


 
 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ   
 

 

Παραςκευθ, 9. Φεβρουαρίου 2018   
 
17:00  Ζναρξη-Χαιρετιςμοί 
 

 Απόςτολοσ Βουλγαράκθσ, (Αντιπεριφερειάρχθσ Χανίων) 

 Γιϊργοσ ταςινάκθσ (Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) 

 Γιοφλθ Ιεροπετριτάκθ (Πρόεδροσ Ελλθνικοφ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.) 

 ιφθσ Μιχελογιάννθσ (Τπεφκυνοσ Σομζα Κριτθσ τθσ Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.)  

 Μιχάλθσ Σαρουδάκθσ (Πρόεδροσ Δ.. Μουςείου Νίκου Καηαντηάκθ) 

 Δρ Κωνςταντίνοσ Ζορμπάσ (Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΟΑΚ) 

 
Η πνευματικότθτα ςτον Νίκο Καηαντηάκθ 

και θ ςχζςθ του με τθν Κριτθ 
 

Εναρκτθρια υνεδρία 
 

υντονιςτθσ: Δρ Κωνςταντίνοσ Ζορμπάσ 
 

17:30  Αντϊνθσ ανουδάκθσ, «Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ και θ Κριτθ» 
 
18:00  υζθτηςη 
 
18:30  «Όταν ο μικρόσ πρίγκιπασ ςυνάντηςε τον κφριο Καζαντζάκη», Θεατρικό Δρϊμενο, 

βαςιςμζνο ςτο ομϊνυμο βιβλίο του Χριςτου Σςαντι, από τουσ μακθτζσ του 
Δθμοτικοφ χολείου Κολυμπαρίου. 

 
 

άββατο, 10. Φεβρουαρίου 2018 
 

Α΄ υνεδρία 
 

Καηαντηάκθσ και Κριτθ  
 

υντονιςτθσ: Ερατοςκζνθσ Καψωμζνοσ  
 

9:00  ιφθσ Μιχελογιάννθσ, «Το αγωνιςτικό πνεφμα ςτα ζργα του Νίκου Καηαντηάκθ» 
9:20  Γιοφλθ Ιεροπετριτάκθ, «Τότε που οι κεοί ιςαν ακόμθ ςτθν κοφνια τουσ» 
9:40  Εμμανουιλ Χαλκιαδάκθσ, «“Βίοι Παράλλθλοι”: Νίκοσ Καηαντηάκθσ, Παντελισ 

Πρεβελάκθσ και θ ςχζςθ τουσ με τθ Νεότερθ Ιςτορία τθσ Κριτθσ» 
 

10:00   υζθτηςη-Διάλειμμα 

 

 
 
 
 
 



Β΄ υνεδρία 
 

Καηαντηάκθσ αζναοσ ταξιδευτισ 
 

υντονιςτθσ: Αντϊνθσ ανουδάκθσ 

 

11:00  Ερατοςκζνθσ Καψωμζνοσ, «Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ και ο κρθτικόσ πνευματικόσ   
    πολιτιςμόσ» 
11:20  Αλεξάνδρα Ζερβοφ, «Η Ομθρικι Μετάφραςθ του Νίκου Καηαντηάκθ και του Ιωάννθ 

Θ. Κακριδι, ςιμερα: Επιδράςεισ και Αντιδράςεισ»  
11:40  Ελπινίκθ Νικολουδάκθ-ουρι, «Η ζννοια τθσ πνευματικότθτασ και οι εκδοχζσ τθσ 

ςτο μυκιςτόρθμα του Νίκου Καηαντηάκθ Καπετάν Μιχάλθσ» 
12:00  Νικόλαοσ Παπαδογιαννάκθσ, «Οι φωνζσ του τόπου και οι φωνζσ των ανκρϊπων ςτο 

ζργο του Νίκου Καηαντηάκθ» 
 
12:20  υζθτηςη-Διάλειμμα  

 

12:30  Προβολι Ντοκιμαντζρ παραγωγισ ΕΡΣ3, με τίτλο «Πάνω απ’ όλα το ζργο». 
φντομθ παρουςίαςθ από τον Δθμοςιογράφο Αλζξανδρο Σριανταφφλλου. 

 

Γ΄ υνεδρία 
 

Η πνευματικότθτα ςτον Νίκο Καηαντηάκθ 
 

υντονιςτθσ: Γιϊργοσ ταςινάκθσ 

 

17:00  Ροφλα Βουράκθ, «Νίκοσ Καηαντηάκθσ: ρευμάτων ςτοχαςτισ και κθρευτισ του 

   αγνϊςτου» 

17:20  Μαριάνκθ Παπαδάκθ, «Ο Φτωχοφλθσ του Θεοφ του Νίκου Καηαντηάκθ –Ο 
χριςτιανόσ άγιοσ και ο αςυμβίβαςτοσ ςυγγραφζασ ςε κοινι πορεία–»  

17:40  Χριςτοσ Σςαντισ, «Η κρθτικι ματιά του Νίκου Καηαντηάκθ  
–Η οικουμενικι διάςταςθ ι θ οικουμενικότθτα τθσ ςκζψθσ του–» 

18:00  Μαρία Χατηθαποςτόλου, «Νίκοσ Καηαντηάκθσ –Ακροβάτθσ πάνω από το χάοσ και 
πουλί πάνω από τθν άβυςςο» 

 

18:20  υζθτηςη-υμπεράςματα 

 
18:30  Σιμητικθ εκδθλωςη 

υντονίηει θ Δρ Μαρία Χατηθαποςτόλου, Επιςτθμονικι υνεργάτιδα τθσ ΟΑΚ. 
 
19:00  «Τραγουδώντασ τθν Άβυςςο» 

Μουςικι εκδιλωςθ από το μουςικό ςχιμα “Vamos Ensemble” και με τθν ευγενικι 
οικονομικι υποςτιριξθ του Διμου Πλατανιά. 
 

 

 



Παλειιαδηθό Σπλέδξην:  

 

«Πνεσματικότητα – Θρησκεστικότητα – Καζαντζάκης και Κρήτη» 

 

Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018, ώξα 5 κ.κ.  

 

Οξζόδνμνο Αθαδεκία Κξήηεο  

 

Κπξίεο θαη Κύξηνη Καιεζπέξα ζαο,  

 

     Με ηδηαίηεξε ραξά ζπκκεηέρνπκε ζην Σπλέδξην απηό, πνπ έρεη σο 

πεξηερόκελν ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ Κξήηε, κέζα από ην ιόγν δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ 

θαη εηζεγεηώλ.  

     Καη ηνύην γηαηί είλαη ζεκαληηθό, ζηηο ζεκεξηλέο δύζθνιεο ζπλζήθεο 

πνπ βηώλεη ν ηόπνο καο, λα ζθύβνπκε κε επηκέιεηα πάλσ ζηελ πνιύηηκε 

πλεπκαηηθή παξαθαηαζήθε, ηελ νπνία καο θιεξνδόηεζαλ νη Μεγάινη 

Γεκηνπξγνί ηνπ Πνιηηηζκνύ καο θαη λα αληινύκε από ηε ζθέςε ηνπο θαη 

ην έξγν ηνπο ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ ζα θάλνπλ πην ζηέξεα ηα βήκαηά 

καο ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ.  

     Ο Νίθνο Καδαληδάθεο απνηειεί Ογθόιηζν ηνπ Νεόηεξνπ Διιεληθνύ 

Πνιηηηζκνύ θαη όρη κόλν. Κξεηηθόο θαη ζπλάκα Έιιελαο. Έιιελαο θαη 

ζπλάκα Παγθόζκηνο. Η θηινζνθία ηνπ αθνξά ζε θάζε αλζξώπηλν 

πιάζκα ηνπ πιαλήηε καο, αλαδεηθλύεη ηνλ άλζξσπν καρεηή, ηνλ 

άλζξσπν αγσληζηή, ηνλ άλζξσπν πνπ πςώλεηαη πνιιέο θνξέο πάλσ από 

ηα όξηα πνπ ηνπ ζέηεη ε θύζε ηνπ, γηα λα επηηύρεη ην αθαηόξζσην. Η 

έλλνηα ηνπ ρξένπο πνπ δηαπεξλά όιν ην Δίλαη ηνπ Καδαληδάθε, βξίζθεηαη 

ζηε βάζε ηεο βαζύηεξεο νπζίαο ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο.  

     Οθείινπκε επραξηζηίεο ζηελ Οξζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο πνπ είρε 

ηελ πξσηνβνπιία ηεο παξνύζεο δηνξγάλσζεο. Δπραξηζηνύκε ζεξκά θαη 

όινπο ηνπο εηζεγεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηό.  

     Δύρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ.  

     Σαο επραξηζηώ.     

 

 

Απόζηνινο Βνπιγαξάθεο 

 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Χαλίσλ 



 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΘΟ ΤΝΕΔΡΘΟ 

«Η ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΝΘΚΟΤ ΚΑΖΑΝΣΖΑΚΗ 

ΚΑΘ Η ΥΕΗ ΣΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ» 

Κολςμπάπι, Οπθόδοξη Ακαδημία Κπήηηρ 

9-10 Φεβποςαπίος 2018 

 

ΥΑΘΡΕΣΘΜΟ ΣΟΤ ΓΘΩΡΓΟΤ ΣΑΘΝΑΚΗ 

Πποέδπος ηηρ Διεθνούρ Εηαιπείαρ Φίλων Νίκος Καζανηζάκη (ΔΕΦΝΚ) 

Ππεζβεςηή Ελληνιζμού 

 

- Κύξηε Αληηπεξηθεξεηάξρε Χαλίσλ, 

- Κύξηε Γεληθέ Γηεπζπληή ηεο Οξζνδόμνπ Αθαδεκίαο Κξήηεο, 

- Κύξηε Γήκαξρε Πιαηαληά, 

- Κύξηε Πξόεδξε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Μνπζείνπ  

Νίθνπ Καδαληδάθε, 

- Κπξία Μαξία Χαηδεαπνζηόινπ, 

- Αγαπεηνί θίιεο θαη θίινη, 

 

Έλα κνλάρα ιαρηαξίδω: λα ζπιάβω ηη θξύβεηαη πίζω από ηα θαηλόκελα, ηί εί-

λαη ην κπζηήξην πνπ κε γελλάεη θαη κε ζθνηώλεη θη αλ πίζω από ηελ νξαηή αθαηά-

παπζηε ξνή ηνπ θόζκνπ θξύβεηαη κηα αόξαηε παξνπζία. 

