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Με τον εφετινό χρόνο 2006 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τή 
γέννηση του Νικολάου Τωμαδάκη. Στην επέτειο αυτή είναι ευτυχής 
συγκυρία ή πρόσκληση πού μου έγινε από την ’Οργανωτική 
Επιτροπή τού Συνεδρίου να μιλήσω για τόν Ν. Τωμαδάκη μεταφέ- 
ροντας στό κοινό τού Συνεδρίου τις προσωπικές μου αναμνήσεις 
καί συνακόλουθες εκτιμήσεις.

Αισθάνομαι βαθύτατο χρέος προς τόν προσφιλή καί αλησμόνητο 
διδάσκαλο να διύσω τή δική μου μαρτυρία γιά τήν προσωπικότητά 
του. Θά περιορισθώ σέ γεγονότα πού έζησα εγώ ό Ιδιος στήν μα
κρόχρονη επαφή πού είχα μέ τόν διδάσκαλο καί θά έκφράσω κάποι
ες σκέψεις μέ σκοπό να εξηγήσω τήν ιδιαίτερη συμπεριφορά του 
πού άφηνε κάποτε περιθώρια στον πρόθυμο καλοθελητή να άσκήση 
εξεζητημένη κριτική. Ή πολυπλοκότητα καί τό εύρος τής προσωπι
κότητας τού Τωμαδάκη δεν ήταν πάντα εύκολο να κατανοηθή.

Ό Ν. Τωμαδάκης έγινε Καθηγητής στήν εποχή πού τό καθηγη
τικό κατεστημένο καί ή παντοδυναμία τής "Εδρας ήταν στό ζενίθ. 
’Επικρατούσε ή συνήθεια να ελέγχουν οί Καθηγητές όλες τις πανε
πιστημιακές δραστηριότητες χωρίς νά λογοδοτούν καί χωρίς νά 
νοιάζονται γιά τήν έξωθεν αντίδραση, πού ήταν αδύναμη νά όιορ- 
θώση τήν τυραννική συμπεριφορά των. Αύτή ή συμπεριφορά στήν 
δεκαετία τού ’50 δέν ήταν μόνο συνέπεια τής Πανεπιστημιακής 
παράδοσης, άλλ’ είχε προς τούτοις έμπλουτισθή μέ άλαζονεία καί 
σκληρότητα, εξ αιτίας τού πολέμου καί των γεγονότων πού 
ακολούθησαν.

ΓΙαρά ταΰτα ό Τωμαδάκης δέν ύπέκυψε ούτε προσαρμόσθηκε στήν 
νοοτροπία τού περιβάλλοντος νά γίνη δυνάστης προς τόν φοιτητικό 
κόσμο καί άτεγκτος αρνητής πρός τόν συναδελφικό του περίγυρο 
έντάσσοντας τόν εαυτό του σέ προϋπάρχουσα ομάδα ή δημι
ουργώντας ό Ιδιος μια κλίκα κατεστημένου. Άντιθέτως ήταν άνεξάρ- 
τητος στις κρίσεις του καί απείχε από τέτοιου είδους συμμορίες.

Ή σχέση του μέ τούς συναδέλφους του ήταν εύγενική μέσα στό 
πλαίσιο των Πανεπιστημιακών κανόνων. Γιά μερικούς έτρεφε ίδιαί-

1 ’Ανακοίνωση πού άναγνώστηκε στό Γ Κρητολογικό Συνέδριο, Χανιά, ’Οκτώ
βριος 2006.
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τερο θαυμασμό, άλλ’ όλους εκτιμούσε, χωρίς να έχη έπηρεασθή από 
την στάση πού είχαν κρατήσει κατά τήν εκλογή του. ’Από το άλλο 
μέρος δέν εμποδιζόταν να έκφράζη προφορικώς ή γραπτώς τήν κρι
τική του, αληθινή καί δίκαιη, ώστόσο κάποτε ενοχλητική γι’ αυτούς 
πού είχαν συνηθίσει στήν κολακεία καί δουλοπρέπεια τού περιβάλ
λοντος τους.

