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∆ηµήτριος Τσακαλώτος
Πρόωρος και τραγικός θάνατος επισυµβάς την 4ην Ιουλίου ε.ε. εν Ζυρίχη της
Ελβετίας, έθετο τέρµα εις την εν πλήρει αναπτύξει ευρισκοµένην ευρύ δε και εύεπλι
µέλλον υπισχνουµένην γόνιµον επιστηµονικήν σταδιοδροµίαν του διαπρεπούς
Έλληνος Χηµικού ∆ηµητρίου Τσακαλώτου. ∆ιά του θανάτου του ∆ηµητρίου
Τσακαλώτου δηµιουργείται κενόν, καθιστάµενον παρ’ ηµίν τοσούτον αισθητότερον,
καθ’ όσον ο εν γένει αριθµός των την καθαράν επιστήµην θεραπευόντων είναι κατ’
ανάγκην µικρός.
Ο ∆. Τσακαλώτος κατά Σεπτέµβριον του παρελθόντος έτους διωρίσθη
τακτικός καθηγητής της Φυσικής Χηµείας εν τη χηµική Σχολή του Εθνικού
Πανεπιστηµίου, λόγω δε των περιστάσεων µόνον τον εναρκτήριον λόγον του
µαθήµατος τούτου κατώρθωσε να εκφωνήση. Μέλος ών της υπό του Υπουργείου της
Εθνικής Οικονοµίας συσταθείσης µεγάλης επί των καυσίµων γνωµοδοτικής
επιτροπής, εστάλη εις Γαλλίαν προς µελέτην της εκεί κατά τον πόλεµον γενοµένης
χρησιµοποιήσεως των επιτοπίων λιγνιτών, µετά το πέρας δε της εντολής ταύτης
µετέβη εις Ελβετίαν και υποκύψας εις νευρασθενικήν κρίσιν ετερµάτισε τον εαυτού
βίον.
Εγεννήθη εν Αθήναις την 27ην Οκτωβρίου 1884 ένθα ετελείωσε τας σπουδάς
του αναγορευθείς διδάκτωρ των Φυσικών επιστηµών τω 1902. Την χηµική αυτού
µόρφωσιν συνεπλήρωσεν είτα εν Λειψία, Φρεϋβέργη, Γενεύη και Λονδίνω. Από του
1908 διετέλει υφηγητής της Χηµείας και επιµελητής εν τω εργαστηρίω της
ανοργάνου Χηµείας, κατά το διάστηµα τούτο ως και το των συµπληρωµατικών
σπουδών αυτού δηµοσιεύσας πολλάς πρωτοτύπους εργασίας µόνος ή εν συνεργσία
µετά φίλων και βοηθών αυτού. Ιδιαιτέρως ησχολήθη εις την µελέτην της µοριακής
καταστάσεως διαφόρων οργανικών ενώσεων, σπουδάσας τον σχηµατισµόν µοριακών
ενώσεων µεταξύ των ή µετά του ύδατος διά του προσδιορισµού διαφόρων φυσικών
ιδιοτήτων ως της εσωτερικής τριβής και άλλων. Το θέµα τούτο διεπραγµατεύθη επί
ωρισµένων σειρών πειραµατικών ερευνών εν πολλαίς διατριβαίς, αίτινες έτυχον
ευφήµου µνείας καθ’ όσον επί πολλών ζητηµάτων επέχυσε φως. Αι εργασίαι αυτού
επί του σχηµατισµού και της αποσυνθέσεως της ασπιρίνης, κρυσταλλώσεων αυτής
κλπ. προεκάλεσαν την απονοµήν αυτώ υπό της Ολλανδικής Εταιρείας των Επιστηµών
χρηµατικού βραβείου προς εξακολούθησιν των φυσικοχηµικών αυτού ερευνών. Εκ
των τελευταίων αυτού εργασιών είναι και η περί των ιωδοταννικών ενώσεων και του
ιωδοταννικού αντιδραστηρίου, ευαισθητοτάτου δείκτου και χρησιµωτάτου εις
ωρισµένας εργασίας.
Από του έτους 1913 και εντεύθεν ενέκυψεν εις βιοµηχανικάς µελέτας κατ’
εντολήν του Υπουργείου της Γεωργίας ιδίως δ’ εις την βιοµηχανίαν των αιθερίων
ελαίων, ιδρύσας και ειδικόν παρά τω Υπουργείω τούτω εργαστήριον. Τα πορίσµατα
των µελετών και σχετικών επιστηµονικών ερευνών ανεκοίνωσε κατά καιρούς,
εδηµοσίευσε δε και περισπούδαστον περί αιθερίων ελαίων οδηγόν.
Από του έτους 1908 διετέλει µέλος του ηµετέρου συλλόγου, παρακολουθών
επιµελώς τας εργασίας αυτού και τιµήσας το ηµέτερον περιοδικόν διά της εµπράκτου
αυτού συνεργασίας διά των άρθρων. «Η βιοµηχανία της Μακεδονίας», «Ροδέλαιον

και Ροδόσταγµα», Το Τερεβινθέλαιον» και του εναρκτηρίου λόγου εις το µάθηµα της
ανοργάνου τεχνολογικής χηµείας εν τω Εθν. Μ. Πολυτεχνείω έδρας από της οποίας
το παρελθόν έτος παρητήθη διά λόγους υγείας.
Και εν τω πεδίω των εφευρέσεων δεν υστέρησε, κατασκευάσας λυχνίαν
καύσεως τερεβινθελαίου, δι’ ευφυούς τροποποιήσεως του µηχανισµού των λυχνιών
του οινοπνεύµατος.
Εξέδωκε και διδακτικά βιβλία προς χρήσιν των φοιτητών της χηµείας. Το
σύνολον των δηµοσιευµάτων πάσης φύσεως ανέρχεται εις πεντήκοντα τέσσαρα και
πλέον, δείγµα της γονιµότητος αυτού και φιλοπονίας. Κράσεως όµως ουχί ισχυράς
εγένετο φαίνεται θύµα της φιλοπονίας ταύτης κοπώσας το νευρικόν αυτού σύστηµα
και υποκύψας. Οι φίλοι αυτού και εν τη επιστήµη και επιτροπαίς συνεργάται θέλουσι
διατηρήση ζωηράν την ανάµνησιν της µειλιχίου αυτού φυσιογνωµίας και ευχαρίστου
συναναστροφής.
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