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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

Προς τήν διαμόρφωση της επιστημονικής 
προσωπικότητας τον Μιχαήλ Κ. Στεφανίοη 

Ή αποτίμηση της προσωπικότητας και της επιστημονικής παραγωγής του 
Μιχ. Στεφανίδη αποτελεί ενέργεια εξαιρετικά δύσκολη καί εξαιτίας τοϋ 
όγκου τοΰ έργου του αλλά κυρίως εξαιτίας τής πολυμορφίας τοϋ έργου αύτοϋ. 
Τό πράγμα αυτό καθίσταται πιό δύσκολο ακόμα επειδή ό μελετητής του στε-
φανίδειου έργου πρέπει απαραιτήτως νά διεξέλθει καί νά κατανοήσει στοι
χεία πού προϋποθέτουν γνώσεις τόσο των θεωρητικών οσο καί τών θετικών 
επιστημών. Πιστεύω ωστόσο οτι ή διεπιστημονικότητα τήν οποία ισχυριζόμα
στε οτι υπηρετούμε θά βοηθήσει στή μελλοντική προσέγγιση τοΰ έργου τού 
Στεφανίδη. 

Αυτό λοιπόν πού θά προσπαθήσω στίς λίγες σελίδες πού θά ακολουθήσουν, 
είναι, μέ βάση κάποια παλαιότερα στοιχεία άλλα κυρίως μέ τή συμβολή ορι
σμένων καινούργιων πληροφοριών, νά παρακολουθήσω τήν επιστημονική 
ανέλιξη τοΰ Μιχαήλ Στεφανίδη επιμένοντας βέβαια στην παρουσίαση τών πα
ραγόντων πού συνετέλεσαν ώστε νά φθάσει σ' αυτό τό επιστημονικό αποτέλε
σμα πού έφθασε. 

Οι ήδη γνωστές πηγές γιά τήν γνωριμία της Στεφανίδειας σκέψης είναι βέ
βαια ό επιστημονικός κατάλογος τών έργων του, πού συντάχτηκε όταν ακόμη 
ζοϋσε καί δημοσιεύτηκε μεταθανάτια (1959) μέ τόν τίτλο «Τό έργον μου καί ή 
κριτική»1, καί βέβαια αυτό καθ' εαυτό τό έργο του πού τά τελευταία χρόνια επα
νέρχεται στό προσκήνιο μέ τις επανεκδόσεις μελετών του2. Τά νέα στοιχεία προ
έρχονται από τό προσωπικό αρχείο τοΰ Μιχαήλ Στεφανίδη πού χάρις στίς ενέρ
γειες τοΰ συναδέλφου Γιάννη Καρά δωρήθηκε άπό τήν εξ υιοθεσίας κόρη του 
καί τόν εγγονό του στό Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών καί τό όποιο σέ λίγο 
καιρό -μετά τήν ταξινόμηση του δηλαδή- θά είναι στην διάθεση της έρευνας. 

1. Μιχ. Κ. Στεφανίδου, Τό έργον μου καί ή κριτική, ανατ. άπό τήν «Γενική 'Ιστορία τών Ε π ι 

στημών», 'Αθήνα 1959, σ. β' (έπιμ. Στέλιος Ε. Παπαδάκης). 

2. Μιχαήλ. Κ. Στεφανίδη ς, Χνμεία καί Λέσβος. Τό όημαρχικόν χνμειον Μυτιλήνης καί βιβλιο

γραφία Λέσβου, Έ ν Τεργέστη 1909 (Φωτομηχανική ανατύπωση: Μυτιλήνη 1994 μέ επιμέλεια Β. 