Ή διπολική αντίδραση των συναδέλφων του δέν προκαλοΰσε 
ανάλογη διαφοροποίηση στήν συμπεριφορά του προς αύτούς, ή 
οποία ήταν πάντοτε εύγενική καί ποτέ εχθρική. Θυμάμαι τόν επική
δειο λόγο πού έξεφώνησε κατά τήν έξόδιο ακολουθία συναδέλφου 
του, όπου εκμεταλλεύθηκε τήν εύκαιρία άφ’ ενός μέν να έγκωμιά- 
ση μέ λόγια κολακευτικά τόν έκλιπόντα Καθηγητή, άφ’ ετέρου δέ 
νά θίξη θέματα κακής λειτουργίας τής Σχολής, κάτι πού ούδείς 
μέχρι τότε είχε άποτολμήσει.

Κατά τήν διάρκεια τής καθηγητικής του θητείας έξεφώνησε αρκε
τούς επικήδειους κι έγραψε πολλές προσωπογραφίες σκιαγραφών
τας μέ έγκυρότητα καί άγάπη, όσο καί μέ ψυχαναλυτική δεξιοσύνη, 
όλες τις πτυχές τής ζωής τών περιγραφομένων προσώπων. Οί νεό
τεροι Καθηγητές συνάδελφοί του τόν σέβονταν για. τά προσόντα 
πού είχε καί τήν ακτινοβολία τής προσωπικότητάς του.

Οί βιβλιοκρισίες πού έγραφε ο Τωμαδάκης καί ή κριτική πού 
ασκούσε για συγγραφείς ήταν κάποτε σκληρή, αλλά ορθή καί δίκαιη. 
Ωστόσο, οί κρινόμενοι, αντί νά διορθώσουν τις παρουσιαζόμενες 
στήν κριτική αδυναμίες τους, μετέρχονταν μέθοδο ανορθόδοξη δια
στροφές τών πραγμάτων καί παραπληροφόρησης τού κοινού ή. τό 
χειρότερο, κρατούσαν στήν μνήμη τους τήν αύστηρή κριτική ώς 
ανταποδοτικό τέλος, μέ τό οποίο κάποτε ξεπλήρωναν τόν κριτή 
τους χύνοντας τόν κρύο χυλό τής εκδίκησης. Ό Τωμαδάκης όμως 
ήταν γενναιόψυχος μπροστά σέ τέτοιες μικρόψυχες αντιδράσεις, 
παρά τό γεγονός πώς κάποτε πλήρωνε ακριβά τά άντίποινα.

Τα μαθήματα του άποτελούσαν υπόδειγμα επιστημονικής προ
σέγγισης τού θέματος. Στ’ άφτιά τών άκροατών τού ήχούσε εύχάρι- 
στα ή εύγλωττία του καί διακρινόταν ό καθαρός του λόγος, ένώ 
συνάμα φανερωνόταν τό ενδιαφέρον του γιά τό μάθημα κι εκδη
λωνόταν ό συναισθηματισμός του γιά τό περιεχόμενο τού μαθήμα
τος. Σέ ένα μάθημά του πού είχα παρακολουθήσει, τής Νεοελλη
νικής λογοτεχνίας πρός τούς μετεκπαιδευόμενους δασκάλους, τόν 
ακόυσα νά όιαβάζη, μάλλον ν’ άπαγγέλλη τό κεφάλαιο "οί Μέσο-
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λογγίτισσες" από το ποιητικό πεζογράφημα του Σολωμοΰ "ή γυναί
κα της Ζάκυθος": καί ήτανε έτότες όπου κάποιες γυναίκες Μεσολογ- 
γίτισσες έπερπατοϋσαν τριγύρω, γυρεύοντας γιά τούς άνόρες τους, 
γιά τά παιδιά τους, γιά τ’ αδέλφια τους, πού έπολεμούσανε. Στην 
αρχή εντρεπόντανε νά ’βγούνε καί έπροσμένανε τό σκοτάδι γιά ν’ 
απλώσουν τό χέρι ... Εκεί σταμάτησε μέ φανερή συγκίνηση πού 
πρόδιόε μάτια βουρκωμένα. Οί άκροατές του άναυδοι τον χειρο
κρότησαν δίνοντας έτσι λύση στην άδιέξοδη κατάσταση πού είχε 
δημιουργηθή.

