Απεβίωσε ο Γεώργιος Κόμης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη θλίψη του για το
θάνατο του παλαίμαχου δημοσιογράφου Γεώργιου Κόμη, ο οποίος
απεβίωσε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 82 ετών.
Ο Γιώργος Κόμης γεννήθηκε το 1937 στον Πειραιά. Αποφοίτησε από
την Πρότυπο Ιωνίδειο
Πανεπιστήμιο.
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Από πολύ νωρίς άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος,
διανύοντας μία μακρά και επιτυχημένη πορεία σε πληθώρα
εφημερίδων και άλλων Μέσων ενημέρωσης. Ασχολήθηκε και
διακρίθηκε κυρίως στο ναυτιλιακό – πειραϊκό ρεπορτάζ, τηρώντας
την οικογενειακή παράδοση, καθώς διαδέχθηκε στο χώρο τον θείο
του, γνωστό δημοσιογράφο και λογοτέχνη – πεζογράφο Χρήστο
Λεβάντα, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κυριάκου Δ. Χατζηδάκη
(1904-1975).
Μεταξύ άλλων εργάστηκε στις εφημερίδες: «Φωνή του Πειραιώς»
(1955-1975), «Ναυτιλιακή – Ναυτεργατική» (1959-1961), «ΤΟ
ΒΗΜΑ» (1963-1970), «ΤΑ ΝΕΑ» (1963-1992), «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
(1984-1992), τα περιοδικά «Οικονομικός Ταχυδρόμος» (1961-1963)
και «Αργώ»
(1965-1983). Διετέλεσε συντάκτης της εκπομπής
«Φωνή της Ελλάδος» στην ΕΡΑ5 (1974-1979), καθώς και συνεργάτης
ναυτιλιακών εκπομπών στο BBC (1982-1994). Εργάστηκε, επίσης,
στα ειδικού ενδιαφέροντος περιοδικά «Ελληνικός Ναυτικός
Οδηγός» (1989-1994), «Transport» (1979-1994), «Καλάμι»
(1986-1987) και «Shipping» (1987-1989). Εργάστηκε, επίσης, στο
Γραφείο Τύπου Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1981-1984).
Είχε λάβει βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Συνέγραψε αρκετά έργα, μεταξύ των οποίων ποιητικές συλλογές
και χρονικά, εμπνευσμένα από το ρεπορτάζ και τη ζωή του
Πειραιά, τον οποίο έζησε, αγάπησε και μελέτησε εις βάθος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: «Τα περιστέρια της σιωπής» (ποιήματα),
«Επιστρέφοντας από τ’ όνειρο» (ποιήματα), «Τινάζοντας τη σκόνη

του χθες» (ποιήματα), «Ναυτικές Ιστορίες» (χρονογραφήματα), «Ο
Πειραιάς και οι άνθρωποί του» (ιστορικό χρονικό), «Το τέλειο
Έγκλημα» (αστυνομική νουβέλα), «Ο Πειραιάς μου – πρόσωπα και
γεγονότα» (ιστορικό χρονικό).
Ο Γιώργος Κόμης ήταν ένας ακούραστος ρεπόρτερ, δημοσιογράφος
με γνώση και εμπειρία στον τομέα του, με ιδιαίτερη πνευματική
καλλιέργεια και έμφυτη ευγένεια, χαρακτηριστικά, τα οποία
συνέβαλαν στην πετυχημένη του πορεία και στην αναγνώριση που
απολάμβανε από όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τη
σύζυγό του, τα αγαπημένα του τέκνα και τους οικείους του και
αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που τίμησε την ελληνική
δημοσιογραφία.
Η κηδεία του Γιώργου Κόμη θα γίνει το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου
2020, στις 11.30 π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στον
Πειραιά.
Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθεί ο
Εθελοντικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου»,
εκπρόσωπος του οποίου θα παρίσταται στην κηδεία.
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