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Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Σαρτζετάκη 

Το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Σαρτζετάκη  

 

© EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του 

 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης κηδεύτηκε με τιμές αρχηγού κράτους - 

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας αποχαιρέτησαν 

τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 

Με τιμές αρχηγού κράτους, «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές 

υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», 

τελέστηκε η κηδεία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου 

Σαρτζετάκη, o οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 93 

ετών. 

 

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος της 

Βουλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων και του δικαστικού Σώματος, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι 

αποχαιρέτησαν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη 

Αθηνών, ενώ η ταφή του, λόγω των υγειονομικών μέτρων, αλλά και κατόπιν 

επιθυμίας της οικογένειάς του, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό 

κύκλο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

 

 

Με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη  

Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαρόπουλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος 

Παναγόπουλος. 
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Επιπλέον, από το πρωί της Δευτέρας, καθώς και αύριο Τρίτη, στην είσοδο του 

Προεδρικού Μεγάρου τηρείται βιβλίο συλλυπητηρίων. 

 

Είσοδος από την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β’, αριθ. 2 και ώρες προσέλευσης 

10.00 έως 14.00 και 17.00 έως 20.00. 

 

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 

ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα 

Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο 

περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος Αθηναίων 

Κώστας Μπακογιάννης. 

 

Σακελλαροπούλου: Αποχαιρετάμε έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης και 

αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη 

υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του τόπου μας» και 

σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, άνθρωπος της 

ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό 

υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

 

Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω της 

φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα της 

στη Θεσσαλονίκη. 

 

«Την ταραγμένη δεκαετία του '60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε 

προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την 

αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων 

του», επεσήμανε η κ. Σακελλαροπούλου. 

 

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η ηρωική φιγούρα του νεαρού 

ανακριτή με το καθαρό και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που της 

άξιζε στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον 

κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης 

κρίσης και της άκαμπτης αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι 
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μόνο το λειτούργημά του, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα 

δικαιοσύνης. Την αρετή του αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια 

της Δικτατορίας. Απολύθηκε από το δικαστικό Σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-

ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη». 

 

Επίσης, σημείωσε πως «η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο Σαρτζετάκη 

με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε σε αυτή του την πορεία, στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας, την ευσυνειδησία και την προσήλωση του 

δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούργησε συναινετικά και 

θεσμικά σε περιόδους υψηλής πολιτικής έντασης, σεβόμενος την αποστολή 

και τα συνταγματικά όρια της θέσης του. 

 

»Έμεινε πιστός στο γράμμα και τον τύπο του νόμου, στην πιο βαθιά 

πεποίθησή του, που τον ενέπνευσε και τον καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του. Καταδεικνύοντας, με την έμπρακτη στάση του, τη θεμελιώδη 

σημασία της ευθυκρισίας και της αυστηρής αναφοράς μας στο δίκαιο, ιδίως 

όταν αυτό δοκιμάζεται. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του, 

ατομικά και με αυτάρκεια, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε, και πέρασε 

στην ιστορία». 

 

«Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης 

και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!», κατέληξε η κ. 

Σακελλαροπούλου. 

 

Χρήστος Σαρτζετάκης: Η δολοφονία Λαμπράκη και τα βασανιστήρια από την 

ΕΑΤ- ΕΣΑ 

Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός της Χωροφυλακής, καταγόμενος από τα 

Χανιά. Η μητέρα του, το γένος Γραμμενόπουλου, ήταν από το Σκλήθρο 

Φλώρινας, κόρη του Μακεδονομάχου Κοσμά Γραμμενόπουλου. Ήταν 

πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

εισήλθε στον δικαστικό κλάδο το 1955.  

 

Το 1956 υπηρέτησε ως Ειρηνοδίκης στην Κλεισούρα Καστοριάς Το 1963 

υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, και έγινε γνωστός ως ανακριτής 
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στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της Αριστεράς, Γρηγόρη 

Λαμπράκη. Διεξήγαγε την ανάκριση χωρίς να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις 

που δέχτηκε από την τότε πολιτική και δικαστική εξουσία. 

 

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης, χαιρετά σε 

εκδήλωση τον Μίκη Θεοδωράκη © ΑΠΕ -ΜΠΕ / ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΙΤΑΣ 

Το 1968, επί Χούντας, απολύθηκε από το δικαστικό σώμα και στη συνέχεια 

συνελήφθη δύο φορές, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και φυλακίστηκε, χωρίς 

δίκη. Απολύθηκε από τις φυλακές της Χούντας μετά από διεθνή κατακραυγή 

το 1971. Με την πτώση της δικτατορίας αποκαταστάθηκε στην υπηρεσία του 

τον Σεπτέμβριο του 1974 με τον βαθμό του Εφέτη. 

 

Το 1976 συμμετείχε στη σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών η οποία απέρριψε 

το αίτημα της Γερμανίας για την έκδοση του Ρολφ Πόλε, καταζητούμενου 

για τρομοκρατική δράση, με το σκεπτικό ότι τα εγκλήματά του είναι πολιτικά 

και ως εκ τούτου η έκδοσή του απαγορεύεται από το ελληνικό Σύνταγμα. Ο 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά των τριών 

πλειοψηφησάντων δικαστών (Κ. Αλεξόπουλος, Σ. Βάλλας, Χ. Σαρτζετάκης) 

γι' αυτή την απόφαση, γεγονός που θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη 

δικαστική ανεξαρτησία. 

 

Το 1981 προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Εφετών και το 1982 στον βαθμό 

του Αρεοπαγίτη. 

