
Σαν σήμερα… 18 Φεβρουαρίου  
 
Διαβάζουν:  
 
 ΜΑΡΙΑ:   Σαν σήμερα, 18 Φεβρουαρίου του 1883, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της 
Κρήτης ο Νίκος Καζαντζάκης, που αναγνωρίζεται ως ένας από τους 
σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς και ως αυτός που μεταφράστηκε 
περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Ήταν γιος της Μαρίας Χριστοδουλάκη και του 
Μιχάλη Καζαντζάκη, από τον οποίο εμπνεύστηκε αργότερα το βιβλίο του « 
Καπετάν Μιχάλης». Τέλειωσε το Γυμνάσιο στο Ηράκλειο και στη συνέχεια 
σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Τον 
επόμενο χρόνο, ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι.  
ΧΑΡΗΣ:    Ύστερα από την επιστροφή του στην Αθήνα, παντρεύτηκε τη 
Γαλάτεια Αλεξίου. Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, κατατάχτηκε 
εθελοντής, και υπηρέτησε στο γραφείο του πρωθυπουργού Ελευθέριου 
Βενιζέλου. Στη συνέχεια, πρωτοστάτησε στην κίνηση για την ίδρυση του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου, μέσω του οποίου γνωρίστηκε με τον ποιητή Άγγελο 
Σικελιανό, και ταξίδεψαν μαζί στο Άγιο Όρος. Το καλοκαίρι του 1917 
προσπάθησε χωρίς επιτυχία να αξιοποιήσει ένα λιγνιτωρυχείο στη Μάνη, μαζί με 
τον μεταλλωρύχο Γιώργη Ζορμπά. Το πρόσωπο αυτό αποτέλεσε το πρότυπο του 
ήρωά του στο μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».  
ΜΑΡΙΑ:       Το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Περιθάλψεως, με αποστολή, την επιστροφή στην 
Ελλάδα των Ελλήνων του Καυκάσου. Οι εμπειρίες που απέκτησε, 
χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στο μυθιστόρημά του «Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται». Τον επόμενο χρόνο ο Καζαντζάκης παραιτήθηκε, και 
πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη. Τις εντυπώσεις του από τα 
ταξίδια αυτά, όπως και από τα ταξίδια που έκανε αργότερα, τις κατέγραφε σε 
ταξιδιωτικά άρθρα που αποτέλεσαν το υλικό για μια σειρά βιβλίων του με τον 
τίτλο «Ταξιδεύοντας».  
ΧΑΡΗΣ:       Το 1924 γνωρίστηκε με την Ελένη Σαμίου, με την οποία έζησε 21 
χρόνια χωρίς γάμο, αφού προηγουμένως είχε πάρει διαζύγιο από τη Γαλάτεια. Με 
την Ελένη Σαμίου παντρεύτηκαν τελικά το 1945, κι αυτό γιατί ήθελαν να 
ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Σε όλη την διάρκεια της κοινής ζωής τους μιλούσαν 
πάντα στον πληθυντικό! Το 1935, ταξίδεψε στην Ιαπωνία και στην Κίνα, και το 
1938 ολοκλήρωσε την «Οδύσσεια», ένα επικό ποίημα στα πρότυπα της 
«Οδύσσειας» του Ομήρου, το οποίο αποτελείται από 33.333 στίχους και 24 
ραψωδίες.  