Άναστασιάδη-Σ. Καράβα καί εισαγωγικό σημείωμα τοΰ Γ. Καρά). - 'Επιστημολογικές προσεγ

γίσεις στή νεοελληνική επιστημονική σκέψη, 'Αθήνα 1995, επιμέλεια Γ. Καρά' στό έργο αυτό 

επανεκδίδονται τρεις μελέτες τοϋ Στεφανίδη. 
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Ά π ό τό αρχείο αυτό λοιπόν και κυρίως άπό την ανέκδοτη Αυτοβιογραφία 
του καθώς καί άπό την 'Αλληλογραφία του πού άπόκεινται στό αρχείο αυτό 
ανέσυρα πληροφορίες προκειμένου νά επισημάνω ορισμένα στοιχεία πού συ
νετέλεσαν στην διαμόρφωση της επιστημονικής προσωπικότητας του Μιχαήλ 
Στεφανίδη. "Οπως είναι ευνόητο πρώτος σταθμός στην περιοδολόγηση αυτή 
είναι πάντα τό οικογενειακό καί εν συνεχεία τό σχολικό περιβάλλον μέσα στό 
όποιο αρχίζει νά διαγράφεται ή παρουσία του Στεφανίδη. 

Ό πατέρας του Κωνσταντίνος γεννημένος καί παντρεμένος στό χωριό Μαν-
ταμάδος της ΒΑ Αέσβου είναι καθηγητής τών Μαθηματικών στό Γυμνάσιο 
Μυτιλήνης· είχε γραφτεί στή Φιλοσοφική Σχολή τό 1854 σέ ηλικία 24 ετών καί 
άπό τό Μαθηματικό τμήμα της πήρε τό λεγόμενο τότε «Άποφοιτήριο» -όχι τό 
δίπλωμα-, μέ τό όποιο, καί βέβαια μέσα στις συνθήκες τής εποχής εί'ταν δυνα
τόν νά διοριστεί κάποιος στην εκπαίδευση. "Ενα διάστημα, δταν ό Μιχαήλ 
είταν 3-4 τεσσάρων ετών, ό πατέρας του δίδαξε καί στό Γυμνάσιο τών Κυδω
νιών χαρακτηριζόταν άπό βαθύτατη θρησκευτικότητα καί πραότητα πού 
έφθανε ως τά όρια τής ατολμίας ακόμα καί τής αποχώρησης. "Ετσι μπορούμε 
νά διαπιστώσουμε τις απαρχές κάποιων επιδράσεων στην προσωπικότητα τοΰ 
Μιχαήλ, ό όποιος είναι τό πρώτο άπό τά πέντε παιδιά τοΰ Κωνσταντίνου. Σ' 
αυτό τό σημείο νά επισημάνουμε δτι πριν άπό τόν Μιχαήλ πέθαναν τρία αδέλ
φια του σέ πολύ μικρή ηλικία γεγονός πού συνέβαλε ώστε ό πρώτος επιζήσας 
Μιχαήλ νά συγκεντρώσει επάνω του τήν ασφυκτική προστατευτικότητα τών 
γονέων του καί ιδίως τής μητέρας του. 

Στό δημοτικό τής εποχής φοιτά όταν αυτό, όπως μας τό περιγράφει ό ϊδιος, 
περνά άπό τήν διδασκαλία διά τής 'Αλληλοδιδακτικής μεθόδου στό νέο σύ
στημα «μέ τήν κάθε τάξη σέ ξεχωριστή κάμαρα, μέ τους πολλούς διδασκάλους 
καί τά νεοφτιαγμένα βιβλία»3, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Τό Γυμνάσιο 
τής Μυτιλήνης όταν έρχεται ό καιρός νά πάει είναι πιά οργανωμένο καλά, μέ 
σπουδασμένους καθηγητές ανάμεσα στους οποίους φυσικά διακρίνεται ό με
τέπειτα καθηγητής Πανεπιστημίου Γρηγόριος Βερναρδάκης άλλα καί άλλα 
γνωστά ονόματα τής λεσβιακής εκπαίδευσης. Ή παρεχομένη παιδεία όπως 
τήν θυμάται πάλι ό ϊδιος κυριαρχείται φυσικά άπό τις ανθρωπιστικές γνώσεις: 
«Είχαμε τότε στό Γυμνάσιο μίαν ολοκληρωτική ανθρωπιστική παίδευση μέ 
χωριστά μαθήματα Μυθολογίας καί 'Αρχαιολογίας, μέ εκτενή Γεωγραφία μέ 
πολλά ελληνικά καί λατινικά, μέ τόν Ηρόδοτο καί τόν Τάκιτο ως αναγνωστι
κά κείμενα»4. 