Έκεΐ όπου ό Τωμαδάκης-δάσκαλος υπερείχε ήταν ή διδασκαλία 
του γιά τόν Ρωμανό τον μελωδό. Εγκρατής, όσον ούδείς, στήν πε
ριοχή τής βυζαντινής εκκλησιαστικής ποίησης, θαυμαστής τού προι
κισμένου μοναχού-ποιητή Ρωμανού, παρουσίαζε τούς ύμνους του μέ 
εκπληκτική ευκολία καί άνυπέρβλητη επιστημονική προσέγγιση τού 
κειμένου σχετικά μέ τις πηγές, τήν παλαιογραφική άποκατάσταση 
καί γενικά τήν φιλολογική ερμηνεία.

Ή διδασκαλία βυζαντινών κειμένων από ένα πλούσιο φάσμα συγ
γραφέων (ιστορικών, χρονογράφων, φιλοσόφων, ποιητών τής έκκλη- 
σιαστικής καί θύραθεν λογοτεχνίας) αποτελούσε βάση στερεή γιά νά 
έπεκτείνη ό μελετητής τήν ερευνά του προς τά κείμενα τής κλασικής 
φιλολογίας. ’Έτσι εξηγείται τό γεγονός ότι πολλοί μαθητές τού 
Τωμαδάκη άσχολήθηκαν άργότερα, όχι άνεπιτυχώς, μέ τά κλασικά 
κείμενα, άφοΰ ή μέθοδος πού είχαν διδαχθή ήταν ή ίδια τόσο γιά 
τά βυζαντινά κείμενα όσο καί γιά τούς "Ελληνες κλασικούς.

Ό Ν. Τωμαδάκης δεν περιοριζόταν μόνο στήν διδασκαλία πού 
όριζε τό πρόγραμμα τής Σχολής. 'Ηταν ούσιαστικά ό πρώτος πανε
πιστημιακός στήν ’Αθήνα πού προχώρησε στήν ίδρυση επιστημονι
κού σεμιναρίου, γιατί πίστευε πώς ή σοφία, πάνω από τήν γνοιση, 
μεταδίδεται από τόν πληρέστερο στον κενότερο σάν νά προχωρή 
από ένα κύλικα γεμάτο σέ άλλον άδειο μέ τόν τρόπο τής μετάγγι
σης. Τό φροντιστήριο τού Τωμαδάκη ήταν μιά μικρή Σχολή, ένας 
θίασος μέ τήν Διονυσιακή έννοια, φοιτητών πού διέβλεπε έκεΐνος, 
ώς ψυχολόγος, πώς τά μέλη του θά ήταν πρόθυμα νά βαδίσουν μαζί 
του τόν δρόμο τόν τραχύ προς τήν γνώση. Έπέλεγε ομάδα φοιτητών 
πού διακρίνονταν βασικά γιά τις επιδόσεις τους στα μαθήματα, καί 
προσπαθούσε νά τούς μυήση, ομαδικά ή ατομικά, στήν επιστημονική 
έρευνα. Μέ τις συζητήσεις πού γίνονταν προκαλοΰσε τό ενδιαφέρον 
τού φοιτητή αιχμαλωτισμένου από μία έλξη μοναδική, πού ασκούσε
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ή σοφία κι ή αρετή τοΰ δασκάλου. Ό φοιτητής γοητευμένος από 
τήν επίδραση αυτή μπορούσε να συλλαβή τήν σοφία (ή έστω μέρος 
της) πού ενσάρκωνε ό δαιμόνιος αυτός δάσκαλος, πού χωρίς καμία 
ανασφάλεια δέν δίσταζε να άποδεχθή γνώμες καί έρμηνεΐες των 
φοιτητών, τις όποιες έκρινε ορθές, άν καί ήταν διαφορετικές από 
τις δικές του.

