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ΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ. – 

ΤΟΜΕΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

Μνημονεύοντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με αφορμή τα ενενήντα χρόνια από τη γέννηση και τα δέκα χρόνια 

από τον θάνατο του Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005), ο Τομέας Με-

σαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. και ο Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμή-

ματος Φιλολογίας του Παν. Κρήτης, εκπροσωπώντας τα Ανώτατα Ακαδη-

μαϊκά Ιδρύματα των δύο πατρίδων του, σχεδιάζουν να συνδιοργανώσουν 

τον Νοέμβριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη Ημερίδα με θέμα «Μνημονεύο-

ντας το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005)». Η Ημερίδα σχε-

διάζεται να επαναληφθεί και στην Κρήτη, στις αρχές Δεκεμβρίου του 

2015. Με δεύτερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για τις ακρι-

βείς ημερομηνίες της Ημερίδας. 

Επιθυμία της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να μετάσχουν στην Η-

μερίδα όσα μέλη των δύο Τομέων (αλλά και συνάδελφοι από τη Θεσσα-

λονίκη και την Κρήτη που έχουν ασχοληθεί με το έργο του τιμωμένου) 

θα ήθελαν να παρουσιάσουν εισηγήσεις που θα αναφέρονται στο έργο 

του Αναγνωστάκη (σε όλη την ευρύτητά του: ποίηση, σάτιρα, δοκίμιο, 

κριτική, επιφυλλιδογραφία, κείμενα που συμβάλλουν στον χώρο των ι-

δεών και του πολιτισμού). 
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Η Επιτροπή ενδιαφέρεται για την παρουσίαση της σχετικής θεματι-

κής και υπό το πρίσμα της σημερινής φιλολογικής έρευνας· για τον λόγο 

αυτό προτρέπει τους υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτη-

τές των δύο Τομέων που εκπονούν εργασίες για το έργο του Αναγνωστάκη 

να δηλώσουν συμμετοχή. 

Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα είκοσι λεπτά 

(20΄). 

Θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε έως και τις 15 Μαρτίου 

2015 το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην Ημερίδα. Η οριστικοποίη-

ση της συμμετοχής σας μπορεί να γίνει έως και τις 14 Ιουνίου 2015 

(επισυνάπτεται δελτίο). Για την επικοινωνία σας μπορείτε να χρησιμοποι-

είτε είτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους της Οργανωτικής Επι-

τροπής κ. Μιχ. Γ. Μπακογιάννη (mixalisb@lit.auth.gr) είτε την ταχυδρο-

μική διεύθυνσή του (Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας 

ΜΝΕΣ, Θεσσαλονίκη 54124). 

Λόγω της οικονομικής συγκυρίας, σας ενημερώνουμε ότι δεν είμα-

στε αυτή τη στιγμή σε θέση να δεσμευτούμε για την κάλυψη των δαπα-

νών μετακίνησης ή/και διαμονής των συμμετεχόντων. Ωστόσο, θα κατα-

βάλουμε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης πόρων· για το ζήτημα αυτό θα σας 

ενημερώσουμε στη δεύτερη ανακοίνωσή μας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

Πάνος Πίστας 

Γιάννης Δημητρακάκης 

Μιχ. Γ. Μπακογιάννης 
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