∆ηµήτριος Ε. Τσακαλώτος
∆εν εφανταζόµην ποτέ, ότι θα µοι επεφυλάσσετο το οδυνηρόν και ουδόλως
φυσικόν καθήκον να ιστορήσω νεκρόν συνάδελφον πολύ νεώτερόν µου, συνεργάτην,
του οποίου νεαρωτάτου, νέος και εγώ τότε, εζήτησα να ωθήσω ταχύτερον τα έκτοτε
ασφαλή βήµατα προς την επιστήµην, φίλον αγαπητόν, του οποίου η εγκάρδιος
συνεργασία, καθ' όλον µου τον καθηγητικόν βίον, απετέλεσε τας αληθώς ευτυχείς
στιγµάς της επιστηµονικής µου ζωής.
∆εν θα εδεχόµην να υποστώ την συγκίνησιν να διηγηθώ τον βίον του τόσον
προώρως εγκαταλείψαντός µας φιλτάτου συναδέλφου, εις την επιβλητικήν αλλά
πένθιµον σηµερινήν µας συνάθροισιν. ∆εν θα εδεχόµην, λέγω, παρ' όλην την
τιµητικήν εντολήν, την οποίαν έλαβον παρά της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, αν µη
το επέτασσε καθήκον και τούτου ανώτερον. Το καθήκον προς τους σπουδάζοντας
νέους.
∆εν ιστορούµεν τον βίον των απελθόντων εκλεκτών δια να αποτίσωµεν µόνον
τον οφειλόµενον φόρον τιµής εις την σεµνήν των µνήµην. Τον ιστορούµεν κατά
µείζονα λόγον δια να αντλήσωµεν από τον βίον αυτών παραδείγµατα µιµίσεως. ∆ιά
ν' αποκαλύψωµεν από την µελέτην της ζωής των το µυστικόν της επιτυχίας των και
το παραδώσωµεν εις τους νέους προς ωφέλειαν και ταχυτέραν αυτών πρόοδον.
Άλλως τε η θλίψις δεν έπληξεν µόνους τους ατοµικούς του φίλους. Έπληξεν
όλους τους εν Ελλάδι φίλους της επιστήµης. Η δε επίγνωσις, ότι την θλίψιν ταύτην
συµµερίζεται ολόκληρον το εκλεκτόν ακροατήριον, καθιστά το έργον µου
ολιγώτερον οδυνηρόν.
Όταν ο θάνατος αποστερή την επιστήµην µεγάλου εργάτου, ο οποίος όµως
έλαβε τον καιρόν να αποδώση εις αυτήν, ό,τι η φειδωλή φύσις εµπιστεύεται
προνοµιακώς εις το πνεύµα των ολίγων εκλεκτών της, θρηνούν περισσότερον τον
φίλον παρά τον επιστήµονα. Περισσότερον οι φίλοι παρά οι άλλοι επιστήµονες. Εις
τους τελευταίους χρησιµεύει ως παρηγορία η σκέψις ότι ο αποθανών απέδωσεν εις
την επιστήµην παν, ό,τι ήτο δυνατόν δια της εργασίας του να δηµιουργήση. Όταν
όµως σκληρά µοίρα µας τον αφαρπάζη από την δράσιν της ζωής µε έργον ωραίον,
αλλ' ασυµπλήρωτον, θρηνούµεν ακόµη περισσότερον, δι' ό,τι η επιστήµη απώλεσεν
εις το µέλλον και αισθανόµεθα βαθύτερα ακόµη την απώλειαν πάντες.
Ο Τσακαλώτος, ο τραγικώς τερµατίσας τον βίον εν Ζυρίχη, ήτο µόλις
τριακονταπενταετής. Και όµως παρήγαγε και δηµοσίευσεν όσον ολίγοι και µακρόν
βιώσαντες, εν τη επιστήµη συνήθως αποδίδουν.
