσει νέους 

επαγγελματικούς στόχους. Μια νέα εποχή για τους τοπικούς ειδήμονες μηχανικούς 

ξεκινούσε. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Ανδρέας Κορδέλλας, Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος: Λογοδοσία των κατά πρώτου έτους 

πεπραγμένων, 1898, (Εν Αθήναις: Τύποις Καταστημάτων Παλιγγενεσίας, 1899), σελ. 9-10.  
73 Για τον Πολυτεχνικό Σύλλογο, τον Αρχιμήδη και την αρθρογραφία του Αγγελόπουλου στο περιοδικό 

βλ. ειδικά:  Κεφάλαιο 2.  
74  Η γυναίκα του στο πρόλογο του βιβλίου για τον Αριστοφάνη έγραφε ότι είχαν ζήσει πάρα πολλά 

χρόνια μαζί και δεδομένων των ηλικιών και των δύο συμπεραίνουμε ότι πρέπει να παντρέυτηκαν πριν 

το 1900. Για την Σμαράγδα βλ. Αρχειο Τάφων. 
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Ο ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 

 

Στην αλλαγή του αιώνα, ο Αγγελόπουλος, επιτυχημένος μέχρι τότε κρατικός 

μηχανικός, αποφασίζει να εργασθεί ως ιδιώτης μηχανικός. Στα τέλη Ιανουαρίου του 

1900 γνωστοποιείται από την εφημερίδα Σκριπ ότι ο Αγγελόπουλος αποχωρεί από το 

δημόσιο και από τη θέση του νομομηχανικού, ζητώντας επ’ αόριστον άδεια, με σκοπό 

να συμμετάσχει σε νεοσυσταθείσα τεχνική εταιρεία (1901-1912), η οποία θα 

κατασκεύαζε δημόσια και ιδιωτικά έργα κυρίως με οπλισμένο σκυρόδεμα που τότε 

εκείνος εισήγαγε στην ελληνική κοινωνία ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του 

γαλλικού συστήματος Hennebique. Θα μπορούσε να εισέλθει και πάλι σε δημόσια 

υπηρεσία εφόσον εκκενωνόταν η αντίστοιχη θέση νομομηχανικού Α΄ τάξεως.75 

Ωστόσο πρέπει να παρέμεινε στο Δήμο της Καλαμάτας μέχρι και το καλοκαίρι του 

1901. Η εφημερίδα Σκριπ έγραφε ότι, όταν ο Θ. Δηλιγιάννης επισκέφτηκε το λιμάνι, 

ένας από τους εκπροσώπους τη τοπικής κοινωνίας που τον συνόδευε ήταν ο 

Αγγελόπουλος, ως υπεύθυνος μηχανικός Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων του 

Δήμου Καλαμών.76 Το ίδιο έτος ο Αγγελόπουλος έγινε ιδρυτικό μέλος της 

Γεωγραφικής Εταιρείας της Ελλάδος, η οποία είχε σκοπό την προώθηση της 

γεωγραφικής επιστήμης και την διάδοση της διδασκαλίας της. 77  

Ο Αγγελόπουλος είχε εντονότατη επαγγελματική δραστηριότητα σε όλη την 

πρώτη δεκαπενταετία του 20ου αιώνα, υποβάλλοντας μελέτες και κατασκευάζοντας 

τεχνικά έργα ανά την Ελλάδα. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται έργα για τον 

σιδηρόδρομο Αθηνών-Λάρισας-Συνόρων, σχέδια της πόλης των Αθηνών, μελέτες για 

την ύδρευση της Λάρισας σε συνεργασία με τον Δήμο και για την κατασκευή της 

γέφυρας της Αγιάς, διαρρυθμίσεις και υποδομές στο λιμάνι του Βόλου, μελέτη για την 

κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Άραχθο στην Άρτα, κατασκευή του δρόμου 

Βόλου-Πορταριάς.78 Παράλληλα πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο Παρίσι για να 

παρακολουθεί από κοντά οικοδομικά και λιμενικά έργα που πραγματοποιούνταν με 

οπλισμένο σκυρόδεμα, συζητώντας με ξένους συναδέλφους σχετικά με την εμπειρία 

της νέας τεχνολογίας ανοικοδόμησης.79  

                                                           
75 Ο μηχανικός Α. Γεωργιάδης προβιβάστηκε στη θέση του Η. Αγγελόπουλου. Ανώνυμος, «Αποχώρησις 

Νομομηχανικού. Αόριστος άδεια- Προβιβασμός», Σκριπ (21/1/1900), 2. 
76 Ανώνυμος, «Ο κ. Δηλιγιάννης εις τας Καλαμάς», Σκριπ (12/6/1901), 4.  
77 Ανώνυμος, «Η Γεωγραφική Εταιρεία- η χθεσινή συνέλευσις», Εμπρός, (12/03/1901) 3. 
78 Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Αρχείο Μητρώων: Αριθμός 

6, σελ. 1-5 
79 Αγγελόπουλος, «Σιδηροπαγές σκιρροκονίαμα», Αθήναι, σελ. 32. 
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Το 1911 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Κτηματικός Σύνδεσμος του Δήμου Αθηναίων 

με πρωτοβουλία του Αγγελόπουλου και του Π. Κανάκη. Ο Κτηματικός είχε σκοπό την 

προστασία  της αστικής ακίνητης ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που διέμεναν στην 

Αθήνα. Παράλληλα αποσκοπούσε «εις τον καλλωπισμόν, την εξυγίανσιν και την 

προαγωγήν εν γένει της πόλεως Αθηνών».80 Ο Σύλλογος συμμετείχε συχνά στις 

εκδηλώσεις και στις συζητήσεις που διεξάγονταν από τον Πολυτεχνικό Σύλλογο για το 

Σχέδιο της πόλης των Αθηνών, για τις οικοδομικές άδειες κλπ.81 Ο Αγγελόπουλος 

παρέμεινε στο συμβούλιο του Συνδέσμου μέχρι τον θάνατο του.   

Το ίδιο έτος ο μηχανικός και βουλευτής «Αχαηοήλιδος» Σπήλιος Θ. Αγαπητός, 

ο μηχανικός Ηλίας Αγγελόπουλος, ο μηχανικός Ευγένιος Μπένσης, ο τραπεζίτης  

Χρήστος Ι. Νικολαΐδης, ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Δημήτριος 

Μάξιμος, ο εισοδηματίας Δημήτριος Γεωργιάδης, ο βουλευτής και βιομήχανος 

Δημήτριος Ζαβογιάννης, ο χημικός μηχανικός Δημήτριος Ζαμάνος, ο μηχανικός και 

διευθυντής της Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων Αναστάσιος Σταματιάδης, ο διευθυντής 

ξενοδοχείου Θεόδωρος Πετροκόπουλος (στη θέση του τραπεζίτη Ευάγγελου Θ. 

Περιβολαρόπουλου), και ο ιατρός Γεώργιος Φωκάς Κοσμετάτος, αντί του δημάρχου 

Αργοστολίου και κτηματία Σπυρίδωνα Φωκά Κοσμετάτου, συμφώνησαν στην 

δημιουργία μιας πολυμετοχικής ετερόρρυθμης  τεχνικής εταιρείας. Η εταιρεία 

προμήθευε ή αγόραζε για δική της χρήση οποιαδήποτε τεχνικά μηχανήματα 

απαιτούνταν για τεχνικά έργα και για την βιομηχανία και αναλάμβανε την 

εγκατάστασή τους. Παράλληλα κατασκεύαζε κάθε έργο που περιείχε τσιμέντο ή 

                                                           
80 Μια πρώτη προσπάθεια είχε για ίδρυση τέτοιου συλλόγου είχε πραγματοποιηθεί το 1908. Βλ. 

ενδεικτικά: Ανώνυμος, «Πρόσκλησις ιδιοκτητών», Σκριπ (13/11/1908), 2.  

Πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν ο Π. Κανάκης, αντιπρόεδρος ο Π. Παμπούκης, γενικός γραμματέας ο 

Αγγελόπουλος, ειδικός γραμματέας ο Θ. Γεννάδης, ταμίας ο Β. Ακριβός. Μέλη του Συνδέσμου ήταν ο 

Δ. Αιγινίτης, ο Ν. Αποστολίδης, ο Στ. Βαλτατζής, ο Ι. Βούγας, ο Α. Δεμερτζής, ο Κ. Ζερβουδάκης, ο Β. 

Μελάς, ο Ν. Μοσχοβάκης, ο Σ. Σπηλίοπουλος, ο Γ. Τραπάντζαλης, ο Τ. Χέλμης. Καταστατικόν του 

Κτηματικού Συνδέσμου του Δήμου Αθηναίων, (Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. 

Καργαδούρη, 1911) σελ. 1 και 8. 
81 Βλ. ενδεικτικά: Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Κτηματικός σύνδεσμος του Δήμου Αθηναίων. Πρόσκλησις», 

Εμπρός  (11/03/1916), 2, Κτηματικός Σύνδεσμος Αθηνών, «Υπόμνημα του Κτηματικού Συνδέσμου 

Αθηνών προς την ΣΗΝ Κυβέρνησιν  δια του ΚΟΥ Υπουργού επί της Δικαιοσύνης», Εμπρός (3/7/1922), 1-

2, Κτηματικός Σύνδεσμος Αθηνών, «Υπόμνημα του Κτηματικού Συνδέσμου Αθηνών προς την ΣΗΝ 

Κυβέρνησιν  δια του ΚΟΥ Υπουργού επί της Δικαιοσύνης», Εμπρός (4/7/1922), 1-2. 
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οπλισμένο σκυρόδεμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.82 Ο Αγγελόπουλος συμμετείχε 

στην εταιρεία τουλάχιστον για πέντε χρόνια, πραγματοποιώντας μελέτες.83  

Ο Αγγελόπουλος εργαζόταν επίσης συστηματικά ως σύμβουλος μηχανικός σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Το 1907 η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα 

Αθηνών προέβησαν σε σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία ανέλαβε τη νέα διοίκηση 

της Διώρυγας της Κορίνθου, με επικεφαλής το Διοικητικό Συμβούλιο της «Νέας 

Εταιρείας της Διώρυγος της Κορίνθου». Η εταιρεία μετείχε στο γαλλικό 

χρηματιστήριο. Το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 1 εκατομμύριο δρχ. και διαιρούταν σε 

40 χιλιάδες μετοχές. Το Γενικό Συμβούλιο Μετόχων αποτελούσαν ο Στέφανος Στρέιτ, 

ο Ιωάννης Βαλαωρίτης, ο Ιωάννης Ευταξίας, ο Ζαφείριος Μάτσας, ο Μιλτιάδης  

Ιορδανόπουλος, ο Ιωάννης Δροσόπουλος, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, ο Ηλίας 

Αγγελόπουλος, ο Επαμεινώνδας Εμπειρίκος, ο Όσκαρ Δακόστας.84 Ο Αγγελόπουλος 

συμμετείχε στην εταιρεία μέχρι το τέλος της ζωής του, ως σύμβουλος. Μέχρι το 1910 

συμμετείχε και ως τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας. Με την έναρξη λειτουργίας της 

Νέας Εταιρείας συνέταξε το κανονισμό ναυσιπλοΐας για τα πλοία τα οποία θα 

περνούσαν την διώρυγα ενώ παράλληλα διαμόρφωσε την τιμολόγησή εισόδου τους 

συνυπολογίζοντας τις διαστάσεις τους, την χώρα προέλευσης, το αν ήταν εμπορικά ή 

πολεμικά. 85   

Παράλληλα με την εργασία του στην «Νέας Εταιρεία της Διώρυγος της 

Κορίνθου» άρχισε να πραγματοποιεί πραγματογνωμοσύνες και να γνωμοδοτεί για 

διαφορετικά ζητήματα, σιδηροδρομικά έργα, ηλεκτρισμό, λιμενικά έργα, όντας 

τεχνικός σύμβουλος σε εταιρείες όπως η Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς (ΣΑΠ) (το 

1909 και 1914), στην Εταιρεία Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (1926) ή στην Εταιρεία 

Ελληνικών Σιδηροδρόμων (από το 1911).86 Κατέχοντας τέτοιες θέσεις, αναλάμβανε και 

                                                           
82 Γενική Εταιρία Τεχνικών Επιχειρήσεων Σ. Αγαπητός & ΣΑ Ετερόρρυθμος Μετοχική Εταιρία, 

Καταστατικόν (Συμβόλαιον Αριθ. 20265, 7ης Ιουνίου 1912, Συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Μητζοπούλου). 

(Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη, 1912), σελ.  8-9. 
83 Κάποια από τα έργα που πραγματοποιούσε ανά την Ελλάδα, όπως στην Άρτα, Βόλο κ.α. τα έκανε με 

την Τεχνική Εταιρεία του Αγαπητού. 
84 Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: XXV Έργα (Α΄, Ναυτιλιακά), Φ.31, 1906-1916, 

Νέα Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου, 6. Β.Δ. Περί εγκρίσεως του καταστατικού της εν Αθήναις 

συσταθείσης Νέας εταιρείας της Διώρυγος της Κορίνθου, Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου 

της Ελλάδος, Τεύχος Α΄, Αρ. 176, 13η Σεπτεμβρίου 1907, και το κατασταικό σελ. 15 και Εύη 

Παπαγιαννοπούλου, Η Διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και οικονομικό τόλμημα, (Αθήνα, 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1989), σελ. 110-111. 
85 Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: XXV Έργα (Α΄, Ναυτιλιακά), Φ.31, 1906-1916, 

Νέα Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου, Αλληλογραφία Αγγελόπουλου- Βαλαωρίτη, 39. 
86 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Λουδοβίκος Σβέριγκ, «Η διαιτητική απόφασις επί των εγερθεισών διαφορών 

κατά την κατασκευήν του Σιδηροδρόμου Αθηνών-Λαρίσης-Συνόρων μεταξύ της Κυβερνήσεως και της 

Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων», Αρχιμήδης Έτος 13ο Αριθμός  6 (1912), σελ. 59. Κ. και Σπ. 
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πρωτοβουλίες για την συγκρότηση ειδικού σώματος για τεχνικές διαιτησίες. 

Πραγματοποίησε πολλές διαιτησίες, πότε ως εκπρόσωπος των τεχνικών εταιρειών που 

εργαζόταν, πότε ως εκπρόσωπος των τραπεζών και πότε ως ανεξάρτητος διαιτητής, 

εκπροσωπώντας και το δημόσιο. Ο Αγγελόπουλος επεχείρησε να αποτελέσει η επίλυση 

διαφωνιών μέσω διαιτησιών ειδική δικαιοδοτική αρμοδιότητα για τους μηχανικούς, 

διεξάγοντας διαμάχες με άλλες ηγεμονικές ομάδες της περιόδους όπως οι νομικοί. Το 

1908 ίδρυσε το Σύλλογο Εργοληπτών γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο. Ο διαιτητικός θεσμός 

συγκροτήθηκε επί προεδρίας τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο το 1925. Η διαιτησία 

αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους σκοπούς ίδρυσης του Επιμελητηρίου.87  

Το 1916 ίδρυσε την Λέσχη Επιστημόνων, μαζί με άλλους μηχανικούς και 

επιστήμονες, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης αλλά και την αξιοποίηση των 

μελών της ως συμβούλων για διάφορα κρατικά ζητήματα.88 Ο Αγγελόπουλος ήταν για 

χρόνια γραμματέας και μέχρι το τέλος της ζωής του αντιπρόεδρός της.89  

Η ενασχόληση του Αγγελόπουλου με την αρχαιότητα φαίνεται να είχε ευρύτερη 

επιρροή. Το φθινόπωρο του 1924, ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Λιμένος Πειραιώς 

Γεώργιος Ι. Σάκαλης αιτούταν να συγκροτηθεί μια επιτροπή ειδικών στα θέματα του 

Πειραιά υπό την επίβλεψή του, η οποία και θα αναλάμβανε την διόρθωση της 

ονομασίας κάποιων γεωγραφικών τοποθεσιών στο λιμάνι του Πειραιά.90 Στο αίτημά 

του ο Σάκαλης υποστήριζε ότι αν και οι αρχαιολόγοι είχαν προσδιορίσει με οριστικό 

τρόπο την τοπογραφία του Πειραιά βάσει των αρχαίων ονομασιών των διαφόρων 

γεωγραφικών περιοχών, στην πραγματικότητα αυτές δεν είχαν επικρατήσει στη 

γλώσσα των δημοσίων αρχών, «ούτως εν παραδείγματι, το γνωστότατον Πασσά- Λιμάνι, 

που μεν φέρεται υπό το όνομα Μουνυχίας, που δε Ζέας».91 Για τον Σάκαλη, οι 

αρμοδιότεροι ως προς αυτά τα θέματα ήταν ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Περικλής 

Ρεδιάδης, ο αντιπλοίαρχος και διευθυντής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Αλέξανδρος 

Χρυσάνθης, καθώς και ο επιφανής αρχαιολόγος και πρώην γυμνασιάρχης Ιάκωβος 

Δραγάτσης. Ο Υπουργός Ι. Βαλαλάς απάντησε στο Σάκαλη καταφατικά, μέσω του 

μηχανικού και διευθυντής της υπηρεσίας δημοσίων έργων Άγγελου Οικονόμου, 

                                                           
Βοβολίνης, «Ασημάκης Ζαϊμης» στο Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, Τόμοι 3 (Αθήναι: εκδ. 

Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, 1958), σελ 294.  
87 Βλ. ειδικότερα στο Κεφάλαιο 6.  
88 Λέσχη Επιστημόνων, Καταστατικόν, (Αθήναι: Τυπογραφία Πάλλης, 1916). 
89  Για τη Λέσχη Επιστημόνων βλ. επόμενο ειδικό υποκεφάλαιο.  
90 Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς, Περί αποκαταστάσεως των αρχαίων ονομάτων και νέας ονοματοθεσίας 

των λιμένων Πειραιώς και της περί τον Πειραιά ακτογραφίας, (Εν Πειραιεί: Εξεπονήθη επί προεδρείας 

Γεωργίου Ι. Σάκαλη, Τύποις Ιω. Σορώττου & Α. Δασκαλάκη,1926) 
91 Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς, Περί αποκαταστάσεως, σελ. 5-6. 
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δηλώνοντας επιπλέον και τον διορισμό του Ηλία Αγγελόπουλου στην επιτροπή, ως 

ισότιμου μέλους, ώστε να αποφαινόταν και εκείνος επί της ονοματοθεσίας των 

λιμενικών περιοχών του Πειραιά.92  

Το πόρισμα της επιτροπής εστάλη στον υπουργό Συγκοινωνίας την 1η Ιουνίου 

του 1925. Η επιτροπή υποστήριζε ότι είχε καλύψει πλήρως τις περιοχές και τους είχε 

αλλάξει την ονομασία είτε με ονόματα σύμφωνα με την αρχαία τοπογραφία είτε βάσει 

ονομάτων ανδρών που έπρεπε να τιμηθούν «εθνικώς δρασάντων αλλ’ εν συσχετισμώ 

πάντοτε προς τους τόπους τούτους». Η επιτροπή είχε χωρίσει τις περιοχές σε 3 τμήματα: 

Στο λιμάνι του Πειραιά, δυτικά του λιμένος έως την Ελευσίνα και τη Σαλαμίνα και 

ανατολικά από την Ακτή της Ζέας έως το Σούνιο.93 Διευκρίνισε ότι «εις εκ των μελών 

της Επιτροπής ο κ. Ηλ. Ι. Αγγελόπουλος, μειοψηφών, φρονεί ότι είνε σφαλερά η 

τοποθέτησις των αρχαίων πολεμικών και εμπορικών λιμένων του Πειραιώς, του της 

Μουνυχίας και του αρχαιοτέρου Φαληρικού ως έτη καθορίζεται εν τη παρούση εκθέσει 

υπό της πλειοψηφίας». Ο Αγγελόπουλος θεωρούσε ανεξήγητο το ότι η επιτροπή είχε 

αποφασίσει με αυτό τον τρόπο, αφού τα πορίσματά της ήταν κατά τη γνώμη του 

«τελείως ασυμβίβαστα και προς τα γνωστά και εξηκριβωμένα αρχαιολογικώς δεδομένα, 

και προς αναμφισβητήτου κύρους χωρία Ελλήνων συγγραφέων […] δεικνύων πλήρη 

άγνοιαν και της διατάξεως των λιμενικών και οχυρωτικών έργων των Αθηναίων κατά 

τους αρχαίους χρόνους, και των υλικών δι’ ων ταύτα εξετελούντο, και της τεχνικής των 

Αθηναίων μορφώσεως επί Θεμιστοκλέους, και της επιδόσεως αυτών εις τα λιθόδμητα 

έργα εκφράζει παραδόξως την γνώμην ότι ο αρχαίος Φαληρικός λιμήν ήτο ξύλινος!!!».94 

Τελικά ο Αγγελόπουλος φαίνεται ότι δεν δικαιώθηκε τότε.  

Ο Αγγελόπουλος εκείνη την περίοδο ασχολούταν εντατικά με την Βιοτεχνική 

Εταιρεία και με την συμμετοχή του σε διάφορα συμβούλια άλλων επαγγελματικών 

σχολών αλλά και τραπεζών. Στις 28 Ιανουαρίου του 1927, κατά την πρώτη συνεδρίαση 

του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 

ο Ηλίας Αγγελόπουλος εκλέγεται μέλος του, μαζί με άλλες προσωπικότητες της 

πολιτικής, βιομηχανικής και εκπαιδευτικής ζωής, (Γ. Ματθαιόπουλος, Π. Μάτσας, Δ. 

Καλλιτσουνάκης, Κλ. Φιλάρετος, Κ. Αργυρός, Α. Χατζηκυριάκος, Γ. Πλατανιώτης, Κ. 

Βέης, Α. Ηλιάδης, Γ. Μερκούρης, Χ. Θεοδωρόπουλος). Την θέση αυτή την ανέλαβε 

                                                           
92 Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς, Περί αποκαταστάσεως, σελ. 8. 
93 Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς, Περί αποκαταστάσεως, σελ. 14. 
94 Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο «το ειδικόν τούτο ζήτημα της ονομασίας των λιμένων εν τη Πειραϊκή 

Χερσονήσω δεον ν’ ανατεθή εις επιτροπήν διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων των ενταύθα 

αρχαιολογικών Σχολών». Επιτροπή Λιμένος Πειραιώς, Περί αποκαταστάσεως, σελ. 26.  
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ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και λόγω της μεγάλης εμπειρίας που 

είχε αποκομίσει στην Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία ως προς την προαγωγή της μέσης 

τεχνικής εκπαίδευσης.95  

Στις 22 Μαΐου 1927 ιδρύθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με το καταστατικό της, προσωρινός 

διοικητής της ανέλαβε ο συνδιοικητής της ΕΤΕ Ιωάννης Δροσόπουλος, ενώ στο 

προσωρινό διοικητικό συμβούλιο (έως τις 30 Απριλίου 1931), διορίστηκαν οι Ηλίας 

Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος Καρζής, Μαν. Καμάρας, Σπυρίδων Χαροκόπος, Ανδρέας 

Μουρέλας και Ιωάννης Δογάνης.96 Ο Αγγελόπουλος παρέμεινε στο διοικητικό 

συμβούλιο της Κτηματικής Τράπεζας έως τον θάνατό του.  

Το 1923 ιδρύθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και ο Αγγελόπουλος 

ανέλαβε τιμητικά, λόγω της προσφοράς του στον χώρο των μηχανικών, την προεδρία 

του. Το 1925, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στο ΤΕΕ, είχε συνταξιοδοτηθεί. Μέσα 

από τον νέο θεσμό ο Αγγελόπουλος ασχολήθηκε με την έκδοση περιοδικού όπως και 

στην ίδρυση του Πολυτεχνικού Συλλόγου αλλά τελικά επιλέχθηκε η συνεργασία με το 

περιοδικό Έργα. Συμμετείχε σε επιτροπές του ΤΕΕ και στις διαλέξεις για διάφορα 

ζητήματα, όπως αυτά της ύδρευσης και του σχεδίου πόλης, ενώ συντέλεσε καθοριστικά 

στην θέσπιση του διαιτητικού θεσμού στο ΤΕΕ. Το 1927 αποχώρησε, ευχαριστώντας 

τα μέλη του ΤΕΕ για την τιμή.97 Δήλωσε τότε ότι «επιθυμία μου είνε όπως υμείς μεν 

προβήτε προσεχώς εις την εκλογήν Προέδρου, εγώ δε παραμείνω εν τω μέλλοντι απλούν 

μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, παρακολουθών μετά ζωηρού ενδιαφέροντος τας 

εργασίας και προόδους αυτού, τιθέμενος εις το πλευρόν των συναδέλφων μου δια πάσαν 

ενίσχυσιν των προσπαθειών αυτών προς μεθοδικωτέραν και επιστημονικωτέραν εν 

Ελλάδι εκτέλεσιν των κοινής ωφελείας έργων». 98 

Προς το τέλος της ζωής του, το 1932, ο Ηλίας Αγγελόπουλος ανέλαβε 

διαχειριστής της περιουσίας του νομικού και διπλωμάτη Λυσίμαχου Καυταντζόγλου, 

γιου του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου, μαζί με τους Δημήτριο Λαμπαδάριο 

(τότε πρύτανη του ΕΜΠ ) και Ιωάννη Αξελό (αρχιτέκτονα). Ο Καυταντζόγλου άφηνε 

                                                           
95 Αλίκη Βαξεβάνογλου, Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων: Από την ίδρυση στην 

καθιέρωση, (Αθήνα: Έκδοση Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής, 2005), 38-43. 
96 Ανώνυμος, «Η έκτακτος συνέλευσις των μετόχων της Εθν. Τραπέζης. Η ίδρυσις της Κτηματικής», 

Οικονομικός Ταχυδρόμος (22/5/1927), 1-2.   
97 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος. Πρόσκλησις προς εκλογήν 

διοικητικών κλπ. αρχών του  Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», Ελεύθερον Βήμα (26/3/1927), 4. 
98 Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, «Συνέλευσις Τεχνικού Επιμελητηρίου 7 Απριλίου 1927. Δήλωσις 

Κου  Ηλ. Αγγελοπούλου προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου», Έργα Έτος 2ο Τεύχος 45 (15 Απριλίου 

1927), 519-520.  
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στην ιδιόχειρη διαθήκη του παρακαταθήκη για ένα έργο που θα έφερε το όνομά του. Η 

ιδέα που προωθήθηκε, όπως ήθελε και ο Καυταντζόγλου, ήταν η κατασκευή 

«Πανελλήνιου Ηρώου» στην Θεσσαλονίκη για τους αγωνιστές και πεσόντες υπέρ της 

ελληνικής ελευθερίας. 99 

Η κατασκευή Πανελλήνιου ηρώου προτάθηκε από τον Αγγελόπουλο δύο 

χρόνια πριν, το 1930, στην Αθήνα, λόγω της εθνικής εκατονταετηρίδας 1830-1930.100 

Ο Αγγελόπουλος πρότεινε για τον σκοπό αυτό τα σχέδια του νεοκλασικού αρχιτέκτονα 

Λύσανδρου Καυταντζόγλου, τα οποία είχαν βραβευθεί από την Ενετική Ακαδημία το 

1836. Το «Πάνθεον», όπως ονομαζόταν το έργο του Καυταντζόγλου, θα μπορούσε να 

κατασκευαστεί «εις τον μόνον ευτυχώς εναπομείναντα ελεύθερον εν τη πόλει χώρον, το 

Πεδίον του Άρεως…». Ο Αγγελόπουλος θεωρούσε ότι τέτοιες προσπάθειες θα 

ωφελούσαν τόσο για τους κατεξοχήν ιστορικούς λόγους όσο και για την ανάδειξη των 

σχεδίων μεγάλων αρχιτεκτόνων του παρελθόντος. Θα ωφελούσαν επιπλέον τις 

περιοχές  που θα φιλοξενούσαν τέτοιες κατασκευές.101 

Μέχρι το 1930 ο Αγγελόπουλος είχε διανύσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο 

επαγγελματική  σταδιοδρομίας, διαμορφώνοντας διάφορες συμμαχίες ενώ εργαζόταν 

εντατικά ως μηχανικός. Παράλληλα διαμόρφωνε θεσμούς και αναλάμβανε 

πρωτοβουλίες τόσο για την επαγγελματική του κοινότητα όσο και ως εκπρόσωπος των 

συμφερόντων της τάξης του.102 Σε δημόσιες διαλέξεις του εκείνης την εποχής 

ισχυριζόταν ότι οι επιλογές και οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο του 

τεχνικού εκσυγχρονισμού του κράτους είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση 

ανεπίστρεπτης βλάβης, τόσο ως προς τις δημόσιες παροχές, όσο και για την κατασκευή 

και την εκμετάλλευση των υποδομών του. Έλεγε χαρακτηριστικά, επιλέγοντας και πάλι 

τη σύγκριση με το παρελθόν, πως «η πόλις αυτή, η κοιτίς της αρχιτεκτονικής τέχνης, η 

δια πρώτην φοράν από τους αρχαιοτάτους χρόνους εξελιχθείσα εις μεγαλούπολιν, δεν 

πρέπει να εγκαταλειφθή ούτως».103  Υποστήριζε ότι είχε διαμορφωθεί ένα κράτος στο 

                                                           
99 Εικοσιπέντε χρόνια μετά, με τροποποίηση της διαθήκης και μεσολαβητές τον τότε Πρωθυπουργό 

Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον εκ  Θεσσαλονίκης εκδότη Πέτρο Λεβαντή,  προωθήθηκε η ιδέα 

κατασκευής σταδίου, που είχε ανάγκη η πόλη και όχι ηρώου. Το ίδρυμα έδωσε τα χρήματα για αυτό τον 

σκοπό αυτό. Τον Οκτώβριο του 1960 το Καυταντζόγλειο στάδιο εγκαινιάστηκε. Ανώνυμος, «Τα γήπεδα 

της Θεσσαλονίκης», Αγγελιοφόρος της Κυριακής, (24/12/2005), 29. 
100 Για τη συζήτηση περί Πανελληνίου Ηρώου βλ. Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου, «Οι προτάσεις για 

Πανελλήνιο Ηρώο του Εικοσιένα (1830-1930)», Μνήμων 17 (1995), 37-68. 
101 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Η Εθνική Εκατονταετηρίς 1830-1930: Το Πανελλήνιον Ηρώον». Έργα Έτος 

2ο Τεύχος 41 (30 Απριλίου 1930), 597-600. 
102 Ανώνυμος, «Καθημερινή Ζωή: Διαλέξεις», Ελεύθερον Βήμα (5/5/1923), 3.  
103 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Επί του Σχεδίου της πόλεως Αθηνών», Έργα Έτος 6ο Τεύχος 91 ( 15 

Μαρτίου  1930), 550-553. 
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οποίο είχε τελικά υπερισχύσει η διαφθορά, η ατιμία, ο ανορθολογισμός, η ραθυμία, τα 

κρατικά σφάλματα και οι λάθος επιλογές, παρόλο που στα πρώτα στάδια των διαφόρων 

σχεδιασμών είχε πλαισιωθεί από τους αρμοδίους ειδήμονες ξένους και έλληνες 

μηχανικούς, «επιστημονικώς μορφωμένους», οι οποίοι είχαν αγαπήσει τη χώρα και 

είχαν σεβαστεί το δυναμικό της και το παρελθόν της. Μοναδική ελπίδα για επερχόμενη 

αλλαγή, σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο, ήταν η «μόρφωσις» και η «επιστημονική 

μεταμόρφωσις» της κοινής γνώμης σύμφωνα με τα προστάγματα και πρότυπα των 

αρχαίων Περικλή, Θουκυδίδη, Σόλωνα, γνησίων πολιτών και διανοητών που αγάπησαν 

την πόλη και τη χώρα.104  

Το 1928 ο Αγγελόπουλος διασκεύασε «κατ’ έμετρον μετάφρασιν» τον Πλούτο 

του Αριστοφάνη, ένα έργο κριτικής για τη διαφθορά, την κακή διανομή του πλούτου 

και τις αθέμιτες πρακτικές ως προς την απόκτησή του, ενώ έκανε το ίδιο αργότερα με 

το έργο Νεφέλαι.105 Λίγο αργότερα, εμπνευσμένος από το έργο του αρχαίου κωμικού, 

συνέγραφε στα γαλλικά έργο που θα τιτλοφορούταν Ο Αριστοφάνης και αι περί 

Σωκράτους ιδέαι αυτού.106 Σε αυτό επιχειρούσε να εξετάσει γιατί ο Αριστοφάνης 

διακωμωδούσε και αμφισβητούσε τον Σωκράτη στις Νεφέλες, «τον μέγιστον των 

φιλοσόφων, τον ανδρικώτερον, και χρηστότερον χαρακτήρα αφ’ όσους η ιστορία της 

ανθρωπότητος εγνώρισεν».107 Το επιχείρημα του Αγγελόπουλου ήταν ότι ο 

Αριστοφάνης δεν μπορούσε παρά να θαυμάζει τον Σωκράτη και όχι να τον υβρίζει. 

