ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΑ
Μία εξέχουσα μορφή της δημοσιογραφίας και της πολιτικής ζωής
του τόπου, ο Τάκης Λαμπρίας, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο
σήμερα το πρωί σε ηλικία 75 ετών.
Ο δημοσιογραφικός κόσμος πενθεί. Έφυγε ένας από τους πιο
εκλεκτούς δημοσιογράφους, πρωτοπόρος, πραγματικός δάσκαλος, ο
οποίος άνοιξε νέους δρόμους, έφερε επανάσταση στο χώρο των
εφημερίδων, δίδαξε ήθος και ευπρέπεια και ανύψωσε τη
δημοσιογραφία. Βαθύς γνώστης των προβλημάτων του Τύπου,
συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία και την εξέλιξη στο χώρο του
Τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, μετά την πτώση της
δικτατορίας, το 1974, ως υφυπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Η κηδεία του Τάκη Λαμπρία θα γίνει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου στις
3.30 μ.μ. από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Τάκης Λαμπρίας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 και σπούδασε
νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Εργάστηκε από το 1953 ως συντάκτης στις εφημερίδες “Εμπρός”,
“Εστία” και “Ώρα” και από το 1960 έως το 1967 ήταν
αρχισυντάκτης του περιοδικού “Εικόνες”. Δημιουργός και
διευθυντής της εφημερίδας “ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ”, της Ελένης Βλάχου, από
το 1961 έως το 1967, που έκλεισε με την επιβολή της
δικτατορίας. Ήταν η εφημερίδα – σταθμός στην εξέλιξη του
ελληνικού Τύπου.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας αυτοεξορίστηκε στο Λονδίνο
και υπήρξε εκδότης και Διευθυντής του αγγλόφωνου
αντιδικτατορικού περιοδικού “Greek Report”. Στις 23 Ιουλίου
1974, επέστρεψε στην Αθήνα από το Παρίσι συνοδεύοντας τον
Κωνσταντίνο Καραμανλή, του οποίου ήταν στενός συνεργάτης.
Διετέλεσε Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και εκπρόσωπος Τύπου
της Κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, το 1974.
Υπήρξε βουλευτής της Ν.Δ. (1974-1977), Υφυπουργός Προεδρίας

(1974-77) και Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ (1977-81). Με την
επανέκδοση της εφημ. ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ανέλαβε τη Διεύθυνσή της από
το 1981 έως το 1983.
Ήταν ευρωβουλευτής της Ν.Δ. από το 1984 έως το 1999.
Ο Τάκης Λαμπρίας είχε δραστήρια συμμετοχή στα συνδικαλιστικά
πράγματα του Τύπου και από το 1964 έως το 1966 ήταν Πρόεδρος
της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου (Ε.Σ.Α.Τ.)
Ήταν μέλος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. από το 1977 και του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών, επίτιμος δημότης της πόλεως της Ρόδου και
επίτιμος δημότης της πόλεως των Αθηνών της GEORGIA των Η.Π.Α.
Πήρε μέρος σε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές (Η.Π.Α. Ευρώπη,
Ασία) και σεμινάρια.
Ενδεικτικά στη συγγραφική του δράση αναφέρονται τα έργα:
Μετάφραση και συμπλήρωση του τρίτομου Λεξικού των Κοινωνικών
Επιστημών της Unesco. Επιμέλεια της ελληνικής πολύτομης
“Επιστημονικής Βιβλιοθήκης Time-Life” Συγγραφέας βιβλίων:
“Στην Έπαλξη της Ευρώπης” για τα πρώτα πέντε χρόνια του στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. “Στη σκιά ενός μεγάλου – Μελετώντας 25
χρόνια τον Καραμανλή”, το 1989, “Κωνσταντίνος Καραμανλής –
Επίλεκτα κείμενα” το 1992 και “Καραμανλής, ο φίλος” το 1998.
Το συγγραφικό του έργο σφραγίστηκε με το τελευταίο υπέροχο
έργο “Η Ευρώπη φάντασμα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και
του αμερικανικού ηγεμονισμού”, το οποίο κυκλοφόρησε τον
Ιανουάριο του 2000, από τις Εκδόσεις Ποταμός.
Τελευταία δημόσια εμφάνιση του Τάκη Λαμπρία ήταν στην Βραδιά
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. στις 22 Ιανουαρίου
2001 για να τιμήσει μαζί με τον δημοσιογραφικό κόσμο τον
Ανδρέα Φραγκιά.

