Αύριο στις 11.00 η κηδεία του
Κώστα Μπατή
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
αποχαιρετά με θλίψη τον διακεκριμένο
αθλητικό δημοσιογράφο Κώστα Μπατή, ο
οποίος απεβίωσε το Σάββατο, 17
Οκτωβρίου, σε ηλικία 61 ετών, από
ανακοπή καρδιάς.

Ο Κώστας Μπατής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Ήταν πτυχιούχος
του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και διπλωματούχος
προπονητής καλαθοσφαίρισης πρώτης κατηγορίας.
Στην αρχή της επαγγελματικής του δράσης υπήρξε διακεκριμένος
καλαθοσφαιριστής και με την ιδιότητα αυτή κατέκτησε τέσσερα
Ελληνικά Πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.
Μόλις «κρέμασε τα παπούτσια του» ως αθλητής, εξελίχθηκε σε
έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της ελληνικής
μπασκετικής κοινότητας και συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίες
αθλητικές μεταδόσεις της ιδιωτικής τηλεόρασης, όταν αυτή έκανε
την εμφάνισή της στην χώρα μας.
Ως αθλητικός συντάκτης άρχισε να εργάζεται το 1986 στην
ιστορική εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ», όπου παρέμεινε έως το 1989.
Από το 1987 είχε αρχίσει μία συνεργασία με το Δημοτικό
Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πειραιά, το «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ». Το 1989
διέκοψε και τις δύο αυτές συνεργασίες, καθώς έγινε δεκτός στο
αθλητικό τμήμα του MEGA, στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1995.
Στη διάρκεια των έξι αυτών χρόνων, μετέδωσε ζωντανά πολλούς
αγώνες μπάσκετ, εκφώνησε δελτία ειδήσεων και έκανε πολλά
ρεπορτάζ.

Αμέσως μετά, δέχτηκε την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού
«ΑΝΤΕΝΝΑ» να γίνει ο βασικός παρουσιαστής των αθλητικών
ειδήσεων στο κεντρικό δελτίο, ενώ παράλληλα εξακολούθησε τις
ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ του ελληνικού
πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στον «ΑΝΤΕΝΝΑ»
παρέμεινε έως το 1999. Το 2000 ξεκίνησε η μακροχρόνια
συνεργασία του με την απογευματινή εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ», ενώ παράλληλα εξακολουθούσε να παρουσιάζει και να
σχολιάζει αθλητικούς αγώνες μπάσκετ σε τηλεοπτικούς σταθμούς,
όπως το TEMPO, SEVEN κ.ά.
Ο Κώστας Μπατής αγάπησε τον αθλητισμό και μετέπειτα την
αθλητική δημοσιογραφία με πάθος. Με την υψηλή κατάρτισή του
στο μπασκετικό ρεπορτάζ και την χαρακτηριστική φωνή του
προσέφερε στο αθλητικό κοινό, ιστορικές μεταδόσεις που θα
μείνουν χαραγμένες στις μνήμες όλων. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός
στους συναδέλφους και τους συνεργάτες του και η απώλειά του
βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ και την αθλητική
δημοσιογραφία.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την οικογένειά του και
τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο.
Η κηδεία του Κώστα Μπατή θα γίνει αύριο Τρίτη, 20 Οκτωβρίου
στις 11 π.μ., στο Νεκροταφείο Νέας Σμύρνης.
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