
Γρηγόρης Λαμπράκης: Ο μαραθωνοδρόμος 
της ειρήνης και της δημοκρατίας 
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Γιατρός, αθλητής, πολιτικός, μα πάνω απ' 
όλα αγωνιστής της Δημοκρατίας και της 

Ειρήνης. Γεννήθηκε στην Κερασίτσα
Αρκαδίας στις 3 Απριλίου 1912. Μετά το 

τέλος των εγκύκλιων σπουδών του μετέβη 
στην Αθήνα και εισήλθε στην Ιατρική. Από 
τα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε με τον 

αθλητισμό και αναδείχθηκε δέκα φορές 
βαλκανιονίκης στο άλμα εις μήκος, ενώ επί 

23 χρόνια (1936-1959) κατείχε το 
πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος.

https://www.sansimera.gr/almanac/0304
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Η πένα και οι        
επίσημες 
σφραγίδες του







Ο Γρηγόρης Λαμπράκης υπήρξε από εκείνες 
τις εμβληματικές φυσιογνωμίες. Δεν ήταν 
μόνο ένας σπουδαίος αθλητής, δεν ήταν 
μόνο ένας φιλάνθρωπος, δεν ήταν μόνο 
ένας κορυφαίος γιατρός που τιμούσε τον 
όρκο του Ιπποκράτη και φυσικά δεν ήταν 
μόνο ένας οραματιστής. Σε κάθε του βήμα, 
κάθε άλμα στο σκάμμα ήταν όλα αυτά. 
Ποτέ ο αθλητής δεν έτρεξε πιο γρήγορα 
από τον γιατρό, ποτέ δεν άφησε το όραμα 
να μείνει πίσω από τον πραγματικότητα.







Ο Γρ. Λαμπράκης θα βρεθεί στη 
Θεσσαλονίκη προκειμένου να μιλήσει σε 
συγκέντρωση της Επιτροπής για τη Διεθνή 
Ύφεση και Ειρήνη με θέμα: «Ειρήνη και 
αφοπλισμός διά τον κόσμον ολόκληρον
και διά την Ελλάδα» που 
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού 
Κινήματος.



Την ώρα που ο Λαμπράκης 
κατευθύνεται προς τα γραφεία για την 
έναρξη της εκδήλωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη αντισυγκέντρωση. Πλήθος 
παρακρατικών και αστυνομικών με 
πολιτικά είχαν καταλάβει τα γειτονικά 
πεζοδρόμια, φωνάζοντας συνθήματα 
και προπηλακίζοντας όσους 
προσέρχονταν στην αίθουσα.



Στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Ελ. 
Βενιζέλου και παρά το γεγονός ότι η 
αστυνομία είχε αποκλείσει όλους τους 
δρόμους, ένα τρίκυκλο εμφανίστηκε από το 
πουθενά, πλησίασε το Λαμπράκη με μεγάλη 
ταχύτητα. Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες 
του επέφερε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι με 
λοστό. Κανείς αστυνομικός δεν κινήθηκε για 
να εμποδίσει το τρίκυκλο πριν το χτύπημα, 
να συλλάβει τον οδηγό του μετά, ή ακόμα 
και να βοηθήσει τον αιμόφυρτο Λαμπράκη.



ο Λαμπράκης, δέχθηκε επίθεση από τρίκυκλη μοτοσυκλέτα, 
την οποία οδηγούσε ο Σπυρίδων Γκοτζαμάνης
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Ο Λαμπράκης βαριά 
τραυματισμένος μεταφέρεται στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κατάσταση, 
είναι μη αναστρέψιμη. Αυτό 
επιβεβαιώνουν εκτός από τους 
Έλληνες γιατρούς και τέσσερις 
διάσημοι νευροχειρουργοί που 
καλούνται από το εξωτερικό ειδικά 
την περίπτωση του Λαμπράκη. Στις 
27 Μάη, στις 01:22, ο Γρηγόρης 
Λαμπράκης χάνει τη μάχη για τη 
ζωή.