Κάζε άλζξωπνο, αθόκα θαη ν πην άζενο, έρεη ζην βάζνο ηνπ εαπηνύ ηνπ, κέζα 

ζηε θαξδηά ηνπ ην Θεό. 

Θεέ κνπ, αμίωζέ κε λα καξηπξήζω γηα ράξε ζνπ θαη γηα ηελ άκνηξε ηε ζπγαηέ-

ξα ζνπ, ηε Κξήηε. 

Απηέο νη θξάζεηο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε πνπ ηνλ ζπλόδεπαλ ζε όιε ηνπ ηε 

δσή ζπλνςίδνπλ απόιπηα ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Οη εηζεγήζεηο ησλ δηαθε-

θξηκέλσλ νκηιεηώλ ζα εκβαζύλνπλ ηηο δύν απηέο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ Κα-

δαληδάθε: ηε πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία θαη ηε κεγάιε ηνπ αγάπε γηα ηε Κξήηε. 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο εθθξάζσ ηελ ηδηαίηεξε ραξά πνπ βξίζθνκαη ζηελ Οξ-

ζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο (ΟΑΚ), πνπ ίδξπζε ν ζπνπδαίνο ηεξάξρεο Δηξελαίνο 

ηνλ νπνίν είρα ηε ηηκή λα γλσξίζσ θαη ν νπνίνο δεκνζίεπζε άξζξν ζηελ επη-

ζεώξεζή καο Le Regard crétois / Η Κξεηηθή καηηά κε ηίηιν: «Ο Καδαληδάθεο 

ήηαλ έλαο κεγάινο αληρλεπηήο ηνπ πλεύκαηνο». 

Χαηξεηίδσ ηελ 50ζηή επέηεην από ηελ ίδξπζε ηεο ΟΑΚ θαη ην ζεκαληηθό έξ-

γν πνπ επηηειεί ζηελ Κξήηε θαη παγθνζκίσο. 

Δθθξάδσ ηα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα ζηνπο εθιεθηνύο θίινπο θύξην Κσλ-

ζηαληίλν Ενξκπά, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο ΟΑΚ θαη ζηελ Μαξία Χαηδεαπνζηό-

ινπ, επηζηεκνληθό ζπλεξγάηε ηεο ΟΑΚ, γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ. Δί-

καη βέβαηνο όηη ζα ζπλερίζνπλ όπσο πάληα κε ζνβαξόηεηα ηέηνηεο εθδειώζεηο. 

Δνξηάδνπκε θέηνο ηα 30 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φί-

ισλ Νίθνπ Καδαληδάθε (ΓΔΦΝΚ).  

Όπσο γλσξίδεηε, πξόθεηηαη γηα έλα παγθόζκην πνιηηηζηηθό ζσκαηείν κε θεξ-

δνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ηδξύζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γελεύεο ην 1988, 



 

θαηόπηλ επηζπκίαο θαη παξνπζία ηεο Διέλεο Καδαληδάθε θαη ηνπ κεγάινπ ζεα-

ηξάλζξσπνπ Γηώξγνπ Αλεκνγηάλλε, ηδξπηή ηνπ Μνπζείνπ Νίθνο Καδαληδάθεο 

ζηε Μπξηηά (Κξήηε). 

Ο ζθνπόο ήηαλ θαη παξακέλεη ν ίδηνο: ε πξνώζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα 

θαη πνηεηή ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: 

- πλέδξηα, δηαιέμεηο, ηαμίδηα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, πξνβνιή ληνθηκαληέξ, 

κνπζηθνπνηεηηθέο βξαδηέο, εθζέζεηο, δηαγσληζκνύο... 

- Γεκνζηεύζεηο. 

• Σν ηεηξακεληαίν ελεκεξσηηθό δειηίν Synthesis πνπ εθδίδεηαη ζε 11 γιώζ-

ζεο. 

• Σελ εηήζηα επηζεώξεζε Le Regard crétois / Η Κξεηηθή καηηά πνπ δεκνζηεύ-

εηαη ζε 4 γιώζζεο (γαιιηθά, ειιεληθά, αγγιηθά θαη ηζπαληθά). Δπηηξέςηε κνπ λα 

ζεκεηώζσ όηη ην ηειεπηαίν ηεύρνο (Γεθέκβξηνο 2017) πεξηιακβάλεη έλα πνιύ 

ελδηαθέξνλ άξζξν ηεο Α.Θ.Π. θ.θ. Βαξζνινκαίνπ, Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε γηα 

ηνλ Νίθν Καδαληδάθε. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε ΓΔΦΝΚ αλαπηύρζεθε πνιύ. Από ηα 30 αξρηθά 

κέιε έθηαζε ζήκεξα λα αξηζκεί 8642 κέιε πνπ θαηνηθνύλ ζε 129 ρώξεο ζηηο 

πέληε επείξνπο. 

Σν πξώην εμάκελν απηνύ ηνπ επεηεηαθνύ έηνπο νξγαλώζακε ή ζα νξγαλώ-

ζνπκε εθδειώζεηο ζε ΖΠΑ, Ηζπαλία, Οξζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο, Λύθεηα θαη 

Γπκλάζηα ηεο Κνξίλζνπ, Γαιιία, Διβεηία, Καδαρζηάλ, Οπδκπεθηζηάλ (ν Νίθνο 

Καδαληδάθεο επηζθέθηεθε ηηο δύν απηέο ρώξεο ην 1929), Ρσζία, Φηλιαλδία, 

Σνπξθία, Αιβαλία, εξβία, Γηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο, Κνκνηελή, 

Ζξάθιεην Κξήηεο, Αίγππην, Μαξόθν, Απζηξαιία, Κίλα, Νόηην Κνξέα, Οπθξα-

λία, Μνιδαβία, Δζζνλία. Δληνίρηζε αλακλεζηηθήο πιάθαο ζηελ πξόζνςε ηεο 

ηειεπηαίαο θαηνηθίαο ηνπ Νίθνπ θαη ηεο Διέλεο Καδαληδάθε ζηελ Αληίκπ. Ί-

δξπζε δηθηύνπ πόιεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Καδαληδάθε θαη ηνλ Ενξκπά 

(Κξήηε, Μαθεδνλία, Πεινπόλλεζνο, Αίγηλα). Σέινο επίζθεςε ζηνλ ηάθν ηνπ 

Ενξκπά ζηα θόπηα γηα πνιινζηή θνξά. Σν θζηλόπσξν έρνπκε πξνεηνηκάζεη 

εθδειώζεηο ζηνλ Καλαδά, ζηηο ΖΠΑ, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ζηελ Αθξηθή θαη 

πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο.  

Δπηηξέςηε κνπ λα ζεκεηώζσ όηη ηα 30 απηά ρξόληα ηα κέιε καο θαη νη ζπ-

κπαζνύληεο εξγάζηεθαλ αληδηνηειώο, κε ζνβαξόηεηα, καθξηά από γξαθηθόηε-

ηεο, θνζκηθόηεηεο θαη επηδείμεηο, νξγαλώλνληαο δεθάδεο εθδειώζεηο πςεινύ 

επηπέδνπ, πξνζπαζώληαο λα θαιύςνπλ πνηθηινηξόπσο ην πνιπζρηδέο έξγν ηνπ 

κεγάινπ θξεηηθνύ.  

Μέζα από ηε δξάζε καο πξνζπαζνύκε ηα 30 απηά ρξόληα λα δηαδώζνπκε ην 

έξγν θαη ηε ζθέςε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, ζπκβάιινληαο απνηειεζκαηηθά ζηε 

πξνβνιή ηνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη γεληθόηεξα ζηελ εηθόλα ηεο Διιάδαο, 

ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ ε ρώξα καο έρεη ηόζν κεγάιε 

αλάγθε λα επηδείμεη ηα ζεηηθόηεξα γλσξίζκαηά ηεο. 

ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ζε έλδεημε επγλσκνζύλεο ζα απνλείκσ ηηκεηηθέο 

δηαθξίζεηο ζηελ ΟΑΚ, ζην ύιινγν Απνθνίησλ Διιελνγαιιηθήο ρνιήο Χαλί-

σλ θαη ζηνλ Διιελνγαιιηθό ύιινγν Χαλίσλ γηα ηε κεγάιε ηνπο πξνζθνξά 



 

ζηελ πξνώζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Καδαληδάθε θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ΓΔΦΝΚ. 

αο θαισζνξίδσ ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία εθθξάδνληαο εθ βάζνπο θαξδίαο 

ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηελ ΟΑΚ, ηνπο εθιεθηνύο νκηιεηέο, πξνζθεθιεκέλνπο 

θαη πξναλαθεξόκελνπο πιιόγνπο.  

αο εύρνκαη θαιή επηηπρία ζηελ δηεμαγσγή ηεο δηεκεξίδαο. 



 

XΑΙΡΕΣΙΜΟ    

ΣΗ   ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΟΤ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

 

 
     Επραξηζηώ από θαξδηάο γηα ηελ εμαηξεηηθά ηηκεηηθή –πξνο ην 

πξόζσπό κνπ– πξόζθιεζε ηεο Οξζνδόμνπ Αθαδεκίαο Κξήηεο, λα 

ραηξεηίζσ εθ κέξνπο ηνπ Ειιεληθνύ Τκήκαηνο ην Σπλέδξην πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ κε αθνξκή ηε 

ζπκπιήξσζε 30 εηώλ από ηελ ίδξπζε ηεο Δηεζλνύο Εηαηξείαο Φίισλ 

Νίθνπ Καδαληδάθε. Τξηάληα ρξόληα αθνζίσζεο θαη αληδηνηεινύο 

πξνζθνξάο ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ αζπκβίβαζηνπ δηαλνεηή θαη 

νηθνπκεληθνύ καο ζπγγξαθέα Νίθνπ Καδαληδάθε.  

