Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Σπύρο
Κομίνη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει
τον θάνατο του δημοσιογράφου, διακεκριμένου αρθρογράφου και
αναλυτή διεθνών θεμάτων Σπύρου Κομίνη, ο οποίος απεβίωσε χθες
βράδυ, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 73
ετών.

Ο Σπύρος Κομίνης γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1947. Από πολύ νεαρή
ηλικία τον κέρδισε το δημοσιογραφικό επάγγελμα, στο οποίο
είδε, με όλη τη νεανική του διάθεση και ορμή, τους στόχους και
τα όνειρά του να εκπληρώνονται.
Από το 1968 εργάστηκε συστηματικά, ως συντάκτης εξωτερικών
ειδήσεων, σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες: «Ελεύθερος Κόσμος»,
«Τα Σημερινά», «Η Ακρόπολις», «Έθνος», «Πρωινή»,
«Ελευθεροτυπία», στο ιδιωτικό ραδιόφωνο «Ωχ FM» με πολύκροτες
συνεντεύξεις και στην ΕΡΤ. Αρθρογραφούσε, για ορισμένα χρόνια,
στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» και συνεργάστηκε, επίσης, με τον
«Ρίζο της Δευτέρας» (Δευτεριάτικο απογευματινό φύλλο του
Ριζοσπάστη), δημιουργώντας το σατυρικό ένθετο «Σατιρίζος».
Σε δική του έμπνευση οφείλεται η έκδοση της εφημερίδας «Η
Πρώτη», ενώ είχε καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην
έκδοση της πρώτης ανεξάρτητης συνεταιριστικής σατιρικής
εφημερίδας «το Ποντίκι», στη δεκαετία του ΄70.
Ο Σπύρος Κομίνης είχε μοναδικό ταλέντο να ανακαλύπτει και να

αποκαλύπτει, ανάμεσα στις γραμμές, την αθέατη πλευρά των
γεγονότων και να οδηγεί τον αναγνώστη, τον ακροατή, τον θεατή
στην αλήθεια. Συνδύαζε άσχετες και τελείως αγνοημένες ειδήσεις
από ολόκληρο τον πλανήτη, αποκαλύπτοντας γεγονότα που είχαν
διαφύγει από την προσοχή των άλλων ΜΜΕ. Ήταν ασυμβίβαστος για
τις ιδέες του και υπηρέτησε με πάθος την πραγματική και σε
βάθος ενημέρωση. Ήταν από τους δημοσιογράφους που προέβλεψε
την κρίση του 2008-2010 και για τη θέση του αυτή δυστυχώς
λογοκρίθηκε, προκαλώντας, τότε, την έντονη αντίδραση της
ΕΣΗΕΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την
οικογένεια και τους οικείους του Σπύρου Κομίνη και αποχαιρετά
στο τελευταίο του ταξίδι τον εκλεκτό συνάδελφο, που τίμησε την
ελληνική δημοσιογραφία .
Η κηδεία του Σπύρου Κομίνη θα γίνει αύριο Πέμπτη, 31
Δεκεμβρίου στη 1 μμ στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας.
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