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ΑΡΗ ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟ

Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙ∆ΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΊΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΡΗ ΣΚΙΑ∆ΟΠΟΥΛΟ

Α.Σ. Ήθελα να µου πείτε, αν ο βίος
του επιστήµονα, του καθηγητή, του
ερευνητή, είναι ένας βίος περίκλει-
στος.
Θ.Σ. Είναι. Πρέπει να πω ότι

από το ’75 που έγινε η Επιτροπή

[Ακροπόλεως] και λόγω της µε-

γάλης ευθύνης που επιφορτίστη-

κα, γιατί είµαι ο µόνος χηµικός

µηχανικός στην Επιτροπή, άλ-

λαξε τελείως η ζωή µου. Η οικο-

γένειά µου µε ανέχεται ακόµα,

γιατί ασχολούµαι από το πρωί

ώς το βράδυ µε αυτό το θέµα ... νοµίζω ότι κάποια

στιγµή αυτό το τελευταίο θέµα που έχει µείνει εκ-

κρεµές [ο καθαρισµός της δυτικής ζωφόρου του

Παρθενώνος] θα προφθάσω να το ξεκαθαρίσω µε

τους συνεργάτες µου.

Α.Σ. Σας το ευχόµαστε. Είστε Μικρασιατικής καταγω-
γής, αν δεν κάνω λάθος;
Θ.Σ. Ναι. Εγώ γεννήθηκα εδώ, οι παππούδες ήταν

από τη Σµύρνη. 

Α.Σ. Ο πατέρας σας ήταν επιχειρηµατίας και από ό,τι
διάβασα στο βιογραφικό διέθετε στούντιο, πωλούσε
φιλµς, τι σόι στούντιο ήταν αυτό;
Θ.Σ. Κατ’ αρχάς κάνανε εισαγωγές-εξαγωγές µε-

ταξύ Νέας Ιωνίας και Ελλάδος µε τον αδελφό του.

Ο αδελφός του εγκαταστάθηκε εδώ, γι’ αυτό υπήρχε

µια βάση όταν φύγανε το ’22 και ήλθαν εδώ πέρα.

Ο πατέρας λοιπόν συνέχισε τις εισαγωγές-εξαγωγές

ζαχάρεως µε την Τσεχοσλοβακία. Άλλά ήθελε και

άλλα πράγµατα. Υπήρχε το Coliseum στο Ψυχικό,

δεν ξέρετε αν τόχετε ακούσει, τώρα είναι πρεσβεία.

Αυτό το µετέτρεψαν σε στούντιο παραγωγής φιλµς. 

Α.Σ. Γύριζαν και ταινίες δηλαδή;
Θ.Σ. Ταινίες µε σκηνοθέτη τον Μουζενίδη τον

µακαρίτη, τον Ανεµογιάννη...

Α.Σ. Τον Ανεµογιάννη, τον σκηνογράφο;
Θ.Σ. Ναι. Ο Παππάς ως ηθοποιός, η Νέζερ...

Α.Σ. Θα πρέπει να ήταν από τις πρώτες εταιρείες πα-
ραγωγής ταινιών. 
Θ.Σ. Ναι. Και είχε [ο πατέρας µου] και ένα πρα-

κτορείο τουριστικό. Όλα αυτά, ή τουλάχιστον

κάποια από αυτά, τα προώριζε

για µένα. Αλλά εγώ ήθελα έτσι

και αλλοιώς να σπουδάσω χηµι-

κός. Θύµωσε µαζί µου ο Ι.Μ.

Παναγιωτόπουλος, ήταν καθη-

γητής µου στου Μακρή, έγραφα

εκθέσεις, ποιήµατα, εκείνα στα

νειάτα µου, και θύµωσε πολύ,

γιατί µε περίµενε να πάω φιλό-

λογος. Θύµωσε πολύ ένας Κα-

νέλλος που µας έκανε φροντι-

στήριο, διότι νόµιζε ότι θα πάω

µηχανολόγος, ήταν πιο δύσκολα

τα πράγµατα. Εγώ ήθελα να γίνω χηµικός µηχανι-

κός.

