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Από τις εκατόν πενήντα και πλέον μελέτες και γνωμοδοτήσεις του 
Χαράλαμπου Παπαστάθη, ένα μέρος περιλαμβάνεται στους συλλογικούς 
τόμους του ίδιου που τιτλοφορούνται: α) «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά 
Ανάλεκτα» (Θεσσαλονίκη 1999), όπου περιέχονται 22 μελέτες σχετικές 
με θέματα που σχετίζονται με την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευ-
ρύτερη περιφέρεια και πνευματική ακτινοβολία της Μακεδονίας και β) 
«Νομοκανονικές Μελέτες» (Τρίκαλα-Αθήνα 2009), όπου περιλαμβάνονται 
μελέτες και γνωματεύσεις του σχετικές με το εκκλησιαστικό και νομοκανο-
νικό δίκαιο, το οποίο ο Χ. Παπαστάθης δίδαξε και στα πανεπιστημιακά του 
μαθήματα (βλ. Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 22007).

Διακρίνουμε στις επιμέρους εργασίες του Χ. Παπαστάθη διάφορα 
πλαίσια, στα οποία εντάσσονται οι μελέτες του ανάλογα με τα ενδιαφέρο-
ντα και τους στόχους του συντάκτη τους: α) Μελέτες για τη Θεσσαλονίκη 
(τυπογραφεία, εκδόσεις, πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα), β) Μελέτες για 
το Άγιο Όρος και τη Μακεδονία, γ) Μελέτες για τις ελληνικές κοινότητες 
και την πνευματική ακτινοβολία του Ελληνισμού, δ) Μελέτες εκκλησιαστι-
κού, νομοκανονικού και εθιμικού δικαίου στη διαδρομή της ελληνικής ιστο-
ρίας και ιδίως στην Τουρκοκρατία, ε) Το επικρατήσαν δίκαιο σε διάφορες 
περιοχές του ελληνικού χώρου και στ) Μελέτες σχετικές με την αρχειακή 
έρευνα.

Το πλούσιο και πολύτιμο έργο του Χ. Παπαστάθη δεν εξαντλείται με την 
απαρίθμηση και τη γενική καταγραφή των δημοσιευμάτων του. Ούτε μπο-
ρεί κανείς να περικλείσει με μεμονωμένες κρίσεις τη γενικότερη δίψα του 
για την ιστορική έρευνα, τους προβληματισμούς του, την ανοιχτοσύνη του 
μυαλού του και τη γενναιοδωρία του. Η δυναμικότητά του τον οδήγησε στη 
δημιουργική φροντίδα να τυπωθούν ή να ανατυπωθούν έργα που συμβάλ-
λουν στην επιστημονική έρευνα, είτε ως διδακτορικές διατριβές που εντά-
χθηκαν στη σειρά που διηύθυνε (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, University 
Studio Press – Θεσσαλονίκη, τόμ. 1-3) είτε ως ουσιαστικές συμβολές, όπως 
π.χ. η Σειρά των Δημοσιευμάτων του Προγράμματος Επιστημονικής 
Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Πανεπιστημίου Σόφιας ή τα Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων, στο 
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG II (βλ. Θεσσαλονίκη και 
Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους – 18ος-20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη 
2000).

Η συμβολή του στο κριτικό έργο των Επιτροπών των ξενόγλωσσων 
επιστημονικών περιοδικών, Balkan Studies, Cyrillomethodianum, Daimon, 
Derecho y Religion και Hilandarski Zbornik, καθώς και των δικών μας, 
Ελληνικά, Μακεδονικά, Νομοκανονικά, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονικέων 
Πόλις, ήταν πάντα διακριτικώς καθοριστική στο πλαίσιο των δικών του 
εμπειριών και γνώσεων.
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Ο Χαράλαμπος Παπαστάθης δεν ήταν μόνο ένας «αναγεννησια-
κού τύπου» λόγιος και διανοούμενος. ήταν ο ξεχωριστός πολίτης της 
Θεσσαλονίκης αλλά και πολίτης του κόσμου. Ευρύτατος και ευρύχωρος 
νους, με σπάνια ψυχικά χαρίσματα, ανεξάντλητο χιούμορ αλλά και δια-
κριτική ευγένεια. Δημιούργησε και χάρηκε το έργο της δημιουργίας του. 
Ζώντας μέσα σε μια οικογένεια με πνευματική παράδοση, δημιούργησε 
ο ίδιος μια οικογένεια με συνέχεια στα γράμματα και την επιστήμη: από 
τη σύζυγό του Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη ως τα παιδιά του Ίλια και 
Κωνσταντίνο, το νήμα αυτής της παράδοσης παραμένει συνεχές. Η εκπλή-
ρωση «του κοινού χρέους» με την αναχώρησή του ήταν ένα πλήγμα για την 
οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του. Η απώλεια δεν είναι 
μόνο συναισθηματική· είναι απώλεια για τη Θεσσαλονίκη, απώλεια για τη 
χώρα και την επιστήμη μας.

