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πολιτιστικά
από τον Μάνο Κοντολέων 

Ο

Αντώνης Σαµαράκης                                                     
       Πέντε χρόνια χωρίς τον φίλο 
       των  παιδιών όλου του κόσµου

Αντώνης Σαµαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1919. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθη-

νών. Με µεγάλη κοινωνική δράση υπήρξε από τους δη-
µοφιλέστερους Έλληνες τόσο ως συγγραφέας όσο και 
ως ενεργός πολίτης.
Για 20 χρόνια προσέφερε ανεκτίµητη βοήθεια στην 
UNICEF. Έχει υποστηρίξει όλες τις ενηµερωτικές και αν-
θρωπιστικές εκστρατείες της Ελληνικής Επιτροπής της 
UNICEF και έχει δώσει εκατοντάδες συνεντεύξεις στα 
ΜΜΕ για τη UNICEF και την προσφορά της προς τα παι-
διά που έχουν ανάγκη.
Το 1984 ήταν επικεφαλής της ελληνικής εκστρατείας 
ενάντια στο λιµό στην Αιθιοπία όπου ταξίδεψε δυο 
φορές και έγραψε τα κείµενα της ταινίας του Παντελή 
Βούλγαρη “Αιθιοπία: Οδοιπορικό Θανάτου και Οδοιπο-
ρικό Ζωής” που «γύρισε» για τη UNICEF η ΕΡΤ. 
Με την ακούραστη προσφορά του βοήθησε να ανα-
γνωρισθεί η UNICEF στη συνείδηση του κόσµου ως 
ένας αποτελεσµατικός και αξιόπιστος οργανισµός που 
αγωνίζεται σκληρά για τα παιδιά.
Τα λογοτεχνικά του έργα έχουν µεταφραστεί σε 30 
γλώσσες, σε 101 ξένες εκδόσεις. Για τη συλλογή δι-
ηγηµάτων «Αρνούµαι» τιµήθηκε µε το Κρατικό Βρα-
βείο Διηγήµατος 1962, και για το µυθιστόρηµά του 
«Το λάθος» µε δύο λογοτεχνικά βραβεία: στην Ελ-
λάδα, το Βραβείο των “12” - 1966, στη Γαλλία, το Με-
γάλο Βραβείο Αστυνοµικής Λογοτεχνίας - 1970. 

Κρατικό Βραβείο Τεχνών και Λογοτεχνίας 1995. (Γαλ-
λία). Επίτιµος διδάκτωρ, οµόφωνα, του Τµήµατος Φιλο-
λογίας των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Πατρών και Ιωαν-
νίνων. 
Επίτιµος δηµότης σε 37 πόλεις στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της πόλεως των Αθηνών. 
Μεγαλόσταυρος του Τάγµατος Εθνάρχου Μακαρίου Γ΄, 
Κύπρος. 
Όλα τα έργα του εξετάζουν ζητήµατα όπως η ειρήνη, η 
ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η δηµοκρατία και 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η παρουσία του τόσο η συγ-
γραφική, όσο και η κοινωνική εµπνέονταν πάντα από 
την αγάπη του για τα παιδιά.
Διηγήµατά του έχουν συµπεριληφθεί σε ελληνικά και 
ξένα σχολικά και πανεπιστηµιακά βιβλία. Κάποια έχουν 
γυριστεί σε κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες.
Εργάσθηκε ως εµπειρογνώµων της Διεθνούς Οργάνω-
σης Εργασίας των Ηνωµένων Εθνών σε πολλές χώρες 
για κοινωνικά θέµατα. 
Το 1989 ανακηρύχθηκε από τη UNICEF πρώτος Έλλη-
νας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για τα παιδιά του κό-
σµου, τίτλο που τίµησε επάξια µέχρι το τέλος της ζωής 
του µε την αφοσίωση και ανιδιοτελή προσφορά του. 
Έχει βραβευθεί από πολλούς φορείς, κυβερνητικούς 
και µη, τόσο για το συγγραφικό έργο του όσο και για 
την κοινωνική του δράση.
Πέθανε τον Αύγουστο του 2003 σε ηλικία 84 ετών.