ΜΑΡΙΑ:       Μετά από τη γερμανική κατοχή, πήρε μέρος στην ελληνική 
πολιτική ζωή αναλαμβάνοντας την προεδρία της Σοσιαλιστικής Εργατικής 
Κίνησης, ενώ διετέλεσε και υπουργός της κυβέρνησης Θεμιστοκλή Σοφούλη. Ο 
Καζαντζάκης προτάθηκε τρεις φορές για το Βραβείο Νόμπελ αλλά χωρίς 
επιτυχία. Τελικά αποσύρθηκε στην Αντίμπ της Γαλλίας, προκειμένου να 
αφοσιωθεί στο λογοτεχνικό του έργο. Ακολούθησε μια ιδιαίτερα παραγωγική 
περίοδος, κατά την οποία ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος του πεζογραφικού 
του έργου. 
ΧΑΡΗΣ:       Όταν ο Καζαντζάκης επέστρεψε από τη Γαλλία στην Ελλάδα, η 
Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατηγόρησε ως ιερόσυλο, εξαιτίας κάποιων 
αποσπασμάτων από τον «Καπετάν Μιχάλη» και το σύνολο του περιεχομένου του 
«Τελευταίου Πειρασμού», έργο που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. 
Το 1954, η Ιερά Σύνοδος ζήτησε από την κυβέρνηση την απαγόρευση των 
βιβλίων του Καζαντζάκη. Ο ίδιος, απαντώντας στις απειλές της Εκκλησίας για 
αφορισμό του, έγραψε σε επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, 
σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι, να ‘ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική 
μου, και να ‘στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Τελικά, η Εκκλησία της 
Ελλάδος δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό του Καζαντζάκη, γιατί ήταν 
αντίθετος σ’ αυτό ο οικουμενικός πατριάρχης Αθηναγόρας.  
ΜΑΡΙΑ:       Ύστερα από το δεύτερο ταξίδι του στην Κίνα, ο Καζαντζάκης 
αρρώστησε με λευχαιμία, και νοσηλεύτηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της Δανίας και 
της Γερμανίας, όπου και πέθανε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 ετών. 
Η Ελένη Καζαντζάκη, ζήτησε από την Εκκλησία της Ελλάδος να τεθεί η σορός 
του σε λαϊκό προσκύνημα, επιθυμία την οποία ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
Θεόκλητος απέρριψε. 
ΧΑΡΗΣ:       Έτσι, η σορός του συγγραφέα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Στις 5 
Νοεμβρίου έπειτα από μεγάλη λειτουργία στον Ναό του Αγίου Μηνά, παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου Κρήτης  Ευγενίου και 17 ακόμη ιερέων, έγινε η ταφή του 
Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία όμως  δεν συμμετείχαν οι ιερωμένοι, κατόπιν 
απαγόρευσης του Αρχιεπισκόπου. Η ταφή έγινε στην ντάπια Μαρτινέγκο, πάνω 
στα Βενετσάνικα τείχη. Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχτηκε, όπως το 
θέλησε ο ίδιος, η επιγραφή: 
 
      « Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λεύτερος»      
 
 
 
 



Εργογραφία του Νίκου Καζαντζάκη: 
 
Πεζογραφία 
 

• Όφις και Κρίνο  
• Τόντα Ράμπα 
• Ο Βραχόκηπος 
• Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά 
• Ο Χριστός ξανασταυρώνεται  
• Οι Αδερφοφάδες 
• Ο Καπετάν Μιχάλης 
• Ο τελευταίος πειρασμός 
• Ο Φτωχούλης του θεού 
• Αναφορά στο Γκρέκο 
 

Ποίηση 
 

• Οδύσσεια 
• Τερτσίνες 
 

Δοκίμια 
 

• Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου και της 
Πολιτείας 
• H.Bergson  
• Salvatores Dei, Ασκητική 
• Ιστορία της Ρώσικης λογοτεχνίας Α΄ 
• Ιστορία της Ρώσικης λογοτεχνίας Β΄ 
• Συμπόσιο 
 
 
 



Θέατρο 
 

• Πέτρος Ψειλορείτης, Ο Πρωτομάστορας 
• Νικηφόρος Φωκάς 
• Χριστός 
• Οδυσσέας 
• Μέλισσα 
• Ιουλιανός 
• Ο Καποδίστριας 
• Σόδομα και Γόμορα 
 
 

Μεταφράσεις 
 
• Ιλιάδα και Οδύσσεια του Ομήρου με τον Ι. Κακριδή, 
• William James , Η θεωρία της Συγκινήσεως. 
• Φρειδερίκου Νίτσε, Η γέννησις της τραγωδίας.  
• Φρειδερίκου Νίτσε, Τάδε έφη Ζαρατούστρας 
• T.P. Eckermann, Συνομιλίαι Έκκερμανν με τον Γκαίτε 
• C.A. Laisant, Η Αγωγή επί τη βάσει της επιστήμης. 
• Μ.Μαίτερλιγκ, Ο θησαυρός των ταπεινών 
• Ch. Darwin, Περί της γενέσεως των ειδών 
• Louis Bόchner , Δύναμις και Ύλη 
• H. Bergson, Το γέλιο 
• Ο Ηγεμόνας, Νικολό Μακιαβέλλι.  
• Johanes Joergensen, Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης.  
• Πλάτων, Αλκιβιάδης δεύτερος 
• Πλάτων, Ίων, Μίνως, Δημόδοκος, Σίσυφος, Κλειτοφών 
• Δάντης, Η θεία Κωμωδία 
 
 
 



Ταξιδιωτική λογοτεχνία 

 
• Τι είδα στη Ρουσία Α΄, Β΄, Γ΄ 
• Ιαπωνία  
• Κίνα.  
• Ταξιδεύοντας: 
  Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Αλεξάνδρεια 
  Ιερουσαλήμ, Κύπρος 
 

Αλληλογραφία 
 
• Επιστολές προς τη Γαλάτεια 
• Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη.  
• Ανέκδοτες επιστολές Καζαντζάκη. Από τα νεανικά έως τα 
ώριμά του χρόνια (1902-1956 
• Το χρονικό μιας δημιουργίας . Ανέκδοτη αλληλογραφία 
Καζαντζάκη - Μαρτινού  
 
 
     Εκατοντάδες άρθρα, παιδική λογοτεχνία και διασκευές 
 


