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Αφιέρωμα στους 
Κ. Παπούλια 

και Χρ. Σαρτζετάκη

Ανακαινίζεται 
το κτήριο της Μπενακείου 

Βιβλιοθήκης

ΣΎΓΚΡΟΎΣΗ  ΚΟΡΎΦΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΎ ΧΙΟΝΙΑ

Σύγχρονα διηγήματα
για την επανάσταση 

του ‘21
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03  ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ», ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ! 
Άρθρο του Προέδρου της Βουλής 
Κωνσταντίνου Τασούλα 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚO ΕΡΓΟ

04  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Η διαχείριση της χιονοθύελλας σημείο 
σύγκρουσης Κ. Μητσοτάκη – Αλ. Τσίπρα 

06  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΛΗΡΩΣ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 
Πυρά και από τους αρχηγούς των κομμάτων 
της ελάσσονος αντιπολίτευσης  

08  Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: ΤΟ «ΑΙΓΙΣ» ΘΑ ΔΩΣΕΙ
ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Για αστοχίες και αδυναμίες που θα 
επιλυθούν έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός

10  ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εμβληματικός νόμος υποστήριξε η 
κυβέρνηση, αφορά μόνο τις μεγάλες 
επιχειρήσεις αντέτεινε η αντιπολίτευση 

12  ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Δήλωσαν προβληματισμένοι από τον 
αποκλεισμό των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 

14  Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2020
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Τι αναφέρει για το προσωπικό της 
δημόσιας διοίκησης  

16  ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1500 ΜΟΝΙΜΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ζήτησε η 
αντιπολίτευση

18  ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ  
ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 2021 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ευκαιρίες παρά κινδύνους για την οικονομία 
βλέπει ο κ. Ι. Στουρνάρας

20  Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ
Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
Μείωση τιμών και για το internet ζήτησε η 
αντιπολίτευση

22  Γ. ΑΜΥΡΑΣ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  
ΤΑ «ΑΠΑΤΗΤΑ ΒΟΥΝΑ» 
Πρόγραμμα προστασίας για μέλισσες και 
νυχτερίδες

24  ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
ΣΤΟ ΜΑΤΙ 
Την αλλαγή της αρχικής συμφωνίας 
κατήγγειλε η αντιπολίτευση

26  ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 650 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ 
Παρά την μείωση των τροχαίων  
κατά 54% τη δεκαετία 2011-20

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Πολιτικό μνημόσυνο στον πρώτο σοσιαλιστή 
Πρόεδρο Δημοκρατίας

28  ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:
Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΣ 
Άρθρο του Τηλέμαχου Χυτήρη 

30  Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ  
ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Άρθρο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου

32  ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ:
ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Άρθρο του Πέτρου Ευθυμίου

34  Ο …ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Άρθρο του Στέλιου Κουκουλάρη

36  ΠΩΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
Ο επικήδειος της Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου και της πολιτικής 
ηγεσίας 

40  ΤΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑ 
Τα δημοσιεύματα του Τύπου για τον 
εκλιπόντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Αποχαιρετισμός στον ακέραιο δικαστή  
και τον μαχητικό δημοκράτη

50  Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΑΡΡΑΛΕΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ 
Οι σταθμοί στη ζωή του Χρ. Σαρτζετάκη

51  Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ:
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟ 
ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
Ο επικήδειος στην Μητρόπολη Αθηνών

52  ΠΩΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΩΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ –  
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΩΣ ΘΡΥΛΟΣ 
Άρθρο του Α. Δ. Παπαγιαννίδη

54  ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ  
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Άρθρο της Σοφίας Βούλτεψη

58  ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1963-1964 
Παρουσίαση του δίτομου βιβλίου  
του Χρ. Σαρτζετάκη

62  ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 
Τα μηνύματα πρωθυπουργού  
και πολιτικών αρχηγών

64  ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 
Ανθολογία από τις Αθηναϊκές εφημερίδες

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

78  Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ:  ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 
Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

80  ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (COSAC) 
Στο επίκεντρο πανδημία και 
μεταναστευτικό  

82  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΤΡΙΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Οι προτάσεις των Ελλήνων βουλευτών 

83  ΣΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  
4 ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
Σε ποια αξιώματα εξελέγησαν 

84  ΔΣΟ: ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ  
ΑΠΟ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ! 
Έκκληση για προστασία σε ΟΗΕ και Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

86  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ 
ΒΙΒΙΛΟΘΗΚΗΣ 
Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει σε 3 
χρόνια

88  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΥΠΟ ΤΟΥ 2021 
Τα αφιερώματα των περιοδικών για την 
επέτειο των 200 χρόνων

92  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
Νέα διηγήματα για το ’21 στο αφιέρωμα του 
περιοδικού culture book

98  «ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΠΕΡΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» 
Παρουσίαση του βιβλίου του Στάθη Κου-
τρουβίδη για συγκρότηση της αστικής τάξης 
στην επαρχία Πατρών κατά τον 19ο αιώνα

100  «40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ 40 ΛΕΞΕΙΣ»
Έκθεση του Ε.Κ. με αφορμή τα 40 χρόνια 
από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ

102  ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

103  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΤΟΝ
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΖΩΓΡΑΦΟ  
ΑΛΕΚΟ ΦΑΣΙΑΝΟ

104  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ

106  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

108  Ο ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Μία τεράστια βιβλιοφιλική τοιχογραφία 
δεσπόζει στην κεντρική συνοικία της 
Αθήνας

ΦΩΤΟ Εξωφύλλου Ευχαριστούμε τον φωτογράφο Αλέξανδρο Μαραγκό για την ευγενική παραχώρηση της φωτογραφίας
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Η πορεία ενός 
θαρραλέου 
δικαστικού και 
πιστού δημοκράτη
ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Ποιος ήταν ο Χρήστος Σαρτζετάκης

Ο Χρήστος Σαρτζετάκης γεννήθηκε στη Νεά-
πολη Θεσσαλονίκης στις 6 Απριλίου 1929. 
Κέρδισε παγκόσμια καταξίωση όταν επιτέ-

λεσε με παραδειγματική γενναιότητα το έργο του 
στην υπόθεση της δολοφονίας του βουλευτή της 
Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη. Η γενναία στάση του 
αποτυπώθηκε στην ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά. Ως 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, άσκησε τα καθήκοντά 
του με εξαιρετική προσήλωση στο Σύνταγμα, ιδιαί-
τερα κατά την ταραχώδη περίοδο 1989-1990, όταν 
οι εκλογικές αναμετρήσεις δεν έδωσαν απόλυτη 
πλειοψηφία σε κανένα κόμμα.
Ο πατέρας του ήταν αξιωματικός της Χωροφυ-
λακής, καταγόμενος από τα Χανιά. Η μητέρα του, 
το γένος Γραμμενόπουλου, ήταν από το Σκλήθρο 
Φλώρινας, κόρη του Μακεδονομάχου Κοσμά Γραμ-
μενόπουλου.Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εισήλθε στον 
δικαστικό κλάδο το 1955.
Το 1956 υπηρέτησε ως Ειρηνοδίκης στην Κλεισού-
ρα Καστοριάς. Το 1963 υπηρέτησε στο Πρωτοδι-
κείο Θεσσαλονίκης, και έγινε γνωστός ως ανακρι-
τής 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. 
Το 1968, επί Χούντας, απολύθηκε από το δικαστικό 

σώμα και στη συνέχεια συνελήφθη δύο φορές, βασα-
νίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και φυλακίστηκε, χωρίς δίκη. 
Απολύθηκε από τις φυλακές της Χούντας μετά από 
διεθνή κατακραυγή το 1971. Με την πτώση της δι-
κτατορίας 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 εγκλή-
ματά 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 
τη απόφαση, γεγονός που θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη 

παρέμβαση στη δικαστική ανεξαρτησία.
Το 1981 προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Εφετών 
και το 1982 στον βαθμό του Αρεοπαγίτη. 
Κατά την προεδρική εκλογή του 1985 ο Χρήστος 
Σαρτζετάκης προτάθηκε από το ΠΑΣΟΚ και εξελέ-
γη από αυτό και τα κόμματα της Αριστεράς στις 29 
Μαρτίου 1985 Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέση 
στην οποία παρέμεινε μέχρι τις 5 Μαΐου 1990. 
Η εκλογή του συνδέθηκε με δύο προβλήματα Συ-
νταγματικού Δικαίου, τα «χρωματιστά ψηφοδέλτια» 
και την «ψήφο Αλευρά». Για την ψηφοφορία χρησιμο-
ποιήθηκαν ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για 
κάθε υποψήφιο, κάτι που η τότε αξιωματική αντιπο-
λίτευση (Νέα Δημοκρατία) κατήγγειλε ως απόπειρα 
ακύρωσης του μυστικού χαρακτήρα της ψηφοφορί-
ας, επειδή, όπως υποστήριξε, το χρώμα του κάθε 
ψηφοδελτίου διακρινόταν από τον ημιδιαφανή φά-
κελο. 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 δύσκολο διάστημα 
1989-1990. 
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, βραβεύτηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών. Το βραβείο απονεμήθηκε για τη 
δημοσίευση του έργου «Επιτελών το καθήκον μου», 
κείμενο με τη μειοψηφική γνώμη που διατύπωσε 
το 1964 ως ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη, το 
οποίο αξιολογήθηκε ως λαμπρό δείγμα ευσυνείδη-
της, εμβριθούς, εξονυχιστικής και θαρραλέας ανα-
κριτικής στάσης.

Δείτε την 
συνέντευξή 
του στον Ν. 