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Πανταχού αριστεύων προώδευεν αλµατικώς. Από τα πρώτα του έτη, τα
παιδικά, εξεδηλώθη η εξαιρετική του φύσις προς την πρόοδον. Φιλόπονος και
φιλότιµος ηρίστευε καθ' όλας τα εν τω σχολείω σπουδάς του. Τας Πανεπιστηµιακάς
του σπουδάς ετελείωσε τω 1903, αφού επί τριετίαν ησκήθη εν τω Χηµείω «µετ'
εξόχου επιµελείας και επιτυχίας» ως προσεσηµείωνεν εις την απόδειξίν του ο
αείµνηστος Αναστάσιος Χρηστοµάνος. Εις το τέλος του ιδίου έτους υπέστη τας
διδακτορικάς του εξετάσεις αξιωθείς του βαθµού άριστα παµψηφεί. Υπήρξεν ο
πρώτος, εις τον οποίον ο Χρηστοµάνος ανέθετεν ως διδακτορικήν διατριβήν την
εξερεύνησιν πρωτοτύπου χηµικού θέµατος. Και την εργασίαν του ταύτην «Περί
αζωτοχρωστικών ουσιών», έκτοτε εγκρατής των χηµικών µεθόδων, έφερε ταχέως εις
ευτυχές πέρας, εις νεαρωτάτην ηλικίαν αναγορευθείς διδάκτωρ.
Το επόµενον έτος ετελειοποιείτο εις ειδικάς σπουδάς, ιδιαίτερον εις τον τότε,
ως και σήµερον εξαιρετικώς ακµάζοντα κλάδον της Φυσικής Χηµείας ασχοληθείς εν
Λειψεία και Heidelberg. Κατόπιν µετέβη παρά τω Guye εις Γενεύην, ούτινος και
διετέλεσεν επί εν και ήµισυ έτος έµµισθος βοηθός. Εις το εργαστήριον του
περιφανούς καθηγητού, µετ' ου βραδύτερον συνεδέθη διά στενής φιλίας, παρά την
µεγάλην εργασίαν της εποπτείας των χηµικών ασκήσεων των φοιτητών, εύρε καιρόν
να φιλοπονήση και ανακοινώση τρεις πρωτοτύπους µελέτας αυτού εις την εν
Παρισίοις Ακαδηµίαν των Επιστηµών.
Αι µελέται αύται άξιαι πολλού λόγου µαρτυρούν προς τοις άλλοις την
εξαιρετικήν αυτού εις τα µαθηµατικά ιδιοφυΐαν. ∆εν υπήρξαν δε αύται, ως εις
πολλούς εις ξένα Πανεπιστήµια τελειοποιηθέντας συµβαίνει, η απλή επισφράγισις της
καλής και επιµελούς αυτού εν τω Πανεπιστηµίω εργασίας, η µε ελαφράν την
συνείδησιν κλείουσα το ερευνητικόν στάδιον του επιστήµονος και αφίνουσα εις την
ψυχήν του αξιώσεις µόνο δια το µέλλον. Τουναντίον υπήρξαν αφετηρία σειράς
µακράς και αδιαλείπτου µέχρι της τελευταίας στιγµής, εισφοράς εις την
δηµιουργούσαν επιστήµην, εις την πρωτότυπον χηµικήν έρευναν.
Επί τη βάσει πρωτοτύπου µελέτης επί των σηµείων ζέσεως και τήξεως ο
Τσακαλώτος αναγορεύεται υφηγητής του Εθνικού Πανεπιστηµίου. Αλλ' ούτε ο
υφηγητικός τίτλος, ο τόσας µαταιοδοξίας απόνως τοσάκις κορέσας, ούτε καν η
ευµενής ψήφος, ην έλαβε, προταθείς ως καθηγητής υπό πολλών καθηγητών της
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, ενέπνευσαν εις αυτόν οίησίν τινα, ή καν την ιδέαν, ότι η
επιστηµονική του κατάρτισις υπήρξε πλήρης. Τουναντίον η εξαιρετική αύτη
ευµένεια και τιµή εκ µέρους της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, εκίνησαν έτι µάλλον
την φιλοτιµίαν του µετριόφρονος επιστήµονος και προσεπάθησε να γίνη κρείττων
εαυτού και αξιώτερος διά το υψηλόν αξίωµα, διά το οποίον τόσον νέος επροτείνετο.