’Από τό φυτώριο τούτο ξεχώρισαν πολλά μέλη, πού συνέγραψαν 
για πρώτη φορά βιβλιοκρισίες, με τις οποίες καί άρχιζαν τήν συγ
γραφική τους δράση, διάφορες ερευνητικές εργασίες, εκδόσεις κει
μένων μέ κορύφωμα αύτή τών ύμνων τού Ρωμανού τού μελωδοΰ.

Τό σεμινάριο γινόταν κάθε Σάββατο απόγευμα στήν αίθουσα τοΰ 
ιστορικού σπουδαστηρίου, στήν οδό Μασσαλίας. Ήταν πολύωρο, 
κρατούσε έως τό βράδυ, καί εξαντλητικό χάρη στήν έρευνα πού εΐχε 
προηγηθή από τούς εισηγητές καί τις μαιευτικές ερωτήσεις πού 
γίνονταν από τόν επικεφαλής διδάσκαλο. Συμμετείχαν φοιτητές από 
όλα τα έτη, νέοι καί νέες. Ήταν ένα φυτώριο νέων ανθρώπων πού 
προορίζονταν (στήν συνείδηση τοΰ δασκάλου) να γίνουν τά μέλη πού 
θά στελέχωναν τήν Παιδεία στήν Μέση καί Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Καί δέν διαψεύσθηκαν οί προσδοκίες του. Οί νέοι αύτοί ήταν 
γεμάτοι μέ λαχτάρα γιά τήν επιστήμη, γοητευμένοι από τήν προ
σωπικότητα τού διδασκάλου. Ή απλότητα καί ή σοφία του συγκλό
νιζε τά μέλη τού φροντιστηρίου καί συγκινοΰσε ό λόγος του ό χει
ραγωγός προς τούς χώρους τού επιστητού καί τόν δρόμο προς τήν 
γνώση. Ή λατρεία μέ τήν οποία περιέβαλλαν τόν Τωμαδάκη οί 
μαθητές του άποδεικνύει πώς ή γοητεία τής προσωπικότητάς του 
ήταν όχι λιγότερο Ισχυρή άπό τά θέλγητρα τών συγγραμμάτων του, 
μέ τά όποια γοήτευε τότε όσο καί τώρα.

Οί μετέχοντες φοιτητές, ανειδοποίητοι στήν αρχή, φωτίζονταν 
ξαφνικά από τήν άκτινοβολία τού δασκάλου, ό όποιος, μόλις 
άνοιγε τό στόμα του, άρχιζε νά αποκαλύπτει τόν εσωτερικό του 
πνευματικό καί ήθικό πλούτο. Ό θαυμασμός τών φοιτητών καί ό 
ενθουσιασμός τους προς τήν προσωπικότητα τού διδασκάλου 
κυριαρχούσε στά συναισθήματά τους. Στά μάτια τους ό διδάσκαλος 
φάνταζε ώς ενσάρκωση τών ιδανικών καί τών πόθων τους, ώς τό 
ιδεώδες πρότυπο, προς τό όποιο άπέβλεπαν νά διαπλάση καί τή 
δική τους προσωπικότητα. Ό Τωμαδάκης βρισκόταν στήν γραμμή 
τών φιλοδοξιών καί τών ονείρων τών μελών τού σεμιναρίου. Ήταν 
τό κέντρο κι ό μαγνήτης τών φοιτητών. Ή σοφία του ήταν λόγος,
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ζωή πού αρχικά μεταδίδεται καί υστέρα κατακτάται ανάλογα μέ τήν 
διανοητική καί ψυχική αντοχή ενός έκαστου.

