
 

Η ΕΠΗΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΣΑ ΣΟΝ ΔΑΚΑΛΟ 

ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΠΟΡΟ ΤΝΑΔΕΛΦΟ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

ΠΟΣΗ ΣΡΑΣΙΚΗ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΕΠΗΣ, μαηί με όλθ τθν ελλθνικι δθμοςιογραφικι 

οικογζνεια, εκφράηει τθν βακιά του κλίψθ για τθν απϊλεια του μεγάλου δάςκαλου τθσ 

δθμοςιογραφίασ, δθμιουργοφ, ςυγγραφζα και από τα παλαιότερα μζλθ τθσ ΕΠΗΣ 

Παναγιϊτθ (Πότθ) τρατίκθ. 

Ο Πότθσ τρατίκθσ γεννικθκε και μεγάλωςε ςτο Κοπανάκι Σριφυλλίασ το 1926.  

Ανιςυχο πνεφμα από νωρίσ, άρχιςε να χτυπά τθν πόρτα ςτα περιοδικά τθσ εποχισ. Με 

τθν επιμονι του, κατάφερε να γνωριςτεί με ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ του Σφπου, όπωσ ο 

τζλιοσ Ανεμοδουράσ, ο Απόςτολοσ Μαγγανάρθσ, ο Νίκοσ Θεοφανίδθσ, ο Γιάννθσ 

Μαρισ, κ.α. και ξεκίνθςε να εργάηεται ςτον εκδοτικό χϊρο, τον οποίο λάτρευε από παιδί. 

Η αρχι ζγινε με τισ μεταφράςεισ που ζκανε για τα περιοδικά «Χτυποκάρδι» και «Σραςτ 

του γζλιου», ενϊ δοφλεψε και ςτθν παραγωγι του «Μικροφ Ήρωα». Ακολοφκθςε θ 

«Μάςκα», του Απόςτολου Μαγγανάρθ ςτθν οποία εργάςτθκε αρχικά ςαν διορκωτισ 

κειμζνων, όμωσ αργότερα μετζφραηε αςτυνομικά και γουζςτερν διθγιματα. 

 Ακολοφκθςαν οι ςυνεργαςίεσ του με διάφορα μεγάλα περιοδικά τθσ εποχισ όπωσ 

«Ρομάντςο», «Πρϊτο», «Θεατισ», «Γυναίκα», «Φανταςία», «Ελλθνίδα», «Πάνκεον», 

«Βεντζττα», ενϊ αςχολικθκε πολφ και με τθ μετάφραςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

Σο 1962  μαηί με τον φίλο του και ςχεδιαςτι, Θζμο Ανδρεόπουλο δθμιοφργθςαν το 

κρυλικό περιοδικό «Μικρόσ ερίφθσ». Η επιτυχία του περιοδικοφ αυτοφ, του οποίου τα 

κείμενα υπζγραφε ςαν «Κϊςτασ Φωτεινόσ», ιταν τζτοια που «ανάγκαςε» τουσ δφο 

ςυνεταίρουσ να προχωριςουν ςτθν ζκδοςθ και ενόσ δεφτερου περιοδικοφ με τουσ ίδιουσ 

ιρωεσ. Ζτςι γεννικθκε ο «Μικρόσ Καουμπόυ». 

Σαυτόχρονα κατάφερε να αποκτιςει τα δικαιϊματα για τθν ελλθνικι ζκδοςθ ενόσ 

επιτυχθμζνου ξζνου κόμικ,  του «Λοφκυ Λουκ». Λίγα χρόνια αργότερα κα ιδρφςει τον 

Εκδοτικό Οίκο Αδελφοί τρατίκθ, ςε ςυνεργαςία με τα αδζλφια του Πζτρο και Χριςτο.  

Σον Ιοφνιο του 2006 τιμήθηκε από την ΕΠΗΣ για την προςφορά του, ενϊ ζνα χρόνο 

αργότερα (Ιοφνιοσ 2007), το Κδρυμα Προαγωγισ Δθμοςιογραφίασ Ακαναςίου Β. Μπότςθ 

τον τίμθςε για τθν επιτυχθμζνθ διαδρομι του ςτον Περιοδικό Σφπο, αλλά και για το 

ςυγγραφικό και μεταφραςτικό του ζργο. 

Δεν κα ξεχάςουμε τον απλό και άνκρωπο, τον αδζκαςτο δθμοςιογράφο, τον καλό, 

εργατικό ςυγγραφζα, τον ςεμνό φίλο Πότθ τρατίκθ που μασ ενζπνεε με το πρωτοπόρο 

ζργο του, τθν παρουςία του, τισ γνϊςεισ, τισ ςυμβουλζσ, τθν αγωνιςτικότθτά του. 

Σο Δ.. τθσ ΕΠΗΣ, μαηί με όλουσ τουσ Ζλλθνεσ δθμοςιογράφουσ, εκφράηει τα ειλικρινι 

τθσ ςυλλυπθτιρια ςτθν οικογζνειά του και αποχαιρετά, αποδίδοντασ τον μζγιςτο φόρο 

τιμισ, τον μεγάλο δάςκαλο, τον άξιο ςυνάδελφο που ςφράγιςε με το πρωτοπόρο ζργο 

του μια νζα εποχι ςτον εικονογραφθμζνο περιοδικό Σφπο και τθν ελλθνικι 

δθμοςιογραφία. 

Σο Δ.. τησ ΕΠΗΣ 