     Πξάγκαηη, κε ηελ έληνλε  δξαζηεξηόηεηα  πνπ αλέπηπμε ε «Δηεζλήο 

Εηαηξεία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε» από ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο ζηε 

Γελεύε ην 1988, θαηάθεξε ώζηε ην πιεζσξηθό θαη πνιύηξνπν έξγν ηνπ  

κεγάινπ δηαλνεηή, κπζηζηνξηνγξάθνπ, δξακαηνπξγνύ, δνθηκηνγξάθνπ, 

ιεμηθνγξάθνπ, αληαπνθξηηή  θαη πάλσ απ’ όια πνηεηή, λα μεθύγεη από ηε 

ιήζε θαη ηνλ ζπζθνηηζκό πνπ ην είραλ θαηαδηθάζεη αδηαθαλείο  

ζπθνθαληίεο, παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ έθηαζαλ 

ζην ζεκείν λα ηνπ αξλεζνύλ όρη κνλάρα ηελ ειιεληθόηεηά ηνπ, αιιά θαη 

ηελ ίδηα ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο ζπγγξαθέα θαη σο πνηεηή. 

     Η Δηεζλήο Εηαηξεία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε πάζρηζε ράξε ζηελ 

αθαηαπόλεηε δξαζηεξηόηεηα ησλ κειώλ ηεο πνπ αξηζκνύλ γύξσ ζηα 

7000 κέιε θαη βεβαίσο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Πξεζβεπηή Ειιεληζκνύ  

Γηώξγνπ Σηαζηλάθε, λ’ αλαδσππξώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλσζηηθνύ 

θνηλνύ, κέζα από κία αιεζηλή θνζκνγνλία εθδειώζεσλ κε θεληξηθό 

ππξήλα ηε δσή θαη ηε ζθέςε ηνπ αθαηακάρεηνπ Οδπζζέα ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο Νίθνπ Καδαληδάθε: Δηεζλή Σπλέδξηα, επηζηεκνληθέο 

εηζεγήζεηο, Εθδόζεηο, Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, 

καζεηηθνί δηαγσληζκνί, δηεζλή ινγνηερληθά βξαβεία, πξνβνιή αξρεηαθνύ 

πιηθνύ –ληνθηκαληέξ, θαιιηηερληθά δξώκελα, πνπ αλέδεημαλ κε επηηπρία 

πηπρέο ηνπ πνιπζρηδνύο θαδαληδαθηθνύ έξγνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Καδαληδάθε κε ηνπο ιανύο θαη ηνπο πνιηηηζκνύο πνπ 

γλώξηζε θη αγάπεζε  ζηηο  πεξηπιαλήζεηο  ηνπ, αλά ηελ πθήιην.  

     Καηόξζσζε ρσξίο ππεξβνιή  ε  Δηεζλήο  πλεπκαηηθή Σπληξνθηά ησλ 

Φίισλ Καδαληδάθε, λα  θαηαιάβεη ηνλ γεσγξαθηθό, πνιηηηζκηθό ρώξν  

ζηνλ νπνίν πίζηεπε όηη αλήθεη ν ζπγγξαθέαο πνπ αλέιαβε λα πξνβάιιεη 

θαη λ’ αλαδείμεη˙ θη ν θόζκνο απηόο δελ είλαη νύηε ε Κξήηε, νύηε ε 

Ειιάδα, νύηε αθόκε θαη ε Επξώπε˙ αιιά νιάθεξε ε νηθνπκέλε.  

 

 



 

Κπξίεο θαη θύξηνη! 

 

     Η πεξίπησζε Καδαληδάθε θνηηαγκέλε ζην ζύλνιό ηεο, καο πείζεη όηη 

πξόθεηηαη γηα έλαλ θαηλνηόκν δηαλνεηή πνπ ππνζηήξημε όρη απιά κε ην 

έξγν ηνπ, αιιά θπξίσο κε ηε ζηάζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, όηη ε 

αιεζηλή θύζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη ν αγώλαο. 

     Οιόθιεξνο ν ζηνραζκόο ηνπ απνπλέεη πάζνο γηα ειεπζεξία, γηα ςπρή, 

γηα πεξηζζόηεξε γλώζε γύξσ από ηελ νινθιήξσζε ηεο αλζξώπηλεο 

θύζεο, θπξίσο ηεο αλάγθεο γηα αλάκλεζε θαη γηα δηάζσζε όισλ εθείλσλ 

ησλ αλζξσπηζηηθώλ αμηώλ πνπ παξαγλσξηζκέλεο θαη ππνβαζκηζκέλεο ζε 

κπζηθνύο ζθειεηνύο έκεηλαλ έμσ από ην ξεύκα ηνπ ζύγρξνλνπ  

πνιηηηζκνύ. 

     Τίπνηε κέζα ζην έξγν ηνπ δελ είλαη έλα ηπραίν θαη ιπξηθό μέζπαζκα 

κίαο απνκνλσκέλεο ζπλείδεζεο. Όηη έγξαςε απνηειεί ηελ ππνθεηκεληθή 

ηνπ απάληεζε ζηελ πνιηηηζκηθή θξίζε ηεο επνρήο ηνπ, πνπ νδήγεζε 

ηειηθά ηελ αλζξσπόηεηα ζην θξηθαιέν πξόζσπν ηνπ λαδηζκνύ, ζηα 

θξεκαηόξηα θαη ηηο γελνθηνλίεο. 

     60 ρξόληα κεηά ην ζάλαηό απηνύ ηνπ «νλεηξεπηή ηνπ θόζκνπ» πνπ 

ζθπξειαηήζεθε ζηε θιόγα ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, 

κεηνπζηώλνληαο ηα αγσληώδε, κεηαθπζηθά εξσηήκαηα ζε ιπηξσηηθή,  

ηεξή  πξάμε, ην κήλπκα δσήο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε επαλέξρεηαη 

δξακαηηθά επίθαηξν:  «Ν’ αγωλίδεζαη γηαηί έηζη πξνζηάδεη ην ρξένο πνπ 

εζύ ιέπηεξα δηάιεμεο λ’ αθνινπζήζεηο˙ ρωξίο θόβν θη ειπίδα. Όξζηνο 

ζηελ άθξα ηνπ γθξεκνύ!». 

 

 

Εθιεθηνί  καο  πξνζθεθιεκέλνη! 

 

     Τν πλεπκαηηθό έξγν ηνπ Καδαληδάθε δελ πξνζδηνξίδεηαη νύηε κε κία, 

νύηε κε ρίιηεο ιέμεηο. Πξέπεη θαλείο λα γεπηεί ηνπο θαξπνύο ηνπ γηα λα 

θηάζεη  ζηνλ ππξήλα  πνπ ιέγεηαη έξσηαο θαη πάζνο γηα ηνλ άλζξσπν.  Κη 

αθόκε πεξηζζόηεξν άλεκνο εξσηηθόο, ηόζν δπλαηόο, ώζηε λα ζεθώζεη 

ηνλ άλζξσπν ςειά, ζην επίπεδν ηνπ Θενύ θαη όρη ην αληίζεην. 

     Γη’ απηό ν Καδαληδάθεο ζα είλαη πάληνηε επίθαηξνο˙ γηαηί ν έξσηαο 

πνπ απνπλέεη όιν ηνπ ην έξγν είλαη ε ίδηα θνζκνγνληθή δύλακε πνπ 

θνπζθώλεη ηα παληά ηνπ θόζκνπ θαη ηνλ νδεγεί ζηελ αησληόηεηα! 

 

 

 

Γιούλη Ιεραπετριτάκη, Ιστορικός – Αρταιολόγος  

Δρ Παν/μίοσ  Bologna   

 

 



 

ΦΑΘΡΕΤΘΣΜΟΣ ΣΗΦΗ ΜΘΦΕΛΟΓΘΑΝΝΗ 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΘΟ ΓΘΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΑΚ 

 

 

Αγαπεηνί Σύλεδξνη, 

 

     Αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε πνπ βξίζθνκαη ζηελ Οξζόδνμε 

Αθαδεκία Κξήηεο θαη ζην βήκα ηνπ ζπλεδξίνπ καο. Πάληα ζπκνύκαη ηελ 

κεγάιε πξνζσπηθόηεηα ηνπ καθαξηζηνύ Μεηξνπνιίηε Δηξελαίνπ 

Γαιαλάθε, ηνπ ηδξπηή ηεο Οξζόδνμεο Αθαδεκίαο Κξήηεο. Μάιηζηα ηνλ 

ζπκάκαη κε ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ γηνξηάδνπκε ηελ 

πεληεθνζηή επέηεην ηεο ηδξύζεσο ηεο ΟΑΚ θαη κπνξεί λα γίλεη έλαο 

ιακπξόο απνινγηζκόο κηαο πνξείαο θαη κηαο πξνζθνξάο πνπ αγγίδεη ηελ 

Δθθιεζία ηεο Κξήηεο, ηελ Κνηλσλία ηεο Κξήηεο θαη ηνλ ίδην ηνλ 

Πνιηηηζκό ηεο Κξήηεο. 

     Σην βήκα πνπ βξίζθνκαη απηή ηε ζηηγκή ν Δηξελαίνο Γαιαλάθεο 

έδσζε εμ αξρήο ειεπζεξία θαη θύξνο. Δίλαη επρήο έξγν ην όηη ν 

ζεκεξηλόο Μεηξνπνιίηεο Κηζάκνπ θαη Σειίλνπ, θ. Ακθηιόρηνο θαη ν 

Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΟΑΚ, Γξ Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ζπλερίδνπλ κε 

επηηπρία ην έξγν ηνπ Δηξελαίνπ. 

     Τν ζπλέδξηό καο έρεη ηίηιν θαη αληηθείκελν ηελ “Πλεπκαηηθόηεηα - 

Θξεζθεπηηθόηεηα - Καδαληδάθεο θαη Κξήηε”. Τν ζπλέδξην γίλεηαη κε 

ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Νίθνπ 

Καδαληδάθε (Γ.Δ.Φ.Ν.Κ.), Γηώξγνπ Σηαζηλάθε θαη ελώ γηνξηάδνπκε ηα 

ηξηάληα ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο.  

     Σηα ηξηάληα απηά ρξόληα ν δξνκέαο ηεο θαδαληδαθηθήο θιόγαο 

Γηώξγνο Σηαζηλάθεο –όπσο ηνλ έρεη νλνκάζεη ε πξόεδξνο ησλ 

απνθνίησλ ηεο Διιελνγαιιηθήο Σρνιήο Χαλίσλ Καίηε Κνπηξνπκπά– 

έρεη δηαηξέμεη όιε ηελ γε θαη πξνζπαζεί λα δηαδώζεη παληνύ ην έξγν ηνπ 

Καδαληδάθε. Έρεη ηδξύζεη επηηξνπέο θαη παξαξηήκαηα ηεο Γ.Δ.Φ.Ν.Κ. 