Είχα τή δυνατότητα αργότερα νά παρακολουθήσω σεμινάρια 
στήν "Εσπερία, κατά τις μεταπτυχιακές σπουδές μου, καί ομολογώ 
πώς τό σεμινάριο τού Τωμαδάκη δέν θά είχε κάτι νά ζηλέψει άπό 
αυτά τών σοφών ξένιον "Ελληνιστών.

'Όταν τελείωνε τό σεμινάριο, άποκαμωμένοι όλοι άπό τήν 
εξαντλητική συνεργασία, ήταν πρόθυμοι, όσοι τούς τό έπέτρεπαν οί 
υποχρεώσεις, νά συνοδεύσουν τόν διδάσκαλο σέ παρακείμενη ταβέρ
να, όπου μαζί μέ τόν οίνο τής άλήθειας (in vino veritas) ξεδιπλώνο
νταν ιστορίες εύκολοχώνευτες, μέσα στά όρια ώστόσο τής εύπρέ- 
πειας καί ορθοέπειας. Έκεΐ εύνοεΐτο ή άνάπτυξη λόγου αληθινού, 
έδημιουργεΐτο ή κατάλληλη άτμόσφαιρα εγκαρδιότητας γιά συζήτη
ση θεμάτων πολιτικής, ήθικής, θρησκείας καί διαχρονικής ιστορίας 
τού ’Έθνους. Γινόταν κριτική καλοπροαίρετη για τήν Σχολή καί τό 
διδακτικό προσωπικό, καί ό δάσκαλος άκουγε τις παρατηρήσεις τών 
φοιτητών μέ προσοχή, μέ σεβασμό καί κατανόηση. Μέσα σέ αύτήν 
τήν άτμόσφαιρα εγκαρδιότητας οί συμμετέχοντες είχαν άκόμη τήν 
εύκαιρία νά έπιόείξουν τά πνευματικά τους χαρίσματα άβίαστα καί 
μέ άνετη φυσικότητα. Οί συναντήσεις αύτές είχαν γίνει θεσμός μέ 
κανονισμούς καί εθιμοτυπία άρχαίου συμποσίου. Μπορούσες τότε 
νά διάγνωσης τόν χαρακτήρα τού διδασκάλου, τήν πνευματικότητά 
του, όσο καί τή λεπτή καί άνετη αίσθηση τού χιούμορ. Εκείνος άπό 
τό άλλο μέρος διαισθανόταν, ώς παιδαγωγός, καί διεγίνωσκε τόν 
νού καί τήν ψυχή τών μετεχόντων. Ώστόσο ή άνέμελη αύτή συζή
τηση δέν άφαιροΰσε τόν υλικό χαρακτήρα τού συμποσίου, άφού ό 
ίδιος ô δάσκαλος, γεννημένος στό ζώδιο τού ταύρου, ήταν εραστής 
τής βρώσης τής καλής καί τής εύγευστης πόσης στον βαθμό πού 
προκαλεί ίλαρότητα, παρρησία καί αισιοδοξία.

Εκτός άπό αύτές τις επιστημονικές συναντήσεις καί τις έκτος 
Πανεπιστημίου εκδηλώσεις ό Τωμαδάκης άρέσκετο σέ περιπατητικές 
συζητήσεις. Τά πρόσωπα πού συμμετείχαν ήταν λίγα, δύο ή τρία, 
πού επιλέγονταν άπό τόν ίδιο γιά τήν ιδιαίτερη φιλία καί όμοειδή 
χημεία πού τούς ένωνε, καί γιά τήν όλη προσωπικότητά τους. Ό 
διδάσκαλος αισθανόταν ύποχρέωση νά έκμαιεύση μέ τόν χρόνο τήν 
ώριμότητα τής σκέψης τών μαθητών του νά έπηρεάση τόν χαρα
κτήρα τους καί νά διαλευκάνη τήν ειλικρίνεια τών συναισθημάτων 
τους. "Υπήρχε ένας δεσμός φιλίας, στήν οποία ή παιδαγωγική συμ



