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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον
θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου Στέφανου Τασσόπουλου, ο
οποίος έφυγε χθες έπειτα από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 74
ετών.
Ο Στέφανος Τασσόπουλος γεννήθηκε στο Βόλο της Μαγνησίας το
1939. Αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές
φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και σπούδασε παράλληλα
δημοσιογραφία στο Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο και
κινηματογράφο στην Ανωτάτη Σχολή Κινηματογράφου στο Τμήμα
Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.
Η ευρυμάθειά του και η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας τον
οδήγησαν να ασχοληθεί ως δημοσιογράφος και προϊστάμενος της
διόρθωσης στην οικονομική εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» από το 1976 μέχρι
τη συνταξιοδότησή του. Στην εφημερίδα αυτή επιμελήθηκε
παράλληλα και την ετήσια έκδοση του «Επιλόγου» με ιδιαίτερη
μέριμνα για τις σελίδες του θεάτρου. Παράλληλα με τη
δημοσιογραφική του δράση ανέπτυξε σημαντικό συγγραφικό έργο.
Εξέδωσε:
το μονόπρακτο «Εδώ» στη συλλογική έκδοση των εκδόσεων
Κάλβος (“μονόπρακτο 71”)
το θεατρικό έργο «Μνηστρόμνηστα» από τις εκδόσεις
Ανώνυμος (1975)
τη συνολική έκδοση των τεσσάρων ποιητικών του συλλογών
με τον γενικό τίτλο «Ημερολόγιο Νυκτός» από τις εκδόσεις
Κάλβος (1979)
το μυθιστόρημα «Δεκαπενθήμερο» από τις εκδόσεις Κάλβος
(1983)
το μυθιστόρημα «Ηλιακό Ωρολόγιο» από τις εκδόσεις Κέδρος
(1988)

την εκτενή ερμηνευτική ανέκδοτη μελέτη του για το έργο
τού Καβάφη «Κ. Π. Καβάφης: Το Όλον Σώμα»
Ο Στέφανος Τασσόπουλος υπήρξε ένας εκλεκτός συνάδελφος,
ευγενής, προσηνής, ανήσυχος και με μεγάλη διάθεση προσφοράς
στους συναδέλφους και τους συνανθρώπους του και άφησε
δημοκρατικές και εργασιακές παρακαταθήκες. Πάνω απ όλα θα
μείνει στη μνήμη μας ως υπερήφανος και άξιος συνάδελφος.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του Χάρη Σταθάτου και
τους οικείους του και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και
άνθρωπο, ο οποίος τίμησε με τη δράση του την ελληνική
δημοσιογραφία και τα ελληνικά γράμματα.
Η κηδεία του Στέφανου Τασσόπουλου θα γίνει αύριο Τέταρτη, 6
Φεβρουαρίου 2013, στις 13.45 από το Εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα
στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για την
Κωνσταντίνα Κούνεβα.
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