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ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

 

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης τις 18 Φεβρουαρίου 1883 και πέθανε στο 

Φράιμπουργκ Γερμανίας τις 26 Οκτωβρίου 1957. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους 

σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως.
 

 Έγινε ακόμα 

γνωστότερος μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του ‘Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται,’ ‘Βίος και 

Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά’ και ‘Ο Τελευταίος Πειρασμός’. Ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς από το λαό 

ποιητές. 

Δεν υπάρχει άλλος Νεοέλληνας συγγραφέας που να έχει τόσο πολύ υβρισθεί, προπηλακισθεί, διαβληθεί, 
συκοφαντηθεί, για διάφορα ζητήματα, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης. Γύρω από τον Καζαντζάκη πλέκτηκε μια 
τερατώδης μυθολογία, για ό,τι έκανε και για ό,τι δεν έκανε, για ό,τι έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε. Σαν να 
τον είχαν βάλει κάτω από μικροσκόπιο. Και έβλεπαν ό,τι ήθελαν να βλέπουν και έλεγαν ό,τι ήθελαν να πουν. 

Για την ακέραιη παρουσία του καταπολεμήθηκε και από την Πολιτεία και από την Εκκλησία. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε πολυγραφότατος. Ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε είδος λόγου: Ποίηση 
(δραματική, επική, λυρική), δοκίμιο, μυθιστόρημα (στα Ελληνικά και στα Γαλλικά), ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 
αλληλογραφία, παιδικό μυθιστόρημα, μετάφραση (από τα Αρχαία Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά, 
Γερμανικά και Ισπανικά), κινηματογραφικά σενάρια, ιστορία, σχολικά βιβλία, παιδικά βιβλία (διασκευή και 
μετάφραση), λεξικά (γλωσσικά και εγκυκλοπαιδικά), δημοσιογραφία, κριτική, αρθρογραφία. 

Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη χαράχθηκε, όπως το θέλησε ο ίδιος, η επιγραφή: 

‘Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος’. 

Το ντοκυμαντέρ του Στέλιου Μάινα, παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Καλεί όλους να ακολουθήσουν τα βήματα 

του Καζαντζάκη στο γεωγραφικό και πνευματικό ταξίδι της ζωής του. Αυτή η πορεία, μαζί με το σπάνιο φωτογραφικό, και 

οπτικοακουστικό υλικό και τις μαρτυρίες και συνεντεύξεις ανθρώπων που τον γνώρισαν και μελέτησαν τη ζωή και το έργο του, 

σχηματίζει τη «βασανισμένη» και ελεύθερη μορφή ενός σύγχρονου Οδυσσέα. Ένας Οδυσσέας που ταξίδευε από τόπο σε τόπο και από 

ιδέα σε ιδέα χωρίς να στέκεται να ησυχάσει πουθενά.   

Για τον Νίκο Καζαντζάκη μιλούν: ο Γιώργος Γραμματικάκης, η ποιήτρια και βαφτισιμιά του Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, η συγγραφέας και 

καθηγήτρια βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης Αγγέλα Καστρινάκη. 

 

Βίντεο (ολόκληρο):     https://www.youtube.com/watch?v=vOeoRrhmuZw  

Βίντεο (με ελληνικούς υπότιτλους):   Πρώτο μέρος  http://youtu.be/LkofBvRS2OA    Δεύτερο μέρος  http://youtu.be/82GpgWBFi9k   

 

Wikipedia:  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82  

Βιβλιογραφία Καζαντζάκη: 
http://www.biblionet.gr/author/50/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82  
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