Χατζηνικολάου

Δείτε την 
συνέντευξή του 

στον
Γ. Τζανετάκο

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Μελίνα Μερκούρη 
στον τελικό του eurobasket το 1987

Στο σπίτι της Αμαλίας Φλέμινγκ το 1974

https://youtube.com/watch?v=E6ZEB9Iy9fs&feature=share
https://www.sartzetakis.gr/news/existorin_video.html
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Κ. Σακελλαροπούλου: Αποχαιρετάμε 
έναν άξιο λειτουργό της Δικαιοσύνης και 
αφοσιωμένο υπηρέτη της πατρίδας

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Α. ΜΠΕΛΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / Θ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Σε κλίμα συγκίνησης  η κηδεία  του Χ. Σαρτζετάκη

Σ ύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία 
της χώρας,  η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμε-
ων 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.
Στον επικήδειο που εκφώνησε η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε 
τα εξής : «O βίος του Χρήστου Σαρτζετάκη υπήρξε 
άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές στιγμές του 
τόπου μας. Τέκνο της Μακεδονίας, με καταγωγή 
κρητική, άνθρωπος της ευθύνης, της νομιμότητας 
και της αλήθειας, αποτέλεσε διαχρονικό υπόδειγμα 
και σύμβολο δικαστικού λειτουργού. Έγινε μέρος και 
της δικής μου παιδικής μνήμης, λόγω της φιλικής 
και συναδελφικής σχέσης που τον συνέδεε τότε με 
τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Την ταραγμένη 
δεκαετία του ‘60, η υπόθεση Λαμπράκη τον ανέδει-
ξε σε προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, χάρη 
στο ήθος και την αδιαπραγμάτευτη ανεξαρτησία 
που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων του. Η 
ηρωική φιγούρα του νεαρού ανακριτή με το καθαρό 

και αποφασισμένο βλέμ-
μα πήρε τη θέση που της 
άξιζε στη σύγχρονη πολι-
τική μας ιστορία, τη λο-
γοτεχνία, τον κινηματο-
γράφο. Δίδαξε την αξία 
της προσωπικής ηθικής, 
της αμερόληπτης κρί-
σης 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. Απολύθη-
κε από το δικαστικό σώμα, βασανίστηκε στο ΕΑΤ-Ε-
ΣΑ και φυλακίστηκε χωρίς δίκη.
Η Μεταπολίτευση αντάμειψε τον Χρήστο Σαρτζε-
τάκη με το ανώτατο αξίωμα και εκείνος μετέγραψε 
σε αυτή του την πορεία, στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας, την ευσυνειδησία και την προσήλωση του 
δικαστή στην ορθή εφαρμογή του κανόνα. Λειτούρ-
γησε 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 πε-

ποίθησή 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 ανέ-
φερε, και πέρασε στην ιστορία.
Αποχαιρετάμε σήμερα με συγκίνηση έναν άξιο λει-
τουργό της δικαιοσύνης και αφοσιωμένο υπηρέτη 
της πατρίδας. Καλό του ταξίδι!»
Επικήδειους εκφώνησαν επίσης  η πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου και ο καθηγητής 
Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Θεόδωρος Παναγόπουλος.

Με τιμές αρχηγού κράτους και σε κλίμα συγκίνησης 
τελέστηκε  στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του 
πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας  Χρήστου Σαρτζετάκη.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 Του Α. Δ. Παπαγιαννίδη

Πώς ο Χρήστος Σαρτζετάκης αρνήθηκε  
να περάσει στην ιστορία ως μονοδιάστατος 
άνθρωπος – έστω και ως θρύλος

Σ ε τρία επίπεδα, ο Χρήστος Σαρτζετάκης – ο 
«ανακριτής της Υπόθεσης Λαμπράκη, ενός 
καθοριστικού επεισοδίου της σύγχρονης 

ιστορίας της Ελλάδας που, σιγά-σιγά, με πέρασμα του 
χρόνου δεν είναι βέβαιο ότι οι νεότερες γενιές συνει-
δητοποιούν το βάρος του – ο οποίος έφυγε από την 
ζωή σε ηλικία 93 ετών, έζησε ο ίδιος την εισδοχή του 
στον κόσμο του θρύλου. Και δεν αρκέσθηκε σε αυτό, 
αποφασίζοντας σταθερά να παραμείνει ο εαυτός του.
Το πρώτο επίπεδο ήταν, ασφαλώς, η ασυμβίβαστη 
στάση του στην προσπάθεια διαλεύκανσης της δο-
λοφονίας  (22 Μαϊου 1963, στην Θεσσαλονίκη) του 
βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη, μαχητή 
εναντίον μιας εκδοχής της μεταπολεμικής Ελλάδας, 
με τις Πορείες Ειρήνης και την δημιουργία κύματος 
αμφισβήτησης. Μπορεί ο Σαρτζετάκης με την διεξο-
δικότητα της διερεύνησης του παρασκηνίου και των 
νημάτων πίσω από το τρίκυκλο των Γκοτζαμάνη-Εμ-

μανουηλίδη – όπως αποτυπώνεται στην ογκώδη 
μειοψηφία του, που απετέλεσε (το 2016) τον πυρήνα 
του 1750 σελίδων βιβλίου του «Επιτελών το καθήκον 
μου» (Εκδόσεις Κέρκυρα) με το οποίο έδωσε συνολι-
κά την δική του ανάγνωση για την Υπόθεση Λαμπρά-
κη, να έγραψε αληθινά δικαστική ιστορία. Δηλαδή, τι; 
Έδειξε ότι ακόμη και υπό συνθήκες ημι-δημοκρατίας 
και ενεργού παρακράτους, ακόμη και με πιέσεις του 
πολιτικού και δικαστικού σκηνικού που σήμερα μόνον 
να τις φαντασθεί μπορεί κανείς, αλλά την στιγμή που 
ο ίδιος δρούσε ήταν συνθήκες απολύτως άμεσες, ο 
δικαστής μπορεί να παραμείνει όρθιος. Ανεξάρτη-
τος. Ανεπηρέαστος. Αυτά, εκ των υστέρων λέγονται 
ωραία. την στιγμή της ευθύνης , όμως…
Την Υπόθεση Λαμπράκη παρακολούθησε, με κομμένη 
την ανάσα, όλος ο Ελληνικός λαός της εποχής – αν 
μη άλλο χάρις στους Γ. Βούλτεψη («ΑΥΓΗ»), Γ. Μπέρ-
τσο («ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»), Γ. Ρωμαίο («ΤΟ 

ΒΗΜΑ») – και έφερε την κορύφωση του Ανενδότου 
Αγώνα, με τον οποίο και κρίθηκε η συνέχεια του πολι-
τικού σκηνικού. Η έκβαση, βέβαια, γνωστή: τέσσερα 
χρόνια αργότερα, η δημοκρατία – έστω και ατελής 
… – έδινε την θέση της στην Ελλάδα στην επταετή 
δικτατορία. Ο δε ανακριτής της Υπόθεσης Λαμπράκη 
απομακρυνόταν από τις τάξεις της Δικαιοσύνης, συλ-
λαμβανόταν, βασανιζόταν, φυλακιζόταν ως εμβλη-
ματική φιγούρα της εποχής. Σε όλην όμως αυτή την 
διαδρομή, ο Χρ. Σαρτζετάκης τήρησε την δικαστική 
διακριτικότητα. Σε απλούστερη διατύπωση: σιώπησε, 
καίτοι ήδη μετέχων του θρύλου.
Το δεύτερο επίπεδο ήταν η προς τα έξω προβολή 
εκείνου που υπήρξε και εκείνου που εξέφρασε η 
Υπόθεση Λαμπράκη και ο ρόλος του ανακριτή σε αυ-
τήν. Το σκηνικό γνωστό, ωστόσο ας σταθούμε λίγο σε 
λεπτομέρειες που ίσως έχουν παραπέσει: στα χέρια 
του νεαρού συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού (με νομική 

Έτος 1989. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος 
Σαρτζετάκης σε σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Αριστερά 
στη φωτογραφία ο Λεωνίδας Κύρκος και δεξιά του Προέδρου 

της Δημοκρατίας Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Χαρίλαος 
Φλωράκης (Αρχείο Χ. Σαρτζετάκη)
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κατάρτιση, ευαισθητοποιημένου και οικογενειακά 
στο καταπιεστικό κλίμα της Βόρειας Ελλάδας) φθά-
νουν, με μέριμνα Μίμη Δεσποτίδη του «ΘΕΜΕΛΙΟΥ», 
φάκελοι με προανακριτικό υλικό της Υπόθεσης Λα-
μπράκη. ο Βασιλικός συνθέτει ένα αφήγημα – φαινο-
μενικά μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, πλην βασισμένο 
σε πραγματικό υλικό – που φιλοξενείται, σε συνέχει-
ες, στις σελίδες του τότε ευρύτατης κυκλοφορίας 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ». το 1966, το σύνολο αυτών των 
μυθιστορικών καταγραφών κυκλοφορεί ως βιβλίο. 
Πρόκειται για το θρυλικό «Ζ» (από το σύνθημα «Ζει», 
των μετέπειτα Λαμπράκηδων που έγραψαν κι εκείνοι 
την δική τους ιστορία στην Ελληνική πολιτική σκηνή), 
το οποίο λίγο αργότερα κυκλοφόρησε στα γαλλικά 
στις Εκδόσεις Gallimard.
Η συνέχεια αυτής της φάσης ακόμη πιο γνωστή/εξω-
στρεφής. Ο αυτοεξόριστος στο Παρίσι Κώστας Γα-
βράς, που έρχεται σε πρώτη επαφή με το «Ζ» επειδή 
ο αδελφός του υπηρέτησε στον στρατό με τον Βασιλι-
κό, βλέπει σ’ αυτό το βιβλίο ένα ιδεώδες σενάριο για 
κινηματογραφική δουλειά. Με την βοήθεια του επί-
σης αυτοεξόριστου Ισπανού συγγραφέα, του μεγάλου 
Χόρχε Σεμπρούν, διαμορφώνεται το τελικό σενάριο 
του κινηματογραφικού «Ζ», όπου τον ανακριτή υπο-
δύεται ο Ζαν-Λουϊ Τρεντινιάν (δίπλα στον Ιβ Μοντάν 
ως Λαμπράκη και την Ειρήνη Παππά). πάλι με την 
βοήθεια του Σεμπρούν, εξασφαλίζεται συγχρηματο-
δότηση για την παραγωγή της ταινίας, τα γυρίσματα 
γίνονται στην Αλγερία του Μπουμεντιέν (γιατί, εν τω 
μεταξύ στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το δικτατορικό 
καθεστώς των Συνταγματαρχών).
Και, από το 1969 και μετά, το «Ζ» γίνεται βαθμιαία πα-
γκόσμια επιτυχία – κυρίως όμως λειτουργεί εμβλη-
ματικά ως προς τον μικρό Ελληνικό λαό που αντιστέ-
κεται, που συνεχίζει να μείνει όρθιος και να αρνείται 