Και ιδού το επόµενον έτος 1908 απέρχεται εκ νέου εις τα Πανεπιστήµια της ∆ύσεως
και µεταβαίνει την φοράν ταύτην εις Αγγλίαν, πλησίον του κορυφαίου των νεωτέρου
Χηµικών, του µεγάλου Ramsay, όπου ειργάσθη επί εξάµηνον εις πρωτοτύπους επί
του παλλαδίου ερεύνας, ας κατά το αυτό έτος εδηµοσίευσεν. Εις το τέλος του αυτού
έτους, το 1908 διωρίσθη επιµελητής του Χηµικού εργαστηρίου, το οποίον είχον
έκτοτε την τιµήν να διευθύνω. Εις την θέσιν ταύτην υπηρέτησεν επί 10 έτη,
ποδηγετήσας τους φοιτητάς εις τα χηµικάς εργασίας µετά ζήλου µοναδικού και
υποβοηθήσας τας ασκήσεις των δι' εκδόσεως καταλλήλων βιβλίων, άτινα και
σήµερον τους ποδηγετούν και επί πολύ θα εξακολουθούν να τους είναι ο πολύτιµος
οδηγός εις την χηµικήν σύνθεσιν και την χηµικήν ανάλυσιν, διότι ολίγοι εγνώριζον να
απλουστεύουν και σαφηνίζουν την επιστηµονικήν ύλην όπως ο Τσακαλώτος.
Την εξαιτερικήν αυτού επιστηµονικήν φύσιν και την αναµενοµένην επίδοσιν
είχε προΐδει ήδη ο Ramsay εκ της βραχείας του Τσακαλώτου παρ' αυτώ µαθητείας.
«∆ιέγνωσα έκτοτε», λέγει εις µίαν επιστολήν του, «εις αυτόν νέον µεγάλα
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υποσχόµενον».
Την ευτυχή αυτήν πρόγνωσιν είχε κάµει πρότερον η
Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου µας. Τω 1908 ήδη µόλις 25ή
επρότεινεν αυτόν η Σχολή, ως καθηγητήν. Αλλά την εποχήν εκείνην εµαίνετο η
πολιτική. Η οµόθυµος ψήφος της Σχολής δεν την ευηρέστησαν. Η συνεδρία της
Σχολής εκηρύσσετο άκυρος διά να µη πραγµατοποιηθή ο διορισµός του. ∆εν υπήρξε
δε η περίπτωσις αύτη η µόνη, καθ' ην ατυχείς δι' αυτόν συγκυρίαι εµαταίωσαν τον
διορισµόν του εις το Πανεπιστήµιον. Και τω 1915 ήδη επροτείνετο παµψηφεί ως
έκτακτος καθηγητής και τω 1918 τέλος γενοµένης της έδρας της φυσικής χηµείας
τακτικής, παµψηφεί πάλιν ως τακτικός.
Ο Τσακαλώτος συνήντησε πολλάς δυσκολίας και απογοητεύσεις εις το
επιστηµονικόν του στάδιον, αλλά τας υπέµεινε µεγαλοψύχως, υπενθυµίζων τους
ωραίους λόγους του Sully Prudhomme: «Πόσον ο ευτυχής άνθρωπος είναι
κατώτερος από εκείνον, που γνωρίζει να υποφέρη». Καθ' όλην αύτην την περίοδον
των αχαρίστων αγώνων, οίτινες όχι σπανίως υπήρξαν οξείς, και οίτινες ήρχισαν, αφ'
ης ο Τσακαλώτος επανέκαµψεν εκ τη ∆ύσεως, ειργάζετο συνεχώς. Τίποτε δεν
διετάραξε την ηρεµίαν του εργαστηρίου του, την ησυχίαν του πνεύµατός του. Εν
διαστήµατι 13 ετών, ήτοι από του 1906 µέχρι πέρυσι, παρήγαγε και εδηµοσίευσε 52
εργασίας και συγγράµµατα, εκ των οποίων 34 πρωτότυποι εργασίαι εδηµοσιεύθησαν
εις ξένα χηµικά περιοδικά. Πλείσται εργασίαι του έτυχον διεθνούς αναγνωρίσεως.
