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Ol ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΥ
Στον Καθηγητη Χρίστο Πατρινελη

τοϋ Σταύρου Θ. Άνεστίδη

Τον καδηγητή Χρίστο Πατρινελη πρωτογνώρισα στο στάδιο των με
ταπτυχιακών μου σπουδών. Όταν ό καδηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρο- 

μηλίδης άποδέχδηκε να άναλάβει την έποπτεία μου ώς ύποψήφιου 
διδάκτορα για τη μελέτη τοϋ βίου κα'ι της σκέψης τοϋ Μανουήλ Γεδεών, τον 
Χρίστο Πατρινέλη εισηγήδηκε κατά πρώτον ώς μέλος της συμβουλευτικής 
επιτροπής. Ό καδηγητης Πατρινέλης ήταν ό βαδύς γνώστης τής πνευμα
τικής ιστορίας τοϋ νεότερου έλληνισμοϋ κα'ι έγώ μαδητευόμενος στο 
άχανές αυτό γνωστικό κα'ι έρευνητικό πεδίο. Προπαίδειά μου βεβαίως το 
πολυσχιδές κα'ι μεγάλης πληροφοριακής έμβέλειας έργο τοϋ Μανουήλ 
Γεδεών, το όποιο συναποτελεΐται κυρίως άπό δημοσιεύματα κατεσπαρ- 
μένα σε έφημερίδες κα'ι περιοδικά. Έως το τέλος τής ζωής του, ό Μέγας 
Χαρτοφύλαξ τής Μεγάλης τοϋ Χριστοϋ Εκκλησίας δημοσίευσε «δια- 
τριβάκια» σε παραπάνω άπό έξήντα ήμερήσια κα'ι περιοδικά έντυπα, είτε 
ώς εκδότης τους είτε ώς άπλάς συνεργάτης, ενώ το σύνολο τών δημο
σιευμάτων του ξεπερνά τούς έπτακόσιους πενήντα τίτλους.

Υπήρξα τυχερός. Στη μακρά κα'ι επίπονη πορεία άναμέτρησης με 
το έργο τοϋ Μανουήλ Γεδεών άπέφυγα τις άμηχανίες κα'ι τις άσκοπες 
περιπλανήσεις χάρη στην άποτελεσματική πλοήγηση κα'ι τη σταδερή 
σηματοδότηση πού παρείχε ή «Αναλυτική άναγραφή τών δημοσιευμάτων 
Μανουήλ Γεδεών», μία σχολιασμένη άποδελτίωση τήν όποια είχε έκπο- 
νήσει μέ τήν άφοσίωση, τήν πειδαρχία, τή μεδοδικότητα καί τήν ένδελέ- 
χεια άλλων έποχών ό Χρίστος Πατρινέλης.Έτσι, βρέδηκα άπό τήν αρχή 
εφοδιασμένος μέ ένα άνεκτίμητο έργαλεΐο διάνοιξης κα'ι οργάνωσης τοϋ 
μεγάλου δησαυροφυλακίου τοϋ γεδεωνικοΰ corpus. Αυτή ύπήρξε ή πρώτη 
μου όφειλή στον καδηγητή Χρίστο Πατρινέλη. Υπάρχουν βεβαίως κα'ι οί 
έπόμενες κα'ι μείξονες.



28 Σταύρος Θ. Ανεςτιλης

Ή επικοινωνία κα'ι ή συνεργασία μου με τον Χρίστο Πατρινέλη 
συνεχίσθηκε κα'ι στη μετά το 1994 έρευνητική μου διαδρομή στο Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών. Σε δλη αυτή την περίοδο κα'ι έως τη μετάστασή 
του «έν τώ χορώ τών δικαίων», ό καθηγητής Πατρινέλης παρέμεινε για 
μένα στή δέση του συμβούλου καθηγητή, δπως τον πρωτογνώρισα στις 
διδακτορικές μου σπουδές. Νουθεσίες του θεωρώ:

Τήν άγάπη του για τα βιβλία κα'ι τή συνεχή άναξήτηση πηγών.
Τήν άκαταπόνητή του χειρωνακτική εργασία ως ιστορικού.
Τήν άπέχθειά του προς το ύφος κα'ι τήν έπαρση τού διανοουμένου.
Τήν προσήλωσή του στήν ένδομύχως άπαιτούμενη κα'ι ηθικά συνεπή 

θητεία στή λογιοσύνη, αυστηρή με τον έαυτό της κα'ι τις άρχές της κα'ι 
άδογμάτιστη.

Τήν άπλότητα κα'ι τούς ευγενικούς του τρόπους.
Τή γήινη κα'ι ανθρώπινη συμπεριφορά του, ποτέ άκατάδεκτη κα'ι άλα- 

ξονική.
Κα'ι άσφαλώς τήν έμφυτη προσήνεια κα'ι τή φιλοξενία πού τον καθιστού

σαν συμπαραστάτη τών φοιτητών κα'ι τών νέων έπιστημόνων.
Ή ψυχή μας γίνεται πλουσιότερη μέ τήν έπισήμανση τών οφειλών μας σε 

ιδιαίτερους άνθρώπους.
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