παληνύ, ζε όιν ηνλ θόζκν, ζε όιεο ηηο επείξνπο. Μαδί ηνπ πξνζπαζνύλ 

γηα ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Καδαληδάθε ηα κέιε ηεο ζπληνληζηηθήο 

επηηξνπήο ηεο Γ.Δ.Φ.Ν.Κ. αιιά θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο. 

     Όζνλ αθνξά ζηελ πλεπκαηηθόηεηα ηνπ Καδαληδάθε μέξνπκε όηη είλαη 

δύζθνιν λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πνιύπινθε πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Δίλαη 

πεδνγξάθνο πνπ κε ηα αζάλαηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ δηέδσζε ζε όινλ ηνλ 

θόζκν ηνλ λεόηεξν Διιεληθό Πνιηηηζκό. Δίλαη πνηεηήο κε ηελ 

“Οδύζζεηά” ηνπ, ην έπνο ηνπ. Δίλαη ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο θαη έρεη 

γξάςεη πεξίθεκεο επηζηνιέο θαη ζπνπδαίεο κεηαθξάζεηο. Δίλαη 

δεκνζηνγξάθνο. Τα δνθίκηά ηνπ θαη ηα ηαμηδησηηθά ηνπ απνηεινύλ 

θαζαξέο επηζηεκνληθέο αλαιύζεηο θαη δηδαζθαιίεο. 



 

     Σην έξγν ηνπ γεληθά έρεη κεηαθεξζεί ε θηινδνμία θαη ε δύλακε ηεο 

πνιηηηθήο. Μέζα από ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ όπσο ν «Καπεηάλ 

Μηράιεο», «Ο Χξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη», «Ο θησρνύιεο ηνπ Θενύ», νη 

ήξσέο ηνπ απηνί, πνιηηηθνί αγσληζηέο θαη θνηλσληθνί επαλαζηάηεο, 

κεηαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηε κνλαδηθή ινγνηερλία ησλ ηδεώλ ηνπ Νίθνπ 

Καδαληδάθε. 

     Άιισζηε ν Καδαληδάθεο έρεη κηα έκθπηε ξνπή πξνο ηελ πξάμε, όπσο 

ην ηνλίδεη ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Γαιάηεηα όπνπ γξάθεη: «Ζ ζεσξία 

έρεη αμία κνλάρα σο πξνεηνηκαζία. Ο αγώλαο ν θξίζηκνο είλαη ε πξάμε». 

Σε κηα άιιε δηθή ηνπ καξηπξία καο ιέεη όηη δελ είλαη νύηε ιόγηνο νύηε 

γξαθηάο αιιά κηα απξνζθύλεηε ςπρή. 

     Όζν αθνξά ηε ζξεζθεπηηθόηεηά ηνπ ζεκεηώλνπκε όηη κηα νιόθιεξε 

δσή ςάρλεη ηνλ Χξηζηό, ην Θεό. Έρεη βέβαηα έλαλ ηδηόηππν ζετζκό, κε 

επηξξνέο από ηνλ Βνύδα, ηνλ Νίηζε, ηνλ Γάληε, ηνλ Μπεξμόλ θαη ηνλ 

Σαίμπεξ. 

     Ο Οπκπέξην Έθν καο ιέεη όηη όια ηα κεγάια δεηήκαηα πνπ 

εδεκηνύξγεζαλ όινη νη κεγάινη ζπγγξαθείο είλαη ζενινγηθά δεηήκαηα. Ο 

Μεηξνπνιίηεο Δηξελαίνο Γαιαλάθεο έιεγε ζηηο καζήηξηέο ηνπ ζηελ 

Διιελνγαιιηθή ζρνιή όηη ν Καδαληδάθεο είλαη ν θαιύηεξνο ρξηζηηαλόο 

από όινπο καο κε ηνλ δηθό ηνπ βέβαηα ηξόπν. 

     Ζ ζύλδεζε ηνπ Καδαληδάθε κε ηελ Κξήηε είλαη έλαο δεζκόο 

ιαηξείαο. Ο Κξεηηθόο ζπγγξαθέαο είλαη νηθνπκεληθόο αιιά πάλσ απ’ 

όια είλαη Κξεηηθόο. Ζ θξηηηθή ηνπ καηηά (Regard Cretois) πξνέξρεηαη 

από ηα Ταπξνθαζάςηα, από ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Κλσζνύ. Ο άλζξσπνο 

παιεύεη κε ηνλ ηαύξν, μεπεξλά ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ θαη θηάλεη ζηελ 

εζραηνινγηθή αηζηνδνμία. 

     Μπξνζηά ζηελ άβπζζν ν Καδαληδάθεο καο ιέεη όηη αμίδεη λα δνύκε 

θαη λα αγσληδόκαζηε. Παληνύ θνπβαιά ρώκα ηεο θξεηηθήο γεο. Οη 

αγώλεο ηνπ θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί θαη νη ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξάδνζε ηεο Κξήηεο, κε ην αλππέξβιεην θαη 

αθαηάβιεην αγσληζηηθό θαη αληηζηαζηαθό πλεύκα ηεο Κξήηεο, πνπ ηελ 

θξάηεζε όξζηα κέζα ζηελ Ηζηνξία. 

     Αγαπεηνί ζύλεδξνη, ζαο θαισζνξίδσ ζηα όκνξθα Χαληά, ζην όκνξθν 

Κνιπκπάξη, ζηνλ όκνξθν Γήκν ηνπ Πιαηαληά θαη εύρνκαη θάζε επηηπρία 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ καο.   

 

  



 

Χαηξεηηζκόο Καζεγεηή Μηράιε Ταξνπδάθε 

Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  

ηνπ Μνπζείνπ Νίθνπ Καδαληδάθε 

 

 

 

Εθιεθηνί Πξνζθεθιεκέλνη, Αγαπεηνί Σύλεδξνη 

 

 

     Ο Νίθνο Καδαληδάθεο είλαη αλεμάληιεηνο. Τν πλεύκα ηνπ αλέληαρην 

θαη αλήζπρν ζπλερίδεη λα πιαλάηαη ζηνπο ρώξνπο ηεο δηαλόεζεο ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο, δηεθδηθώληαο ζπκκεηνρή αθόκε θαη ζηα 

εδάθε ηεο επηζηήκεο ή ηεο πνιηηηθήο. Καη νη πνιύπιεπξεο πηπρέο ηνπ,  

δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ηελ αλάγθε δηεύξπλζεο ηεο έξεπλαο πεξί ηνλ 

κεγάιν Κξεηηθό, θαζώο ηα πξνβιήκαηα πνπ ν ίδηνο έζεζε κε ην έξγν θαη 

ηε ζθέςε ηνπ, είλαη κε θαιώο ηεζεηκέλα, όπσο ηα  ιέκε εκείο νη 

καζεκαηηθνί. Είλαη δειαδή πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξείο λα 

απνδείμεηο όηη έρνπλ κνλαδηθή ιύζε. Αληίζεηα ε δηαδηθαζία 

αληηκεηώπηζήο ηνπο, ζέηεη λέα εξσηήκαηα, νη απαληήζεηο ησλ νπνίσλ 

νδεγνύλ ζε λέα δεηήκαηα πνπ θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ νη 

επηζηήκνλεο. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Καδαληδάθε νη επηζηήκνλεο  δελ 

πεξηνξίδνληαη αζθαιώο ζηνπο θηινιόγνπο ή ηνπο θηινζόθνπο, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ θαη όινπο ηνπο δηαλνεηέο πνπ αζρνινύληαη κε όιεο ηηο 

εθθξάζεηο ηεο δσήο καο.  Όπσο είρε πεη ν Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο 

«Το πλεύκα ηοσ Καδαληδάθε δελ είτε πέραηα. Η υστή ηοσ –“αιάληζζα 

ηοσ απέραληοσ γοργόλα” δεηούζε λα αγθαιηάζεη ηελ απέραληε κοίρα 

ηες αλζρφπόηεηας, αθόκε θαη ηο απερηόρηζηο Σύκπαλ ή ηο απύζκελο 

Μεδέλ. Έηζη ήηαλ αδύλαηο λα τφρέζεη ζηα έργα ηοσ οιόθιερο ηο 

πλεύκα ηοσ, οιόθιερε ε υστή ηοσ» θαη ζπλερίδεη: «Δηαβάδοληας 

Καδαληδάθε έτφ ηο αίζζεκα όηη αλ θαη έγραυε τίιηες θορές 

περηζζόηερα από ηολ Καβάθε αθόκα θαη από ηολ Σεθέρε δελ κας ηα 

είπε όια, γηαηί –αλ ηάιεγε ή αλ κπορούζε λα ηα πεη όια ζα 

ηερκαηηδόηαλ ότη κόλο ε δφή ηοσ δηθού ηοσ πλεύκαηος αιιά θαη ε δφή 

ηες αλζρφπόηεηας». 