Μπορούμε λοιπόν νά διακρίνουμε κιόλας τις απαρχές τής δυαρχίας πού χα
ρακτηρίζει τό έργο τού Μιχαήλ άλλα καί τήν εκπαιδευτική πραγματικότητα 
τής εποχής, δηλαδή τήν καλή ανθρωπιστική εκπαίδευση τοΰ Γυμνασίου μέ 

3. Αυτοβιογραφία (ανέκδοτη, αρχείο Μιχ. Κ. Στεφανίδη ΚΝΕ/ΕΙΕ). 

4. Αυτοβιογραφία, δ.π. 
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την επίδραση των μαθηματικών από την πλευρά τοϋ πατέρα του. Κοντά σ' 
αυτά υπάρχει ή συνεχής επαφή με τό φυσικό περιβάλλον της λεσβιακής γης 
«καθώς τά καλοκαίρια τά περνούν στό χωριό τους, τόν Μανταμάδο», ενώ ο 
ϊδιος αναφέρει οτι στά εξωσχολικά διαβάσματα του υπήρχε αρκετή λογοτε
χνία, ελληνική καί ξένη καί κάποιες ενασχολήσεις, ασυνήθιστες γιά μαθητές 
της σειράς, όπως ή προσπάθεια έκδοσης μαθητικής εφημερίδας, ή τιμωρία 
του γιά τήν παρατήρηση οτι ή βιβλιοθήκη τοϋ Γυμνασίου είναι συνεχώς κλει
στή, ή παρακολούθηση κάποιων θεατρικών παραστάσεων. 

Τό Γυμνάσιο τελειώνει στά 1887 καί ο Μιχαήλ έχει τήν πολυτέλεια ή τήν 
αδυναμία λόγω οικονομικών δυσκολιών νά παραμείνει δύο χρόνια ανενεργός 
στή Μυτιλήνη· τώρα είναι πού οι συγκυρίες παίζουν τό ρόλο τους, σημαντικό 
καμιά φορά, καθώς ό πατέρας του σκεπτόταν όπως λέγει ό ϊδιος «νά μέ βάλη 
σέ κανένα πρακτικό στάδιο, υπάλληλο σ' εμπορικό κατάστημα πού ασφαλώς 
δέν θά τό ήθελε, καί δέν τό ήθελ' οΰτ' έγώ. Καί έμεινα έτσι στό σπίτι, μαθαίνον
τας άνόρεκτα Διπλογραφία καί Λογιστική καί ξένες γλώσσες, χωρίς ν' αφήσω 
καί τή Μουσική καί τήν αγαπημένη μου ενασχόληση στή φιλολογία, τήν ανά
γνωση αρχαίων συγγραφέων... καί... ελληνικών καί ξένων λογοτεχνημάτων»5. 

Νά λοιπόν καί κάποια πρόσθετα στοιχεία γιά τόν κύκλο τοϋ πρώτου περι
βάλλοντος τοϋ λεσβίου λογίου, ό όποιος τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1888 κάνει τό με
γάλο ταξίδι προς τήν 'Αθήνα γιά νά σπουδάσει. Γράφτηκε στή Φιλοσοφική 
Σχολή, στό Φυσικό Τμήμα. Μιά λέξη διαγραμμένη στην Αυτοβιογραφία του, 
όχι όμως τόσο όσο νά μή διαβάζεται επεξηγεί ότι ή επιλογή τοϋ Φυσικού Τμή
ματος γίνεται επειδή αυτό κρίνεται «ως τό βιοτικώτερο». 