Ού µόνον δε εις ειδικάς µονογραφίας υπό πολλών ευφήµως και πολλάκις
µνηµονεύονται αύται, αλλά ακόµη και εις εκτενέστερα διδακτικά συγγράµµατα
κατέλαβον επιφανή θέσιν. ∆ιότι συνέβαλον πολύ εις την διευκρίνισιν και ανάπτυξιν
πολλών σπουδαίων ζητηµάτων αναφεροµένων εις την Φυσικήν Χηµείαν. Ο
Τσακαλώτος, όπως συµβαίνει εις όλους τους αρτίως µορφωµένους επιστήµονας, τους
αγωνιζοµένους εν περιωρισµένω επιστηµονικώ περιβάλλοντι, πλην του κλάδου της
Φυσικής Χηµείας εκαλλιέργησε και άλλους κλάδους χηµικούς µε την αυτήν επιτυχίαν
πολλάκις, ως της βιοµηχανικής, της ανοργάνου και της οργανικής Χηµείας.
Ως δείγµα περιφανές της ταχείας αυτού ευδοκιµήσεως εις πλειοτέρους
χηµικούς κλάδους, περιορίζοµαι αναφέρων τας περί «αιθερίων ελαίων» εργασίας του.
Τω 1915 το Υπουργείον της Εθνικής Οικονοµίας ανέθετεν εις τον Τσακαλώτον την
µελέτην των αιθερίων ελαίων της Ελλάδος, ιδρύσαν και ιδιαίτερον, υπ' αυτού
διευθυνόµενον, εργαστήριον. Ο Τσακαλώτος µετέβη κατ' αρχάς εις την µεσηµβρινήν
Γαλλίαν και είτα εις Λειψίαν, όπως ειδικώτερον µελετήση και καταστή τελείως
ενήµερος των σχετικών θεµάτων, βοηθούµενος δε από την πολυσχιδή και αρτίαν
µόρφωσίν του κατώρθωσε ταχύτατα να εντοπισθή εις τον νέον δι' αυτόν ειδικώτατον
τούτον κλάδον· ούτω εν διαστήµατι τριών ετών εδηµοσίευσεν εργασίας, τας οποίας
µόνο ειδικοί και επί µακρόν ασχοληθέντες εις παρόµοια θέµατα ηµπορούν να
επιληφθούν µετά τοιαύτης επιστηµονικότητος. Αι περί Ελληνικού τερεβινθελαίου,
περί ροδελαίου, και ροδοστάγµατος, περί πινενίου και καµφενίου και άλλαι προς τα
αιθέρια έλαια της Ελλάδος σχετικαί µονογραφίαι, θ' αποτελέσωσι πυρήνα
γονιµότατον διά τους µέλλοντας να εξακολουθήσουν το έργον του παρ' ηµίν.
Αξιολογώταται όµως πασών είναι αι εργασίαι του αι αναφερόµεναι εις
φυσικοχηµικάς ερεύνας, εξ ών πλείσται ανεκοινώθησαν και εις την Γαλλικήν
Ακαδηµίαν των Επιστηµών. Τας εργασίας ταύτας τιµώσα η Ολλανδική Ακαδηµία
των Επιστηµών και εξ αυτών πολλά προσδοκώσα απένειµεν αυτώ χρηµατικήν
ενθάρρυνσιν. Τας διαφόρους του Τσακαλώτου δηµοσιεύσεις έσχον άλλοτε την
ευκαιρίαν ν' αναλύσω λεπτοµερώς ως εισηγητής της Πανεπιστηµιακής επιτροπής.