την υποταγή. Το κοινό – αφηγείται ο ίδιος ο Κώστας 
Γαβράς στην παρουσίαση του «Επιτελών το Καθήκον 
μου» στην Θεσσαλονίκη (το 2017), όπου τον Χρήστο 
Σαρτζετάκη πλαισίωναν, πλην του Γαβρά, ο. Βασιλι-
κός, ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Γιάννης Κουκιάδης 
– ενώ αρχικά παρακολουθεί παγωμένο, σιγά-σιγά αρ-
χίζει να εντυπωσιάζεται, στο τέλος όρθιο χειροκρο-
τάει, ινδαλματοποιεί την στάση του ανακριτή  Σαρτζε-
τάκη/Τρεντινιάν. Αυτή η λειτουργία του «Ζ», κάνει τον 
γύρο του πλανήτη, εκφράζει μιαν ολόκληρη Ελλάδα. 
Σ’ όλην αυτήν την διαδρομή ο Χρήστος Σαρτζετάκης 
παρακολουθεί. Γνωρίζει. δεν προσέρχεται όμως να 
καρπωθεί.
Το τρίτο επίπεδο είναι και το πλέον επίσημο. Η επα-
ναφορά της δημοκρατίας το 1974 ξαναφέρνει τον 
Χρήστο Σαρτζετάκη, αποκαθιστάμενο πανηγυρικά, 
στην Δικαιοσύνη (όπου και θα αφυπηρετήσει ως 
Αρεοπαγίτης). Όμως η αναζήτηση νέων πολιτικών 
ισορροπιών κάνουν – το 1985 – τον Ανδρέα Παπαν-

δρέου να προτείνει, ως υποψήφιο για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας (αντί της ανανέωσης της θητείας 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή) τον Σαρτζετάκη, με 
όλη την αίγλη αλλά και τις συμπαραδηλώσεις του 
ανακριτή της Υπόθεσης Λαμπράκη. Ο ίδιος διστά-
ζει προς στιγμήν, αφηγείται στον υπογράφοντα, την 
προσέλευση στο διαφορετικό πεδίο της πολιτικής 
και των συμβολισμών της. όμως προσέρχεται και, 
εν μέσω τρικυμιώδους διαδικασίας εκλογής (ψήφος 
Αλευρά, «ομοιόμορφα»/ «ομοιόχρωμα» ψηφοδέλτια), 
εκλέγεται στην τρίτη ψηφοφορία Πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας.
Την άσκηση της Προεδρίας, στις δημόσιες αλλά και 
τις εσωτερικές ως προς το πολιτικό σύστημα δι-
αδικασίες, ο Σαρτζετάκης τις άσκησε με σταθερή 
την προσήλωση σε εκείνο που ο ίδιος θεωρούσε 
πυξίδα ορθής πορείας. Ως εκ τούτου, διέψευσε στην 
πορεία της Προεδρικής 5ετίας του αρκετές φορές 
όσα θεωρούνταν αυτονόητα/αναμενόμενα απ’ αυ-
τόν. Ουσιαστικότερη ήταν η απόκλισή του ως προς 
το στερεότυπο του συσχετισμού με την Αριστερά 
του Γρ. Λαμπράκη, πάντως από τοποθετήσεις που 
αφορούσαν όσα ο ίδιος θεωρούσε εθνικές θέσεις – 

ιδιαίτατα στο Μακεδονικό, που την 
εποχή εκείνη βρέθηκε σε ανάφλε-
ξη. Οσάκις σε επιχειρηματολόγηση 
η συζήτηση πήγαινε να ξεφύγει, δεν 
δίσταζε να σε ξεναγήσει – πάλιν 
προσωπική μαρτυρία – στα ιστο-
ρικά συγγράμματα, με την ενίσχυση 
εθνολογικών χαρτών της Βαλκανι-
κής του 18ου, 19ου και 20ου εντέ-
λει αιώνα, συγγράμματα που κα-
τελάμβαναν σημαντικό μέρος της 
βιβλιοθήκης του. Τις ίδιες απόψεις 
εξέφραζε και δημόσια, πάλιν με 
συγκράτηση που παρέπεμπε στον 
δικαστικό βίο αλλά και με ανυπο-
χώρητη σταθερότητα στην άποψή 

του. Αντίστοιχες και θέσεις του που αφορούσαν πεδία 
της κοινωνικής ζωής, από τα θέματα Παιδείας μέχρι 
και τις εκδηλώσεις του θρησκευτικού αισθήματος. 
Όποιος θεωρούσε την θέση/στάση δημόσια έκφραση 
Σαρτζετάκη δεδομένη η/και προβλεπτή, δεν αργούσε 
να απογοητευθεί.
Αυτή η άρνησή του να «συμμορφωθεί» προς την σχη-
ματισμένη εικόνα του και να στοιχηθεί πολιτικά προς 
το αναμενόμενο, του κόστισε άλλωστε στην παρουσία 
του στα Μέσα Ενημέρωσης της εποχής. Σε καμιά στιγ-
μή αυτό δεν έδειξε να τον ενοχλεί – πολύ περισσότε-
ρο να τον κάμπτει.
Έτσι λοιπόν πορεύθηκε τα στάδια μιας πολυκύμαντης 
ζωής και δημόσιας παρουσίας ο Χρήστος Σαρτζετά-
κης. Και αρνήθηκε να περάσει στην ιστορία ως μονο-
διάστατος άνθρωπος – έστω και ως θρύλος. Η ίδια 
η διατύπωση «Επιτελών το καθήκον» ήταν η πλήρης 
έκφρασή του. Και εκείνου που θεώρησε ως καθήκον. 
Και του τρόπου ανταπόκρισης σε αυτό.

Η αφίσα της ταινίας Ζ, του Κώστα Γαβρά

Το εξώφυλλο του βιβλίου του Χρήστου Σαρτζετάκη με τίτλο: Επιτελών 
το καθήκον μου 1963 1964   Η δικαστική ανάκρισης της δολοφονίας 

του βουλευτού της Αριστεράς Γρηγορίου Λαμπράκη, Ο Πολιτικός και 
Κοινωνικός Περίγυρος και τα επακόλουθά του. 

Το Ζ του Βασίλη Βασιλικού αναφέρεται στα γεγονότα της 
δολοφονίας του βουλευτή της Ε.Δ.Α. Γρηγόρη Λαμπράκη 
το 1963. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 
γλώσσες και έγινε ταινία από  τον Κώστα Γαβρά. 

Δείτε σκηνή 
από την ταινία

https://youtu.be/HhkTnAKkCO4


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

54 ΤΕΥΧΟΣ_036

Π ρωί Σαββάτου, 25 Μαΐου 1963. Στον θάλαμο 
158 του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονί-
κης, η ανάσα του Γρηγόρη Λαμπράκη ακούγε-

ται σαν ρόγχος έτσι καθώς βγαίνει από το μηχάνημα 
της τεχνητής αναπνοής. «Είναι ένα σώμα χωρίς εγκέ-
φαλο», μουρμουρίζει ο γιατρός. 
Την ίδια ώρα, οι Έλληνες ακούνε για πρώτη φορά ένα 
όνομα: Χρήστος Σαρτζετάκης. Είναι το όνομα του 
ανακριτή. Νέος άνθρωπος, αριστούχος στις σπουδές 
του, μετρημένος και σοβαρός, είχε από την αρχή της 
σταδιοδρομίας του κερδίσει την εκτίμηση των ανω-
τέρων του. Τώρα, είχε οριστεί ανακριτής σ’ αυτήν την 
μεγάλη υπόθεση.
Στην Θεσσαλονίκη έχουν ήδη φτάσει οι δημοσιογρά-
φοι που θα πραγματοποιούσαν την δική τους έρευνα, 
συχνά οδηγώντας τους υπόπτους στον ανακριτή. 
Τους ονόμασαν «το δημοσιογραφικό τρίκυκλο»: 

Γιάννης Βούλτεψης, Γιώργος Μπέρτσος, 
Γιώργος Ρωμαίος. Ούτε στα καλύτερά 
τους όνειρα πως θα βρισκόταν ανακριτής 
που θα λάμβανε στα σοβαρά τις έρευνές 
τους.
Ο αντεισαγγελέας Εφετών Παύλος Δελα-
πόρτας και οι εισαγγελείς Πρωτοδικών 
Αργυρόπουλος και Παπαντωνίου, παρέ-
δωσαν στον Σαρτζετάκη την δικογραφία 
το βράδυ της 24ης Μαΐου: «Απόπειρα 
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως» για τον 
Λαμπράκη και «επικίνδυνος σωματική 
βλάβη εκ προθέσεως» για τον δικηγόρο 
και βουλευτή Καβάλας Τσαρουχά.
Το ίδιο απόγευμα, ενώπιον του ανακριτή 
οδηγήθηκε ο Σπύρος Γκοτζαμάνης, ο οδη-
γός του μοιραίου τρικύκλου. Πήρε προ-

 Της Σοφίας Βούλτεψη

Οι ιστορικές ανακρίσεις του Χρήστου 
Σαρτζετάκη στην Ύπόθεση Λαμπράκη
Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, 
υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιογράφος

Σοφία Βούλτεψη
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θεσμία για να απολογηθεί. Ο άλλος, ο Εμμανουηλίδης 
είχε «καρδιοπάθεια» - η οποία αργότερα εξελίχθηκε 
σε… πτερνοπάθεια!
Αλλά η «καρδιοπάθεια» του Εμμανουηλίδη δεν φάνη-
κε αρκετά πειστική στον ανακριτή Σαρτζετάκη. Την 
Κυριακή, 26 Μαΐου, ο ανακριτής θέλει να μάθει από 
τι ακριβώς πάσχει αυτός ο μυστηριώδης επιβάτης 
του τρικύκλου, που ο Γκοτζαμάνης στην προανακρι-
τική απολογία του τον χαρακτηρίζει συνεχώς φίλο 
του. Και προπαντός ο ανακριτής θέλει να μάθει πότε 
ο κατηγορούμενος αυτός θα οδηγηθεί μπροστά του.
Προχωρά σε έγγραφη παραγγελία προς τον ιατροδι-
καστή Καψάσκη και του ζητά να εξετάσει, «σήμερα 
κιόλας» τον Εμμανουηλίδη. Πράγματι, ο Καψάσκης 
πήγε στο νοσοκομείο και την ίδια μέρα υποβάλλει 
την έκθεσή του στον ανακριτή. Θλάσεις αριστερού 
οφθαλμού, εκδορά άνω χείλους, ο ίδιος ο Εμμανου-
ηλίδης αναφέρει «θλάσεις εις την αριστεράν κνήμην 

εις θέσιν παλαιού κατάγματος», αλλά περί καρδιοπά-
θειας ούτε λόγος.
Φθάνουμε έτσι στην 27η Μαΐου, όταν, χαράματα, οι 
καμπάνες στην Θεσσαλονίκη αρχίζουν να χτυπούν 
πένθιμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας γιατρός έχει 
βγει από τον θάλαμο 158, σκουπίζοντας τα μάτια του 
με την ανάστροφη του χεριού του.
Μαζί με τις καμπάνες και τα μεγάφωνα, ξυπνούν την 

Θεσσαλονίκη, βουβή και δακρυσμένη:
«Προσοχή, προσοχή! Ο Γρηγόρης Λαμπρά-
κης, ο βουλευτής του λαού, ο υφηγητής 
Πανεπιστημίου, ο βαλκανιονίκης πρωτα-
θλητής, ο πεζοπόρος του Ολντερμάστον, 
ο Μαραθωνοδρόμος της Ειρήνης, ο Γρη-
γόρης Λαμπράκης, είναι νεκρός! Ο Γρηγό-
ρης Λαμπράκης είναι νεκρός! Ο Γρηγόρης 
Λαμπράκης είναι νεκρός!»

«Τι δουλειά κάνει ο αρχηγός σου;»
Το ίδιο απόγευμα, καθώς το ειδικό τρέ-
νο με την σορό του Λαμπράκη ταξιδεύει 
προς την Αθήνα, ο 34χρονος Γκοτζαμάνης 
παρουσιάζεται μαζί με τον δικηγόρο του 
μπροστά στον ανακριτή για να απολογη-
θεί.
Το πρώτο που λέει ο Γκοτζαμάνης στον 
ανακριτή Σαρτζετάκη είναι ότι ο πατέρας 
του, Βασίλειος Γκοτζαμάνης, σκοτώθη-
κε από τους Ελασίτες στην Κρύα Βρύση 
Γιαννιτσών. Και πως ο ίδιος είναι μέλος 
της οργάνωσης «Εθνική Αντίστασις», που 
αρχηγός της είναι ο Ξενοφών Γιοσμάς.
«Τι δουλειά κάνει ο αρχηγός σου;», ρωτά 
ο Σαρτζετάκης.
«Νομίζω πως είναι τυπογράφος, αλλά δεν 
ξέρω πού ακριβώς δουλεύει». Σπεύδει να 
προσθέσει πως ο Γιοσμάς τους έβγαζε 
λόγους και πως τους υποσχόταν να τους 
τακτοποιήσει σε διάφορες δουλειές. 
«Αλλά δεν μας είπε ποτέ τίποτε κακό…».

«Τι κακό;» ρωτάει ο ανακριτής.
«Να, ας πούμε να πάρουμε ένα πιστόλι και να σκοτώ-
σουμε άνθρωπο».
«Επλήρωνες συνδρομή στην οργάνωσή σου;», επανέρ-
χεται ο ανακριτής.
«Όχι, δεν ζητούσαν από κανέναν συνδρομή. Κανείς δεν 
πλήρωνε».
«Και πώς η οργάνωσις αντιμετώπιζε τις δαπάνες 
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της;»
«Δεν ξέρω».
Όπως γράφει ο Γιάννης Βούλτεψης στο βιβλίο του 
«Υπόθεση Λαμπράκη», κανείς δεν έμαθε πώς ακρι-
βώς ο ανακριτής Σαρτζετάκης έκαμε τον Γκοτζαμάνη 
να πει τόσα πολλά. Αργότερα μαθεύτηκε πως στην 
αρχή αρνήθηκε την συμμετοχή του σε οποιαδήποτε 
οργάνωση. Ύστερα, όμως, όχι μόνο το ομολόγησε, 

αλλά ήθελε και να αποδείξει πως ανήκει σε οργάνω-
ση «εθνικοφρόνων».
«Έχω και ταυτότητα», έφθασε στο σημείο να πει στον 
ανακριτή.
«Πού είναι η ταυτότητα;», ρώτησε εκείνος.
«Δεν την έχω μαζί μου. Είναι στο σπίτι μου, στα χέρια 
της γυναίκας μου, της Φρόσως».

Η ταυτότητα στο μπαούλο της Φρόσως!
Ο ανακριτής δεν βιάζεται. Τον ρωτά για την Τρίτη 21η 
Μαΐου, παραμονή της δολοφονίας. Και εκείνος του τα 
λέει όλα με πάσα λεπτομέρεια. Απαντά αμέσως σε 
όλες τις (ήρεμες, σχεδόν αδιάφορες) ερωτήσεις. Θυ-
μάται τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Τα δρομολόγια 
της 21ης Μαΐου, την αναδουλειά της επομένης που 
έβρεχε, τα δέντρα που μετέφερε στο μοναδικό του 
δρομολόγιο κατά την μοιραία ημέρα, την συνάντησή 
του στην πιάτσα με τον Εμμανουηλίδη, που δεν ήταν 
απλά φίλος του, αλλά και κουμπάρος του.
Θυμάται με ακρίβεια την ώρα που πήγαν στην τα-
βέρνα, τα τρία κιλά ρετσίνα που ήπιαν μαζί με μεζέ 
αυγά, τις είκοσι δραχμές που πλήρωσαν, την επόμενη 
ταβέρνα, με τα ούζα και τους μεζέδες, όπου ο λογα-
ριασμός ήλθε 60 δραχμές.
Η απολογία του Γκοτζαμάνη ξεκινά στις 5 το απόγευ-
μα και τελειώνει στις 9.30 μμ. Ο ανακριτής διακόπτει. 
Υπογράφουν. Αλλά δεν έχουν τελειώσει. Ο ανακριτής 
φεύγει για το σπίτι του Γκοτζαμάνη. Τριανδρία, οδός 
Τρικούπη, αριθμός 8. Η Φρόσω, η γυναίκα του, αρνεί-
ται να παραδώσει την ταυτότητα του άνδρα της. Ο 
ανακριτής της δείχνει την απολογία του. Την καλεί 
ξανά να παραδώσει την ταυτότητα. Τότε η Φρόσω 
τραβά ένα μεγάλο ξύλινο μπαούλο και ανασύρει μια 
θήκη από ζελατίνη με διάφορα χαρτιά. Ανάμεσά τους 
και η «βεβαίωσις» συμμετοχής του άντρα της στην 
οργάνωση.
Ο ανακριτής έχει πια στα χέρια του αυτό που χρειά-
ζεται. Με διευθύνσεις, υπογραφή του Γιοσμά και βε-

Ο Ξενοφών Γιοσμάς ηγέτης αντικομμουνιστικής 
παρακρατικής οργάνωσης και συνεργάτης των αρχών 
ασφαλείας της Θεσσαλονίκης. Μετά τη δολοφονία του Γρ. 
Λαμπράκη και τον τραυματισμό του Γ. Τσαρουχά από μέλη 
της οργάνωσής του, συνελήφθη και προφυλακίστηκε με 
την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας αλλά αθωώθηκε. 
Καταδικάστηκε για διατάραξη της κοινής ειρήνης.
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βαίωση γνήσιου της υπογραφής από 
την αστυνομία. Και την «αποστολή» 
του Γκοτζαμάνη: «Μέλος του Μαχη-
τικού Τμήματος αυτόθι». Σκοπός η 
υπεράσπισις του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού, μέχρι τελευταίας πνοής 
παντού και πάντοτε και δι’ όλων των 
μέσων». 
Ο ανακριτής παρατηρεί πως στο δα-
κτυλογραφημένο κείμενο αναφέρε-
ται το Ζ΄ Αστυνομικό Τμήμα, αλλά η 
σφραγίδα είναι του Η  ́Τμήματος!

Πώς πάτησες τον Λαμπράκη 
και κανέναν άλλον;
Επιστρέφει στο γραφείο του και συ-
νεχίζει τις ερωτήσεις:
«Ξέρεις γιατί σε έπιασαν;»
Όχι δεν ήξερε. Δεν θυμόταν. Ήταν με-
θυσμένος. Δεν κατάλαβε αν χτύπησε 
κανέναν άνθρωπο. 
Ο Σαρτζετάκης του αναφέρει όσα 
κατέθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Όλα ψέματα, επι-
μένει ο Γκοτζαμάνης.
«Και πώς, αφού ήσουν μεθυσμένος και πέρασες από 
δρόμους γεμάτους κόσμο, πάτησες τον Λαμπράκη και 
κανέναν άλλον; Πώς κινήθηκες με τόση δεξιοτεχνία 
χωρίς να συγκρουσθείς με κανένα άλλο όχημα ως τη 
στιγμή που στάθμευσες;»
«Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς έγινε»! 
Λέει μάλιστα στον ανακριτή πως πρώτη φορά από 
τον Σαρτζετάκη είχε ακούσει ότι σκοτώθηκε ένας 
βουλευτής και τραυματίστηκε ένας άλλος.