     Η δηνξγάλσζε επηζηεκνληθώλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ γηα ην 

Νίθν Καδαληδάθε είλαη ινηπόλ κηα απηνλόεηε αλάγθε ηεο θνηλόηεηαο 

ησλ ζθεπηόκελσλ ζπλαλζξώπσλ καο θαη ζπλερίδεηαη ρξόληα ηώξα ζε 

αξηζκνύο θαη ζπρλόηεηα πνπ μεπεξλνύλ θάζε ζύγρξνλν Έιιελα 

ζπγγξαθέα ή δηαλνεηή. Τν Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε ζην παηξνγνληθό 

ρσξηό ηνπ ηε Μπξηηά πνπ έρσ ηελ βαξηά επζύλε λα εθπξνζσπώ, 

ζεκαηνθύιαθαο ησλ ηεθκεξίσλ ηεο γξαθήο, ηεο δσήο, ηεο ζθέςεο αιιά 

θαη ηεο αληηκεηώπηζεο πνπ είρε από ηνπο εξεπλεηέο θαη ην θνηλό ν 

κεγάινο καο Σπγγξαθέαο, παξαθνινπζεί κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ όιεο 

ηηο επηζηεκνληθέο δξάζεηο γηα ηα κεγάιν καο ζηνραζηή θαη θπζηθά ζέηεη 



 

ζηελ ππεξεζία ηεο έξεπλαο ηα ηεθκήξηα απηά γηα λα θηάλεη ην πλεύκα 

ηνπ Καδαληδάθε πην θνληά ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ παγθόζκηνπ 

πιεζπζκνύ. Σαο θαινύκε λα ην επηζθεθηείηε θαη λα αμηνπνηήζεηε ηνλ 

πινύην ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

     Σήκεξα έρσ ηε ραξά λα παξεπξίζθνκαη κεηά από ηελ ηηκεηηθή 

πξόζθιεζε ησλ νξγαλσηώλ ζε έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθό ζπλέδξην γηα ηε 

πλεπκαηηθή δηάζηαζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

Κξήηε, ζηελ ηζηνξηθή πιένλ Οξζόδνμε Αθαδεκία Κξήηεο ε νπνία 

γηνξηάδεη θέηνο ηνλ κηζό αηώλα πξνζθνξάο ζηελ Πλεπκαηηθόηεηα 

(Θξεζθεπηηθή θαη Κνζκηθή) θαη ηελ Επηζηήκε, έρνληαο βξαβεπζεί γηα ην 

ξόιν ηεο απηό πξόζθαηα από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ. Μεηαθέξσ θαη 

πξνθνξηθά ηα ζεξκά ζπγραξεηήξηα ηνπ Δ.Σ ηνπ Μνπζείνπ γηα ηελ 

βξάβεπζε απηή κε ηηο επρέο γηα ζπλερή θαη αηαιάληεπηε πξνζθνξά ζηνλ 

ηόπν καο. Σπλδηνξγαλσηήο ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ε ζπλνδνηπόξνο καο ζηε 

δηάδνζε ηνπ πλεύκαηνο ηνπ Καδαληδάθε ζε όιν ηνλ θόζκν, Δηεζλήο 

Εηαηξεία Φίισλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, ε νπνία κε άμην ζπληνληζηή ηεο 

ηνλ θίιν Γηώξγν Σηαζηλάθε, έρεη θάλεη ηελ πθήιην, κηθξή πδξόγεην 

ζθαίξα έηνηκε λα γπξίζεη πνιιέο θνξέο θαζνδεγνύκελε από ην ρέξη ηνπ 

ζπγγξαθέα καο. Φέηνο ε Δ.Ε. γηνξηάδεη ηα ηξηάληα ρξόληα πξνζθνξάο. 

Δηπιή είλαη ε ζεκεξηλή γηνξηή ινηπόλ θαη επραξηζηνύκε ηόζν ηνλ Γεληθό 

Δηεπζπληή ηεο ΟΑΚ Δξ Κσλζηαληίλν Ζνξκπά όζν θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Δ.Ε.Φ.Ν.Κ. Γηώξγν Σηαζηλάθε πνπ καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα 

βξηζθόκαζηε καδί ζαο απόςε γηνξηάδνληαο θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο ηα 

35 Χξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε ζηε Μπξηηά. 

Η ηύρε ή αλ ζέιεηε ην πλεύκα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ην έθεξε ώζηε ην 

2018 λα είλαη έηνο ηξηπιήο γηνξηήο. 

     Επραξηζηίεο ζε όινπο ηνπο ζπλέδξνπο γηα ην ρξόλν πνπ βάδνπλ θαη 

ηελ αγάπε ηνπο γηα ην Νίθν Καδαληδάθε θαη ζεξκέο επρέο γηα επηηπρία 

ηνπ Σπλεδξίνπ. 



 

 

 

ΧΑΙΡΔΣΙΜΟ 

Γρ Κωλζηαληίλος Β. Εορκπάς 

Γεληθός Γηεσζσληής ηες ΟΑΚ 

 

 

Μὲ θαροῦν λόγιο, διανοούμενο, γραθιά˙ 

καὶ δὲν εἶμαι ηίποηα ἀπὸ αθηά˙ ηὰ δάτησλά μοσ ὅηαν γράθφ, 

δὲν μελανόνοσνηαι˙ αἱμαηόνοσνηαι. 

Θαρῶ δὲν εἶμαι παρά ηοῦηο: μιὰ ἀπροζκύνηηη υστή! 

 

Νίθνο Καδαληδάθεο 

 

 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη, 

 

     Καιώο επξεζήθακε! Σαο θαισζνξίδσ ζηελ Οξζόδνμν Αθαδεκία 

Κξήηεο θαη ζηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηνπ δηήκεξνπ Σπκπνζίνπ πνπ 

νξγάλσζε ε Γηεζλήο Δηαηξεία Φίισλ Νίθνο Καδαληδάθεο θαη ε 

Αθαδεκία, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φαλίσλ, κε 

ζέκα: «Πνεςμαηικόηηηα – Θπηζκεςηικόηηηα – Καζανηζάκηρ και 

Κπήηη». 

     Αηζζάλνκαη ηδηαίηεξε ραξά πνπ έλαο Ενξκπάο, αξρίδεη έλα ζπλέδξην 

γηα ηνλ Νίθν Καδαληδάθε. Τν επώλπκό κνπ πάληα πξνθαινύζε θαη 

ζπλερίδεη λα πξνθαιεί εξσηήκαηα. Κη γη‟ απηό ρξεηάζζεθε λα αζρνιεζώ 

εληαηηθά θαη επίκνλα κε ηελ ηζηνξία ηνπ, ώζηε λα κελ ληξνπηάδσ ηνλ 

εαπηό κνπ όηαλ κε ξσηνύζαλ εάλ είκαη ζπγγελήο κε ηνλ Αιέμε (sic) 

Ενξκπά. 

     Ο Νίθνο Καδαληδάθεο ππήξμε θαη παξακέλεη „ζεκείνλ 

αληηιεγόκελνλ‟, πνπ κε ηε δσή ηνπ θαη ην έξγν ηνπ εκπλέεη δεκηνπξγηθό 

ιόγν –δηά-ινγν–, όπσο ζα δηαπηζηώζνπκε θαη από ηηο εηζεγήζεηο ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηώλ, πξνο ηνπο νπνίνπο εθθξάδνπκε νιόζεξκεο 

επραξηζηίεο. 

     Ζ Οξζόδνμνο Αθαδεκία Κξήηεο ζπκπιεξώλνληαο ηα 50 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο από ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηεο θαη ησλ 30 εηώλ ηεο 

Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε, ζπλενξηάδνπλ ζήκεξα κε 

θνηλό παξαλνκαζηή ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ 

κεγάινπ ηέθλνπ ηεο Κξήηεο, ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.  

     Τν ηη έρεη επηηεπρζεί κέρξη ζήκεξα δελ είλαη ηεο παξνύζεο ζηηγκήο. 

Δθείλν όκσο πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη νη επραξηζηίεο όισλ πξνο 

ην ακέηξεην πιήζνο ησλ αλζξώπσλ, δώλησλ θαη ηεζλεώησλ, ζηνπο 

νπνίνπο εθθξάδσ θαη από ηε ζέζε απηή επγλσκόλσο νθεηιεηηθέο 

επραξηζηίεο. Φσξίο ηε δηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε δελ ζα κπνξνύζε λα 

επηηεπρζεί ην αλέθηθην! Δπρόκεζα ινηπόλ λα βξίζθνληαη θαη νη δύν 

ενξηάδνληεο θνξείο θαη ζην κέιινλ, ζηελ ππεξεζία ησλ αλαγθώλ ηνπ 



 

ιανύ ηεο Κξήηεο θαη γεληθόηεξα ηνπ Διιεληζκνύ, ηεο Οξζνδνμίαο θαη 

ηεο Οηθνπκέλεο θαη θπζηθά θη εδώ ηζρύεη ε απνζηνιηθή δηαθήξπμε, όηη:  

 

«Πάζα δόζις αγαθή και παν δώρημα ηέλειον άνφθέν εζηι καηαβαίνον από 

ηοσ παηρός ηφν θώηφν» (Ηαθ. 1, 17). 

 

     Αιιά αο επαλέιζνπκε ζην Σπκπόζηό καο. Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα 

ζπδεηήζνπκε θαη λα ζπδεηνύκε πάιηλ θαη πνιιάθηο γηα ηνλ κεγάιν 

θξεηηθό Νίθν Καδαληδάθε; Δγώ έρσ γξήγνξα έμη-επηά ιόγνπο.  

     Ο πρώηος ζα κνπ πείηε όηη αθνύ δελ κπνξέζακε λα θάλνπκε θάηη ζην 

πιαίζην ηνπ Έηνπο Καδαληδάθε ην 2017, ην κεηαθέξακε ην 2018. Μία 

παξόκνηα ζθέςε δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη απνδεθηή από ην Ίδξπκα, σο 

κηκεηηθή δξάζε, αλ ζθεθηεί θαλείο όηη εληόο ηνπ 2018 ππάξρνπλ θη άιιεο 

πνηθίιεο δξάζεηο γηα ην έξγν ηνπ. Ο ιόγνο είλαη άιινο θαη ζα επαλέιζσ 

όκσο ζην ίδην ζέκα. Πηζηεύσ όκσο όηη όζν πεξηζζόηεξν πιεζηάδνπκε ην 

έξγν ηνπ, ηόζν πεξηζζόηεξν ηνλ αλαθαιύπηνπκε, άξα όιν θαη 

πεξηζζόηεξν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα κηιάκε γηα απηόλ, αιιά θαη λα 

εξεπλνύκε ην κεγάιν ηνπ έξγν. 

     Ο δεύηερος ιόγνο είλαη όηη ππάξρνπλ πνιινί Έιιελεο, πνιινί 

ζπκπνιίηεο καο, πνπ παξάγνπλ ηέρλε θαη αξθεηά πεξηζζόηεξνη πνπ 

θαηαλαιώλνπλ ηέρλε. Με ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, γηαηί κε ηε 

δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ όξνπ ε ηέρλε δηαρέεηαη κέζα ζηνλ πνιηηηζκό θαη 

πνιηηηζκό θαηαλαιώλνπκε όινη καο, αξθεί λα κπνξνύκε λα 

αλαθαιύπηνπκε ηα κελύκαηα. Σηνλ «Αιέμε Ενξκπά» π.ρ. εθθξάδνληαη 

όια εθείλα ηα αλαπάληεηα ππαξμηαθά εξσηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ 

αλζξώπηλε ύπαξμε θαη νδεγνύλ ηνπο ήξσεο ζε κηα πξνζπάζεηα βίσζεο 

ηεο αιεζηλήο δσήο. Ζ αξρή θαη ην ηέινο ηεο δσήο, ε γέλλεζε, ν ζάλαηνο, 

ην κπζηήξην ηεο ύπαξμεο, ην αιεζηλό λόεκα ηεο δσήο, αιιά θαη ε ζηάζε 

δσήο ηνπ θάζε ειεύζεξα ζθεπηόκελνπ αλζξώπνπ, ζπλαληώληαη ζην 

θνξπθαίν απηό έξγν ηνπ Κξεηηθνύ ζπγγξαθέα.  