Ο Αντώνης Σαµαράκης µε παιδιά από τις Φιλιππίνες και την Κολοµβία σε τηλεµαραθωνίους της UNICEF.
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Στο µικρό αυτό αφιέρωµα, διαλέξαµε 

ένα κείµενό του που αναφέρεται στη 

Χιροσίµα, αλλά και σε όλα τα παιδιά 

– θύµατα 

του πολέµου κι ακόµα µερικά ποιήµατά 

του που κι αυτά τα διαπερνά η έγνοια 

του για την ειρήνη και η αγάπη του 

για το παιδί. Κι ακόµα ένα κείµενο του 

Τίτου Πατρίκιου που αναφέρεται στη 

λογοτεχνική µα και πολιτική persona 

του Αντώνη Σαµαράκη.

«Τι όµορφη που είναι η Γη µας! Τι όµορφος που είναι 
ο κόσµος µας!», αναφώνησε ο Νιλ Άρµστρονγκ στις 20 
Ιουλίου 1969, ήταν ο πρώτος αστροναύτης, Αµερικα-
νός, που προσεδαφίστηκε στη Σελήνη. Αυτά όµως τα 
είπε από ψηλά. Αν πετούσε µερικά χρόνια πρωτύτερα, 
στις 6 Αυγούστου 1945, και αν κατέβαινε χαµηλά πάνω 
από τη Χιροσίµα, θα έβλεπε ένα τεράστιο σύννεφο σαν 
µανιτάρι. Ίσως το περνούσε για πυκνή νέφωση ή για 
πυροτεχνήµατα των Γιαπωνέζων. Αλλά ήταν κάτι άλλο: 
ο θάνατος.
Εκείνο το πρωινό, ώρα 08.15, στη χώρα του Ανατέλ-
λοντος Ηλίου, ο ήλιος απέκρυψε το πρόσωπό του από 
οδύνη και σπαραγµό. Δεν ήταν µια πόλη που από τη 
µια στιγµή στην άλλη νεκρώθηκε, ήταν ο δήθεν πολιτι-
σµός µας που νεκρώθηκε, ο δήθεν χριστιανικός, ήταν η 
ψυχή µας. Η ανθρωπότητα όλη έγινε νεκρές ψυχές.
Τώρα, πολύ αργότερα, έχουν τύψεις οι πρωταγωνιστές 
της τραγωδίας, εκείνοι που είχαν την έµπνευση και το 
σχεδιασµό της «επιχείρησης», ο κυβερνήτης του αερο-
σκάφους, εµείς σήµερα που γράφουµε σε ένθετα για 
τις 6 Αυγούστου 1945. Ένα τείχος τύψεων και δακρύων 
για τη Χιροσίµα, αυτά όµως δεν ταιριάζουν στη Χιρο-
σίµα, µόνο να παραδειγµατιστούµε για να µην επανα-
ληφθεί αυτό το στίγµα. Αλλά, δυστυχώς, ο κόσµος µας 
έχει παραφρονήσει: επτά δισεκατοµµύρια δολάρια ξο-
δεύονται κάθε χρόνο για εξοπλισµούς, για το θάνατο, 
ποσόν που σε δραχµές αντιστοιχεί σε έξι δισεκατοµ-
µύρια εννιακόσια τέσσερα εκατοµµύρια την ηµέρα. Σε 
κάθε κάτοικο του πλανήτη αναλογούν πεντακόσια κιλά 
εκρηκτικές ύλες έτοιµες προς χρήσιν και µόλις οχτώ 
κιλά τρόφιµα.
Γιατί έπεσε η βόµβα στη Χιροσίµα και σε λίγο στο Να-
γκασάκι; Γιατί προϋπήρχε η κατάρα του πολέµου. Και 
έχουµε και σήµερα πολέµους µε εκατοντάδες εκατοµ-

