
1888 -2020 

Η Ιστορία της Επιστήμης του Ξύλου:  

από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Α.Π.Θ. 

1888 - Αρχίζει η πανεπιστημιακή διδασκαλία της Επιστήμης του Ξύλου στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

και τις άλλες Σχολές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τον καθηγητή κ. Νικόλαο Χλωρό. 

1890 - Εκδίδεται από τον καθηγητή κ. Νικόλαο Χλωρό στην Ελληνική γλώσσα το πρώτο  πανεπιστημιακό 

σύγγραμμα για το Ξύλο (https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/1/e/metadata-409-0000003.tkl) 

1917 – Η διδασκαλία συνεχίζεται πλέον στην Ανωτάτη Δασολογική Σχολή που ιδρύεται στο Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο 

1919 – Διορίζεται ο Αν. Οικονομόπουλος ως ο πρώτος καθηγητής της νέας Δασολογικής Σχολής για την 

διδασκαλία μαθημάτων της Επιστήμης του Ξύλου 

1927 – Η διδασκαλία συνεχίζεται στην Φυσικομαθηματική Σχολή του Α.Π.Θ. όπου μεταφέρεται η 

Δασολογική Σχολή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως το πρώτο Τμήμα της. 

1937 – Ιδρύεται στο  Α.Π.Θ. η Γεωπονοδασολογική Σχολή και η Επιστήμη του Ξύλου αναπτύσσεται ακόμη 

περισσότερο με τον διορισμό του καθηγητή Ι. Παπαϊωάννου και τα εγκαίνια του πριστηρίου Περτουλίου. 

1968 – Το βιβλίο του καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας Γ.Τσουμή «Wood as Raw Material. Source, 

Structure, Chemical Composition, Growth, Degradation and Identification (288 pp)» προβάλει το Α.Π.Θ. σε 

πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

1981 – Τα επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης 

του Ξύλου απαρτίζεται πλέον από 8 μέλη. 

1983 – Ο καθηγητής Γ. Τσουμής εκδίδει το πανεπιστημιακό σύγγραμμα «Δομη, Ιδιότητες, και Αξιοποίηση 

του Ξύλου  (Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου), 655 σελ» το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί τη βάση 

της διδασκαλίας της Επιστήμης του Ξύλου στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

1986 - Ο καθηγητής Ι. Φιλίππου με την έκδοση του πανεπιστημιακού συγγράμματος «Χημεία και χημική 

τεχνολογία του ξύλου.Σελ.357» καλύπτει για πρώτη φορά ένα σημαντικό και επίκαιρο τομέα της 

Αξιοποίησης του Ξύλου. 

1991 - Ο καθηγητής Γ. Τσουμής συνεχίζει να προβάλει το Α.Π.Θ. στο εξωτερικό με την έκδοση του βιβλίου 

«Science and technology of wood: structure, properties, utilization 1991, 494 pp» του οποίου οι 

ετεροαναφορές έχουν ξεπεράσει τις. 1300.  

2010 – Η διεθνής συνεργασία αναπτύσσεται. Οι συμφωνίες που συνάπτουν, στα πλαίσια του 

προγράμματος Erasmous, οι καθηγητές του Τομέα Β. Βασιλείου και Ι. Μπαρμπούτης  με Τμήματα Ξύλου 

και Επίπλου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων φθάνουν τις 12 και πολλοί καθηγητές και φοιτητές αξιοποιούν 

αυτές τις συνεργασίες.  

2015-  Μετά την συνταξιοδότηση 4 καθηγητών του Τομέα, στο Τμήμα Δασολογίας, με το γνωστικό 

αντικείμενο της Επιστήμης του Ξύλου μείνει μόνο ένα μέλος ΔΕΠ, ο καθηγητής Ι. Μπαρμπούτης. 

2017 – Η αναγνώριση του Τομέα στα αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού είναι εξαιρετική. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κατά την διάρκεια αυτού του έτους, εκτός από φοιτητές, επισκέπτονται τον Τομέα επτά 

καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού οι οποίοι δίνουν διαλέξεις  στους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Τμήματος και συνεργάζονται με υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Τομέα. 

2020 – Με την συνταξιοδότηση του καθηγητή Ι. Μπαρμπούτη στο Α.Π.Θ. δεν υπάρχει πλέον κανένα μέλος 

ΔΕΠ που να διακονεί το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης του Ξύλου. Μια εξέλιξη προαποφασισμένη. 


