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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

963: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς 
στέφεται αυτοκράτορας και 
θα παραµείνει στο θρόνο της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
έως τις 10 ∆εκεµβρίου 969. Ο 
Βασίλειος Β’ και ο Κωνσταντίνος 
Η’ παραµένουν συναυτοκρότορες.

1916: Οι στρατιωτικές µονάδες 
της περιοχής της Θεσσαλονίκης 
παύουν να αναγνωρίζουν 
την κυβέρνηση των Αθηνών, 
συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής 
Αµύνης και αποφασίζουν να 
πάρουν µέρος στον πόλεµο 
στο πλευρό των συµµάχων της 
Αντάντ.

1936: Τελετή λήξης των 11ων 
Ολυµπιακών Αγώνων στο 
Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων 
αναδεικνύεται ο Τζέσε Όουενς, 
που κερδίζει τέσσερα χρυσά 
µετάλλια. Η Ελλάδα έµεινε χωρίς 
µετάλλιο.

1936: Βιβλία µε «ανθελληνικό» 
περιεχόµενο καίγονται σε 
κεντρικές πλατείες ελληνικών 
πόλεων από ανθρώπους της 
δικτατορίας Μεταξά. Ανάµεσά 
τους, βιβλία των Γκαίτε, Σω, 
Φρόιντ, Τολστόι.

1960: Η Ελληνική ∆ύναµη 
Κύπρου (ΕΛ∆ΥΚ) αποβιβάζεται 
στο λιµάνι της Αµµοχώστου, µέσα 
σε φρενίτιδα ενθουσιασµού των 
κατοίκων.

1969: Ο γιατρός Βασίλης 
Τσιρώνης καταλαµβάνει 
αεροπλάνο της Ολυµπιακής, 
που εκτελεί το δροµολόγιο 
Αθήνα - Αγρίνιο - Ιωάννινα µε 
28 επιβαίνοντες και το οδηγεί 
στα Τίρανα της Αλβανίας, 
θέλοντας µε αυτό τον τρόπο να 
εκφράσει την διαµαρτυρία του 
για το δικτατορικό καθεστώς της 
Ελλάδας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1888: Τόµας Έντουαρντ Λόρενς, 
άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος 
και συγγραφέας, γνωστότερος ως 
«Λόρενς της Αραβίας». Ηγήθηκε 
της εξέγερσης των Αράβων 
εναντίον των Οθωµανών. (Θαν. 
19/5/1935)

1919: Αντώνης Σαµαράκης, 
συγγραφέας. (Ζητείται Ελπίς, Το 
Λάθος) (Θαν. 8/8/2003)

1920: Τσαρλς Μπουκόβσκι, 
αµερικανός συγγραφέας. (Θαν. 
9/3/1994)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1297: Ιωάννης Β’ Μέγας 
Κοµνηνός, αυτοκράτορας της 
Τραπεζούντας. (Γεν. 1262)

1888: Τζον Πέµπερτον, 
αµερικανός φαρµακοποιός, που 
ανακάλυψε την Coca-Cola. (Γεν. 
8/1/1831)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στο Το Άγγλος στρατιωτικός, αρχαι-
ολόγος και συγγραφέας. Πολλοί 
Άραβες τον θεωρούν λαϊκό ήρωα 

για τους αγώνες του υπέρ της απελευθέ-
ρωσης των Αράβων από τον οθωµανικό 
και τον ευρωπαϊκό ζυγό. Αλλά και πολλοί 
Βρετανοί τον συγκαταλέγουν µεταξύ των 
µεγαλύτερων ηρώων της χώρας τους. 
Ο Τόµας Έντουαρντ Λόρενς (Thomas 
Edward Lawrence) -γνωστότερος ως 
Λόρενς της Αραβίας - γεννήθηκε στις 
16 Αυγούστου 1888 στο Τρίµεντοκ της 
βόρειας Ουαλίας. Από παιδί, ακόµα, τον 
είχε «κερδίσει» η αρχαιολογία. Αποφοί-
τησε αριστούχος από το Jesus College του 
Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης και ξεκί-
νησε µεταπτυχιακές σπουδές στη µεσαι-
ωνική αγγειοπλαστική, τις οποίες όµως 
εγκατέλειψε όταν του προτάθηκε να ερ-
γαστεί σε κάποιες βρετανικές αρχαιολογι-
κές ανασκαφές στη Μέση Ανατολή. Εκεί 
ήρθε σε επαφή µε τους Άραβες, την κουλ-
τούρα και τη γλώσσα τους, συλλέγοντας 
εµπειρίες που αργότερα αποδείχθηκαν 
ανεκτίµητες.
Όταν ξέσπασε ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος 
το 1914, ο Λόρενς στρατολογήθηκε ως 
στρατιωτικός σύνδεσµος µεταξύ των βρε-
τανικών και των αραβικών δυνάµεων στο 
Κάιρο. ∆ύο χρόνια αργότερα, οι Άραβες 
επαναστάτησαν ενάντια στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία κι ο Λόρενς στάλθηκε στη 
Μέκκα. Η αποστολή του ήταν να κατασκο-
πεύσει τον άτακτο στρατό των διαφόρων 
αραβικών φυλών, αλλά γοητεύτηκε από 
το πνεύµα της ερήµου, ένωσε τους Άρα-
βες σε τακτικό στρατό και τους οδήγησε 
σε νικηφόρες µάχες εναντίον των Τούρ-