Η δίκη 
Η επίσημη αστυνομική εκδοχή αντίθετα, ήταν ότι 
επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα και ήταν αυτή που 
αρχικά υιοθέτησε και η κυβέρνηση της χώρας. Στη 
Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν ανακρίσεις από τον 
Χρήστο Σαρτζετάκη και τον εισαγγελέα Δημήτριο 
Παπαντωνίου, υπό τη γενική εποπτεία του 
εισαγγελέα εφετών Παύλου Δελαπόρτα. Η ηγεσία 
της Xωροφυλακής Θεσσαλονίκης έκανε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να αποκρύψει κρίσιμα 
στοιχεία και να εκφοβίσει τους μάρτυρες



Η δίκη ουσιστικά κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε 
δολοφονία. Οι κατηγορούμενοι 
αξιωματικοί αθωωθηκαν. Ο 
Γκοτζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης, 
καταδικάστηκαν σε 11 και 8,5 χρόνια, 
αντίστοιχα, για πρόκληση «βαριών 
σωματικών κακώσεων» και 
«συνέργεια» αντίστοιχα. 
Αποφυλακίστηκαν επί χούντας.



Ο ξένος τύπος 
H αγγελία του θανάτου του θα προκαλέσει εκτενή δημοσιεύματα σε 
ολόκληρο τον διεθνή Τύπο.
Τι έγραφαν τα πρωτοσέλιδα της εποχής: 

Δολοφονία ή δυστύχημα;
«The Economist» 
H ανάκριση για το φόνο Έλληνα αριστερού αποκαλύπτει δράση 
αντικομουνιστικών ομάδων
«The New York Times» 
Ο άνθρωπος που πέθανε για τη δημοκρατία
«Tribune»
100.000 Έλληνες στην κηδεία. Οι αριστεροί κραυγάζουν όχι άλλο αίμα! 
«The Daily Telegraph» 
H τεράστια λαϊκή εκδήλωση επί ευκαιρία της κηδείας του Λαμπράκη 
ανησυχεί την Ελληνική Κυβέρνηση
«L'Humanité» 
Βδελυρά απόπειρα κατά αριστερού βουλευτή



«Aurore» 
Ζωηρή συγκίνηση στην Αθήνα: Ο βουλευτής της 
Αριστεράς Λαμπράκης απεβίωσε λόγω των πληγών 
του
«Le Figaro» 
Ο φόνος ενός βουλευτή διαιρεί την Ελλάδα
«Paris Presse» 
Στο μεταξύ ο λόρδος Ράσελ θα δηλώσει στην 
«Sunday Telegraph»: «Τέτοια είναι η τρομοκρατία 
στην Ελλάδα ώστε παρέστη ανάγκη να απευθυνει
τηλεφωνική έκκληση σε μένα για να εξευρεθούν 
χειρούργοι οι οποίοι να θεραπεύσουν τον 
τραυματία».





Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε 
τεταμένο κλίμα. Την 
παρακολούθησε πλήθος 500.000 
ανθρώπων, φωνάζοντας τα 
συνθήματα 
«Λαμπράκη ζεις, εσύ μας 
οδηγείς», 
«Ζει, Ζει, Ζει»
«Κάθε νέος και Λαμπράκης»





Την ίδια χρονιά της δολοφονίας 
ιδρύθηκε η «Νεολαία Λαμπράκη», 
της οποίας πρώτος πρόεδρος 
εκλέχτηκε ο Μίκης Θεοδωράκης και 
η οποία αποτέλεσε μια από τις 
σημαντικότερες εκφράσεις του 
αριστερού νεολαιίστικου κινήματος 
στην Ελλάδα.



Ο Λαμπράκης έζησε… 
«Στο πρόσωπο του άξιου γιου της 
Ελλάδας Γρηγόρη Λαμπράκη, ζήτησαν να 
σκοτώσουν την ειρήνη, την λεβεντιά, την 
ανθρωπιά. Μα σκοτώνεται ποτέ ο ήλιος; 
Η Ελλάδα σύσσωμη είναι στο πόδι. Όχι 
για ταφή, μα για ανάσταση»
Διδώ Σωτηρίου






