
 

 
 

 

Αξρηθή ζειίδα  Σειεπηαία Νέα Πιεξνθόξεζε Κάξηεο & Γώξα Γσξεέο  

 

  

Αντώνης Σαμαράκης 
Έυσγε μια μεγάλη μορυή τοσ ανθρωπισμού 

Μια μεγάλη απώλεια για την οικογένεια της UNICEF 

Ο Αληώλεο ακαξάθεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1919. πνύδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ. Με κεγάιε θνηλσληθή δξάζε ππήξμε από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο Έιιελεο ηόζν σο 

ζπγγξαθέαο όζν θαη σο ελεξγόο πνιίηεο. 

Έρεη ππνζηεξίμεη όιεο ηηο ελεκεξσηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο εθζηξαηείεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

ηεο UNICEF θαη έρεη δώζεη εθαηνληάδεο ζπλεληεύμεηο ζηα ΜΜΔ γηα ηε UNICEF θαη ηελ 

πξνζθνξά ηεο πξνο ηα παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε. Σα πξσηόηππα ζύληνκα δηεγήκαηά ηνπ θόζκεζαλ 

θαη εμαθνινπζνύλ λα θνζκνύλ ηα εμώθπιια ησλ ηεηξαδίσλ ηεο UNICEF πνπ πσινύληαη ζηελ Διιάδα. 

Γηα 20 ρξόληα πξνζέθεξε αλεθηίκεηε βνήζεηα ζηελ UNICEF. Σν 1984 ήηαλ επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο εθζηξαηείαο 

ελάληηα ζην ιηκό ζηελ Αηζηνπία όπνπ ηαμίδεςε δπν θνξέο θαη έγξαςε ηα θείκελα ηεο ηαηλίαο ηνπ Παληειή Βνύιγαξε 

"Αηζηνπία: Οδνηπνξηθό Θαλάηνπ θαη Οδνηπνξηθό Εσήο" πνπ «γύξηζε» γηα ηε UNICEF ε ΔΡΣ. 

Με ηελ αθνύξαζηε πξνζθνξά ηνπ βνήζεζε λα αλαγλσξηζζεί ε UNICEF ζηε ζπλείδεζε ηνπ θόζκνπ σο έλαο 

απνηειεζκαηηθόο θαη αμηόπηζηνο νξγαληζκόο πνπ αγσλίδεηαη ζθιεξά γηα ηα παηδηά. 

Σα βηβιία ηνπ κεηαθξάζηεθαλ ζε πεξηζζόηεξεο από 30 

γιώζζεο. «Σν Λάζνο», «Εεηείηαη Διπίο», «ήκα 

Κηλδύλνπ», «Αξλνύκαη», «Σν Γηαβαηήξην», «Ζ Κόληξα», 

«Απηνβηνγξαθία 1919 - », «Δλ Ολόκαηη», είλαη κεξηθά 

από ηα πνιπδηαβαζκέλα έξγα ηνπ. Δμεηάδνπλ δεηήκαηα 

όπσο ε εηξήλε, ε ειεπζεξία, ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Όιν ηνπ ην 

έξγν είλαη εκπλεπζκέλν από ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα παηδηά. 

Γηεγήκαηά ηνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε ειιεληθά θαη μέλα 

ζρνιηθά θαη παλεπηζηεκηαθά βηβιία. Κάπνηα έρνπλ 

γπξηζηεί ζε θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ηειενπηηθέο ηαηλίεο. 

Δξγάζζεθε σο εκπεηξνγλώκσλ ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζε πνιιέο ρώξεο γηα 

θνηλσληθά ζέκαηα.  

 
ηηγκηόηππν κεηά από ζπλέληεπμε ηύπνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε ηειεκαξαζσλίνπ ηεο UNICEF, 

αγθαιηά κε πξνζθαιεζκέλα παηδηά από ηελ Κνινκβία. 

 
  

 
ηηγκηόηππν αλάκεζα ζε παηδηά από ηελ Κίλα θαηά ηε δηάξθεηα έθζεζεο ηεο UNICEF ζην 

Εάππεην Μέγαξν αθηεξσκέλε ζηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. 

Σν 1989 αλαθεξύρζεθε από ηε UNICEF πξώηνο Έιιελαο 

Πξεζβεπηήο Καιήο Θέιεζεο γηα ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ, 

ηίηιν πνπ ηίκεζε επάμηα κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ κε 

ηελ αθνζίσζε θαη αληδηνηειή πξνζθνξά ηνπ. 

