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Παναγιώτα Βασιλείου 
Χηµικός µηχανικός, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ, Η ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΣΤΟ ΕΜΠ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

µέτριος δάσκαλος λέει, ο καλός
δάσκαλος εξηγεί. Ο ανώτερος δά-

σκαλος επιδεικνύει. Ο µεγάλος δάσκαλος
εµπνέει

W.A. Word, 

Αµερικανός διανοούµενος

Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης τα έκανε

όλα αυτά και µε πνεύµα.

Ο Θεόδωρος Σκουλικίδης γεννήθηκε στην Αθήνα

από πρόσφυγες γονείς το 1925. Tο 1948 τέλειωσε,

ως Χηµικός Μηχανικός, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο. Η οικογένειά του είχε επιτυχηµένα µέλη

και στον επιστηµονικό και στον επιχειρηµατικό το-

µέα.

Με υποτροφία του Θωµαϊδείου κληροδοτήµατος,

του Ιδρύµατος Humboldt και της Deutsche For-

schungsgemeinschaft εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Φυ-

σικοχηµείας του Μονάχου για 5 χρόνια µε τον κα-

θηγητή Schwab, σηµαντικό επιστήµονα της Φυ-

σικοχηµείας στην εποχή του. 

Από το 1960 µέχρι και τη συνταξιοδότησή του, το

1993, ήταν ο καθηγητής στην Έδρα της Φυσικοχη-

µείας στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ, που

το 1982 µετεξελίχθηκε, υπό τη διεύθυνση του, στον

Τοµέα Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών του ΕΜΠ.

Συνέγραψε 18 βιβλία µε περιεχόµενο σχετικό µε

την ύλη της Φυσικοχηµείας. Ασχολήθηκε ιδιαιτέρως

µε την Εφαρµοσµένη Ηλεκτροχηµεία και τα Υλικά.

Το τελευταίο βιβλίο του για την προστασία των µνη-

µείων είναι πρωτοποριακό και µελετάται από τους

επιστήµονες και τους επαγγελµατίες στη συντή-

ρηση των µνηµείων.

Καθοδήγησε δύο υφηγεσίες, 40 διδακτορικές εργα-

σίες και περίπου 600 διπλωµατικές εργασίες κατά

τη διάρκεια της παραµονής του στη Σχολή. Επίσης,

συνέγραψε περίπου 270 επιστηµονικές εργασίες σε

επιστηµονικά περιοδικά και σε συνέδρια.

Έλαβε τις ακόλουθες τιµητικές διακρί-

σεις: 

• Χρυσό Μετάλλιο του Ινστιτούτου

Αξιοποίησης Ελληνικών Πρώτων Υλών

(1952).

• Χρυσός Σταυρός του Γεωργίου Β΄

(1961).

• Μετάλλιο της ∆ιεθνούς Επιτροπής

για τη Συντήρηση Αρχαίων Μνηµείων (1988).

• ∆ιεθνές Βραβείο Τιµής, Πρόγραµµα των Ηνωµένων

Εθνών για το Περιβάλλον (500 Global Honour Roll

Award. United Nations Environmental Programme:

UNEP) (1989).

• ∆ιεθνές Βραβείο Τεχνών Leonardo da Vinci (1989)

µαζί µε όλα τα µέλη της Επιτροπής Συντηρήσεως

Μνηµείων Ακροπόλεως.

Έκανε 217 γνωµατεύσεις για το κράτος και την βιο-

µηχανία.

Υπήρξε µέλος των ακόλουθων Συλλόγων, Επιτρο-

πών, Συµβουλίων: 

• Του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών.

• Της Ένωσης Χηµικών.

• Της ∆ιεθνούς Επιτροπής Θαλάσσιας ∆ιάβρωσης

και Ρύπανσης των Υφάλων (CO.I.P.M.).

• Της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας ∆ιάβρωσης, ως

εθνικός αντιπρόσωπος.

• Της ∆ιεθνούς Επιτροπής Καταστροφής και Προ-

στασίας της Πέτρας στα Μνηµεία.

• Της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπό-

λεως (ΕΣΜΑ).

• Συντονιστής των Σταθµών Μέτρησης της Ατµο-

σφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα.

Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου.

• Της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύµα-

τος Ερευνών.

• Της RILEM-TC 58 VPM για τη Γήρανση της Πέ-

τρας των Μνηµείων και της RILEM 60 για τη Θραύ-

ση από ∆ιάβρωση µε Μηχανική Καταπόνηση

(SCC).

• Της Επιτροπής για τη Συντήρηση των Μνηµείων

της Ρόδου.
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• Της Επιτροπής F2 για τη ∆ιάβρωση στην Ευρω

παϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ).

• Της Επιτροπής για τη Συντήρηση των Κατακοµ

βών Μήλου.

• Της Οµάδας Εργασίας για τη Θραύση υλικών απ

Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση (ΕΟΚ).

• Του ∆ιεθνούς Συµβουλίου ∆ιάβρωσης (ICC), ω

εθνικός αντιπρόσωπος.

• Του ∆ιεθνούς Συλλόγου ∆ιαχείρισης του Αέρα και

των Αποβλήτων.

Ασχολήθηκε µε θέµατα που αφορούν τη Φυσικοχη-

µεία και τα Υλικά. Σε αυτήν την παρουσίαση θα ανα-

φερθούν επιγραµµατικά τα σχετικά επιτεύγµατά

του, χωρίς να παρουσιασθούν τα σχετικά µε τα µνη-

µεία, που θα αναπτυχθούν από τη µαθήτρια και συ-

νεργάτη του, κα Εύη Παπακωνσταντίνου.