Αναρωτιόταν μήπως πραγματικά υπήρχε κάποια αιτία που είχε οδηγήσει τον 

Αριστοφάνη να αντιδρά με αυτό τον τρόπο προς το Σωκράτη. Μελετώντας αρχαίες 

πηγές και νεώτερους μελετητές, αποφάνθηκε ότι το πνεύμα της εποχής που γράφτηκαν 

οι Νεφέλαι ήταν τέτοιο που επέτρεπε αυτή την κριτική και ότι η συκοφαντική 

δυσφήμηση του Αριστοφάνη προς τον Σωκράτη δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ’ όψιν 

των μελετητών της αρχαιότητας.108 Το βιβλίο αυτό δεν πρόλαβε να το δει τυπωμένο.109  

                                                           
104 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, «Το Κράτος και τα εν Αθήναις Έργα. (Ομιλία του κυρίου Ηλία 

Αγγελόπουλου εν τη αιθούση του Συλλόγου Παρνασσός τη 14η Ιανουαρίου 1929)», Έργα 5ο  (30 

Ιανουαρίου 1930), σελ. 448-449.  
105 Ηλίας Ι Αγγελόπουλος, Αριστοφάνους πλούτος: κωμωδία κατ' έμμετρον μετάφρασιν, (Αθήναι: Π.Δ. 

Κυριακός,, 1928) και Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Νεφέλαι (Αριστοφάνους), κατά μετάφρασιν υπό Ηλία Ι. 

Αγγελοπούλου, (Αθήναι: χ.ε., 1931). 
106 E. Angelopoulos, Aristophane et ses idées sur Socrate., (Athènes, 1933), Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Ο 

Αριστοφάνης και αι περί Σωκράτους ιδέαι αυτού,  (Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου, 1933). 
107 Αγγελόπουλος, Αριστοφάνης και Σωκράτους, σελ. 11 
108 Αγγελόπουλος, Αριστοφάνης και Σωκράτους, σελ. 272. 
109 Ωστόσο και μετά τον θάνατό του το βιβλίο λάμβανε κριτικές όπως:  

Louis Roussel, ‘Angélopoulos (Elie), Ο Αριστοφάνης και αι περί Σωκράτους ιδέαι αυτού 

Aristophane et ses idées sur Socrate, Salonique, 1933’, Revue des études grecues 48:224 (Javnier- Mars 

1935), 332-333. 
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Ο «υψηλόσωμος» Αγγελόπουλος,  με παράστημα «ωραίον και επιβλητικόν» και 

το «λαμπρόν πρότυπον ιωνικότητος δια της ευπροσηγορίας του και της ευστροφίας και 

ζωηρότητος του πνεύματός του», απεβίωσε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 1932.110Από 

την επόμενη ημέρα δημοσιεύονταν στις εφημερίδες ψηφίσματα και δωρεές από 

διαφορετικούς θεσμούς ή οικογένειες για τον θάνατο του και δηλώσεις 

συμπαράστασης στο πένθος της οικογένειάς του.111 Το ΤΕΕ, η Λέσχη Επιστημόνων, η 

Βιοτεχνική Εταιρεία και η Νέα Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου είχαν μεσίστια την 

σημαία των κτιρίων τους για τρεις ημέρες. Το Συμβούλιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής 

Εταιρείας πρότεινε μάλιστα να θεσπιστεί «ετήσιο βραβείο ‘Αγγελοπούλειον’ υπέρ του 

πρωτεύοντος τελειοφοίτου μαθητού της Σχολής Οικοδομών». Λίγες ημέρες μετά η 

σύζυγός του Σμαράγδα και η υπόλοιπη οικογένειά του απέστειλαν ευχαριστήρια 

επιστολή στις εφημερίδες, προς όλους αυτούς που είχαν συμπαρασταθεί στο πένθος 

τους.112 

                                                           
110Χαριτάκης, «Αγγελόπουλος», σελ. 485-487. 
111 Η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος «εις μνήμην του Α΄ Προέδρου και 

σεβαστού συναδέλφου» είχε τρεις μέρες μεσίστια την σημαία στο κτίριο του ΤΕΕ ενώ κατέβαλε 3.000 

δρχ. υπέρ της Βιοτεχνικής Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και 

Διπλαρείου, έγραφε ότι θα τοποθετούσε μεσίστια την σημαία για τρεις ημέρες στο κτίριο της σχολής, θα 

παρευρίσκονταν το συμβούλιο και οι μαθητές στην κηδεία ενώ θα πρότειναν να «ιδρυθή στη μνήμη του 

ετήσιο βραβείο ‘Αγγελοπούλειον’ υπέρ του πρωτεύοντος τελειοφοίτου μαθητού της Σχολής Οικοδομών». 

Αντίστοιχο ήταν και το ψήφισμα της Λέσχης Επιστημόνων όταν το διοικητικό συμβούλιο απέστειλε τα 

συλλυπητήρια για τον θάνατο «του Μεγάλου αυτής Ευεργέτου και Αντιπροέδρου» δηλώνοντας ότι θα τον 

τιμούσαν με την σημαία μεσίστια τρεις ημέρες στα γραφεία της Λέσχης, με κατάθεση στέφανου και με 

την παρακολούθηση της κηδείας από  όλο το συμβούλιο και τα μέλη της Λέσχης. Το διοικητικό 

συμβούλιο της Νέας Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος της Κορίνθου «επί το θλιβερό αγγέλματι του θανάτου 

του Τεχνικού αυτού Συμβούλου» αποφάσισε να να έχει και εκείνη τρεις ημέρες μεσίστια τη σημαία ενώ 

να κατέβαλε 2.500 δρχ. υπέρ των Νυκτερινών Σχολών της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας. Το 

διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος κατέβαλε 3.000 δρχ. υπέρ της 

Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών (Γηροκομείο) στην μνήμη του «επίλεκτου μέλους Αγγελόπουλου». Οι 

καθηγητές της Βιοτεχνικής Εταιρείας 500 δρχ. υπέρ των ανέργων σπουδαστών και τεχνιτών των σχολών 

της καθώς και οι «σπουδασταί, τεχνίται και εργάτιδες» των σχολών της Βιοτεχνικής Εταιρείας 500 δρχ. 

υπέρ των απόρων συναδέλφων τους. 111  Αντίστοιχα με όλους αυτούς τους θεσμούς πολλές οικογένειες 

και πρόσωπα μεμονωμένα απέστειλαν χρήματα στη μνήμη του Αγγελόπουλου. Τα περισσότερα από τα 

χρήματα αυτά κατατέθηκαν στις εσπερινές σχολές της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας Ανώνυμος, 

«Ψήφισμα», Πρωΐα (24/4/1932), 3, Ανώνυμος, «Κοινωνικά: Ψηφίσματα. Ελληνική Βιοτεχνική 

Εταιρεία», Ελεύθερον Βήμα (24/4/1932), 2, Ανώνυμος, «Λέσχη Επιστημών: Ψήφισμα», Πρωΐα 

(24/4/1932), 3, Ανώνυμος, «Κοινωνικά: Ψηφίσματα. Λέσχη Επιστημόνων», Ελεύθερον Βήμα 

(24/4/1932), 2, Ανώνυμος, «Ψήφισμα», Πρωΐα (26/4/1932), 2, Ανώνυμος, «Κοινωνικά: Ψηφίσματα. 

Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος», Ελεύθερον Βήμα (25/4/1932), 2, Ανώνυμος, «Κοινωνικά: 

Ψηφίσματα. Νέα Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου», Ελεύθερον Βήμα (25/4/1932), 

Ανώνυμος, «Κοινωνικά: Ψηφίσματα. Νέα Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος της Κορίνθου», Ελεύθερον 

Βήμα (25/4/ 1932), 2, Ανώνυμος, «Με λίγα λόγια: Δωρεαί», Εστία (25/4/1932), 3, Ανώνυμος, «Με λίγα 

λόγια: Δωρεαί», Εστία (26/4/1932), 3. 
112 Υπέγραφαν η σύζυγος Σμαράγδα, η οικογένειες Γ. Ι. Αγγελόπουλου, Κ. Ι. Αγγελόπουλου, η σύζυγος 

του Επαμεινώνδα Ι. Αγγελόπουλου Πεκιώ και οι οικογένειες Θ.Γ. Πανόπουλου, Ιωάννη Χρ. Νικολαΐδου 

και Εμμανουήλ Χρ. Νικολαΐδου καθώς και οι ανιψιές Ζαχαρούλα Ε. Νικολαΐδου, Μαρία Ι. Νικολαΐδου. 

Βλ. σχετικά: Σμαράγδα Ηλ. Αγγελόπουλου, «Κοινωνικά: Ευχαριστήρια», Ελεύθερον Βήμα (28/4/1932), 

2, Σμαράγδα Αγγελοπούλου, «Κοινωνικά: Ευχαριστήριον», Πρωΐα  (28/4/1932), 2. 
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Ο γραμματέας της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών αποχαιρετούσε από τη ζωή 

τον Αγγελόπουλο γράφοντας ότι «ο γνωστός μηχανικός Ηλίας Αγγελόπουλος δεν 

περιώρισε τη ζωήν του εις το πρακτικόν επάγγελμα, αλλ’ επεξέτεινε την φιλοδοξίαν του 

και εις εθνωφελή δράσιν και εις ιστορικάς μελέτας. Και της μέν υπέρ του κοινού αγαθού 

διαθέσεως του αειμνήστου ανδρός κάλλιστον δείγμα είναι η Βιοτεχνική Εταιρεία, όπερ 

της οποίας μετά πολλής στοργής αφιέρωσε και τας τελευταίας του σκέψεις- της δε περί 

την αρχαίαν ιστορία παρέργου φροντίδος ενδιαφέρων καρπός είναι η περί του Πειραιώς 

και των λιμένων αυτού  αυτοτελής τοπογραφική μελέτη, η οποία ιδιαιτέρως συνδέει τον 

διακεκριμένον φίλον προς το ημέτερον καθίδρυμα». 113 

Ο Θ. Χαριτάκης έγραψε στην νεκρολογία του για τον Αγγελόπουλο στα 

Τεχνικά Χρονικά: «η ζωή του υπήρξεν εξαίρετον παράδειγμα χρησίμου δράσεως, 

επίμονης, θελήσεως, υψηλής αντιλήψεως της ηθικής και αγάπης προς παν ευγενές, 

σεβασμού προς το παρελθόν αλλά και φωτεινής συνειδήσεως του παρόντος. Φίλος της 

αποτελεσματικής ενεργείας ήν έθετο πάντοτε σκοπόν του βίου του συνείθιζε να λέγη ότι 

‘πρέπει να καταπολεμώμεν το έμφυτον εις ημάς από αρχαιοτάτων χρόνων πνεύμα 

ασκόπου επικρίσεως και να μη γινώμεθα θεαταί μεν λόγων, ακροαταί δε των έργων’».114 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1892-1922) 

 

 Το 1927 σε τιμητική εκδήλωση που πραγματοποίησε το Τεχνικό Επιμελητήριο 

για τους ιδρυτές του Πολυτεχνικού Συλλόγου, ο Ηλίας Αγγελόπουλος  παρουσίαζε τη 

συμβολή του Κυπάρισσου Στέφανου στην ίδρυση της Ελληνικής Βιοτεχνικής 

Εταιρείας. Για τον φίλο και στενό συνεργάτη του, o Αγγελόπουλος έγραφε ότι  το «κατ’ 

εξοχήν όμως πνεύμα, το πρακτικώς αγαθοποιόν του Κυπαρίσσου Στεφάνου, εξεδηλώθη 

κυρίως εν ταις προσπαθείας αυτού προς ίδρυσιν (1893) της Ελληνικής Βιοτεχνικής 

Εταιρίας και των εσπερινών αυτής σχολών. Επεζήτη δι’ αυτών την ειδικήν διδασκαλίαν 

των νέων Ελλήνων τεχνιτών ήτις όχι μόνον να δημιουργή τεχνίτας ικανούς, και ακριβείς 

                                                           
113 Γ.Π. Οικονόμου, «Έκθεσις περί των κατά το έτος 1932 υπό τη Αρχαιολογικής Εταιρείας 

πεπραγμένων, συνταχθείσα και αναγνωσθείσα εν τη Γενική Συνελεύσει των Εταίρων τη 5η Φεβρουαρίου 

1933 υπό του Γραμματέως του Συμβουλίου Γ.Π. Οικονόμου», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής 

Εταιρείας του έτους 1932, (Εν Αθήναις: 1933), σελ. 4. 
114 Χαριτάκης, «Αγγελόπουλος», σελ. 485-487. 
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εκτιμητάς του καλού και του ωραίου, αλλά και να μορφώνη χρηστούς και πειθαρχούντας 

πολίτας».115   

Το 1892-1893 είχε ιδρυθεί στην Αθήνα η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία 

(Ε.Β.Ε.), από τον Στέφανο, διεθνούς φήμης μαθηματικό και καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εταιρεία είχε στόχο την προαγωγή και ανάπτυξη της 

δωρεάν τεχνικής εκπαίδευσης. Ο Ηλίας Αγγελόπουλος υπήρξε ο στενότερος 

συνεργάτης του Στεφάνου δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της ενώ ήταν καθοριστικός ο 

ρόλος του ως προς τη σύνταξη του εκπαιδευτικού σχεδίου της σχολής. Η Εταιρεία 

συστάθηκε στα πρότυπα των Écoles industrielles et Écoles technique. Όπως και στην 

Γαλλία, θα παρέχονταν στους σπουδαστές και στους τεχνίτες γνώσεις επιστημονικές 

και τεχνικές, εκτός της καθημερινής τους εργασίας, που θα τους βοηθούσαν στο μέλλον 

στην αύξηση της οικονομικής αξίας της παραγωγής τους.116 Η ΕΒΕ θεωρείται η πρώτη 

επαγγελματική σχολή αμιγώς μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Είχαν προηγηθεί οι 

επονομαζόμενες Σχολές Απόρων Παίδων που είχε ιδρύσει ο Φιλολογικός Σύλλογος 

Παρνασσός, στο πλαίσιο των ευρύτερων φιλεκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών 

δραστηριοτήτων του. 117 

Σκοπός της ήταν η προαγωγή και ανάπτυξη της τεχνικής διδασκαλίας στην 

Ελλάδα, «κυρίως δια παροχής καταλλήλου διδασκαλίας εις τας επαγγελματικάς τάξεις, 

δια συστάσεως τεχνολογικών συλλογών και βιβλιοθηκών, δια μελετών και 

δημοσιευμάτων, δια δημοσίων διαλέξεων κτλ.».118 Επίτιμος πρόεδρος ήταν ο τότε 

βασιλόπαις Γεώργιος. Τον πρώτο χρόνο το διοικητικό συμβούλιο αποτελούταν από 

τους Φωκίωνα Νέγρη, Αριστομένη Βαλέτα, Κυπάρισσο Στέφανο, Σωκράτη Σκιαδά, 

Χαράλαμπο Σπηλιόπουλο, Γεώργιο Τραπάντζαλη, Άγγελο Αναστασίου, Τιμολέοντα 

Αργυρόπουλο, Εμμανουήλ Δραγούμη, Πέτρο Καλλιγά, Αναστάσιο Μεταξά, 

Κωνσταντίνο Μητσόποπουλο, Χαρίλαο Νοταρά, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Παύλο 

                                                           
115 Φωκίων Νέγρης, Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Ιωάννης Δοανίδης, Αλέξανδρος Βλάγκαλης, Σπήλιος 

Αγαπητός, «Λόγος Κου Ηλ. Αγγελόπουλου: Αναμνηστική Τελετή προς τιμήν τριών εκ των πρωτεργατών 

του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου Κυπάρισσου Στέφανου, Ανδρέα Κορδέλλα και Νικολ. 

Τριανταφυλλίδη», Έργα Έτος 3ο Τεύχος 62 (30 Δεκεμβρίου 1927), σελ. 366. 
116 Καταστατικόν της υπό την προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως Ελληνικής Βιοτεχνική Εταιρείας του 

Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου εγκριθέν δια από 20 Δεκεμβρίου 1892 Βασιλικού Διατάγματος, (Εν 

Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1892), σελ.14. 
117 Μαρία Κορασίδου, Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην 

ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, (Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1995), σελ. 153-170, Σωτήριος Γκλαβάς, Η Τεχνική 

και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, 1830-1930. Η Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή, (Αθήνα: 

Σύλλογος Εκδόσεως Ωφελίμων Βιβλίων, 2002), σελ. 271-275. 
118 Καταστατικόν 1892, σελ.1. 
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Σκουζέ. Η πρώτη επίσημη συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα 

του Πανεπιστημίου. Οι εταίροι ήταν 150 μέλη, κυρίως μηχανικοί, αλλά και φυσικοί 

επιστήμονες, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, κτηματίες και έμποροι. Στην 

αλλαγή του αιώνα, τα έξι από τα δεκαπέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας ήταν μηχανικοί. Συμμετείχαν πέντε φυσικοί επιστήμονες, δύο πολιτικοί, 

ένας βιομήχανος, ένας έμπορος και ένας τραπεζίτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη 

την περίοδο, και λόγω της επικείμενης διεθνούς βιομηχανικής και εμπορικής έκθεσης 

που διοργάνωσε η  εταιρεία στο Ζάππειο, σε κομβικές θέσεις του συμβουλίου ήταν 

μέλη του Πολυτεχνικού Συλλόγου, του Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών και του 

Πανεπιστημίου.119 Οι περισσότεροι ήταν επιφανείς προσωπικότητες της αστικής τάξης 

και ευπατρίδες που φαίνεται ότι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια με ενθουσιασμό. Η 

Εταιρεία είχε έμβλημα την σφραγίδα την κουκουβάγια (γλαύκα), «προς παράστασιν της 

υπ’ αυτής επιδιωκομένης συμπράξεως επιστήμης και εργασίας».120   

Η Βιοτεχνική Εταιρεία λειτουργούσαν για πολλά χρόνια εντός του Βαρβακείου. 

Ο πρώτες ειδικότητες της Σχολής ήταν τορναδόροι, ξυλουργοί, επιπλοποιοί, 

αμαξοποιοί, μηχανουργοί, σιδηρουργοί, πεταλωτές, υδραυλικοί, βιβλιοδέτες, 

ωρολογοποιοί, αργυροχόοι, χρυσοχόοι, ηλεκτροτεχνίτες, εργολάβοι οικοδομών, 

κτίστες, υποδηματοποιοί, κονιαστές, φανοποιοί, φωτογράφοι.121 Οι σπουδαστές που 

φοιτούσαν στη Σχολή ήταν μεταξύ 10 και 56 ετών και δεν πλήρωναν δίδακτρα. 

Διακεκριμένοι εκπαιδευτικοί, μηχανικοί και αρχιτέκτονες δίδασκαν θεωρητικά 

μαθήματα, ενώ στα εργαστήρια δίδασκαν επιτυχημένοι τεχνίτες. Όπως μαθαίνουμε 

από τον τύπο της εποχής, η αποστολή τέτοιων σχολών αναγνωριζόταν ως 

πρωτοποριακή από  επιφανείς επιστήμονες, οι οποίοι τόνιζαν το επιτελούμενο και 

αξιόλογο έργο τους. 122 

                                                           
119 Φυσικά ο Κ. Στέφανος ως γραμματέας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά και ο Α. Κορδέλλας 

ως Α΄αντιπρόεδρος της εταιρείας (εκτελώντας χρέη προέδρου αφού μόνος πρόεδρος θεωρούταν ο 

βασιλιάς Γεώργιος) όντας και πρόεδρος του Πολυτεχνικού Συλλόγου, ο Π. Πρωτοπαπδάκης σύμβουλος 

στην Εταιρεία και γενικός γραμματέας του Συλλόγου, και Κ. Μητσόπουλος σύμβουλος στην Εταιρεία 

και Πρύτανης του Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών και του Εθνικού Πανεπιστημίου. Ελληνική Βιοτεχνική 

Εταιρεία, Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία υπό την προστασία της Α.Μ. του Βασιλέως, Έκθεσις των 

πεπραγμένων κατά το όγδοον και ένατον της Εταιρείας έτος (1899-1900-1901), (Εν Αθήναις: 

Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1901), σελ. 4. 
120 Καταστατικόν 1892, σελ. 6. 
121 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία υπό την προστασία της Α.Μ. του 

Βασιλέως, Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το τρίτον της Εταιρείας έτος 1894-1895, (Εν Αθήναις: Εκ του 

Τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1895), σελ. 30. 
122 Καταστατικόν 1892, σελ. 23. 
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Η θέσπιση βραβείων, από τον πρώτο χρόνο της σύστασης της Βιοτεχνικής 

Εταιρείας, φάνηκε πως αποτέλεσε έναυσμα για τη βελτίωση της απόδοσης των 

σπουδαστών.123  Τα βραβεία διακρίνονταν ανάλογα με το είδος της τέχνης και των 

τμημάτων που λειτουργούσαν στην Σχολή ενώ τα πρώτα χρόνια συνοδεύονταν από 

χρηματικό έπαθλο ή εργαλεία. Από τις αρχές του 20ου αιώνα παρέχονταν υποτροφίες 

για τη μετεκπαίδευση ή και εργασία σε μηχανουργία, βιοτεχνίες κλπ σε πόλεις του 

εξωτερικού. Οι βραβεύσεις πραγματοποιούνταν στο Ζάππειο με κάθε επισημότητα και 

ήταν ανοιχτές στο κοινό.124 Το 1901 οι εξετάσεις της Σχολής που πραγματοποιήθηκαν 

στο Ζάππειο παρουσιάστηκαν από τον Κωνσταντίνο Μητσόπουλο, πρύτανη του 

Εθνικού Πανεπιστημίου, διευθυντή του Σχολείου Βιομηχάνων Τεχνών και μέλους της 

ΕΒΕ. Ο Μητσόπουλος εξήρε τις πρωτοβουλίες των επιστημόνων και μηχανικών και 

ιδιαίτερα του Στέφανου, οι οποίοι αναλάμβαναν την αποστολή για σύσταση πρακτικών 

και τεχνικών ιδρυμάτων όπως η ΕΒΕ με σκοπό να εκπαιδεύσουν την λαϊκή νεολαία 

στα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα. Μέχρι το 1912, στη Σχολή φοιτούσαν κατά μέσο 

όρο 400-500 εργαζόμενοι τεχνίτες ετησίως. Σχετικά με το ζήτημα της ειδικής 

εκπαίδευσης των νέων, ο Αγγελόπουλος ανέφερε ότι ο Στέφανος «ήτο βέβαιος ότι, δια 

ταύτης επιμελούς αυτών μορφώσεως θα ήτο δυνατόν να ίδωμεν αυτούς βαδίζοντας επί 

τα ίχνη της αρχαίας δόξης, να αναστήσωμεν τον αρχαίον Έλληνα τεχνίτην, του οποίου 

τα έργα, κατά τον σοφόν επί του ιερού βράχου ξένον προσκυνητήν, εδημιούργησαν το 

Ελληνικόν θαύμα το οποίον άπαξ είδεν ο κόσμος’. Ήτο πεπεισμένος ότι, όπως αυτόχθων 

εκ της Ελληνικής γης, ως τέττιξ, ανεφύη, προ του εκπεπληγμένου κόσμου, ο αρχαίος 

Έλλην τεχνίτης, η αυτή γη, η θάλασσα, η αυτή ατμόσφαιρα, ο αυτός ουρανός, ο αυτός 

ήλιος, θα δημιουργήσωσιν ισάξιον μίαν ημέραν, ασφαλώς, τον αρτίως μεμορφωμένον 

νέον έλληνα τεχνίτην». 125   

Μεγάλος ευεργέτης της ΕΒΕ ήταν ο Χρηστάκης Ζωγράφος που διέμενε στο 

Παρίσι. Ευεργέτες ήταν επίσης ο Μιχαήλ Δούμπας που διέμενε στην Βιέννη, ο 

Γρηγόρης Μαρασλής από την Οδησσό, ο Ανδρέας Συγγρός από την Αθήνα. Δωρητής 

ο Μαρίνος Κοργιαλένιος που διέμενε στο Λονδίνο.126 Με την πάροδο του χρόνου 

άρχισαν να αυξάνουν οι ευεργέτες και οι δωρητές. Τα κληροδοτήματα Σεβαστόπουλου, 

                                                           
123Καταστατικόν 1892, σελ. 25. 
124 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία υπό την προστασία της Α.Μ. του 

Βασιλέως, Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το δεύτερον της Εταιρείας έτος 1893-1894, (Εν Αθήναις: Εκ 

του Τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1894), σελ. 23-24.  
125 Νέγρης, Αγγελόπουλος, Δοανίδης, Βλάγκαλης, Αγαπητός, «Λόγος Κου Ηλ. Αγγελόπουλου: 

Αναμνηστική Τελετή», σελ. 365-367.  
126 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Εταιρεία έτος 1893-1894, σελ. 1 
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Χαροκόπου και Διπλάρη ήταν αυτά που εδραίωσαν την Σχολή. Παράλληλα συμμετείχε 

το κράτος και ιδιώτες.127 Το Πανεπιστήμιο είχε πραγματοποιήσει δωρεές πολλών 

εκατοντάδων τόμων από βιβλία στην βιβλιοθήκη της Σχολής. Στόχος της Εταιρείας 

ήταν να δημιουργηθεί ένας μόνιμος εκθεσιακός χώρος με τα εγχώρια βιοτεχνικά 

προϊόντα, υπό την εποπτεία της Σχολής.128 Το 1894 το συμβούλιο της Εταιρείας 

προωθούσε την πρωτοποριακή ιδέα της βαθμιαίας σύστασης ενός μουσείου: το 

«Τεχνολογικόν Μουσείον». Σε αυτό θα παρουσιάζονταν οι πρώτες ύλες που παρήγαγαν 

αντιπροσωπευτικές ελληνικές βιομηχανίες, ενώ οι σπουδαστές θα παρουσίαζαν 

βιοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα που κατασκεύαζαν μόνοι τους.129 

Ο Αγγελόπουλος έγινε μέλος της ΕΒΕ το 1893-1894 και αμέσως συμμετείχε 

στην εφορευτική επιτροπή συγκρότησης της Βιοτεχνικής Εκθέσεως130 Τον Μάιο του 

1895 εγκαινιάστηκε στο Ζάππειο η «Διαρκής Βιοτεχνική Έκθεσις» της Βιομηχανικής 

Εταιρείας από τον βασιλιά, με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Η έκθεση λειτουργούσε 

σε  πέντε αίθουσες του Ζαππείου για έξι μήνες, μέχρι το 1908. Μέχρι το 1899, η Σχολή 

διοργάνωνε ακόμη και ανθοκομικές εκθέσεις και εκθέσεις κτηνοτροφικών 

προϊόντων.131 Με την ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης στο Παρίσι το 1900, εκδόθηκε 

στα γαλλικά ο τόμος La Grèce Industrielle et Commrciale en 1900. Το βιβλίο τυπώθηκε 

σε 8.000 αντίτυπα, εκ των οποίων τα 3.000 εστάλησαν στο ελληνικό περίπτερο της 

Έκθεσης των Παρισίων. Η ΕΒΕ συμμετείχε στην έκθεση του Παρισιού με δικό της 

περίπτερο, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα. Στο  Παρίσι ο Στέφανος συμμετείχε σε 

δύο από τα  παράπλευρα συνέδρια της έκθεσης, μιλώντας στο πρώτο για την ανάπτυξη 

της μέσης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία 

και στο δεύτερο για την σπουδαιότητα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ελλάδας με 

την υπόλοιπη Ευρώπη.132 Παράλληλα νομιμοποιούσε το έργο της Σχολής δωρίζοντας 

                                                           
127 Στους μεγάλους ευεργέτες προστέθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους άλλους ευεργέτες ο Δήμος 

Αθηναίων, ο Στέφανος Σκουλούδης, ο Ουήτμαν Πήρσον, ο Παύλος Στεφανοβίκ, ο Ευστάθιος Ευγενίδης, 

ο Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος, ο Ιωάννης Πεσματζόγλου και στους δωρητές ο Ιωάννης Οικονόμου, ο 

Σταύρος Μεταξάς, ο Γεώργιος Μαυροκορδάτος, ο Εδουάρδος Λω, ο Κωνσταντίνος Μ. Μελάς, ο 

Κωνσταντίνος Δημητριάδης, η Τράπεζα Αθηνών, ο Θεόδωρος Ρετσίνας, ο Δημοσθένης Νεγρεπόντης. 

Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος (1899-1900-1901), σελ. 2.  
128 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος 1893-1894, σελ. 11.  
129 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος 1893-1894, σελ. 12.  
130 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος 1893-1894, σελ. 27.  
131 Αναμνηστικόν Τεύχος, Κυπάρισσος Στέφανος (1857-1917), (Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστία, 

1918), σελ. 22. 
132 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος (1899-1900-1901), σελ.12-13. 
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έργα σπουδαστών της σε διάφορα ιδρύματα και θεσμούς του εξωτερικού, όπως στην 

École des Beaux-Arts του Παρισιού.133  

 O Αγγελόπουλος, όπως και ο Στέφανος, υποστήριζαν ότι το πρακτικό μέρος της 

Σχολής ήταν σαφώς η σύνδεση της με την βιομηχανία. Στις αρχές του αιώνα κατάφεραν 

μια τέτοια σύνδεση, ακολουθώντας τα πρότυπα βρετανικών τεχνικών μέσων σχολών. 

Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες να πειστούν ο διπλωμάτης Ιωάννης Γερολυμάτος, ο 

αρχιτέκτονα Αριστείδης Διπλάρης, ο έμπορος Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος και ο 

κτηματίας Παναγής Χαροκόπος να επενδύσουν στον εκπαιδευτικό και τεχνικό αυτό 

εγχείρημα, παρέχοντας «ηθικήν και υλικήν και επαγγελματικήν» συνδρομή.134 Όπως 

έγραφε ο Αγγελόπουλος, «εφρόνει ότι τούτο φέρει όχι μόνον την αναγνώρισιν και την 

ευγνώμονα ομολογίαν της χάριτος, αλλά βαθυτέρα καθιστά την συναίσθησιν της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάγκης της μετ’ εκείνων (τάξεων) αρμονικής 

συμβιώσεως».135  

Η ηθική διαπαιδαγώγηση του τεχνίτη-σπουδαστή αποτέλεσε μια από τις 

βασικές επιδιώξεις της Σχολής όταν ανέλαβε πιο δυναμικά τα ηνία της ο 

Αγγελόπουλος, στις αρχές του 20ου αιώνα. Στόχος του συμβουλίου ήταν να 

εμφυσηθούν οι αντίστοιχες ‘αξίες’ και ‘αρετές’, οι οποίες αποτελούσαν και κρίσιμες 

παραμέτρους που αφορούσαν στον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων. Το 1919, με 

τον θάνατο του Διπλάρη και την αξιοποίηση κληροδοτήματός του, ο Αγγελόπουλος ως 

γραμματέας της σχολής θέσπισε δεύτερη τεχνική σχολή, κατώτερης εκπαίδευσης, που 

υπαγόταν στην ΕΒΕ, την Διπλάρειο. Η Σχολή αυτή είχε σκοπό την εκπαίδευση 

κοριτσιών ως τεχνίτριες, εργάτριες και γραμματείς.136  Στο συμβούλιό της ήταν ο 

Αγγελόπουλος, αλλά και η γυναίκα του Σμαράγδα. Κατά την διάρκεια του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου η ΕΒΕ ανέστειλε την δραστηριότητά της. Το 1920, οι σχολές 

της διαχωρίστηκαν στη μέσης βαθμίδας σχολή τεχνιτών, την Ελληνική Βιοτεχνική 

Εταιρεία, και σε δύο κατώτερης βαθμίδας εσπερινές σχολές τεχνιτών και εργατριών 

                                                           
133 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Ελληνική έτος (1899-1900-1901), σελ. 12-13. 
134 Νέγρης, Αγγελόπουλος, Δοανίδης, Βλάγκαλης, Αγαπητός, «Λόγος Αγγελόπουλου: Αναμνηστική 

Τελετή», σελ. 367 
135 Νέγρης, Αγγελόπουλος, Δοανίδης, Βλάγκαλης, Αγαπητός, «Λόγος Αγγελόπουλου: Αναμνηστική 

Τελετή», σελ. 367 
136 Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν Υγιεινή, Καλλιτεχνικό Σχέδιο, Γραμμική Ιχνογραφία, Ραπτική, 

Στοιχεία Αριθμητικής  και Γεωμετρίας, Κέντημα, Πλεκτική, Διακοσμιτική αγγείων, Ταπητουργία, 

Λινοτυπία, Υφαντική, αλλά και Δακτυλογραφία, Στενογραφία. Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Έκκλησις 

της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας προς τους Βιομηχάνους και πάντας τους φιλογενείς υπέρ των 

επαγγελματικών αυτής σχολών Εσπερινής Τεχνιτών και Διπλαρείου, (Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Εστία, 

1920), σελ. 5.  
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που αποτέλεσαν την Διπλάρειο Σχολή. Τα τμήματα της μέσης σχολής ήταν των 

ξυλουργών-επιπλοποιών, των μηχανουργών, των ηλεκτρολόγων και των γλυπτών.137  

Το 1926 ο Αγγελόπουλος προκήρυξε διαγωνισμό για αποφοίτους της ΕΒΕ 

κάτω των 30 ετών, ώστε να σταλούν στο εξωτερικό 4 υπότροφοι με σκοπό να  

εξειδικευθούν για δύο έτη ως ηλεκτροτεχνίτες, διακοσμητές, μηχανοτεχνίτες και 

επιπλοποιοί. Μετά το πέρας της κατάρτισης τους οι υπότροφοι θα υπέγραφαν 

συμφωνητικό στο οποίο θα δήλωναν ότι θα επέστρεφαν στην Ελλάδα για να εργαστούν 

και να διδάξουν στην ΕΒΕ, εκτός κι αν παρέμεναν με δικά τους έξοδα και για 

καθορισμένο χρονικά διάστημα  στο εξωτερικό, «ίνα εργαζόμενοι εις εργοστάσια 

τελειοποιούνται περισσότερον».138 Το 1932 η ΕΒΕ στεγάστηκε σε ιδιόκτητο μέγαρο στη 

πλατεία Θεάτρου, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα, στη θέση που βρισκόταν το πρώτο 

χειμερινό θέατρο της Αθήνας, “θέατρο Μπούκουρα”. Το κτίριο της ΕΒΕ κτίστηκε από 

ιδιώτες χορηγούς, τους οποίους είχε αναζητήσει ο Αγγελόπουλος στα τελευταία χρόνια 

της ζωής του.139 

Μετά τον θάνατό του Αγγελόπουλου θεσπίστηκε στη μνήμη του ετήσιο 

βραβείο, το «Αγγελοπούλειον, υπέρ του πρωτεύοντος τελειοφοίτου μαθητού της Σχολής 

Οικοδομών». Ο Δημήτριος Σταθάκος ήταν ο πρώτος σπουδαστής που έλαβε το 

βραβείο, το 1933.140 Στην είσοδο της Σχολής στην πλατεία Θεάτρου, το όνομα του 

Αγγελόπουλου συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγάλους ευεργέτες της Ελληνικής 

Βιοτεχνικής Εταιρείας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Λογοδοσία 1921, (Εν Αθήναις: Τυπογραφείον «Εστία», 1922), σελ. 

5-6. 
138 Ειδήσεις της Βιομηχανίας, της Συγκοινωνίας και των Τεχνικών Έργων, «Τεχνική Εκπαίδευσις: 

Αποστολή εις Ευρώπην υποτρόφων υπό της Βιοτεχνικής Εταιρίας», Έργα Έτος 2ο Τεύχος 31 (15 

Σεπτεμβρίου 1926), 167. 
139 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Χρονικό Εκατονταετηρίδας, 1892-1992, (Αθήνα: ΕΒΕ, 1993).  
140 Ανώνυμος, «Καθημερινή ζωή. Τα βραβεία της βιοτεχν. σχολής», Ελεύθερον Βήμα, (26/6/1933), 2. 
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ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΥΠΗΡΕΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 141 

 

Το 1921 ο Αγγελόπουλος επιχειρούσε ως γενικός γραμματέας της Ελληνικής 

Βιοτεχνικής Εταιρείας να επανακινήσει δυναμικά τη λειτουργία των σχολών της 

Εταιρείας, μετά την διακοπή που είχε επέλθει με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην 

αίθουσα τελετών της Σχολής προσκαλούσε προσωπικότητες, οικονομικά εύρωστες, 

της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, ζητώντας τους να συνδράμουν το φιλεκπαιδευτικό 

του έργο. Ανάμεσά τους ήταν και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Στην ομιλία που έδωσε 

πλαισίωνε το έργο που είχε ξεκινήσει ο Κ. Στέφανος και είχε συνεχιστεί μέχρι τον 

πόλεμο, προπαγανδίζοντας υπέρ της σημασίας ύπαρξης μιας τέτοιας μέσης τεχνικής 

σχολής στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία. 

Ο Αγγελόπουλος έγραφε ότι είχε χαθεί με τους αιώνες και με την επικράτηση  

κυρίως του χριστιανικού πολιτισμού η θεωρία της αριστοτελικής φιλοσοφικής 

παράδοσης που διέκρινε τις τάξεις των πολιτών βάσει του «φύσει δούλος και φύσει 

ελεύθερος». Ο Αγγελόπουλος υποστήριζε στον λόγο του ότι «αι Κοινωνίαι έχουν 

ανάγκην υπηρετικών τάξεων».142 Με τον όρο «υπηρετικαί τάξεις» εννοούσε όλους τους 

εργαζομένους στους οποίους ο νεώτερος πολιτισμός και ο πόλεμος είχαν επιφέρει 

μεγάλα προβλήματα, τα οποία ακόμη και οι  επιστήμονες ήταν δύσκολο να επιλύσουν. 

Αναφερόμενος στην εργατική συνδιάσκεψη που είχε υπογραφεί στο πλαίσιο της 

«Συνθήκη Ειρήνης» με τη λήξη του πολέμου στις ΗΠΑ, ο Αγγελόπουλος υποστήριζε 

ότι είχε συζητηθεί, για άλλη μια φορά «θεωρητικώς», η δίκαιη διανομή του πλούτου, 

ενώ τα κράτη είχαν συμφωνήσει ως προς τα εργασιακά δικαιώματα, όπως το οκτάωρο, 

το κατώτατο ημερομίσθιο, η ασφάλιση των εργατών, των ανηλίκων, των γυναικών 

έναντι ατυχημάτων, γήρατος, αλλά και για την ανάγκη της ανάπτυξης της 

επαγγελματικής και της τεχνικής εκπαίδευσης.143 Και όλες οι κυβερνήσεις, συνέχιζε, 

είχαν υποχρεωθεί να τα εφαρμόσουν όλα αυτά.144   

                                                           
141 Φράση του Αγγελόπουλου για να διαμορφώσει την επιχειρηματολογία του σχετικά με τις κοινωνικές 

τάξεις και τον ρόλο των επιστημόνων και των μηχανικών ως προς τη μόρφωσή τους. Ηλίας Ι. 

Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς εν τη αιθούση του Βαρβακείου Λυκείου κατά τα εγκαίνια της 

Εσπερινής Σχολής Τεχνιτών» στο Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία, Έκκλησις, σελ. 8. 
142 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 8. 
143 Πρόκειται για την υπογραφή του Συμφώνου της Ουάσιγκτον και από την Ελλάδα το 1919 με τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται από τον Αγγελόπουλο. Το Σύμφωνο επικυρώθηκε από την Βουλή το 

1920 ψηφίζοντας τους νόμους 2111 και 2112. Το οκτάωρο σταδιακά άρχισε να εφαρμόζεται και 

γενικεύτηκε από την δεκαετία του ’30 και εξής. Βλ. σχετικά: Γιάννης Μηλιός, ‘Η ελληνική οικονομία 

κατά τον 20ο αιώνα’ στο Αντώνης Μωυσίδης και Σπύρος Σακελλαρόπουλος (επιμ.) Η Ελλάδα στον 19ο 

και 20ο αιώνα: Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, (Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος, 2010), σελ. 8.  
144 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 8. 
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Ωστόσο, ο Αγγελόπουλος υποστήριζε ότι  θα έπρεπε οι συμφωνίες αυτές να 

είχαν άλλη ιεράρχηση, συγκεκριμένα επιστημονική. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Ημείς 

οι του μέτρου και του διαβήτου χειρισταί, οι έχοντες συνεργάτας και βοηθούς εις έργον 

ημών τους τεχνίτας και εργάτας παντών σχεδών των κλάδων, θα επεθυμούμεν 

ανεστραμμένη την σειράν των ληφθεισών υπό του Συνεδρίου των αποφάσεων».145 

Τοποθετώντας στην κορυφή της ιεραρχίας την θεμελίωση της επαγγελματικής και 

τεχνικής εκπαίδευσης, ισχυριζόταν ότι όλα τα υπόλοιπα εργατικά ζητήματα που είχαν 

συμφωνηθεί ήταν «ήσσονος σημασίας» και εξαρτιόνταν από άλλους παράγοντες. 

Αναφορικά με το αίτημα περί οκτάωρης εργασίας, υποστήριζε ότι η διαμόρφωσή του 

εξαρτάται από την ικανότητα, την σωματική διάπλαση και το είδος της εργασίας που 

εκτελεί ο εργάτης αλλά και από την καταλληλότητα των συνθηκών στο χώρο εργασίας 

του, όπως το εργοστάσιο. Επομένως για τον Αγγελόπουλο, οι ώρες εργασίας του 

τεχνίτη δεν ήταν κάτι σταθερό. Παράλληλα, ισχυριζόταν ότι το ωράριο εξαρτιόταν και 

από τις εργασιακές συνθήκες του κάθε κράτους, και από τον χαρακτήρα του εργάτη, 

αλλά και από τα έθιμα του κάθε τόπου. Έγραφε χαρακτηριστικά: «τίνα σημασίαν 

δύναται να έχη το οκτάωρον δια τεχνίτην υγιά, εργαζόμενον εν εργοστασίω τελείως 

αεριζομένω και καθαρώ, ζώντα υπό τον θαυμάσιον Ελληνικόν Ουρανόν, και 

ασχολούμενον εις εργασίαν μη καταπονούσαν σοβαρώς ούτε τον νουν ούτε το σώμα 

αυτού;».146 Αυτές οι ‘ιδανικές’ συνθήκες εργασίας που πρέσβευε, ήταν πεπεισμένος ότι 

μόνο με οδηγό την εγκυκλοπαιδική και την τεχνική μόρφωση του τεχνίτη θα 

μπορούσαν να κατακτηθούν και να αποτρέψουν τις «κοινωνικάς ανωμαλίας». 

Σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο, τέτοιες αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν «περί της 

μορφώσεως του Έλληνος εργάτου», τονίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν ίσχυαν ακόμη, 

όπως «εις τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα», η «εχθρότητα μεταξύ εργασίας και 

κεφαλαίου».147  

Για να πείσει τους οικονομικά εύπορους παρευρισκομένους και εταίρους να 

ενισχύσουν το έργο της ΕΒΕ, ο Αγγελόπουλος ανέφερε την προσωπική του εμπειρία 

με τεχνικά έργα, ισχυριζόμενος ότι το πρόβλημα της ανάπτυξης της ελληνικής 

βιομηχανίας ήταν πρόβλημα έλλειψης κρατικής ή ιδιωτικής μέριμνας για την 

επαγγελματική μόρφωση των τεχνιτών και εργατών. Υποστήριζε ότι τα τριάντα χρόνια 

που εργαζόταν με τεχνίτες και εργάτες ήταν αρκετά για να κρίνει την απόδοσή τους 

                                                           
145 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ.9. 
146 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 10. 
147 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 12. 
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στα τεχνικά έργα και να δει  ότι δεν υπήρχε πρόβλημα λόγω της «φυσικής του Έλληνος 

νοημοσύνης». Έγραφε ότι «οι μάλλον αμαθείς, οι μάλλον ανεπιτήδειοι εις τεχνικά έργα 

Έλληνες, κατορθώνουν εντός μηνών, ως απορροφητικοί σπόγγοι παρακολουθούντες 

ξένους εξησκημμένους και μεμορφωμένους τεχνίτας, να μεταμορφωθώσι και ούτοι εις 

ικανοτάτους τεχνίτας, κατανοούντας άριστα απάσας τας λεπτομερείας των 

πολυπλοκωτέρων εργασιών, αίτινες απήτουν και μέθοδον και προσοχήν και 

ευσυνείδητον επίδοσιν. Δεν είναι λοιπόν δύσλυτον πρόβλημα η κατανόησις της εν τω 

μέλλοντι αξίας του Έλληνος τεχνίτου, εάν μορφωθεί. Θα γίνει ασφαλώς άξιος των 

αρετών του Αθηναίου τεχνίτου κατά τους αρχαίους χρόνους». Ο Αγγελόπουλος 

παρουσίαζε διεξοδικά αφηγήσεις από την Αθήνα των κλασικών χρόνων, τότε που τα 

ιδανικά της δημοκρατίας και του πολιτικού ήθους είχαν εμφυσηθεί μέσα από την 

παιδεία στην εργασία των τεχνιτών. Τέτοιοι  μορφωμένοι τεχνίτες, διατεινόταν, είχαν 

επιτύχει το ανεπανάληπτο «Ελληνικόν θαύμα» φιλοτεχνώντας έργα όπως η ζωφόρος 

του Παρθενώνα. Έργα που αιώνες μετά διατηρούταν  κάνοντας, κατά τον 

Αγγελόπουλο, ευρωπαίους γλύπτες, όπως ο Antonio Canova, να δηλώνουν: «Questi 

non sono marmi: sono carni».148  

Αφού παρουσίασε διεξοδικά την σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

βιομηχανίας μέσα από πολλές εθνικές περιπτώσεις, ο Αγγελόπουλος έδωσε έμφαση 

στην επιτυχία του βρετανικού βιομηχανικού υποδείγματος εκπαίδευσης, το οποίο ήταν 

αυτό που θα μπορούσε να οικειοποιηθεί η Εταιρεία και οι υπόλοιπες σχολές που θα 

ακολουθούσαν τα βήματά της στην Ελλάδα. Για τον ίδιο, το μοντέλο αυτό βασιζόταν 

στην σύμπραξη βιομηχάνων και εργατών για την ίδρυση και την συντήρηση 

επαγγελματικών τεχνικών σχολών.149  Παράλληλα υποστήριζε ότι, όπως και στην 

Βρετανία, έτσι και στην ελληνική κοινωνία, θα έπρεπε να αναδειχθεί ο ρόλος της 

βιομηχανικής αριστοκρατίας «προς την βελτίωσιν της εργατικής τάξεως και την 

ανάπτυξιν και την ευημερίαν αυτής […] παρέχουσι και την ηθικήν και την χρηματικήν 

αυτών συνδρομήν».150 Ο Αγγελόπουλος κατέληγε στον λόγο του αναφέροντας ότι «το 

αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης είνε αρετή» που θα έπρεπε να επικρατήσει  μεταξύ 

των τάξεων και μια τέτοια αρετή μπορούσε να κυριαρχήσει μόνο μέσω της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό καλούσε τον βασιλιά και τους 

                                                           
148  «Αυτά δεν είναι μάρμαρα, είναι σάρκες». Ο A. Canova (1757-1822) ήταν γλύπτης που επιδόθηκε 

στην κατασκευή έργων με μάρμαρο στο πλαίσιο του ιταλικού νεοκλασικισμού. Αγγελόπουλος, «Λόγος 

εκφωνηθείς», σελ. 14. 
149 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ.14-18. 
150 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 18. 
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υπολοίπους προσκεκλημένους της Εταιρείας να επιθεωρήσουν τους σπουδαστές στους 

χώρους και τα μηχανουργεία της σχολής για να κατανοήσουν, μέσα από αυτή την 

περιήγηση στους χώρους και τα πρόσωπα της Σχολής, το γιατί θα έπρεπε να 

συνδράμουν στο κοινωφελές της έργο, το οποίο μετρούσε ήδη είκοσι επτά έτη.151 

 

 

Η ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (1916-1939) 

 

Το 1916, ύστερα από πρωτοβουλία των μηχανικών  Φωκίωνα Νέγρη και Ηλία 

Αγγελόπουλου, ιδρύεται η Λέσχη Επιστημόνων. Ο νέος αυτός θεσμός ενέταξε στους 

κόλπους του ειδικούς των φυσικών και θετικών επιστημών και μηχανικούς αλλά και 

ιατρούς, ιστορικούς, φιλοσόφους του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώτος πρόεδρος της 

Λέσχης ορίστηκε ο Φωκίων Νέγρης, και αντιπρόεδροι ο Σπυρίδων Λάμπρος και ο 

Σπυρίδων Λιβιεράτος. Γενικός γραμματέας ήταν ο Η. Αγγελόπουλος, ο οποίος θα 

εναλλασσόταν στη θέση γραμματέα και αντιπροέδρου μέχρι τον θάνατό του. 

Σύμβουλοι της Λέσχης ήταν οι Δημήτριος Αιγινήτης, Θεόφιλος Βορέας, Παύλος 

Καλλιγάς, Εμμανουήλ Δραγούμης, Ιω. Γεωργιάδης, Π. Ζαλοκώστας, Ν. Ιατρός, Π. 

Μαζαράκης, Κ. Σκλάβος, Νικ. Τριανταφυλλίδης, Σωκρ. Τσάκωνας κ.α. Σύμφωνα με 

το καταστατικό, προγραμματικός στόχος της Λέσχης ήταν να αποτελέσουν οι ειδικές 

γνώσεις των μελών της υποστήριγμα των εκάστοτε κυβερνήσεων, με σκοπό τη 

βελτίωση της διοίκησης του κράτους. Ακολούθως, σκοπός της ήταν η διαφώτιση της 

κοινής γνώμης μέσω των ανακοινώσεων και των διαλέξεων των μελών της για γενικά 

οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, που θα αφορούσαν όλους τους πολίτες. Τέλος η 

Λέσχη είχε στόχο να προάγει πνευματικά τα μέλη της αλλά και να τα ψυχαγωγήσει.152  

Τέσσερα χρόνια μετά την ιδρυτική πράξη της Λέσχης, δημιουργήθηκε με 

πρωτοβουλία του Αγγελόπουλου το Τεχνικό Τμήμα της Λέσχης Επιστημόνων, με σκοπό 

την «επιστημονική μελέτη των τεχνικών ζητημάτων της χώρας». Το τμήμα αυτό 

αποτελούσαν μόνο διπλωματούχοι μηχανικοί και πτυχιούχοι των φυσικών και θετικών 

επιστημών. Το Τεχνικό Τμήμα της Λέσχης, από ότι τουλάχιστον φαίνεται μέσα από τα 

περιοδικά μηχανικών, δρούσε συμβουλευτικά επί διαφόρων ζητημάτων, έχοντας 

                                                           
151 Αγγελόπουλος, «Λόγος εκφωνηθείς», σελ. 22. 
152 Λέσχη Επιστημόνων, Καταστατικόν, (Αθήναι:  Τυπογραφία Πάλλης, 1916), σελ. 17 
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παραπλήσιο ρόλο με τις υπόλοιπες συλλογικότητες των μηχανικών, όπως ο 

Πολυτεχνικός Σύλλογος.153 

Στη Λέσχη Επιστημόνων διεξάγονταν δημόσιες επιστημονικές διαλέξεις,  

συζητήσεις πολλών και διαφορετικών συλλογικοτήτων. Οι ομιλίες των μελών της 

Λέσχης και οι παρεμβάσεις τους στην επιστημονική, πολιτική και κοινωνική ζωή 

δημοσιεύονταν ως επί το πλείστον στον Αρχιμήδη και αργότερα στο περιοδικό Έργα.154 

Τα τεχνικά περιοδικά παρουσίαζαν πολλές από τις διαλέξεις που αφορούσαν τεχνικά 

ζητήματα, ενώ τις περισσότερες φορές οι ομιλητές σχολίαζαν το φιλόξενο της αίθουσας 

και τις προσπάθειες των μελών της Λέσχης για την προαγωγή των επιστημονικών και 

των τεχνικών θεμάτων. Τα ζητήματα της ύδρευσης, του σχεδίου πόλεως και της 

εγκατάστασης των προσφύγων της Μικράς Ασίας ήταν μεταξύ αυτών που 

παρουσιάστηκαν στην Λέσχη.155 Κάποιοι μηχανικοί δραστηριοποιούνταν περισσότερο 

στη Λέσχη από άλλα μέλη, κυρίως αυτοί που οι συλλογικότητες τους δεν είχαν 

ιδιόκτητο χώρο, όπως η Γενική Ένωση Ελλήνων Μηχανικών.156  Ωστόσο και ο 

Πολυτεχνικός Σύλλογος ή αργότερα οι μηχανικοί του ΤΕΕ, αξιοποιούσαν τις αίθουσες 

της Λέσχης. Η Λέσχη Επιστημόνων διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. 157 

Η Λέσχη είχε σημαντική παρουσία και στον ημερήσιο τύπο της εποχής. Οι 

διαλέξεις στις αίθουσές της είχαν μεγάλη απήχηση όχι μόνο λόγω των σημαντικών 

εισηγητών αλλά και του περιεχομένου τους Τη Λέσχη τιμούσε και ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος, ο οποίος παρακολουθούσε διαφορετικού επιστημονικού περιεχομένου 

διαλέξεις, όπως του καθηγητή του Πανεπιστημίου Σπυρίδωνα Δοντά «περί θρεπτικών 

τροφών» ή του καθηγητή Δημητρίου Χόνδρου «περί αεροπλάνων» ή «περί 

υποβρυχίων».158 Μέσα σε 10 χρόνια από την ίδρυσή της αριθμούσε 500 μέλη, μεταξύ 

των οποίων ήταν ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί αλλά και 

                                                           
153 Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου φάκελος 168: 2. Επιστολή, Λέσχη Επιστημόνων, 

Προς τον Αξιότιμον κύριον Ελευθ. Βενιζέλον Πρόεδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως, (7 Ιανουαρίου 

1930), 1-5.   
154 Για τις διαλέξεις στη Λέσχη Επιστημόνων, βλ. ειδικότερα, στα διάφορα άρθρα των περιοδικών 

Αρχιμήδης και Έργα , που έχουν σταχυολογηθεί στο επόμενο κεφάλαιο 2.  
155 Ανώνυμος, «Το πρόβλημα της κατοικίας», Εμπρός (22/4/1922), 4. 
156 Ανώνυμος, «Πρόσκλησις: Γενική Ένωσις των Ελλήνων Επιστημόνων Μηχανικών», Εμπρός 

(29/12/1922), 2, Ανώνυμος, «Γενική Ένωσις των Ελλήνων Επιστημόνων Μηχανικών», Εμπρός 

(11/4/1923), 2. 
157 Λέσχη Επιστημόνων, Προς Αξιότιμον Βενιζέλον Πρόεδρον, σελ. 3. 
158 Ανώνυμος, «Ο Βασιλεύς εν τη Λέσχη Επιστημόνων», Εμπρός (28/3/1918), 2.  
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επιστήμονες.159 Τα μέλη της Λέσχης πλήρωναν ετήσια συνδρομή (εκτός από τα 

επίτιμα, όπως ο βασιλιάς).160  

Τα πρώτα χρόνια η Λέσχη στεγαζόταν σε αίθουσα στην οδό Βαλαωρίτου. 

Αργότερα και μέχρι το 1925 συστεγαζόταν με το Υπουργείο Γεωργίας στην οδό 

Φιλελλήνων. Τότε, «αυθαίρετα» για κάποιους, η Λέσχη Επιστημόνων αποφάσισε να 

εγκαταλείψει το κτίριο.161 Δεν γνωρίζουμε πού εγκαταστάθηκε. Άρχισε πάντως να 

οικοδομεί μέγαρο στην Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση, το οποίο σταμάτησε λόγω 

διαμάχης με τον Δήμο το 1930. Τότε εστάλη επιστολή της Λέσχης προς τον 

πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο με σκοπό να παρέμβει προσωπικά ώστε η ίδια να λάβει 

αποζημίωση για τη στέρηση της ιδιοκτησίας της. Η Λέσχη Επιστημόνων είχε προσφύγει 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να αποζημιωθεί αλλά το αίτημά της είχε 

απορριφθεί. Η Λέσχη ζητούσε από το Βενιζέλο να συμβάλλει στην ακύρωση της 

απόφασης λόγω του δανείου που είχε λάβει από την Κτηματική Τράπεζα και κυρίως 

λόγω του κοινωφελούς σκοπού που προωθούσε. Την επιστολή την υπέγραφε ο τότε 

Αντιπρόεδρος της Λέσχης και μέλος του διοικητικού της Κτηματικής Τράπεζας,  Ηλίας 

Αγγελόπουλος.162 Απ’ ό,τι φαίνεται τελικά ο Βενιζέλος πρέπει να επαλείφθηκε της 

κατάστασης προσωπικά και να δόθηκε κάποια λύση, αφού μέσα από τον τύπο 

μαθαίνουμε ότι στην αίθουσα διαλέξεων της Λέσχης Επιστημόνων, στο Μέγαρό της 

στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση, τον Μάιο του 1939 πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα της Ελληνικής Οδοντοστοματολογικής Εταιρείας.163 Η Λέσχη Επιστημόνων 

αποτέλεσε έναν από τους πιο σημαντικούς και δραστήριους θεσμούς της Αθήνας από 

την ίδρυσή της το 1916 και τουλάχιστον μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 

ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 164 

 

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1921 και ενώ στη Μικρά Ασία ο ελληνικός στρατός 

«επήλαυνε νικηφόρος», στην Αθήνα, στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι 

στους σιδηροδρόμους και τροχιοδρόμους πραγματοποιούσαν μια από τις μεγαλύτερες 

                                                           
159 Λέσχη Επιστημόνων, Προς Αξιότιμον Βενιζέλον Πρόεδρον, σελ. 3.  
160 Λέσχη Επιστημόνων, Καταστατικόν, σελ. 17 
161 Λέσχη Επιστημόνων, Προς Αξιότιμον Βενιζέλον Πρόεδρον, σελ. 7. 
162 Λέσχη Επιστημόνων, Προς Αξιότιμον Βενιζέλον Πρόεδρον, σελ. 8.  
163 Ανώνυμος, «Διαλέξεις», Σκριπ (30/5/1939), 2. 
164 Από τον τίτλο στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας του Χρηματιστηρίου: Ανώνυμος, «Ο αγών των 

τάξεων. Η χθεσινή συνεδρίασις των εργοδοτικών και επαγγελματικών σωματείων», Εφημερίς του 

Χρηματιστηρίου (15/3/1921), 1-2. 
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απεργίες στην ιστορία τους, συμπαρασύροντας και άλλες επαγγελματικές ομάδες σε 

διεκδικήσεις αιτημάτων όπως το οκτάωρο και αυξήσεις στα ημερομίσθια. Οι 

σιδηροδρομικοί καθήλωσαν τα τρένα στους σταθμούς ενώ οι εργαζόμενοι στον 

ηλεκτρισμό και στο φωταέριο βύθισαν την Αθήνα και άλλες πόλεις στο σκοτάδι. Η 

κυβέρνηση Γούναρη αντιμετώπισε τις απεργίες με συλλήψεις και με γενική 

επιστράτευση των εργαζομένων. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν εμφανίστηκαν στην 

εργασία τους και η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή στρατιωτικό νόμο. Οι περισσότεροι 

συλληφθέντες, στελέχη του νεοσύστατου ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα 

Ελλάδος), εστάλησαν στο μικρασιατικό μέτωπο.165 

Στις αρχές Μαρτίου, στην Αθήνα, στην αίθουσα της Λέσχης Επιστημών, 

διοργανώθηκε, με πρωτοβουλία του προέδρου της Σπυρίδωνα Λιβιεράτου και του 

γενικού γραμματέα Ηλία Αγγελόπουλου, συνέλευση από τους εκπροσώπους πολλών 

επιστημονικών, επαγγελματικών και εργοδοτικών σωματείων ή συλλογών.166 

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Εφημερίδας του Χρηματιστηρίου, σκοπός αυτής της 

πρωτοβουλίας της Λέσχης Επιστημόνων ήταν η οργάνωση των «εργοδοτικών και 

επαγγελματικών τάξεων εις αντιμετώπισιν των κοινωνικών κινδύνων τους οποίους 

απειλούν αι εργατικαί ακρότητες και ιδία αι κομμουνιστικαί οργανώσεις, ων είδομεν και 

εν Ελλάδι δυστυχώς τας πρώτας εκδηλώσεις και τα πρώτα κινήματα. Θέλομεν δε να 

πιστεύομεν ότι οι αναπετάσαντες την σημαίαν της αμυντικής οργανώσεως των 

εργοδοτικών και επαγγελματικών τάξεων θα κατανοούν πλέον καλώς ότι είναι καιρός 

έργων αφού είνε ώριμος η Ελληνική κοινωνία δια τον αγώνα της περιφρουρήσεως των 

δικαιωμάτων της και της ιδίας ασφαλείας και ισορροπίας εκ των αναρχικών 

κινημάτων».167 

Η πρόσκληση που είχε στείλει η Λέσχη Επιστημόνων είχε συνταχθεί με πιο ήπια 

φρασεολογία από εκείνη που παρουσίαζε ο δημοσιογράφος, εκφράζοντας ωστόσο το 

                                                           
165 Βλ. σχετικά: Ανώνυμος, «Η απεργία», Ριζοσπάστης (24/2/1921), 1. Το ζήτημα αναπτύσσεται 

διεξοδικά σε όλο το φύλλο της εφημερίδας. Ο Ριζοσπάστης παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτών των 

πρωτόγνωρων απεργιών σε όλη την Ελλάδα. Για την ιστορία των απεργιών μέσα από τις εφημερίδες βλ. 