Προφανώς ήταν ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που 
δεν γνώριζε τίποτε. Μετά από αυτήν την απολογία, ο 
δικηγόρος του Γκοτζαμάνη Θ. Βασματζής δήλωσε ότι 
εγκαταλείπει την υπόθεση…
Την ημέρα της κηδείας του Λαμπράκη, Τρίτη 28 Μα-
ΐου 1963, ο ανακριτής Σαρτζετάκης έχει στα χέρια 
του την απολογία και την παρακρατική ταυτότητα 
του Γκοτζαμάνη.
Την ίδια μέρα καταφέρνει επιτέλους να έχει μπροστά 
του τον τέως «καρδιοπαθή» και πλέον «πτερνοπαθή» 
Εμμανουηλίδη, ο οποίος παίρνει την 48ωρη νόμιμη 

προθεσμία. Μπροστά στον Σαρτζε-
τάκη για να απολογηθεί θα βρεθεί 
τελικά στις 30 Μαΐου. 
Νέος κύκλος ερωτήσεων.
Ο Εμμανουηλίδης υποστηρίζει 
πως πιωμένος ξεκίνησε να πάει 
στο σπίτι του αλλά σταμάτησε στα 
ουρητήρια της οδού Μπαλάνου. 
Εκεί βρήκε τον Γκοτζαμάνη να κά-
θεται μόνος στην ταβέρνα και ακο-
λούθησαν οι γνωστές οινοποσίες. 
«Γιατί αφού το καφενείο είχε ουρη-
τήριο, πήγες στην οδό Μπαλάνου;»
Και πώς αφού ήταν πιωμένος και 
ξαπλωμένος στην καρότσα όταν, 
όπως ισχυριζόταν, κάποιοι του 
επιτέθηκαν, δεν έφερε βαρύτερες 
κακώσεις; Και γιατί δεν αμύνθηκε; 
Και πώς ο κουμπάρος του που βρι-
σκόταν στο τιμόνι δεν σταμάτησε 
για να τον βοηθήσει; Και πώς οδη-
γούσε αν και μεθυσμένος; Και πώς 

αν τον Γκοτζαμάνη δεν τον ζαλίζει το ποτό έκανε λά-
θος όταν είπε πως συναντήθηκαν στην πιάτσα και όχι 
στην ταβέρνα; Και τελικά…
«Λοιπόν, Εμμανουηλίδη, αφού ο Γκοτζαμάνης είδε 
κάποιον να πηδάει μέσα στην καρότσα γιατί δεν στα-
μάτησε;».
Μνημείο επιμέλειας και προσήλωσης στο καθήκον 
ήταν εκείνες οι ανακρίσεις, που αποτέλεσαν μια 
ογκώδη δικογραφία. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης την 
κουβαλούσε πάντα και παντού μαζί του σε μια παρα-
φουσκωμένη τσάντα. Οι καιροί ήταν πονηροί…

Από την παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Βούλτεψη 
«Υπόθεση Λαμπράκη» στις 8 Απριλίου 1998. Στην 

φωτογραφία από αριστερά οι Γ. Μπέρτσος , Χ. Πασαλάρης , 
Γ. Βούλτεψης και Γ. Ρωμαίος.
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Έ τσι, λιτά και απέριττα αρχίζει τον πρό-
λογό του στο δίτομο βιβλίο του «Επιτε-
λών το καθήκον μου», 1750 σελίδων σε 

γλώσσα καθαρεύουσα και πολυτονική γραφή, ο 
Χρήστος Σαρτζετάκης.  Θέλοντας προφανώς εξ 
αρχής να καταστήσει σαφές ότι, όσα και όπως 
εκείνος καταγράφει, αποτελούν την αυθεντι-
κή, γνήσια εκδοχή των γεγονότων εκείνης της 
ιστορικής περιόδου. « Η ιδία μέριμνα της έκθε-

σης της αληθείας και μόνον αυτής ενεψύχωσε 
την συγγραφήν του παρόντος βιβλίου. Δι αυτό 
και δεν περιέχει κρίσεις και υποθέσεις εκ των 
υστέρων, ούτε ελκυστικάς αληθοφανείας, δίκην 
δημοσιογραφικών πομφολυγων, ικανοποιούσας 
μεν ίσως τον φιλοπερίεργον, ελαφρόνουν  ή και 
φιλοκατήγορον αναγνώστην, αλλά και βιαζούσας 
ισοδυνάμως την αλήθειαν» παρατηρεί. 
Για να επιτύχει δε την αμερόληπτη εξιστόρηση 

δεν περιορίζεται στην αποσπασματική αφήγη-
ση όσων συνέβησαν από την χρονική στιγμή που 
εκείνος ενεπλάκη ως ανακριτής στην υπόθεση 
της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά 
ανασυνθέτει όλη την ατμόσφαιρα της πολιτι-
κής ζωής της εποχής στην Ελλάδα, ώστε να 
μπορέσει ο αναγνώστης να ενταχθεί στο ιστο-
ρικό πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου, να 
αφομοιώσει την αλληλουχία και να αντιληφθεί 
την αιτιώδη σχέση μεταξύ των γεγονότων. 
«Η ιστόρησις της υποθέσεως δεν θα είχε εν-
διαφέρον, εάν δεν απεικόνιζε μίαν ολόκληρον 
εποχήν, τραγικήν πτυχήν της οποίας αποτέλεσε 
η δολοφονία Λαομπράκη.Εποχήν διαπάλης με-
ταξύ των δυνάμεων του ανθρωπισμού και της 
απανθρωπίας, κατά την επιτυχή εξεικόνισιν του 
εξόχου πνευματικού μας ανδρός Π. Κανελλό-
πουλου» σημειώνει χαρακτηριστικά. 
Στον Πρώτο τόμο του βιβλίου γίνεται λεπτο-
μερειακή αναφορά στον πολιτικό περίγυρο της 
υπόθεσης και ανασυστάται η ιστορική τοιχο-
γραφία της εποχής, ενώ περιγράφεται το κυρί-
ως έργο της ανάκρισης ( ανάληψη, διεξαγωγή, 

Του Θοδωρή Τζαλαβρά

Επιτελών το 
καθήκον μου – 
Θεσσαλονίκη 
1963-1964

«Το παρον βιβλίον εγράφη εις εκπλήρωσιν 
χρέους προς τον Ελληνικό Λαόν, ο οποίος 
και πρέπει να γνωρίζει την αλήθειαν. 
Αφηγείται ανακριτικήν διερέυνησιν ενός 
ειδεχθούς εγκλήματος, της εκ πολιτικής 
αφετηρίας δολοφονίας του βουλευτού της 
αριστεράς Γρηγορίου Λαμπράκη εις την 
Θεσσαλονίκης την 22αν Μαίου 1963». 

Το ογκώδες, δίτομο σύγγραμμα 
του Χ. Σαρτζετάκη για την 
ανάκριση και τη δολοφονία 
του Γρ. Λαμπράκη, 
εκδόσεις Κέρκυρα (2016)

Ο ανακριτής 
Χ. Σαρτζετάκης 
εισέρχεται στο 
γραφείο του

Ο βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης σε πορεία Ειρήνης

Επισκεφτείτε 
το ιστολόγιο 

του Χρ. Σαρτζετακη

https://www.sartzetakis.gr/
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δυσχέρειες στο έργο του ανακριτού, ανυπαρξία 
ενδείξεων κατά πολιτικών προσώπων, ολο-
κλήρωση της ανακρίσεως, περίληψη της υπο-
θέσεως και αναφορά στη διεθνή αναγνώριση 
του ανακριτικού έργου).   

Η μειονοψηφία του ανακριτού
Στον Δεύτερο τόμο γίνεται εξαντλητική ανα-
φορά στην ουσία της υπόθεσης και τον κατα-
λογισμό των ευθυνών, δηλαδή παρατίθενται 
αυτολεξεί τα πλήρη πρακτικά της διασκέψεως 
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονί-
κης της 21ης Δεκεμβρίου 1964 και καταχωρί-
ζεται η μειονοψηφία του ανακριτού Χρήστου 
Σαρτζετάκη στο σκεπτικό της πλειοψηφίας, 
καθώς και τα σχετιζόμενα με την υπόθεση 
επίσημα έγγραφα.  Υπενθυμίζουμε στο σημείο 
αυτό ότι κατά την αξιολόγηση του προανα-
κριτικού υλικού η εισήγηση Σαρτζετάκη δεν 
έγινε δεκτή κατά το όλον    από το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών. Το εν λόγω συμβούλιο με 
πλειοψηφία των δύο άλλων μελών του έναντι 
ενός ( του ανακριτού Σαρτζετάκη) , δεν συμ-
φώνησε με τις απόψεις του κυρίως ως προς 
τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών των 
αξιωματικών της χωροφυλακής. Αξίζει επι-
πλέον να σημειωθεί ότι η μειονοψηφία Σαρ-
τζετάκη καταλαμβάνει περισσότερες σελίδες 

από το ίδιο το βούλευμα. Σημειώνει ο ίδιος : 
« Συγκεκριμένως κατέλαβε 543 δακτυλογρα-
φημένας σελίδας, ίσως το εκτενέστερον μέχρι 
τότε δικαστικον κείμενον! Το οποίον και είχε 
συνθέσει ο γράφων ως χρέος υπέρτατον προς 
την δικαιοσύνην της πατρίδος μας, ως άμυναν 
δικαστικής συνειδήσεως, και κατάθεσιν πνεύ-
ματος και ψυχής  προς απόδειξιν ενώπιων της 
ιστορίας της, εκτός άλλων, ότι ο ανακριτής, 

