«Έφυγε» ο Βίκτωρ Νέτας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει τον
θάνατο του πολιτικού αρθρογράφου Βίκτωρα Νέτα, ο οποίος
απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 79 ετών.
Ο Βίκτωρ Νέτας γεννήθηκε το 1938 στη Νεάπολη Κοζάνης και
σπούδασε πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του είχε έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δράση και
εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του ΑΠΘ
(1959-60).
Από το 1956 έως το 1964 εργάστηκε ως συντάκτης σε εφημερίδες
της Θεσσαλονίκης και παράλληλα ως ανταποκριτής αθηναϊκών
εφημερίδων.
Στην τρίτη και τελευταία κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου,
από το Φεβρουάριο του 1964 ως τον Ιούλιο του 1965, υπήρξε
ειδικός συνεργάτης του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Την περίοδο 1965 – 1968 διετέλεσε διευθυντής του γραφείου
Θεσσαλονίκης της εφημερίδας «Το Βήμα».
Το καθεστώς της Χούντας τον εκτόπισε για τρία χρόνια
(1968-1970) ως «επικίνδυνο διά την δημοσίαν τάξιν και την
εθνικήν ασφάλειαν».
Από το 1971 και έως το 1978 εργάστηκε ως συντάκτης της
εφημερίδας «Το Βήμα» και ως συνεργάτης του περιοδικού
«Ταχυδρόμος» και από το 1978 έως το 1980 ως συντάκτης και
αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Πρωϊνή Ελευθεροτυπία». Από το
1981 έως το 1986 εργάστηκε ως συντάκτης και πολιτικός
αρθρογράφος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», ενώ από το 1986
διετέλεσε και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας.

Από το 1981 έως το 1989 διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος
Ενημερωτικών Εκπομπών της ΕΤ-1, περίοδο κατά την οποία
αναδείχθηκε ένας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων, που, εν
συνεχεία, πρωταγωνίστησαν στη δημόσια ζωή της Ελλάδας. Και ο
ίδιος ο Βίκτωρ Νέτας παρουσίαζε πολιτικές και ενημερωτικές
εκπομπές στην ΕΡΤ, με πιο γνωστή την εκπομπή «Μ’ ανοιχτά
χαρτιά».
Ο Βίκτωρ Νέτας συνέγραψε, επίσης, πολλά βιβλία, εμπνευσμένα
από το έντονο ενδιαφέρον του και τη βαθειά γνώση του για την
πολιτική ζωή του τόπου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
«Γεώργιος
Παπανδρέου: οι τελευταίες 561 μέρες του», σε συνεργασία με
τους Ερρίκο Μπαρτζινόπουλο και Γιάννη Φάτση, «Επιγραμματικά
και αμίμητα του Γεωργίου Παπανδρέου», σε συνεργασία με τον
Γιάννη Φάτση, «Εκλογές 1989», «Αν τρελαθεί ο αυτοκράτορας και
άλλα παραμύθια από τον Γαλαξία», «Ο νοσταλγός της Πόλης:
Παύλος Παλαιολόγος», «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» κ.ά.
Ο Βίκτωρ Νέτας υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και ιδιαίτερα
ικανός πολιτικός αναλυτής. Προσέγγιζε την επικαιρότητα με
διεισδυτική ματιά αλλά και ψυχραιμία. Εργάστηκε πάντοτε με
σεβασμό στη δεοντολογία και αφήνει το δικό του προσωπικό
στίγμα ως παρακαταθήκη για τους νεώτερους δημοσιογράφους.
Υπήρξε δάσκαλος για πολλούς και θα μείνει αξέχαστος σε όσους
τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του, τα αγαπημένα
του παιδιά και ιδιαιτέρως την κόρη του, επίσης συνάδελφο,
Σοφία Νέτα και αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο που υπηρέτησε τη
δημοσιογραφία με ήθος και αξιοπρέπεια.
Η κηδεία του Βίκτωρα Νέτα θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό
κύκλο.
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