 

Χρήστος Σαρτζετάκης: Η εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας και τα 

δύο προβλήματα 

Κατά την προεδρική εκλογή του 1985 ο Χρήστος Σαρτζετάκης προτάθηκε από 

το ΠΑΣΟΚ και εξελέγη από αυτό και τα κόμματα της αριστεράς στις 29 

Μαρτίου 1985 Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι 

τις 5 Μαΐου 1990. 

 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκλογή του συνδέθηκε με δύο προβλήματα 

Συνταγματικού Δικαίου, τα «χρωματιστά ψηφοδέλτια» και τη «ψήφο 

Αλευρά». Για την ψηφοφορία χρησιμοποιήθηκαν ψηφοδέλτια διαφορετικού 
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χρώματος για κάθε υποψήφιο, κάτι που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση 

(Νέα Δημοκρατία) κατήγγειλε ως απόπειρα ακύρωσης του μυστικού 

χαρακτήρα της ψηφοφορίας, επειδή, όπως υποστήριξε, το χρώμα του κάθε 

ψηφοδελτίου διακρινόταν από τον ημιδιαφανή φάκελο. 

 

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ο τότε Πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς, 

δεν έπρεπε να λάβει μέρος στην ψηφοφορία ως εκτελών χρέη Προέδρου της 

Δημοκρατίας μετά την πρόωρη παραίτηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε 

γνωστός για τη δήλωσή του «είμαστε έθνος ανάδελφον», που γνώρισε 

μεγάλη αποδοχή, και από την αφοσίωσή του στην τήρηση του Συντάγματος, 

ιδιαίτερα στο διάστημα 1989-1990. 

 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Είχε 

παντρευτεί την Έφη Αργυρίου και έχουν μία κόρη. 

 

  

 

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/politics/744760-aytin-tin-ora-teleytaio-antio-

ston-hristo-sartzetaki» 

 

 

DOCUMENTO  

07/02/2022 13:19 

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Χρήστο Σαρτζετάκη, «τον άνθρωπο της 

νομιμότητας και της αλήθειας» 

Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη 

   

Συγκίνηση το μεσημέρι της Δευτέρας στην Μητρόπολη Αθηνών στο 

τελευταίο «αντίο» για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο 

https://www.athensvoice.gr/politics/744760-aytin-tin-ora-teleytaio-antio-ston-hristo-sartzetaki
https://www.athensvoice.gr/politics/744760-aytin-tin-ora-teleytaio-antio-ston-hristo-sartzetaki
https://www.newsbomb.gr/tag/xrhstos-sartzetakhs
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Σαρτζετάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών τα 

ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. 

 

Η εξόδιος ακολουθία η οποία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο 

λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το 

μεσημέρι όταν η και η σορός του Χρήστου Σαρτζετάκη εξήλθε του ναού 

καλυμμένη με την ελληνική σημαία προκειμένου στη συνέχεια να 

πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Τραγικές μορφές οι στενοί συγγενείς του Χρήστου Σαρτζετάκη που 

ακολουθούσαν το φέρετρο με τη σορό του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

 

Στον επικήδειό της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, έκανε λόγο για έναν «άνθρωπο της ευθύνης, της 

νομιμότητας και της αλήθειας» που λειτούργησε συναινετικά σε περιόδους 

υψηλής πολιτικής έντασης. Όπως είπε η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του με 

αυτάρκεια και πέρασε στην ιστορία, σεβάστηκε τα συνταγματικά όρια και 

αποτέλεσε έναν άξιο λειτουργό της δικαιοσύνης κάνοντας ειδική 

αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη την 

οποία ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας χειρίστηκε ως εισαγγελέας. 

Ράγισαν καρδιές κατά την έξοδο της σορού από τη Μητρόπολη 

Αθηνών 

 

Ο επικήδειος της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τον Χρήστο 

Σαρτζετάκη 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου 

Σαρτζετάκη υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του 

τόπου μας» και σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, 

άνθρωπος της ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε 

διαχρονικό υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1260017/xristos-sartzetakis-o-rolos-toy-os-anakritis-stin-ereuna-gia-ti-dolofonia-toy-grigori-lampraki
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Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω 

της φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα 

της στη Θεσσαλονίκη. 

«Την ταραγμένη δεκαετία του '60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε 

προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την 

αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων 

του», επεσήμανε η κυρία Σακελλαροπούλου. 

 

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η ηρωική φιγούρα του 

νεαρού ανακριτή με το καθαρό και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που 

της άξιζε στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον 

κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης 

κρίσης και της άκαμπτης αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι 

μόνο το λειτούργημά του, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα 

δικαιοσύνης. Την αρετή του αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια 

της Δικτατορίας. Απολύθηκε από το δικαστικό Σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-

ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη». 

Επίσης, σημείωσε πως «η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο 

Σαρτζετάκη με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε σε αυτή του την 

πορεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ευσυνειδησία και την 

προσήλωση του δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούργησε 

συναινετικά και θεσμικά σε περιόδους υψηλής πολιτικής έντασης, 

σεβόμενος την αποστολή και τα συνταγματικά όρια της θέσης του. Έμεινε 

πιστός στο γράμμα και τον τύπο του νόμου, στην πιο βαθιά πεποίθησή του, 

που τον ενέπνευσε και τον καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Καταδεικνύοντας, με την έμπρακτη στάση του, τη θεμελιώδη σημασία της 

ευθυκρισίας και της αυστηρής αναφοράς μας στο δίκαιο, ιδίως όταν αυτό 

δοκιμάζεται. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του, ατομικά 

και με αυτάρκεια, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε, και πέρασε στην 

ιστορία». 

«Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης 

και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!», κατέληξε 

η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 
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Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία στην κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε με τιμές αρχηγού κράτους «ως ελάχιστο 

φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην 

Πατρίδα και στο Έθνος» ο Χρήστος Σαρτζετάκης. 