µύρια αθώα θύµατα. Δεν έχει όµως νόηµα να µετράµε 
θύµατα, έστω και ένα µόνο παιδί να πεθαίνει σε πόλεµο 
και εµφύλιο σπαραγµό, έστω και ένας µόνο άνθρωπος, 
αυτό σηµαίνει ότι ο µαϊµού πολιτισµός µας έχει πτω-
χεύσει πνευµατικά και ψυχικά, και οι επιστήµες µας, η 
τεχνολογία µας, η λογοτεχνία µας, η καλλιτεχνική δηµι-
ουργία, η δηµοσιογραφία µας. Είµαστε µια ανθρωπό-
τητα µε θύτες και θύµατα.
Με την απελευθέρωση της ατοµικής ενέργειας υποδου-
λωθήκαµε στον εφιάλτη της πυρηνικής έκρηξης, οπότε 
η γη θα µεταλλαχθεί αστραπιαία σε γη και σποδό, θα 
καταβυθιστεί εν σκότει και σκιά θανάτου.
Σε πορείες σκολιές έχει εκτραπεί το πλάσµα του Θεού. 
Το κακό φωλιάζει στα γονίδια της ψυχής µας, πολύ συ-
χνά ωστόσο είναι και αποτέλεσµα επέµβασης βδελυ-
ρών συµφερόντων, στρατηγικών και οικονοµικών κυ-
ρίως. Αυτή η περίφηµη χαρτογράφηση του γενετικού 
κώδικα, µήπως µπορεί να προχωρήσει και στον πυρή-
να της ανθρώπινης φύσης στο βάθος της που είναι η 
ψυχή;
Έτσι όπως είναι τα πράγµατα και έτσι όπως οι οιωνοί 
προφητεύουν, φτάνουµε σε Χιροσίµες και Ναγκασάκι. 
Ένοχοι είµαστε όλοι, ηγέτες και καθηµερινοί άνθρωποι, 
για την αδιαφορία µας και την απάθειά µας αντίκρυ 
στην κοινή µοίρα.
Πως λοιπόν µπορούµε να κοιτάζουµε κατευθείαν στα 
µάτια το παιδί της Χιροσίµα που είδε πολλά και τώρα 
µας στήνει στον τοίχο, µας δικάζει και καταδικά ζει; 
Αλλά και πως µπορούµε να κοιτάζουµε το παιδί της 
Βοσνίας, της Σερβίας, του Κόσοβου, τηςΤσετσενίας, της 
Αιθιοπίας, όλα τα παιδιά θύµατα του απάνθρωπου, του 
παρανοϊκού κόσµου µας;

Κείµενο του Αντώνη Σαµαράκη 
αφιερωµένο στα τετράδια της UNICEF και στο περιοδικό ΚΟΣΜΟΣ

Δυο µάτια που είδαν πολλά…

Στιγµιότυπο από το ταξίδι του Αντώνη Σαµαράκη στην Αιθιοπία.
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πάρχουν συγγραφείς που µόνο µε την αναδίφη-

ση και την αποτύπωση των εσώτατων πτυχών 

του ψυχισµού, ή µόνο µε την ανάπλαση φανταστικών 

περιπετειών της ύπαρξης, κατορθώνουν να δώσουν 

πραγµατικά έργα. Όπως υπάρχουν συγγραφείς που κα-

τορθώνουν να συναρπάσουν µε έργα στα οποία η ζωή, 

η δράση η ίδια η προβληµατική των ηρώων αναπτύσ-

σονται µέσα στις κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες 

και συγκρούσεις.

Όµως το πολύ δύσκολο είναι να γραφτούν έργα όπου 

οι δύο αυτές περιοχές, µε τα αναρίθµητα επίπεδά τους, 

αλληλοδιαπλέκονται και τελικά συνθέτουν έναν κόσµο 

ενιαίο και µαζί αντιθετικό, έναν κόσµο µε τη συνεκτική 

του λογική αλλά και τον αποδοµικό του παραλογισµό.

Αυτό το τόσο δύσκολο, νοµίζω πως το πραγµάτωσε ο 

Αντώνης Σαµαράκης µε το έργο του, και κυρίως µε το 

µυθιστόρηµα του εκείνο που έχει πια µεταφραστεί σε 

όλες τις γλώσσες και έχει διαβαστεί σε όλες τις χώρες. 

