
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΘ ΗΩΘ ΣΟΤ ΑΝΣΩΝΘ ΑΜΑΡΑΚΘ 

 

Ο Αντώνθσ αμαράκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1919 αλλά θ καταγωγι 

τθσ οικογζνειάσ του ιταν από χωριό Μορφοβοφνι (Βουνζςι) τθσ 

Καρδίτςασ. Μετά το απολυτιριο από το Β' Γυμνάςιο ςποφδαςε Νομικά 

ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών. Κατά τθ διάρκεια τθσ ναηιςτικισ κατοχισ 

ςυμμετείχε ςτθν εκνικι αντίςταςθ. Σο 1944 ςυνελιφκθ από τουσ Ναηί 

και καταδικάςτθκε ςε κάνατο, αλλά κατάφερε να αποδράςει. Σο 1963 

νυμφεφτθκε τθν Ελζνθ Κουρεμπανά. 

 

Εργάςκθκε ωσ εμπειρογνώμων τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ των 

Θνωμζνων Εκνών ςε πολλζσ χώρεσ για κοινωνικά κζματα και το 1989 

ανακθρφχκθκε Πρεςβευτισ Καλισ Θζλθςθσ τθσ UNICEF για τα παιδιά 

του κόςμου. 

 

Θ πρώτθ του ουςιαςτικι εμφάνιςθ ςτον λογοτεχνικό χώρο γίνεται το 

1954 με τθν ζκδοςθ τθσ ςυλλογισ διθγθμάτων Ζητείται ελπίς. Πρόκειται 

για ζναν από τουσ περιςςότερο μεταφραςμζνουσ Ζλλθνεσ 

πεηογράφουσ, κακώσ τα ζργα του ζχουν μεταφραςτεί ςε περιςςότερεσ 

από 30 γλώςςεσ. 

 

Σο ζργο του αμαράκθ αντικατοπτρίηει τισ προςωπικζσ του ανθςυχίεσ 

για το παρόν και το μζλλον τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Χρθςιμοποίθςε 

απλι γλώςςα και προςζγγιςε τα κζματά του από μια ζντονα 

ανκρωποκεντρικι γωνία. Χαρακτθριηόταν από τθν αγάπθ του για τουσ 

νζουσ. Δικι του ιδζα ιταν θ δθμιουργία τθσ Βουλισ των Εφιβων, που 

οδιγθςε ςτθ διοργάνωςθ άτυπων ςυνεδριάςεων τθσ Βουλισ, όπου 

δίνεται ο λόγοσ ςε νζουσ από όλθ τθ χώρα. 

 

Ο Αντώνθσ αμαράκθσ ζφυγε από τθ ηωι ςτισ 8 Αυγοφςτου του 2003. 

φμφωνα με επικυμία του, το ςώμα του δωρικθκε ςτο Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών για ζρευνεσ των φοιτθτώv τθσ Ιατρικισ. 

 



Ζργα του 

Μυκιςτοριματα 

 

    ιμα κινδφνου (1959) 

    Σο λάκοσ (1965) 

    Εν ονόματι (1998) 

 

 

Διθγιματα 

 

    Ηθτείται ελπισ (1954) 

    Αρνοφμαι (1961) 

    Σο διαβατιριο (1973) 

    Θ κόντρα (1992) 

    Αυτοβιογραφία 1919- (1996) 

    Γραφείον ιδεών (1962) 

 

Βραβεία 

 

    Κρατικό Βραβείο Διθγιματοσ (1962 για το Αρνοφμαι) 

    Βραβείο των Δώδεκα - Ζπακλο Κώςτα Ουράνθ (1966 για Σο λάκοσ) 

    Μζγα Βραβείο Αςτυνομικισ Λογοτεχνίασ ςτθ Γαλλία (1970 για Σο 

λάκοσ) 

    Europalia (1982, για τθ ςυνολικι προςφορά του) 

    ταυρόσ του Ιππότθ των Γραμμάτων και των Σεχνών (1995) 

    Κρατικό Βραβείο Σεχνών και Λογοτεχνίασ. (1995, Γαλλία) 

 