     Σρίηος ιόγνο είλαη όηη ζηελ παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε πξέπεη λα 

βξνύκε έλα δξόκν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη λα βγνύκε από ηελ θξίζε. 

Υπάξρεη ζηηο εκέξεο καο έλα αίηεκα γεληθήο αιιαγήο, εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο, πξνόδνπ, αιιαγήο λννηξνπίαο. Ζ Οξζόδνμνο Αθαδεκία 

Κξήηεο έρεη σο θύξην πξννξηζκό ηεο, λα δηεπθνιύλεη ηε ζπλάληεζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη κε ηνλ ζπλάλζξσπν, ζε κία ηίκηα 

ζπδήηεζε, δειαδή ζηελ από θνηλνύ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο. 

Βαζηδόκελνη ζπλεηδεηά ζηελ νξζόδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε, 

πηζηεύνπκε πσο θάζε βήκα ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηελ αιήζεηα ηνλ θέξλεη 

πην θνληά ζην πεξηβάιινλ εθείλν, όπνπ αληρλεύνπκε ηελ παξνπζία ηνπ 

Θενύ, αλεμάξηεηα από ην βαζκό, ζηνλ νπνίν ζπλεηδεηνπνηείηαη θάζε 

θνξά ην γεγνλόο ηνύην. 

     Σέηαρηος ιόγνο πάξα πνιύ ζεκαληηθόο, ε ηέρλε, θάζε κνξθή ηέρλεο, 

αιιά ν Καδαληδάθεο κάο κηιάεη κε έλα άιιν ηξόπν πιάγηα, δηαγώληα, 

ινμά γηα ηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αιιά θαη ηα κεγάια ζέκαηα ηεο 

δσήο. Δθηνλώλεη ηελ πίεζε θαη «ληύλεη» ηνλ νξζνινγηζκό πνπ είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη σο θνηλσλία θαη σο άηνκα λα αθνινπζνύκε έλα κέξνο ηεο 



 

δσήο καο. Ννκίδσ όκσο πσο ε Κξήηε πξνζθέξεη ζήκεξα θαη θάηη άιιν, 

ρσξίο ακθηβνιία ρξήζηκν γηα ην ζεκεξηλό ζπλέδξηό καο: Πξνζθέξεη, ζε 

κηθξνγξαθία, όιεο ηηο όςεηο εθείλνπ πνπ νλνκάδνπκε «θξίζε ηνπ 

πνιηηηζκνύ». Αλ ζα κπνξνύζακε, θάπσο πξνεπηζηεκνληθά, λα νξίζνπκε 

ηνλ πνιηηηζκό σο ην ζύλνιν ησλ απηνλόεησλ ζηε δσή ελόο ιανύ, ζα 

ήηαλ δπλαηόλ λα πνύκε πσο ε θξίζε εθθξάδεηαη εδώ, σο ξαγδαία 

θαηάξξεπζε πνιιώλ από ηα απηνλόεηα, πνπ απνηεινύζαλ σο ρζεο 

ζηαζεξέο ζσληεηαγκέλες ζηε δωή ηοσ ηόποσ καο.  

     Πέκπηος ιόγνο, είλαη πσο βιέπνπκε σο θνηλσλία ζήκεξα ηα 

ηεθηαηλόκελα. Ο Καδαληδάθεο καο ζπκίδεη όηη αλ ζέινπκε λα 

αλαζεσξήζνπκε ηε ζηάζε καο ζε απηό πνπ βιέπνπκε, ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξήζνπκε ηε ζηάζε καο ως προς ηο πως ηο βιέποσκε. Πξέπεη λα 

αιιάμνπκε ηε λννηξνπία καο γηα ην πσο θαηαλννύκε ηα πξάγκαηα θαη 

ζπκπεξηθεξόκαζηε έλαληη ηνπ θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, ην πσο 

ρξεζηκνπνηνύκε ηε γλώζε θαη ηηο ηθαλόηεηέο καο γηα λα θαηαζηήζνπκε 

βηώζηκε ηελ θνηλσλία καο θαη λα εληζρύζνπκε παληνηνηξόπσο ηε δσή! 

Γελ ζέινπκε άιιν ζθνηαδηζκό… 

     Έθηος ιόγνο, πνπ είλαη πάξα πνιύ θξίζηκνο είλαη όηη έρνπκε ηε 

ζπγθπξία, ηελ ηύρε λα έρνπκε κηα ηόζν κεγάιε θιεξνλνκηά. Ζ Διιάδα 

απνηειεί, είλαη κηα από ηηο πέληε Φώξεο παγθνζκίσο πνπ έρνπλ ην 

κεγαιύηεξν απόζεκα αξραίαο ηέρλεο, κνπζείνπ θαη ηνπνζεζηώλ. 

Ηδηαίηεξα όκσο ζην ρώξν ηεο ινγνηερλίαο είλαη ζεκαληηθό. Δίλαη θαηξόο, 

πέξα από ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνιηηείαο, λα αζρνιεζνύκε κε ηελ 

παξαθκή ηνπ πνιηηηζκνύ. Απηό πξέπεη λα καο αλεζπρεί θαη νθείινπκε λα 

ζηακαηήζνπκε θαη λα αληηζηξέςνπκε, αλ είλαη δπλαηόλ, απηό ην 

θαηλόκελν ηεο παξαθκήο. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαζίζηαηαη αθόκε πην 

πξνθαλήο θαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο εηιηθξηλνύο αλαδήηεζεο ησλ όξσλ 

θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο ζπλερνύο ππνζηήξημεο ηνπ Γηαιόγνπ γηα ην 

κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο. 

     Να δνύκε δύο αθόκε ζεκεία εμίζνπ ζεκαληηθά: α) λα θαηαγγείινπκε 

ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, από όπνηα πιεπξά θη αλ 

πξνέξρεηαη. Ζ άπνςε κνπ είλαη όηη ηνλ Καδαληδάθε ηνλ 

εθκεηαιιεπηήθακε ηόζν πνιύ εκπνξηθά θαη ηνπξηζηηθά, ηνλ ζηύςακε ζαλ 

ην ιεκόλη θαη ην κόλν πνπ θαηαθέξακε ήηαλ κία θαληαζκέλε 

θηλεκαηνγξαθηθή δσή ζηελ νκώλπκε δεκνθηιέζηαηε δηεζλώο ηαηλία 

“Zorba the Greek” (1964), ζε ζελάξην-ζθελνζεζία ηνπ αμέραζηνπ 

Μηράιε Καθνγηάλλε θαη ζε κνπζηθή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε, κε 

πξσηαγσληζηέο ηνπο Άληνλη Κνπίλ, Άιαλ Μπέηηο θαη ηελ Δηξήλε Παππά. 

Άμηνο ν θόπνο ηνπο, ιάζνο απνηέιεζκα, δηόηη ε Κξήηε ηνπ Καδαληδάθε 

δελ είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία.  

     Από ηόηε, ν Ενξκπάο έγηλε ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ ηνπξηζκνύ καο. 

Αθόκα θαη ζήκεξα πνιινί μέλνη πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα πεξηκέλνπλ 

λα ζπλαληήζνπλ –όπσο ζηελ ηαηλία– άληξαθιεο ζαλ ηνλ Ενξκπά, 

αηξόκεηνπο, ιάηξεηο ηεο θύζεο θαη ηνπ έξσηα (απηό ην ηειεπηαίν 

ηδηαίηεξα νη ζθαλδηλαβέο θαη νη γεξκαλίδεο!), απνθαζηζηηθνύο, 

κεξαθιήδεο ζην θαγεηό, ην πνηό, ηνλ ρνξό θαη ην ηξαγνύδη. Τν ίδην 

γίλεηαη θαη ζηηο εκέξεο καο. 



 

     Απηό κόλν αλήζηθν κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί. Υπάξρνπλ ζην έξγν 

αξεηέο πνπ αλαβιύδνπλ αηόθηεο από ηε κεζησκέλε εκπεηξία ηεο 

αιεζηλήο δσήο. Μέζα ζηηο αξάδεο ησλ ζθέςεώλ ηνπ θξύβεηαη έλα 

αμηνδήιεπην ειεύζεξν πλεύκα. Έλαο άλζξσπνο-ιπηξσηήο κε κεγάιε 

θαξδηά, ηόζν θσηεηλή θαη δηαπεξαζηηθή όζν ν ειιεληθόο ήιηνο πνπ 

ζπκππθλώλεη ηελ παξάδνζε, ηα αξώκαηα θαη ηε κνπζηθή κε ην ζαληνύξη 

ηεο Κξήηεο. Φξεηαδόκαζηε θαη ζήκεξα ηνλ ρακέλν κύζν –παξά ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ε 

απνκπζνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ζπγγξαθέα– από κία «ιερή 

παραθροζύνη, από μιάν πίζηη», ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ 

θαηλνύξγην πνιηηηζκό. 

     β) Ζ λέα ηερλνινγία θαη εηδηθά ν θόζκνο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ 

απνγύκλσζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ινγηθή. Τν δηαδίθηπν είλαη έλαο άιινο 

ζύγρξνλνο θίλδπλνο θαθνπνίεζεο ηεο ζθέςεο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. 