«Το λάθος». Γιατί σε αυτό το µυθιστόρηµα ο Αντώνης 

Σαµαράκης δεν αναπλάθει απλώς έναν κόσµο όπου ο 

παραλογισµός της καταπίεσης εξυπηρετεί, και ταυτό-

χρονα υπονοµεύει τη λογική µιας απόλυτης εξουσίας 

που δυναστεύει τους ανθρώπους. Δίνει ταυτόχρονα όλη 

την κλίµακα των ψυχολογικών και ηθικών δράσεων και 

αντιδράσεων των ανθρώπων απέναντι σε αυτή την κα-

ταπίεση που ο αδιαπέραστος θώρακάς της περιέχει το 

ίδιο το λάθος το οποίο τη διαβρώνει και την καταλύει, 

µια καταπίεση που χάρη σε αυτό το λάθος η ανθρώπι-

Ελεγείο

Ο δρόµος που περιπατείς
δεν είναι πάρεξ µνήµα,
κι είναι µια πόλη ο νεκρός, διαβάτη:
η Χιροσίµα.

Μην ακουµπάς το δάχτυλο
πάνω σ’ αυτήν τη σκόνη,
είναι µια σκόνη ο θάνατος που
σε περικυκλώνει.

Σαν ίσκιος τώρα γλίστρησε και
σφάλισε το στόµα,
ο θάνατος είναι η σιωπή που
χύνεται στο χώµα.

Κόψε και την ανάσα σου
ώσπου να προσπεράσει
ο αγέρας ο θανατερός
που τρέµει µες τα δάση.

΄Ενα γράµµα

Ναι, πατερούλη, µην αργήσης
κοντά µας πάλι να γυρίσης.
Κάθε πρωί, κάθε βραδάκι,
εγώ σου στέλνω ένα φιλάκι.

Και λέω: Φύλαγέ τον, Θε µου,
µέσα στις φλόγες του πολέµου.
Γιατί η µαµά ποτέ δεν παύει
να κλαίη, καθώς τη λάµπα ανάβει.

Αχ, νικητή όταν σ’ αντικρίσω,
πόσο γλυκά θα σε φιλήσω,
θα σου µιλήσω γελαστός.

Ξέρω! Το ξέρω, δε θ’ αργήσης
ξανά κοντά µας να γυρίσης,
γιατί µαζί σου είν’ ο Χριστός!

Μην στέκεσαι και µην 
ακούς,
τενόρος είναι ο θάνατος και
παίζει µαντολίνο.

Τι τον κοιτάς το θάνατο
το κίτρινο ποτάµι,
σκέπασε τα δυο µάτια σου
µε τη δεξιά παλάµη.

Σκέπασε την καρδούλα σου
και ζύγωσε, διαβάτη,
ν’ ακούσεις για την πόλη µου
τη Χιροσίµα κάτι.

Η Χιροσίµα µου η νεκρή,
το τσακισµένο βάζο,
να δεις εγώ πως της µιλώ
και πως της κουβεντιάζω…

Αντώνης Σαµαράκης
9 Αυγούστου 1945 - 6 Αυγούστου 1945, Ο αφανισµός της Χιροσίµα

Τίτος Πατρίκιος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ       Το λάθος και το ρίσκο

Υ

Ο Αντώνης Σαµαράκης, 
µε τη σύζυγό του Ελένη.
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Ένα παιδί γράφει στο Θεό
Μ’ ένα ξύλινο σπαθάκι και δυο ψεύτικα µουστάκια
παίρνω φόρα και στη µάχη τους στρατιώτες µου οδηγώ.
Τους στρατιώτες… µια ντουζίνα µολυβένια στρατιωτάκια.
Κι έτσι τώρα παριστάνω τον µεγάλο στρατηγό.

Άναψε µεγάλη µάχη! Με το ξύλινο σπαθάκι
πάνω κάτω στην αυλή µας. Τι κακό, τι ταραχή!
Όµως, την επίθεσή µου τη διακόπτω για λιγάκι, 
γιατί µέσα µου είναι κάτι… κατιτί σαν προσευχή.

Όλοι οι στρατηγοί του κόσµου, δώσε Θεέ µου, να ‘χουν τώρα
τα µουστάκια τους σκιτσάρει µ’ ένα καρβουνάκι, και
το σπαθί τους που τραβάνε στη µεγάλη τους τη φόρα,
δώσε, Θεέ µου, να ‘ναι µόνο από αθώο κοντραπλακέ.

