Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ι.
Αγγελόπουλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη
τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Ι. Αγγελόπουλο, ο οποίος «έφυγε» από
τη ζωή χθες Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 77 ετών.
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Μετά
το πέρας των γυμνασιακών του σπουδών, σπούδασε Αρχιτεκτονική
στο Παρίσι, στην Ecole Speciale D’Architecture, όμως, στο
τρίτο έτος της φοίτησης οικογενειακοί λόγοι τον ανάγκασαν να
επιστρέψει στην Ελλάδα. Το 1968, μετά από εισαγωγικές
εξετάσεις, γράφτηκε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών
από όπου ανακηρύχθηκε πτυχιούχος το 1975. Την περίοδο
1975-1976 έκανε την άσκησή του σε δικηγορικό γραφείο της
Αθήνας, όμως δεν έδωσε τις σχετικές εξετάσεις για την απόκτηση
της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, καθώς τον
κέρδισε η δημοσιογραφία.
Τον Απρίλιο του 1976 άρχισε να εργάζεται στην εφημερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ως αρθρογράφος διεθνών θεμάτων και συντάκτης του
μεταφραστικού τμήματος. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το
διπλωματικό και το πολιτικό ρεπορτάζ ενώ συνέχισε να
αρθρογραφεί στην εφημ, «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» έως το 1977, στην «ΠΡΩΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», το 1978, στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 1981-1988 και
στην «ΠΡΩΤΗ» 1988-1989. Αμέσως μετά, επέστρεψε στην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», όπου παρέμεινε επί μακρόν και ανελίχθηκε στις
θέσεις του αρχισυντάκτη και του διευθυντή της εφημερίδας
(2004-2006).
Υπήρξε συνεκδότης της εφημερίδας «Το Ποντίκι» (1980-1990) και
δίδαξε (1992-1996) ανάγνωση της πολιτικής επικαιρότητας στο
εργαστήριο του θεατρικού Οργανισμού «Εστία».
Από το 1988 έως το 1989 ήταν σχολιαστής του ραδιοφωνικού
σταθμού «902 Αριστερά στα FM» και από το 2003 έως το 2004 ήταν

ραδιοφωνικός σχολιαστής στον «ΣΚΑΙ». Υπήρξε, επίσης,
αρθρογράφος της εφημ. «Ο Κόσμος του Επενδυτή» και είχε
συνεργαστεί με το ραδιόφωνο της ΝΕΤ.
Τέλος, διετέλεσε συνεργάτης της εφημερίδας «Παραπολιτικά»,
κυρίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ έχει συγγράψει το
βιβλίο: «Οι άρχοντες της παρακμής».
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος υπήρξε ένας αξιόλογος πολιτικός
συντάκτης και αρθρογράφος. Ήταν καλλιεργημένος, με ευρύτητα
πνεύματος, ψύχραιμος, έμπειρος και έγκυρος σχολιαστής της
ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους
του και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο, που τίμησε τη
δημοσιογραφία, από θέσεις ευθύνης, με το ήθος και τη συνέπειά
του.
Η κηδεία του Κωνσταντίνου Ι. Αγγελόπουλου θα τελεστεί την
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, στις 16.30’ από τον Ι.Ν. Αγ.
Τίτου, στο Ηράκλειο Κρήτης.
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