ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΛΕΩΝ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με βαθιά οδύνη
την απώλεια του εκλεκτού μέλους της και συναδέλφου Λέοντα
Καραπαναγιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 74 ετών.
Ο Λέων Καραπαναγιώτης, γεννημένος το 1931 στην Αθήνα, ήταν
γιος του Βύρωνα Καραπαναγιώτη επί σειρά ετών βουλευτή Λέσβου
των Φιλελευθέρων και υπουργού των Κυβερνήσεων στις δεκαετίες
του ’30 και ’40.
Ο Λέων βρέθηκε μαζί με τους γονείς του στο Κάιρο στη διάρκεια
της Κατοχής και η ιδιαίτερη γυμνασιακή μόρφωση που έλαβε στα
σχολεία του Αιγυπτιωτικού Ελληνισμού, αποτέλεσε σταθερή βάση
σε όλη τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή του.
Ο Λέων Καραπαναγιώτης ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του
σταδιοδρομία στο «ΒΗΜΑ» το 1956, μόλις επέστρεψε στην Αθήνα
ύστερα από λαμπρές σπουδές στην Ελβετία και στη Γαλλία σε
θέματα πολιτικών και οικονομικών επιστημών.
Νεαρός δημοσιογράφος πέρασε πολύ γρήγορα στο διπλωματικό
ρεπορτάζ, ένα είδος σχεδόν άγνωστο εκείνη την εποχή και φυσικά
διέπρεψε αμέσως. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ευάγγελου
Αβέρωφ: «Λέων, εσύ καθιέρωσες αυτό το είδος στην Ελλάδα».
Η ενασχόλησή του με το πολιτικό ρεπορτάζ δεν άργησε και στα
μέσα της δεκαετίας του 1960 είναι πλέον προσωπικότητα στον
τότε «κλειστό κύκλο» του πολιτικού ρεπορτάζ, ενώ από το 1961
είναι ήδη τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
Ο Καραπαναγιώτης, ρεπόρτερ, συντάκτης, αναλυτής και σχολιαστής
της καθημερινής ειδησεογραφίας εκτιμούσε, συνδύαζε
πληροφορίες, αξιολογούσε την προέλευσή τους και ως μανιώδης
αναγνώστης ξένων εφημερίδων και πολιτικών περιοδικών, σε μια
εποχή που αυτά ήταν δυσεύρετα στην Αθήνα, δεν είχε δυσκολία να
τοποθετεί τις ελληνικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στο
διεθνή ορίζοντα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις που

μια κίνηση στο διεθνή χώρο μπορούσε να επηρεάσει τα ελληνικά
πράγματα.
Τον Σεπτέμβριο του 1963 ο Καραπαναγιώτης αναλαμβάνει
Διευθυντής Σύνταξης στο «ΒΗΜΑ» με Διευθυντή τον Ανδρέα Δημάκο,
θέση την οποία διατηρεί ως τον Φεβρουάριο του 1973, οπότε
αναλαμβάνει Διευθυντής της ίδιας εφημερίδας και τον Αύγουστο
του 1974, με τη μεταπολίτευση, εκδότης της.
Στο διάστημα αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα της εφημερίδας και
το περιεχόμενό της και το «ΒΗΜΑ» αποτελεί την έγκυρη
καθημερινή εφημερίδα της μεταπολιτευτικής δημοκρατικής
παράταξης.
Τον Απρίλιο του 1982 αναλαμβάνει Διευθυντής στα «ΝΕΑ», ύστερα
από την υπουργοποίηση του Γιάννη Καψή, μέχρι τότε Διευθυντή
στην ίδια εφημερίδα. Στη θέση αυτή ο Λέων Καραπαναγιώτης
παραμένει επί 20 χρόνια οδηγώντας την εφημερίδα σε συνεχείς
δημοσιογραφικές επιτυχίες και αποκαλύψεις, καθιερώνοντάς την
στην πρώτη θέση κυκλοφορίας των απογευματινών εκδόσεων.
Το 2002 αποσύρεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»
και αναλαμβάνει εκδότης της, ενώ ταυτόχρονα εκλέγεται μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοσιογραφικού Οργανισμού
Λαμπράκη Α.Ε. και Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του.
Ως πριν από λίγα χρόνια ο Λέων Καραπαναγιώτης δίδασκε στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ. Διετέλεσε επανειλημμένα
μέλος αρκετών διοικητικών συμβουλίων πνευματικών ιδρυμάτων και
αισθανόταν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση που
είχε στο κοινό η Τηλεόραση της Βουλής, στο Δ.Σ. της οποίας
ήταν μέλος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ 4 ετών του απένειμε παράσημο
και περγαμηνή για τη συνεχή συνεισφορά του στην προώθηση της
ορθής ενημέρωσης και δύο Πανεπιστήμια τον ανακήρυξαν εταίρο
τους.
’νθρωπος ιδιαίτερα σεμνός και ευγενής, ο κορυφαίος έλληνας
δημοσιογράφος, διακρινόταν για την ευρυμάθεια του και τον
επαγγελματισμό του και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους
συναδέλφους του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τη σύζυγό του

Ελένη Βαλαωρίτη και τα παιδιά τους. Αποχαιρετά τον άξιο
συνάδελφο που με ευθύνη, συνέπεια και σεμνότητα υπηρέτησε την
ελληνική δημοσιογραφία, ανοίγοντας δρόμους στις νέες γενιές
των δημοσιογράφων που δίδαξε.
Η κηδεία του Λέοντα Καραπαναγιώτη θα γίνει την Τρίτη 10
Ιανουαρίου 2006 στις 2.45 το μεσημέρι από την εκκλησία του
Αγίου Λαζάρου στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.
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