370 Νεκρολογίες

βολή ήταν μεγάλη. Αύτή ή ισχυρή φιλία ήταν εγγύηση για τήν υφή 
των δικών του ελατηρίων, καί δέν υπήρχε άνάμεσά τους υστερό
βουλη επιθυμία κέρδους ή σκέψη για μελλοντική υποστήριξη στα
διοδρομίας. "Ετσι εξασφαλίζονταν τα θεμελιώδη στοιχεία τού γνή
σιου δεσμού τής φιλίας, τής οποίας αντάλλαγμα ήταν ό μαθητής να 
προσδοκά από τον διδάσκαλο μέ τα πολλά ψυχικά καί πνευματικά 
χαρίσματα νά τόν βοηθήση νά γίνη καλύτερος, να τελειοποιηθή, καί 
ό διδάσκαλος νά γεύεται τήν χαρά καί τήν ικανοποίηση, σάν έβλεπε 
τόν μαθητή του νά ανελίσσεται στόν επιστημονικό τομέα, στήν κοι
νωνική ζωή καί στήν ήθική σφαίρα. Ό ίδιος μέ τήν συνεργασία του 
μέ τά άγαπημένα του πρόσωπα αισθανόταν νά άνοίγωνται, μέσα 
στήν εύχαρίστηση τής έμπιστοσύνης, ανεπίγνωστοι ώς τότε θησαυ
ροί ώραίων λογισμών καί ώραίων λόγων. "Ηταν μια φυσική ανάγκη 
έξευγενισμού πού γέμιζε καί τά δύο μέρη μέ ανώτερο πνευματικό 
καί ήθικό περιεχόμενο. "Ηταν ένα αίσθημα πνευματικής τεκνογο
νίας, μια επιθυμία νά φέρη ό νέος στόν κόσμο παιδιά τής ψυχής 
του, ομοιώματα τού ανώτερου εγώ του. "Ηταν κάτι ανάλογο μέ τή 
σχέση γονιού καί παιδιού, μέ τήν αγωνία πού δοκιμάζει ό πατέρας 
για τό παιδί του. Ή σχέση αύτή γίνεται παιδαγωγία πού δέν είναι 
επαγγελματικό καθήκον ή υπολογισμός (ανταλλαγμάτων, άλλά προ
έκταση τού εγώ σου τού αληθινού, μέσα σε ατμόσφαιρα μοιραίας 
καί προκαθορισμένης ψυχικής συγγένειας, όπου σβήνει ή διάκριση 
μαθητή καί δασκάλου, όπου δίνεις μαζί καί παίρνεις, όπου ένώπιος 
ένωπίφ όμιλεΐς μέ τόν εαυτό σου.

Ό διδάσκαλος ένδιαφερόταν γιά τήν πνευματική ανάπτυξη τού 
νέου, χωρίς νά φεισθή χρόνου πολλού, πολύτιμου γιά τήν προσω
πική του μελέτη, χωρίς νά διστάση νά ύποβληθή σέ κόπους πολ
λούς. Γιά τόν δάσκαλο ήταν θέμα ύφιηλής άποστολής, ή πηγή τής 
οποίας βρισκόταν στήν ανώτερη πνευματικότητά του. "Ηταν ένα 
δείγμα πολιτισμού, πού δύσκολα ή καθόλου δέν άντιλαμβάνονται 
όσοι είναι έξω άπό τό πνεύμα τής καθαρής καί άδολης παιδείας. 
Μπροστά στό πνεύμα τούτο τής παιδαγωγού συμπεριφοράς στεκό
μαστε μέ δικαιοσύνη καί σεβασμό.