Αλ θαη απνηειεί έλα λέν ςεθηαθό θνηλσληθό ρώξν θηιαλαγλσζίαο, 

θηινμελώληαο πνιύκνξθεο θνηλόηεηεο αλαγλσζηώλ, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ σο κνξθή επηθνηλσλίαο αλαγλσζηηθώλ εκπεηξηώλ 

(δηαδηθηπαθέο ιέζρεο αλάγλσζεο, forum θαη blogs), ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε όηη ν ξόινο ηνπ, πνιιέο θνξέο, είλαη ηειείσο αληηπαηδαγσγηθόο. Τα 

θείκελα ηνπ Καδαληδάθε ππξνδνηνύλ ζρόιηα πνπ εθθξάδνπλ άιινηε κηα 

αηζηόδνμε αγσληζηηθή δηάζεζε θαη άιινηε κηα πηθξή δηαπίζησζε ζρεηηθά 

κε ηελ απώιεηα ησλ κε πιηθώλ αμηώλ πνπ αλαδεηθλύνληαη ζην έξγν ηνπ 

Καδαληδάθε. Πηζηεύνπκε όηη ε αλαπαξαγσγή ζξαπζκάησλ θαη 

απνζπαζκάησλ από ηα θείκελα ηνπ Καδαληδάθε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δεκνθηιή ζειίδα ηνπ Facebook είλαη ελδεηθηηθή ησλ ηξόπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο πξνβάιιεηαη θαη πξνσζείηαη ην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα ζηνλ 

δηαδηθηπαθό ρώξν ελ γέλεη.  

     Θα ήζεια λα πξνζζέζσ έλαλ ηειεπηαίν ιόγν. Απηή ηε ζηηγκή 

ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ 

Καδαληδάθε. Απηή ηε ζηηγκή εδώ βξίζθνληαη κόλν νη δύν. Πξέπεη λα 

ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη ηη θσλέο καο. Ζ Διέλε Καδαληδάθε 

δηαηεξνύζε πάληα θαιέο ζρέζεηο κε ην Ίδξπκα, θαζώο επηζθέπηνληαλ ηελ 

Αθαδεκία θαη είρε ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνλ Σεβαζκηώηαην θαη 

κηινύζαλ αξθεηά γηα ην έξγν ηνπ. Υπάξρεη κάιηζηα ην εμήο ηειεγξάθεκα 

ζην αξρείν ηεο Αθαδεκίαο, ην νπνίν εζηάιε ηελ εκέξα ηεο θεδείαο ηεο 

θαη ην νπνίν θαηέιεγε κε ηελ εμήο θξάζε: «…θα ενώζοσμε ηην προζεστή 

μας με εκείνοσς, ποσ θα ικεηεύζοσν ηον θιλάνθρφπο θεό, να προζλάβει 

ζηο θφς ηοσ ελέοσς ηοσ ηην υστή ηης γσναίκας, ποσ ζηάθηκε με αθοζίφζη 

ζηο πλεσρό ηοσ ανθρώποσ, ο οποίορ Τον αναζήηηζε όζον ελάσιζηοι και 

πος ελπίζοςμε πωρ εςλογήθηκε, να θεάηαι ηη δόξα Τος».  

     Δύρνκαη απηό ην Σπκπόζην λα καο βνεζήζεη λα ηνλ ςάμνπκε θη εκείο 

πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε… Δπραξηζηίεο πνιιέο πξνο ηνλ θ. 

Σηαζηλάθε, ηνλ θ. Βνπιγαξάθε γηα ηελ βνήζεηά ηνπ θαη last but not least 

ηελ αζόξπβε, αιιά απνηειεζκαηηθή ζπλεξγάηηδά κνπ θ. Μαξία 

Φαηδεαπνζηόινπ, ε νπνία ηηκήζεθε από ηελ Δηαηξεία θαη έρεη 

εληξπθήζεη πνηθηινηξόπσο ζην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, δίδνληαο 



 

ηελ επθαηξία ζηηο Θενινγηθέο Σρνιέο λα αληηιεθζνύλ ηελ άκεζε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θόζκν.  

 

 Σαο επραξηζηώ! 

  

 

 

 

* 

*   * 
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Γενεύη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε.

Το 2018 η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ), πολιτιστικό σωματείο μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, θα εορτάσει τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της (βλ. συνημμένη αφίσα). 

Τα 8631 μέλη της που διαμένουν σε 129 χώρες στις πέντε ηπείρους εργάζονται ανιδιοτελώς, με σο-
βαρότητα, μακριά από γραφικότητες και κοσμικότητες, να κάνουν γνωστή τη ζωή, το πολυπληθές έργο 
και την επικαιρότητα της σκέψης του μεγάλου Κρητικού.

Με τις πολλαπλές δημοσιεύσεις σε 18 γλώσσες και τις δεκάδες εκδηλώσεις που διοργάνωσε παγκο-
σμίως, πιστή πάντα στο πνεύμα του Καζαντζάκη, θεωρούμε ότι η ΔΕΦΝΚ εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό 
την αποστολή της. Η συνημμένη ενημέρωση θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε περισσότερα για 
τις δραστηριότητές της.

Επιτρέψτε μας να τονίσουμε ότι η ΔΕΦΝΚ, μέσα από αυτή τη δράση της, συμβάλλει αποτελεσματικά 
στην προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού και γενικότερα στην εικόνα της Ελλάδας.

Η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, υποστήριξε πάντοτε, τη ΔΕΦΝΚ. Γι' αυτό το λόγο, η Παγκόσμια 
Γενική Συνέλευσή μας που έλαβε χώρα στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου 
στις 2 Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισε να σας απονείμει μία «Ειδική Διάκριση». Θα έρθουμε σε επαφή με 
την Γραμματεία σας για την απονομή της.

Τέλος, με τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, σας στέλνουμε τις καλύ-
τερες ευχές μας.

ΠΡΟΣ
Τον κ. Κωνσταντίνο Ζορμπά
Γενικό Διευθυντή Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης
Κολυμπάρι, Χανιά
Ελλάδα
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     Το θέμα των σχέσεων του Ν. Καζαντζάκη με την Κρήτη είναι εξαιρετικά μεγάλο 

και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει θέμα πολλών μελετών, με την ποικιλία των 

επιμέρους θεμάτων. 

     Εκ προοιμίου, αποτολμώντας να το προσεγγίσουμε, μπορούμε να αναφέρουμε ότι 

είναι σχέση αγαπητική. 

     Πριν από σαράντα ένα χρόνια, το 1977, στη μελέτη μας για τη λογοτεχνία της 

Κρήτης του 20
ου

 αιώνα, ως τις μέρες εκείνες, με τον τίτλο «Η Νεοκρητική 

Λογοτεχνική Σχολή», μας είχε απασχολήσει η λογοτεχνία της Κρήτης και οι σχέσεις 

της με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος είχαμε θεωρήσει ότι αποτέλεσε το επίκεντρο 

της κίνησης αυτής. 

     Είχαμε, λοιπόν, αφιερώσει τα κεφάλαια, Α΄: Η ίδρυση από τον Νίκο Καζαντζάκη, 

Β΄: Η αγάπη του για την Κρήτη και τους Κρητικούς και Γ΄: Το πνευματικό-

συντροφικό πέρασμά του στην Κρήτη. 

     Όπως είχαμε επισημάνει τότε, η αγαπητική αυτή σχέση του Καζαντζάκη 

εκδηλώθηκε με τρεις μορφές (Σανουδάκης, 43). 

α) Σε κάθε άψυχο ή έμψυχο ή σε κάθε δημιούργημα του ιστορικού βίου (πολιτισμού) 

της Κρήτης 

β) Σε «κάθε τι της Κρήτης, όπως αποκαλύπτεται μέσα στις πολυπληθείς επιστολές 

του» 

γ) Όπως παρουσιάζεται στο συγγραφικό του έργο. 

     Το τελευταίο, το συγγραφικό του έργο, με περιεχόμενο την Κρήτη, ξεκινά, από το 

«Όφις και κρίνο», το 1906, παρμένο από τη θεματογραφία της Κνωσού. Το ίδιο 

συμβαίνει και στα μυθιστορήματά του, όπως τον Καπετάν Μιχάλη, το Θέατρο, τις 

Τερτσίνες, την Οδύσσεια, την Αναφορά στον Γκρέκο, στα Παλάτια της Κνωσού κ.ά. 

     Θα προσθέταμε τον εμπλουτισμό της γλώσσας του, με λέξεις της κρητικής 

διαλέκτου, όπως διαφαίνεται στις επιστολές του προς τον Πρεβελάκη και τη συλλογή 

λέξεων της κρητικής διαλέκτου που επιχειρεί, περιερχόμενος και την Κρήτη. 

     Δυο θέματα, εξ όλων, θα μας απασχολήσουν. Το πρώτο είναι, όπως αναφέρθηκε, 

«το πνευματικό-συντροφικό πέρασμα του Ν. Καζαντζάκη» στην Κρήτη και η σχέση 

του ειδικότερα, όπως το έχουμε αποκαλέσει, με «το Λογοτεχνικό Ηράκλειο του 

Μεσοπολέμου». Το δεύτερο θέμα είναι, όχι μόνο η σχέση του, αλλά και τι έλεγε ο 

ίδιος για την Κρήτη, που ερμηνεύει και το ποιο ήταν το βασικό υπόβαθρο των 

συγγραφικών και λοιπών ενεργειών του για το νησί. 

     Στο πνευματικό πέρασμά του στην Κρήτη, σταθμός ήταν, εξ αρχής, ως αφορμή, η 

γνωριμία με την οικογένεια Αλεξίου, με επίκεντρο τον ίδιο τον Καζαντζάκη. 



 

     Έτσι, στα πρώτα του βήματα στο νησί, γράφει τα πρωτόλεια έργα του «Όφις και 

Κρίνο» (1906), «Ξημερώνει» (1907), θεατρικό έργο, «Θυσία», με τα αρχικά Ν.Κ. και 

η «Ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος» (Νουμάς, αρ. 347, 7 του Θεριστή, 1909). 

     Ταυτοχρόνως, γίνεται ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Δημοτικιστών Χανίων «Ο 

Σολωμός» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ιδρύθηκε στις 28 

Φεβρουαρίου 1909. 

     Επειδή υπήρχαν διαφωνίες στον Σύλλογο, κατέβηκε στο Ηράκλειο από την 

Αθήνα ο Δημήτρης Ταγκόπουλος, διευθυντής του π. «Νουμά», τον ίδιο χρόνο και με 

νέους ανθρώπους ιδρύσανε σύλλογο δημοτικιστών Ηρακλείου «Ο Σολωμός», του 

οποίου Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ν. Καζαντζάκης. 