∆εν προτίθεµαι δε σήµερον να επαναλάβω την τοιαύτην ανάλυσιν αλλ' από απωτέρας
σκοπιάς ν' αναζητήσω εν αυταίς το πνεύµα, την δηµιουργόν ιδέαν, ήτις διαπνέει και
χαρακτηρίζει το επιστηµονικόν έργον του Τσακαλώτου. ∆ιότι όσον διάφοροι και αν
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είναι αι εργασίαι του, όσον ποικίλα και ανεξάρτητα και αν είναι τα θέµατα όσα
εξηρεύνησε, µία και η αυτή επιστηµονική πνοή τα διαθερµαίνει και ο αυτός της
σκέψεως ειρµός τα εναρµονίζει εις ενιαίον δηµιούργηµα.
Αρχήθεν διήρεσαν τους ερευνητάς της φύσεως εις δύο γενικούς τύπους, τον
ρωµαντικόν και τον κλασικόν. Τον πρώτον διακρίνει η ταχύτης της σκέψεως και της
εκτέλεως.
Εις τας συχνάς αναλαµπάς της δηµιουργικής αυτού διανοίας
καταυγάζονται τα σκοτεινότερα προβλήµατα, αλλ' η λύσις των αφήνει κενά, τα οποία
η σπεύδουσα µεγαλοφυΐα δεν έχει καιρόν να συµπληρώση, εν όσω άλλα άλυτα
ζητήµατα κρατούν το πνεύµα αυτής εις αιωνίαν ανησυχίαν.
Ο δεύτερος, ο κλασικός, ηρεµώτερος και θετικώτερος είναι ο κατ' εξοχήν
καλλιτέχνης εν τη επιστήµη, ο οποίος δεν εγκαταλείπει το έργον του, αν δεν το ίδη
άρτιον και αρµονικόν, και του οποίου το πνεύµα δεν ανησυχεί η πληθώρα των
προβληµάτων, αλλ' η ατέλεια της λύσεως. Εις τον δεύτερον τούτον τύπον ανήκει
αναµφιβόλως ο Τσακαλώτος. ∆ιαύγεια της σκέψεως και ακριβής εκτέλεσις του
πειράµατος, ιδού τα επιστηµονικά του χαρακτηριστικά.
∆εν ήτο πνεύµα
κατακτητικόν τόσον, όσον πνεύµα τάξεως και ευρυθµίας. ∆εν παρήγεν αώρους
καρπούς, αλλά εγνώριζε να συντελή εις την ωρίµανσιν αυτών. ∆ιά τούτο τα θέµατά
του υπήρξαν πάντοτε απλά, αλλ' η λύσις των υπήρχε πλήρης και η επεξεργασία των
καλλιτεχνική.
Ναι καλλιτεχνική. Μέσα εις του ιερογλυφικούς τύπους της Χηµείας, εις τους
µυστηριώδεις συνδυασµούς των στοιχείων, τας καταπλησσούσας της ύλης
µεταµορφώσεις, κρύπτεται µία ποίησις, την οποίαν οι αµύητοι και οι κοινοί εργάται
της επιστήµης ταύτης, οι εστερηµένοι εµπνεύσεως δεν ηµπορούν να αισθανθούν, η
οποία όµως εις την ψυχήν του αληθούς επιστήµονος γεννά το αυτό αίσθηµα ευτυχίας,
το οποίον γεννάται, όταν ο ρυθµός και η κίνησις συµπλέκουν αρµονικούς τόνους εις
µουσικόν καλλιτέχνηµα ή όταν θελκτική ποικιλία χρωµάτων συνυφαίνεται εις
αριστοτεχνικήν εικόνα. Και την ευτυχίαν αυτήν απήλαυσε συχνά ο καλλιτέχνης την
ψυχήν και εµπνευσµένος ούτος επιστήµων και συχνά εις τα ερεύνας του επέτυχεν ο
ίδιος να δηµιουργήση νέους επιτυχείς συνδυασµούς, να προσθέση εν µικρόν κόσµηµα
εις τον µεγάλο πίνακα, τον οποίον κατασκευάζει η επιστήµη, προσπαθούσα ν'
αποδώση την αληθινήν µορφήν της φύσεως, την οποίαν συγκαλύπτουν όπισθέν των
τα φαινόµενα.