 

Το φέρετρο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη έφτασε καλυμμένο με 

την ελληνική σημαία στην Μητρόπολη Αθηνών όπου εψάλη η εξόδιος 

ακολουθία ενώ στο προαύλιο απέδωσε τιμές άγημα της Προεδρικής 

Φρουρά. 

 

Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου, και ο 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θεόδωρος Παναγόπουλος. 

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο 

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, 

Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης 

κ.α. 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1929 στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο. 

 

Ως πρωτόδικης έγινε πανελληνίως και διεθνώς γνωστός από την 

εμπλοκή του ως ανακριτής στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τού 

βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έργο το οποίο προώθησε με 

https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1279887/xristos-sartzetakis-diadromi-diki-lampraki-proedria-dimokratias
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αποφασιστικότητα και αμεροληψία, ανοίγοντας το δρόμο για την 

απόδοση των ευθυνών. 

Το 1965 έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές Εμπορικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου στο Παρίσι, αλλά το 1967 η δικτατορία τον ανακάλεσε 

στην Αθήνα και τον απέλυσε από τη θέση του τον επόμενο χρόνο. Στη 

συνέχεια, για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίστηκε και 

βασανίστηκε. Απολύθηκε από τις φυλακές της χούντας το 1971 μετά από 

διεθνή κινητοποίηση. 

Αποκαταστάθηκε ως εφέτης μετά το 1974 και προβιβάστηκε σε 

αρεοπαγίτη τον Οκτώβριο τού 1982. Κατά την περίοδο που συνέπιπτε με 

το τέλος τής πρώτης προεδρικής θητείας τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

το ΠΑΣΟΚ, παράλληλα με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που 

περιόριζαν δραστικά τις προεδρικές αρμοδιότητες και εξουσίες, πρότεινε 

τον Χρήστο Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκλογή του έγινε 

από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 1985 και η θητεία έληξε στις 5 Μαΐου 1990, 

με την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ανώτατο 

πολιτειακό αξίωμα. 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική 

προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαίτερα την περίοδο Ιουνίου 1989 - Απριλίου 

1990, όταν οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε 

κανένα κόμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με πανηγυρικούς 

λόγους, διαγγέλματα και μελετήματα, υπεραμύνθηκε της Ελληνικής 

Ιδέας και υποστήριξε επανειλημμένα και προς πολλές κατευθύνσεις, με 

έντονο ύφος και παλμό τα ελληνικά εθνικά δίκαια και τη μοναδικότητα 

του ελληνικού έθνους ως «αναδέλφου» γένους. Κάποιες ατυχείς επιλογές 

του σε ζητήματα επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας, οδήγησαν τον Τύπο 

σε σκωπτικά εις βάρος του σχόλια. 

Μετά το 1990 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή. Ήταν 

παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου, ενώ ήταν πατέρας μίας κόρης. 
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Στη Μητρόπολη Αθηνών στις 12:00 η κηδεία του πρώην ΠτΔ, Χρήστου 

Σαρτζετάκη 

Θα κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους 

•  Facebook 

•  Twitter 

•  Shares  

•  E-mail 

   

 0 

Η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Α. 

Σαρτζετάκη θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00, 

στη Μητρόπολη Αθηνών. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του εκλιπόντος πρώην 

Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η ταφή του 

Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Α' 

Νεκροταφείο Αθηνών. 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

Δημόσια δαπάνη η κηδεία  

Με τιμές αρχηγού κράτους θα κηδευτεί ο πρώην Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης, ενώ  τηρήθηκε τριήμερο δημόσιο 

πένθος. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, 

Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαου 

Παναγιωτόπουλου, η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη θα τελεσθεί με 

δημόσια δαπάνη. Αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι 

τιμές που προσήκουν σε αρχηγό κράτους «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις 

εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο 

Έθνος».  

https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki
https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki
mailto:?subject=%CE%A3%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2012%3A00%20%CE%B7%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%84%CE%94%2C%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%20%28LiFO%29&body=%CE%98%CE%B1%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%AF%20%CE%BC%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20-%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki
https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki#commentsection
https://www.lifo.gr/tags/hristos-sartzetakis
https://www.lifo.gr/tags/hristos-sartzetakis
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https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-

proin-ptd-hristoy-sartzetaki 
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Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη- Με τιμές 

αρχηγού κράτους 

Η κηδεία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τελείται δημοσία 

δαπάνη 

•  E-mail 

   

 0 

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην 

Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη.  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του εκλιπόντος πρώην 

Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων,  η ταφή του 

Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Α' 

Νεκροταφείο Αθηνών. 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης κηδεύεται 

με τιμές αρχηγού κράτους, ενώ τηρήθηκε τριήμερο δημόσιο πένθος. 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, 

Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας Νικόλαου 

Παναγιωτόπουλου, η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη θα τελεσθεί με 

δημόσια δαπάνη. Αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι 

https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki
https://www.lifo.gr/now/politics/sti-mitropoli-athinon-stis-1200-i-kideia-toy-proin-ptd-hristoy-sartzetaki
mailto:?subject=%CE%A3%CF%84%CE%B7%20%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD%20%CE%B7%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%20%CE%9C%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%28LiFO%29&body=%CE%97%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9%C2%A0%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B7%20-%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%9F%20https://www.lifo.gr/now/greece/sti-mitropoli-athinon-i-kideia-toy-hristoy-sartzetaki-me-times-arhigoy-kratoys
https://www.lifo.gr/now/greece/sti-mitropoli-athinon-i-kideia-toy-hristoy-sartzetaki-me-times-arhigoy-kratoys#commentsection
https://www.lifo.gr/tags/hristos-sartzetakis
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τιμές που προσήκουν σε αρχηγό κράτους «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις 

εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο 

Έθνος».  

