ΘΑΝΑΤΟΣ Η. ΤΖΑΘΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει την
απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου και αγωνιστή της Εθνικής
Αντίστασης, Ηρακλή Τζάθα, που πέθανε χθες έπειτα από μακρά
ασθένεια σε ηλικία 81 ετών.
Ο Ηρακλής Τζάθας γεννήθηκε στην Οιχαλία Μεσσηνίας το 1919. Από
νεαρός φοιτητής της Νομικής του Πανεπιστημίου της Αθήνας
συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα κατά της 4ης
Αυγούστου. Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο και από τις αρχές του
1943 εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ Πελοποννήσου ως καπετάνιος του 6ου
Συντάγματος.
Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας δημοσιογραφεί στην απογευματινή
εφημερίδα του ΕΑΜ “Ελεύθερη Ελλάδα”. Το 1947 συλλαμβάνεται και
φυλακίζεται στο Γεντί Κουλέ, στου Αβέρωφ και στα Βούρλα.
Το 1951, αφού αποφυλακίζεται από τη Μακρόνησο συνεχίζει τη
δημοσιογραφία στις εφημερίδες, “Δημοκρατική”, “Ημέρα”,
“Ανεξάρτητος Τύπος” και “Αυγή”. Είναι από τους πρώτους
δημοσιογράφους της Δύσης που ως απεσταλμένος της “Αυγής”
επισκέπτεται την Κούβα, μετά τη νίκη του Φιντέλ Κάστρο, στις
αρχές της δεκαετίας του ’60. Ακολούθησαν αποστολές του στη
Σοβιετική Ενωση και στις τότε σοσιαλιστικές χώρες.
Το 1967 ο Ηρακλής Τζάθας συλλαμβάνεται από τη χούντα και
εκτοπίζεται στο στρατόπεδο στο Λακί της Λέρου όπου κρατείται
ως το τέλος του ’70, αποφυλακίζεται με τη Γενική Αμνηστία και
συνεχίζει τη δημοσιογραφία στις εφημερίδες “Ακρόπολη”, στην
“Εξπρές” ως αρχισυντάκτης, ενώ μετά τη μεταπολίτευση (1974)
εργάζεται στην “Καθημερινή” και ως αρχισυντάκτης στην
εφημερίδα “Τα Νέα”.
Το 1981 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο “Ιπεκτσί” και το 1991 με
το βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου
Βασ. Μπότση.

Στη συγγραφική του δράση περιλαμβάνονται δύο βιβλία, το πρώτο
με εντυπώσεις από την Κούβα και το δεύτερο με τίτλο “Τα
ανθρώπινα”.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος
συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον φίλο και
εξαίρετο συνάδελφο, ο οποίος διακρίθηκε σ΄ όλη του τη ζωή για
τους κοινωνικούς του αγώνες και υπηρέτησε την ελληνική
δημοσιογραφία με ευθύνη, αρετή, ήθος και αγωνιστικότητα.
Η κηδεία του Ηρακλή Τζάθα θα γίνει αύριο, Τετάρτη 19 Απριλίου,
το απόγευμα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Οιχαλία
Μεσσηνίας.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, τα χρήματα να
κατατεθούν για το “Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας Αμπντί Ιπεκτσί”.

