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Το Διοικητικό Συμβούλιο με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει το θάνατο
του βετεράνου δημοσιογράφου, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης,
δημιουργού και διευθυντή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και του
Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ, Παναγιώτη Πατρίκιου.
Ο Παναγιώτης Πατρίκιος, αθόρυβα, όπως έζησε, έφυγε χθες από
κοντά μας πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών.
Γεννημένος το 1911, στα Μαρκαντωνάτα, Φισκάρδου Κεφαλονιάς, σε
μικρή ηλικία μετακόμισε στον Πειραιά και αφού φοίτησε στην
Ιόνιο Σχολή και στο Τρίτο Γυμνάσιο Πειραιά γράφτηκε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τη δημοσιογραφική του καριέρα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1940
από την εφημερίδα «Κοινωνία» και από το 1944 εργάστηκε στον
«Ριζοσπάστη», στην «Ελεύθερη Ελλάδα», στην «Προοδευτική
Αλλαγή» και για πολλά χρόνια στην «Ελευθερία» ως συντάκτης
ύλης, μέχρι που έκλεισε στις 21 Απριλίου 1967. Σποραδικά
εργάστηκε και στον περιοδικό Τύπο.
Μετά το κλείσιμο της «Ελευθερίας» αφιερώθηκε στη δημιουργία
και την οργάνωση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της
ΕΣΗΕΑ, που αποτέλεσε έργο ζωής για αυτόν. Ανέδειξε την
Βιβλιοθήκη της Ενώσεως, όπως λένε οι ιστορικοί, ως Βιβλιοθήκη
των τεσσάρων αιώνων, συγκεντρώνοντας δωρεές επιφανών
συναδέλφων δημοσιογράφων, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιμα σπάνια
βιβλία και έγγραφα του αγώνα του Εικοσιένα και του παράνομου
Τύπου της Εθνικής Αντίστασης στη Βιβλιοθήκη αυτή. Πρόκειται
για έναν μεγάλο και ανεκτίμητο θησαυρό, που με επιμονή,
υπομονή, γνώση και συνεχή προσπάθεια συσσώρευσε ο Παναγιώτης
Πατρίκιος.
Επιμελήθηκε την έκδοση τριών βιβλίων της ΕΣΗΕΑ αλλά και άλλων
εκδόσεών της και οργάνωσε τρεις μεγάλες υποδειγματικές
εκθέσεις της σε όλη την Ελλάδα, για τις πτυχές της Ιστορίας

του Έθνους, μέσα από ντοκουμέντα παλαιών φυλλαδίων και
εφημερίδων, άρθρων και γελοιογραφιών. Για όλη του αυτήν την
προσφορά ποτέ δεν επιδίωξε προσωπική προβολή και οφέλη.
Υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και για την
αντιστασιακή του δράση στη διάρκεια της Κατοχής βρέθηκε στην
εξορία, εκτοπισμένος στη Μακρόνησο και στον Αη Στράτη.
Ανθρωπος χαρούμενος, συνετός, πράος και μειλίχιος, αγαπητός
στους συναδέλφους, έτοιμος να προσφέρει από όποιο μετερίζι και
αν βρέθηκε.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος
συλλυπείται τις δύο κόρες του και αποχαιρετά τον φίλο και
πολύτιμο συνάδελφο, ο οποίος διακρίθηκε σε όλη του τη ζωή για
τους κοινωνικούς του αγώνες και υπηρέτησε την ελληνική
δημοσιογραφία με ήθος ευθύνη και αρετή.
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου, στις 5 το
απόγευμα, από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στο
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
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