Επιπλέον, σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και αύριο, Τρίτη 8 

Φεβρουαρίου θα υπάρχει στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου βιβλίο 

συλλυπητηρίων. 

https://www.lifo.gr/now/greece/sti-mitropoli-athinon-i-kideia-toy-hristoy-

sartzetaki-me-times-arhigoy-kratoys 
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Σήμερα με τιμές αρχηγού κράτους η κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη 

Γιάννης Φιλιππάκος 

 
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης 

In Τime 

Η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Α. 

Σαρτζετάκη θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00, 

στην Μητρόπολη Αθηνών. 

https://www.lifo.gr/now/greece/sti-mitropoli-athinon-i-kideia-toy-hristoy-sartzetaki-me-times-arhigoy-kratoys
https://www.lifo.gr/now/greece/sti-mitropoli-athinon-i-kideia-toy-hristoy-sartzetaki-me-times-arhigoy-kratoys
https://www.newsbomb.gr/profile/giannis-filippakos
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Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του εκλιπόντος πρώην 

Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η ταφή 

του Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο 

στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

Να σημειωθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών 

Μάκη Βορίδη, Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας 

Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, η κηδεία θα τελεσθεί του δημοσία δαπάνη, 

ενώ με απόφαση της κυβέρνησης θα αποδοθούν οι τιμές που προσήκουν 

σε Αρχηγό Κράτους, «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές 

υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος». 

Επίσης, οι σημαίες των δημοσίων καταστημάτων όλης της χώρας θα 

κυματίζουν μεσίστιες και σήμερα. 

 

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1929 στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο. 

Ως πρωτόδικης έγινε πανελληνίως και διεθνώς γνωστός από την 

εμπλοκή του ως ανακριτής στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τού 

βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έργο το οποίο προώθησε με 

αποφασιστικότητα και αμεροληψία, ανοίγοντας το δρόμο για την 

απόδοση των ευθυνών. 

Το 1965 έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές Εμπορικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου στο Παρίσι, αλλά το 1967 η δικτατορία τον ανακάλεσε 

στην Αθήνα και τον απέλυσε από τη θέση του τον επόμενο χρόνο. Στη 

συνέχεια, για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίστηκε και 
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βασανίστηκε. Απολύθηκε από τις φυλακές της χούντας το 1971 μετά από 

διεθνή κινητοποίηση. 

Αποκαταστάθηκε ως εφέτης μετά το 1974 και προβιβάστηκε σε 

αρεοπαγίτη τον Οκτώβριο τού 1982. Κατά την περίοδο που συνέπιπτε με 

το τέλος τής πρώτης προεδρικής θητείας τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

το ΠΑΣΟΚ, παράλληλα με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που 

περιόριζαν δραστικά τις προεδρικές αρμοδιότητες και εξουσίες, πρότεινε 

τον Χρήστο Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκλογή του έγινε 

από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 1985 και η θητεία έληξε στις 5 Μαΐου 1990, 

με την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ανώτατο 

πολιτειακό αξίωμα. 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική 

προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαίτερα την περίοδο Ιουνίου 1989 - Απριλίου 

1990, όταν οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε 

κανένα κόμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με πανηγυρικούς 

λόγους, διαγγέλματα και μελετήματα, υπεραμύνθηκε της Ελληνικής 

Ιδέας και υποστήριξε επανειλημμένα και προς πολλές κατευθύνσεις, με 

έντονο ύφος και παλμό τα ελληνικά εθνικά δίκαια και τη μοναδικότητα 

του ελληνικού έθνους ως «αναδέλφου» γένους. Κάποιες ατυχείς επιλογές 

του σε ζητήματα επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας, οδήγησαν τον Τύπο 

σε σκωπτικά εις βάρος του σχόλια. 

Μετά το 1990 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή. Ήταν 

παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου, ενώ ήταν πατέρας μίας κόρης. 

 

https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1281065/simera-me-times-arxigoy-

kratoys-i-kideia-toy-xristoy-sartzetaki 
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Με τιμές αρχηγού κράτους τελείται η κηδεία του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη 

Νίκος Χριστοφάκης 

 

Με τιμές αρχηγού κράτους τελείται η κηδεία του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη 

   

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Δευτέρα, συγγενείς, φίλοι και 

σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στον Χρήστο Σαρτζετάκη τον πρώην 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 

ετών τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. 

Η κηδεία πραγματοποιείται με τιμές αρχηγού κράτους «ως ελάχιστο φόρο 

τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα 

και στο Έθνος» ο Χρήστος Σαρτζετάκης. 

Το φέρετρο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη έφτασε καλυμμένο με 

την ελληνική σημαία στην Μητρόπολη Αθηνών όπου θα ψαλεί η εξόδιος 

ακολουθία ενώ στο προαύλιο απέδωσε τιμές άγημα της Προεδρικής 

Φρουρά. 

Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου, και ο 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θεόδωρος Παναγόπουλος. 

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει πομπή προς το Α΄ 

Νεκροταφείο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη να τοποθετείται πάνω 

σε κιλλίβαντα. 

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο 

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, 

Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης 

κ.α.  

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του εκλιπόντος 

πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η 

ταφή του Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό 

https://www.newsbomb.gr/tag/xrhstos-sartzetakhs
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1279887/xristos-sartzetakis-diadromi-diki-lampraki-proedria-dimokratias
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κύκλο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και γι' αυτό οι εκπρόσωποι του 

πολιτικού κόσμου συλλυπούνται την οικογένεια του Χρήστου Σαρτζετάκη 

και μετά αποχωρούν. 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1929 στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο. 