Α.Σ. Χηµικός γιατί θέλατε να γίνετε; Υπήρχε κάτι από
µικρός;
Θ.Σ. Υπάρχει κάτι. Εκείνο που υπάρχει είναι, ότι

διάβαζα αρχαίους και τώρα ξανάρχισα. Ήταν µέσα

εκεί ορισµένα θέµατα επιστήµης σύγχρονης. 

Α.Σ. Είδα ότι διαβάζετε ∆ηµόκριτο σήµερα, Πλού-
ταρχο...
Θ.Σ. Πλούταρχο, φυσικά. Και µάλιστα υπάρχει µια

φράση του Πλουτάρχου, που ερµηνεύει τη διά-

βρωση των µετάλλων, όπως την βρήκε ο Γερµανός

Wagner το 1965... Επίσης ο ∆ηµόκριτος, εκτός από

αυτά µε το άτοµο ή µάλλον «τας ατόµους», γιατί εί-

ναι θηλυκό, που είναι γνωστά, έχει πάρα πολλές

θεωρίες σύγχρονες, την κινητική θεωρία, ξέρω ’γω,

των αερίων, λέει κάτι εκπληκτικά πράγµατα που

καθορίστηκαν πρόσφατα. Και βεβαίως δεν υπήρχε

πείραµα και αυτό προξενεί κατάπληξη. Πώς το

βρήκε;

Α.Σ. Αυτά τα ανακαλύψατε σεις, διαβάζοντας µόνος
σας, χωρίς να έχετε καµµία καθοδήγηση;
Θ.Σ. Τη µία φράση του Πλουτάρχου ναι. Και µάλι-

στα την είπα σε ένα συνέδριο που ήταν παρών ο

Wagner, ο οποίος είπε ότι άν ήξερε τη φράση θα

είχε βρει τη θεωρία του πολύ νωρίτερα. Ετόλµησε

να πει ο Πλούταρχος κάτι, το οποίο δεν έγινε δε-

κτόν ούτε επί Wagner. Απολύθηκε καθηγητής Σου-

ηδός, διότι τόλµησε να πει ότι αντιδρούν τα στερεά

σώµατα. Νοµίζανε έως τότε ότι γίνεται µέσω ρευ-
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στών. Αυτό οφειλόταν σε µια παρεξήγηση µιας φρά-

σης των αρχαίων Ελλήνων που λέγανε, ότι «ρευστά

µεικτά µάλιστα των σωµάτων», ότι τα ρευστά ανα-

µειγνύονται µεταξύ τους περισσότερον, άρα και αντι-

δρούν περισσότερο. Και οι Λατίνοι είπαν “corpora

non agunt nisi fluida”, δεν αντιδρούν τα σώµατα, αν

δεν είναι ρευστά. Και από εκεί και πέρα όποιος έλε-

γε ότι γίνεται αντίδραση σε στερεή κατάσταση ήταν

αποδιοποµπαίος. Βεβαίως, το φαινόµενο της δια-

βρώσεως ήταν ένα φαινόµενο που γινόταν σε στε-

ρεή κατάσταση. 

...

Α.Σ. ∆ιαβάζατε λοιπόν αρχαίους και οι αρχαίοι σας
έκαναν να αγαπήσετε την χηµεία µε λίγα λόγια. 

Θ.Σ. Και οι αντίστοιχοι καθηγητές που είχα στο

φροντιστήριο κλπ. Πρώτον αυτό. ∆εύτερον ήταν δί-

πλα [στο πατρικό του σπίτι, στην οδό Βασιλέως

Ηρακλείου] το Πολυτεχνείο και το Εργαστήριο της

Χηµείας. Είχε κάτι το µυστηριώδες...

Α.Σ. Την κοπανούσατε και πηγαίνατε στο Εργαστήριο
πριν µπείτε στο Πολυτεχνείο;
Θ.Σ. Βέβαια, ήταν δίπλα, πήγαινα, έκανα βόλτες

και είχανε κάτι [χρώµατα] κόκκινα, κάτι κίτρινα,

αλλάζανε, µε τραβούσαν. Και βέβαια η χηµεία που

γινόταν τότε δεν ήταν η χηµεία που µάθαµε. Εν

πάση περιπτώσει, ήθελα να πάω και µπήκα στο Πο-

λυτεχνείο προς µεγάλη λύπη του πατέρα µου...