ενδεικτικά τα φύλλα από τις 10 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου. Για την απεργία των σιδηροδρομικών 

και τις πρώτες μεγάλες απεργίες Φεβρουαρίου-Μαρτίου στην Ελλάδα βλ. ενδεικτικά: Π. Νούτσος, Η 

σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα: από το ΣΕΚΕ στο ΚΚΕ, Τόμος Β΄, Β Μέρος, (Αθήνα: Γνώση, 1992).   
166 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 1-2.  
167 Στην συνέλευση μετείχαν οι εκπρόσωποι από τις εξής συλλογικότητες: Εμπορικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς, Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Ιατρών, Πανελλήνιος Σύνδεσμός Εργοληπτών, Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, Γεωργική 

Ένωση, Κτηματικός Σύνδεσμος Δήμου Αθηναίων, Δικηγορικός Σύλλογος, Ιατρική Εταιρεία, 

Φαρμακευτική Εταιρεία, Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Αποφοίτων Μηχανικών 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Λέσχη Επιστημόνων, Σύνδεσμος υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρεία 

Φυσικών Επιστημών, Αθηναϊκή Λέσχη, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. 
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ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με αυτή, η Λέσχη είχε αναλάβει μια τέτοια 

πρωτοβουλία στη βάση της σοβαρής «στεναχώριας» που είχε επέλθει η χώρα μετά από 

τις εργατικές απεργίες και στην «ανάγκη εις ην περιέστη το Κράτος όπως υποχωρήση 

και πέραν ίσως του ευλόγου μέτρου εις τας αξιώσεις των απεργούντων». Η συντάκτες 

της πρόσκλησης έγραφαν ότι ο μη προκατειλημμένος παρατηρητής μιας τέτοιας 

κοινωνικής εκδήλωσης στη βάση των οικονομικών αντιθέσεων θα υπερασπιζόταν την 

απεργία για τους εργάτες ως «το μόνον τελέσφορον όπλον κατά της πλεονεξίας του 

Κεφαλαίου». Ωστόσο, υποστήριζαν ότι τον τελευταίο καιρό η εργάτες και οι έμποροι 

είχαν καταχραστεί αυτό το όπλο παραλύοντας τις λειτουργίες του Κράτους αλλά και 

την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρηματιών. Δεδομένου ότι «η κοινωνία δεν 

είνε δυνατόν να θεωρήται και σήμερον έτι ως πεδίον οικονομικού πολέμου των 

διαφόρων κοινωνικών τάξεων κατ’ αλλήλων», οι εκπρόσωποι της Λέσχης Επιστημόνων 

ισχυρίζονταν ότι  η «ευγενής» τους αυτή πρωτοβουλία είχε στόχο να αποτελέσει 

«έρεισμα» του κράτους και της εννόμου τάξης που θα επέφερε την «κοινωνικήν 

διακαιοσύνην» και την «κοινωνικήν αλληλεγγύην» μεταξύ των εργοδοτών και εργατών, 

για το συμφέρον όλης της κοινωνίας.168 

Ο Αγγελόπουλος πήρε πρώτος τον λόγο, ευχαριστώντας τους αντιπροσώπους 

για την αποδοχή της πρόσκλησής. Από το περιεχόμενο των λόγων του φαίνεται ότι ο 

ίδιος είχε συντάξει και την επίσημη πρόσκληση.169 Η ευγενής προθυμία να 

συμμετάσχουν ήταν «ενδεικτική της γενικής προσπάθειας προς θεραπείαν μιας 

κοινωνικής προσπάθειας κοινής ωφέλειας Σωματείων και πάντων των αναπτυγμένων 

και μεμορφωμένων πολιτών προς αποτροπήν κινδύνου σοβαρωτέρου ίσως εξ’ όλων τους 

οποίους έσπειρεν εις πάντα σχεδόν τα Κράτη ο τελευταίος πόλεμος».170 Για τον 

Αγγελόπουλο, αυτή ήταν και η αιτία που η μία κοινωνική τάξη εναντιωνόταν στην 

άλλη, καθώς η εξαθλίωση που είχε επέλθει ήταν φανερή. Σε αυτό το σημείο ο 

Αγγελόπουλος τόνιζε την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Λέσχη των Επιστημόνων, 

όταν ως επιστημονικός φορέας κατανόησε ότι θα μπορούσε να δώσει λύση, 

τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία. Την λύση αυτή θα την έδιναν «οι Έλληνες 

                                                           
168 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 1 
169 Η έρευνα έχει δείξει ότι ο Αγγελόπουλος υπήρξε ο ίδιος συντάκτης πολλών εκθέσεων, επιστολών, 

κειμένων στους περισσότερους θεσμούς και συλλόγους που δραστηριοποιούταν, όχι μόνο λόγο της 

ιδιότητας του ως γενικού γραμματέα και της επιφόρτισης του με τέτοια καθήκοντα, αλλά λόγω του 

τρόπου σύνταξης αυτών. Η σχέση του Αγγελόπουλου με τον γραπτό λόγο φαίνεται πως ήταν εξαιρετική 

, όχι μόνο λόγο του εντυπωσιακού όγκου και της ποικιλίας των ειδών και των θεμάτων που ασχολήθηκε 

αλλά κυρίως για την διαμόρφωση ενός προσωπικού στυλ, μια προσωπική κουλτούρα  γραφής, που τον 

διέκρινε από τους υπόλοιπους  μηχανικούς της εποχής του.  
170 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 1. 
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επιστήμονες, οι φυσικοί σύμβουλοι των άλλων τάξεων και εν γένει οι μεμορφωμένοι 

πολίται», και οι οποίοι υποχρεώνονταν να πείσουν όλους με την δύναμη του «ορθού 

λόγου» ότι «η καθολική αλληλεγγύη είνε η στερεά βάσις εφ’ ης και μόνης δύνανται να 

στηριχθώσιν η ελευθερία της εργασίας και η πραγματική ευημερία απασών ανεξαιρέτως 

των κοινωνικών τάξεων». Παραπέμποντας στην ικανότητα του αρχαίου ρήτορα 

Λουκιανού να πείθει τις πολιτικές ηγεσίες αλλά και τους πολίτες, ο Αγγελόπουλος 

υποστήριζε την μεγάλη δυναμική που είχε ο ορθός λόγος εν αντιθέσει με τη ελάχιστη 

της πραγματικής βίας μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Αυτή την ικανότητα την είχαν 

μόνο οι επιστήμονες, οι οποίοι έπρεπε κατ’ αυτόν να γίνουν «οι διαιτηταί μεταξύ των 

διαφωνούντων, οι τιμηταί των δυστροπούντων, οι συνήγοροι των αδικουμένων». Με 

αυτό στην κοινωνία θα κυριαρχούσε «η ορθοφροσύνη και η φιλοπατρία αυτών 

(εργαζομένων) και εθνικαί των παραδόσεις».171  

Μετά την εισήγηση του Αγγελόπουλου πήρε τον λόγο ο πρόεδρος της Λέσχης 

Σπυρίδων Λιβιεράτος, συμφωνώντας σε όλα με τον Αγγελόπουλο. Υποστήριξε 

επιπλέον ότι θα έπρεπε τα εργοδοτικά σωματεία να αποφασίσουν την σύσταση ενός 

πρότυπου ανεξάρτητου διαιτητικού σώματος, από το οποίο θα επιλύονταν 

υποχρεωτικά οι διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, πριν τις απεργίες. Οι 

αποφάσεις του θα ήταν δεσμευτικές. Μίλησαν πολλοί εργοδότες, βιομήχανοι  και 

επιχειρηματίες που πρότειναν την συγκρότηση μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας, η 

οποία θα αναλάμβανε να συντονίσει τις σχετικές προσπάθειες. Ο πρόεδρος της 

Γεωργικής Ενώσεως και πρώην πρόεδρος της Βουλής Ζαβιτσάνος ανέβηκε στο βήμα 

και πρότεινε την δημιουργία ενός συνασπισμού όλων των επαγγελματικών θεσμών, 

ώστε να διαμορφωνόταν μια αμιγώς επιστημονική επιτροπή που θα ασχολούταν με τα 

κρίσιμα οικονομικά ζητήματα και την συνεργασία των τάξεων.172   

Ο Αγγελόπουλος πήρε και πάλι τελευταίος τον λόγο για να δηλώσει την χαρά 

του για την ομόθυμη στάση όλων, ώστε να επικρατήσει η συνοχή όλων των κοινωνικών 

τάξεων με την συγκρότηση μιας επιστημονικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο έκανε λόγο για 

ένα ειδικό ζήτημα. Το ενδιαφέρον του γι’ αυτό αναδεικνύει και τη συνολικότερη 

τοποθέτησή του ως προς την οικονομική και τεχνική ανάπτυξη. Ο Αγγελόπουλος 

φάνηκε να υποστηρίζει έναν ακόμη πιο παρεμβατικό ρόλο μιας τέτοιας, τεχνοκρατικής, 

                                                           
171 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 1. 
172 Ο Ζαβιτσάνος δήλωνε ειρωνικά ότι «είνε αληθής η ύπαρξις τάξεως Προλεταρίων εν Ελλάδι αλλ’ 

αύτη δεν ανευρίσκεται μεταξύ των εργατών αλλά μεταξύ των διανοουμένων Δημοσίων υπαλλήλων, των 

του Δήμου και άλλων». Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 1. 
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στην πραγματικότητα, επιτροπής, η οποία θα μπορούσε να επανεξετάσει θέματα όπως 

την ατυχή  κρατικοποίηση όλων των σιδηροδρομικών εταιρειών. Η κρατικοποίηση 

αυτή βρισκόταν για τον Αγγελόπουλο στον πυρήνα του προβλήματος που είχε 

ξεσπάσει στην ελληνική κοινωνία.173  

Τελικά αποφασίστηκε να καταρτιστούν τέσσερις επιτροπές, που να έχουν 

συμβουλευτικό ρόλο ως προς το είδος των τεχνοοικονομικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων των κλάδων στους οποίους εντοπίζονταν συντεχνιακά και εργατικά 

προβλήματα. Όλες οι επιτροπές θα βρίσκονταν υπό την επίβλεψη της Λέσχης 

Επιστημόνων. Μία επιτροπή θα ασχολούταν με τα ζητήματα του κλάδου των 

συγκοινωνιών, μία με ζητήματα του φωτισμού και του ηλεκτρισμού, μία με τα 

ζητήματα του κλάδου των τροφίμων και μία με όλους τους υπόλοιπους κλάδους των 

ελληνικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Παράλληλα υποστηρίχθηκε η σύσταση μίας 

άλλης επιτροπής, η οποία θα οργάνωνε όλες τις συλλογικότητες. Η επιτροπή αυτή 

αποφασίστηκε να απαρτίζεται από πέντε μέλη, τους Επαμεινώνδα Χαρίλαο, Περικλή 

Κανάκη, Δημοσθένη Καλλιμασιώτη, Σπυρίδωνα Λιβιεράτο και Ηλία Αγγελόπουλο. Η 

επιτροπή θα συντόνιζε μέσα από εβδομαδιαίες συνεδριάσεις την δράση όλων των 

συλλογικοτήτων. Οι συνεδριάσεις θα ήταν δημόσιες  και ανοιχτές στον τύπο και θα 

πραγματοποιούνταν στην αίθουσα της Λέσχης Επιστημόνων. 174 

Ο αρθρογράφος της Εφημερίδος του Χρηματιστηρίου διατεινόταν ότι η 

πρωτοβουλία της Λέσχης των Επιστημόνων να συγκεντρώσει τόσους επιφανείς 

εκπροσώπους από τις πιο σημαντικές συλλογικότητες της χώρας είχε στεφθεί με 

επιτυχία. Έγραφε χαρακτηριστικά ότι «αναμφιβόλως, εκ της παρουσιασθείσης 

ταυτότητος γνωμών κατά την διαπίστωσιν της ανάγκης οργανώσεως των Σωματείων με 

σκοπόν εξυπηρετικόν των συμφερόντων όλων των τάξεων και αμυντικόν κατά των πάσης 

φύσεως και οθενδήποτε προερχομένων υπερβασιών, θα προκύψη αναμφισβήτητον καλόν 

και ιδία εάν επιτευχθή η οργάνωσις των αστικών τάξεων».175 

                                                           
173 Ένα έτος πριν την συζήτηση τον Μάρτιο του 1920, η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε, ως νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, την εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ), με στόχο την 

ενοποίηση και ανασυγκρότηση και όλων των σιδηροδρομικών δικτύων. Ο Αγγελόπουλος εργαζόταν 

πολλά χρόνια ως σύμβουλος μηχανικός σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως η ΣΠΑΠ. Όπως 

φαίνεται και στα επόμενα κεφάλαια ο Αγγελόπουλος υποστήριζε ότι για κάποια τεχνικά έργα ή δίκτυα 

η εκμετάλλευση τους θα έπρεπε να διαμορφώνεται στη βάση ενός εταιρικού μικτού μοντέλου αντίστοιχο 

με την Γαλλία όπου θα συμμετέχουν και το κράτος και οι ιδιώτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανόν 

να κρύβονται και προσωπικοί ανταγωνισμοί του Αγγελόπουλου με άλλους συναδέλφους του, όπως ο 

Αντώνιος Μάτσας ο οποίος τότε ήταν και διευθύνων σύμβουλος του ΣΕΚ. Κοιτά κεφάλαια ύδρευσης, 

δεξαμενών, σιδηροδρόμου, ηλεκτρισμού.  
174 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 2. 
175 Ανώνυμος, «Αγών των τάξεων», σελ. 2. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΥΡΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ 

 

«Αναγνωρίζομεν την ανάγκην της υπάρξεως επιστημόνων μηχανικών εις τας 

πρωτευούσας των νομών, χάριν της εκτελέσεως διαφόρων τεχνικών έργων, τα οποία 

ευρίσκονται εν εκτελέσει ή όσα απαραιτήτως πρέπει να εκτελεσθούν. Εν χώρα μάλιστα, 

ως η Ελλάς, αμορφώτω τεχνικώς, στερουμένη οδών, γεφυρών, δημοσίων ιδρυμάτων κλπ. 

βεβαίως οι μηχανικοί επιστήμονες είνε απαραίτητα στοιχεία προς εκτέλεσιν αυτών. Δεν 

εννοούμεν όμως τι χρειάζεται η πολυτέλεια του προσωπικού του κεντρικού τμήματος εν 

τω υπουργείω των Εσωτερικών, αριθμούντος το ήμισυ σχεδόν των μηχανικών των 

υπηρετούντων ες όλον το Κράτος! Δεν ήτο αρκετός εις διευθυντής και δύο τρεις 

μηχανικοί προς διεκπεραίωσιν όλης της υπηρεσίας του κλάδου τούτου, αλλ’ είνε ανάγκη 

το ήμισυ σχεδόν του προϋπλογισμού του τμήματος Δημοσίων Έργων, να διατίθηται εις 

μίσθωμα και οδοιπορικά του εν τω Υπουργείω κεντρικού γραφείου; Ο μπαλτάς και το 

τσεκούρι ας πέση τουλάχιστον εφ’ όλον των κλάδων, επ’ εκείνων μάλιστα, των οποίων 

την χρησιμότητα δεν αναγνωρίζει και τόσον η κοινωνία».176 Το παραπάνω άρθρο του 

1903 σε πρωτοσέλιδο του Άστυ ήταν δηλωτικό για το πώς ο δημοσιογραφικός λόγος 

διαμόρφωνε την δημόσια εικόνα του επιστήμονα μηχανικού.  

Μέχρι το 1909 συνεχίζονταν δημόσια έργα και κατασκευάζονταν τεχνικά 

δίκτυα, όπως το σιδηροδρομικό, που είχαν ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Οι προϋπολογισμοί για δαπάνες σε δημόσιες υποδομές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, ενώ 

αντίθετα οι προϋπολογισμοί για την μισθοδοσία και τα έξοδα του τμήματος Δημοσίων 

Έργων του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν υπερβολικά δαπανηροί σε σχέση με το έργο 

που παρήγαγαν οι μηχανικοί. Αυτός ο διογκωμένος γραφειοκρατικός τεχνικός 

μηχανισμός αποτελούσε μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες του κράτους. 

Παράλληλα, η συγκέντρωση πολλών δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών, κυρίως στην 

Αθήνα αλλά και σε πρωτεύουσες όλων των νομών, είχε προκαλέσει εντάσεις στη 

δημόσια ζωή.177 Αυτή η κατάσταση φάνηκε να συντηρείται μέχρι και το 1909 και την 

ανάληψη της ηγεσίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τότε ψηφίστηκε ο Νόμος ΓΜΦΒ΄ 

για την οργάνωση της υπηρεσίας Δημοσίων Έργων. Ο νόμος αυτός ήταν μια από τις 

δύο πρώτες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τα δημόσια έργα ύστερα από πολλά χρόνια. Η 

                                                           
176 Ανώνυμος, «Και το τμήμα των Δημοσίων Έργων», Άστυ (29/1/1903), 1. 
177 Βλ. διεξοδικότερα Κεφάλαιο 4, σελ. 9-10 και υποσημείωση 22. 
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άλλη ήταν ο Νόμος ΓΥΚΖ΄ σχετικά με την οδοποιία.178  Οι νόμοι αυτοί άρχισαν να 

εφαρμόζονται το 1910 αλλά και πάλι δεν πραγματοποιήθηκαν μεγάλα δημόσια έργα, 

ενώ οι υπηρεσίες δημοσίων έργων συνέχιζαν να μεγεθύνονται λόγω και της αύξησης 

των αποφοίτων του Πολυτεχνείου. Με την ίδρυση του Υπουργείου Συγκοινωνιών το 

1914 επιχειρήθηκε να δοθεί νέα ώθηση στα τεχνικά έργα.179 Ωστόσο, μόνο από το 1918 

και μετά άρχισαν να κατασκευάζονται κάποια τεχνικά έργα, κυρίως στις πρόσφατα 

προσαρτημένες περιοχές της Μακεδονίας, όπως η Θεσσαλονίκη (λόγω της 

ανοικοδόμησης μετά την πυρκαγιά του 1916), ενώ από το 1924 άρχισαν να 

διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών υποδομών, 

όπως το φράγμα του Μαραθώνα. Καταλυτικός ως προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και 

ο ρόλος του νεοϊδρυθέντος Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 180  

Στις αρχές Ιανουαρίου του 1911, δύο χρόνια σχεδόν μετά την ψήφιση του 

Νόμου ΓΜΦΒ΄, ο Αγγελόπουλος έστειλε προσωπική επιστολή-υπόμνημα στον 

πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο με προτάσεις που θα τροποποιούσαν το νόμο για 

την διάρθρωση της υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και τον έλεγχο της εκτέλεσης 

δημοσίων έργων από τους μηχανικούς.181 Οι προτάσεις του, όπως φαίνεται από την 

επιστολή, είχαν ζητηθεί προσωπικά από τον ίδιο τον Βενιζέλο προς τον Αγγελόπουλο, 

ως ειδήμονα επί αυτών των θεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αγγελόπουλος δεν 

εργαζόταν εκείνη την εποχή σε αυτές τις υπηρεσίες, ενώ καλούταν από το δημόσιο 

μόνο ως εμπειρογνώμονας ή διαιτητής. Ειδικά την συγκεκριμένη αυτή περίοδο είχε 

μόλις προχωρήσει σε συγχώνευση της τεχνικής του εταιρείας με την επιχείρηση του 

Σπήλιου Αγαπητού, ενώ παράλληλα ήταν και σύμβουλος μηχανικός στην Εθνική 

Τράπεζα. 

Στην οχτασέλιδη επιστολή του ο Αγγελόπουλος επεσήμαινε στον Βενιζέλο ότι 

το σχέδιο νόμου που είχε υποβληθεί στη βουλή, πριν την ψήφισή του το 1909, 

περιελάμβανε σωστά την σύσταση ανεξάρτητου γραφείου Μελετών Δημοσίων Έργων. 

καθορίζοντας ως έδρα των Επιθεωρητών την Αθήνα. Ωστόσο, στην τροποποίηση του 

                                                           
178 Άγγελος Οικονόμου, «Συνοπτική ιστορία των δημοσίων έργων της Ελλάδος», στο Ν. Κιτσίκης (επιμ.) 

Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος. Τόμος Α΄ Τεύχος Ι΄, (Αθήναι: Εκδόσεις Τεχνικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδος, 1935), σελ. 226. 
179 Αντωνίου, Έλληνες Μηχανικοί, σελ. 161-162. 
180 Οικονόμου, «Συνοπτική», σελ. 226-228. 
181 Η επιστολή αυτή έχει καταχωρηθεί στο αρχείο Βενιζέλου ως: Μουσείο Μπενάκη- Ιστορικά Αρχεία: 

Αρχείο Ελευθέριου Βενιζέλου Φάκελος 216:19: Υπόμνημα του Αγγελόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο 

σχετικά με τη μεταβολή του Νόμου ΓΧΜΒ' της 20ης Ιανουαρίου 1910. Στον κατάλογο δεν διευκρινίζεται 

το όνομα και σε ποιον Αγγελόπουλο αναφέρεται. Συγκρίνοντας την υπογραφή του Αγγελόπουλου από 

άλλα έγγραφα, πιστοποιώ ότι πρόκειται για τον Ηλία Αγγελόπουλο.  



55 

 

σχεδίου, από την επιτροπή του υπάρχοντος τμήματος Δημοσίων Έργων, υποστήριζε 

ότι «μετετράπη παραδόξως και αδικαιολογήτως εις Τμήμα Ελέγχου Μελετών» με έδρα 

εκτός Αθηνών. Για τον Αγγελόπουλο αυτή η αλλαγή ήταν αντίθετη με «τας ανάγκας 

του Κράτους» και θα μπορούσε να επιφέρει «επιβλαβή» αποτελέσματα ως προς την 

οργάνωση της υπηρεσίας. Ισχυριζόταν ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός για δημόσια έργα 

στην Ελλάδα ήταν 5 εκατομμύρια δρχ. εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια δαπανούνταν 

σε πάγια έξοδα για την συντήρηση των οδών και οι 800.000 δρχ. για την πληρωμή των 

κρατικών μηχανικών της υπηρεσίας Δημοσίων Έργων. Απέμεναν έτσι μόνο 2,2 

εκατομμύρια δρχ. για την κατασκευή νέων έργων.182   

Για τον Αγγελόπουλο η εξέλιξη αυτή ήταν καταστροφική γιατί θα 

διαμορφωνόταν και ένας άλλος εποπτικός μηχανισμός, που θα τον αποτελούσαν 

πολλοί μηχανικοί εκτός Αθηνών, όπου δεν κατασκευάζονταν τόσα έργα. Παράλληλα 

στην πρωτεύουσα θα υπήρχαν και άλλοι επιθεωρητές που θα επόπτευαν και θα 

εκπονούσαν μελέτες για έργα που επρόκειτο να κατασκευαστούν.183 Έγραφε 

χαρακτηριστικά ότι «και όμως πολυάριθμον και πολυδάπανον είναι το προσωπικόν 

τούτο εν Ελλάδι Δημόσια Έργα κατά το πλείστον κάκιστα εξετελούντο μέχρι σήμερον. 

Αιτία τούτο κυρίως είναι ότι δεν είχε κατανοηθεί και δεν κατενοήθη, ως φαίνεται, έτι 

καλώς υπό των αρμοδίων, ότι βάσις της οικονομικής και καλής των έργων εκτελέσεως 

είνε η ευσυνείδητος και κατά τους κανόνας της τέχνης σύνταξις της μελέτης αυτών, υπό 

προσωπικού ξένου προς το επιβλέπον την εκτέλεσιν, και ότι πλήρης σύγχυσις και σπατάλη 

του Δημοσίου χρήματος επέρχεται, και αφορμήν εις καταχρήσεις πολλαπλάς δίδει η 

ελλειπής και άτεχνος αρχική μελέτη».184 Ο Αγγελόπουλος ισχυριζόταν ότι τα χρόνια που 

εκείνος εργαζόταν ως νομομηχανικός στις διάφορες περιοχές, δηλαδή την τελευταία 

15ετία του 19ου αιώνα, το κράτος και πάλι δεν είχε λειτουργήσει ορθά. Υποστήριζε ότι 

το πρόβλημα ήταν ότι ήταν λίγοι οι επιστήμονες μηχανικοί και πολλοί οι αυτοδίδακτοι 

μηχανικοί ή εργοδηγοί. Για τον Αγγελόπουλο, η υπηρεσία Δημοσίων Έργων 

πραγματοποιούσε «ασυστάτους καθολοκληρίαν και ασυναρτήτους» συνεχείς μεταθέσεις 

των νομομηχανικών, οπότε δεν εκτελούνταν τα λιγοστά ούτως ή άλλως δημόσια έργα. 

Οι σπατάλες ήταν κατά τη γνώμη του μεγάλες.185  

                                                           
182 Ηλίας Ι. Αγγελόπουλος, Αον Υπόμνημα περί μεταβολής του Νόμου ΓΦΜΒ της 20ης Ιανουαρίου 1910, 

Δαπάνη του προσωπικού Δημοσίων Έργων κατά τον Νόμον ΓΦΜΒ΄, (9/1/1911), σελ. 2. 
183 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 2. Η παρατήρηση αυτή είναι χαρακτηριστική και 

πλαισιώνει την αντιπαράθεση που είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ Ηλία Αγγελόπουλου και Άγγελου Γκίνη 

που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 για τις δεξαμενές. Βλ. ειδικά στα συμπεράσματα του κεφαλαίου 4.  
184 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 2-3. 
185 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 3. 
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Με αφορμή την ίδρυση του τμήματος μελετών, ο Αγγελόπουλος πρότεινε στον 

Βενιζέλο μια συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας 

δημοσίων έργων. Το τμήμα θα έπρεπε να αποτελείται «υπό των μάλλον μεμορφωμένων 

και πεπειραμένων Μηχανικών των Δημοσίων Έργων και εδρεύον εν τω Κέντρω ήθελεν 

εξεσφαλίση την αρτιοτέραν ως ενέστι μελέτην των Δημοσίων Έργων». Παράλληλα 

θεωρούσε ότι οι ειδήμονες μηχανικοί θα μπορούσαν να εποπτεύουν έργα και να 

συντάσσουν  μελέτες «μετ’ εμπιστοσύνης», όχι μόνο για το Δημόσιο αλλά και για τους 

Δήμους και τις Λιμενικές Επιτροπές.186 Το προσωπικό θα έπρεπε κατά τον 

Αγγελόπουλο να αξιοποιούταν με οικονομία, βάσει της «λογικοτέρας» τοποθέτησής 

τους.  

Ο Αγγελόπουλος υπέβαλε τις προτάσεις του στον Βενιζέλο για τροποποίηση 

του νόμου διαμορφώνοντας μια ευέλικτη, κατά αυτόν, οργάνωση της υπηρεσίας τόσο 

οριζόντια όσο και κάθετα καταμερίζοντας τις εργασίες. Στην πραγματικότητα, ο 

Αγγελόπουλος άλλαζε την ιεραρχία της τεχνικής πυραμίδας μειώνοντας ή αυξάνοντας 

αρμοδιότητες, ενώ πρότεινε να καθοριστεί ένας πιο συγκεντρωτικός μηχανισμός 

εξουσία στην κορυφή της. Υπεισερχόμενος στα άρθρα του νόμου, έγραφε ότι νόμος 

καθόριζε «αστόχως» 20 νομομηχανικούς πρώτης και δεύτερης τάξης. Αρχικά 

θεωρούσε ότι θα έπρεπε να αλλάξει η ονομασία των νομομηχανικών Α΄  και Β΄ τάξης 

σε Αρχιμηχανικούς. Στην συνέχεια υποστήριζε ότι αρκούσαν 18 και όχι 20 μηχανικοί. 