κων. Τις εµπειρίες του από την Αραβική 
Επανάσταση τις κατέγραψε στα κλασσικά 
βιβλία του «Επτά στύλοι της σοφίας: Ένας 
θρίαµβος» (εκδόσεις Εστία) και «Ανταρ-
τοπόλεµος στην έρηµο» (εκδόσεις Άγρα).
Μετά τον πόλεµο, εργάσθηκε στο βρετα-
νικό Υπουργείο Εξωτερικών και το 1919 
συµµετείχε στη ∆ιάσκεψη των Παρισίων 
για την ειρήνη, όπου υποστήριξε ενθέρ-
µως την ιδέα της αραβικής ανεξαρτησίας. 
Παρά τις προσπάθειές του, όµως, η Συ-
ρία, η Παλαιστίνη και το Ιράκ παρέµειναν 
κάτω από την κυριαρχία της Γαλλίας και 
της Βρετανίας.
Το 1921 διορίστηκε σύµβουλος του Ουί-
στον Τσόρτσιλ στο Υπουργείο Αποικιών, 
θέση από την οποία παραιτήθηκε ένα 

χρόνο αργότερα για να καταταγεί στη 
βρετανική πολεµική αεροπορία. Προκει-
µένου να διατηρήσει την ανωνυµία του, 
χρησιµοποίησε ψεύτικο όνοµα (Τόµας 
Έντουαρντ Ρος), κάτι που ανακάλυψαν 
οι εφηµερίδες και αποπέµφθηκε. Κατά-
φερε να επανέλθει, µε τη βοήθεια ενός 
υψηλόβαθµου φίλου του, τον Αύγουστο 
του 1925, µε το όνοµα Τόµας Έντουαρντ 
Σόου.
Από τη RAF αποχώρησε το Μάρτιο του 
1935 και αποσύρθηκε στο αγρόκτηµά 
του στο Ντόρσετ της Αγγλίας. ∆ύο µήνες 
αργότερα είχε ένα ατύχηµα µε τη µοτο-
σικλέτα του και υπέστη βαριές κρανιοε-
γκεφαλικές κακώσεις. Πέθανε στις 19 
Μαΐου 1935.

Τριγάζης Πάνος, πρόεδρος του Συνδέσµου «Μπάιρον» για τον Φιλελληνισµό και τον Πολιτισµό 

Τόµας Έντουαρντ Λόρενς 

Με τα παιδιά του κόσµου και τους ανθρώπους που «κάνουν φασαρία»

Λίγοι θυµήθηκαν τη συµπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Αντώ-
νη Σαµαράκη (8-8-2003), πολυγραφότατου, πολυδιαβασµένου και πολυµε-
ταφρασµένου Έλληνα συγγραφέα και ενεργού πολίτη σε πολλούς τοµείς.

 Η δική µου προσωπική γνωριµία µε τον Αντώνη Σαµαράκη -όπως και 
µε άλλους µεγάλους Έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνες- έγινε µέσω του 
κινήµατος ειρήνης, στο οποίο πάντοτε ο Αντώνης παρείχε την υποστήριξή 
του, ενώ συµµετείχε και σε πολλές διεθνείς του δραστηριότητες.

 Στην υπηρεσία της ειρήνης και της διεθνούς αλληλεγγύης είχε θέσει και 
τον τίτλο του Πρεσβευτή Καλής Θέλησης της UNICEF. Το 1998 είχε στηρίξει 
και την ίδρυση του Συνδέσµου «Μπάϊρον» για τον Φιλελληνισµό και τον 
Πολιτισµό.

