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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κώστα Καλλίρη

Βιογραφικό Γρηγόρη Λαμπράκη 
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε το 1912 στην Κερασίτσα Αρκαδίας 
και ήταν το 14ο παιδί από τα συνολικά 18 που απέκτησαν οι γονείς 
του. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη 
γυναικολογία. Υπήρξε αθλητής με πολλές πανελλήνιες και βαλκανικές 
νίκες και κατείχε για 23 χρόνια (ως το 1959) το πανελλήνιο ρεκόρ 
στο μήκος με επίδοση 7,37 μ. Στην διάρκεια της κατοχής διοργάνωνε 
με άλλους συναθλητές του αγώνες, διαθέτοντας τα έσοδα σε λαϊκά 
συσσίτια. Το 1950 κατέλαβε τη θέση του υφηγητή Μαιευτικής - 
Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Aπέκτησε δυο γιούς τον 
Θοδωρή και τον Γρηγόρη.
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1961 ο Λαμπράκης εκλέχτηκε βουλευτής 
Πειραιά συνεργαζόμενος με την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 
(ΕΔΑ). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της «Ελληνικής 
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη». Στις 21 Απριλίου 1963 
αψηφώντας σχετική απαγόρευση της αστυνομίας, πραγματοποίησε 
την 1η Μαραθώνια πορεία Ειρήνης. Βάδισε το μεγαλύτερο μέρος της 
διαδρομής μόνος του, εν μέσω απειλών, πριν τελικά συλληφθεί και 
κρατηθεί για μερικές ώρες.
Αμέσως μετά πήγε στο Λονδίνο για να συμπαρασταθεί σε Έλληνες, 
Κύπριους και Άγγλους διαδηλωτές που ζητούσαν την απελευθέρωση 
πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα.
Σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 22 Μαϊου καθώς εξερχόταν απο 
συγκέντρωση για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό στην 
Θεσσαλονίκη, δέχτηκε δολοφονική επίθεση απο παρακρατικούς, 
τραυματίστηκε βαριά και υπέκυψε στα τραυματά του λίγες μέρες μετά.  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γιάννη Σγουρού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Γρηγόρη Λαμπράκη 

  Ως  γιός του Γρηγόρη Λαμπράκη και πρόεδρος του 
ομώνυμου Ιδρύματος εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες 
στο Δήμαρχο Ζωγράφου  για τις εκδηλώσεις που 
οργανώνονται στο Δήμο με αφορμή τα 100 χρόνια απο τη 
γέννηση   του Γρηγόρη  Λαμπράκη. Του ανθρώπου που τα 
έργα του και τα λόγια του συνοψίζονται στην υποθήκη που 
άφησε : 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΡΗΝΗ  

Σε μια εποχή ιδιαίτερα κρίσιμη για την πατρίδα μας,  
η επαφή  με το έργο του   Γρήγορη  Λαμπράκη  μας 
δίνει  έμπνευση, αγωνιστικότητα  και  ψυχική δύναμη 
για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της 
σημερινής εποχής. 
Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Ζωγράφου για την 
πρωτοβουλία να διοργανώσει  τις  ξεχωριστά 
σημαντικές εκδηλώσεις, που τιμούν τον  Γρηγόρη 
Λαμπράκη και συμβάλλουν στην δημιουργική 
δραστηριοποίηση των πολιτών

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης αποτελεί σύμβολο για όλους 
εμάς.
Ενσάρκωσε ιδέες, αξίες, ιδανικά και οράματα. Έζησε, 
αγωνίστηκε και θυσιάστηκε για την Ειρήνη, τη 
Δημοκρατία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Πρωταθλητής στους Αθλητικούς, Επιστημονικούς 
και Κοινωνικούς Αγώνες. Γιατρός, μαραθωνοδρόμος, 
Αγωνιστής.
Το παράδειγμά του, παραμένει διαχρονικό και 
επίκαιρο. Ο Αγώνας του Γρηγόρη Λαμπράκη, 
ο Αγώνας του λαού μας συνεχίζεται και θα 
καρποφορήσει.



ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρωί:

Απόγευμα:  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΑΛΕΚΑ” Ωρα :  19.00

Ώρα 10.00: γήπεδο Σωτήρης Πέτρουλας.
 Αφετηρία διαδρομής, με την συμετοχή μαθητών, 
εκπαιδευτικών, αθλητικών σωματείων, πολιτιστικών 
και εθνικοτοπικών φορέων της περιοχής μας .
Τιμούμε τον Γρ. Λαμπράκη, διασχίζοντας όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα και μεταφέρουμε το μήνυμα 
της ειρήνης με ενα κλαδί ελιάς το οποίο θα καταλήξει 
στο δημοτικό στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης περίπου 
στις 11:30, όπου θα ακολουθήσει μικρή τελετή.   

Έκθεση μαθητών δημοτικών σχολείων Ζωγράφου αφιερωμένη 
στην ειρήνη

Προβολή οπτικοακουστικού υλικού από την ζωή και την   .         
δράση του Γρηγόρη Λαμπράκη

Παρεμβάσεις από : Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, 
Δήμαρχο Ζωγράφου Κώστα Καλλίρη, 
συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό, 
και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Γρ.Λαμπράκη, τον γιό του Γρηγόρη, 
στο πρόσωπο του οποίου ο Δήμαρχος Ζωγράφου θα τιμήσει τον 
αγωνιστή πατέρα του 

Απαγγελία ποιημάτων απο μαθητές δημοτικών σχολείων 
Ζωγράφου

Μουσικό αφιέρωμα

Αφήγηση : Τάκης Χρυσικάκος 
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