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Νίκος Καζαντζάκης: 
ένα ανήσυχο πνεύμα 





• 1883: Ο Ν. Καζαντζάκης γεννιέται στο 

Ηράκλειο της Κρήτης, όπου  μαθαίνει τα 

πρώτα γράμματα. 

  

• 1897: Καταφεύγει με την οικογένειά του στη 

Νάξο και εκεί συνεχίζει τις εγκύκλιες σπουδές 

του. 

 

• 1899-1901: Ολοκληρώνει τις γυμνασιακές 

του σπουδές στο Ηράκλειο.  

 



Ο πατέρας του Ν. 
Καζαντζάκη,  
πρότυπο του 

Καπετάν Μιχάλη 

Ο Ν. Καζαντζάκης με τη 
μητέρα του Μαρία, 

ανάμεσα στις αδελφές του 
Αναστασία και Ελένη, στο 

Ηράκλειο (1905) 



Αναμνηστική φωτογραφία από τα 

 γυμνασιακά του χρόνια (1898)  



Η ΣΤ΄ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου 

(1901) 



Το ενδεικτικό του 
Νίκου 

Καζαντζάκη από 
το Γυμνάσιο 
Ηρακλείου 

(1901)  



• 1902: Φοιτά στη Νομική Σχολή Αθηνών. 

 

• 1906: Παίρνει το πτυχίο του. 

 

• 1907-1909: Κάνει ανώτερες σπουδές στο Παρίσι. 

 

• 1910: Επιστρέφει στην Ελλάδα. 

 

• 1911: Παντρεύεται τη Γ. Αλεξίου (διαζύγιο 1926). 

 Συμμετέχει στην ίδρυση του «Εκπαιδευτικού 

 Ομίλου». 

 

• 1912-13: Κατατάσσεται εθελοντής στον Α΄  

 Βαλκανικό πόλεμο. 

 



Πρωτοετής 

φοιτητής στο 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

(1902) 

 



Mε την πρώτη του 

γυναίκα,  

Γαλάτεια Αλεξίου  



Εθελοντής την περίοδο των βαλκανικών πολέμων 
1912/13  

 



Ο Νίκος Καζαντζάκης με τον 

Άγγελο Σικελιανό  

1914: Γνωρίζεται με 

το συνομήλικό του 

Άγγελο Σικελιανό, 

με τον οποίο 

συνδέεται με βαθιά 

φιλία. 

Μαζί επισκέπτονται 

μοναστήρια του 

Αγίου Όρους. 



Γιώργης Ζορμπάς 

(1918) 

1917: Επιχειρεί να 

ασχοληθεί για 

βιοποριστικούς 

λόγους με 

μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις και 

δραστηριοποιείται 

στη Μάνη με 

συνέταιρο το 

Γιώργη Ζορμπά. 



Ο Ν. Καζαντζάκης 

και η Γαλάτεια 

στο λιγνιτωρυχείο, 

στη Μάνη  

(1917)  

 



 1909: Ιταλία 

 1918: Ελβετία 

 1919: Ρωσία 

 1921: Γερμανία 

 1922: Βιέννη, Βερολίνο 

 1924: Ιταλία, Κρήτη 

 1925: Ρωσία 

 1926: Παλαιστίνη, Κύπρος, Ισπανία 

 1927: Αίγυπτος, Ρωσία 

 1928: Ρωσία 

 1930,1931: Γαλλία 

 1932: Ισπανία 

 1935: Ιαπωνία, Κίνα 

 1936: Ισπανία 

 1939: Αγγλία 

 1946: Αγγλία, Γαλλία (Παρίσι) 

 1948: Γαλλία (Αντίμπ) 

 1950: Ισπανία 

 1955: Γερμανία 
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Ο Καζαντζάκης (πρώτος 

αριστερά) στην Κνωσό. 

Μαζί του: 

Αμαλία Αλεξίου,  

Δ. Μητρόπουλος, Νίτσα 

Μ. Αναστασίου, 

Γ. Περδικάρης κ.ά. 



Με την Ελένη Σαμίου 

και τον Εμ. Μιχ. 

Μανιδάκη ή 

Ανεγνώστη 

στις Μοίρες, Κρήτη 

(1924)  

 



Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Παναΐτ Ιστράτι και ο 

Μαρσένκο στο Νίζνι Νόβγοροντ 

 (1928) 



Με την Ελένη Σαμίου και τον Ιστράτι σ' ένα 
ελληνικό χωριό του Καυκάσου 

 (1928).  

 



Με την Ελένη στην Αποικιακή 

Έκθεση  

στο Παρίσι (1931)  



Κατά το Β΄ 
παγκόσμιο 
πόλεμο,  
εγκαθίσταται 
στην Αίγινα, 
όπου 
παραμένει 
όλο το 
διάστημα της 
Κατοχής.  
 

