Σύντομο Βιογραφικό
Κώστας Χατζιδάκης
Συγγραφέας – Δημοσιογράφος
Ξεκινάει με το Πάντειο πανεπιστήμιο και αξιοποιεί μια πρόσκληση για Έφεδρος
αξιωματικός της Αεροπορίας και διευθυντής Τύπου εκεί. Απολυόμενος, αρχίζει
τους πολιτικούς του αγώνες με την ένωση Κέντρου και μετά το '67 δουλεύει
στην αντίσταση. Στα ταξίδια του έξω, επισκέπτεται συχνά ως σύνδεσμος, τον Π.
Βαρδινογιάννη, Α. Παπανδρέου, Κώστα Ανδρειόπουλο .
Το 1971 συλλαμβάνεται από την χούντα, βασανίζεται και η σύλληψή του
αναφέρεται στα τότε πρωτοσέλιδα. Κλείνουν τα γραφεία του και του αφαιρούν
το διαβατήριο. Καταστρέφεται οικονομικά και επαγγελματικά και μένει άνεργος.
Το 1973 γράφει το πρώτο αντιδικτατορικό βιβλίο του «Οι Μεν και οι Δε». Μόνο
το 1974 του επιστρέφεται το διαβατήριο. Ακολουθούν άλλα εννέα βιβλία του, τα
μισά πολιτικά, τα οποία και κάνουν επανεκδόσεις. (σημαντικότερα, Καφέ
Βυζάντιο, Μια Αλλαγή που ναυαγεί, Ο Ανδρέας κι εγώ, Οι χυδαίοι στην
εξουσία, Θεία Γυναίκα, Απαγορευμένα κείμενα, Οι Παρεξηγημένοι, Γυμνή
Γυναίκα, κ.ά.). Το 1984 του απονέμεται κρατική διάκριση για τον αντιστασιακό
του αγώνα. Τον ίδιο χρόνο εκδίδει επί τετραετία το περιοδικό «ΕΠΙ».
Στις χίλιες επτακόσιες εβδομαδιαίες εκπομπές του στην ιδιωτ. Τηλεόραση από το
1992 μέχρι και σήμερα, τον τιμούν σαν καλεσμένοι του σημαντικότατες
προσωπικότητες. ( Άννα Συνοδινού, Μανώλης Γλέζος, Άννα Σικελιανού,
Γιάγκος Πεσμαζόγλου, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, Φώτης Κουβέλης, Μιχάλης
Κατσαρός, Ελένη Καζαντζάκη, Τάσος Νεράντζης, Βύρων Πολύδωρας, Τάσος
Αθανασιάδης, Παναγούλης, Θεοδωράκης, Βενιζέλος, Πασαλάρης, Κρητικός,
Καρατζαφέρης, Αβραμόπουλος κ.α. Επίσης ο μεγάλος Γάλλος φιλόσοφος και
συγγραφέας Ροζέ Γκαρωντύ κατ’ αποκλειστικότητα!
Με την ΕΡΤ βρίσκεται σε διαρκή κόντρα θεωρώντας ότι εκεί «εισάγονται» μόνο
πρόσωπα κομματικών τοποθετήσεων με αποστολή να λιβανίζουν το
κατεστημένο και να διαβάζουν ως γνωστόν… υπηρεσιακά σημειώματα
εντολέων τους και ότι η μάχη έξω από τα δόντια γίνεται μόνο στην ελεύθερη
τηλεόραση.
Το 1998 Ιδρύει την Εταιρεία Υπεράσπισης Αξιών, την οποία τιμούν ως μέλη, η
Άννα Συνοδινού, ο τ. Πρόεδρος Δημοκρατίας Μιχ. Στασινόπουλος, ο τ.
Πρωθυπουργός Ιωάννης Γρίβας κ.α. Το 2000 γίνεται Πρόεδρος της ΕΥΑ.
Σήμερα, ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του, συνεργάζεται και με τις
εκδόσεις «Δρόμων» όπου έχει ήδη εκδοθεί και κυκλοφορεί το βιβλίο του «Οι
Παρεξηγημένοι, Ροζέ Γκαροντύ – Νίκος Καζαντζάκης» ενώ ετοιμάζονται δύο
ακόμη βιβλία του…

