“ΕΦΥΓΕ” Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τον
συνάδελφο Γιώργο Γάτο του Κων/νου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από
τη ζωή, έπειτα από μακρά ασθένεια σε ηλικία 79 ετών.
Ο Γιώργος Γάτος γεννήθηκε το 1931 στην ’μφισσα και σπούδασε
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε κατά
διαστήματα στις εφημερίδες «Ριζοσπάστης», «Δημοκρατική
Αλλαγή», «Αυγή», «Το Βήμα» και «Τα Νέα» και ήταν πολιτικός και
διπλωματικός συντάκτης, σχολιαστής και αρθρογράφος στο
«Εθνος», στο οποίο, εκτός από την κάλυψη της επικαιρότητας
έγραφε έρευνες και αναλύσεις.
Κινήθηκε όμως και στον ευρύτερο χώρο του ελεύθερου ρεπορτάζ
γράφοντας και σχολιάζοντας τα κοινωνικά και πολιτιστικά
προβλήματα του καιρού μας. Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού
καθεστώτος 1967-1974 είχε ενταχθεί του Π.Α.Μ., εργάστηκε στον
αντιδικτατορικό Τύπο του εξωτερικού (Ελεύθερη Πατρίδα κ.ά.)
και του αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια.
Για λογαριασμό της εφημερίδας «Εθνος» πραγματοποίησε πολλές
δημοσιογραφικές αποστολές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
στην Κίνα, την Κορέα, τη Νικαράγουα, στις δικτατορίες της
Λατινικής Αμερικής και σε άλλες περιοχές του κόσμου
καλύπτοντας την επικαιρότητα μεγάλων πολιτικοστρατιωτικών
γεγονότων και εξελίξεων. Μεταξύ των άλλων παρακολούθησε τις
εργασίες του 27 ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Σοβιετικής Ενωσης, τη συνάντηση Ρήγκαν-Γκορμπατσώφ και πολλές
διεθνείς διασκέψεις, συναντήσεις και συνομιλίες για τις τύχες
της ανθρωπότητας.
Παράλληλα με την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, είχε
αναπτύξει διάφορες πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες.

Μεταξύ των άλλων χρημάτισε Πρόεδρος της Φοιτητικής Ενωσης
Φωκέων και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Ελλήνων Λογοτεχνών. Υπήρξε ο ιδρυτής και για ένα διάστημα
Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Αμφισσας, όπου δώρισε
και τη βιβλιοθήκη του. Ως συγγραφέας ασχολήθηκε με την
ιστορική έρευνα της νεότερης Ελλάδας και τα βιβλία του
αξιολογούνται ως υπεύθυνες καταγραφές σε πρόσωπα και γεγονότα.
Ο Γιώργος Γάτος ανήκει στη δημοσιογραφική γενιά που έκανε
αισθητή την παρουσία της στον Αθηναϊκό Τύπο στη δεκαετία του
1960, με πρώτα ερεθίσματα τις έντονες πολιτικές συγκρούσεις
και με πρώιμες εμπειρίες τις σκληρές πραγματικότητες του
στρατιωτικού καθεστώτος της 21 ης Απριλίου 1967. Οι
δημοσιογράφοι αυτής της γενιάς έρχονταν τις περισσότερες φορές
αντιμέτωποι με τους κινδύνους, που μαζί με τα άλλα είχαν
περιχαρακώσει ασφυκτικά και την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών
και ιδεών.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά
τον άξιο συνάδελφο, που εργάστηκε με ζήλο και πάθος και τίμησε
το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Γάτου θα γίνει τη Δευτέρα, 21
Ιουνίου 2010, στις 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Νέου
Ψυχικού. Θα ταφεί στην ιδιαίτερή του πατρίδα την Αμφισσα.
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