“ΕΦΥΓΕ” Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει το θάνατο του παλαίμαχου
δημοσιογράφου Λευτέρη Μαυροειδή, ο οποίος έφυγε χθες, σε ηλικία 94 ετών.
Ο Λευτέρης Μαυροειδής γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1918. Μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου και ολοκλήρωσε
τις γυμνασιακές του σπουδές, ενώ ακολούθως σπούδασε στη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1944 από την εφημερίδα
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», απασχολούμενος αρχικά στο οικονομικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια
από το 1947 ως ανταποκριτής στη Σόφια. Στην περίοδο του εμφυλίου υπήρξε
διευθυντής του Πρακτορείου «HELLAS PRESS» στη Σόφια και συντάκτης του
ραδιοφωνικού σταθμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Στη συνέχεια υπήρξε διευθυντής του
προγράμματος ελληνικών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Βαρσοβίας από το
1951 έως το 1958 και ανταποκριτής της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» έως τον Απρίλιο του
1967. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εργάστηκε στην ελληνική εφημερίδα της
Ρώμης «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ». Μετά τη μεταπολίτευση επαναπατρίστηκε και εργάστηκε
ως προϊστάμενος του εξωτερικού δελτίου και πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα
«ΑΥΓΗ» έως το 1985. Επίσης εργάστηκε στην εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» από το 1980
έως το 1985.
Ο Λευτέρης Μαυροειδής εκτός από εξαιρετικός δημοσιογράφος υπήρξε ένας άνθρωπος
μεγάλης καλλιέργειας και μόρφωσης. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, πολωνικά,
βουλγαρικά και σερβοκροάτικα. Διανοούμενος με όλη τη σημασία της λέξης υπήρξε
ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στους αγώνες για τη
δημοκρατία και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Παράλληλα με τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία μετέφρασε πλήθος πολιτικών,
φιλοσοφικών, λογοτεχνικών και θεατρικών έργων. Επίσης υπήρξε συγγραφέας
ιστορικών μελετών και προσωπογραφιών. Μερικά από τα έργα του ήταν: «Capture
and kill», «Ιππότης της Ακρόπολης», «Υπόθεση Γλέζου», «Η Ελλάδα των καιρών
μας», «Από τον σοσιαλισμό στην περεστρόικα», «Φάκελος Καραγιώργη»,
«Αγωνιστές», κ.ά.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος συλλυπείται τις κόρες
του και αποχαιρετά τον αγωνιστή δημοσιογράφο, που διακρίθηκε σ όλη του τη ζωή
για τους κοινωνικούς του αγώνες, υπηρετώντας ταυτόχρονα την ελληνική
δημοσιογραφία με ευθύνη, ήθος και αγωνιστικότητα.
Η κηδεία του Λευτέρη Μαυροειδή θα γίνει αύριο Τετάρτη, 14 Μαρτίου στις 15.00,
στο Νεκροταφείο Χολαργού.
Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν τα Παιδικά Χωριά
SOS και το Χαμόγελο του Παιδιού.
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