Ή έπιλογή ώστόσο κάποιων φοιτητών άπό τόν διδάσκαλο ήταν 
ένα αίνιγμα. Ό Ιδιος αργότερα άντελήφθη πώς είχε διαψευσθή, 
γιατί κάποιοι φοιτητές, πού δέν τούς είχε μάλιστα έπιλέξει ό Ιδιος, 
δέν είχαν ελατήρια άγνά. Άνέλαβε ώστόσο αυτός τήν εύθύνη λέγο
ντας τό λατινικό απόφθεγμα mea culpa, βλέποντας πώς πλήρωνε γι’
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αυτήν τήν άστοχη συνεργασία. *Ηταν οί νέοι εκείνοι, ολίγοι - λυγι
στοί ευτυχώς - οί όποιοι, χωρίς κάποια εσωτερική άνάταση, γέμι
σαν τό αίσθημά τους πρός τον όιόάσκαλο μέ τό ταπεινό περιεχό
μενο τής δικής τους ψυχής. Στήν περίπτωση τούτη ή φιλική σχέση 
ανάμεσα στον διδάσκαλο καί στον μαθητή θά γίνει ή τελευταία 
άνθηση τού φυτού πού προορίζεται νά μαραθή. Κι ο διδάσκαλος 
είναι μέν άνθρωπος μέ οστά καί σάρκα καί αίμα, άλλα παρέμεινε 
ψυχή καί νους καί θέληση. 'Υπέταξε τήν ιδιοσυγκρασία του στον 
πειθαναγκασμό τού λόγου, καί δέν μάς επιτρέπει νά λησμονούμε 
πώς οί αισθήσεις, καί γλωσσικώς ακόμη, προέρχονται από τήν ίδια 
ρίζα, άπό τήν όποια καί τό αίσθημα καί ή αισθητική. Καί τό 
αίσθημα είναι πού άνεβάζει τόν άνθρωπο νά άντικρίση τό απόλυ
το, τό αιώνιο, τό θείο. Ή φιλία τού διδασκάλου ήταν συμπεριφορά 
πού εκφραζόταν μέ λεπτότητα πλαισιωμένη αύστηρά μέ τις αρχές 
τής ευπρέπειας.

Οί νέοι εκείνοι άπό πλάνη τής νιότης τους δέν έτυχε τότε νά 
έχουν (καί δέν είχαν έκτοτε) τήν έξωθεν καλή μαρτυρία ώς πρός 
τήν ήθική τους ακεραιότητα. Καί άλλοι άδραξαν τήν ευκαιρία νά 
κακολογήσουν τόν διδάσκαλο ικανοποιώντας συνειδητά οί ίδιοι τήν 
προσωπική τους άντιπάθεια, γιατί δέν έπελέγησαν ώς εκλεκτοί ή 
δέχθηκαν αυστηρή εκ μέρους του κριτική. Τα άτομα αύτά δέν δίστα
σαν ή μάλλον έπαιξαν εύχάριστα τόν ρόλο τού δήθεν ύποστηρικτή 
τού δασκάλου, καί κοινολόγησαν τήν συμπεριφορά τών ολίγων εκεί
νων επιπόλαιων νέων, πού σφιχτοδεμένοι γερά στό κατάρτι τής 
φιλοδοξίας διέκειντο από φιλαυτία, αριβισμό καί ιδιοτέλεια.

Ό Τωμαδάκης ήταν μια ίόιάζουσα προσωπικότητα, άπό τήν 
όποια παραμένει ή εικόνα τού διανοούμενου, τού άριστου βυζαντι- 
νολόγου, τού έγκριτου φιλολόγου καί πάνω άπ’ όλα τού δασκάλου 
πού ευεργέτησε χωρίς νά εύεργετηθή, πού βοήθησε όλους τούς μαθη
τές του (χωρίς καμία εξαίρεση) καί πολλούς νέους επιστήμονες στήν 
ανέλιξή τους καί στήν τακτοποίηση τών επαγγελματικών τους 
επιδιώξεων.