 

Έρεη βξαβεπζεί από πνιινύο θνξείο, θπβεξλεηηθνύο θαη 

κε, ηόζν γηα ην ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ όζν θαη γηα ηελ 

θνηλσληθή ηνπ δξάζε. 

Πέζαλε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2003 ζε ειηθία 84 εηώλ. 

Παξαζέηνπκε έλα από ηα ηειεπηαία ζεκεηώκαηα ηνπ Αληώλε ακαξάθε πνπ δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό ηεο 

https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/index.htm
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/whatsnew.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/inform.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/products.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/offer.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/samarkis.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/samarkis.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/samarkis.php
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/samarkis.php


UNICEF θαη παξακέλεη επίθαηξν:  

Ποτέ πια πόλεμος! 

"Σηο ηειεπηαίεο λύρηεο  

δελ βιέπσ όλεηξα, 

θνβάκαη πηα λα νλεηξεύνκαη"  

είπε ην νρηάρξνλν παηδί  

από ην Κόζνβν. 

Σν παηδί μαλαδνύζε ζηα όλεηξά ηνπ ηνλ εθηάιηε ηνπ παξάινγνπ πνιέκνπ. Δκείο, πώο ηνικάκε λα νλεηξεπόκαζηε; 

"Πόιεκνο ελαληίνλ ηνπ πνιέκνπ". Άπεηξεο θνξέο έρεη γξαθηεί θαη αθνπζηεί απηό ην ζύλζεκα-ζιόγθαλ. Καη όκσο, ν 

πόιεκνο δεη θαη βαζηιεύεη θαη ηα πάληα ζαθαηεύεη αλζξώπηλεο δσέο, δεκηνπξγήκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ην πεξηβάιινλ. 

Δηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ πόιεκνο. Γηαςεύζηεθαλ ηξαγηθά νη ειπίδεο πνπ είρακε όηη πόιεκνο δελ ζα μαλαγίλεη 

πνηέ πηα.  

"Πόιεκνο πάλησλ παηήξ" είπε ν Ζξάθιεηηνο. Έλαο παηέξαο πνπ θαηαβξνρζίδεη ηα παηδηά ηνπ. Σν ζπλεζίζακε πηα, 

εδώ είλαη ν κέγαο θίλδπλνο. Δλώ πόιεκνη θαη εκθύιηνη ζπαξαγκνί καίλνληαη γύξσ καο, ηνπο ζεσξνύκε θάηη θπζηθό 

θαη αλαπόηξεπην. 

Πξώηε πξνηεξαηόηεηα ζηε ιίζηα ησλ ζπκάησλ ησλ πνιέκσλ έρνπλ ηα παηδηά. Σα βιέπνπκε ζηελ ηειεόξαζε, ράξε 

ζ'απηήλ έρνπλ κπεη ζηα ζπίηηα καο - ζηελ ςπρή καο όκσο έρνπλ άξαγε κπεη; 

Παηδηά πνπ ηνπο δίλνπλ όπια κεγαιύηεξα από ην κπόη ηνπο θαη ηα ζηέιλνπλ λα θιαδέςνπλ ηε δσή άιινπ αλζξώπνπ 

θαη λα πεζάλνπλ θαη ηα ίδηα. Παηδηά πνπ ηα πνηίδνπλ κίζνο γηα ηνλ πιεζίνλ. Αιιά ην παηδί ζθέθηεηαη ηελ εηξήλε, ηελ 

νλεηξεύεηαη, ηε δσγξαθίδεη, ηελ ηξαγνπδά. 

Σα παηδηά-ζύκαηα λα κελ ηα κεηξάκε κε λνύκεξα, θηάλεη θαη κόλν έλα παηδί λα ραζεί έηζη, ηόηε ν θόζκνο καο ν 

δήζελ πνιηηηζκέλνο, ν δήζελ ρξηζηηαληθόο, έρεη ρξεσθνπήζεη. Απηό πνπ πεζαίλεη είλαη ε ςπρή ηνπ παηδηνύ.  

Αντώνης Σαμαράκης 

 

Δείτε ακόμη: 

Πέληε ρξόληα ρσξίο ηνλ θίιν ησλ παηδηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ 

Έλα αθηέξσκα γηα ηνλ Αληώλε ακαξάθε ζην πεξηνδηθό ηεο UNICEF "ΚΟΜΟ" (αξρείν pdf 276Kb)  
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https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/pdfs/mag74d.pdf
https://web.archive.org/web/20100330015624/http:/www.unicef.gr/samarkis.php

