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Δελτίο Τύπου
Ειδική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον μαχητή της
δημοσιογραφίας Ηλία Δημητρακόπουλο πραγματοποιεί το Δ.Σ. του
Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ στις 20 Απριλίου και ώρα 6.30
μ.μ. στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, αίθουσα «Γ.
Καράντζα», α΄ όροφος).
Στην εκδήλωση αυτή, για την οποία είχε ενημερωθεί και ο ίδιος
πριν φύγει από τη ζωή, και είχε χαρεί ιδιαίτερα, θα μιλήσουν η
Χριστίνα Μουστακλή και ο Ροβήρος Μανθούλης.
Μετά τις ομιλίες θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Καιρός για
ήρωες» της Καλλιόπης Λεγάκη και του Άγγελου Κοβότσου.
Πρόκειται,
για την
κινηματογραφική συνάντηση του Ροβήρου
Μανθούλη με τον Ηλία Δημητρακόπουλο μέσα από την οποία περνά
η ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
Το 1943 ήταν ο νεότερος σε ηλικία κρατούμενος των κατοχικών
δυνάμεων στις Φυλακές Αβέρωφ. Μετά τον πόλεμο, έγινε πολιτικός

συντάκτης της «Καθημερινής». Στη συνέχεια υπήρξε πολιτικός και
διπλωματικός συνεργάτης του «Έθνους», της «Άθενς Ντέιλι Ποστ»
και πολιτικός συντάκτης της «Μακεδονίας». Επίσης διετέλεσε
ανταποκριτής των αμερικανικών περιοδικών «Τάϊμ» και «Λάϊφ»
καθώς και της εφημερίδας «Χέραλντ Τριμπιούν» της Ν. Υόρκης,
μέχρι της διακοπής της εκδόσεώς της. Διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην επιστροφή του Μακάριου από την εξορία του στις
Σεϊχέλες και στην εκλογική ήττα του Κ. Καραμανλή το 1963.
Με την επιβολή της δικτατορίας το 1967, κατέφυγε στη Δανία και
στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ανέπτυξε σημαντική αντιδικτατορική
δράση. Έγινε πολιτικός σύμβουλος του γερουσιαστή και υποψηφίου
προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μαγκόβερν, ενώ στο πλαίσιο της
αντιδικτατορικής του δραστηριότητας προσέγγισε επιφανείς
αμερικανούς πολιτικούς, όπως ο Τεντ Κένεντι κ.α. Ήταν δε αυτός
που αποκάλυψε τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας
του Νίξον από τον Τομ Πάπας και συνέλεξε στοιχεία για την
προσαγωγή του Κίσινγκερ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ως
βασικού υπόπτου για την τραγωδία της Κύπρου.
Μετά την κατάρρευση της Χούντας επέστρεψε στην Ελλάδα. Για την
προσφορά του τιμήθηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικα σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική
πρεσβεία στις ΗΠΑ. Παρόντες ήταν ο γερουσιαστής Μαγκόβερν, ο
βραβευμένος με Πούλιτζερ, Σέιμουρ Χερς, Κρίστοφερ Χίτσενς.
Έχει επίσης τιμηθεί με το μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης, καθώς
και με άλλα ξένα παράσημα.
Έχει συγγράψει το βιβλίο «Η Απειλή Δικτατορίας», το οποίο
εκδόθηκε τη δεκαετία του 1960 και τόνιζε τον κίνδυνο επιβολής
στρατιωτικού καθεστώτος.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι εδώ και λίγο καιρό ο Αμερικανός
δημοσιογράφος Τζέιμς Μπάρον έχει αναλάβει να γράψει τη
βιογραφία του, η οποία πρόκειται να εκδοθεί στις ΗΠΑ.
Είσοδος ελεύθερη.
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