Τί προητοίµασε τον Τσακαλώτον εις την λαµπράν αυτήν σταδιοδροµίαν; εις τί
οφείλει τα επιστηµονικάς του επιτυχίας; Ίδού τι µας ενδιαφέρει περισσότερον, ιδού
το κέρδος, το οποίον πρέπει τουλάχιστον να καρπωθώµεν αφού κακή τύχη µας
εστέρησε των πλουσίων καρπών, τους οποίους αναµένοµεν από την εποχήν της
δράσεως και της επιστηµονικής ακµής του, κατά την οποίαν ακριβώς
εκαιροφυλάκτησεν αύτη διά να τον συντρίψη.
Από γονείς και πάππους, τιµίους εργάτας πολυµόχθων αγώνων υπέρ της
επιστηµονικής αναπλάσεως της Ελλάδος, έλαβε βεβαίως τον αγαθόν σπόρον. Ο
σπόρος εκαλλιεργήθη, ως είδοµεν, εις το σχολείον µε όλην την δυνατήν επιµέλειαν.
Αλλά το σχολείον ποτέ δεν εξαρκεί µόνον του διά να παρασκευάση εξαιρετικούς
άνδρας. ∆εν ανέγνωσα τί λέγουν οι παιδαγωγοί εις το σηµείον αυτό. Αλλ' ο ορίζων
του σχολείου µού φαίνεται ασφυκτικός διά πνεύµονας ευρυτέρους του κανονικού.
Είναι κλωβός, εις τον οποίο οι νεοσσοί ευρίσκουν ασφαλή ανάπτυξιν, αλλ' η ιδιοφυΐα
αποκτά ενωρίς πτερά και θέλει ταχέως να πετάξη. Υπό τους ευνοϊκωτέρους όρους το
σχολείον µόνον δεν ηµπορεί να µας αποδώση άλλο από επιφανείς µετριότητας. Το
περιπλέον πρέπει να ζητηθή εκτός αυτού.
Ανέγνωσα πολλάς βιογραφίας επιφανών ανδρών και µάλιστα εν τη Επιστήµη.
Υπήρξαν άλλοι άριστοι και άλλοι µέτριοι µαθηταί. Αλλ' όλων τον ανήσυχον πνεύµα
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συνεπλήρου την µόρφωσίν του έξω του Σχολείου και εκεί όπου η ιδιοφυΐα εκάστου
το ωδήγει. Της ιδιοφυΐας το κύριον γνώρισµα είναι να µη αρκείται εις τα απαραίτητα.
Ο αφωσιωµένος φίλος, ο οποίος ανύψωσε τον Τσακαλώτον από επιµελή επιστήµονα
εις εξέχοντα υπήρξε το βιβλίον. Το καλόν βιβλίον. Εκείνο, το οποίον µας έδωσεν ένα
Davy και ένα Faraday και ένα Liebig και ένα Berthelot και ένα Helmholtz, όλους
βιβλιοφίλους εµµανείς, διά ν' αναφέρω τινάς φυσικούς και χηµικούς µόνον. Ο
διδάσκαλος µάς δίδει την τροφήν, της οποίας κάθε οργανισµός έχει ανάγκην διά να
µη αποθάνη. Το βιβλίον µάς παρέχει την τροφήν, την οποίαν το πνεύµα εκάστου
ζητεί επί πλέον διά ν' αναπτυχθή και έξω των ορίων του Σχολείου. Και όταν τούτο
ζητή την τροφήν την οποίαν περισσότερον επιθυµεί και καλύτερον εποµένως
αφοµοιώνει τότε και αναπτύσσεται µε εξαιρετικήν ταχύτητα. Ο Davy υπήρξεν
ακατάβλητος βιβλιοφάγος, όθεν και κατέστη σχεδόν αυτοδίδακτος. Ο Faraday
δωδεκαετής υπηρέτει εις βιβλιοπωλείον και βραδύτερον έγινε βιβλιοδέτης.