Μία από τις πιο σηµαντικές συµµετοχές 
του Αντ. Σαµαράκη στο διεθνές κίνηµα ειρή-
νης ήταν το 1986, όταν τον είχαµε προσκαλέ-
σει -µαζί µε τους Γιάννη Ρίτσο και Νικηφόρο 
Βρεττάκο- σε εκδήλωση στους ∆ελφούς για 
την έναρξη του ∆ιεθνούς Έτους Ειρήνης, όπως 
είχε οριστεί εκείνη η χρονιά από τον ΟΗΕ, του οποίου ο αναπληρωτής γεν. 
γραµµατέας είχε παραστεί και είχε απευθύνει χαιρετισµό στην εκδήλωση. 
Η πρόταση προς τους τρεις κορυφαίους Έλληνες λογοτέχνες ήταν να δια-
βάσουν από ένα κείµενο της επιλογής τους. Έτσι, ο Ρίτσος είχε διαβάσει 
το ποίηµά του «Ειρήνη», ο Βρεττάκος το «Μεγαλυνάρι» και ο Σαµαράκης 
ένα δικό του κείµενο µε τίτλο «Η Γυναίκα µε το Ρολόι», το οποίο είχε κάνει 
µεγάλη εντύπωση µε την πρωτοτυπία του. Ιδού µερικά αποσπάσµατα:

... «Η εποχή µας, η ζωή µας ολόκληρη, είναι εµποτισµένες µε Χιροσίµα. 
Καταυγάζονται από την εφιαλτική, θανατερή λάµψη της έκρηξης της 6 Αυ-
γούστου 1945. ∆εν είναι κάποια χρονολογία. Άρχισε τότε µια νέα, εξυπαρ-
χής χρονολόγηση της πορείας της ανθρωπότητας. Τόσο σηµαδιακή είναι η 
6 Αυγούστου 1945 ώστε το από αιώνες καθιερωµένο µ.Χ. = µετά Χριστόν 
να το νιώθουµε τώρα να σηµαίνει: µετά Χιροσίµα, και το π.Χ. = προ Χριστού 
να σηµαίνει: προ Χιροσίµα. Έτσι που σήµερα να µην είµαστε 1986 µετά Χρι-

στόν αλλά έτος 41 µετά Χιροσίµα». Και συνέχιζε στην οµιλία του. «Ή του 
ύψους θα πάµε ή του βάθους. Ή θα προχωρήσουµε σε κάτι καλύτερο ή θα 
βουλιάξουµε σε παντοτινή άβυσσο. Εξαρτάται από τον τρόπο που θα χρη-
σιµοποιηθεί η ατοµική, η πυρηνική δύναµη. Οι οιωνοί πάντως είναι σκο-
τεινοί. Η παγκόσµια ειρήνη κρέµεται σε µια κλωστή, δεν ξέρουµε τι θα µας 
ξηµερώσει... δεν ξέρουµε καν αν θα ξηµερώσουµε. Το ενδεχόµενο πυρη-
νικού ολέθρου ρίχνει στην ανθρωπότητα βαριά τη σκιά του. Ο καθηµερινός 
φόβος ότι από στιγµή σε στιγµή µπορεί να ξεσπάσει παγκόσµιος πόλεµος, 
η καθηµερινή αγωνία, παραλύουν τη θέληση των απλών ανθρώπων να 
παλέψουν για κάτι καλύτερο, αποσυνθέτουν τη δύναµη για αντίσταση σε 
ό,τι τσαλακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Στο κρίσιµο 

θέµα της ειρήνης και της προάσπισής της µε 
τρόπο που να µην είναι δυνατό να διακινδυ-
νεύσει, η κατάσταση δεν ελέγχεται. Ακόµα και 
λόγω λάθους, λόγω παρεξήγησης, µπορεί να 
δοθεί το µοιραίο σύνθηµα και να τιναχτούµε 
όλοι στον αέρα...».

Η παρέµβαση εκείνη του Αντ. Σαµαράκη έχει έντονα χαραχτεί στη µνήµη 
µου. Το ίδιο και µια δήλωσή του στην εκπνοή του 1999, όταν του ζητήθηκε 
ένα σχόλιο για την έλευση του νέου αιώνα:

«Ό,τι καλό συνέβη στην ανθρωπότητα -είχε πει ο µεγάλος συγγραφέας 
και πνευµατώδης άνθρωπος- προέκυψε από ανθρώπους που έκαναν φα-
σαρία». Και εννοούσε, βέβαια, ο Σαµαράκης τους ανθρώπους που «δεν 
κάθονται στ’ αυγά τους», που διεκδικούν αγωνιστικά τα δικαιώµατά τους 
και κατέχονται από το πνεύµα αµφισβήτησης.

Θυµήθηκα πολλές φορές αυτή τη δήλωση και την επικαλέστηκα όταν 
συµµετείχα -αρχές του 21ου αιώνα- στα νέα κοινωνικά κινήµατα και στις 
διεθνείς αντιπολεµικές διαδηλώσεις, καθώς και σε δράσεις πολιτικής ανυ-
πακοής (civil disobedience είναι ο διεθνής όρος) εντός της χώρας µας.

Τιµώντας, λοιπόν, την µνήµη του Αντώνη Σαµαράκη, καλούµαστε να 
επαναβεβαιώσουµε ότι θα συνεχίσουµε να κάνουµε φασαρία!

(1888 – 1935) 