Στην 'Αθήνα λοιπόν φοιτητής, μακριά άπό τό οικογενειακό περιβάλλον, 
φαίνεται νά απαλλάσσεται άπό τόν παρεμβατισμό της οικογένειας. Λέγω φαί
νεται επειδή ή 'Αλληλογραφία6, δηλαδή τά γράμματα τοϋ πατέρα του προς 
αυτόν καί ιδίως αυτά τών πρώτων χρόνων (1890-1891), είναι ιδιαίτερα αποκα
λυπτικά. Ύπό τό πρόσχημα τής μητρικής αδυναμίας, ψυχικής καί σωματικής, 
πού θέλει νέα τοϋ γιου τουλάχιστον άπαξ τής εβδομάδος, ασκείται έντονη πίε
ση προς τόν Μιχαήλ άπό τόν πατέρα του πού επεμβαίνει μέχρι τοϋ σημείου νά 
τοϋ υποδείξει τή χρήση τών ρούχων, τών σκεπασμάτων κτλ. άλλα καί τά μαθή
ματα πού πρέπει νά παρακολουθεί στό Πανεπιστήμιο. Ό πατέρας του είναι 
φανερό οτι τόν σπρώχνει προς τά Μαθηματικά άλλα ό Μιχαήλ επιλέγει τις 
Φυσιογνωστικές επιστήμες. 

Στό σημείο αυτό οι δικές μου έτοιμότητες λόγω ειδικότητας δέν μπόρεσαν 
ακόμα νά αποκρυπτογραφήσουν επακριβώς όσα ό Μιχαήλ Στεφανίδης συνε
κτικά αναφέρει. Πάντως φαίνεται ότι τά χρόνια αυτά γύρω άπό τόν καθηγητή 

5. Αυτοβιογραφία, ο.π. 

6. Τά ανέκδοτα γράμματα τοϋ πατέρα του άπόκεινται στό αρχείο Μιχ. Στεφανίδη (ΚΝΕ/ΕΙΕ). 
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της 'Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Κωνσταντίνο Μητσόπουλο σπουδασμένο 
στην Γερμανία, αναπτύχθηκε ένας κύκλος πρωτοπόρων στις επιστήμες αυτές, 
οι όποιοι ιδρύουν τό φυσιογνωστικό περιοδικό «Προμηθεύς» μέ συντάκτες 
καθηγητές και φοιτητές που έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ των άλλων καί μέ 
τόν κύκλο του θρησκευτικού περιοδικού «Άνάπλασις»· αφορμή δίδεται από 
τήν δράση τού καθηγητή τής Χημείας Κωνσταντίνου Χρηστομάνου πού έγρα
ψε γιά τόν Θεό τήν φράση ως «πέραν τού φωτός ύποτιθέμενον» αλλά συνεχίζε
ται μέ δριμύτητα εξαιτίας των άρθρων τού Σταματ. Βάλβη σχετικά μέ τήν 
Δαρβίνειο θεωρία. Ό νεαρός Στεφανίδης μέ έκπλήσσουσα γιά τόν χαρακτήρα 
του δυναμικότητα υποστηρίζει τόν καθηγητή του Μητσόπουλο πού κατηγο
ρήθηκε ως άθεος από τόν θεολόγο Βορνάκη, αρθρογραφώντας στην «Νέα 
Εφημερίδα» τού Καμπούρογλου καί εν συνεχεία καί τόν εαυτό του γιά άρθρο 
του μέ τόν τίτλο «τρίτος οφθαλμός», δημοσιευμένο στην «Αρμονία» τής Σμύρ
νης, μέ άρθρα του στίς εφημερίδες «Ακρόπολις» καί «Κωνσταντινούπολις». 
Στά γεγονότα αυτά έχει τήν τάση νά αναζητήσει αργότερα τήν αιτία τής μή 
παροχής υποτροφίας γιά σπουδές στην Ευρώπη πού τελικά πήρε άλλος μαζί 
μ' αυτόν αριστεύσας στίς διπλωματικές εξετάσεις τού Πανεπιστημίου άλλα τε
λειόφοιτος τής Θεολογικής σχολής. 

