Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Ο κόσμος του Τύπου, των Γραμμάτων, των Τεχνών και του
Πολιτισμού νιώθει φτωχότερος με την Απουσία του Χρήστου
Λαμπράκη.
Ο τελευταίος των παραδοσιακών εκδοτών, που στο πρόσωπό του
συνδύαζε τον εκδότη, τον δημοσιογράφο, τον λόγιο και αποτέλεσε
μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον τομέα της ενημέρωσης
επί 50 και πλέον χρόνια, έχασε σήμερα τη μάχη για τη ζωή σε
ηλικία 75 ετών.
Ο Χρήστος Λαμπράκης, γεννημένος στην Αθήνα το 1934, αρχικά
εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Το Βήμα» από το
1954 έως το 1957, οπότε, μετά το θάνατο του πατέρα του Δημήτρη
Λαμπράκη, ανέλαβε τη διοίκηση και τη γενική διεύθυνση του
Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ).
Από το 1970, που ο ΔΟΛ έγινε Ανώνυμη Εταιρία, ανέλαβε τη θέση
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το 1989, σε συνεργασία με την «Πήγασος Α.Ε.», τη «Γενική
Εκδοτική Ελλάδος-Μεσημβρινή Α.Ε.», την «Χ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε.»
και «Καθημερινή Α.Ε.», ίδρυσε την εταιρία «Τηλέτυπος Α.Ε.»,
επιχειρηματικό φορέα του Mega Channel .
Ωστόσο, πεδίο δράσης του εκλιπόντος δεν αποτέλεσε μόνο ο
εκδοτικός χώρος αλλά και ο χώρος του πνεύματος και της
μουσικής, όπου βρήκε τη δική του στέγη το 1991 στο μουσικό
κέντρο διεθνών διαστάσεων, το Μέγαρο Μουσικής, «τέκνο» των
Φίλων της Μουσικής.
Την ίδια χρονιά ο Χρήστος Λαμπράκης δημιούργησε το «Ίδρυμα
Μελετών Λαμπράκη», έναν κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό, Οργανισμό
με τον υψηλό στόχο «να διαμορφώσει τον ανανεωτικό πυρήνα

μελετών και σχεδιασμού ανάπτυξης
προτεραιότητας για την Ελλάδα».
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Στη συνέχεια, επεκτάθηκε σε δραστηριότητες, όπως: την παιδεία,
την πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον κ.α., που σήμερα
αναγνωρίζεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ως σημαντικός
πρωτοποριακός ερευνητικός φορέας νέων ιδεών.
Το 1997 ήταν ο πρώτος εκδότης που πέρασε τα έντυπά του στην
ηλεκτρονική ενημέρωση και δύο χρόνια αργότερα δημιούργησε τη
μεγάλη ηλεκτρονική πύλη  in . gr .
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του Χρήστου
Λαμπράκη, του διακεκριμένου εκδότη, με την προσήλωση στα
δημοκρατικά ιδεώδη και την αλήθεια.
Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Χρήστο Λαμπράκη θα ψαλλεί την
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου, από το ’ Νεκροταφείο Αθηνών, ώρα
13:00.
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