Ως πρωτόδικης έγινε πανελληνίως και διεθνώς γνωστός από την 

εμπλοκή του ως ανακριτής στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τού 

βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έργο το οποίο προώθησε με 

αποφασιστικότητα και αμεροληψία, ανοίγοντας το δρόμο για την 

απόδοση των ευθυνών. 

Το 1965 έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές Εμπορικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου στο Παρίσι, αλλά το 1967 η δικτατορία τον ανακάλεσε 

στην Αθήνα και τον απέλυσε από τη θέση του τον επόμενο χρόνο. Στη 

συνέχεια, για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίστηκε και 

βασανίστηκε. Απολύθηκε από τις φυλακές της χούντας το 1971 μετά από 

διεθνή κινητοποίηση. 

Αποκαταστάθηκε ως εφέτης μετά το 1974 και προβιβάστηκε σε 

αρεοπαγίτη τον Οκτώβριο τού 1982. Κατά την περίοδο που συνέπιπτε με 

το τέλος τής πρώτης προεδρικής θητείας τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

το ΠΑΣΟΚ, παράλληλα με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που 

περιόριζαν δραστικά τις προεδρικές αρμοδιότητες και εξουσίες, πρότεινε 

τον Χρήστο Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκλογή του έγινε 

από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 1985 και η θητεία έληξε στις 5 Μαΐου 1990, 

με την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ανώτατο 

πολιτειακό αξίωμα. 
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Ο Χρήστος Σαρτζετάκης άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική 

προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαίτερα την περίοδο Ιουνίου 1989 - Απριλίου 

1990, όταν οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε 

κανένα κόμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με πανηγυρικούς 

λόγους, διαγγέλματα και μελετήματα, υπεραμύνθηκε της Ελληνικής 

Ιδέας και υποστήριξε επανειλημμένα και προς πολλές κατευθύνσεις, με 

έντονο ύφος και παλμό τα ελληνικά εθνικά δίκαια και τη μοναδικότητα 

του ελληνικού έθνους ως «αναδέλφου» γένους. Κάποιες ατυχείς επιλογές 

του σε ζητήματα επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας, οδήγησαν τον Τύπο 

σε σκωπτικά εις βάρος του σχόλια. 

Μετά το 1990 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή. Ήταν 

παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου, ενώ ήταν πατέρας μίας κόρης. 

 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-

elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli 
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Νίκος Χριστοφάκης 

Με τιμές αρχηγού κράτους τελείται η κηδεία του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη 

   

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα, Δευτέρα, συγγενείς, φίλοι και 

σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στον Χρήστο Σαρτζετάκη τον πρώην 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 

ετών τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. 

 

Η κηδεία πραγματοποιείται με τιμές αρχηγού κράτους «ως ελάχιστο φόρο 

τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα 

και στο Έθνος» ο Χρήστος Σαρτζετάκης. 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli
https://www.newsbomb.gr/tag/xrhstos-sartzetakhs
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1279887/xristos-sartzetakis-diadromi-diki-lampraki-proedria-dimokratias


ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 
 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Κείμενα ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα www.sartzetakis.gr  

1199  

Το φέρετρο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη έφτασε καλυμμένο με 

την ελληνική σημαία στην Μητρόπολη Αθηνών όπου θα ψαλεί η εξόδιος 

ακολουθία ενώ στο προαύλιο απέδωσε τιμές άγημα της Προεδρικής 

Φρουρά. 

 

Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου, και ο 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θεόδωρος Παναγόπουλος. 

Μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει πομπή προς το 

Α΄Νεκροταφείο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη να τοποθετείται 

πάνω σε κιλλίβαντα. 

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο 

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, 

Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης 

κ.α.  

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του εκλιπόντος 

πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η 

ταφή του Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό 

κύκλο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και γι' αυτό οι εκπρόσωποι του 

πολιτικού κόσμου συλλυπούνται την οικογένεια του Χρήστου Σαρτζετάκη 

και μετά αποχωρούν. 

 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης 
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Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1929 στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο. 

Ως πρωτόδικης έγινε πανελληνίως και διεθνώς γνωστός από την 

εμπλοκή του ως ανακριτής στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τού 

βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έργο το οποίο προώθησε με 

αποφασιστικότητα και αμεροληψία, ανοίγοντας το δρόμο για την 

απόδοση των ευθυνών. 

Το 1965 έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές Εμπορικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου στο Παρίσι, αλλά το 1967 η δικτατορία τον ανακάλεσε 

στην Αθήνα και τον απέλυσε από τη θέση του τον επόμενο χρόνο. Στη 

συνέχεια, για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίστηκε και 

βασανίστηκε. Απολύθηκε από τις φυλακές της χούντας το 1971 μετά από 

διεθνή κινητοποίηση. 

Αποκαταστάθηκε ως εφέτης μετά το 1974 και προβιβάστηκε σε 

αρεοπαγίτη τον Οκτώβριο τού 1982. Κατά την περίοδο που συνέπιπτε με 

το τέλος τής πρώτης προεδρικής θητείας τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

το ΠΑΣΟΚ, παράλληλα με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που 

περιόριζαν δραστικά τις προεδρικές αρμοδιότητες και εξουσίες, πρότεινε 

τον Χρήστο Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκλογή του έγινε 

από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 1985 και η θητεία έληξε στις 5 Μαΐου 1990, 

με την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ανώτατο 

πολιτειακό αξίωμα. 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική 

προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαίτερα την περίοδο Ιουνίου 1989 - Απριλίου 

1990, όταν οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε 

κανένα κόμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με πανηγυρικούς 

λόγους, διαγγέλματα και μελετήματα, υπεραμύνθηκε της Ελληνικής 

Ιδέας και υποστήριξε επανειλημμένα και προς πολλές κατευθύνσεις, με 

έντονο ύφος και παλμό τα ελληνικά εθνικά δίκαια και τη μοναδικότητα 

του ελληνικού έθνους ως «αναδέλφου» γένους. Κάποιες ατυχείς επιλογές 

του σε ζητήματα επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας, οδήγησαν τον Τύπο 

σε σκωπτικά εις βάρος του σχόλια. 
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Μετά το 1990 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή. Ήταν 

παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου, ενώ ήταν πατέρας μίας κόρης. 

