“Έφυγε” ο Γιώργος Γερόπουλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη
τον συνάδελφο Γιώργο Γερόπουλο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή
σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από άνιση μάχη
με σοβαρή ασθένεια.
Ο Γιώργος Γερόπουλος γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα και, αφού
ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, σπούδασε στο Φυσικό
τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από τις αρχές του 1999 έως και τον Φεβρουάριο του 2000,
εργάστηκε στις εφημερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ της
ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ως πολιτικός συντάκτης με ειδίκευση στο κυβερνητικό
ρεπορτάζ, από το 1994 έως το 1997 συνεργάστηκε με το πολιτικό
έντυπο «ΑΝΤΙ» και από το 1997 έως τις αρχές του 1999 με το
ναυτιλιακό έντυπο «ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ», ως πολιτικός συντάκτης.
Μακρόχρονη υπήρξε η συνεργασία του με τον ραδιοφωνικό σταθμό
«ΑΘΗΝΑ 9,84», στον οποίο εργάστηκε στη σύνταξη των ειδήσεων
από το 1993 έως και το 1995, ως πολιτικός συντάκτης με
ειδίκευση στο ρεπορτάζ των κομμάτων της Αριστεράς από το 1995
έως και το 1997, ενώ, στη συνέχεια, κάλυπτε το κυβερνητικό
ρεπορτάζ και ως το 2007 και την αξιωματική αντιπολίτευση.
Παράλληλα συνεργαζόταν και με την εφημερίδα «ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ».
Από το 2010 ήταν συντάκτης στο portal του “ΑΘΗΝΑ 9,84” και
συμμετείχε στην Επιτροπή Ανάπτυξης Διαδικτυακών Μέσων του
Σταθμού.
Ο Γιώργος Γερόπουλος ήταν ένας συνάδελφος που διακρινόταν από
υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και συναδελφικής αλληλεγγύης.
Έντιμος και πάντοτε πιστός στη δεοντολογία του επαγγέλματος,
είχε πολλά να προσφέρει ακόμα, πριν το νήμα της ζωής του κοπεί
τόσο πρόωρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του,
επίσης δημοσιογράφο μέλος της Ενώσεως, Βάλια Πετούρη, και τους
λοιπούς οικείους του και αποχαιρετά ένα άξιο συνάδελφο, που
εργάστηκε πάντοτε με ζήλο και ευσυνειδησία.
Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γερόπουλου θα ψαλεί την

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου, στις 12 μ. από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία
στην Αγ. Παρασκευή και εν συνεχεία η ταφή θα γίνει στο
Κοιμητήριο της Αγ. Παρασκευής (δίπλα στο Δημόκριτο).
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να
κατατεθούν στο Ίδρυμα «Μητέρα» (Τράπεζα της Ελλάδος: Αρ.
λογ/μού: 26150044).
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