
Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου
γεννήθηκε 

ο Νίκος 
Καζαντζάκης
1883-1957



Η «άγια γυναίκα», η μάνα του, Μαρία



Ο πατέρας του: «Καπετάν Μιχάλης» Καζαντζάκης



Το σπίτι που γεννήθηκε ο συγγραφέας στο 
Ηράκλειο.Σήμερα δεν υπάρχει πια!



Με τους συμμαθητές του, πέμπτος 
από αριστερά, 1901



Πρωτοετής φοιτητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1902



Ο Νίκος Καζαντζάκης φοιτητής στο Παρίσι το 1908



Το 1911 παντρεύτηκε την Γαλάτεια Αλεξίου και χώρισαν το 1926



Εθελοντής την εποχή των βαλκανικών πολέμων, 1912-13



Ο Γιώργης Ζορμπάς, γνωρίστηκε με τον Ν. Καζαντζάκη στο Άγιον Όρος, έγινε φίλος του 
και ήρωας του μυθιστορήματος «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» Δισέγγονός του 

ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος.



Εξώφυλλο της ελληνικής & γαλλικής έκδοσης του Ζορμπά,



Ο Νίκος Καζαντζάκης γνωρίστηκε με τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό το 1914 και 
συνδέθηκε με ισόβια φιλία μαζί του. Εδώ στο ταξίδι τους στο Άγιον Όρος, 1921



Ο Νίκος Καζαντζάκης στον Καύκασο, με τον φίλο του, 
τον ελληνορουμάνο λογοτέχνη Παναΐτ Ιστράτι , 1927



«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», 



Τα ταξίδια του Ν. Καζαντζάκη που γέννησαν 
τη σειρά των αξεπέραστων ταξιδιωτικών 
βιβλίων του με τον τίτλο «Ταξιδεύοντας»

Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 
Αγγλία, Καύκασος, 

Ουζμπεκιστάν, Ρωσία, Κύπρος, 
Αίγυπτος, Σινά, Παλαιστίνη, 
Ισραήλ, Ελβετία, Τσεχία, 

Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Κίνα, 
Ιαπωνία



Ελένη Σαμίου-Καζαντζάκη



Με την Ελένη στο σπίτι τους στην Αίγινα το 1944



Το σπίτι στην Αίγινα 



Στην Κρήτη ως μέλος της Επιτροπής για τη διαπίστωση 
των ωμοτήτων των Ναζί. Ιούλιος 1945 



Από ομιλία του σε ραδιοφωνική εκπομπή του BBC 
στην Αγγλία, 1946 



Το ζεύγος Καζαντζάκη στην Αντίμπ, Γαλλία 1948 



Το εσωτερικό του σπιτιού στην Αντίμπ



Ο Νίκος και η Ελένη Καζαντζάκη στο σπίτι τους στην Αντίμπ 



Στο σπίτι του Κρητικού Ελ Γκρέκο. «Αναφορά στον Γκρέκο», 
το αυτοβιογραφικό αριστούργημα του Ν. Καζαντζάκη, εμπνευσμένο από τον 

μεγάλο ζωγράφο!! Τολέδο 1950



«Αναφορά στον Γκρέκο»



Με την Ελένη και τον Χόρχε Ζαλαμέα κατά την απονομή 
του βραβείου ειρήνης στη Βιέννη, 28-6-1956 



Ο Ν. Καζαντζάκης στο Σινικό Τείχος, Κίνα 1957



Με την Ελένη, την Μελίνα Μερκούρη και τον Ζυλ Ντασέν, στην 
προβολή του έργου του Ντασέν Celui qui doit mourir, βασισμένου στο 

έργο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Κάννες 1957 



Οι τρεις μορφές που διαμόρφωσαν την φιλοσοφία του: 

Λένιν, Χριστός, Βούδας



«Ο τελευταίος πειρασμός»



Λόγια του Ν. Καζαντζάκη για το βιβλίο του «Ο 
τελευταίος πειρασμός»

Το βιβλίο ετούτο είναι 
εξομολόγηση του αγωνιζόμενου 
ανθρώπου. Δημοσιεύοντάς το 
έκαμα το χρέος μου, το χρέος 
ενός ανθρώπου που πολύ 
αγωνίστηκε, πολύ πικράθηκε 
στη ζωή του και πολύ έλπισε. 
Είμαι βέβαιος πως κάθε 
λεύτερος άνθρωπος που θα 
διαβάσει το βιβλίο ετούτο, το 
γεμάτο αγάπη, θ' αγαπήσει 
περισσότερο παρά ποτέ, το 
Χριστό. 