υπηρέτης αποκλειστικώς του κοινωνικού συμ-
φέροντος, το δικαστκόν του καθήκον και μόνον 
αυτό επιτέλεσε, όταν με την σύμφωνον γνώμην 
των εισαγγελέων Πλημμελειοδικών, αειμνή-
στου Δημητρίου Παπαντωνίου κατά μίαν των 
περιπτώσεων και Στυλιανού Μπούτη κατά τας 
λοιπάς, προέβη εις την προφυλάκισιν των ηγη-
τόρων των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονί-
κης, δια των οποίων το επίσημο κράτος έδρασε 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Οι παρεμβάσεις στην ανάκριση
..... «Την 29η Μαΐου 1963 και περί ώραν 11.00 πρωινήν, εργαζόμενος εις το 
ανακριτικόν μου γραφείον, εδέχθην τηλεφώνημα του έχοντος αφιχθή και 
ευρισκομένου εις Θεσσαλονίκην Αρχηγού της Χωροφυλακής Αντιστρατήγου 
Γεωργίου Βαρδουλάκη, ο οποίος, μετά κολακευτικούς λόγους διά τον πατέ-
ραν μου, τον οποίον εγνώριζε, εις επιτακτικόν και ανάγωγον ύφος μού είπε 
«πάρε μολύβι και χαρτί» και επεχείρησε να μου υπαγορεύση κατάλογον αξιω-
ματικών και οπλιτών Χωροφυλακής, τους οποίους και «έπρεπε» να καλέσω 
ως μάρτυρας κατά την ανάκρισιν της υποθέσεως. Απέκρουσα ευθύς την υπό-
δειξιν, παρατηρήσας συγχρόνως ότι και ο επιτακτικός τρόπος υποδείξεώς 
του ήτο απαράδεκτος, εάν δε είχε κάτι σχετικόν να μου προτείνη, να το κάνη 
εγγράφως και προσηκόντως».

Το χρονικό της δολοφονίας
..... «Έπιτραπείσης τής έκείθεν άποχωρήσεως, ό Λαμπράκης διήλθε καθέ-
τως τήν όδόν Βενιζέλου, όπότε, εύρισκόμενος έπί τής μικράς πλατείας, τής 
σχηματιζομένης διά τής συμβολής τής, έξ άριστερών ώς έβάδιζε, όδού Σπαν-
δωνή επί τής διασταυρώσεως τών όδών Έρμού καί Βενιζέλου, άντελήφθη 
δύο όμάδας έκ τών άντιφρονούντων, έκάστην έκ τριών ή τεσσάρων άτόμων, 
νά κινούνται άπειλητικώς έναντίον του, έκ τών έκατέρωθεν πεζοδρομίων, 
ή μία έξ άριστερών του, άπό τής όδού Σπανδωνή, ή δευτέρα έκ δεξιών του, 
άπό τού έναντι πεζοδρομίου τής όδού Έρμού. Έπί τή θέα αύτών ό Λαμπράκης 
ύψωσε τάς χείρας του διαμαρτυρόμενος πρός τούς παρόντας άδρανούντας 
’Αστυνομικούς καί έπικαλούμενος τήν παρέμβασίν των.
Τήν στιγμήν άκριβώς έκείνην ό μέν έκ τών κατ› αύτού κινουμένων έξ άρι-
στερών κατηγορούμενος ’Εμμανουήλ Έμμανουηλίδης, ύψώσας όργανον τί, 

κατέφερε αύτού έκ τών όπισθεν ίσχυρόν πλήγμα κατά τής κεφαλής τού Λα-
μπράκη, συγχρόνως δέ τό ύπό τού κατηγορουμένου Σπυρίδωνος Κοτζαμάνη 
όδηγούμενον τρίκυκλον, προερχόμενον έκ τής όδού Σπονδών ή, όπου έστάθ-
μευε, έπέπεσε βιαίως έπί τού Λαμπράκη, ένώ έπί τού αμαξώματός του φε-
ρόμενοι δύο-τρείς άλλοι έπήδηξαν έκτός αύτού πρός προστασίαν καί διευ-
κόλυνσιν διαφυγής τών δραστών, τού έκ τούτων ’Εμμανουήλ Έμμανουηλίδου 
άντιθέτως είσπηδήσαντος έντός τού τρικύκλου, τούτου διαφυγόντος άκο-
λούθως κατά τήν άπαγορευομένην κάθοδον τής όδού Βενιζέλου. Ό Λαμπρά-
κης ευθύς κατέπεσεν έκ τού κατά κεφαλήν πλήγματος καί τής έπιπτώσεως 
τού τρικύκλου, έντελώς άναίσθητος, ούδέποτε άνανήψας καί άποθανών τήν 
1.20 ώραν τής 27.5.1963 είς τό νοσοκομείον ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Τά αίτια 
αύτά θανάτου τού Λαμπράκη διεπιστώθησαν καί ίατροδικαστικώς, άλλά καί 
άπό τάς διενεργηθείσας νεκροψίαν και νεκροτομίαν, προκύπτοντα έκ τών 
συνταχθεισών σχετικών έκθέσεων καί συναφών μαρτυρικών καταθέσεων».
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Η διασταύρωση των οδών Έρμού και Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη 
όπου δολοφονήθηκε ο Γρ. Λαμπράκης
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κατά την δολοφονίαν του Βουλευτού Γρηγορίου 
Λαμπράκη, παρακρατικώς». 
Στον ίδιο τόμο καταγράφονται και τα μετά 
την ανάκριση και τη δικαστική περαίωση της 
υποθέσεως ιστορικά γεγονότα, από  την επέ-
λευση της κτηνώδους δικτατορίας, δηλαδή 
το χρονικό των συλλήψεων, του βασανισμού 
και της παρανόμου φυλακίσεως και επαγγελ-
ματικής εξοντώσεως του ανακριτή Χρήστου 
Σαρτζετάκη. 

Η Δικαστική συνέχεια 
Παρά την προφυλάκιση των εμπλεκομένων 
αξιωματικών της Χωροφυλακής Θεσσαλονί-
κης από την ανακριτική ομάδα  που χειρίστηκε 
την υπόθεση, οι ένορκοι του Κακουργοδικείου 
Θεσσαλονίκης στη δίκη που έγινε στα τέλη 
του 1966 απεφάνθησαν ότι δεν υπήρξε πολι-
τική δολοφονία, ούτε καν ανθρωποκτονία εκ 
προθέσεως. Όπως γράφει ο Χρ. Σαρτζετά-
κης η δικαστική συνέχεια της υπόθεσης είχε 
ως εξής: « Δια του εκδοθέντος βουλέυματος 
παρεπέμποντο ενώπιων κακουργοδικείου οι 
πλείστοι των κατηγορηθέντων, αλλά διετάσ-
σετο όπως μη γίνουν ωρισμέναι κατηγορίαι εις 
βάρος κυρίως αξιωματικών της χωροφυλα-
κής. Κατά του βουλεύματος τούτου ησκήθησαν 
αντίθετοι εφέσεις: Υπό μεν του προισταμένου 
της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Στυλιανού 
Μπούτη, συμφωνούντος κατά πάντα προς τις 
απόψεις εμού του ανακριτού, κατά των αθωω-
τικών διατάξεων του βουλεύματος ως προς 
ωρισμένους των κατηγοορηθέντων, κυρίως 

αξιωματικών χωροφυλακής.  Υπό δε των πα-
ραπεμφθέντων κατηγορουμένων κατά της 
παραπομπής των. Το επιληφθέν Συμβούλιον 
Εφετών Θεσσαλονίκης, παρά την πρότασιν του 
αντιεισαγγελέως εφετών Παύλου Δελαπόρτα, 
υιοθετήσαντος πλήρως τις απόψεις εμού του 
ανακριτού και του εκκαλούντος εισαγγελέως 
Πλημμελειοδικών Στυλιανού Μπούτη, απέρρι-
ψεν όλας τας ασκηθείσας  εφέσεις. Τελικώς 
το βάσει του βουλεύματος  του συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών, καταστάντος αμετακλήτου, 
επιληφθέν Κακουργοδικείον Θεσσαλονίκης δι 
ομοφώνου αποφάσεως των ενόρκων κατεδίκα-
σεν ωρισμένους κατηγορουμένους, αλλά απήλ-
λαξε τους εξ αυτών αξιωματικούς χωροφυλα-
κής». Ως γνωστόν καταδίκασε τους φυσικούς 
αυτουργούς Σπ. Γκοτζαμάνη σε φυλάκιση 11 
χρόνων για βαριές σωματικές κακώσεις και 
Εμ. Εμμανουηλίδη σε φυλάκιση 8,5 χρόνων για 
συνέργεια, ενώ κάποιοι άλλοι κατηγορουμέ-

Ο Κώστας Μητσοτάκης  
για τον Χ. Σαρτζετάκη
Σε πολλά σημεία του βιβλίου ο Χ. Σαρτζε-
τάκης επικαλείται παρένθετα αποκαλυ-
πτικά συμβάντα και εξομολογήσεις τρί-
των για να τεκμηριώσει τα επιχειρήματα 
του. Εδώ ο δημοσιογράφος Γ. Βούλτεψης 
αναφέρεται στην αδιαπραγμάτευτη ανε-
ξαρτησία του. 
Το 1985 όταν πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου ανακοίνωσε στον νεοεκλε-
γέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι επι-
θυμεί την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ο Χρήστος Σαρτζετάκης εζήτησε 
μια εβδομάδα καιρό για να κρίνει αν υπάρχει, κατά το Σύνταγμα, εθνικό θέμα 
εξαιρετικής σημασίας που να καθιστά αναγκαίες τις πρόωρες εκλογές.   
Ύστερα από λίγη ώρα καθώς έμπαινα στο γραφείο του προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας ο Κ. Μητσοτάκης μου είπε γελώντας και χτυπώντας ελαφρά 
τις παλάμες του πάνω στο τραπέζι: «Γιάννη μου, ο Σαρτζετάκης το παίζει 
Πρόεδρος!» Κάθισα στη μια από τις δύο καρέκλες για επισκέπτες, ακούμπη-
σα τον αγκώνα μου πάνω στο γραφείο και του είπα : «Να μην γελάτε καθόλου 
κύριε πρόεδρε. Ο Σαρτζετάκης θα το παίξει Πρόεδρος».
-«Έλα τώρα καημένε Γιάννη!»

