
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη, σε συνεργασία με 

το Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη Ρουστίκων «Ανέστης και Μανόλης 

Αναγνωστάκης» Δήμου Ρεθύμνης, την ΚΕΔΗΡ, τον Δήμο Ρεθύμνης, την Περιφέρεια 

Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρουστίκων, 

διοργανώνει την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 (ώρα 8.00 μ.μ.) στα Ρούστικα μια 

βραδιά αφιερωμένη στο έργο του ποιητή Τίτου Πατρίκιου. 

Ποιητής, πεζογράφος και μεταφραστής, ο Τίτος Πατρίκιος (γενν. 1928), 

διαρκώς ενεργός ως πολίτης, ανήκει στην ίδια γενιά με τον Μανόλη Αναγνωστάκη 

και έχει βιώσει έντονα την πολύπαθη εποχή των «δύσκολων καιρών», της ατομικής 

και συλλογικής δοκιμασίας. Με αδιάλειπτη και πυκνή παρουσία στα γράμματά μας 

από το 1943 μέχρι και σήμερα, ο Τίτος Πατρίκιος έχει βραβευτεί για το σύνολο του 

έργου του με το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας (1994) και το Βραβείο της 

Ακαδημίας Αθηνών (2008) και έχει πλέον καταξιωθεί ως ένας από τους 

σημαντικότερους ποιητές της μεταπολεμικής και της σύγχρονης μας ποίησης, ενώ τα 

βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Με το έργο του έχουν ασχοληθεί 

έγκριτοι μελετητές, κριτικοί και πανεπιστημιακοί, όπως ο Δ. Ν. Μαρωνίτης και ο 

Δημήτρης Ραυτόπουλος, και τα ποιήματά του προσελκύουν εξακολουθητικά το 

ενδιαφέρον των ηλικιακά νέων αναγνωστών και επιστημόνων. 

Στην εκδήλωση του Ομίλου, εκτός από τον ίδιο τον Τίτο Πατρίκιο, θα μιλήσουν 

για το έργο του ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, με θέμα «Τίτος 

Πατρίκιος: από την πολιτική και την Ιστορία στον έρωτα και την ποίηση», και ο 

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Ευριπίδης Γαραντούδης, με θέμα 

«Τίτος Πατρίκιος και Μανόλης Αναγνωστάκης: εκλεκτικές συγγένειες». 

Την εκδήλωση συντονίζει ο Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου. 

 

Η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γιώργου Σταυρουλάκη, των 

επιχειρήσεων Sentido Pearl Hotels και του Συνεταιρισμού Καταναλωτών (Συν.Κα. Super 

Markets). 

Ο Πρόεδρος του Ομίλου 

Αλέξης Πολίτης 


