Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/09/2002

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει
την απώλεια του δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Αγγελή, ο
οποίος απεβίωσε σήμερα μετά από σύντομη ασθένεια.
Ο Νίκος Αγγελής γεννήθηκε το 1929 στα Χανιά. Αφού ολοκλήρωσε
τις γυμνασιακές του σπουδές, ενεγράφη στην Πάντειο Σχολή απ
όπου ανακηρύχθηκε πτυχιούχος πολιτικών επιστημών. Τη
δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από τον «ΚΗΡΥΚΑ» των
Χανίων το 1946. Το 1957 έρχεται στην Αθήνα και αρχίζει να
εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ως δημοσιογράφος και
συντάκτης κρητικών, ιστορικών και λαογραφικών θεμάτων. Το 1967
μεταφέρει για 10 χρόνια τη στήλη του στην εφημερίδα
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» ενώ από το 1968 εργάζεται ως πολιτικός συντάκτης
και αρθρογράφος στις εφημερίδες «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ»,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» και ως αρχισυντάκτης στη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ».
Διετέλεσε ακόμη αρχισυντάκτης του περιοδικού «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» από το
1970 έως το 1984 και Διευθυντής του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΑ» από
το 1970 έως σήμερα. Εργάστηκε επίσης ως πολιτικός σχολιαστής
στους Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84» και «FM 100 Θεσσαλονίκης» ενώ από το
1990 έως το 1993 ήταν Σύμβουλος Τύπου του τότε Πρωθυπουργού κ.
Κ. Μητσοτάκη.
Ο Νίκος Αγγελής υπήρξε ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους
της γενιάς του και τα κείμενα του χαρακτηρίζονταν από

οξυδέρκεια και διεισδυτικότητα. Αριστος χειριστής της γλώσσας,
δάσκαλος για πολλούς νέους συναδέλφους και πάνω απ όλα φίλος
και καλός συνάδελφος.
Παράλληλα με τη δημοσιογραφία σημαντική ήταν και η προσφορά
του στη λογοτεχνία και στην έρευνα της ιστορίας. Το μεράκι του
για την ιστορία δεν εξαντλήθηκε με τη διεύθυνση του εξαίρετου
περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΑ», το οποίο ήταν έργο ζωής γι αυτόν, αλλά
και με τη συγγραφή ιστορικών βιβλίων, όπως το «Αλέξης
Καλλέργης», το «Δασκαλογιάννης» και άλλες ιστορικές
βιογραφίες. Επίσης έγραψε διηγήματα και βιβλία λαογραφικού
περιεχομένου για την Κρήτη. Το 1956 κέρδισε το πρώτο
Πανελλήνιο Βραβείο Διηγήματος. Υπήρξε και μέλος της Εθνικής
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την αγαπημένη του σύντροφο
Μερόπη και τους πολυαγαπημένους του γιούς Αλκιβιάδη και Γιώργο
και αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο και τον καλό φίλο όλων
μας.
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλλεί στον ιερό ναό Αγίας Σοφίας
Νέου Ψυχικού αύριο, Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2002, στις 11.30 το
πρωί και η ταφή θα γίνει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2002,
στην γενέτειρά του Γετίνη, Μετόχι της επαρχίας Αποκορώνου στα
Χανιά της Κρήτης.