Β. Κ. Κατσαρός

Δ. Νεκρολογίες
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ (30.3.1944-6.8.2012)1* 

Έφυγε από κοντά μας ένας ευπατρίδης της Ιστορίας του Δικαίου. 
Διακριτικά, χωρίς να προβάλλει την ούτως ή άλλως εντυπωσιακή παρου-
σία του, έζησε όλη τη ζωή του, και διακριτικά μας άφησε. Δεν δέχθηκε 
επισκέψεις στο νοσοκομείο για να μη μας επιβαρύνει με τις τάχα ασήμα-
ντες λεπτομέρειες της – στην πραγματικότητα – σοβαρής αρρώστιας του.

Ο Κώστας Πιτσάκης ήταν ο καλλιτέχνης της Ιστορίας του Δικαίου. 
Βιβλία έγραψε μόνο στα νιάτα του. Στα ώριμα χρόνια του όμως αφιερώ-
θηκε σε βασικά θέματα, στα οποία τον έθελγε η μινιατούρα. Οι εργασίες 
του είναι σωστό κέντημα. Δεν έβαζε την τελική στίξη, αν δεν ήταν βέβαι-
ος, ότι είχε εξαντλήσει κάθε πτυχή του θέματος, φθάνοντας κάποτε, με 
την ευρυμάθεια που τον διέκρινε, σε τολμηρούς συνδυασμούς. Έτσι, βα-
θιά θρησκευόμενος και πολύ φιλακόλουθος, όπως ήταν, συνταίριαξε τη 
λειτουργική και την υμνογραφία με την Ιστορία του Δικαίου.

Αυστηρός με τον εαυτό του, απαιτούσε την ίδια συνέπεια και από 
τους άλλους, μη συγχωρώντας τις «εκπτώσεις». Στις κρίσεις του όμως 
ήταν πάντοτε δίκαιος και αντικειμενικός.

Η ζωτικότητά του άφηνε όλους τους συναδέλφους κατάπληκτους. 
Δύο φορές τον έζησα να μετέχει συγχρόνως σε συνέδρια δύο γειτονικών 
πόλεων. Μία φορά στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, μία άλλη στον Βόλο 
και τη Χαλκίδα.

Ήταν μαχητικός και εφευρετικός. Δεν υποχωρούσε στις δυσκολίες, 
αλλά πάντα προσπαθούσε να βρει λύση. Κι όταν ακόμη πήγαιναν όλα 
στραβά, δεν τόπαιρνε κατάκαρδα, πρόθυμος να δει την κατάσταση από 
την ευτράπελή της πλευρά, με τα γνωστά σκωπτικά του σχόλια. Από 
αυτά δεν ξέφευγε κανένας μας. Θυμάμαι με πόση απόλαυση επέμενε να 
διηγείται, πώς του «χάλασα» ένα βιεννέζικο πρωινό, στην προσπάθειά 
μου να του γνωρίσω τις επιζώσες συμμαθήτριες του Φραγκίσκου Ιωσήφ.

Βρισκόταν στο επίκεντρο κάθε συνάθροισης επιστημονικής ή άλλης. 
Ζωντάνευε τα σεμινάρια της Δευτέρας με τις δήθεν απορίες του στον 
κάθε φορά ομιλητή και με τις καίριες παρατηρήσεις του. Στις φιλικές και 
άλλες συντροφιές σχολίαζε τα πάντα, κάποτε δηκτικά, αλλά πάντοτε με 
καλοσύνη, γιατί ο Κώστας Πιτσάκης είχε ένα ανεξάντλητο απόθεμα αγά-
πης για όλους.

* Αυτούσιο κείμενο του επικήδειου λόγου που εκφωνήθηκε στις 9 Αυγούστου 2012 μετά 
την εξόδιο ακολουθία.
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Κώστα, θα μας λείψεις. Πρώτιστα στην οικογένειά σου, αλλά και στη 
μεγάλη οικογένεια των βυζαντινολόγων και την κάπως μικρότερη των 
ιστορικών του Δικαίου, Ελλήνων και ξένων. Θα σε σκεφτόμαστε αδιάκο-
πα και με τα μάτια της ψυχής μας θα σε βλέπουμε να αναζητάς κάποια 
τελευταία έκδοση στις επουράνιες βιβλιοθήκες. Και πάνω απ’ όλα θα σ’ 
αγαπάμε.

                                                                                       

Σπύρος  Ν. Τρωιάνος

Σπύρος  Ν. Τρωιάνος
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