Στην Αίγινα, στην «Κολόνα»  
του Ναού της Αφροδίτης 



Με την Ελένη στο σπίτι 

τους, στην Αίγινα,  

ένα χρόνο πριν το 

γάμο τους 

 (1944) 

 



Ο Ν. Καζαντζάκης και η Ελένη στο σπίτι τους 

στην Αντίμπ (1949) 



Το ζεύγος Καζαντζάκη 

με τις αδελφές  

Υβόν Μετράλ και  

Λουσιέν Φλερί  

στο σπίτι του Γκρέκο, 

μπροστά στον πίνακα  

«Ο Άγιος Πέτρος 

μετανοών»  

Τολέδο  

(1950)  

 



Με τον Albert Schweitzer και την Ελένη, 

στη Γερμανία  

(1955) 



1957: Το καλοκαίρι αποδέχεται 

πρόσκληση της κυβέρνησης της Κίνας 

και επιχειρεί να την επισκεφθεί για 

δεύτερη φορά. Όμως, η κλονισμένη 

του υγεία δεν του επιτρέπει να 

ολοκληρώσει το ταξίδι του. 

Νοσηλεύεται στο Φράιμπουργκ της 

Γερμανίας, όπου και πεθαίνει στις 26 

Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, σε ηλικία 

74 χρονών, από ασιατική γρίπη. 



Η κηδεία του Ν. Καζαντζάκη 

Ηράκλειο 5 Νοεμβρίου 1957 



Η σορός του Ν. Καζαντζάκη κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας στον ιερό ναό 

του Αγίου Μηνά  



Η νεκρική 
πομπή 
διασχίζει τους 
κατάμεστους 
δρόμους της 
πόλης του 
Ηρακλείου.  
 



Η νεκρική πομπή οδεύει προς τον τελευταίο σταθμό, 

στον προμαχώνα Μαρτινέγκο.  





Το έργο του Ν. Καζαντζάκη είναι τεράστιο σε 

όγκο και ευρύτητα. Πνεύμα ανήσυχο και 

διψασμένο για κάθε είδους γνώση, με 

πολλαπλές ανησυχίες, αναζητεί απαντήσεις 

στα ταξίδια, στην επαφή με τους ανθρώπους 

και σε ποικίλες εμπειρίες. Στη συνέχεια, 

αποτυπώνει τον πλούσιο προβληματισμό του 

στο έργο του. 

Έτσι, μοιράστηκε με όλους εμάς τους 

αναγνώστες του, τις μεταφράσεις του, τα 

μυθιστορήματά του, τα θεατρικά του έργα, τα 

ποιήματά του, τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις 

και τα ποικίλα μελετήματά του. 



Η πρώτη ελληνική έκδοση του 

έργου Όφις και κρίνο 

Αθήνα 1906  

Διήγημα του Ν. Καζαντζάκη 
στην εφημερίδα Νουμάς 

(1909), με το ψευδώνυμο 
Πέτρος Ψηλορείτης  



Το εξώφυλλο της 
διατριβής του, 

Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν 
τη φιλοσοφία του 

δικαίου και της 
πολιτείας,  

Ηράκλειο 1909  



Εξώφυλλο 
της μετάφρασης του έργου 

του Νίτσε,  
Η γέννησις της τραγωδίας  

Εξώφυλλο 
της μετάφρασης του 

έργου του Νίτσε,  
Τάδε έφη Ζαρατούστρας  



Εξώφυλλο  

της μετάφρασης έργου 

του Μπερξόν 

 

Εξώφυλλο της 

μετάφρασης του 

έργου του Τζέιμς, 

Η θεωρία της 

συγκινήσεως  

Εξώφυλλο της 

μετάφρασης του έργου 

του Μέτερλινκ, 

Ο θησαυρός των 

ταπεινών  



Εξώφυλλο της 
τραγωδίας 

Χριστός  

Εξώφυλλο 
θεατρικών έργων 

Εξώφυλλο της 
μετάφρασης του 
έργου του Δάντη, 
Η Θεία Κωμωδία  



Εξώφυλλο από το θεατρικό Βούδας  



Ασκητική 
Ένα από τα σημαντικότερα κείμενά του. 

Πρωτοδημοσιεύεται το 1927 με τον τίτλο 

«Salvatores Dei». Σε αυτό το σχετικά σύντομο, 

πυκνό κείμενο ο Καζαντζάκης εκφράζει τη 

μεταφυσική του πίστη. Ο ίδιος το θεωρούσε 

«το σπόρο απ’ όπου βλάστησε όλο το έργο 

του». Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί, πρόκειται 

για «ένα βιβλίο mystique που διαγράφει τη 

μέθοδο ν’ ανέβει η ψυχή από κύκλο σε κύκλο, 

ώσπου να φτάσει στην ανώτερη επαφή. Οι 

κύκλοι είναι πέντε: Εγώ, Ανθρωπότητα, Γης, 

Σύμπαντο, Θεός».  