Εργάσθηκε στην περιοχή της Εφαρµοσµένης Ηλε-

κτροχηµείας στα παρακάτω θέµατα:

• Νέα µέθοδο επιµεταλλώσεως αλουµινίου

• Νέα µέθοδο δηµιουργίας κατά την ανοδική οξεί

δωση πέραν του γνωστού πορώδους της γ-Al2O3

των γ1,2 και γ2-Al2O3.

• Νέα µέθοδο προστασίας του αλουµινίου απ

ψαθυρή θραύση από διάβρωση µε µηχανική καταπό-

νηση µε προσανατολισµένα ηλεκτρολυτικά οξείδια

και επακόλουθη την αύξηση της αντοχής κατά 220%.

• Νέα αυτόµατη µέθοδο καθοδικής προστασίας µ

χρήση ακκίδων και ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού.

• Νέα ερµηνεία της δηµιουργίας ενεργού δρόµο

κατά τη θραύση από διάβρωση µε µηχανική κατα-

πόνηση των κραµάτων αλουµινίου.

• Νέες απόψεις και κριτική ηλεκτροχηµικών µεθό

δων, που χρησιµοποιούνται για πρόβλεψη της οµοι-

όµορφης διάβρωσης.

• Νέα πιγµέντα µε ιδιότητες n-ηµιαγωγών για τ

αντιδιαβρωτικά χρώµατα.

• Πρόβλεψη ρηγµάτωσης οπλισµένου σκυροδέµατος

• ∆ιαβρωτικός χάρτης της Ελλάδας για τον σχεδιασµ

της προστασίας των κατασκευών από διάβρωση.

• Συµβολή στη θεωρία της διάβρωσης χαλύβων µ

την απόδειξη διάχυσης ιόντων σιδήρου µέσα από

αντιδιαβρωτικά χρώµατα.

• Πρόβλεψη ρηγµάτωσης οπλισµένου σκυροδέµατος

• Σκληρότητα και προσανατολισµός κρυστάλλω

χαλκού κατά την ηλεκτρολυτική απόθεση σε µή αγω-

γές επιφάνειες.

Στην περιοχή των Υγρών Κρυστάλλων:

• Νέα παράµετρος που επηρεάζει το ανακλώµενο χρώ

Καµπύλη προστασίας για µέταλλα µε προστατευτικά n-ηµιαγωγά οξείδια

Εικόνες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης για τους διαφορετικούς
τύπους των οξείδιων του αλουµινίου, τους οποίους ανακάλυψε ο Θ.
Σκουλικίδης µε τις έρευνές του, κύρια για εφαρµογές στην κατάλυση και
στην προστασία των κραµάτων αλουµινίου

Η εφαρµογή υγρών κρυστάλλων στην επιφάνεια µετάλλων καταδεικνύει
ότι η επιφάνεια ανάλογα µε τη δοµή της έχει διαφορετικές ροφητικές
ιδιότητες που επηρεάζουν το χρώµα των κρυστάλλων. Στην πράξη είναι
µια µη καταστρεπτική µέθοδος ελέγχου της κατάστασης της επιφάνειας.
Οι διαφορετικοί χρωµατισµοί που αποκτώνται στην επιφάνεια του
µετάλλου δείχνουν την παρουσία διαφόρων τύπων οξειδίων στο µέταλλο
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• Εκπλυση αντιρρυπαντικών χρωµάτων µε ενεργά

συστατικά από οργανοµεταλλικές ενώσεις.

Με τις µελέτες του αυτές εισήγαγε πρώτος στην

Ελλάδα την έρευνα για τη διάβρωση και προστασία

των µετάλλων. Εννέα µαθητές του και συνεργάτες

του συνεχίζουν το έργο του σε Πολυτεχνεία στην

Ελλάδα σήµερα και άλλοι σε Ανώτατα Ιδρύµατα της

Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο ίδιος ο καθηγητής ευχαριστούσε τους δασκάλους

του, τους συνεργάτες του και κύρια τους φοιτητές:

«γιατί τον στήριξαν... και σε πολύ δύσκολες στιγµές

βοήθησαν να κρατήσοµε ψηλά την τιµή και την

αξιοπρέπεια των Ανωτάτων Ιδρυµάτων» (Από οµι-

λία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλο-

νίκης το 1993).

Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ, Η ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΣΤΟ ΕΜΠ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

µα από χοληστερινικούς υγρούς κρυστάλλους, ανά-

λογα µε τις ροφητικές ικανότητες του υποστρώµατος.

Στην περιοχή της Ρόφησης, της Κινητικής και της

Κατάλυσης:

• Αποκάλυψη του µηχανισµού ρόφησης οργανικών

ουσιών από στερεά.

• Αποκάλυψη καταλυτικών ιδιοτήτων ηλεκτρολυτι-

κών οξειδίων του αλουµινίου.

• Καταλυτική εστεροποίηση απόλυτης αιθυλικής

αλκοόλης.

Πρόταση για Μηχανισµούς των παρακάτω Ετερο-

γενών Αντιδράσεων:

• Χλωρίωσης στερεών βρωµιούχων αλάτων.

• Γήρανσης ηλεκτρολυτικών οξειδίων αλουµινίου.

• Ανοδικής οξείδωσης αλουµινίου.

• Μετατροπής του K2CrO4 προς K2Cr2O7.

• Νέα µέθοδος παρασκευής υδροβρωµίου και βρω-

µίου από τα αλµόλοιπα κρυστάλλωσης του θαλασσι-

νού νερού.
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Ο Θ. Σκουλικίδης στο εργαστήριο µε φοιτήτρια από τη Γαλλία που,
έκανε µαζί του τη διπλωµατική της εργασία (1993)

Ο Θ. Σκουλικίδης στο εργστήριο το 1985


