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Το
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Συμβούλιο

της

ΕΣΗΕΑ

με

βαθύτατη

θλίψη

ανακοινώνει τον θάνατο του συναδέλφου Μενέλαου Δαφνή, από την
παλιά, καλή γενιά των λειτουργών της δημοσιογραφίας, που έφυγε
ξαφνικά χθες σε ηλικία 78 ετών.
Ο Μενέλαος Δαφνής γεννήθηκε το 1930 στην Κέρκυρα και μετά την
ολοκλήρωση των γυμνασιακών του σπουδών ενεγράφη στη Πάντειο
Σχολή Πολιτικών Επιστημών.
Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1950 από το
τότε Ε.Ι.Ρ. και παρέμεινε στην ΕΡΤ μέχρι το 1981, ως
αρχισυντάκτης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Παράλληλα, εργάστηκε
στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού από το 1964 έως το 1967 και
στη Γενική Γραμματεία Τύπου, από το 1968 έως το 1987, ως
αρχισυντάκτης ημερήσιων ενημερωτικών δελτίων. Εργάστηκε,
ακόμη, στον ΕΟΤ (1961-1968) και στο Γραφείο Τύπου του Κόμματος
των Φιλελευθέρων και του ΦΙΔΕ.
Στη συνδικαλιστική του δράση υπήρξε αιρετός εκπρόσωπος των
συνταξιούχων της ΕΣΗΕΑ (1988-1996), Πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ (1989-1993), μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ
(1994-1995) και διορισμένος ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
του ΤΣΠΕΑΘ (1992-1995).
Ακόμη, υπήρξε υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Βύρωνα, μέλος της Ακαδημίας Γραμμάτων και
Τεχνών της περιοχής Λιτέ στο Παρίσι, ιδρυτικό μέλος και πρώτος
αιρετός πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακών Θεμάτων και
υπεύθυνος προβολής και δημοσίων σχέσεων της Εταιρίας
Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και του Ομίλου Κερκυραίων
Αττικής.

Τιμήθηκε με τον Σταυρό Α Τάξεως Χιλιετηρίδας Αγίου Όρους από
τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρα και με τον Αργυρό
Σταυρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Ο Μενέλαος Δαφνής υπήρξε ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ευρυμαθής,
ευγενικός, ήρεμος και με απαράμιλλο ήθος. Έδινε πάντοτε
ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, τους καθοδηγούσε στα πρώτα
τους εργασιακά βήματα και στάθηκε δάσκαλος για πολλούς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τη σύζυγό του
Λίλα Συμεωνάκη  Δαφνή και τις αγαπημένες του κόρες Αμαλία και
Ναταλία, η οποία συνεχίζει το έργο του πατέρα της.
Αποχαιρετούμε έναν εκλεκτό συνάδελφο, που με ευθύνη, συνέπεια
και σεμνότητα υπηρέτησε την ελληνική δημοσιογραφία
Η κηδεία του Μενέλαου Δαφνή θα γίνει την Τρίτη, 24 Ιουνίου,
στις 11 το πρωί, στο Νεκροταφείο Βύρωνα.

