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Θεσσαλονίκη, 25 Ιούνη 2022 
Νίκος Ζώκας, Πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ 

 
Αγαπητοί μας φίλοι μικροί και μεγάλοι, Αγαπητά μας παιδιά, 
 

Εκ μέρους των οργανωτών του τουρνουά, της ΕΔΥΕΘ, της ΕΝΙΘ και τους σκακιστικούς συλλόγους της Κα-
λαμαριάς και «Παπάφη» θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή 
στο Πρώτο Σκακιστικό Τουρνουά για την Ειρήνη. Επιδίωξή μας είναι να καθιερώσουμε το τουρνουά σαν μία 
μόνιμη διοργάνωση αφιερωμένη στον Γρηγόρη Λαμπράκη, να πραγματοποιείται κάθε χρόνο και να πλαι-
σιωθεί και με άλλους συλλόγους και σκακιστικές ομάδες. 
 

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ένας αγωνιστής για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη, ενάντια στον 
πόλεμο και τα δεινά που προκαλεί, ενάντια στους εξοπλισμούς και την πυρηνική απειλή, ενάντια στην ξένη 
στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας. Ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας γιατρός κι ένας κορυφαίος αθλητής 
του στίβου, βαλκανιονίκης. Ήταν όμως παν’ από όλα ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, που έβαζε το δίκαιο 
πάνω από όλες τις άλλες αξίες.  
 

Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Βερολίνου το 1936, όπου συμμετείχε εκπροσωπώντας την χώρα μας, δε 
δίστασε να φωτογραφηθεί δίπλα στον μαύρο ολυμπιονίκη Τζέσε Όουενς, που με τα τέσσερα ολυμπιακά 
ρεκόρ του κατάφερε να γελοιοποιήσει τον Χίτλερ και τις ρατσιστικές και μισάνθρωπες θεωρίες του περί 
υπεροχής της «άριας φυλής». Αψήφησε τις όποιες συνέπειες, που θα μπορούσε να έχει επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα, όπου είχε ήδη εγκατασταθεί η δικτατορία του Μεταξά. Και η αλήθεια είναι, ότι είχε συνέπειες γι’ 
αυτήν του την πράξη. Το 1943 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, η οποία μέσα 
στην κατοχή διοργάνωσε συσσίτια για τη σωτηρία του λαού και των συναθλητών του από την πείνα. 
 

Ο βαθύς ανθρωπισμός του εκφράστηκε και με τον τρόπο, που άσκησε την επιστήμη του, την ιατρική, παρέ-
χοντας δωρεάν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του σε ανθρώπους φτωχούς και άπορους. Το 1961 εκλέχτηκε 
βουλευτής της ΕΔΑ. Παράλληλα ανέπτυξε πλούσια δράση στην ΕΕΔΥΕ. Το 1962 εκλέχτηκε αντιπρόεδρος 
της ΕΕΔΥΕ. Τον Απρίλη του 1963, πήρε μέρος σε Διεθνή Πορεία στην Αγγλία ενάντια στα πυρηνικά όπλα 
και λίγες μέρες αργότερα πραγματοποίησε την Α' ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ από την κυβέρνηση και την Αστυνομία 
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.  
 

Στις 22 Μάη 1963, ο Λαμπράκης δολοφονήθηκε άνανδρα από το παρακράτος, που το καθοδηγούσε η Χω-
ροφυλακή και η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Είχε έρθει στην πόλη μας για να εκφωνήσει λόγο σε εκδήλωση 
της Επιτροπής Ειρήνης Θεσσαλονίκης.  
 

Στη σημερινή πολύ επικίνδυνη συγκυρία, που ο πόλεμος μαίνεται στην Ουκρανία με απρόβλεπτες συνέπειες 
για τους λαούς ολόκληρης της περιοχής, είναι πολλοί οι φορείς της πατρίδας μας που πραγματοποιούν κα-
θημερινά εκδηλώσεις ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του, ενάντια στην οποιανδήποτε ανάμειξη της χώρας 
μας σ’ αυτόν. Είναι, θεωρούμε, καθήκον μας να εκδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας με τους λαούς, που είναι 
πάντα τα θύματα των πολέμων. Σ’ αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι πολύτιμη 
παρακαταθήκη, που θα μας εμπνέει και θα μας δίνει νέες δυνάμεις. 
 

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Δήμο Θέρμης και των υπηρεσιών για την πολύτιμη και 
πολύπλευρη βοήθειά τους στην πραγματοποίηση του τουρνουά, είμαστε βέβαιοι ότι και στο μέλλον θα έ-
χουμε τη στήριξή του. 
 

Καλούς αγώνες ευχόμαστε σε όλους! 


