“Έφυγε” ο Λάζαρος Πατσουράκος
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη την
απώλεια του σπουδαίου αθλητικού συντάκτη Λάζαρου Πατσουράκου,
ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 77 ετών.
Ο Λάζαρος Πατσουράκος γεννήθηκε το 1940 στην Αθήνα. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια
στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε από πολύ νωρίς, καθώς ο
αθλητισμός και το αθλητικό ρεπορτάζ αποτέλεσαν τις μεγάλες
αγάπες της ζωής του. Από φοιτητής ακόμα, το 1960, άρχισε να
απασχολείται ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Αθλητική
Φωνή» και «Αθλητική Ηχώ», ενώ από το 1971 μπήκε στο μισθολόγιο
της εφημερίδας «Αθλητική Ηχώ» και παρέμεινε μάχιμος για σχεδόν
35 χρόνια, οπότε συνταξιοδοτήθηκε.
Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του στο αθλητικό ρεπορτάζ,
εργάστηκε, παράλληλα, σε πολλά Μέσα, χτίζοντας μία πετυχημένη
καριέρα με κύρος και αναγνωρισιμότητα. Μερικά από αυτά ήταν οι
εφημερίδες «Ακρόπολις», «Καθημερινή», «Μπάλα», «Έθνος»,
«Πρώτη», ο τηλεοπτικός σταθμός ΕΡΤ2, το μηνιαίο περιοδικό
«Πισίνα και Θαλάσσια Σπορ». Διετέλεσε, επίσης, υπεύθυνος του
Γραφείου Τύπου ΕΟΦ Πάλης.
Είχε επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου «Πίγκ – Πογκ» και είχε
συγγράψει μελέτες γύρω από τα σημαντικότερα θέματα του
αθλητικού χώρου, όπως:
«Αθλητική Νομοθεσία», «Η βία στους
αθλητικούς χώρους», «Ο Αθλητικός Τύπος και οι Διαιτητές»,
«Αθλητική – Κοινωνική Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου», «Το
παιδικό ποδόσφαιρο και ο προπονητής», κ.ά.
Ο Λάζαρος Πατσουράκος είχε βαθιά γνώση του αθλητισμού, υπήρξε
ο ίδιος ασκούμενος στο τζούντο του «ιδρυτικού» ντότζο στον
Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στα τέλη της δεκαετίας του ’60,

ενώ κατά διαστήματα ασχολήθηκε με όλα τα μαχητικά αθλήματα, ως
αθλητής και ως αθλητικός συντάκτης. Τα ρεπορτάζ του είχαν
ακρίβεια και πληρότητα και θα μείνουν ακατάβλητα στην ιστορία
του αθλητικού Τύπου.
Υπήρξε πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του, καθώς ήταν πάντοτε
ευγενικός και πρόθυμος να προσφέρει τις γνώσεις και την
υποστήριξή του, από όποια θέση κι αν βρέθηκε.
Οι συνάδελφοί του τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους για
πολλά χρόνια, εκλέγοντάς τον ως συνδικαλιστικό εκπρόσωπο της
«Αθλητικής Ηχούς» στο Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μέλος, Γεν.
Γραμματέα και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ και Πρόεδρο του
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΠΣΑΤ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγο, τα
αγαπημένα του παιδιά και τους οικείους του και αποχαιρετά έναν
εκλεκτό συνάδελφο, που τίμησε τη δημοσιογραφία με το ήθος και
την επάρκειά του.
Η κηδεία του Λάζαρου Πατσουράκου θα γίνει αύριο Παρασκευή, 21
Απριλίου, στις 14.00 στο Κοιμητήριο Καλλιθέας.
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