Πέραν τούτων φαίνεται ότι τότε γίνεται ευρύτερη ανανέωση τού επιστημο
νικού δυναμικού τού Φυσικού τμήματος όταν τά ονόματα των καθηγητών 
Στρούμπου, Όρφανίδη, Ηρακλή Μητσόπουλου, αντικαθίστανται άπό εκείνα 
τών Κωνσταντίνου Μητσόπουλου, 'Αργυρόπουλου, Άφεντούλη ενώ υπάρ
χουν ακόμα οι Μηλιαράκης, Κυζικηνός, 'Ιωσήφ Χατζηδάκης, Κυπάρισσος 
Στέφανος, Χρηστομάνος. Ωστόσο ή διπλή ενασχόληση τού Στεφανίδη πού 
είχε αρχίσει άπό τό πρώτο σχολικό περιβάλλον βρίσκει τή συνέχεια της στό 
Πανεπιστήμιο καί λόγω τής σύνθεσης τών σχολών γιά τίς όποιες προβλέπον
ται γενικά μαθήματα, αλλά κυρίως λόγω τών ενδιαφερόντων τού Στεφανίδη. 
"Ετσι, ένώ όπως ομολογεί ό ϊδιος, τόν ενδιαφέρουν κυρίως ή Χημεία, ή 'Ορυ
κτολογία καί ή Φυσική, βρίσκει τήν δυνατότητα νά συμπληρώσει τήν φιλολο
γική του μόρφωση παρακολουθώντας τους καθηγητές Κόντο, Γεώργιο Χα
τζηδάκη, Μαργαρίτη Εύαγγελίδη, Σπ. Λάμπρο, Παύλο Καρολίδη καί άλλους. 

'Υπάρχει λοιπόν τό πρώτο σχολικό περιβάλλον, υπάρχει μιά έμφυτη διάθε
ση, υπάρχει τό εν συνεχεία διπλό κλίμα τών σπουδών πού επιστέφει τά δύο 
πρώτα στοιχεία. Ό ίδιος τοποθετεί χρονικά τήν διπλή ενασχόληση του μέ τίς 
Φυσικές καί 'Ανθρωπιστικές σπουδές υπό τήν μορφή ενός συνολικού αποτελέ
σματος στά χρόνια αυτά γράφοντας: «από τότε ήνωσα στίς μελέτες καί στίς 
έρευνες μου τή φιλολογία μέ τή Φυσιογνωσία γιά νά καταλήξω στην 'Ιστορία 
τών Φυσικών 'Επιστημών, τήν εποχή ν εκείνη τότε, όπου στην Ελλάδα, καθώς 
καί στην Δύση, οι δύο κύκλοι ξεχώριζαν, σάν δύο συστήματ' αυτόνομα»7. 

7. Αυτοβιογραφία, δ.π. 
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Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν ό Στεφανίδης αναπτύσσει και άλλες δραστη
ριότητες πού πλαισιώνουν τίς σπουδές του: τίς μουσικές σπουδές τίς συνεχίζει, 
ένώ ανακαλύπτει καί τη συστηματική γυμναστική παρά τίς απεγνωσμένες εκ 
Μυτιλήνης φωνές· συγγράφει καί αρθρογραφεί, περιηγείται τά καλοκαίρια 
τή Λέσβο παρατηρώντας τό νησί από τήν πλευρά της επιστήμης του, βοηθά 
τόν Κρέτσμερ8 στίς γλωσσολογικές έρευνες του στό νησί καί τελικά παίρνει 
καί τό δίπλωμα του τόν 'Ιανουάριο του 1893. 

"Εχω τήν αίσθηση οτι εφεξής κάποιες συγκυρίες παίζουν καθοριστικό ρόλο 
γιά τήν μετέπειτα πορεία του Στεφανίδη· καί τούτο επειδή οι σπουδές του τόν 
οδηγούσαν, μπορούσαν νά τόν οδηγήσουν καί έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή προ
σπάθησε νά διοριστεί σέ Γυμνάσιο της 'Αθήνας καί δέν τά κατάφερε* προσπά
θησε νά διοριστεί στό Πυριτιδοποιεΐο καί δέν τά κατάφερε- προσπάθησε νά 
πάρει πτυχίο φαρμακοποιού από τήν τουρκική ιατρική σχολή καί δέν τά κα
τάφερε. Ά ν τ ' αυτών διορίστηκε άστυχημικός στό νεοϊδρυμένο δημοτικό χη
μείο της Μυτιλήνης καί εν συνεχεία καθηγητής στό Γυμνάσιο. «Χυμεία καί 
Λέσβος» είναι ένα σημαντικό δημοσίευμα του αυτής της περιόδου στό όποιο 
συγκεντρώνει τόν απολογισμό πεπραγμένων τού δημοτικού χημείου αλλά καί 
μιά θαυμάσια βιβλιογραφική σύνθεση γιά τήν ιστορία τού νησιού ένώ στό Γυ
μνάσιο διδάσκοντας χημεία αρχίζει τήν εφαρμογή ουσιαστικά της διδασκα
λίας τού μαθήματος της Ιστορίας τών Φυσικών 'Επιστημών καί παράλληλα 
μαθήματα γιά τά γράμματα καί τήν λογοτεχνία. «Περιμέναμε τήν ώρα τών 
Φυσικών σά δώρο, σά γιορτή...» θά γράψει αργότερα ό μαθητή ς του'Αντώνη ς 
Πρωτοπάτσης. 