Οι έξι θα επόπτευαν με τον Γενικό Επιθεωρητή όλα τα τμήματα και θα εργάζονταν 

στην Αθήνα. Οι άλλοι έξι θα είχαν την εποπτεία του προσωπικού και των έργων σε έξι 

τεχνικές περιφέρειες που πρότεινε να χωριστεί η ελληνική επικράτεια, ενώ οι υπόλοιποι 

έξι θα τους αναπλήρωναν όποτε χρειαζόταν.187 Οι μηχανικοί αυτοί δεν θα εκπονούσαν 

μελέτες και θα πραγματοποιούσαν αυστηρούς ελέγχους στα γραφεία των περιφερειών 

όπου θα εργάζονταν. Οι τέσσερις από τους έξι που θα έδρευαν στην Αθήνα θα 

επισκέπτονταν μια φορά το χρόνο όλα τα τεχνικά έργα και το προσωπικό ανά 

περιφέρεια, ενώ και οι έξι θα αποτελούσαν τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους του 

κράτους για όλα τα μεγάλα ζητήματα που θα απασχολούσαν το Υπουργείο 

Εσωτερικών, δηλαδή το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Πρόεδρος του Συμβουλίου θα 

ήταν «αυτοδικαίως» ο εκάστοτε υπουργός.188  

                                                           
186 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 3. 
187 Τα έξι γραφεία  που ο Αγγελόπουλος πρότεινε ήταν της Αθήνας, της Χαλκίδας, της Λάρισας, της 

Κέρκυρας, του Ναυπλίου και της Πάτρας.  Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 3-4. 
188 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 5. 
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Παράλληλα ο Αγγελόπουλος πρότεινε τη σύσταση ανεξάρτητου Τμήματος 

Μελετών αντί του Τμήματος Ελέγχου Μελετών Στο τμήμα αυτό θα συντάσσονταν οι 

αρχικές μελέτες για έργα αξίας πάνω των 5.000 δρχ. για γέφυρες, λιμενικά και 

υδραυλικά έργα, εγγειοβελτιωτικά, σιδηροδρομικά κλπ. Στο τμήμα αυτό θα 

εργάζονταν ένας Αρχιμηχανικός Α΄ τάξεως, δύο Μηχανικοί, ένας Αρχιτέκτονας 

βαθμού Αρχιμηχανικού Α΄ ή Β τάξεως, δύο υπομηχανικοί, τρεις τοπογράφοι, τρεις 

ιχνογράφοι, δύο καλλιγράφοι και ανάλογοι γραμματείς ανά ειδικότητα. Στα γραφεία 

που λειτουργούσαν ήδη στους νομούς και στις περιφέρειες θα εργάζονταν μόνο 

μηχανικοί και υπομηχανικοί.189 

Η αναδιάρθρωση που αιτούταν ο Αγγελόπουλος στον Βενιζέλο δεν 

πραγματοποιήθηκε τελικά εκείνη την περίοδο. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές, κυρίως 

ως προς το ζήτημα της κάθετης δομής στην ιεραρχία των μηχανικών, ενσωματώθηκαν 

στον κανονισμό της ίδρυσης του Υπουργείου Συγκοινωνιών το 1914. Ο Αγγελόπουλος 

προσπάθησε πολλές φορές να εμπλακεί στην οριζόντια και στην κάθετη δομή των 

τεχνικών κρατικών μηχανισμών ή δημοτικών. Το 1908 είχε προτείνει δημόσια την 

αλλαγή στην οργάνωση των Λιμενικών ταμείων. Εκείνες οι αλλαγές πέρασαν στο νόμο 

του 1909 με την σύσταση του θεσμού των Λιμενικών Επιτροπών.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Αγγελόπουλος, Υπόμνημα περί Νόμου ΓΦΜΒ, σελ. 5-8. 
190 Βλ. σχετικά: κεφάλαιο Δεξαμενών-Συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1900-1925) 

 

 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το κεφάλαιο εστιάζεται στην εισαγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος στην 

Ελλάδα. Το βασικό σχήμα είναι ότι ο Αγγελόπουλος πρωτοστάτησε στην εισαγωγή της 

νέας τεχνολογίας δόμησης στις αρχές του 20ου αιώνα, ως αντιπρόσωπος της γαλλικής 

εταιρείας Hennebique στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τις σελίδες του περιοδικού του 

Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου Αρχιμήδης, επιχείρησε (και κατάφερε) να πείσει 

την κοινότητα των μηχανικών να υποστηρίξουν την τεχνική και αισθητική υπεροχή του 

οπλισμένου σκυροδέματος ως φθηνή και ανθεκτική επιλογή και ως καινοτόμο υλικό 

δόμησης. Για να το επιτύχει, παρέπεμπε σε υπολογισμούς και τεχνικές μεταβλητές που 

υπέδειχναν την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της νέας 

τεχνολογίας έναντι των παλαιοτέρων τεχνολογιών κατασκευής όπως το ξύλο και το 

σίδερο. Βασικός κορμός της επιχειρηματολογίας του ήταν ότι το νέο υλικό προερχόταν 

από την τεχνολογικά και πολιτιστικά ανεπτυγμένη Ευρώπη. Ακολουθώντας την 

επιχειρηματολογία των ξένων συναδέλφων του υποστήριζε ότι το υλικό αυτό είχε τη 

δύναμη να παράγει ριζικές τεχνολογικές, κοινωνικές, και πολιτιστικές αλλαγές και 

στην ελληνική περίπτωση. Παράλληλα, ο Αγγελόπουλος πειραματιζόταν με τη χρήση 

του οπλισμένου σκυροδέματος σε όλη τη χώρα, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, μέσω 

της συνεργασίας του με την πρώτη ελληνική βιομηχανία τσιμέντου ΤΙΤΑΝ. Υπό αυτό 

το πρίσμα διαμόρφωνε συμμαχίες με μηχανικούς και βιομήχανους, προκειμένου να 

προωθηθεί το οπλισμένο σκυρόδεμα στην ελληνική κοινωνία με την αξιοποίηση του 

ελληνικού τσιμέντου που τότε άρχισε να παράγεται από τη νεοσύστατη εγχώρια 

βιομηχανία. Το κεφάλαιο ενώ ξεκινά με την παρουσίαση του οίκου Hennebique και 

των στρατηγικών νομιμοποίησης και προώθησης του πατενταρισμένου συστήματός 

του, καταλήγει στην ανάδειξη  πτυχών της ρητορικής του Αγγελόπουλου και άλλων 

μηχανικών για την προώθηση συγκεκριμένου συστήματος  καθώς και την ενσωμάτωση 

σε αυτή τη ρητορική εκδοχών υπολογισμού. Σκοπός εδώ, είναι να διαφανούν οι 

ιστορικές ‘συνάφειες’ και ‘συγγένειες’ των μηχανικών–επιχειρηματιών δια της 

συνδιαμόρφωσης της τεχνολογίας με τη ρητορική τους  ως εγγενές χαρακτηριστικό  

της ειδημοσύνης και της νεωτερικής τους ιδεολογίας. 
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Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HENNEBIQUE: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Το 1879, ο γεννημένος στην επαρχιακή γαλλική πόλη Neuville-Saint-Vaast και 

αυτοδίδακτος οικοδόμος François Benjamin-Joseph Hennebique (1842 -1921) κατά τη 

διάρκεια μιας ανακατασκευής ενός κτιρίου στο Βέλγιο παρατήρησε ότι η χρήση 

τσιμέντου ως επένδυση στο μεταλλικό σκελετό του θα λειτουργούσε συμπαγώς ως 

πυροπροστασία για την οικοδομή. Επιπλέον, συμπέρανε ότι η κατασκευή των δαπέδων 

θα μπορούσε να ήταν οικονομικότερη, αν τα μεταλλικά στοιχεία των πλακών 

επενδύονταν με τσιμέντο στα στατικά τμήματα συμπίεσης. Αυτό φάνηκε να αποτελεί 

και τη γέννηση του «πρωτοποριακού» για την εποχή δομικού υλικού béton armé 

(οπλισμένο σκυρόδεμα), δηλαδή τσιμεντένιοι όγκοι οπλισμένοι με ατσάλινες ράβδους 

τη βάση τους. Η εν λόγω εφαρμογή που έχει φυσικά ιστορικό υπόβαθρο, περιελάμβανε 

και πολύπλευρες διαρθρωτικές δομικές και τεχνικές μεθόδους από μηχανικούς, 

τεχνίτες και κατασκευαστές σε μακρά διάρκεια, και ποικιλία νομιμοποιήσεων και 

κατοχυρώσεων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αφού πολλοί ενάγοντες διεκδίκησαν την 

προτεραιότητα αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας δόμησης από διαφορετικά τεχνικά 

και πολιτιστικά περιβάλλοντα, διαφορετικές γεωγραφίες τεχνικής εκπαίδευσης κατά 

τον 19ο αιώνα. Ανάμεσά τους ο François Coignet και ο Joseph Monier στη Γαλλία, ο 

Gustav Adolf Wayss στη Γερμανία, ο Ernest L. Ransome στις ΗΠΑ κ.α. 191 

Ωστόσο, η διαφορά του François Hennebique με τους υπόλοιπους ήταν το ότι 

επιχείρησε να επιλύσει «επιτυχώς» το σημαντικό πρόβλημα της ακαμψίας με την 

ενσωμάτωση κολώνων και δοκών σε μια ενιαία μονολιθική δομή. Το περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου συστήματος  αποτελείται από σειρές στηλών ή δοκών στήριξης και 

πλάκα, συγκροτώντας τη μορφή τύπου «Ταυ» [Τ-beam]. Αυτό θεωρείται και η πρώτη 

εφαρμογή από με οπλισμένο σκυρόδεμα από τον Hennebique, ο οποίος έκτοτε έδωσε 

έμφαση στον τρόπο θεμελιώσεων (επιφανειακών ή σε βάθος) των κατασκευών, 

ανάλογα με τη φύση του εδάφους. Το 1892, ο Hennebique κατέθεσε και έλαβε δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας για το σύστημα μονολιθικών κατασκευών  με οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

Βέλγιο και τη Γαλλία. Η εταιρεία του -μια επιχείρηση για επιστήμονες-μηχανικούς, 

ιδρύθηκε το 1896 στις Βρυξέλλες και προώθησε εμπορικά την τεχνολογία οπλισμένου 

σκυροδέματος με το σλόγκαν: «Plus d’ incendies désastreux» [Ποτέ πια καταστροφικές 

                                                           
191 Simonet C., Potié P., (1992), Delhumeau, (1999), Hellebois, A, et al (2013), 149–160 
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πυρκαγιές]. Το νέο υλικό θα ταυτιζόταν με τις λέξεις: «μονολιθικό» και «άφλεκτο».192 

Το ίδιο έτος (1896), η εταιρεία κατασκεύασε  την πρώτη οικοδομή φτιαγμένη εξ 

ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα στην οδό Danton στο Παρίσι, ένα από τα πρώτα 

πολυώροφα  κτίρια της εποχής, το οποίο αποτέλεσε και το κεντρικό κατάστημα της 

επιχείρησης. Η μέθοδός του είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία επέκταση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο διασυνδέσεων με 

τοπικές τεχνικές επιχειρήσεις και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του συστήματος 

Hennebique.193 Το σύστημα Hennebique - Τ-beam- διαφημιζόταν στο λογότυπο της 

εταιρείας και όφειλαν να το φέρουν στα λογότυπά τους οι εταιρικές φίρμες όλων των 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και τεχνικών πρακτόρων. Από τα τέλη του 19ου 

αιώνα, ο Hennebique είχε διαμορφώσει συνεργασίες με τους πιο επιφανείς ειδήμονες 

μηχανικούς και αρχιτέκτονες, όπως ο Luis Gustave Mouchel στη Βρετανία, ο Eduard 

Zublin στη Γερμανία, ο Fritz Von Emperger στην Αυστρία, ο Paul Christophe στο 

Βέλγιο· μηχανικοί που ήταν σε θέση να συμβάλουν προοπτικά στη θεωρητική και στην 

εμπειρική αναβάθμιση του συστήματος, δεδομένου ότι ο Γάλλος επιχειρηματίας είχε 

αφήσει ένα ευρύ πλαίσιο εμπειρικών προσθηκών και ένα ιδιαιτέρως τεχνικά ανοικτό 

περιεχόμενο στη συγκεκριμένη πατέντα.194 Αυτή η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα που 

διέκρινε τη συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία, σε σχέση με τεχνικό-νομικό περιεχόμενο 

κατοχύρωσής της εποχής αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για την 

ανάπτυξη και εμπορική εξάπλωση του συστήματος Hennebique όσο και για την 

τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος per se. 195 

                                                           
192 Hellebois Armande (2012 – 2013), 
193 Για μια συνοπτική περιγραφή  ως προς την εισαγωγή της τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος 

και της εξάπλωσης του συστήματος Hennebique σε Ευρώπη και Αμερική βλέπε: Jost H.U., (2006), 

Wermiel S. E. (2000), Wermiel S. E. (2009), 1509-1516, Χαστάογλου-Μαρτινίδη, Β. (2010), 144-157, 

Schlimme H. (2012), 573-580  
194 Το όνομα του Louis Gustave Mouchel είναι συνδεδεμένο με την εισαγωγή του οπλισμένου 

σκυροδέματος στην Βρετανία. Βλέπε: Cusack, P. (1984-85), 71-86, Cusack, P. (1987), 61-74. 

Για την ιστοριογραφία των πατεντών στην Βρετανία και τη συνδιαμόρφωση του συστήματος των 

πατεντών και της ειδημοσύνης των μηχανικών βλέπε: Macleod C, (2007), Arapostathis, S. & Gooday,G., 

(2013), Hopwood L. J., MacLeod C., (2013), 212–221. 
195 Για παράδειγμα το σύστημα Compressol, -ένα προκατασκευασμένο πάσσαλος σκυροδέματος, που 

το γραφείο του Hennebique αξιοποίησε ευρέως στις εφαρμογές του, αν και αρχικά το είχε εισαγάγει μια 

ανταγωνιστική εταιρεία, που προωθούσε άλλο σύστημα η Dulac. Το Compressol τοποθετούταν μόνο σε 

χώμα συγκεκριμένης πυκνότητας και γεωλογικής σύστασης, ποτέ σε σαθρό έδαφος, παρόλο που  

χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε θεμέλια γεφυρών. Η εταιρεία De Waele, η οποία ήταν εξουσιοδοτημένη  

για χρήση πατεντών Hennebique στο Βέλγιο, διαμοιράστηκε των αποκλειστικών δικαιωμάτων του 

προκατασκευασμένου πασσάλου Compressol ενώ ο μηχανικός της Mouchel ανέπτυξε ένα κοίλο 

προκατασκευασμένο προϊόν προσαρμοσμένο να συνδεθεί με αυτή την πατέντα που καθιέρωσε τον 

Hennebique. Βλέπε: Hellebois A., (2012 – 2013), 53. 
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Το 1897, ο Hennebique προκειμένου να αντιμετωπίσει τον «αθέμιτο 

ανταγωνισμό» εταιρειών άλλων συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίες 

αποκτούσαν επίσης διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποφάσισε να θεσπίσει ένα ετήσιο 

συνέδριο μεταξύ των διεθνών αντιπροσώπων της μεθόδου του, το Le Congrès du Béton 

Armé. Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάπτυξη και η προώθηση της μεθόδου, 

καθώς  η διεξαγωγή παρουσιάσεων και συζητήσεων για τις ιδιαιτερότητες του 

συστήματος Hennebique, σε αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά εμπορικά 

συστήματα. Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώνονταν οι τεχνικές και οι εμπορικές 

στρατηγικές προώθησης του προϊόντος για την επιβολή του στη διεθνή αγορά καθώς 

και ένα κοινό τεχνοοικονομικό πλαίσιο επιχειρηματολογίας των αντιπροσώπων έναντι 

εκείνης των ανταγωνιστών. Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Hennebique, οι 

εκπρόσωποι των άλλων συστημάτων «δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μικροί 

επαρχιακοί κτίστες». Βασική αρχή της ‘ηθικής οικονομίας’ για τη φίρμα του 

Hennebique ως προς την επίτευξη των εμπορικών του στόχων και την προώθηση του 

συστήματός του ήταν η διαμόρφωση μεταξύ επιχειρηματιών και ειδημόνων 

μηχανικών, σχέσεων ισότητας αλλά και -ως ένα βαθμό ελευθερίας χρήσεων της 

μεθόδου για το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο. 196 

Ένα έτος μετά, στο επόμενο συνέδριο, οι σύνεδροι αποφάσισαν να θεσπιστεί 

ένα μηνιαίο εταιρικό-τεχνικό περιοδικό το Le Béton Armè. Organe des Agents and 

Concessionnaires du Systèm Hennebique, το οποίο θα είχε ως στόχο τη δημοσιοποίηση 

του νέου συστήματος σε ένα ευρύτερο κοινό. Κάθε χρόνο, θα σχεδιαζόταν εκ νέου η 

γραμμή του περιοδικού ανάλογα με τις εμπορικές ανάγκες της εταιρείας λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν την ετήσια πολιτική προώθησης, τις πρόσφατες διαδικασίες των μεθόδων 

δόμησης καθώς και τις γενικότερες βελτιώσεις στο πεδίο της τεχνολογίας του 

οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον, θα παρουσιάζονταν τα ποικίλα τεχνικά έργα που 

είχαν διεθνώς υλοποιηθεί με το σύστημα είτε από την μητρική εταιρεία του 

Hennebique, και τους μηχανικούς της, είτε εκείνα από τους διεθνείς αντιπροσώπους 

του. Με τη δημοσιοποίηση αυτή, θα γινόταν δυνατή μια διευρυμένη έκθεση (αλλά και 

εκπαιδευτικών χρήσεων παρουσίαση) των σύγχρονων και πρωτοποριακών 

επιτευγμάτων της νέας κατασκευαστικής μεθόδου. Φυσικά, στόχος του Hennebique 

δεν ήταν μόνο η προώθηση του προϊόντος του, αλλά η επιβολή ενός μονοπωλίου, 

γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη την απόλυτη υποστήριξη της κοινής γνώμης  και 
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την εδραίωση της φήμης του ίδιου και του εταιρικού του προφίλ. Αρχικά σκοπός του 

Hennebique  ήταν η  συγκρότηση εκδοτικής συμμαχίας και υποστήριξης από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό Le Ciment, το οποίο μέσα σε τέσσερα χρόνια από 

την ίδρυσή του είχε αναδειχθεί ως το βασικό τεχνικό εγχειρίδιο για μηχανικούς και 

κατασκευαστές σε σχέση με τις τεχνολογίες τσιμέντου, την τσιμεντοβιομηχανία και τις 

πρώτες εφαρμογές του οπλισμένο σκυροδέματος. Ωστόσο, οι εκδότες του περιοδικού 

Le Ciment κατά την πρώτη περίοδο της κυκλοφορίας του Le Béton Armé είχαν 

κρατήσει  αρνητική στάση απέναντι στην δημόσια ρητορική προώθησης ως 

«επιτυχημένου» του συστήματος Hennebique ενώ φαινόταν, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της γαλλικής φίρμας, να υπερασπίζεται άλλα συστήματα που 

εφαρμόζονταν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 197  

Μια από τις κύριες κριτικές που είχαν εκφραστεί δημόσια εναντίον του 

Hennebique ήταν ότι δίχως το σύστημά του να έχει ένα συμπαγές θεωρητικό υπόβαθρο, 

η εταιρεία του αξίωνε δυνατότητες ευρείας χρήσης του για κάθε τύπο τεχνικού έργου. 

Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί και οι αντιπρόσωποί του απαντούσαν σε αυτή την 

κριτική, ακολουθώντας τον πυρήνα της εταιρικής επιχειρηματολογίας, υποστηρίζοντας 

ότι  οι ειδήμονες που συνεργάζονταν με τον Hennebique μπορούσαν να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους σε τεχνικά έργα, δίχως να καθοδηγούνται από συγκεκριμένες μεθόδους 

ή από ένα πρότυπο με ειδικό θεωρητικό, υπολογιστικό και επιστημονικό πλαίσιο, το 

οποίο η εταιρεία τους παρείχε.  Είχαν την ευκαιρία δηλαδή να πειραματιστούν ευέλικτα 

με το σύστημα Hennebique, ώστε να κρίνεται δια της καθημερινής πρακτικής τους στα 

εργοτάξιά τους αλλά και με την επιτυχή έκβαση των τεχνικών τους έργων. 198  

Παράλληλα με την ίδρυση του Le Béton Arme για τη σταδιακή εδραίωση του 

συστήματος Hennebique, το 1898 αποφασίστηκε η διοργάνωση περιοδικών δημοσίων 

εκθέσεων στο Παρίσι, προκειμένου να συμμετέχουν οι διεθνείς εμπορικοί 

αντιπρόσωποι και μηχανικοί της εταιρείας. Το 1899, κατά τη διάρκεια του ετήσιου 

συνεδρίου, ο Hennebique υπογράμμιζε την «αναγκαιότητα» αξιοποίησης 

φωτογραφικού υλικού στις εκθέσεις, μέθοδο εξαιρετικά πρωτοποριακή για την εποχή, 

η οποία στόχευε στην αποτελεσματική τεκμηρίωση των όλων αυτών ανά τον κόσμο 
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υλοποιούμενων κατασκευών και τεχνικών έργων, τα οποία υποσχόταν να διατηρηθούν 

για πολλά χρόνια το πατενταρισμένο σύστημά του. 199 

Ο Hennebique αξιοποίησε εντατικά τη διαφήμιση αλλά κυρίως τη φωτογραφία 

για τη διάδοση του συστήματός του, παρουσιάζοντας τεχνικά έργα κατά τη διαδικασία 

της κατασκευής τους, των δοκιμών από τους μηχανικούς και τους εργάτες αλλά και 

όταν αυτά είχαν ολοκληρωθεί. Οι φωτογραφίες τέτοιων έργων εντάσσονταν στον 

ημερήσιο τύπο, σε ειδικά τεχνικά και σε ποικίλης ύλης περιοδικά αλλά κυρίως στο 

περιοδικό της εταιρείας το Le Béton Armé. Οι φωτογραφικές αυτές αναπαραστάσεις 

αποτελούσαν στημένες συνθέσεις μέρους ή συνόλου των έργων που επιδίδονταν οι 

αντιπρόσωποι της εταιρείας, εργολάβοι και οι μηχανικοί, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

και προπαγάνδιζαν στους επικείμενους πελάτες αλλά και μηχανικούς για τις γενικές 

και εμφανείς ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος, όπως το μονολιθικό χαρακτήρα 

του συστήματος Hennebique, αλλά κυρίως για τα αόρατα και μη εμφανίσιμα 

γνωρίσματά του διαμέσου της φωτογραφίας, όπως η ακρίβεια στην τοποθέτηση του 

οπλισμού σε δύσκολα σημεία των κατασκευών, ο έλεγχος της ποιότητας του τσιμέντου 

από ειδικούς μηχανικούς ή η αντοχή και η στερεότητα μεγάλων έργων (π.χ γέφυρες) 

κατά τη διάρκεια δοκιμών.200 Αυτά τα επιστημονικά αλλά και ταυτόχρονα «αόρατα» 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος παρόλο που δεν μπορούσαν να 

απαθανατιστούν από τον φωτογραφικό φακό, μπορούσαν να περιγραφούν αναλυτικά 

στις λεζάντες που συνόδευαν το φωτογραφικό υλικό. 

Η Μεγάλη Εμπορική και Βιομηχανική Διεθνής Έκθεση (L’ Exposition 

Universelle) του 1900 που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με σκοπό τη συλλογή και 

ανάδειξη των διεθνών επιστημονικών, τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών 

επιτευγμάτων που είχαν λάβει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

επιταχύνοντας την εποχή της «νεωτερικότητας» στο fin de siècle. Το οπλισμένο 

σκυρόδεμα παρουσιάζονταν ως ένα από τα πιο δημοφιλή και πρωτοποριακά εκθέματα 

της Έκθεσης, ενώ πολλοί από τους εισηγητές συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος, 

                                                           
199 Van de Voorde S, (2009) 
200 Gubler J. (1993), 13-26, Legault, R, (1993), 77-95.  

Ο Α. Forty στο κεφάλαιο του βιβλίου του υπερθεματίζει της διάδοσης του οπλισμένου σκυροδέματος 

στη χρήση της φωτογραφίας κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού, ενώ συσχετίζει τη δημόσια χρήση 

της φωτογραφίας από διεθνείς εταιρείες όπως του Hennebique, με τον τρόπο που ο Franκ Gilbreth (1868-

1924) αξιοποίησε φωτογραφικές και κινηματογραφικές τεχνικές για την εισαγωγή της επιστημονικής 

οργάνωσης της εργασίας και την ένταση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών εργατών και των 

κτιστών, βασιζόμενος και στη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου και στην κατασκευή από αυτούς έργων 

με οπλισμένο σκυρόδεμα. Forty, (2012), 253-277 
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όπως ο Hennebique, συμμετείχαν κτίζοντας μεγάλα οικοδομήματα στο πλαίσιο αυτής 

ενώ οι μηχανικοί του επεδείκνυαν τις επιτυχείς μεθόδους του συστήματος του σε ειδικά 

ή σχετικά περίπτερα. Στις 29 Απριλίου του 1900, η κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου με  

οπλισμένο σκυρόδεμα πεζογέφυρα της Globe Céleste που έζευγε την Avenue de 

Suffren, κατέρρευσε. Εννέα επισκέπτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί 

τραυματίστηκαν σοβαρά. Αυτή η κατασκευή δομήθηκε σύμφωνα με το «σύστημα 

Matrai», εταιρεία και σύστημα δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν εμπορικά μετά  από αυτό 

το γεγονός. Αυτό το περιστατικό κατέδειξε την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι κανόνες 

υπολογισμού ως προς τη χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος, αφού αποτελούσε μία 

σύνθετης φύσης νέα τεχνολογία, που αξιοποιούσε το τσιμέντο και τον χάλυβα· δύο 

υλικά με διαφορετικές ιδιότητες, η ένωση των οποίων στο νέο υλικό, φαινόταν να μην 

ακολουθεί τις πανομοιότυπες και γνωστές διακριτές τους τεχνικές συμπεριφορές. 201 

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 1900, η  Commission du Ciment armé ιδρύεται με 

απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων της Γαλλίας με σκοπό τον έλεγχο της 

εγκυρότητας της ανωτέρω τεχνικής υπόθεσης ως προς την ένωση των δύο υλικών 

(τσιμέντου και χάλυβα) αιτιολογώντας τις δυνατότητες  του οπλισμένου 

σκυροδέματος. Επιπλέον, η Επιτροπή έπρεπε να καθορίσει την κανονιστική βάση ως 

προς τον καθορισμό των επαγγελματικών θεμάτων που σχετίζονταν με το σχεδιασμό, 

τις εφαρμογές, τις χρήσεις και την τυποποίηση των συστημάτων οπλισμένου 

σκυροδέματος. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο πολιτικός-μηχανικός και αντιπρόεδρος 

του Conseil Général des Ponts et Chaussées Theodore Lorieux ενώ ο Armand 

Considère ήταν ο γραμματέας της. Η επιτροπή απαρτίζονταν από επικεφαλής 

μηχανικούς Δημοσίων Έργων του Παρισιού και καθηγητές στην Ecole des Ponts et 

Chaussées όπως οι Georges Bechmann, Charles Rabut, Augustin Mesnager, ο 

διευθυντής της Paris Portland Cement Company, E. Candlo καθώς και οι πολιτικοί-

μηχανικοί και επιχειρηματίες συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος F. Coignet και 

F. Hennebique. Μετά από πολλές αντιπαραθέσεις μηχανικών, παραιτήσεις μελών αλλά 

και έρευνες και εκτιμήσεις για τη φύση του οπλισμένου σκυροδέματος σε Εργαστήρια 

Αντοχής Υλικών, υπολογισμούς και δοκιμές σε κατασκευές και κυρίως μετά από 

συγκρίσεις μεταξύ συστημάτων οπλισμένου σκυροδέματος, το 1906, η Επιτροπή 

ενσωμάτωσε όλη αυτή τη γνώση σε μια τεχνική έκθεση. Η έκθεση δίνεται στο Conseil 

Général des Ponts et Chaussées στη μορφή  οδηγιών για το Υπουργείο Δημοσίων 

                                                           
201 Simonet C., (2005), 255-258 



65 

 

Έργων, προκειμένου να κυκλοφορήσει διεθνώς στους κατάλληλους και σχετικούς 

θεσμούς. 202 

Η Επιτροπή σχηματοποίησε μια ενιαία κανονιστική πλατφόρμα, ένα ενιαίο 

πρότυπο χρήσης του οπλισμένου σκυροδέματος per se, βάσει του οποίου θα 

μπορούσαν να διακρίνονται και να συγκεκριμενοποιούνται τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας των διαφορετικών συστημάτων. Κυρίως όμως, η Επιτροπή ενέκρινε σε 

κανονισμό τα διεθνή εργαλεία υπολογισμού ως προαπαιτούμενα ενός θεωρητικού 

υποβάθρου των ειδημόνων μηχανικών, που ασχολούνταν με συστήματα οπλισμένου 

σκυροδέματος, προκειμένου να είναι εγγυημένες συγκεκριμένες μαθηματικές γνώσεις, 

όπως η θεωρία της ελαστικότητας ή η εξασφάλιση τύπων δοκιμών και πειραματικών 

διατάξεων της νέας τεχνολογίας σε εργαστήρια αντοχής των υλικών.  

Έως το 1906 το σύστημα Hennebique υπήρξε το πιο δημοφιλές σε ολόκληρο 

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, τις ΗΠΑ αλλά και τις ευρωπαϊκές 

αποικίες στο εξωτερικό. 203 Εντούτοις, η νέα αυτή πραγματικότητα για την εδραίωση 

του οπλισμένου σκυροδέματος, που εγκαινιαζόταν εκείνη την περίοδο, άφηνε να 

διαφανεί και το σημαντικό μειονέκτημα ως προς τη διεθνή ευστάθεια του συστήματος 

Hennebique: η τεράστια ευελιξία και η μεταβλητότητα των τεχνικών ως προς τη 

διαμόρφωση του περιεχομένου του. Ένα παράδειγμα που προτεινόταν από την 

εταιρεία, και το οποίο ακολουθούσαν πολύ συχνά οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί της, 

ήταν το ζήτημα του τρόπου προσέγγισης τους στον τεχνικό υπολογισμό κατά τις φάσεις 

κατασκευής τεχνικών έργων. Όταν χρειαζόταν, ενδεικτικά, να εξασφαλιστεί για 

διάφορους λόγους επιπλέον αντοχή στις κατασκευές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

ενός έργου, οι μηχανικοί αντί να επιστρέφουν στους υπολογισμούς του αρχικού 

σχεδιασμού συνέχιζαν την εκτέλεση υπερφορτώνοντας ad hoc την εκάστοτε δομή με 

σειρές από κολώνες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα επιβαρύνοντας 

επιπροσθέτως την εκάστοτε δομή ενώ παράλληλα αύξαναν και το κόστος του έργου. 