 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-

elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli 

 

ΑΥΓΗ 

Χρήστος Σαρτζετάκης / Το τελευταίο αντίο στον πρώην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας 

 
 

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία έδωσε το παρών στη 

Μητρόπολη Αθηνών – Σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο Α’ 

Νεκροταφείο  

 

Με τιμές αρχηγού κράτους τελέστηκε η κηδεία του πρώην Πρόεδρου της 

Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, o οποίος έφυγε από τη ζωή την 

περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 93 ετών. 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281171/kideia-xristoy-sartzetaki-me-tin-elliniki-simaia-i-soros-sti-mitropoli
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Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος της 

Βουλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η 

ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και του δικαστικού Σώματος, συγγενείς, 

συνεργάτες και φίλοι αποχαιρέτησαν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του, λόγω των υγειονομικών μέτρων, 

αλλά και κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, θα πραγματοποιηθεί σε 

στενό οικογενειακό κύκλο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 
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Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαρόπουλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος 

Παναγόπουλος. 

 

 https://www.avgi.gr/politiki/407345_teleytaio-antio-ston-proin-proedro-tis-

dimokratias 

 

 

 

 

 

https://www.avgi.gr/politiki/407345_teleytaio-antio-ston-proin-proedro-tis-dimokratias
https://www.avgi.gr/politiki/407345_teleytaio-antio-ston-proin-proedro-tis-dimokratias
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ΈΘΝΟΣ 

Χρήστος Σαρτζετάκης:  

«Αποχαιρετάμε έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης» - Το μήνυμα της 

Κατερίνας Σακελλαροπούλου 

 
Με τιμές αρχηγού κράτους, «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές 

υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», 

τελέστηκε η κηδεία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου 

Σαρτζετάκη, o οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 93 

ετών. 

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος της 

Βουλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων και του δικαστικού Σώματος, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι 

αποχαιρέτησαν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη 

Αθηνών, ενώ η ταφή του, λόγω των υγειονομικών μέτρων, αλλά και κατόπιν 

επιθυμίας της οικογένειάς του, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό 

κύκλο στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

https://www.ethnos.gr/tag/21/khdeia
https://www.ethnos.gr/tag/13180/xrhstossartzetakhs
https://www.ethnos.gr/tag/13180/xrhstossartzetakhs
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Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαρόπουλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος 

Παναγόπουλος. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη 

υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του τόπου μας» και 

σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, άνθρωπος της 

ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό 

υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω της 

φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα της 

στη Θεσσαλονίκη. 

«Την ταραγμένη δεκαετία του '60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε 

προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την 

αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων 

του», επεσήμανε η κ. Σακελλαροπούλου. 

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η ηρωική φιγούρα του νεαρού 

ανακριτή με το καθαρό και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που της 

άξιζε στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον 

κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης 

κρίσης και της άκαμπτης αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι 

μόνο το λειτούργημά του, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα 

δικαιοσύνης. Την αρετή του αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια 

της Δικτατορίας. Απολύθηκε από το δικαστικό Σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-

ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη». 

https://www.ethnos.gr/Politics/article/194565/xrhstossartzetakhsapoxairetameen

anaxioleitoyrgothsdikaiosynhstomhnymathskaterinassakellaropoyloy 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 

https://www.ethnos.gr/tag/196/katerinasakellaropoyloy
https://www.ethnos.gr/tag/196/katerinasakellaropoyloy
https://www.ethnos.gr/Politics/article/194565/xrhstossartzetakhsapoxairetameenanaxioleitoyrgothsdikaiosynhstomhnymathskaterinassakellaropoyloy
https://www.ethnos.gr/Politics/article/194565/xrhstossartzetakhsapoxairetameenanaxioleitoyrgothsdikaiosynhstomhnymathskaterinassakellaropoyloy
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07.02.2022, 15:37 

Στην τελευταία του κατοικία ο πρώην ΠτΔ Χρήστος Σαρτζετάκης 

 

Με τιμές αρχηγού κράτους, «ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις εξαιρετικές 

υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», 

τελέστηκε η κηδεία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου 

Σαρτζετάκη, o οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 93 

ετών. 

Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος της 

Βουλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων και του δικαστικού Σώματος, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι 

αποχαιρέτησαν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη 

Αθηνών, ενώ η ταφή του, λόγω των υγειονομικών μέτρων, αλλά και κατόπιν 

επιθυμίας της οικογένειάς του, πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό 

κύκλο, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. 

Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαρόπουλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος 

Παναγόπουλος. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη 

υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του τόπου μας» και 

σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, άνθρωπος της 

ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό 

υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω της 

φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα της 

στη Θεσσαλονίκη. 

«Την ταραγμένη δεκαετία του '60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε 

προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την 
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αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων 

του», επεσήμανε η κ. Σακελλαροπούλου. 

