ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
Με βαθιά οδύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αγγέλλει την
απώλεια του Δημήτρη Λεβεντάκου, που έφυγε σήμερα από κοντά
μας, ύστερα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, δύο μόλις μήνες
από την ανάδειξή του, με την ψήφο των συναδέλφων, στη θέση του
Ταμία – Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.
Ολον αυτόν τον καιρό, από την εκλογή του και έπειτα, η
δημοσιογραφική οικογένεια παρακολούθησε με αγωνία την εξέλιξη
της υγείας του και τη μεγάλη του δοκιμασία στη μάχη με την
επάρατο νόσο, που τελικά έχασε.
Ο Δημήτρης Λεβεντάκος διακρίθηκε για το ήθος του, τη συνέπειά
του και την ευθύνη του.
Υπήρξε πράος και προσηνής με τους συναδέλφους του, οι οποίοι
θα τον θυμούνται πάντα ως παράδειγμα δημοσιογράφου μαχητή και
αγωνιστή.
Υπήρξε ένας από τους λίγους συναδέλφους, του οποίου η συμβολή
στη διαμόρφωση της οικονομικής ζωής της χώρας ήταν σημαντική,
καθώς αρθρογράφησε στις κυριότερες οικονομικές εφημερίδες της
Αθήνας.
Ο Δημήτρης Λεβεντάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947 και άρχισε
τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1969 στην οικονομική
εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ” ενώ ακόμη ήταν φοιτητής της Ανωτάτης
Εμπορικής.
Αργότερα εργάστηκε στην “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, τον “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ”,
την “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, την “ΑΚΡΟΠΟΛΗ” και τέλος στην
“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” από το 1991, όπου έως το 1994 διετέλεσε
αρχισυντάκτης της “Οικονομικής Καθημερινής”.
Από το 1994 έως και σήμερα ήταν αρθρογράφος και οικονομικός
σχολιαστής και κρατούσε τη στήλη “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ”, της ίδιας
εφημερίδας.
Η κηδεία του Δημήτρη Λεβεντάκου θα γίνει αύριο Δευτέρα στις
4:30 το απόγευμα από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη γυναίκα του
Κατερίνα, την αβάπτιστη θυγατέρα του και την οικογένειά του
και αποχαιρετά ένα πανάξιο και αγαπητό συνάδελφο, που με
ευθύνη και τιμή υπηρέτησε την ελληνική δημοσιογραφία και
επίσης προσέφερε πολλά με τη συμμετοχή του στη δημοσιογραφική
συνδικαλιστική δράση.

Υ.Γ.: Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, να γίνουν
προσφορές στα Ιδρύματα “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” και “ΕΛΠΙΔΑ”.

(σ.σ. Το παρακάτω τηλεγράφημα έστειλε η αντιπροσωπεία της
διοίκησης της ΕΣΗΕΑ που ταξίδευε τη μέρα εκείνη προς τη
Γιουγκοσλαβία):
“Με βαθιά θλίψη μάθαμε το χαμό του Δημήτρη Λεβεντάκου.
Το θλιβερό μαντάτο μας βρήκε καθ’ οδόν προς τα Σκόπια από την
Πρίστινα, στο πλαίσιο αποστολής της Ένωσης στις Βαλκανικές
πόλεις, όπου βρίσκονται δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο
στη Γιουγκοσλαβία, τη νέα Βαλκανική τραγωδία.
Τιμούμε τη μνήμη του ανεκτίμητου φίλου, του εξαίρετου
συναδέλφου, του πολύτιμου συνεργάτη.
Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγο και την κορούλα του
Δημήτρη Λεβεντάκου.
Ο Πρόεδρος, Νίκος Κιάος
Ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Μαθιουδάκης
Ο Σύμβουλος Χρήστος Κυρίτσης