Αυτό φανέρωνε τα όρια του συστήματος. Το κριτήριο θεωρούταν σχεδόν εμπειρικό και 

κυρίως αντιεπιστημονικό. Φάνηκε ότι το σύστημα Hennebique βασίστηκε στο 

οικονομικό κόστος της παραγόμενης εργασίας και της κατασκευής  αν υποτεθεί ότι ο 

δομικός υπολογισμός έδινε προτεραιότητα σε οικονομικές και όχι σε τεχνικές 

μεταβλητές, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με άλλα συστήματα οπλισμένου 
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σκυροδέματος, όπως το σύστημα Wayss & Freytag, το οποίο θεωρούταν πιο 

επιστημονικό βασιζόμενο σε τεχνικές δοκιμές που είχαν ελεγχθεί πειραματικά σε 

εργαστήρια.204 Έκτοτε άρχισε σταδιακά να σχηματοποιείται μια «νέα κατασκευαστική 

κουλτούρα» στην Ευρώπη βασιζόμενη στον «εξορθολογισμό» και τις εξειδικεύσεις 

των τεχνικών μεθόδων και εφαρμογών οπλισμένου σκυροδέματος, τόσο ως προς την 

σχέση θεωρίας-πρακτικής όσο και ως προς τον καθορισμό των επαγγελμάτων που 

αναφέρονταν στο νέο υλικό. 205 

 

 

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΝ  

 

Τον Μάιο του 1903 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Διεθνής Έκθεση 

Εμπορίου, Βιομηχανίας, η οποία διήρκησε για 6 μήνες. Πρόεδρος της οργανωτικής 

επιτροπής της έκθεσης διορίσθηκε ο τότε πρόεδρος του Πολυτεχνικού Συλλόγου 

Ανδρέας Κορδέλλας.206  Στον πανηγυρικό που εκφώνησε στην έκθεση με τίτλο Η 

εξέλιξη των νεωτέρων Αθηνών, ο Κορδέλλας υπερθεμάτιζε για την καταπληκτική 

πρόοδο της πρωτεύουσας των Αθηνών, η οποία είχε υποστεί, όπως και η ελληνική φυλή 

μακραίωνες περιπέτειες, αλλά τα τελευταία χρόνια πάνω στα αρχαία ερείπια είχαν 

κατασκευαστεί εργοστάσια και πλουτοπαραγωγικές βιομηχανίες, η πόλη 

ηλεκτροφωτίστηκε, ενώ είχε γίνει θόρυβος, παρακολουθώντας «ουχί με αριθμητική 

αλλά με γεωμετρικήν αναλογίαν, τ’ άλματα των προόδων του νεώτερου πολιτισμού και 

δεικνύουσα μετά της τόλμης και της ζωτικότητος της ημετέρας Φυλής, τους καρπούς της 

εν τη ελευθερία ευνομίας».207 Ο δημόσιος αυτός λόγος του μηχανικού Ανδρέα 

Κορδέλλα, συνόψιζε την ατμόσφαιρα της μετάβασης από τον 19ο στον 20ο αιώνα και 

την άκρατη αισιοδοξία και πίστη στην πρόοδο και την ελληνική βιομηχανία, 

                                                           
204 Simonnet, C. (1992), 6-14 
205 Simonet C., Potié P., (1992), 11 
206 Βοβολίνης, Κ. και Σ, (1958), Τόμος 2, 64.  

Ο Ανδρέας Κορδέλλας (1836-1909) γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε μεταλλειολόγος μηχανικός 

στη Βασιλική Βιομηχανική Σχολή του Zittau της Σαξονίας και  στην Bergakademie στο Freiberg. Από 

τις αρχές του 1860 διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της νομοθεσίας για τα μεταλλεία στην 

Ελλάδα αλλά και στη βιομηχανική και οικονομική εκμετάλλευση του μεταλλευμάτων του Λαυρίου. 

Εργάστηκε ως αρχιμηχανικός στη  μεταλλουργική εταιρεία Roux Serpieri Fressynet C.E., και διετέλεσε 

διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου κατά την περίοδο 1887-1891. Ασχολήθηκε 

συστηματικά για ζητήματα της ύδρευσης της Αθήνας με τους μηχανικούς Πέτρο  Πρωτοπαδάκη και 

Ηλία Αγγελόπουλο ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση  του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου το 1898, 

του οποίου υπήρξε πρώτος πρόεδρος έως το θάνατό του το 1909. Τζόκας Σ., (2011), 127-128 
207

 Βοβολίνης, Κ. και Σ, (1958), Τόμος 2, 66a 
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παράλληλα με την εθνική ομοψυχία. Το καλοκαίρι του Ιουλίου του ίδιου χρόνου ο 

Κορδέλλας δημοσίευσε στο Δελτίο της Έκθεσης, μελέτη με τον τίτλο Η αρχιτεκτονική 

εν τη διεθνή εκθέσει. Στη μελέτη αυτή ανέφερε ότι εκείνη την εποχή για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα, γινόταν «η χρήσις σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος, εξ ελληνικού 

τσιμέντου υπό των μηχανικών και Ηλία Αγγελόπουλου και Αλεξάνδρου Ζαχαρίου».208 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι μηχανικοί είχαν αρχίσει να διερευνούν τις 

δυνατότητες του οπλισμένου σκυροδέματος ως δομικού υλικού. Από τις αρχές του 20ου 

το οπλισμένο σκυρόδεμα διεθνώς προωθούταν σε κοινότητες των πολιτικών 

μηχανικών και των αρχιτεκτόνων ως υποκατάστατο κυρίως των προηγούμενων 

δομικών υλικών, ξύλο, πέτρα, ατσάλι-σίδερο.209 Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα, μερίδα πολιτικών και χημικών μηχανικών, εκπαιδευμένοι κυρίως στα 

Πολυτεχνεία του Παρισιού και στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ο επονομαζόμενος 

«Κύκλος της Ζυρίχης»), επέστρεψαν στην Ελλάδα, έχοντας πολυετή εμπειρία σε 

τεχνικά έργα εκεί, συνεργάστηκαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας και τα οικογενειακά 

τους κεφάλαια, και ίδρυσαν βιομηχανίες και τεχνικές εταιρείες στα πρότυπα των 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών, κυρίως των γερμανικών, διαμορφώνοντας τον τύπο 

μηχανικού ο οποίος ήταν «επιστήμονας-βιομήχανος».210 Το 1902, οι μηχανικοί Α. 

Ζαχαρίου και Α. Χατζηκυριάκος ύστερα από εξειδίκευση στην τεχνολογία παραγωγής 

τσιμέντου στο εξωτερικό, ίδρυσαν την πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελευσίνα με 

την επωνυμία Χατζηκυριάκος, Ζαχαρίου & Σία μαζί με τους Λ. Οικονομίδη, το Ν. 

Κανελλόπουλο κλπ.211 Το 1911, η επιχείρηση μετονομάσθηκε σε (ανώνυμος) Εταιρεία 

                                                           
208

 Βοβολίνης, Κ. και Σ, (1958), Τόμος 2, 66b 
209Για μια επισκόπηση της ιστοριογραφίας της ιστορίας, ιδεολογίας και κουλτούρας των υλικών βλέπε 

το αφιέρωμα: “Materials in 19th-20th century Europe”, History and Technology  vol. 7, 3-4, (1991), και  

S. Lubar and W. Kingery (eds.), History from things: Essays on material culture, Smithsonian Institution 

Press, Washington, (1993), E. Schatzberg, “Ideology and Technical Choice: The Decline of the Wooden 

Airplane in the United States, 1920-1945”, Technology and Culture vol. 35, No.1, (1994), 34-69, W. 

Bijker, Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change, MIT Press, 

(1995), E. Schatzberg, Wings of Wood, Wings of Metal: Culture and Technical Choice in American 

Airplane Materials, 1914-1945, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, (1998). Για μια 

συνοπτική επισκόπηση της ιστοριογραφίας της τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος βλέπε 

ενδεικτικά: C.W. Condit,  “The First Reinforced-Concrete Skyscraper: The Ingalls Building in Cincinnati 

and Its Place in Structural History”, Technology and Culture vol. 9, no. 1, (1968), 1-33, G. Delhumeau, 

L’Invention du béton armé: Hennebique, 1890–1914, Norma/Institut français d’architecture, Paris, 

(1999), B. Marrey and F. Hammoutène (eds.), Le béton à Paris,  Εditions du Pavillon de l’ 

Arsenal/Picard, Paris, (1999), A. Slaton, Reinforced Concrete and the Modernization of American 

Building, 1900-1930: Studies in the History of Technology, Johns Hopkins University Press, (2001). 
210Αντωνίου Γ, (2006), 177-178 
211Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, (1902, Μάιος 12): http://www.hcia.gr 
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Τσιμέντων “ο ΤΙΤΑΝ”.212 Η τσιμεντοβιομηχανία έως το 1915, προώθησε εντατικά 

τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικού, το ελληνικής παρασκευής 

τσιμέντο Portland για την κατασκευή  κτηριοδομών, δημοσίων έργων και 

βιομηχανικών χώρων με οπλισμένο σκυρόδεμα, κυρίως μέσω της τεχνικής εταιρείας 

Α.Δ Ζαχαρίου & Σια.213  

Ο φυσικός πλούτος της χώρας αποτέλεσε προνομιακό πεδίο εφαρμογής και 

εκμετάλλευσης από τις νέες βιομηχανίες. Η αφθονία ασβεστολιθικών και αργιλικών 

πετρωμάτων στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα η ύπαρξη του φυσικού ηφαιστειακού 

προϊόντος (θηραϊκής γης) πρόσφεραν τις δομικές προϋποθέσεις για την ίδρυση 

τσιμεντοβιομηχανιών. Η θηραϊκή γη γνώριζε ευρεία χρήση από τα μέσα του 19ου 

αιώνα,  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως για την κατασκευή λιμενικών και 

υδραυλικών έργων, όπως στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Laud στην Τεργέστη, στη 

διώρυγα του Σουέζ, στο λιμάνι της  Κωστάντζας, στη διώρυγα της Κορίνθου φυσικά,  

καθώς και σε πλείστα δημόσια έργα της χώρας.214  

Η χρήση του ελληνικού τσιμέντου στην τεχνολογία του οπλισμένου 

σκυροδέματος, οδήγησε τους μηχανικούς να περιβάλλουν με αισιοδοξία τη συνύπαρξη 

των δύο υλικών (τσιμέντου-σιδήρου). Η «θαυμάσια ευεργετική επιρροή» του ελληνικού 

τσιμέντου στην εφαρμογή του béton-armé ήταν γεγονός.215 Η πίστη στα ελληνικά 

συστατικά (άμμος, χαλίκι, θηραϊκή γη) για έργα μεγάλης κλίμακας με οπλισμένο 

σκυρόδεμα, οι επιτυχίες της ελληνικής βιομηχανία τσιμέντου ΤΙΤΑΝ, καθώς και οι 

ανωμαλίες που παρουσιάζονταν στις κατασκευές από τα ξένης προέλευσης τσιμέντα, 

ώθησαν τους μηχανικούς να μιλούν για το «άριστον ελληνικόν τσιμέντον», τόσο στο 

περιοδικό Αρχιμήδης όσο και σε άλλα τεχνικά συγγράμματά τους.216  

Το ελληνικό τσιμέντο θεωρήθηκε ανταγωνιστικό διεθνώς και ουσιαστικά 

καλύτερο από το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό. Από το 1902 έως το 1913, η εισαγωγή 

τσιμέντου μειώθηκε από το εξωτερικό κατά 70%.217 Αν και οι ελληνικές κυβερνήσεις 

στις αρχές του 20ου αιώνα, διατηρούσαν πότε φιλικές και πότε εχθρικές σχέσεις με την 

                                                           
212Εταιρεία Τσιμέντων  ο Τιτάν, (1911, Μάρτιος 7), 221-228 
213Ηλιάδης Γ, (1918), 81-84, Καλαφάτη Ε, (1995), 130-135, Αγριαντώνη Χ, (1999), 188-189  
214Βλέπε ενδεικτικά: Κορδέλλας, Ανδρέας, (1899), 51-52, Βουγιούκας, Γ. Π, (1900), 102- 104/ (1901),  

105-113, Ζήζηλας Π,(1906), 118-126, Δοανίδης Ι.Π, (1923), 35- 43  
215 Κ. Α, (1909), 98 
216Δημητρόπουλος Σ, (1907), 140-141, Δ. Δ, (1908), 52, Διαμαντίδης Δ, (1910), 37-42, Ραπτάκης Ι, 

(1910), 240 
217Σάσσος Ι, (1919), 54 
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οθωμανική αυτοκρατορία, το ελληνικό εργοστάσιο τσιμέντων  ανάλογα με τα 

συμφέροντά τους κατάφερε από πολύ νωρίς να γίνει  βασικός  ανταγωνιστής στα 

τσιμέντα γαλλικής προέλευσης για την κατασκευή  δημοσίων έργων της 

αυτοκρατορίας. Τα εμπόδια που πρόβαλαν για εθνικούς λόγους οι ελληνικές 

κυβερνήσεις δεν επηρέασαν την εξαγωγή του τσιμέντου στην αυτοκρατορία, 

υποδηλώνοντας την ανεξαρτησία της.218  

Κάποια χρόνια μετά η ρητορική των μηχανικών θα ταυτιστεί με την 

αναζωπύρωση της Μεγάλης Ιδέας και την αλυτρωτική ιδεολογία στον Αρχιμήδη, πως 

«νέα πεδία δράσης ανοίγονται τώρα για την Ελληνική τέχνη και βιομηχανία με τα τελευτά 

γεγονότα που άρχισαν για την αποκατάσταση της φυλής μας και την απελευθέρωση της 

Ιόνιας νύμφης (εννοώντας τη Σμύρνη)».219 Στο ίδιο κλίμα βασιζόταν και η 

αλληλογραφία της εταιρείας Τιτάν με τον επιφανή επιστήμονα  Κωνσταντίνο 

Καραθεοδωρή, όταν για χάρη της κατασκευής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης- το 

εκπαιδευτικό όνειρο του ελληνικού επεκτατισμού στην Μικρά Ασία- οι διευθυντές της 

εταιρείας υποβίβαζαν την τιμή του τσιμέντου  διακατεχόμενοι από την «τη ζωηρά 

επιθυμία» να βοηθούσαν έστω και με αυτό τον τρόπο προς την εθνική αυτή 

κατεύθυνση.220 Φαίνεται ότι από το 1922, το ελληνικό τσιμέντο και οι ελληνικές 

τσιμεντοβιομηχανίες μεσολάβησαν στην οικονομική προώθηση των σχέσεων της 

Ελλάδας σε δύση και ανατολή, λειαίνοντας το αβέβαιο κλίμα που έχει δημιουργηθεί 

στην αρχή του 20ου  αιώνα, με τις επιθετικές εθνικές και πολιτικές εκφράσεις στο 

δημόσιο χώρο. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιωνόταν  και η επεκτατική καπιταλιστική 

πολιτική των νέων αυτών βιομηχανιών.221  

Το 1927 ο πολιτικός μηχανικός, και γενικός διευθυντής της Γενικής Εταιρείας 

Τσιμέντων Ιωάννης Σάσσος έγραφε στο περιοδικό Έργα ότι «Εις όλη την πολιτισμένην 

υφήλιον το τσιμέντο έχει καταλάβει από του τέλους του παρελθόντος αιώνος 

πρωτεύουσαν θέσιν μεταξύ των ειδών της πρωτίστης ανάγκης […] είναι πλέον 

απαραίτητον δι’ αυτήν ταύτην την ύπαρξιν μιας χώρας».222 Κάνοντας μια αναδρομή 

στην εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας τσιμέντου στην Ελλάδα υποστήριζε  ότι μέχρι 

το 1900 το τσιμέντο θεωρούταν είδος πολυτελείας και ονομαζόταν γαλλικό χώμα ή 

                                                           
218 Ανυπόγραφο, (1904, 13 Οκτωβρίου), 3-4 
219 Σάσσος Ι, (1919), 55 
220 Ανώνυμος Εταιρία Τσιμέντων ο ΤΙΤΑΝ, (1922), 1- 2 
221Για περισσότερη τεκμηρίωση βλέπε: Tzokas Spyros, (2008), 1-27  και Μηλιός Γ, (1988), 338-345, 

373-383 
222 Ι.Θ. Σάσσος, «Η Ελλην. Τσιμεντοποιία», Έργα Έτος 3ο Τεύχος 52 (30 Ιουλίου 1927), 91.  
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γαλλική γη και πωλούνταν με την οκά. Το 1903 όταν ξεκίνησε το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ 

να παράγει κανονικά στην Ελευσίνα, περίπου 3,5 χιλιάδες τόνους ετησίως, κάλυπτε τις 

ανάγκες της χώρας εξ ολοκλήρου. Το 1912, εταιρεία ΤΙΤΑΝ κατασκεύασε και δεύτερο 

εργοστάσιο στον Πειραιά λόγω της αύξησης των αναγκών για τσιμέντο, μεγεθύνοντας 

έτσι και την συνολική παραγωγή τσιμέντου σε 12-15000 τόνους ετησίως. Το 1920 η 

κατανάλωση έφτασε στους 30.000 τόνους ενώ η ελληνική παραγωγή κάλυπτε τα ¾ της 

εγχώριας αγοράς. Από τότε η αύξηση υπήρξε  αλματώδης σύμφωνα με τον Σάσσο. Το 

1925 η κατανάλωση άγγιξε τους 130.000 τόνους ενώ οι 70.000 τόνοι  εισάγονταν από 

το εξωτερικό. Το 1927 με τα δύο νέα εργοστάσια της Χαλκίδας και του Βόλου η 

παραγωγή είχε φτάσει τους 170.000 τόνους.223   

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, για τον Σάσσο, επενδύοντας 500.000 λίρες 

Αγγλίας είχε εκπληρώσει την «εθνικήν υποχρέωσιν» να ήταν η Ελλάδα αυτάρκης σε 

τσιμέντο, «βιομηχανοποιούσα κατά ¾ υλικά εγχώρια και χρησιμοποιούσα εξ ολοκλήρου 

εργασίαν εγχώριον». Οι εγκαταστάσεις των τσιμεντοβιομηχανιών προπαγάνδιζε πώς 

ήταν οι τελειότερες ενώ «το τεχνικόν προσωπικόν είναι πληρέστατα εξειδικευμένο και 

οι επί κεφαλής ειδικοί επιστήμονες είναι εκ των κορυφών του Ελληνικού τεχνικού 

επιστημονικού κόσμου, πανευρωπαϊκού κύρους». Ο Σάσσος υποστήριζε ότι είχε φτάσει 

η εποχή που οι μηχανικοί δεν χρειαζόταν να επαναλαμβάνουν για το ελληνικό τσιμέντο 

τη φράση: «εφάμμιλον του ευρωπαΐκού», αφού η αξία του ήταν πλέον «πιστευτήν διότι 

αποδεδειγμένως είναι ού μόνον εφάμμιλον αλλά και ανώτερον πολλών ευρωπαϊκών 

τσιμέντων».224  

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Ο ΗΛΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HENNEBIQUE 

 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα τα εγχειρίδια της οικοδομικής στο Σχολείο 

Βιομηχάνων Τεχνών, προωθούσαν δύο βασικές αρχές που θα έπρεπε να τηρεί ο 

πολιτικός μηχανικός, εκφράζοντας τους σκοπούς και  τη συμπεριφορά του απέναντι 

στο τεχνικό έργο. Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, ο μηχανικός θα έπρεπε να μπορεί να 

κατασκευάζει το τελειότερο έργο με την λιγότερη δαπάνη και βάσει της δεύτερης, 

τέλειο έργο εννοείτο εκείνο που θα ανταποκρινόταν στο σκοπό του, δηλαδή να είναι 
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οικονομικό, στέρεο, και με διάρκεια, ενώ το ωραίο ένα υποκειμενικό  χαρακτηριστικό 

που ταίριαζε  σε «πολυτελή και προς τέρψιν ανεγειρόμενα έργα». 225 

Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα μπορούσε να αποτελέσει το καλύτερο δυνατό 

υλικό για την κατασκευή μιας άριστης οικοδομής. Ο Αγγελόπουλος επιχείρησε να 

εισάγει τις προαναφερθείσες αρχές από την εκπαιδευτική διαδικασία των μηχανικών 

στην επιχειρηματολογία του προς υπεράσπιση της νέας τεχνολογίας δείχνοντας ότι θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Το 1899 ο μηχανικός Αλέξανδρος 

Ζαχαρίου ίδρυσε κατασκευαστική και εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων.226 

Από το 1900 συνεργαζόταν με το νεοϊδρυθέν τεχνικό γραφείο του Ηλία Αγγελόπουλου, 

ο οποίος από εκείνο το έτος έγινε και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του συστήματος 

της γαλλικής εταιρείας Hennebique στην Ελλάδα.227  Η τεχνική αυτή εταιρεία έως τους 

Βαλκανικούς πολέμους απασχολούσε τουλάχιστον 40 διπλωματούχους πολιτικούς 

μηχανικούς και αρχιτέκτονες.228  Ο δημοσιογράφος Βλάσσης Γαβριηλίδης, υποστήριζε 

ότι  μόνο στην εταιρεία του Α. Δ. Ζαχαρίου & Σια μπορούσε να διαφανεί η τελεία 

«σύζευξη επιστήμης και βιομηχανίας», που θα οδηγούσε στη βιομηχανική πρόοδο της 

χώρας.229 Μέχρι το 1912, η συνεργασία Αγγελόπουλου, Ζαχαρίου, ΤΙΤΑΝ και Γενικής 

Εταιρείας Τσιμέντων παρήγαγε την κατασκευή τεχνικών έργων όπως εργοστασιακοί 

χώροι, δεξαμενές και υδραυλικά έργα, τράπεζες, θησαυροφυλάκια, αποθήκες, σχολεία 

νοσοκομεία κ.α. τα οποία εκτελέστηκαν κυρίως με τσιμέντα  ελληνικής παραγωγής 

από τις δύο τσιμεντοβιομηχανίες.230 

Ο Αγγελόπουλος ανέλαβε αποκλειστικά την εκτέλεση ορισμένων από αυτά τα 

έργα, προκειμένου να τα κατασκευάσει εξ ολοκλήρου με το σύστημα Hennebique 

(ενδεικτικά: οι Γέφυρες στον ποταμό Κηφισό και Ιλισό, οι Μεγάλες Αποθήκες στο 

Λιμάνι της Πάτρας, το στέγαστρο της πηγής της λουτρών Υπάτης, το μέγαρο 
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Κανελλόπουλος κα. Το 1911 η επιχείρηση μετονομάσθηκε σε Ανώνυμος Εταιρεία Τσιμέντων «Ο 

ΤΙΤΑΝ». Το 1920 ίδρυσε την Ανώνυμο Οικοδομική Εταιρεία «Ο ΤΕΚΤΩΝ».   
227 Ηλιάδης Γ, (1918), 101-106 
228 Ηλιάδης Γ, (1918), 104  
229 Γαβριηλίδης Β, (1918), 106 
230 Μέλιος Ν. και  Μπαφούνη Ε, (2002), 179-180 
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Αφεντούλη, τα θησαυροφυλάκια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας κ. α.). 231 Μετά 

το 1912, το γραφείο του συγχωνεύτηκε με την Γενική Εταιρεία Τεχνικών Επιχειρήσεων 

Σ. Αγαπητός & Σια (1912-1920) η οποία, με την προηγούμενη τεχνογνωσία και 

σύμβουλο τον ίδιο Αγγελόπουλο, συνέχισε να σχεδιάζει και να εκτελεί τεχνικά έργα 

με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως Σιλό, Ξενοδοχεία, Εργατικές κατοικίες κ.α..232 Στην 

επιχειρηματική αλληλογραφία μεταξύ Αγγελόπουλου - Hennebique, φαίνεται ότι ο 

έλληνας μηχανικός είχε προετοιμάσει τη συγχώνευση του τεχνικού του γραφείου στην 

εταιρεία του γαλλο-σπουδαγμένου πολιτικού μηχανικού Σπήλιου Αγαπητού. Εκεί  

μαθαίνουμε  ότι ο Αγαπητός ήταν ανιψιός του Αγγελόπουλου.233 Το χρονικό διάστημα 

της εν λόγω συγχώνευσης, 1912-1913, συμπίπτει με το τέλος του μονοπωλίου της 

εταιρείας Hennebique στην Ελλάδα και την εισαγωγή πολλών ανταγωνιστικών 

συστημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα από άλλους μηχανικούς και εργολάβους. 

Μέχρι το 1927 η εταιρεία Hennebique είχε γραφεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, 

πέραν της Αθήνας, όπως στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Κέρκυρα.234 Ο Σπήλιος 

Αγαπητός από το 1920 θα προχώρησε σε συγχώνευση της εταιρείας του ιδρύοντας την 

τεχνική εταιρεία Εργοληπτική Α.Ε μαζί με τον πολιτικό μηχανικό Μόσχο Α. 

Διαμαντόπουλο (1886-1964), συνιδρυτή και διευθυντή μιας από τις μεγαλύτερες 

τεχνικές εταιρείες του Μεσοπολέμου.235   

Μέχρι το 1912, ο Αγγελόπουλος είχε εκπονήσει μελέτες για περίπου 30 έργα 

με οπλισμένο σκυρόδεμα. Κάποια από αυτά είχαν υλοποιηθεί ενώ άλλα αποτέλεσαν  

μόνο τεχνικές προτάσεις.236 Ο κατάλογος των έργων αυτών περιλαμβάνει τις υποδομές 

                                                           
231Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907),131, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), 1-5, 

Γιάνναρος Α.Β, (1915), 126-127 
232 Γιάνναρος Α.Β, (1915), 208-211. 
233©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle: BAH-25-1912-27691,.©Fonds 

Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle: BAH-25-1913-20948, 
234 Relevé de Travaux, (1927) 
235Ο πολιτικός μηχανικός Σπήλιος Αγαπητός (1877-1943) υπήρξε μια από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις 

μηχανικού με πολυσχιδή δράση και επαγγελματική  κινητικότητα σε μακρά διάρκεια. Υλοποίησε  

τεχνικά έργα με εντατική χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος ενώ υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής της 

Γενικής Εταιρείας Τεχνικών Επιχειρήσεων, της Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «Ηρακλής», της Γενικής 

Εταιρείας «Εργοληπτική», της Γενικής Εταιρείας Μηχανών Αεριόφωτος Πατρών, των Ηλεκτρικών 

Τροχιοδρόμων Πατρών, των Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους, της Ανωνύμου Οικοδομικής Εταιρείας 

«Εκάλη» και ο πρώτος οικιστής της περιοχής. Διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού. Οι παρεμβάσεις του στο δημόσιο λόγο επί τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων 

ήταν πολλές καθώς και οι αντίστοιχες αντιδράσεις επ’ αυτών, ιδίως κατά την μεταξική περίοδο. Ο 

Αγαπητός υπήρξε ένας από τους διαμορφωτές των νόμων για την αστική πολεοδομία στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920, ενσωματώνοντας στους τεχνικούς υπολογισμούς του την κοινωνική μεταβλητή: 

‘εγκατάσταση προσφύγων’.   
236Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι Αγγελόπουλος ασχολήθηκε ή κατασκεύασε και άλλα έργα με το 

σύστημα Hennebique, τα σχέδια των οποίων δεν βρέθηκαν στα γαλλικά αρχεία. Οι φάκελοι που 
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για το σιδηροδρομικό  δίκτυο Αθηνών-Λαρίσης-Συνόρων, για το δίκτυο ύδρευσης στη 

Λάρισα με τη συνεργασία του Δήμου της πόλης, για το λιμάνι του Βόλου την 

κατασκευή της γέφυρας της Αγιάς στη Θεσσαλία, τις υποδομές, τη μελέτη για την 

                                                           
εντοπίστηκαν στο Cité de la Architecture's Archives στο Παρίσι αναφέρονται στα παρακάτω έργα με 

οπλισμένο σκυρόδεμα που πραγματοποίησαν η εταιρεία του Αγγελόπουλου και ακολούθως η εταιρεία 

του Σπήλιου Αγαπητού ως αντιπρόσωποι του οίκου Hennebique. Τα έργα αυτά θα συζητηθούν διεξοδικά 

στο ειδικό κεφάλαιο για την τεχνική- επιχειρηματική αλληλογραφία τους: ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1902-53482. Sous-station électrique de la 

Compagnie électrique d'Athènes, Athènes (Grèce). 1902, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1903-08812. Douane, Patras (Grèce). 1903-1906, 

©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1903-20125. Halle de 

voyageurs pour la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, ligne du Laurium (Lavrio), Athènes (Grèce). 

1903, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1903-23243. Cathédrale 

Saint-André, Patras (Grèce). 1903-1905, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe 

siècle. BAH-25-1904-23147. Ponts pour la Compagnie des chemins de fer de Larissa, ligne Lianok Ladi-

Pentamilos (Grèce). 1904-1907, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-

25-1904-54266. Débarcadère, port de Ménidi (Grèce). 1904, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1904-54267. Source d'eau minérale, Hypati, près de 

Lamia (Grèce). 1904, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1904-

54468. Gymnase n.id., Patras (Grèce): mât de gymnastique. 1904, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1904-54542. Immeuble de rapport pour M. 

Tropanzolis, Athènes (Grèce). 1904, © Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. 

BAH-25-1904-54681. Tunnel ferroviaire, ligne Le Pirée-Larissa, n.l. (Grèce). 1904, ©Fonds 

Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1905-09540. Pension Hôtel Georges, 

Athènes (Grèce). 1905, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1905-

22571. Estacade pour M. Pezmazoglon, Phalère. (Grèce). 1905, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1905-22902. Hôtel de M. Doumas, Athènes (Grèce). 

1905, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1905-23132. Estacade 

pour la Compagnie des chemins de fer de Thessalie, Volos (Grèce). 1905, © Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1905-23266. Gare centrale pour la Société ottomane 

du port de Salonique, Thessalonique (Grèce). 1905, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives 

XXe siècle. BAH-25-1906-23556. Estacade n.id., Missolonghi (Grèce). 1906, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1909-58056. Couverture n.id. de l'Ilissus, Athènes 

(Grèce). 1909, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1910-27487. 

Palais royal, Athènes (Grèce). 1910, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. 

BAH-25-1910-27819. Réfection des berges pour la Société du Canal de Corinthe (Grèce). 1910, © Fonds 

Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle. BAH-25-1912-27691. Maison asismique n.id., 

Athènes (Grèce). 1912, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1913-

20948. Réservoir à eau municipal, Larissa (Grèce). 1913, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1913-21026. Banque nationale de Grèce, Athènes 

(Grèce) : annexe. 1913, © Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle: BAH-25-1913-

21062. Magasins de la Croix-Rouge, Athènes (Grèce). 1913, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1913-21063. Palais de justice pour l'Etat grec, 

Argostoli (Grèce). 1913-1914, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-

1913-21148. Silos à ciment pour la Société générale de ciments, Le Pirée (Grèce). 1913, ©Fonds 

Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1914-21330. Gare pour la Compagnie 

des chemins de fer du Péloponnèse, Patras (Grèce). 1914, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1914-21867. Prisons, Athènes (Grèce). 1914, 

©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1915-22012. Cathédrale Saint-

Constantin, Volos (Grèce). 1915, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-

25-1915-35780. Travaux pour M. Carapanos, Athènes (Grèce). 1915, ©Fonds Hennebique. 

CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1916-39423. Bâtiment pour M. Bitsanis, Athènes 

(Grèce). 1916, ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1916-37691. 

Voie de chemin de fer pour la Compagnie des chemins de fer de l'Etat, n.l. (Grèce). 1916, ©Fonds 

Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives XXe siècle.BAH-25-1923-27116. Port de Candie 

(Héraklion), Crète (Grèce): quai brise-lames. 1923. ©Fonds Hennebique. CNAM/SIAF/CAPa/Archives 

XXe siècle. BAH-25-1928-34848. Immeuble n.id. pour le Club Scientifique, Athènes (Grèce). 1928. 
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κατασκευή μιας νέας γέφυρας στον ποταμό Άραχθο στην πόλη της Άρτας, την 

κατασκευή του οδικού δικτύου μεταξύ Βόλου - Πορταριάς.237 Μέχρι τώρα γνωρίζουμε 

από την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, ότι η τεχνολογία του 

οπλισμένου σκυροδέματος είχε εφαρμοστεί κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 

περιορισμένα, με έμφαση κυρίως σε ιδιωτικά κτίρια και ελάχιστες ήταν οι εφαρμογές 

σε δημόσια έργα.238 Αντίθετα, φάνηκε ότι ο Αγγελόπουλος είχε πειραματιστεί με το 

σύστημα Hennebique εκτεταμένα σε δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας με κύριο 

εργοδότη το κράτος ή τις τράπεζες. Τα έργα αυτά σχετίζονται με υποδομές ή τεχνικά 

δίκτυα που υλοποιήθηκαν σε πόλεις κοντά στα ελληνικά σύνορα αναδεικνύοντας το 

σημαντικό ζήτημα της μεταβλητής «ασφάλεια» με τις ιδεολογικές συνδηλώσεις της 

περιόδου. Ως προς αυτό, από το 1912 και εξής στο πλαίσιο των επερχόμενων 

Βαλκανικών  πολέμων, ενισχύθηκαν οι υποδομές στις οποίες εφαρμοζόταν το 

οπλισμένο σκυρόδεμα με χρηματοδότη το ελληνικό κράτος. 

Ήδη από το  1902, σε διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδα του τεχνικού 

γραφείου του Αγγελόπουλου γράφεται πως αναλαμβάνεται η κατασκευή γεφυρών, 

άφλεκτων οικιών, δαπέδων, υποστυλωμάτων με το πρωτοποριακό σύστημα 

Hennebique.239 Η διαφήμιση του γραφείου του έγραφε: «Μηχανικόν και αρχιτεκτονικόν 

γραφείον Ηλία Ι. Αγγελόπουλου, διπλωματούχου της εν Παρισίοις Σχολής των 

Γεφυροδοποιών-Οδός Ζωοδόχου Πηγής 5- Μελέται και Εκτελέσεις μηχανικών και 

Οικοδομικών Έργων. Αντιπροσωπεία εν Ελλάδι του εν Παρισισίοι Οίκου Hennebique 

κατασκευή γεφυρών, δαπέδων άφλεκτων, στηλών κτλ. δια σκιροκονιάματος 

σιδηροπαγούς (béton armè). Μέγα βραβείον εν τη παγκοσμίω εκθέσει των Παρισίων 

1900, Αγορά και εκμεταλλεύσεις μεταλλείων. Αναλύσεις μεταλλευμάτων». Η 

σχεδιαστική απεικόνιση που περιείχε η  διαφήμιση ήταν το «Ταυ» των τσιμεντένιων 

δοκών που στήριζαν μια τσιμεντένια πλακοδομή, όπως ακριβώς καθοριζόταν από την 

μητρική εταιρεία Hennebique στους αποκλειστικούς αντιπροσώπους της διεθνώς. Η 

διαφήμιση αυτή παρουσιαζόταν σε όλη την πρώτη δεκαετία του 20ου και στις 

διαφημιστικές σελίδες του Αρχιμήδη αλλά και στον ημερήσιο τύπο.240  

Φαίνεται ότι από το 1900, ο Αγγελόπουλος είχε ήδη αρχίσει να αναπτύσσει 

επαφές με την γαλλική εταιρεία.   Η εμφάνιση του οπλισμένου σκυροδέματος σε 

                                                           
237 Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), 1-5 
238 Μπελαβιλας Ν.(2005), 31-38.  
239 Ανυπόγραφο, (1902/2/11), 4 
240 Ενδεικτικά: Ανυπόγραφο, (1902, Ιούλιος 11), 4 
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διάφορα έργα στην Γαλλία πρέπει να ήταν γνωστά στον Αγγελόπουλο ως σπουδαστή 

ακόμα στην École Nationale des Ponts et Chaussées, ενώ η εποχή που δρα στην 

Ελλάδα ταυτίζεται με τη συστηματική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνικής του 

οπλισμένου σκυροδέματος και την ευρεία διάδοσή του διεθνώς χάρη στην πολιτική της 

εταιρείας Hennebique.241 Πολλοί μηχανικοί όπως και ο Αγγελόπουλος φάνηκε να 

πείθονται από τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου συστήματος. Όπως επισημαίνει 

χαρακτηριστικά ένας από τους πρώτους ιστορικούς του οπλισμένου σκυροδέματος από 

την οπτική της ιστορίας της αρχιτεκτονικής ο Peter Collins: «Μόλις ο Hennebique 

σταθεροποίησε την φίρμα του ως προς την οργάνωσή της, την επόμενη έστρεψε την 

προσοχή του στο εξίσου σημαντικό θέμα της δημοσιότητας. Κανείς δεν υπήρξε 

περισσότερο ευαισθητοποιημένος από εκείνον (εννοώντας τον Hennebique) που όταν 

ανακάλυψε πραγματικά το τι μπορούσε να κάνει με την νέα τέχνη του φώναξε τόσο 

δυνατά, τόσο πολύ και τόσο ξεκάθαρα για εκείνη, υποχρεώνοντας την ανθρωπότητα να 

τον ακούσει. Έτσι έγινε με έναν δικό του τρόπο και πρωτοπόρος των σύγχρονων μεθόδων 

εμπορικής προπαγάνδας».242 

Η εταιρεία Hennebique δεν αποτελούσε μια συμβατική επιχείρηση αλλά έναν 

πολύπλοκο  μηχανισμό με προηγμένη οργάνωση παραγωγής περιλαμβάνοντας ένα 

δίκτυο αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο, εμπόρων και φυσικά επιχειρηματιών και 

βιομήχανων.243 Ενώ οι μηχανικοί που εργάζονταν στη μητρική εταιρεία που έδρευε 

στο Παρίσι ήταν υπεύθυνοι για το σχεδιασμό όλων των υπολογισμών των κατασκευών, 

έχοντας και την κύρια εποπτεία του σχεδιασμού των εκτελούμενων έργων διεθνώς, έχει 

ενδιαφέρον το πώς το σύστημα Hennebique κατάφερε να γίνει το επίκεντρο της ταχείας 

επέκταση της εταιρείας και του οπλισμένου σκυροδέματος σε ολόκληρο τον κόσμο.244 

Τοπικοί μηχανικοί, όπως ο Αγγελόπουλος, προσπάθησαν να συνδυάσουν την εκάστοτε 

τεχνική κουλτούρα (εδώ την ελληνική) με τη γαλλική, όσον αφορά στο σύστημα 

κατασκευής προσαρμόζοντας τη νέα τεχνολογία στις ανάγκες και τις σκοπιμότητες που 

ο κάθε μηχανικός ήθελε να εξυπηρετήσει αναπτύσσοντας και την αντίστοιχη 

νεωτεριστική ρητορική. Η διεθνής εμφάνιση και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας 

                                                           
241 Φιλιππίδης Δ, (1992), 9 
242 Collins P, (1959),  66  
243Για τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της ιδεολογίας των επιχειρήσεων και των εταιρειών με την 

τεχνολογική καινοτομία βλέπε ενδεικτικά: Lipartito K. and Sicilia D. B. (ed.), (2004) 
244Για την αξιοποίηση της τεχνολογίας του οπλισμένου σκυροδέματος από την εταιρεία Hennebique 

βλέπε:Collins Peter, (1959), Cusack P, (1986),183-196, McBeth D.G, (1998), 86-95, David P. Billington, 

(1989), Newby, F. (2001) 

 



76 

 

δόμησης ήταν σημαντικός λόγος προς αυτή την κατεύθυνση. Τόσο στην Ευρώπη όσο 

και στις Ηνωμένες Πολιτείες το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτέλεσε μια ιδιαίτερη 

τεχνολογία πειραματισμών που ξεκινούσε  από τα ερευνητικά εργαστήρια πολλών 

συστημάτων –τύπων οπλισμένου σκυροδέματος, από τα εργαστήρια αντοχής των 

υλικών σε πολυτεχνικούς και άλλους τεχνικούς θεσμούς και κυρίως μέσω του δικτύου 

των αντιπροσώπων σε όλο των κόσμο, οι οποίοι πειραματίζονταν in situ σε δημόσια 

και τεχνικά έργα. Αυτοί οι συνεχείς πειραματισμοί των ειδημόνων μηχανικών, κυρίως 

πολιτικών μηχανικών, δείχνει ότι η νέα τεχνολογία ως καινοτόμο προϊόν δεν εισαγόταν 

αυτόματα και προσαρμοζόταν στις εκάστοτε συνθήκες. Το οπλισμένο σκυρόδεμα 

αποτέλεσε ένα εξαιρετικό πεδίο τεχνικής πρόκλησης για τον εκάστοτε μηχανικό 

(εννοώντας αντιπρόσωπο συστήματος ή εργολάβο) αφού μπορούσε να αναδεικνύει 

σημεία ή ιδιαιτερότητες του νέου υλικού κατά τις ποικίλες χρήσεις και εφαρμογές του, 

καθώς και τα  προβλήματα της νέας τεχνολογίας και αφορούσαν όλη τη διαδικασία που 

ξεκινούσε από τον σχεδιασμό των έργων που αναλάμβανε να διεκπεραιώσει έως την 

ολοκλήρωσή τους. Ο συνδυασμός του νέου υλικού με τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες 

και δυσκολίες, οι προστάσεις για έργα μεγάλης ή μικρής κλίμακας αποτέλεσαν 

προνομιακό πεδίο, ανάπτυξης και βελτίωσης πολλών παραγόντων όπως των μειγμάτων  

τσιμέντου, τον συνδυασμό με άλλα υλικά δόμησης αλλά κυρίως τεχνικών υπολογισμών 

και μεταβλητών, καταστάσεις που ο εκάστοτε μηχανικός καρπωνόταν στο τέλος. 

  Από το 1902, ο Αγγελόπουλος εξοικείωνε την κοινότητα των μηχανικών με 

το σύστημα Hennebique,  επιχειρηματολογώντας ως προς την τεχνική ανωτερότητά 

του και ως προς τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη του οπλισμένου σκυροδέματος, 

για να προωθήσει τις επιλογές του ως προς την κατασκευή δύο γεφυρών στον ποταμό 

Κηφισό στο Νέο Φάληρο.245 

Ο Αγγελόπουλος, ακολουθούσε την επιχειρηματολογία Γάλλων 

νομομηχανικών της πόλεως του Παρισιού όπως ο G. Bechmann, οι οποίοι είχαν 

εφαρμόσει την νέα τεχνολογία σε στοά του υδραγωγείου της Acheres από το 1897.246 

                                                           
245Αγγελόπουλος Ηλίας Ι, (1902), 25-29 
246 Ο Georges Ernest Bechmann γεννήθηκε στο Παρίσι το 1848. Το 1867 αποφοίτησε από την École 

Polytechnique και το 1869 από την École des Ponts et Chaussées. Με την αποφοίτησή του εργάστηκε 

στη γαλλική επαρχία εκτελώντας διάφορα έργα πολιτικού μηχανικού έως το 1873 που θα εργαστεί σε 

έργα στην Αυστρία και στην Ιταλία. Το 1878 επέστρεψε στο Παρίσι (1878-1905). O Bechmann  

ασχολήθηκε με υδραυλικά έργα στο Παρίσι και το 1886-1887 διορίστηκε ως διευθυντής των υδραυλικών 

έργων του Παρισιού. Από το 1890 έως το 1912 δίδασκε στην École des Ponts et Chaussées ενώ 

εργαζόταν ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις ύδρευσης και αναλάμβανε μελέτες υδραυλικών σε ευρωπαϊκές 

πόλεις. Το 1913 συνταξιοδοτήθηκε. Πέθανε το 1927. Βλ. ενδεικτικά: Bernard Landau, ‘La fabrication 

des rues de Paris au XIXe siècle.  Un territoire d'innovation technique et politique’, http://www.net.esa-

http://www.net.esa-paris.fr/~jacques_pochoy/textes/rues-paris1.html
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Ο συνδυασμός τσιμέντου και σιδήρου ήταν ικανός να αντέξει στην πίεση κάθε δύναμης 

που μπορούσε να δρα στην οικοδομή. Ο συντελεστής διαστολής και των δύο υλικών 

ήταν παραπλήσιος, υποστήριζε, γεγονός που απέκλειε την εμφάνιση απρόοπτων 

καταστάσεων ως προς το σχηματισμό ρωγμών που πιθανόν να προκαλούσε η  ανόμοια  

διαστολή τους. Ο Αγγελόπουλος ισχυριζόταν ότι οι κατασκευές από  béton-armé  σε 

αντίθεση με τις απλές σιδηροκατασκευές ήταν οικονομικότερες κατά 20-40%. Στις 

σιδηροκατασκεύες, σημείωνε ότι ήταν απαραίτητες μεγάλες ποσότητες μετάλλου, 

όπου η εισαγωγή του από το εξωτερικό αύξανε υπερβολικά το κόστος. Πέρα από αυτό, 

το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του οπλισμένου σκυροδέματος, σύμφωνα με τον 

Αγγελόπουλο, ήταν το ότι ήταν εντελώς άφλεκτο, ιδιότητα η οποία  είχε αποδειχθεί 

από πολλά επίσημα πειράματα και δοκιμές που είχαν διεξαχθεί στις μεγαλουπόλεις της 

Ευρώπης και της Αμερικής.  

Ο Αγγελόπουλος αναφέρει διεξοδικά τις επιστημονικές δοκιμές οι οποίες είχαν 

πραγματοποιηθεί από κρατικούς μηχανικούς στη Γάνδη του Βελγίου.  Εκεί το 1899  

είχε κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, το ειδικό εκθεσιακό περίπτερο της 

εταιρείας Hennebique με σκοπό να προωθηθούν τόσο τα πλεονεκτήματα της νέας 

τεχνολογίας όσο και ο τρόπος κατασκευής με αυτό το σύστημα. Ως προς την αντοχή, 

οι μηχανικοί της εταιρείας επιδίδονταν καθημερινά σε τοποθέτηση βάρους με σάκους 

άμμου καλύπτοντας όλα τα τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου επιβεβαιώνοντας την 

αντοχή του υλικού στα υψηλά φορτία. Ως προς την άφλεκτη ιδιότητά του, 

πραγματοποιούσαν περιορισμένες αναφλέξεις διαφορετικών καυσίμων υλών και 

εξέθεταν στην πυρά πολύ υψηλών θερμοκρασιών το περίπτερο αποδεικνύοντας το 

«αδιαπέραστον και δυσθερμαγωγόν του σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος». Ο 

Αγγελόπουλος υποστήριζε ότι τα πειράματα ως προς την ανθεκτικότητα του υλικού 

είχαν αποδείξει ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούσε την καλύτερη πρόταση 

δόμησης για την των ασφάλεια κτιρίων. Επιπλέον, παρουσιάζοντας τους χώρους 

εφαρμογής του νέου υλικού, ο Αγγελόπουλος φάνηκε να προτείνει και το δυνάμει 

πελατολόγιο που θα μπορούσε να έχει. Έγραφε ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα 

ενδείκνυται  για την οικοδόμηση εργοστασίων και βιομηχανικών χώρων ή θεάτρων, 

όπου εργάζεται πλήθος κόσμου, για την κατασκευή χώρων που χρησίμευαν για φύλαξη 

                                                           
paris.fr/~jacques_pochoy/textes/rues-paris1.html. Σε σχέση με την Ελλάδα ο Bechmann διετέλεσε 

μέλος της γαλλικής αποστολής, επίτιμο μέλος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου από την ίδρυσή 

του και υποστηριχτής των τεχνικών επιλογών του Αγγελόπουλου στο θέμα της ύδρευσης της Αθήνα το 

1899. Βλ. Τζόκας Σ., (2011), 203 

http://www.net.esa-paris.fr/~jacques_pochoy/textes/rues-paris1.html
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αρχείων/ συλλογών, όπως τράπεζες, μουσεία, καθώς και για την  κατασκευή καμινιών,  

όπως η ασβεστοκάμινος του Luzech, η οποία ήταν ανθεκτική σε μόνιμη εσωτερική 

θερμοκρασία 1200-1400 ο C.247 

 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΔΙΑ ΣΚΙΡΡΟΚΟΝΙΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HENNEBIQUE»   

 

Στην Αθήνα των αρχών του 1900 θεωρείται ‘νεωτερισμός’ η εμφάνιση 

πολυώροφων κτιρίων (διώροφα)  τα οποία ανήκαν σε έναν ιδιοκτήτη.248 Το νέο υλικό 

δόμησης έγινε ο πρωταγωνιστής λόγω των δυνατοτήτων που προσέφερε.249 Ο 

Αγγελόπουλος έχοντας από το 1903 παρουσιάσει στον Αρχιμήδη τα πλεονεκτήματα 

του οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή πολυώροφου κτιρίου στο Παρίσι 

από τον οίκο Hennebique, το 1906, αρθρογραφούσε στο περιοδικό του Ελληνικού 

Πολυτεχνικού Συλλόγου για τη δική του πρώτη πολυώροφη κατασκευή στην 

πρωτεύουσα, στη διασταύρωση των οδών Σταδίου και Κολοκοτρώνη· ένα μέγαρο «εξ 

ολοκλήρου κατασκευασμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα». 

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν από τους μηχανικούς της Hennebique στο 

Παρίσι και εφαρμόστηκαν από τον Αγγελόπουλο. Τα σχέδια πραγματοποιήθηκαν από 

Γάλλο αρχιτέκτονα ενώ η πρόσοψη και ο διάκοσμος από τον αρχιτέκτονα Αριστείδη 

Μπαλάνο. Ο Αγγελόπουλος εγγυήθηκε στον ιδιοκτήτη του κτιρίου Αλέξανδρο 

Αφεντούλη να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για το σύστημα που για πρώτη φορά 

θα εφάρμοζε σε ιδιωτική οικία. Ο Αγγελόπουλος έστειλε τα 85 οριστικά σχέδια με τις 

αναγκαίες διευκρινήσεις και λεπτομερείς εκθέσεις στο Παρίσι.250  

Το τετραώροφο οικοδόμημα κάλυπτε επιφάνεια 950 m2 περίπου. Στο ισόγειο 

κατασκευάστηκαν 4 καταστήματα και στους υπόλοιπους ορόφους φωταγωγοί, αίθουσα 

δεξιώσεων, δωμάτια, λουτήρες αποχωρητήρια και χώρος για το υπηρετικό προσωπικό. 

Οι κολώνες ήταν από οπλισμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινες ράβδους στηρίζοντας ενιαία  

όλο  το ύψος του οικοδομήματος από τα υπόγεια μέχρι τη στέγη. Ολόκληρος ο 

σκελετός απαρτιζόταν  από 63 κολώνες από τις οποίες 25 τοποθετήθηκαν στις τρεις 

πλευρές του οικοδομήματος ενώ οι υπόλοιπες 38 τοποθετήθηκαν εντός των 

                                                           
247Αγγελόπουλος Ηλίας Ι, (1902), 29-33, Αγγελόπουλος Ηλίας Ι, (1903), 65-66 
248 Κολώνας Β, (1999), 269 
249 Μαρμαράς Ε, (1991), 168  
250 Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907), 131-132 
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καταστημάτων και των εσωτερικών διαμερισμάτων του κτιρίου. Οι δοκοί, το κυρίως 

δάπεδο και οι κολώνες αποτελούσαν  και τα μοναδικά μέρη που κατασκευάστηκαν με 

οπλισμένο σκυρόδεμα· η τοιχοποιία και τα υπόλοιπα κτίστηκαν με τούβλα. 

Ο Αγγελόπουλος καλούνταν να πάρει συγκεκριμένη επιστημονική θέση ως 

ειδήμονας του νέου υλικού και να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα που 

προέκυπταν. Ενδεικτικά, όταν τέθηκε το ζήτημα της διατήρησης της μεσοτοιχίας με το 

διπλανό κτίριο, το οποίο θεωρήθηκε αδύναμο να αντέξει τα προβλεπόμενα εκ των 

σχεδίων βαρέα φορτία, κατάφερε να αποφύγει την εύκολη λύση της κατεδάφισής του. 

Άλλοτε λόγω δικής του κρίσης, αποφάσιζε την αντικατάσταση των εσωτερικών 

λιθόδμητων κολώνων, που ξεκινούσαν από τα υπόγεια και έφταναν στη στέγη, με 

κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ πρόσθετε στην οικοδομή και επιπλέον 

εξωτερικές κολώνες. Άλλοτε, εκτός του γαλλικού σχεδίου και λόγω απαίτησης του 

ιδιοκτήτη χρειαζόταν να επανελέγξει την αντοχή των δαπέδων σε μεγάλες επιφορτίσεις 

κατασκευάζοντας επιπλέον μαρμάρινους εξώστες και μαρμάρινα στηρίγματα ενώ 

επένδυε όλες τις εξωτερικές κολώνες  με μάρμαρο ή περιόριζε  τις εσωτερικές κολώνες 

από οπλισμένο σκυρόδεμα κτίζοντας τους εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους με 

λιθοδομές και τούβλα. Ο Αγγελόπουλος προέβη σε τροποποιήσεις των αρχικών 

υπολογισμών και σχεδίων του Γάλλου μηχανικού της εταιρείας Hennebique, όταν 

εκείνος θεωρούσε ότι κρινόταν εξ αυτών η ασφάλεια και η αντοχή του κτιρίου. Άλλοτε, 

τροποποιούσε τους υπολογισμούς εξαιτίας των απαιτήσεων του ιδιοκτήτη και του 

αρχιτέκτονα. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις φάνηκε να έρχεται σε σύγκρουση με 

την εταιρεία Hennebique. Οι οικονομικοί και εν συνεχεία οι τεχνικοί όροι που έθετε η 

γαλλική εταιρεία ως προς την εφαρμογή του έργου φαίνονταν πολύ αυστηροί ενώ οι 

όποιες παρεκκλίσεις από τα σχέδια, που πιθανόν να αυξομείωναν τον προϋπολογισμό 

της κατασκευής αντικαθιστώντας το οπλισμένο σκυρόδεμά με άλλα δομικά υλικά, θα 

σήμαιναν και την αποχώρησή της από το έργο. Μια εταιρική πρακτική που φανέρωνε 

χαρακτηριστικά  το μονοπωλιακό προφίλ της. Ο Αγγελόπουλος φάνηκε να κρατά 

ισορροπίες με τον γαλλικό οίκο, αποσκοπώντας, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπός του 

να ηγεμονεύσει στην ελληνική αγορά και εν γένει στην κατασκευή δόμησης,  ενώ την 

ίδια στιγμή επεδίωκε να διατηρεί την αυτονομία του ως πολιτικός μηχανικός, ο οποίος 

ήταν ικανός να παρεμβαίνει σε κρίσιμες φάσεις του έργου λαμβάνοντας αποφάσεις, 

που αφενός πιστοποιούσαν τα επιστημονικά του κριτήρια, αφετέρου την αισθητική 

προοπτική της πόλης που οραματιζόταν μέσω των μοντέρνων κατασκευών που 

εκτελούσε. 
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Οι παραπάνω σχέσεις διαφαίνονται χαρακτηριστικά στις παρακάτω ενδεικτικές 

περιπτώσεις. Ενώ τα σχέδια της Hennebique προέβλεπαν τα δάπεδα μόνο του ισογείου 

και του πρώτου ορόφου να κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα 

υπόλοιπα με ξύλο, ο Αγγελόπουλος επέλεξε λόγω της σπουδαιότητας του έργου, της 

αντοχής, της ασφάλειας και των εγγενών, κατά εκείνον, μειονεκτημάτων του ξύλου, να 

κατασκευαστούν όλα τα δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα.251 Παρόλο που η δαπάνη 

ήταν πολύ υψηλότερη από την προϋπολογισθείσα, όπως έγραφε, το γεγονός αυτό 

αντισταθμιζόταν από τα προτερήματα του νέου υλικού. Ο Αγγελόπουλος για αυτή του 

την επιλογή έπειθε τον ιδιοκτήτη δοκιμάζοντας την αντοχή του μεγάρου, αυξάνοντας 

τις επιφορτίσεις πολύ περισσότερο από τις προδιαγραφές που η  εταιρεία καθόριζε, με 

το δείκτη από το ακριβέστατο βελόμετρο του (appareils amplificateurs) να καταγράφει 

μετρήσεις μικρότερες του προβλεπόμενου ορίου, φανερώνοντας έτσι τη στερεότητα 

και την «μακροημέρευση» της κατασκευής.252 Σε ότι αφορά την επιλογή της στέγης 

του κτιρίου, ο Αγγελόπουλος δήλωνε ότι  παρόλο που ο μηχανικός της γαλλικής 

εταιρείας αλλά και ο ίδιος είχαν υποστηρίξει την κατασκευή ταράτσας από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, από όπου ο ιδιοκτήτης θα είχε θέα σε όλη την Αθήνα έως τη θάλασσα, ο 

ίδιος επέλεξε να καλυφθεί η οικοδομή με ξύλινη στέγη, κάνοντας τον μηχανικό να 

ισχυρισθεί ειρωνικά πώς «…[ο]ύτω δε το αφλεκτον κτίριον εστεγάσθη δι ευφλέκτου 

ύλης».253 Επιπλέον, η επένδυση των εξωτερικών κολόνων με μάρμαρο σε όλο το ύψος 

τους και η τοποθέτηση κιονόκρανων στην κορυφή τους, μια επιλογή του αρχιτέκτονα 

Μπαλάνου, σύμφωνα με τον Αγγελόπουλο, δεν εφαρμόστηκε με σκοπό την περαιτέρω 

αντοχή ή και σταθερότητα του κτιρίου, αφού για εκείνον η οικοδομή δεν είχε κανένα 

τέτοιο πρόβλημα.254 Σχολίαζε χαρακτηριστικά επικρίνοντας τις επιλογές του 

αρχιτέκτονα στο περιοδικό Αρχιμίδης ότι «… [έ]νεκα της τοιαύτης αστοχίας εξέλιπεν η 

απλότης και η λεπτότης των γραμμών της όλης κατασκευής και κατεσκευάσθη πρόσοψις 

ουχί σύμφωνος προς το σύστημα της δια σκιρροκονιάμματος σιδηροπαγούς κατασκευής, 

αλλ’ αμελέτητον και άχαρι συνονθύλευμα αρχιτεκτονικών γραμμών εική και ως έτυχε, 

κατ’ απομίμησιν άλλων τοιούτων Αθηναϊκών οικοδομημάτων».255  

                                                           
251 Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907), 131 
252 Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907), 133-134 
253 Ραπτάκης Ι, (1910), 312 
254 Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907), 135 
255 Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1907), 133-134 
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Ο Αγγελόπουλος φάνηκε να μην κάνει εκπτώσεις ως προς την αισθητική του 

εγκαινιάζοντας τη νέα κουλτούρα που το υλικό φαινόταν να φέρει. Επέκρινε δημόσια 

τα αιτήματα του ιδιοκτήτη και τον αρχιτέκτονα, ενώ την ίδια στιγμή παρέμενε πιστός 

στο νεωτερικό πνεύμα αναζητώντας νέες δυνατότητες στην κατασκευή και τη 

διαχείριση του νέου υλικού. Όπως φάνηκε ο Αγγελόπουλος δεν κατασκεύασε τελικά 

μια “εξ ολοκλήρου” κατασκευή με οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως προπαγάνδιζε στον 

Αρχιμήδη, αλλά ένα μεικτό οικοδομικό σύστημα, μια «υβριδικού τύπου» δομή. Το 

σώμα γνώσεων που συνιστούσε την τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος ούτε 

ήταν εξ αρχής πλήρως αντιληπτό για τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, ούτε ήταν 

ικανό ακόμη να μελετηθεί εις βάθος. Χαρακτηριστικά, οι αρχιτέκτονες αξιοποιούσαν 

το οπλισμένο σκυρόδεμα όπως την πέτρα, ενώ οι πολιτικοί μηχανικοί το αντιμετώπιζαν 

πότε όπως την πέτρα, πότε ως σίδηρο, άλλοι εύπλαστο όπως το ξύλο. Οι κατασκευές 

που εφαρμόζονταν κατά το σύστημα Hennebique διεθνώς ακολουθούσαν μορφές 

δομών από ξύλο και σίδερο. Δηλαδή τα υλικά που συνηθιζόταν να αξιοποιούνται από 

τους μηχανικούς κατά τα προηγούμενα έτη, σε τεχνικές δόμησης που επιδιώκονταν να 

αντικαταστήσει το νέο υλικό. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή και στους Έλληνες 

μηχανικούς.256 Αυτό όμως δεν τους είχε εμποδίσει να δηλώνουν την πεποίθησή τους, 

όπως ο Αγγελόπουλος, πως το νέο σύστημα Hennebique είχε τελειοποιηθεί σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να αξίζει να αντικαταστήσει με επιτυχία σε όλες τις κατασκευές τις κοινές 

τεχνικές δόμησης.257  

Το πολυώροφο  μέγαρο προκάλεσε αίσθηση στους κατοίκους που έβλεπαν την 

πόλη τους να αλλάζει στον πιο ευρωπαϊκό δρόμο της πρωτεύουσας, την οδό Σταδίου. 