 



Εξώφυλλο του έργου Ασκητική  



Οδύσσεια 
Άρχισε να τη σχεδιάζει το 

1924 και την εξέδωσε το 

1938, μετά από εφτά 

περίπου γραφές. Είναι 

μια υπεράνθρωπη 

επιχείρηση να 

αξιοποιηθεί και να 

ταξινομηθεί η απέραντη 

πνευματική πείρα του 

Ν. Καζαντζάκη. 

Το έργο εκτείνεται σε 24 

ραψωδίες και σε 33.333 

δεκαεφτασύλλαβους 

ιαμβικούς στίχους.  

Το εξώφυλλο της  
πρώτης έκδοσης  



Τερτσίνες 
Γράφει μια σειρά 

από «κάντα», 

ποιήματα σε 

δαντική τερτσίνα. 

Δημοσιεύονται 

μετά το θάνατό του 

και είναι 

αφιερωμένα σε 

πρόσωπα που 

επηρέασαν 

σημαντικά τη 

διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς 

του. 



Προς το τέλος της ζωής του στρέφεται στο 
μυθιστόρημα, είδος με το οποίο δεν είχε 
μέχρι τότε ασχοληθεί. Κίνητρό του αποτελεί 
η επιθυμία του να επικοινωνήσει με το 
πλατύτερο κοινό, γεγονός που τελικά 
συμβαίνει. Έτσι, με αυτό το είδος γνωρίζει τη 
διεθνή επιτυχία. Νωρίτερα, μετά τις 
επισκέψεις του στη Ρωσία, είχε γράψει ένα 
γαλλικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Τόντα-
Ράμπα» (Toda Raba), όμως στη συνέχεια, 
δεν είχε ασχοληθεί με αυτό το είδος 
διεξοδικά. 

Ο Ν. Καζαντζάκης και το Μυθιστόρημα 



Εξώφυλλα 

της τουρκικής, αμερικανικής, γαλλικής έκδοσης του  

Τόντα-Ράμπα  



• Το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο έχει κριθεί ως το 

καλύτερο, είναι ο  Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά  

που δημοσιεύεται στη Γαλλία το 1954 και βραβεύεται με τη 

διάκριση του καλύτερου ξένου βιβλίου της χρονιάς. 

 

• Στα άλλα του μυθιστορήματα, ο Καζαντζάκης, μέσω της 

λογοτεχνίας, επεξεργάζεται τα οικεία ηθικά και μεταφυσικά 

προβλήματα που τον απασχολούν αδιάλειπτα:  

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο Καπετάν Μιχάλης, Ο 

τελευταίος πειρασμός, Ο φτωχούλης του Θεού, Οι 

Αδελφοφάδες, Αναφορά στον Γκρέκο … 

του χαρίζουν τη διεθνή αναγνώριση και την επιτυχία. 

 

• Τα μυθιστορήματά του, με τους αυθεντικούς ήρωές τους, 

μεταφράζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, 

κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και γίνονται σενάρια για 

τον κινηματογράφο ή θεατρικά έργα. 



Εξώφυλλο της 

 γαλλικής  

έκδοσης του  

Καπετάν Μιχάλη  

Εξώφυλλο της 
γαλλικής 

έκδοσης του 
Ο Χριστός 

ξανασταυρώνεται  

Εξώφυλλο της 
φιλανδικής 

έκδοσης του 
Ζορμπά  



Εξώφυλλο της 
βουλγαρικής έκδοσης 
του μυθιστορήματος  

Καπετάν Μιχάλης  

Εξώφυλλο της 

δανικής έκδοσης 

του μυθιστορήματος 

Ο φτωχούλης του Θεού  



Ο Ι.Θ. Κακριδής με την Ελένη Καζαντζάκη και 

συντελεστές της 100ής παράστασης του έργου Ο 

Χριστός ξανασταυρώνεται από το Λαϊκό Θέατρο του 

Μάνου Κατράκη, Αθήνα 1956  



Σκηνικό από την πρώτη πράξη της παράστασης της 
όπερας Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από το  

Indiana University Opera Theater  



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,  

Κάνες (1957)  