-«Κύριε πρόεδρε καταλαβαίνω τη 
δυσκολία σας, ενόψει αυτού που 
έκανε ο Παπανδρέου στον Καρα-
μανλή, αλλά ούτε σεις, ούτε ο Αν-
δρέας, ούτε ο Κουτσόγιωργας τον 
ξέρετε τον Σαρτζετάκη. Είναι η 
χειρότερη τους επιλογή. Καλύτε-
ρα να έβαζαν ένα κάρβουνο αναμ-
μένο στην τσέπη τους».
-«Τα παραλές!».
-«Καθόλου! Ο Ανδρέας και ο Κου-
τσόγιωργας ξέρουν τον Σαρτζε-
τάκη που βλέπουν στις δεξιώ-

σεις της Φλέμινγκ με εκείνες τις παρατεταμένες χειραψίες, «ω τι κάνετε, 
αγαπητέ μου, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω!» Δεν τον έχουν δει σε εκείνο το 
ανακριτικό γραφείο να πέφτουν από το ταβάνι σοβάδες, να πρέπει να κάνεις 
ελιγμό για να μην μπει το παπούτσι σου σε μια τρύπα στο πάτωμα, να έχει βά-
λει ένα τάκο στο ποδάρι του τραπεζίου του για να μην κουνιέται και μέσα σ 
αυτό το ντεκορ, Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής! Και ήταν μόλις 35 ετών! Α όχι ! 
Θα πρέπει να είναι ειδικού χειρισμού ο Σαρτζετάκης! Και δεν νομίζω ότι ενα-
ντίον του χρειάζονται περιττές επιθέσεις…» 
Τα είπα όλα αυτά χωρίς να με διακόψει. Κατά τις εκλογικές και οικουμενικές 
ιστορίες του 1989, ο Σαρτζετάκης έπαιξε άψογα τον διαιτητικό ρόλο του…

 Το τρίκυκλο του  Γκοτζαμάνη

Ο Χρ. Σαρτζετάκης στις 17 Νοεμβρίου 1989, στο γραφείο του με τους 
Χ. Φλωράκη, Κ. Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου (Αρχείο Χρ. Σαρτζετάκη)
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νων καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης  σε 
3 έως 15  μήνες. 

Η εκδίκηση της χούντας
Λίγους μήνες μετά την έκδοση της απόφα-
σης η Ελλάδα θα μπει κάτω από τον ζυγό της 
χούντας. Οι πρωταγωνιστές της ανάκρισης 
της υπόθεσης Λαμπράκη θα διωχθούν και θα 
απολυθούν από τις τάξεις της δικαιοσύνης. 
Σημειώνει σχετικά ο Χρ. Σαρτζετάκης: « Πέραν 
της Δικαστικής αυτής περαιώσεως η υπόθε-
σις είχεν ως συνέχεια και την εκδίκησην των 
δυνάμεων της ανωμαλίας εναντίον εκείνων, 
οι οποίοι είχαν επιτελέσει κατά συνείδησίν 
το δικαστικον των καθήκον εις την υπόθεσιν 
Λαμπράκη. Η ενσκήψασα δια του στρατιωτικού 
πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 Δικτα-
τορία των επιόρκων Συνταγματαρχών δια της 
ΚΔ της 28ης Μαΐου 1968 Συντακτικής Πράξε-
ως της, απέλυσε εκ του δικαστικού σώματος, 
μεταξύ άλλων, και όλους τους δραστηριοποι-
ηθέντας κατά την ανάκρισην και την προδικα-

σίαν της υποθέσεως Λαμπράκη, ήτοι εμέ τον 
ανακριτήν αυτής Χρήστον Σαρτζετάκην, τοον 
Εισαγγελέαν Πλημμελειοδικών Δημήτριον Πα-
παντωνίου, τον αντιεισαγγελέα Εφετών Παύ-
λον Δελαπόρτα και των αρεοπαγιτην Αντώνιον 
Φλώρον.οΟ έτερος εισαγγελέας Πλημμελειο-
δικών Θεσσαλονίκης Στυλιανός Μπούτης είχε 

αποβιώσει τον Ιούλιον του 1965. Ακολούθως 
δε, ειδικώς στον ανακριτήν Χρήστον Σαρτζε-
τάκην συνέλαβε και εκράτησε παρανόμως δις, 
την δευτέραν φοράν επι έτος περίπου, και 
υπέβαλεν αυτόν εις απάνθρωπα βασανιστήρια, 
χωρίς ποτέ να αποτολμήσει παραπομπή του 
εις δίκην».

Συναρπαστικό αστυνομοδικαστικοπολιτικό θρίλερ
Παρότι ογκώδες και δύ-
σκολο στην ανάγνωση του 
λόγω καθαρεύουσας το 
συγγραφικό πόνημα του 
Χρήστου Σαρτζετάκη είναι 
συναρπαστικό καθότι από 
ένα σημείο και μετά ιντρι-
γκάρει και καθηλώνει τον 
αναγνώστη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
συγγραφέας Βασίλης Βα-
σιλικός στην παρουσίαση 
του βιβλίου στην Θεσσα-
λονίκη, αφού το χαρακτήρισε το μόνο αυθεντικό για την υπόθεση, ανέφερε: «Όταν το διάβαζα είχα την 
αίσθηση ότι διάβαζα Αγκάθα Κρίστι σε μετάφραση Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ο τρόπος που σύνδεσε 
ο συγγραφέας τις κλωστές αυτού του υφαντού για να υφάνει τον ήλιο της δικαιοσύνης, δείχνει καθα-
ρά ότι ο κ. Σαρτζετάκης είναι ένας γεννημένος συγγραφέας. Πρόκειται για ένα απαραίτητο για κάθε 
σπίτι βιβλίο, όχι για μας, αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».
 Κ. Γαβράς: Καταπληκτικά βιβλία
Ερωτώμενος ο σκηνοθέτης Κ. Γαβράς αν θεωρεί ότι ήταν η ιδιαίτερη προσωπικότητα του Σαρτζε-
τάκη που έφερε το αποτέλεσμα, η απλώς ήταν ο αδέκαστος λειτουργός που βρέθηκε εκεί και έκανε 
το υπηρεσιακό του καθήκον, απάντησε: «Είναι πολλοί οι δικαστές και δε νομίζω ότι κάνουν όλοι το 
καθήκον τους. Εκείνος είχε μια φιλοσοφία. Από τη στιγμή που σπούδασε το νόμο και επέλεξε να τον 
υπηρετεί μέσα από το δικαστικό σώμα κατάλαβε ότι ο ρόλος του μέσα στην κοινωνία ήταν να επιβά-
λει το νόμο. Και μπορεί να το καταλάβει εντελώς ένας πολίτης αυτό, αν διαβάσει τα δυο βιβλία που 
έχει γράψει, που είναι καταπληκτικά, παρόλο που είναι γραμμένα στην καθαρεύουσα». 

Οι Βασίλης Βασιλικός, Κώστας Γαβράς 
και Χρήστος Σαρτζετάκης

 Ο Γρ. Λαμπράκης μιλά σε μέλη της 
ΕΔΑ, λίγο πριν την δολοφονία του

Δείτε το βίντεο από την 
παρουσίαση του βιβλίου

https://youtu.be/H6ajtqpeHys
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Κ. Σακελλαροπούλου:  Άσκησε τα καθήκοντά του 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης
Η Πρόεδρος  της Δημοκρατίας  Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου δήλωσε τα εξής : «Με συγκίνηση αποχαιρετά-
με τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Έναν ακέραιο λειτουργό 
της Δικαιοσύνης, που σε δύσκολες για τον τόπο και 
τη δημοκρατία ώρες χειρίσθηκε ως ανακριτής την 
υπόθεση της δολοφονίας Λαμπράκη με παραδειγμα-
τική ανεξαρτησία και δικαστικό ήθος, πληρώνοντας, 
για τη στάση του αυτή, βαρύ τίμημα στα χρόνια της 
χούντας. Και που αργότερα, ως Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, τίμησε το αξίωμα με ευσυνειδη-
σία, προσήλωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης στην 
άσκηση των καθηκόντων του. Για την απώλειά του, 

εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του και τους οικείους του». 
Κ. Μητσοτάκης:  Ταυτίστηκε με  την καταγγελία 
των εξωθεσμικών μηχανισμών στην υπόθεση 
Λαμπράκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Με 
θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και ακέραιου δικαστή Χρή-
στου Σαρτζετάκη. Στα ταραγμένα χρόνια της δεκαε-
τίας του ‘60, ως νεαρός τότε ανακριτής, ταυτίστηκε 
με την καταγγελία των εξωθεσμικών μηχανισμών 
στην υπόθεση Λαμπράκη. Αυτών, που, δυστυχώς, 
ήλθαν στο προσκήνιο με την επτάχρονη δικτατορία, 
οδηγώντας και στη δική του δίωξη.