Εχρησιµοποίησε την ευκαιρίαν αυτήν διά να µορφώση το πνεύµα του µε την
ανάγνωσιν παντός βιβλίου, το οποίον περιήρχετο εις χείρας τους, εκ της Φυσικής και
της Χηµείας, τας οποίας ηγάπα. Τα βιβλία αυτά τον έφεραν εις τας διαλέξεις του
Davy, ο οποίος τον προσέλαβε τότε ως επιστάτην του Χηµείου του. Ο επιστάτης
εγίνετο µετ' ολίγους µήνας βοηθός κατόπιν συνεργάτης και τέλος οµότιµον αυτού
µέλος της Βαιλικής Εταιρείας του Λονδίνου.
Ο Liebig κοµίζων εκ της δηµοσίας βιβλιοθήκης βιβλία εις τον φιλαναγνώστην
πατέρα του, έλαβε την άδειαν από τον βιβλιοθηκάριον, τον οποίον εσχετίσθη, να
αναγινώσκη παν βιβλίον της αρεσκείας του. Και της αδείας αυτής έκαµεν όσον
ηδύνατο µεγαλυτέραν χρήσιν κατατρώγων, όπως ο ίδιος εις την αυτοβιογραφίαν του
µάς διηγείται, όλα τα χηµικά βιβλία της βιβλιοθήκης, Αυτά, τα οποία από τον
επιµελή Liebig µας έπλασαν τον µεγάλον χηµικόν Liebig.
∆ιδαχθείς ο Τσακαλώτος την αγάπην των βιβλίων από πατέρα και πάππον
ακαταπονήτους συγγραφείς και εκδότας επιστηµονικών βιβλίων, εις την βιβλιοθήκην
των απέσβενε κατά τας ώρας της αναπαύσεως την δίψαν της µαθήσεως, ήτις τον
κατείχε. Προ ολίγων ηµερών συνωµίλουν µε τον ποτέ γυµνασιάρχην του, από του
οποίου βεβαίως την φλογεράν διδαχήν εξεπήγασεν η ένθερµος αυτού προς την
πατρίδα αγάπη η οποία πάντοτε τον διέκρινε. Ηυτύχησε να έχη γυµνασιάρχην τον
Σωτηριάδην. Και µού έλεγε ο σοφός µου συνάδελφος. «∆εν υπήρξεν ο Τσακαλώτος
µόνον ο καλύτερος των µαθητών µου. Είχε και κάτι εξαιρετικόν, το οποίον ηγνόουν
εις τι ν' αποδώσω». Εγνώρισα αρκετά τον ατυχή µου φίλον ώστε να δύναµαι εγώ να
απαντήσω: Εις το βιβλίον. Εις το βιβλίον το οποίον η εξαιρετική του φύσις εγνώριζε
πάντοτε να εκλέγη.
Η αξία του Τσακαλώτου επεβλήθη τέλος. Το παρελθόν έτος διωρίζετο
καθηγητής εις το Πολυτεχνείον, ολίγους µήνας βραδύτερον και εις το Πανεπιστήµιον.
Η Κυβέρνησις του ανέθετε διαφόρους σπουδαιωτάτας µελέτας και αποστολάς. Αλλά
το όψιµον µειδίαµα της Τύχης, ήτο µάλλον σαρκασµού ή ευνοίας µειδίαµα.
Την στιγµήν καθ' ην η Τύχη του παρείχεν αφειδώς τα δώρα της, του έκοπτε
την δύναµιν να τα απολαύση.
Υπερκόπωσις πνευµατική και νευρική καταπόνησις τον αναγκάζουν να
παραιτηθή από το Πολυτεχνείον. Εις το Πανεπιστήµιον µόλις δύναται να επαρκέση
εις τα µαθήµατά του. Η Κυβέρνησις τον αποστέλλει εις Γαλλίαν διά να του αναθέση
την µελέτην σπουδαίου βιοµηχανικού ζητήµατος. Ο Τσακαλώτος παρά τον
πνευµατικόν κάµατον δεν θέλει ν' αρνηθή τρέφων ίσως και την µαταίαν ελπίδα να
επανεύρη εις την γαλήνην του ταξειδίου τας µειουµένας δυνάµεις του. Ταχύς και
εργατικός, εντός µηνός περατώνει την εργασίαν του και υποβάλλει την έκθεσίν του.