Δώσε ακόµη να µην έχουν στο µυαλό τους άλλη έγνοια,
τα κουµπιά τους να γυαλίζουν της µεγάλης τους στολής
και να οδηγούν στη µάχη στρατιωτάκια µολυβένια
µεσ’ από τ’ άσπρα και τα µαύρα τα πλακάκια της αυλής.

Οι µάρτυρες

Σ’ εκείνους δεν ταιριάζουν τώρα τελετές, 
στεφάνια δάφνης και λαµπρά µνηµεία,
ούτε και λόγοι επίσηµοι και µουσικές…
Η πιο τρανή γι’ αυτούς τιµή είναι µία:

Να νιώσης ίσαµε το βάθος της καρδιάς
οι «µάρτυρες της Πίστης» τι σηµαίνουν,    
και πόσα εσύ σ’ αυτούς τους ήρωες χρωστάς
και τι από σένα κείνοι περιµένουν.

Ναι, περιµένουν πλάι τους να σταθής κι εσύ
και να χτυπήσης, αδερφέ, το ψέµα.
Για να στεριώση η Αγάπη εδώ, σ’ αυτή τη γη,
ηρώων θέλει και µαρτύρων αίµα.

Νιώσε το χρέος σου και τράβηξε µπροστά,
ακλόνητος στη µπόρα και στο κρύο.
Θα γίνη τότε κι η δική σου η καρδιά
Του «Αγνώστου Μάρτυρα» λαµπρό µνηµείο. 

νη επικοινωνία την υπερβαίνει, έστω στα πρόθυρα του 

θανάτου. Θα έλεγα πως η ίδια η προσφορά του Αντώνη 

Σαµαράκη έχει αυτόν τον σύνθετο χαρακτήρα. Συνίστα-

ται και στο λογοτεχνικό έργο που συνεχίζεται αδιάκοπο 

ως τις µέρες µας και στη συνεχή παρουσία, στην έντονη 

συµµετοχή του στα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα. 

Καµιά φορά η περισσότερο προς τη µία πλευρά κλίση 

µπορεί να γίνει εις βάρος της άλλης. Όµως αυτό είναι 

το ρίσκο που παίρνουν εκείνοι που, ούτε τη λογοτεχνία 

βλέπουν σαν ένα κόσµο κλειστό απέναντι στις κοινω-

νικό-πολιτικές δραστηριότητες, ούτε τις δραστηριότη-

τες αυτές τις βλέπουν σαν αποκλειστικά προνόµια των 

επαγγελµατιών της πολιτικής. 

Τούτο το ρίσκο, που σε ώρες κρίσιµες µπορεί να γίνει 

ρίσκο ζωής, ο Αντώνης Σαµαράκης το ανέλαβε, και µά-

λιστα στα χρόνια της Κατοχής, όταν γι’ αυτόν ακριβώς 

το λόγο, έφτασε να αντιµετωπίσει το θάνατο. Βέβαια 

σήµερα τα πράγµατα είναι πολύ πιο εύκολα, πιο ακίν-

δυνα αλλά κάποτε πολύ πιο µπερδεµένα. Ωστόσο η ευ-

θύνη για το τι λέµε και τι γράφουµε, για το ποια θέση 

παίρνουµε ή δεν παίρνουµε, πάντα υπάρχει. Η ανάλη-

ψη τούτης της ευθύνης είναι ακριβώς το ρίσκο του σή-

µερα. Κι’ αυτό ο Αντώνης Σαµαράκης δεν έπαψε ποτέ 

να το κάνει.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 1999

από το περιοδικό Ελίτροχος, τεύχος 17-18 /1999

Πάντα βρισκόταν κοντά στα παιδιά 
ο Αντώνης Σαµαράκης. 

Ποιήµα του Αντώνη Σαµαράκη που γράφτηκε όταν ήταν σε πολύ µικρή ηλι-
κία και προσφέρθηκε για το βιβλίο “Έχω Δικαίωµα” που εξέδωσε η UNICEF.