Πέρασε όλη του τήν ζωή πάνιο στα βιβλία μέ τήν γραφίδα στό 
χέρι. ΤΗταν γνώστης πολλών καί ποικίλων θεμάτων, από τόν 
'Όμηρο έως τήν σύγχρονη λογοτεχνία, καί παράλληλα δίδασκε, 
άρθρογραφούσε, έδινε διαλέξεις, συμμετείχε σέ συνέδρια, άνελάμ- 
βανε διοικητικές ύπηρεσίες, διηύθυνε επιστημονικά περιοδικά, 
έγραφε καί έξέδιόε βιβλία. Γενικά, ή εργασία του πρόδιδε τήν χαλ
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κέντερη άντοχή του.
"Ακόμη καί μετά τήν συνταξιοδότησή του, πολλοί μαθητές του, 

Καθηγητές τότε στή Μέση "Εκπαίδευση ή μέλη Πανεπιστημιακών 
Σχολών, περνούσαν τακτικά από τό ιδιωτικό του "στούδιο" (έτσι τό 
ονομάτιζε) στην οδό "Ασκληπιού, να υποβάλουν τά σέβη τους καί 
νά αναπολήσουν μαζί του τις ώραιες μέρες πού έζησαν κάποτε στό 
Πανεπιστήμιο νοσταλγώντας τήν παλιά εποχή καί τόν ευτυχισμένο 
χρόνο πού είχε περάσει άνεπιστρεπτί. "Ακόμη τότε, μέσα σέ αύτό τό 
σκηνικό βάθος, πρόβαλλε ανάγλυφη ή προσωπικότητα τού δασκά
λου. "Οσοι άπό μάς έχομε άφυπηρετήσει, γνωρίζομε τήν νοσταλγία, 
καί συχνά πικρία, πού φέρνει ή άνάμνηση τής Πανεπιστημιακής μας 
δράσης, όταν πιά έχουν χαθή οί λεπτομέρειες τής έπικαιρότητας.

Ή προσφορά τού Τωμαδάκη στήν "Επιστήμη καί στήν κοινωνία 
ήταν πολλαπλάσια τών αγαθών πού δέχθηκε. "Ηταν άνεξάντλητος 
μέ προεκτείνουσες διαστάσεις σέ πλάτος καί σέ βάθος, πού έδει
χναν τό μεγαλείο του. Τά λόγια του συγκλονίζουν άκόμη μέ τόν 
μακρινό τους άντίλαλο. Μένει άγέραστος καί άσβηστος, νικητής τού 
χρόνου καί τής τύχης. "Άφησε κενή καί δυσαναπλήρωτη θέση στήν 
πανεπιστημιακή έρευνα καί διδασκαλία. Ή έδρα του κληροδοτήθη
κε, οχι όμως τό παράδειγμά του. Τό κενό ήταν ευδιάκριτο κι ή δια
φορά μεγάλη ανάμεσα στον διδάσκαλο μέ τό ύψος τής επιστημοσύ
νης του, μέ τό κύρος τής προσωπικότητάς του καί μέ τήν ασφάλεια 
τού ενδιάθετου λόγου του καί σέ αυτούς πού άνέλαβαν στή συνέ
χεια νά διαχειρισθούν τό γνωστικό άντικείμενο πού είχε καταξιωθή 
στά χέρια τού διδασκάλου.

Ό Τωμαδάκης ζεΐ άκόμη μέσα στήν ψυχή μας, γιατί είναι τό 
σύμβολο τού διδασκάλου πού προβάλλει στά φλογερά άπό πίστη 
καί αγάπη μάτια τών μαθητών του. Ή άνάμνησή του εξυψώνει, 
λυτρώνει, γαληνεύει. Sic manet gloria justi. "Ισως ô καλύτερος τίτλος 
γιά τή δυνατή καί πλούσια προσωπικότητά του είναι: Ό μεγάλος 
μνσταγωγός διδάσκαλος.
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