'Εφεξής τά πράγματα θά πάρουν τό δρόμο τους· δηλαδή ό ϊδιος πλέον έχει 
αποφασίσει γιά τό είδος της επιστήμης πού θά υπηρετήσει, έχει προσδιορίσει 
τή μέθοδο καί τά μέσα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό οτι όταν τό 1910 γίνεται 
υφηγητής της 'Ιστορίας της Χημείας στή Φυσικομαθηματική σχολή μιλά ότι 
στην πραγματικότητα γίνεται «μεταφύτευσις της ιστορικής του εργασίας από 
τήν Μυτιλήνη στάς Αθήνας» 9. "Ετσι στό μακρύ διάστημα από τήν εγκατάστα
ση του στην 'Αθήνα καί ως τόν θάνατο του (1912-1957) μπορούμε πλέον* νά 
επισημάνουμε τους διαδοχικούς σταθμούς προς τήν καθιέρωση του στό επι
στημονικό πεδίο, τήν παραγωγή τού σπουδαίου έργου καί τήν αναγωγή του 
σέ θεωρητικές σκέψεις πού προσεγγίζουν τόν χώρο της φιλοσοφίας. 

Οι τρεις κύριοι σταθμοί της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του είναι: 1913: 
προσλαμβάνεται ως συντάκτης τού 'Ιστορικού Λεξικού της 'Ακαδημίας 'Αθη
νών 1919: ανακτά τήν υφηγεσία καθώς ό θεσμός τού υφηγητή είχε καταργηθεί 
τό 1912, καί αρχίζει τίς παραδόσεις του στό Πανεπιστήμιο, 1932: ιδρύεται γι 

8. "Οπως είναι γνωστό οι ζητήσεις τοΰ γερμανού λογίου κατέληξαν στό έργο: Paul Kretshmer, 

Der Heutige Lesbische Dialekt Verglichen Mit den Übrigen Nordgriechischen Mundarten, Wien 1905. 
9. Αυτοβιογραφία, ο.π. 
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αυτόν ή έδρα της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών, 1938: γίνεται Ακαδη
μαϊκός. Τά πράγματα βέβαια δεν εξελίσσονται έτσι άπλα και ευθύγραμμα κα
θώς τώρα τά αναφέρω. Είναι ενδιαφέρον νά μελετήσει κάποιος την περιπέ
τεια, θά λέγαμε, της πορείας του Στεφανίδη επειδή αυτή συνδέεται μέ τις επι
στημονικές τάσεις πού επικρατούν στό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή τό ζήτημα της 
χρησιμότητας τού μαθήματος πού έχει επιλέξει ο λεσβίος λόγιος συνεχώς τίθε
ται και έπανατίθεται· στό πανεπιστήμιο δημιουργούνται δύο τάσεις πού υπο
στηρίζουν κάθε μιά αντίθετες θέσεις και τελικά θεωρώ οτι είναι τό εύρος της 
προσωπικότητας του και ή παραγωγή τού έργου πού συντελούν ώστε νά ιδρυ
θούν έδρες στό πανεπιστήμιο και στην 'Ακαδημία ειδικά γι αυτόν. "Εχει τήν 
εντύπωση κανείς παρακολουθώντας τά πράγματα της εποχής ότι ό Στεφανί-
δης βρίσκεται σε αμυντική θέση προσπαθώντας νά πείσει κάθε φορά γιά τήν 
χρησιμότητα τού έργου και της μεθόδου πού ακολουθεί. Γιά νά ερευνηθούν 
καλλίτερα τά πράγματα εκτιμώ οτι πρέπει νά αναζητηθούν καί οι διεθνείς τά
σεις πού επικρατούν τά χρόνια αυτά σχετικά μέ τό ζήτημα της 'Ιστορίας τών 
'Επιστημών. Φαίνεται οτι χάρις στην προσωπικότητα τού Στεφανίδη γίνονται 
καί στην Ελλάδα πράγματα πού δέν έχουν τό αντίστοιχο τους στην διεθνή 
επιστημονική σκηνή γι αυτό καί οι ομότεχνοι του χαιρετίζουν μέ ενθουσιασμό 
τήν "Ιδρυση της έδρας καί γράφουν ότι καί οι άλλες χώρες πρέπει νά μιμηθούν 
τό παράδειγμα της Ελλάδας. 'Εξάλλου καί ή αλληλογραφία πού έχει μέ τόν 
κορυφαίο ομότεχνο του Τζώρτζ Σάρτον 1 0 αποκαλύπτει κυρίως έκ μέρους τού 
ξένου ειδικού ενα σκεπτικισμό γιά τήν εξέλιξη της επιστήμης τους. 