Ο Ν. Καζαντζάκης μέσα στις χιλιάδες σελίδες του 
έργου του διατυπώνει τη βιοθεωρία του, που 
συναρτάται άρρηκτα με την ριζοσπαστική αμφιβολία 
«ως ηθική στάση και κατάσταση του σύγχρονου 
διανοούμενου». 
Η επίμονη αναζήτηση απαντήσεων, για το αν μπορεί ο 
άνθρωπος να γίνει κυρίαρχος του πεπρωμένου του, 
τον φέρνει σε αντιπαράθεση με ποικίλες παγιωμένες, 
δογματικές θέσεις.  
Μετά τη δημοσίευση της «Ασκητικής» το 1938,  
παραπέμπεται σε δίκη «επί χλευασμώ της θρησκείας». 
Αργότερα, το 1953 η Ορθόδοξη Εκκλησία ζητά τον 
αφορισμό του εξαιτίας του Τελευταίου Πειρασμού και 
του Καπετάν Μιχάλη. Παράλληλα, η εφημερίδα 
«Εστία» απαιτεί «τη δίωξη του Κρητικού». Ένα χρόνο 
αργότερα, το 1954, το Βατικανό εγγράφει τον 
Τελευταίο Πειρασμό στον πίνακα (index) των 
απαγορευμένων αναγνωσμάτων.  



Ο Ν. Καζαντζάκης απαντώντας τηλεγραφεί στο 

Βατικανό τη φράση του Τερτυλλιανού: 

  

«Ad tuum, Domine, tribunal appello»: 

 «Στο δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω έφεση». 

 

και συμπληρώνει:  

«Την ίδια φράση αποτείνω και στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία, προσθέτοντας τούτο: μου δώσατε 

μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες. Σας δίνω εγώ μια 

ευχή. Σας εύχομαι να’ ναι η συνείδησή σας 

τόσο καθαρή, όσο και η δική μου και να’ στε 

τόσο ηθικοί και θρήσκοι, όσο είμαι εγώ». 

 



Φωτογραφία των όψεων του μεταλλίου του Βραβείου Ειρήνης 

Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό το κλίμα, η διεθνής 
αναγνώριση εκδηλώνεται έμπρακτα και το 1956 του 

απονέμεται το Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη. 



Τελετή απονομής του Βραβείου Ειρήνης στη Βιέννη 



Άλλες συγγραφικές 
δραστηριότητες του Ν. Καζαντζάκη 

  

• Σύνταξη γαλλοελληνικού λεξικού 
• Συγγραφή της δίτομης «Ιστορίας της 
 Ρωσικής Λογοτεχνίας» 
• Μετάφραση της «Ιλιάδας» σε 
 συνεργασία με τον Ι. Κακριδή 
• Μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα της 
 «Οδύσσειας» σε συνεργασία με 
τον  Κ. Φράιερ 
• Μεταφράσεις φιλοσοφικών έργων 
• Συγγραφή μελετημάτων 
• Συγγραφή / διασκευές έργων για 
παιδιά 



Το εξώφυλλο της 

έκδοσης  

Ομήρου Ιλιάδα 

1955  

 

Εξώφυλλο 
του παιδικού 

βιβλίου 
Στα παλάτια της 

Κνωσσού  

Εξώφυλλο του 

έργου Ιστορία 

της ρώσικης 

λογοτεχνίας, 

Αθήνα 1930  



Ο Καζαντζάκης, σε όλη του την πορεία, 

μεταπλάθει αδιάλειπτα με δημιουργικό τρόπο 

κάθε του εμπειρία. Το ανήσυχο, παρατηρητικό 

και στοχαστικό του πνεύμα αποτυπώνει τις 

πάμπολλες εμπειρίες που αποκόμισε 

ταξιδεύοντας στους τόσους τόπους που 

επισκέφτηκε. Οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις που 

καταγράφει για τη Ρωσία, Ισπανία, Ιαπωνία, 

Κίνα, Αγγλία, Ιταλία, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, 

Κύπρο και Μοριά έχουν αναγνωριστεί ως    

κορυφαία δημιουργήματα.  



Εξώφυλλο από την 

αμερικανική έκδοση του 

έργου  

Ταξιδεύοντας A΄,   

Ισπανία  

Εξώφυλλο του 

έργου 

Ταξιδεύοντας Γ ΄,   

Αγγλία  
Εξώφυλλο από την 

αμερικανική έκδοση 

του έργου  

Ταξιδεύοντας  B΄, 

Ιαπωνία-Κίνα  



Εξώφυλλο του έργου 
Τι είδα στη Ρουσία  Γιώργος Ανεμογιάννης, 

Νίκος Καζαντζάκης, 

Σκίτσα από το  

Άγιον Όρος  

Εξώφυλλο 

αμερικανικής 

έκδοσης  

Ταξιδεύοντας 



Ν. Καζαντζάκης: ένα ανήσυχο, ακούραστο πνεύμα 
(1883-1957) 