Όπως ανέφερε η ΠτΔ, «η ηρωική φιγούρα του νεαρού ανακριτή με το καθαρό 

και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που της άξιζε στη σύγχρονη 

πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία 

της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης κρίσης και της άκαμπτης 

αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι μόνο το λειτούργημά του, 

αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα δικαιοσύνης. Την αρετή του 

αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια της Δικτατορίας. Απολύθηκε 

από το δικαστικό Σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς 

δίκη». 

Επίσης, σημείωσε πως «η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο Σαρτζετάκη 

με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε σε αυτή του την πορεία, στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας, την ευσυνειδησία και την προσήλωση του 

δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούργησε συναινετικά και 

θεσμικά σε περιόδους υψηλής πολιτικής έντασης, σεβόμενος την αποστολή 

και τα συνταγματικά όρια της θέσης του. Έμεινε πιστός στο γράμμα και τον 

τύπο του νόμου, στην πιο βαθιά πεποίθησή του, που τον ενέπνευσε και τον 

καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Καταδεικνύοντας, με την 

έμπρακτη στάση του, τη θεμελιώδη σημασία της ευθυκρισίας και της 

αυστηρής αναφοράς μας στο δίκαιο, ιδίως όταν αυτό δοκιμάζεται. Ο Χρήστος 

Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του, ατομικά και με αυτάρκεια, όπως ο 

ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε, και πέρασε στην ιστορία». 

«Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης 

και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!», κατέληξε η κ. 

Σακελλαροπούλου. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/331069_stin-teleytaia-toy-katoikia-o-proin-

ptd-hristos-sartzetakis 

 

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/331069_stin-teleytaia-toy-katoikia-o-proin-ptd-hristos-sartzetakis
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/331069_stin-teleytaia-toy-katoikia-o-proin-ptd-hristos-sartzetakis
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Newsbomb.gr 

 

07/02/2022 13:19 

Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Χρήστο Σαρτζετάκη, «τον άνθρωπο της 

νομιμότητας και της αλήθειας» 

Newsroom 

 
 

Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη 

Νίκος Χριστοφάκης 

 

Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, Χρήστο Σαρτζετάκη 

   

Συγκίνηση το μεσημέρι της Δευτέρας στην Μητρόπολη Αθηνών στο 

τελευταίο «αντίο» για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο 

Σαρτζετάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών τα 

ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. 

 

Η εξόδιος ακολουθία η οποία τελέστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο 

λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το 

μεσημέρι όταν η και η σορός του Χρήστου Σαρτζετάκη εξήλθε του ναού 

https://www.newsbomb.gr/tag/xrhstos-sartzetakhs
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1279866/pethane-o-proin-proedros-tis-dimokratias-xristos-sartzetakis
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καλυμμένη με την ελληνική σημαία προκειμένου στη συνέχεια να 

πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Τραγικές μορφές οι στενοί συγγενείς του Χρήστου Σαρτζετάκη που 

ακολουθούσαν το φέρετρο με τη σορό του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

 

Στον επικήδειό της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, έκανε λόγο για έναν «άνθρωπο της ευθύνης, της 

νομιμότητας και της αλήθειας» που λειτούργησε συναινετικά σε περιόδους 

υψηλής πολιτικής έντασης. Όπως είπε η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του με 

αυτάρκεια και πέρασε στην ιστορία, σεβάστηκε τα συνταγματικά όρια και 

αποτέλεσε έναν άξιο λειτουργό της δικαιοσύνης κάνοντας ειδική 

αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη την 

οποία ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας χειρίστηκε ως εισαγγελέας. 

 

Ράγισαν καρδιές κατά την έξοδο της σορού από τη Μητρόπολη 

Αθηνών 

 

Ο επικήδειος της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τον Χρήστο 

Σαρτζετάκη 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου 

Σαρτζετάκη υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του 

τόπου μας» και σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, 

άνθρωπος της ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε 

διαχρονικό υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω 

της φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα 

της στη Θεσσαλονίκη. 

«Την ταραγμένη δεκαετία του '60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδειξε σε 

προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη στο ήθος και την 

αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων 

του», επεσήμανε η κυρία Σακελλαροπούλου. 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1260017/xristos-sartzetakis-o-rolos-toy-os-anakritis-stin-ereuna-gia-ti-dolofonia-toy-grigori-lampraki
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Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η ηρωική φιγούρα του 

νεαρού ανακριτή με το καθαρό και αποφασισμένο βλέμμα πήρε τη θέση που 

της άξιζε στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία, τη λογοτεχνία, τον 

κινηματογράφο. Δίδαξε την αξία της προσωπικής ηθικής, της αμερόληπτης 

κρίσης και της άκαμπτης αντίστασης απέναντι σε κάθε πίεση, τιμώντας όχι 

μόνο το λειτούργημά του, αλλά την ίδια τη Δημοκρατία, ως μια κοινότητα 

δικαιοσύνης. Την αρετή του αυτή την πλήρωσε με βαρύ τίμημα στα χρόνια 

της Δικτατορίας. Απολύθηκε από το δικαστικό Σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-

ΕΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη». 

Επίσης, σημείωσε πως «η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο 

Σαρτζετάκη με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε σε αυτή του την 

πορεία, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, την ευσυνειδησία και την 

προσήλωση του δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούργησε 

συναινετικά και θεσμικά σε περιόδους υψηλής πολιτικής έντασης, 

σεβόμενος την αποστολή και τα συνταγματικά όρια της θέσης του. Έμεινε 

πιστός στο γράμμα και τον τύπο του νόμου, στην πιο βαθιά πεποίθησή του, 

που τον ενέπνευσε και τον καθοδήγησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Καταδεικνύοντας, με την έμπρακτη στάση του, τη θεμελιώδη σημασία της 

ευθυκρισίας και της αυστηρής αναφοράς μας στο δίκαιο, ιδίως όταν αυτό 

δοκιμάζεται. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης επιτέλεσε το καθήκον του, ατομικά 

και με αυτάρκεια, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε, και πέρασε στην 

ιστορία». 

«Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης 

και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!», κατέληξε 

η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 

 

 

Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία στην κηδεία του Χρήστου Σαρτζετάκη 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε με τιμές αρχηγού κράτους «ως ελάχιστο 

φόρο τιμής για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην 

Πατρίδα και στο Έθνος» ο Χρήστος Σαρτζετάκης. 

 

https://www.newsbomb.gr/politikh/story/1279887/xristos-sartzetakis-diadromi-diki-lampraki-proedria-dimokratias
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Το φέρετρο με τη σορό του Χρήστου Σαρτζετάκη έφτασε καλυμμένο με 

την ελληνική σημαία στην Μητρόπολη Αθηνών όπου εψάλη η εξόδιος 

ακολουθία ενώ στο προαύλιο απέδωσε τιμές άγημα της Προεδρικής 

Φρουρά. 

 

Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαροπούλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου, και ο 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πειραιώς, Θεόδωρος Παναγόπουλος. 

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο 

πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, 

Κωνσταντίνος Τασούλας, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης 

κ.α. 

 

H στιγμή της άφιξης της σορού του Χρήστου Σαρτζετάκη στη 

Μητρόπολη Αθηνών 

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν 

δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με 

Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1929 στη Νεάπολη 

Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 

1955 εισήλθε στο δικαστικό κλάδο. 

 

Ως πρωτόδικης έγινε πανελληνίως και διεθνώς γνωστός από την 

εμπλοκή του ως ανακριτής στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τού 

βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, έργο το οποίο προώθησε με 

αποφασιστικότητα και αμεροληψία, ανοίγοντας το δρόμο για την 

απόδοση των ευθυνών. 
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Το 1965 έλαβε εκπαιδευτική άδεια για σπουδές Εμπορικού και Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου στο Παρίσι, αλλά το 1967 η δικτατορία τον ανακάλεσε 

στην Αθήνα και τον απέλυσε από τη θέση του τον επόμενο χρόνο. Στη 

συνέχεια, για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίστηκε και 

βασανίστηκε. Απολύθηκε από τις φυλακές της χούντας το 1971 μετά από 

διεθνή κινητοποίηση. 

 

Αποκαταστάθηκε ως εφέτης μετά το 1974 και προβιβάστηκε σε 

αρεοπαγίτη τον Οκτώβριο τού 1982. Κατά την περίοδο που συνέπιπτε με 

το τέλος τής πρώτης προεδρικής θητείας τού Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

το ΠΑΣΟΚ, παράλληλα με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που 

περιόριζαν δραστικά τις προεδρικές αρμοδιότητες και εξουσίες, πρότεινε 

τον Χρήστο Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η εκλογή του έγινε 

από τη Βουλή στις 29 Μαρτίου 1985 και η θητεία έληξε στις 5 Μαΐου 1990, 

με την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ανώτατο 

πολιτειακό αξίωμα. 

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης άσκησε τα καθήκοντά του με εξαιρετική 

προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαίτερα την περίοδο Ιουνίου 1989 - Απριλίου 

1990, όταν οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία σε 

κανένα κόμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, με πανηγυρικούς 

λόγους, διαγγέλματα και μελετήματα, υπεραμύνθηκε της Ελληνικής 

Ιδέας και υποστήριξε επανειλημμένα και προς πολλές κατευθύνσεις, με 

έντονο ύφος και παλμό τα ελληνικά εθνικά δίκαια και τη μοναδικότητα 

του ελληνικού έθνους ως «αναδέλφου» γένους. Κάποιες ατυχείς επιλογές 

του σε ζητήματα επικοινωνίας και δημόσιας εικόνας, οδήγησαν τον Τύπο 

σε σκωπτικά εις βάρος του σχόλια. 

Μετά το 1990 αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή. Ήταν 

παντρεμένος με την Έφη Αργυρίου, ενώ ήταν πατέρας μίας κόρης. 

 

https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1281229/sygkinisi-sto-teleytaio-antio-

ston-xristo-sartzetaki 
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Η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου 

Σαρτζετάκη 

Διαδώστε: 

 

Με τιμές αρχηγού κράτους τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Αθηνών η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Χρήστου Α. Σαρτζετάκη. Οι τιμές που προσήκουν σε 

αρχηγό κράτους αποδόθηκαν στον εκλιπόντα «ως ελάχιστο φόρο τιμής 

για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα 

και στο Έθνος». 

Στην εξόδιο ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, συγχοροστατούντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου.  
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Σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος της 

Βουλής, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία των Ενόπλων 

Δυνάμεων και του δικαστικού Σώματος, συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι 

αποχαιρέτησαν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Μητρόπολη 

Αθηνών, ενώ η ταφή του, λόγω των υγειονομικών μέτρων, αλλά και κατόπιν 

επιθυμίας της οικογένειάς του, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό 

κύκλο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 

Τους επικήδειους εκφώνησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα 

Σακελλαρόπουλου, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο 

καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρος 

Παναγόπουλος. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «ο βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη 

υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του τόπου μας» και 

σημείωσε: «Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή κρητική, άνθρωπος της 

ευθύνης, της νομιμότητας και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό 

υπόδειγμα και σύμβολο δικαστικού λειτουργού». 

Μάλιστα, τόνισε ότι έγινε μέρος και της δικής της παιδικής μνήμης, λόγω της 

φιλικής και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με τον πατέρα της 

στη Θεσσαλονίκη. 

«Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης 

και αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!», κατέληξε η κ. 

Σακελλαροπούλου. 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν 

αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR  με ενεργό 

σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση. 

 