Τελικά προσπαθώντας έστω νά σκιαγραφίσει κανείς τήν εξέλιξη της επιστη
μονικής ανέλιξης τού Μιχαήλ Στεφανίδη έχει πολλά νά πει- άλλα καί πάλι τά 
κενά πού δημιουργούνται είναι μεγάλα. Πάντως εχω τήν εντύπωση οτι ο Στε
φανίδη ς είναι σχεδόν υποχρεωμένος νά ακολουθήσει τόν δρόμο πού ακολού
θησε. Τήν προσωνυμία «φυσικο-φιλόλογος» πού τού κόλλησαν από τά φοιτη
τικά του χρόνια καί πού ό ϊδιος αποδέχεται μέ ευχαρίστηση δέν εϊταν δυνατόν 
νά τήν απορρίψει, νά απορρίψει δηλαδή τή μιά πλευρά τού εαυτού του καί τού 
επιστημονικού σκοπού πού είχε προκρίνει. Βέβαια τά πράγματα θά αναδει
χθούν καλύτερα μέ τήν δημοσίευση καί τόν σχολιασμό της Αυτοβιογραφίας 
του πού σκοπεύω νά κάνω* άλλα καί μέ τήν επεξεργασία της 'Αλληλογραφίας 
του. Αυτό είναι τό ενα. Τό άλλο τό ϊδιο ουσιαστικό πού μένει νά γίνει εκτιμώ 
ότι είναι ή παρουσίαση τού έργου του άπό της πλευράς τών Φυσικών επι
στημών. Δηλαδή έχει παρουσιάσει πρωτότυπα πράγματα ό Στεφανίδης στον 
τομέα αυτό; πολλοί άπό τους δασκάλους του, καθώς κατάλαβα μελετώντας τήν 
Αυτοβιογραφία του, όπως ό Κ. Μητσόπουλος, ό Κυπάρισσος Στέφανος, ο 
Χρηστομάνος συνέδεσαν τό ονομά τους μέ σημαντικές έρευνες άλλα καί πρα
κτικούς θεσμούς (σκέφτομαι λ.χ. τό 'Ορυκτολογικό Μουσείο πού ίδρυσε ό Μη-

10. 'Αρχείο Μιχ. Στεφανίδη (ΚΝΕ/ΕΙΕ). 
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τσόπουλος). Ποια είναι ή συμβολή του Στεφανίδη στό πεδίο αυτό; Νομίζω οτι 
υπάρχει και προς την πλευρά αυτή ζήτημα ανοιχτό καί πάντως είναι γεγονός 
και τό επισημαίνω οτι τά έργα του όπως ή «Φυσική Γεωγραφία της νήσου Λέ
σβου», «Πετρογραφία της Λέσβου», «Γεωλογική Ιστορία της Λέσβου», «Οι 
σεισμοί της Λέσβου», «Τό κλίμα της Λέσβου», καί άλλα είναι ακόμη ανέκδοτα. 