Πολλά χρόνια μετά, το 1985, η ανάδειξή του στο 
ύπατο αξίωμα συνέβη σε συνθήκες πόλωσης και η 
παράταξή μας δεν τον στήριξε. Συνεργάστηκε, ωστό-
σο μαζί του σεβόμενη τον συνταγματικό του ρόλο. 
Όπως και ο ίδιος άσκησε με τον δικό του τρόπο, αλλά 
πάντως με θεσμική αυστηρότητα, τα καθήκοντά του. 
Στο διάστημα 1989-90, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον 
και πάλι υψηλής πολιτικής έντασης, οι χειρισμοί του 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης υπήρξαν ανεπίλη-
πτοι. Μια θητεία που άρχισε με αντιδικίες ολοκλη-
ρώθηκε, έτσι, σε κλίμα ομαλότητας. Και σε αυτό, η 
προσωπικότητα του Χρήστου Σαρτζετάκη είχε το 
δικό της μερίδιο. Στους οικείους του απευθύνω τα 
ειλικρινή μου συλλυπητήρια» καταλήγει στο μήνυμά 
του ο πρωθυπουργός.
Α. Τσίπρας: Υπήρξε εμβληματικός δικαστής που 
προσωποποίησε τη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης 
Τσίπρας, στη δήλωσή του αναφέρει: «Ο Χρήστος 
Σαρτζετάκης υπήρξε εμβληματικός δικαστής, που 
προσωποποίησε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης 
σε όλη τη διαδρομή του, με κορυφαία στιγμή τη δο-
λοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από το παρακράτος 
της Δεξιάς. Τη δικαστική του ακεραιότητα πλήρω-
σε ακριβά με διώξεις και φυλάκιση κατά τη διάρκεια 
της χούντας. Η δημοκρατική Ελλάδα τον τίμησε με 
την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τον 
αποχαιρετούμε με σεβασμό».  
Ν. Ανδρουλάκης: Η εκλογή του  συνέβαλε στον 
εκδημοκρατισμό των θεσμών
Ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρου-
λάκης επεσήμανε: «ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν 
ένας ευπατρίδης που υπηρέτησε με συνέπεια το δη-
μόσιο συμφέρον, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. 
Η καθοριστική συνεισφορά του ως ανακριτή στην 
πολύκροτη δίκη που αποκάλυψε τους ενόχους της 
δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη και το ρόλο του 
παρακράτους στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, έμεινε 
στην ιστορία. Αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά του 
πιστεύω, διώχθηκε και φυλακίστηκε για αυτά από 
την Χούντα. Η εκλογή του στην Προεδρία της Δημο-
κρατίας, μετά από πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, 
συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό των θεσμών με την 

ΦΩΤΟ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ/ ΑΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΦΡΟΣΩ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ, ΑΠΕ ΜΠΕ/ Γ. ΒΙΤΣΑΡΑΣ, PRIMEMINISTER.GR 

Σύσσωμη η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας 
Χρήστου Σαρτζετάκη, εξαίροντας το θάρρος και την ακεραιότητα που έδειξε ως ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη, την 
αντιδικτατορική του δράση, καθώς και το δημοκρατικό ήθος και την ευσυνειδησία με τα οποία υπηρέτησε το ύπατο αξίωμα 
της χώρας.

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε με ενός λεπτού σιγή τη μνήμη 
του εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας

Τι δήλωσε η πολιτική ηγεσία  
για την απώλεια του Χ. Σαρτζετάκη
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Συνταγματική αναθεώρηση του 1986. Θερμά συλλυ-
πητήρια στους οικείους του».
Δ. Κουτσούμπας: Στη συλλογική μνήμη  η συμβολή 
του στην αποκάλυψη της δολοφονίας Λαμπράκη
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσού-
μπας σημείωσε: «για το θάνατο του Χρήστου Σαρ-
τζετάκη, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα 
μείνει στη συλλογική μνήμη για τη συμβολή του στην 
αποκάλυψη της δολοφονίας Λαμπράκη και τη στάση 
του απέναντι στη χούντα, για την οποία φυλακίστηκε, 
εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και 
τους οικείους του».
Κ. Βελόπουλος:  Παράδειγμα ο τρόπος με τον 
οποίον υπερασπίστηκε τη Δικαιοσύνη
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επεσήμανε: «Ο 
τρόπος με τον οποίον ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπε-
ρασπίστηκε την δικαιοσύνη ως λειτουργός της και 
τα εθνικά θέματα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
και ας γίνουν παράδειγμα για όλους. Αιωνία του η 
μνήμη». 

Γ. Βαρουφάκης: Θα τον θυμόμαστε για την σπάνια 
γενναιότητα του
Στο συλλυπητήριο μήνυμα ο γραμματέας του 
ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε:  «Θα τον 
θυμόμαστε για τη σπάνια γενναιότητά του. Ως τον 
αγέρωχο ανακριτή που δεν ενέδωσε στο εμφυλιο-
πολεμικό παρακράτος της Δεξιάς επιμένοντας να 
ξεσκεπάσει τους δολοφόνους του Λαμπράκη πάση 
προσωπική θυσία», έγραψε.
Ο Προκόπης Παυλόπουλος: Υπηρέτησε τη Δημο-

κρατία και τη Δικαιοσύνη με σθένος
Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος επεσήμανε : «Ο Χρήστος Σαρτζετάκης 
υπηρέτησε, και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς για 
την Πατρίδα μας και τον Λαό μας, την Δικαιοσύνη και 
την Δημοκρατία με υποδειγματικό σθένος και εμ-
βληματική συνέπεια. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επιτέλεσε το καθήκον του με απόλυτο σεβασμό των 
θεσμών της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δη-
μοκρατίας. Αιωνία η Μνήμη του». 
Γ. Παπανδρέου: Θα μας θυμίζει πόσο σημαντικό 
είναι η Δικαιοσύνη να αντιστέκεται στις πολιτι-
κές πιέσεις
Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου με 
ανάρτησή του τονίζει: «Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, 

υπηρέτησε στην Προεδρία της χώρας 
σε μια περίοδο σημαντικών συνταγμα-
τικών αλλαγών και θα μείνει στην ιστο-
ρία για την ακεραιότητα που έδειξε ως 
ανακριτής στην υπόθεση Λαμπράκη και 
τη γενναία στάση του την περίοδο της 
Χούντας. Θα μας θυμίζει πάντα πόσο 
σημαντικό είναι η δικαιοσύνη να αντι-
στέκεται στις πολιτικές πιέσεις και 
να διαφυλάσσει χωρίς εκπτώσεις την 
ανεξαρτησία της.
Αντώνης Σαμαράς: Παρακαταθήκη 
του η αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση 
των εθνικών μας θέσεων
 Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σα-

μαράς σημείωσε: «Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε 
μια σημαντική προσωπικότητα του δημόσιου βίου. 
Υπηρέτησε την πατρίδα με ακεραιότητα, απ’ όλες 
τις θέσεις. Παρακαταθήκη του η σθεναρή, μαχητική 
κι αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση των εθνικών μας 
θέσεων και ειδικά στο ζήτημα της Μακεδονίας» το-
νίζει σε δήλωσή του για την απώλεια του Χρήστου 
Σαρτζετάκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σα-
μαράς, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους οικείους του.

Κ. Τασουλας: Ύπήρξε πρότυπο ήθους και αγωνιστικότητας  
Τη θλίψη του εξέφρασε ο  Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, για τον θάνατο 
του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη. Ο κ. Τασούλας δήλωσε τα εξής: 
«Σήμερα έφυγε από κοντά μας ένας εξέχων πολίτης αυτής της χώρας, πρότυπο ήθους και αγωνιστικότη-
τας. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης πέρασε στην ιστορία, με τους αγώνες του για την προάσπιση του Δικαίου και 
της Δημοκρατίας. Έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο με την  αποφασιστική συμβολή του στην αποκάλυψη 
των ενόχων στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη, αλλά και την αντιδικτατορική του δράση. 
Η δημόσια παρουσία του ως Ανώτατος Δικαστικός, αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την περίοδο 
1985-1990, υπαγορεύτηκε πάντα από την αίσθηση μέτρου, την προσήλωση στην νομιμότητα και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης στην άσκηση των καθηκόντων του. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζω τα 
ειλικρινή συλλυπητήριά μου.»  
 Η Βουλή των Ελλήνων, με την έναρξη της συνεδρίασης της Ολομέλειας, τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνή-
μη του εκλιπόντος. Ο Προεδρεύων, Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Μπούρας, απευθυνόμενος 
στο Σώμα τόνισε:  «Εκφράζοντας, πιστεύω, την κοινή συγκίνηση όλων μας, για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρή-
στου Σαρτζετάκη, θα ήθελα, εκ μέρους όλων των πτερύγων της Βουλής των Ελλήνων και του Προεδρείου, να καταγράψω τον σεβασμό μας γι’  αυτόν 
τον  Έλληνα ευπατρίδη,  που υπηρέτησε υποδειγματικά το δημόσιο βίο, που τίμησε το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με παρρησία και θάρ-
ρος, έχοντας στο επίκεντρο και τα αισθήματα του ελληνικού λαού. Αιωνία η μνήμη του, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
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Τι έγραψε ο Τύπος  
για τον Χρήστο Σαρτζετάκη

Ω ς άνθρωπος του 
καθήκοντος περι-
γράφεται στα δημο-

σιεύματα των εφημερίδων 
ο εκλιπών πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Χρήστος 
Σαρτζετάκης κυρίως για την 
αποφασιστικότητά του, στη 
διερεύνηση της δολοφονίας 
του βουλευτή Γρηγόρη Λα-
μπράκη. 
Στα δημοσιεύματα καταγρά-
φεται η συνέπεια της στάσης 
του ενώ γίνεται αναφορά και 
σε όσα ακολούθησαν την πε-
ρίοδο της δικτατορίας όταν 
καθαιρέθηκε, φυλακίστηκε 
χωρίς δίκη και εξορίστηκε.   
Με την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας, ήρθε η απο-
κατάσταση και η άνοδος του 
στην ιεραρχία της Δικαιοσύ-
νης, όπου έφθασε στον βαθ-
μό του Αρεοπαγίτη.
Στα δημοσιεύματα καταγρά-
φεται τέλος η θητεία του 
στην Προεδρία της Δημοκρα-
τίας το διάστημα 1985 -1990. 

Η ΑΥΓΗ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ- 5,6 Φεβρουαρίου 2022
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ - 5,6 Φεβρουαρίου 2022
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 6 Φεβρουαρίου 2022
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΤΑ ΝΕΑ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΤΑ ΝΕΑ - 4 Φεβρουαρίου 2022
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- 6 Φεβρουαρίου 2022
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