Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρκατάτο

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017
Πλήθος κόσμου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Κώστας Μαμουλάκης και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, Βουλευτές και
Ευρωβουλευτές, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης,
συγγενείς και πολλοί φίλοι του Γιώργου Μαρκατάτου, συγκεντρώθηκαν το πρωί της
Κυριακής 29 Οκτωβρίου στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πολύδροσο Γαζίου για το
τελευταίο αντίο στον αγαπητό Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Πρόεδρο Δημοτικών Οργανισμών
και Αντιδήμαρχο, που έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου ανέγνωσε
το σχετικό ψήφισμα, ενώ ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανέφερε τα εξής: «
Και να που ήρθε η ώρα του αποχωρισμού... Η ώρα της εκπλήρωσης ενός οδυνηρού
καθήκοντος: Να απευθύνουμε το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαρκατάτο! Τον υποδειγματικό
οικογενειάρχη, τον αξιέπαινο επιχειρηματία, τον αληθινό εργάτη της Αυτοδιοίκησης.
Εξαιρετικά δύσκολη η στιγμή για όλους μας και για μένα προσωπικά, που αποχωρίζομαι
έναν άριστο συνεργάτη, έναν άνδρα έντιμο και αληθινό, με σπάνιες αρετές, πολλά
χαρίσματα και κοινωνικές ευαισθησίες;
Πώς όμως να αποχαιρετήσεις αυτόν τον άνθρωπο που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τον τόπο
μας από θέσεις ευθύνης, είτε ως Αντιδήμαρχος είτε ως Πρόεδρος Οργανισμών, αφήνοντας
παντού και πάντα, τις καλύτερες εντυπώσεις; Αυτόν τον περήφανο άνδρα, που πιστός στα
ιδανικά και τις αξίες του, λάμπρυνε με την παρουσία του το Δημοτικό μας Συμβούλιο; Που
με την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και την ευθύτητά του, κέρδιζε τον σεβασμό όλων, από
την πρώτη στιγμή;
Πώς να πεις «αντίο» στον Γιώργο Μαρκατάτο;;; Ο κόμπος ανεβαίνει στον λαιμό... Σε πνίγει!
Ο λυγμός, όσο κι αν προσπαθείς, δεν κρύβεται... Κι όμως. Είναι μια πραγματικότητα.
Όλοι γνωρίζαμε πώς η μάχη που έδινε τον τελευταίο καιρό ήταν άνιση. Σκληρή και
αδυσώπητη. Ακόμα όμως και σε αυτή τη μάχη, ο Γιώργος Μαρκατάτος, παρέδιδε μαθήματα
θάρρους και αξιοπρέπειας!
Την πάλεψες γερά την αρρώστια φίλε Γιώργο. Την πάλεψες δυνατά! Με αξιοπρέπεια και
απαράμιλλο θάρρος, πολέμησες γενναία. Κι η μοίρα το ‘θελε να φύγεις ανήμερα της
μεγάλης εθνικής μας επετείου. Την μέρα που γιορτάζαμε τους Ήρωες της πατρίδας μας.
Γιατί κι εσύ, ήσουν ένας μαχητής. Δυνατός, περήφανος, αξιοπρεπής πολεμιστής. Κι έτσι
πορεύτηκες μέχρι το τέλος...
Θα μου λείψεις φίλε Γιώργο. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας. Οι προτάσεις και οι ιδέες
σου. Οι εμπνεύσεις σου. Θα μου λείψει η παρέα κι η φαντασία σου! Θα λείψεις όμως κι από
τον τόπο σου Γιώργο. Από αυτόν τον τόπο που αγάπησες, αφιερώθηκες και πρόσφερες τα
μέγιστα. Λένε για τους πολιτικούς, ότι «ουδείς αναντικατάστατος». Και ότι αυτό αποτελεί
κανόνα. Κι όμως, ο κάθε κανόνας, έχει και τις εξαιρέσεις του. Και η απώλειά σου Γιώργο,
είναι η μεγάλη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα...
Θα λείψεις περισσότερο απ' όλους, από την οικογένειά σου! Κυρία Μαρία, κύριε Παναγιώτη,
κυρία Μαρία. Ζαχαρώ, Μαρία και Γιάννη, Ιωάννα και Γιάννη κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη.
Σταθήκατε υποδειγματικά στο πλευρό του αγαπημένου σας γιού, συζύγου και πατέρα. Τον
φροντίσατε με τρόπο ιδανικό. Απαλύνατε τον πόνο του. Κι είμαι βέβαιος ότι από εκεί ψηλά,
θα σας βλέπει και θα σας προσέχει ως φύλακας άγγελός σας.
Φίλες και φίλοι, τα πολλά λόγια είναι περιττά. Και άλλωστε, δεν υπάρχουν λόγια να
περιγράψουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαρκατάτου. Δεν
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υπάρχουν λόγια...
Εκ μέρους σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου θα ήθελα να απευθύνω θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου και να ευχηθώ να της δώσει ο
Μεγαλοδύναμος δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Καλό ταξίδι καλέ μου φίλε Γιώργο. Εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα όρθιο, ζωντανό,
περήφανο και ανυπότακτο. Και η ανάμνησή σου, θα παραμείνει στις καρδιές μας μέχρι
τέλους!».

Νωρίτερα, είχε συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου και με ψήφισμά
του ομόφωνα αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη:

1. Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στην σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της 29/10/2017.
2. Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
3. Τη δημοτική δαπάνη ενταφιασμού του.
4. Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του.
5. Να ονομαστεί δημοτική οδός εντός της Δ.Ε. Γαζίου, ως οδός «ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
6. Να παρευρεθεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην εξόδιο ακολουθία του
και ο Πρόεδρος να αναγνώσει την απόφαση αυτή.
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