Ήτο η τελευταία του υπηρεσία προς την πατρίδα και την επιστήµην.
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Φεύγει τέλος εις την Ελβετίαν διά να επιµεληθή την υγείαν του, αλλ' ήτο
πλέον αργά. Εύρε την θεραπείαν των δεινών του εις τον θάνατον.
Όπως συµβαίνει εις όλους όσοι αληθώς εµπνέονται από τα µεγάλα ιδεώδη της
επιστήµης το ήθος και ο χαρακτήρ του Τσακαλώτου ευρίσκοντο εις το ύψος της
επιστηµονικής του ικανότητος. Μειλίχιος και µετριόφρων, αδαµαντίνως ειλικρινής
προς τους φίλους του και καθ' ολοκληρίαν αµνησίκακος προς τους αδικήσαντας
αυτόν απετέλει µίαν από τας συµπαθεστέρας φυσιογνωµίας εις τον κόσµον των
επιστηµόνων µας. Ετιµάτο από τους συναδέλφους του και ελατρεύετο από τους
µαθητάς του.
Τοιούτος υπήρξεν ο ∆ηµήτριος Τσακαλώτος.
Λέγεται, ότι όταν χάσωµεν αγαπητόν φίλον ενθυµούµεθα περισσότερον τα
χαρίσµατά του και λησµονούµεν ευχαρίστως τας ελλείψεις του.
Συνέζησα επιστηµονικώς και συνειργάσθην µετά του προσφιλούς εκλιπόντος
δέκα και πλέον έτη και όσον και αν εντείνω την µνήµην µου και όσον και αν
ψυχράνω την σκέψιν µου θα δυσκολευθώ να ανεύρω τας ελλείψεις του.
∆εν υπήρξαν ποτέ βεβαίως άνθρωποι τέλειοι. Αλλ' αν υπήρχον ατέλειαι παρά
τω συναδέλφω ήσαν φύσεως τοιαύτης ώστε να διαφεύγουν την αντίληψιν των φίλων
του και των συναδέλφων του.
Ο Τσακαλώτος δύσκολα θα λησµονηθή. Η επιστηµονική του εργασία έχει
ήδη χαραχθή εις το διεθνές βιβλίον της επιστήµης και η ευγενής αυτού φυσιογνωµία
θα ζη πάντοτε εις την καρδίαν µας.
Την στιγµήν καθ' ην η Ελλάς ατενίζει προς τους µεγάλους ορίζοντας των
ονείρων και πόθων της και έχει ανάγκην ευρωστίας και δυνάµεως διά ν' αναπτυχθή
µέχρις αυτών, η απώλεια τοιούτων επιστηµόνων πρέπει να θρηνήται ως εθνική.
Από σας, αγαπητοί νέοι, εις τους οποίους η απλή αύτη βιογραφία του
διαπρεπούς σας καθηγητού θα διήγειρε βεβαίως τον ευγενή πόθον να του οµοιάσετε,
να τον αναπληρώσετε, να τον υπερβήτε, από σας, από την Ελληνικήν σας φιλοτιµίαν,
από το Ελληνικόν σας φρόνηµα, από την Ελληνικήν σας φιλοπατρίαν, αναµένοµεν ν'
αναπληρώσετε τα κενά όσα ο θάνατος µας αφίνει, τα κενά, όσα κατ' ανάγκην οι
ευρύτεροι εθνικοί ορίζοντες µετ' ολίγον θα µας αποκαλύψουν. Η Ελλάς µας είναι
σήµερον µεγάλη. Έχει ανάγκην πολλών Τσακαλώτων. -- Εργασθώµεν.
Κωνσταντίνου Ζέγγελη «Επιµνηµόσυνος λόγος εις ∆ηµήτριον Ε. Τσακαλώτον
απαγγελθείς εν τή µεγάλη αιθούση τού πανεπιστηµίου τή 10η Νοεµβρίου 1919»
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