«Κτίζεται μια νέα οικοδομή κατά νέον σύστημα (μπετόν αρμέ) εις την οδόν Σταδίου και 

ο κόσμος κάθεται και χάσκει! Μεγάλο πράγμα! Μια οικοδομή η οποία θίγει τα νέφη!», 

έγραφαν οι εφημερίδες στις αρχές του 1906.258 Ακόμα και ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 

ρωτούσε αν μπορούσε να περάσει από το πεζοδρόμιο της οικοδομής ή από το απέναντι, 

όπου βρίσκονταν οι βασιλικοί στάβλοι.259 Το μέγαρο Αφεντούλη λειτούργησε αρχικά 

ως ξενοδοχείο, με την επωνυμία "Άγιος Γεώργιος". Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου 

ανήγγελλε στον τύπο της εποχής ότι το νεόδμητο μεγαλοπρεπές λευκό μέγαρο είναι 

μόνη στην Αθήνα οικοδομή κτισμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να είναι εφάμιλλο 

                                                           
256 Καλύβας Δ, (1908), 115-116, Μιχελής Παν, (1975), 27 
257 Αγγελόπουλος Ηλίας Ι, (1903), 65-66, Καλύβας Δ, (1907a), 149-150,  Ραπτάκης Ι, (1910), 322 
258 Μ. Τ, (1906, 30 Ιανουαρίου), 1 
259 Ανυπόγραφο, (2007/2/13) 
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με τα ξενοδοχεία της Ευρώπης.260 Λίγα χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Athénée 

Palace, Ίλιον Παλλάς» (1912-1926) και αργότερα σε "Σπλέντιτ" (μαρτυρείται το 

1933). Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 20ού αιώνα, στο ισόγειο επί της οδού Σταδίου 

στεγαζόταν η "Πανελλήνιος Αγορά", και ο κινηματογράφος Έσπερος. Κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο κινηματογράφος διαφήμιζε πως το κτίριο θα 

μπορούσε να αποτελέσει το πιο ασφαλές καταφύγιο των Αθηναίων στους πιθανούς 

αεροπορικούς βομβαρδισμούς της πόλης!261 

 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

 

«Και ήρχισεν η κατασκευή των παράδοξων αυτών οικιών, αι οποίαι 

ωνομάσθησαν ουρανοτρυπητήρια Sky-Scratchers, επειδή όντι αι στέγαι των, 

πυργοειδείς, φαίνονται ως να θέλουν να τσουγκρίσουν τον ουρανόν», έγραφε το 1898, ο 

δημοσιογράφος της εφημερίδας Άστυ μεταφέροντας ειδήσεις από αμερικάνικη 

εφημερίδα για το πώς κατασκευάζονταν με ατσάλι οι οικοδομές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες.262 Εντούτοις, οι μηχανικοί του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου, την ίδια 

περίπου περίοδο φάνηκε να αναπαράγουν στον Αρχιμήδη, την επιχειρηματολογία μιας 

άλλης επιτυχούς τεχνολογίας δόμησης: του οπλισμένου σκυροδέματος και όχι του 

σιδήρου. Μια τεχνολογία για την οποία διάβαζαν σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα 

τεχνικά περιοδικά και εγχειρίδια, μεταφέροντας στη ρητορική τους την ανάλογη 

αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό με εκείνον που είχε συνεπάρει τους ξένους 

συναδέλφους τους. Οι μηχανικοί υποστήριζαν ότι το «σιδηροπαγές σκιροκονίαμα» 

ήταν ικανό να κατασκευάσει την αστική μοντέρνα πόλη, του μεγάλου ύψους 

οικοδομών, των ανθεκτικών δημόσιων έργων που θα ανταπεξερχόταν όλες τις  

ανεπιθύμητες εκφράσεις της φύσης. Ο θρίαμβος του νέου υλικού, ισχυρίζονταν ότι 

οφειλόταν στις ιδιότητες του τσιμέντου και του μετάλλου. Οι μηχανικοί έγραφαν ότι 

το ξύλο έχει χάσει στη μάχη με το τσιμέντο αλλά το μέταλλο άντεχε ακόμη, και αυτό 

λόγω της σύνδεσής του με το τσιμέντο. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελούσε στην 

συνολική επιχειρηματολογία τους, ίσως και το μοναδικό μειονέκτημα της νέας 

                                                           
260 Βοτέα Ε, (1906/8/22), 5 
261 Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, (1925-1927), 2/ Φιλιππίδης Δ, (1984), 148 και Ανυπόγραφο, 

(2007, 13 Φεβρουαρίου)  
262 Ανώνυμος, «Πώς σχηματίζονται αι πόλεις εις την Αμερικήν. Αι σιδηραί οικίαι. Πόλεις και πύργοι. 

Από την γην στον ουρανόν», Άστυ (6/12/1898), 3 
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τεχνολογίας. Δηλαδή η χρονική διαφορά διαστολής και συστολής των δύο υλικών την 

οποία οι μηχανικοί θα έπρεπε να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και να την υπολογίζουν 

επιμέρους στις κατασκευές που θα πραγματοποιούσαν.263  

Οι μηχανικοί στον Αρχιμήδη  αλλά και στην Πολυτεχνική Επιθεώρηση, 

επέλεγαν άρθρα από το εξωτερικό σχετικά με το οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 

συνοδεύονταν από εκφράσεις που διαμορφώνονταν στη βάση της ρητορικής της 

προόδου των τεχνικών και των πειραμάτων, που αναπτύσσονταν από μηχανικούς σε 

πόλεις πρότυπα του εξωτερικού και στις οποίες είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως η νέα 

τεχνολογία. Στην αρθρογραφία τους διαμόρφωναν το κλίμα υποδοχής μιας τεχνολογίας 

δόμησης, η οποία φαινόταν σαν να είχε εγγενώς την ικανότητα να  ξεπερνά συνεχώς 

τα όρια της. Τα άρθρα που παρουσίαζαν τα μειονεκτήματα του οπλισμένου 

σκυροδέματος ήταν πολύ λίγα και παρουσιάστηκαν μετά το 1915 υποδεικνύοντας 

κυρίως τις προφυλάξεις που ο  μηχανικός όφειλε να λαμβάνει, για κάποια είδη έργων, 

κυρίως λιμενικά,  προστατεύοντας τους μεταλλικούς οπλισμούς των κατασκευών πριν 

ενωθούν με το τσιμέντο από τις τυχόν διαβρώσεις που δημιουργούταν με το πέρασμα 

του χρόνου.264 «Η ανέγερση άφλεκτων και οικονομικότερων οικοδομών» μπορούσε να 

γίνει  πραγματικότητα και στην Ελλάδα, υποστήριζαν ήδη από το 1899, οι μηχανικοί.265 

Τα πειράματα που πραγματοποιούνταν στις Η.Π.Α. φανέρωναν ότι το υλικό άντεχε 

στις υψηλές  θερμοκρασίες, χωρίς να καταστρέφεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, ούτε 

από την υγρασία, ενώ η εμπειρία των αμερικανών μηχανικών σε έργα υποδομής 

αποδείκνυε ότι η στερεότητα των κατασκευών αυξάνει συν τω χρόνω.266 Η ιδέα ένωσης 

τσιμέντου με το ατσάλι μετασχημάτιζε την γνώση για τα συνθετικά υλικά που 

χρησιμοποιούσαν οι μηχανικοί στην οικοδομική έως τότε, δημιουργώντας νέους 

συνδυασμούς υλικών αντοχής όπως «σιδηροπαγής ύαλος».267 Οι μηχανικοί θεωρούσαν 

ότι ακόμη και οι ρωγμές των κυλίνδρων των ατμομηχανών μπορούσαν να 

επισκευαστούν χωρίς να χρειαζόταν να αλλαχθούν ή να καταστραφούν.268 Παράλληλα 

έγραφαν με ενθουσιασμό ότι τα πιο σύγχρονα υδραγωγεία, οι μέγιστοι σωλήνες, οι 

μεγαλύτερες καπνοδόχοι του κόσμου, οι ανθεκτικότερες δεξαμενές κατασκευάζονταν 

                                                           
263 Καλύβας Δ, (1907b), 76-77 
264 Σκιντζόπουλος Α.Σ, (1916),116-117 
265 Ισηγόνης Α. Ι. (1899), σελ. 189-190. 
266 Ανυπόγραφο, (1906), 99,  Α. Σ, (1907), 130, Σκιντζόπουλος Α.Σ, (1916), 119 
267 Α.Σ, (1902), 47 
268 Σκιντζόπουλος Α.Σ. (1914), 130 
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εκείνη την εποχή κυρίως με το νέο υλικό.269 Ακόμα και νησί έγραφαν στον Αρχιμήδη 

ότι είχε κατασκευαστεί, με οπλισμένο σκυρόδεμα το οποία μπορούσε να φιλοξενήσει 

εργοστάσια κατασκευής και δοκιμής εκσφενδόνισης τορπιλών.270  

Ωστόσο κάποιοι από τους μηχανικούς στον Αρχιμήδη δεν σταμάτησαν να 

προωθούν την παλαιά τεχνολογία με τις επιτυχίες των εφαρμογών των παλαιότερων 

υλικών (ξύλου και σιδήρου), συνεχίζοντας στο περιοδικό τους την εντατική 

παρουσίαση εκτενών μελετών, έργων, ευρωπαϊκών κανονισμών, μαθηματικών 

υπολογισμών και γενικότερα συνεισφορών στον τομέα της κατασκευής κυρίως των 

μετάλλων.271 Πολλοί από αυτούς παρουσίασαν τις βελτιώσεις στην τεχνολογία του 

μετάλλου, κυρίως στα κράματα, αποδίδοντας την εκτεταμένη χρήση τους εκείνη την 

εποχή στην τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος.272 Συνέδριο μηχανικών στις 

Η.Π.Α, έγραφαν ότι είχε εξάγει θριαμβευτικά συμπεράσματά για την νέα τεχνολογία  

που μπορούσε να συνδυάσει τις τεχνικές ευκολίες του ξύλου και την αντοχή του 

μετάλλου, δίχως όμως τα μειονεκτήματά τους και τις δυσκολίες εκτέλεσης των έργων 

αποτελώντας «τη μόνη δυνατήν λύσιν σπουδαίων τεχνικών προβλημάτων».273 

Ο πολιτικός μηχανικός Ν. Σαλίβερος παρουσίαζε τον θρίαμβο του νέου υλικού 

στις πολυώροφες κατασκευές χρησιμοποιώντας την επιχειρηματολογία Γάλλων 

μηχανικών και  υποστηρικτών των χαλύβδινων σκελετών, όπως ο Laur, έναντι των 

υποστηρικτών οπλισμένων σκελετών με τσιμέντο. Η ευστάθεια, η αντοχή, η 

αντισεισμικότητα αν και αποτελούσαν όρους της επιχειρηματολογίας και των δύο 

ομάδων. Εντούτοις, υποστήριζε ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα ήταν εκείνο που 

πλεονεκτούσε. Η ικανότητα μεταφοράς μέρους ή ολόκληρης της οικοδομής σε μεγάλες 

αποστάσεις ή η ανύψωσή της άνω της επιφάνειας του εδάφους χωρίς να υποστεί καμία 

βλάβη ή ρωγμή της μεταφερόμενης κατασκευής ήταν επαρκέστατος λόγος για τον 

Σαλίβερο, για να φανεί η υπεροχή του οπλισμένου σκυροδέματος.274  

Στον Αρχιμήδη επίσης ο πολιτικός μηχανικός Διονύσιος Καλύβας το 1907 

δημοσίευσε σε μηνιαίες συνέχειες, την πρώτη εκτενή και συστηματική παρουσίαση 

                                                           
269 Βλ. ενδεικτικά: Ανυπόγραφο (1906), 38, Ανυπόγραφο, (1907), 154, Βλατσιώτης Α, (1907), 78-80, 

Γ.Ν.Μ,(1920),73-74, Γ.Δ, (1921), 43, Σίνος Αλ, (1923), 23-32. 
270 Ανυπόγραφο, (1908), 100 
271 Βλ. ενδεικτικά: Πολίτης Δ, (1908), 1-3, Βουγιούκας Γ.Π. (μετάφραση), (1908), 97-100 και (1909), 

111-116, 130-132, 7-11, 23-28, 37-40, 47-53 
272 Κ.Δ, (1907), 126 
273 Φ.Δ, (1912), 37- 38 
274 Σαλίβερος Ν.Β,  (1906), 75-77 
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του οπλισμένου σκυροδέματος  στην κοινότητα των μηχανικών (1907-1908).275  Όπως 

υποστήριζε αποφάσισε να δημοσιεύει κάθε μήνα στο περιοδικό και όχι να εκδώσει ένα 

αυτοτελές σύγγραμμα γιατί έτσι θα μπορούσε να αναγνωσθεί από τους περισσότερους 

μηχανικούς δίνοντάς τους την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες της νέας 

τεχνολογίας.276 Από τα 54 συστήματα οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία είχαν 

αναπτυχθεί παγκοσμίως έως εκείνη την εποχή, υποστήριζε πως  μόνο τα δέκα ήταν σε 

θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του συνόλου της οικοδομικής. Ενώ από αυτά μόνο 

το σύστημα Hennebique είχε αναπτυχθεί και τελειοποιηθεί τόσο πολύ, γεγονός που τον 

έκανε να ελπίζει πως κάποια μέρα θα γινόταν το μόνο σύστημα το οποίο θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους των οικοδομικών  κατασκευών  εξαιτίας των 

πλεονεκτημάτων του. Πλεονεκτήματα, που σύμφωνα με τον μηχανικό ταυτίζονταν με 

εκείνα τα έντεκα επιχειρήματα που είχε προπαγανδίσει για πρώτη φορά ο 

Αγγελόπουλος 5 χρόνια  πριν (1902) στο ίδιο περιοδικό.277 Ο Καλύβας στην 

αρθρογραφία του παρουσίαζε την ιστορία της εμφάνισης και της τελειοποίησης του 

οπλισμένου σκυροδέματος, περιέγραφε τα υλικά που χρησιμοποιούνταν και τις μεταξύ 

τους  ιδιότητές,  τον τρόπο που όφειλαν να εκτελούνται οι υπολογισμοί και την 

περιγραφή των διαφόρων «εν χρήσει συστημάτων» στο εξωτερικό και την Ελλάδα. 278  

Οι υπολογισμοί του οπλισμένου σκυροδέματος και κυρίως του Hennebique 

μελετήθηκαν επισταμένως από τους μηχανικούς του Ελληνικού Πολυτεχνικού 

Συλλόγου. Τα περιοδικά ήταν γεμάτα από τις εξισώσεις της νέας τεχνολογίας, 

δείχνοντας την εύκολη χρήση του νέου υλικού. Ωστόσο κάποιοι υποστήριζαν ότι αυτό 

αποτελούσε και εγγενές μειονέκτημα του συνθετικού υλικού. Οι μηχανικοί ανέφεραν 

χαρακτηριστικά ότι «στα έργα με οπλισμένο σκυρόδεμα, η πράξη υπερπήδησε την 

θεωρία».279 Παρόλα αυτά, επιχειρηματολογούσαν υπέρ του συστήματος θεωρώντας 

ότι οι μηχανικοί  ήταν σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης των έργων, ακολουθώντας μεθόδους ως αποτέλεσμα εμπειρικών 

καθημερινών υπολογισμών και όχι προερχόμενες από ειδικό επιστημονικό/ θεωρητικό 

πλαίσιο.280 Επιφανείς πολιτικοί μηχανικοί, όπως ο Γεώργιος Σούλης, ανέφεραν ότι η 

                                                           
275 Καλύβας Δ, (1907), 147 
276 Καλύβας Δ, (1907), 147 
277 Καλύβας Δ, (1908), 99-101 and (1907a), 149-150 
278 Καλύβας Δ, (1907), 147 
279 Ραπτάκης Ι, (1910), 270 and  284 
280 Ραπτάκης Ι, (1910),  284 and  323 
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βάση στην οποία στηριζόταν  το σύστημα Hennebique δεν ήταν «αληθής», παρόλο που 

η εταιρεία Hennebique κατασκεύαζε «πλείστα έργα σε όλα τα έθνη εκπληρώνοντας όλες 

τας απαιτουμένας συνθήκας (στερεότητα, οικονομία, ασφάλεια, διάρκεια)». Ο 

καθορισμός των διαστάσεων των έργων ήταν βασισμένος κυρίως στην πείρα παρά στη 

θεωρία.281 Ο Σούλης εξέφρασε αυτές τις απόψεις από το ανταγωνιστικό περιοδικό του 

Αρχιμήδη,  την Πολυτεχνική Επιθεώρηση, όργανο του Συνδέσμου Μηχανικών 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Στην ίδια κατεύθυνση με τον Σούλη, άλλοι οι μηχανικοί ακολουθώντας τη 

ρητορική των ευρωπαίων συναδέλφων τους, έδειχναν ότι οι διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των θεωρητικών υπολογισμών και της πρακτικής εφαρμογή τους, 

οφείλονταν στη διαφορετική συμπεριφορά των δύο υλικών (σιδήρου και τσιμέντου) 

και ότι η εταιρεία Hennebique είχε δείξει σε πληθώρα έργων, πως οι μηχανικοί ήταν 

σε θέση να ανταπεξέρχονται εύκολα στους υπολογισμούς.282  Οι μηχανικοί εντόπιζαν 

τα πλεονεκτήματα του συστήματος Hennebique στην ακρίβεια των μαθηματικών 

υπολογισμών, στην επιτυχή εφαρμογή του οπλισμένου σκυροδέματος σε ποικίλες 

κατασκευές ανάλογα με τους τόπους εφαρμογής και το είδος της κατασκευής, στα 

συνεχή πειράματα και δοκιμές που πραγματοποιούνταν στην Γαλλία ως προς τη 

μέτρηση της αναλογίας του τσιμέντου, της συνολικής αντοχής και της ελαστικότητας 

του.283  

Μια πολύ σημαντική παράμετρος ως προς τη διάδοση του συστήματος 

Hennebique ήταν ο πλούτος των αναφορών σε αυτό όχι μόνο στον Αρχιμήδη, αλλά και 

σε πραγματείες ή άλλες δημοσιεύσεις (όπως λευκώματα), φωτογραφίες, 

επαγγελματικές συναντήσεις και επιστημονικές εκδρομές. Η αντανάκλαση της 

δημόσιας εικόνας του οπλισμένου σκυροδέματος καταγράφηκε με την αξιοποίηση της 

φωτογραφίας δια των έργων που εκτελούνταν ανά την Ελλάδα, κυρίως από τον 

Αγγελόπουλο και από το εξωτερικό, κυρίως από το Παρίσι. Από την ίδρυσή του  

Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος διοργάνωσε επιστημονικές εκδρομές σε 

βιομηχανικούς χώρους και στα εκτελούμενα δημόσια έργα. Τα εργοστάσια τσιμέντου 

αποτέλεσαν τόπους εκδρομής αλλά και εκπαίδευσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου 

καθώς και των μελών του Συλλόγου. Εκεί πραγματοποιούνταν διαλέξεις σχετικά με τις 

νέες μεθόδους, ιδιαίτερα τις εφαρμογές του Hennebique, τη χρήση του τσιμέντου στο 
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οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και για τις μεθόδους παραγωγής του ελληνικού 

τσιμέντου. 284 

Με τα παραπάνω φαίνεται ότι ο πέτυχε στο ρόλο του ως αντιπρόσωπος της 

εταιρείας Hennebique, πείθοντας την  κοινότητα των επιστημόνων-μηχανικών κυρίως 

μέσα από τα περιοδικά τους για την ανωτερότητα του νέου συστήματος και του 

πολλαπλασιασμού της σε κατασκευές στα αστικά κέντρα. Η ρητορική των Ελλήνων 

μηχανικών για τα πλεονεκτήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα εξισώνονται με τα 

πλεονεκτήματα του συστήματος Hennebique το οποίο ταυτιζόταν με τον Αγγελόπουλο. 

Έως το 1910 δεν αναφέρεται η νέα τεχνολογία του οπλισμένου να διδάσκεται 

στα εγχειρίδια των μηχανικών του Πολυτεχνείου. Ο Ιωάννης Ραπτάκης απόφοιτος της 

Ecoles Nationales des Ponts et Chusses ήταν από τους πρώτους καθηγητές που για 

σειρά ετών δίδαξε το μάθημα της Οικοδομικής και εισήγαγε το μάθημα της 

Γραφοστατιστικής σε αυτό.285 Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ στο εγχειρίδιο που δίδασκε 

Οικοδομική (έκδοση 1907), ο Ραπτάκης σε πολλά θέματα συμβαδίζει με την 

πρωτοπορία που εξέφραζε ο Πολυτεχνικός Σύλλογος στο περιοδικό της κοινότητας, 

παραπέμποντας στα πιο πρόσφατα στην έκδοση, άρθρα (1905), σε κανέναν από τους 

δύο τόμους του συγγράμματος δεν υπάρχει καμία αναφορά για το οπλισμένο 

σκυρόδεμα.286 Το τσιμέντο, η πέτρα και το σίδερο, σε όλες τις κατασκευαστικές τους 

χρήσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον του συγγραφέα, ακολουθώντας τις δομές 

εγχειριδίων οικοδομικής 20 περίπου χρόνων πριν.287  

                                                           
284Ανυπόγραφο (1906), 22-24, Σύλλογος, (1909), 151-153, Σύλλογος, (1922), 61- 62. Βλ. ενδεικτικά 

στην Πολυτεχνική Επιθεώρηση: βλ. ενδεικτικά: Δημ. Α. Διαμαντίδης, Αι στερεοποίησις των εκχωμάτων 

και επισωμάτων, εν τη κατασκευή των σιδηροδόμων», Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Α΄ Τ.1, (1908), 

3-5, Ανώνυμος, «Τα ελληνικά σιμέντα των εν Πειραιεί εργοστασίων Ζαβογιάννη-Ζαμάνου και Σία», 

Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Β΄ Τ.3 (1909),  25-28, Δ. Διαμαντίδης, «Έργα στερεώσεως των 

επιχωμάτων εις θέσιν «Παπαδιά» του Σιδηροδρόμου Πειραιώς-Συνόρων», Πολυτεχνική Επιθεώρησις 

Έτος Β΄ Τ.5, (1909), 49-56, Μ. Α. Διαμαντόπουλος, «Ρωγμαί συστολής εις έργα μπετόν αρμέ», 

Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Η΄ Τ.1 (1918), 61-70, Χρίστος Χριστόπουλος, «Το εκ beton arme τμήμα 

εν Ακράτα υδραγωγείου», Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Η΄ Τ.1 (1918), 16-19.  

Για τα υδραυλικά έργα βλ. ενδεικτικά: Θ. Κοκίδης, «Μέτρησις ταχυτήτων και παροχής Πηνειού 

ποταμού, δια την μελέτην των υδραυλικών έργων Θεσσαλίας υπό του μηχανικού Θ. Κοκίδου», 

Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Β΄ Τ.6 (1909), 69-74/ Έτος Γ΄ Τ.2 13-19/ Τ.3, 38-40.  Σούλης Γ, «Η 

εξυγίανσις του Νέου Φαλήρου», Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Γ΄ Τ.3 (1910), 29-33, Σ.Δ, «Μετρήσεις 

υδάτων δι’ υπερχειλιστηρών», Πολυτεχνική Επιθεώρησις Έτος Ε΄ Τ.5 (1914),  1-5, Γ. Αλιμπέρτης, 

«Ειδικαί Μελέται: Τα ύδατα της Θεσσαλονίκης και η τεχνική αυτών εκμετάλλευσις», Πολυτεχνική 

Επιθεώρησις Έτος Ε΄ Τ.5 (1914),11-12, Δημητρόπουλος Γ, (1915), “Υδραυλικά έργα Θεσσαλίας 

(Προμελέτη αυτών επί της του κ. Nobile, ης η έκθεσις μόνη εν Ελληνική μεταφράσει διενεμήθη ημίν)”, 

Πολυτεχνική Επιθεώρησις, Έτος ΣΤ΄, Τ.3, 30-36/ Τ.4, 37-50. 
285 Αντωνίου (2006),115 
286 Ραπτάκης Ι, (1907), 38 
287 Ραπτάκης Ι, (1907), 59, Σέχος Ι, (1886-1887) 
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Εντούτοις ο ίδιος συγγραφέας,  3 χρόνια αργότερα,  το 1910 θα εκδώσει ένα 

εγχειρίδιο για αρχιτέκτονες με τίτλο Αρχιτεκτονική: Αρχαία και Νεωτέρα- Σιδηροπαγές 

Κονίαμα (Béton Armé). Στο πρώτο μέρος του εγχειριδίου ο συγγραφέας 

διαπραγματευόταν τη σύνδεση των παλαιότερων  με τις νεότερες μεθόδους δόμησης, 

τους ιστορικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς αλλά κυρίως τα υλικά τα οποία ο 

αρχιτέκτονας εφαρμόζει την εκάστοτε εποχή. Ο προσανατολισμός του περιεχομένου 

του πρώτου μέρους ήταν σαφώς στραμμένος στην ελληνική αρχιτεκτονική και στα 

μνημειακά κατάλοιπα της αρχαιότητας και η σύνδεση των παλαιότερων με τις νεότερες 

μεθόδους δόμησης.288 Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφορούσε στο οπλισμένο 

σκυρόδεμα παρουσιάζοντας το ως φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη πάνω των 

παλαιότερων τεχνολογιών δόμησης  Η πρόσφατη τεχνική του οπλισμένου 

σκυροδέματος, ισχυριζόταν  πως ήταν μια τεχνική γνωστή ήδη από την αρχαιότητα η 

οποία είχε εφαρμοστεί τυχαία, γράφοντας χαρακτηριστικά το αρχαίο ρητό: Τύχη τέχνην 

εύρηκεν, ου τέχνη τύχην.289   

Η εισαγωγή του οπλισμένου σκυροδέματος μετά τους Βαλκανικούς πολέμους 

επηρέασε άρδην την «κτιριολογική υπόσταση των οικοδομών».290 Οι ανησυχίες των 

μηχανικών και αρχιτεκτόνων της εποχής εκφράζονται σε τρεις βασικούς άξονες, στο 

ζήτημα της κατοικίας των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, στην άναρχη 

επέκταση της πόλης και στην παράλληλη αναζήτηση ενός ιδιαιτέρου χαρακτήρα για 

την εικόνα της νεοελληνικής πόλης και ειδικά της Αθήνας που προσελκύει το 

μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής μετανάστευσης.291 Το καλοκαίρι του 1916, 

θεσπίστηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η έδρα Σιδηρών Γεφυρών, Στεγών και 

Έργων εκ Σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος, η οποία κάλυπτε τα δύο πεδία των σπουδών 

του πολιτικού μηχανικού, τις σιδηρές κατασκευές και το οπλισμένο σκυρόδεμα, ήταν 

άμεσα συνδεδεμένη με την ταχεία ανάπτυξη των σχετικών έργων, ιδίως του 

σκυροδέματος τη συγκεκριμένη εποχή.292 Ενώ από το 1917 άρχισαν να δημοσιεύονται 

οι ισχύοντες  διεθνείς κανονισμοί και το νομικό και τεχνικό καθεστώς των Η.Π.Α. και 

επιλεγμένων  ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία) για το τσιμέντο Portland 

(συγκριτικοί πίνακες με ανάλυση συστατικών, αντοχή, σύνθεση μιγμάτων, διαδικασία 

                                                           
288 Ραπτάκης Ι, (1910), 3-8 
289 Ραπτάκης Ι, (1910), 3-8 
290 Μπίρης, Κ, (1963), 290-291 
291 Καραδήμου- Γερολύμπου Α, (1999), 227 
292 Αντωνίου Γ, (2006), 129-130 
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πήξης, σταθερότητα, εργαστηριακή επεξεργασία κλπ), τους κανονισμούς για 

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και σίδερο που είχαν εφαρμοστεί κατά την 

πρώτη δεκαετία του 20ου στις ίδιες χώρες. 293  

Την ίδια στιγμή πολλαπλασιάζονταν οι εκκλήσεις προς την πολιτεία για την 

‘επιστημονική διευθέτηση’ του κλάδου της οικοδομής λόγω της ευρείας εφαρμογής 

του οπλισμένου σκυροδέματος από εμπειροτέχνες και όχι από επιστήμονες 

μηχανικούς.294 Ήδη από το 1908 ο Ελληνικός  Πολυτεχνικός Σύλλογος  είχε εγείρει τις 

συζητήσεις για την κατάσταση, συντάσσοντας τελικά ένα σχέδιο νόμου με σκοπό να 

δημιουργηθεί ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που θα απέκλειε στους απλούς τεχνίτες 

να εγκρίνουν οικοδομικά σχέδια, κάτι που επέτρεπε το παλαιότερο οικοδομικό πλαίσιο 

του 1835.295 Τη σύνταξη του σχεδίου νόμου είχε αναλάβει ο γενικός γραμματέας του 

συλλόγου, Ηλίας Αγγελόπουλος εντάσσοντάς το περιεχόμενό του στο περιεχόμενο της 

προσωπικής του ρητορικής. Η Αθήνα των αρχών του 20ου αιώνα ήταν μια διαφορετική 

πόλη από εκείνη του 1835, έλεγε ο μηχανικός. Οι εμπειροτέχνες δεν ήταν σε θέση να 

ανταποκριθούν στις αξιώσεις της νέας πόλης, πρώτον γιατί για να εξασφαλιζόταν η 

καλή, στέρεα και οικονομική κατασκευή των νεώτερων οικοδομών και η επιτυχημένη 

εφαρμογή των κανονισμών απαιτούνταν «γνώσεις επιστημονικαί και τεχνικαί πολλαί 

και ποικίλαι» τις οποίες μπορούν να αποκτήσουν μόνον εκείνοι που σπούδαζαν για 

πολλά χρόνια στις ειδικές Σχολές και δεύτερον γιατί οι εμπειροτέχνες «συντελούντες 

μόνον εις διακωμόδησιν του καλού και εις αρχιτεκτονικήν ασχήμια καταρρίπτουσαν 

το γόητρον της καλλιτεχνικής ημών πόλεως απέναντι του απλουστέρου παρατηρητού.» 

Υποστήριζε χαρακτηριστικά πως η Αθήνα «γενέτειρα του καλού και ωραίου» και  

«πρωτεύουσα του Ελληνισμού», θα έπρεπε να ήταν αρχιτεκτονικά «εύρυθμος» και 

«αρτία καλλιτεχνικώς», στην παρουσίαση των ιδιωτικών και δημοσιών κτιρίων κάτι 

που επιβάλλεται τόσο από το ιστορικό και καλλιτεχνικό παρελθόν της όσο από τη 

σημασία και τη θέση αυτής «ως Ευρωπαικής πλέον Μεγαλουπόλεως χωρούσης ταχέως 

εις ανάπτυξιν και ακμήν». Το κείμενο  κατέληγε στο ότι οι καταστροφές και τα 

δυστυχήματα που προέρχονται από την άγνοια των «στοιχειωδεστέρων κανόνων της 

Μηχανικής» ή των κακών υπολογισμών στην κατασκευή των οικοδομών αποδεικνύουν 

                                                           
293 Κουσίδης Α, (1917),7-8,15-16,19-24, 29- 30 
294 Σύλλογος, (1908), 118, Γιάνναρος Α.Β, (1915), 11-12 και 139 
295 Κριεζής Ε, (1912), 121-128, Αγγελόπουλος, Ηλίας Ι, (1920), 83-88,  91-98, Αγγελόπουλος Ηλίας Ι, 

(1930), 550-553 
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την υπάρχουσα πραγματικότητα.296 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1920 το οπλισμένο 

σκυρόδεμα διαδίδεται μαζικά ενώ οι μηχανικοί απευθύνονταν σε κοινωνικά στρώματα 

χαμηλών εισοδημάτων έχοντας άμεση σχέση με την είσοδο του ενός εκατομμυρίου 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία. 
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