     Νέος σταθμός της πορείας του στο νησί ήταν το 1912, όταν, όπως γράφαμε, «στο 

χωριό των Αλεξίου, Κράσι, ριζίτικο στη Λασιθιώτικη Μαδάρα, έγινε μια 

καταπληκτική φιλική συντροφιά, σαν σεμινάριο “MAISON DE CREATION” των 

σοσιαλιστικών χωρών, που αποτελούνταν από τα δυνατότερα ονόματα της 

Λογοτεχνίας μας: Ν. Καζαντζάκης, Γαλάτεια Αλεξίου, Μάρκος Αυγέρης, Κώστας 

Βάρναλης, Έλλη Αλεξίου, Λεφτέρης Αλεξίου (Σανουδάκης, 50). 

     Είναι χαρακτηριστικά όσα γράφει η Έλλη Αλεξίου για την παρέα εκείνη: «Όλοι 

γράφανε. Όλοι μεταφράζανε μεγάλους. Όλοι διαβάζανε εκ περιτροπής τα έργα τους» 

(Αλεξίου, 66). 

     Το 1924 τον συναντούμε στο Ηράκλειο να αναμειγνύεται στο κίνημα με τους 

εφέδρους πολεμιστές και κομμουνιστές. 

     Είναι χαρακτηριστικά όσα γράφει πάλι η Έλλη Αλεξίου: «Στο Ηράκλειο το 1924-

25 είναι καιρός που βρίσκεται κάτω από τον επαναστατικό αναβρασμό… Τότε στο 

Ηράκλειο κυνηγήθηκε από την αστυνομία, πιάστηκε κι οδηγήθηκε στον ανακριτή» 

(Αλεξίου, 296-297). 

     Φεύγοντας, όμως, ο Καζαντζάκης από την Κρήτη για την Αθήνα, άφησε 

ολόκληρο φυτώριο λογοτεχνών, σπάνιο φαινόμενο σε συγγραφείς, που δεν το 

παράτησε στην τύχη του, αλλά φρόντιζε γι’ αυτό. 

     Στην Αθήνα, δημιούργησε παρέες με Κρητικούς, φίλους παλαιούς και νέους, 

όπως φαίνεται από τις επιστολές του προς τον Π. Πρεβελάκη, την Έλλη Αλεξίου, τον 

Μηνά Δημάκη, ειδικά το 1944, κατ’ αρχήν στο σπίτι της οικογένειας Αγογλωσσάκη 

και, εν συνεχεία, στο σπίτι της Τέας Ανεμογιάννη (Αλεξίου, 305, Δημάκης, 62-63). 

Όταν του εδίδετο, όμως, η ευκαιρία επισκεπτόταν την Κρήτη και τους φίλους του σ’ 

αυτήν ή γνωριζότανε με νέους που είχαν πνευματικές ανησυχίες. Χαρακτηριστική 

είναι η επίσκεψή του στην Κρήτη, την άνοιξη του 1940, όπως την περιγράφει ο 

Μηνάς Δημάκης: «Φθάνοντας εκεί ο Καζαντζάκης μας έστειλε ένα μήνυμα, στους 

φίλους του Ηρακλείου, και μας προσκαλούσε να πάμε να τον βρούμε στους 

Βαρβάρους… Μαζευτήκαμε, λοιπόν, εκείνο το ανοιξιάτικο βραδινό, οι φίλοι, με τον 

Αλεξίου επικεφαλής και ξεκινήσαμε, δυο αυτοκίνητα, για τους Βαρβάρους» 

(Δημάκης, 58). 

     Και, όπως είναι γνωστό, οι παρέες γράφουν ιστορία. Το φυτώριο των νέων 

λογοτεχνών, του οποίου επίκεντρο ήταν ο Καζαντζάκης, θα δημιουργήσει, τη 



 

δεκαετία 1930-1940, εκείνο που ονομάσαμε «Λογοτεχνικό Ηράκλειο του 

Μεσοπολέμου», που είχε δυο κέντρα. 

     Το πρώτο κέντρο ήταν η λεγόμενη «Πνευματική Κοινότης». Όπως σημειώναμε, 

«από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 σπέρνεται η ιδέα να μαζευτούν όλοι που 

έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα και να κάνουν μια ομάδα που ήταν μωσαϊκό 

επαγγελμάτων» (Σανουδάκης, 67). 

     Ήταν ένα πατάρι στην οδό Μαρτύρων του Ηρακλείου, «στολισμένο με έργα 

τέχνης, όπου κάθε Κυριακή πρωί αναλύονταν λογοτεχνικά περιοδικά, ντόπια και 

ξένα (Η Έλλη Αλεξίου ανέλυε π.χ. τη “MONDE” (Σανουδάκης, 68). 

     Το πατάρι της «Πνευματικής Κοινότητος», έκλεισε σύντομα, αλλά 

δημιουργήθηκε το άλλο κέντρο, το λεγόμενο «Στούντιο», από το 1934 έως το 1940. 

Ήταν το Γραφείο του Λεφτέρη Αλεξίου, μέσα από το οποίο ξεπήδησαν δεκάδες 

λογοτέχνες, με σπουδαιότερους τον Μηνά Δημάκη και τον Άρη Δικταίο. 

Κυκλοφόρησαν, επίσης, περιοδικά, όπως οι «Κρητικές Σελίδες» της Θάλειας 

Καλλιγιάννη, λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, όπως «Τα Φύλλα Τέχνης» του 

Μηνά Δημάκη, οι «Δώδεκα εφιαλτικές βινιέτες» του Άρη Δικταίου κ.ά. 

     Τοιουτοτρόπως, εκτός από το «Λογοτεχνικό Ηράκλειο του Μεσοπολέμου» 

δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο σε όλη την Κρήτη πνευματική κίνηση, με 

σπουδαίους λογοτέχνες, όπως η Λιλή Ζωγράφου, ο Π. Πρεβελάκης, η οικογένεια 

Αλεξίου, ο Θέμος Κορνάρος, η Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, το ζεύγος Καψωμένου 

Γεώργιος και Αρτεμισία, η Κατίνα Παΐζη, η Βικτωρία Θεοδώρου και τόσοι άλλοι. 

Μια παράδοση παγκρήτια, που συνεχίζεται με τους νεότερους ως τις μέρες μας. 

     Τέλος, δεν μπορούμε να μην μνημονεύσουμε την περιήγηση Καζαντζάκη στην 

Κρήτη το 1945, συντροφιά με τον Γιάννη Κακριδή, Γιάννη Καλλιτσουνάκη και τον 

φωτογράφο Κουτουλάκη, περιοδεία στα χωριά και τις πόλεις για την καταγραφή των 

γερμανικών ωμοτήτων στο νησί. 

     Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι το τι λέει αγαπητικά ο ίδιος ο 

Καζαντζάκης για τη σχέση του με την Κρήτη. 

     Η αγαπητική σχέση αυτή, όπως θα λέγαμε, εμφαίνεται στην πνευματική υποδομή 

των έργων του, αλλά και στις επιστολές του και στις συνεντεύξεις του, στις 

ομολογίες του. Θα αρκεσθούμε, επιλεκτικά, στην «Οδύσσεια» και την «Αναφορά 

στον Γκρέκο». 

α) Στην «Οδύσσεια» ο Καζαντζάκης έχει αφιερώσει στην Κρήτη τις Ραψωδίες Ε΄: (Ο 

Οδυσσέας στην Κρήτη), Ζ΄: (το ταυρικό όργιο), Η΄: (η συνωμοσία για να κάψει το 

παλάτι της Κνωσού) και μέρος της Θ΄: (το κάψιμο του ανακτόρου και η φυγή). 

     Είναι εξαιρετικοί οι στίχοι στην Ε΄ Ραψωδία, 355-360. Θα αρκεσθούμε μόνο σε 

μερικούς, που αποτελούν ύμνο για το νησί. 

“Όλη ’ναι η θάλασσα αργαλιός, κι η Κρήτη κάθεται και υφαίνει˙ 

χαρά στα μάτια, αδέρφια, που αξιωθούν στο πέλαο να τη δούνε! 

Αν είσαι μαραζάρης, ξεπετάς, αν είσαι οκνός θεριεύεις, 

κι αν πέσαν συφορές απάνω σου ξεφεγγαρίζει ο νους σου.” 

β) Η «Αναφορά στον Γκρέκο» είναι το οδοιπορικό Καζαντζάκη στη ζωή και το έργο 

του. 



 

     Ήδη, από την αρχή κιόλας κρατά όλη την Κρήτη στη χούφτα του: «Σφίγγω 

ήσυχα, πονετικά, ένα σβώλο κρητικό χώμα στη φούχτα μου˙ το κρατούσα το χώμα 

ετούτο πάντα μαζί μου, σε όλες μου τις περιπλάνεσες και στις μεγάλες μου αγωνίες 

το ’σφιγγα μέσα στη φούχτα μου κι έπαιρνα δύναμη, δύναμη μεγάλη, σα να ’σφιγγα 

το χέρι φίλου αγαπημένου» (Αναφορά, 18). 

     Από το Α΄ κεφάλαιο, μέχρι το ΙΔ΄ και στη σελίδα 158 είναι γεμάτη η Αναφορά με 

μνήμες και καημούς. Και όλα δοσμένα με πολλή αγάπη. Και ξανά στο ΙΣΤ, 

«Επιστροφή στην Κρήτη-Κνωσός», όπου «κίνησα για άλλο εγώ προσκύνημα, για να 

χαιρετήσω την άγια Κρήτη» (Αναφορά, 176). 

     Το ΚΒ΄ κεφάλαιο είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην Κρήτη και στο ΚΗ΄ «η 

επιστροφή του Ασώτου» είναι εμφανής η νοσταλγία του να επιστρέψει στο νησί, του 

οποίου θεωρεί ότι είναι άσωτος γιος. 

     Σε διάφορα σημεία της Αναφοράς είναι χαρακτηριστικές οι αγαπητικές σχέσεις 

του με την Κρήτη: «Γύρισα», λέει, «στην πατρική γης ν’ αντικρύσω τα βουνά μας, να 

δω τους γέρους πολεμάρχους με τις γερτές φεσάρες, με το φαρδύ γέλιο, ν’ ακούσω 

πάλι για λευτεριά και πολέμους, να πατήσω την πατρική γης να πάρω δύναμη». Στην 

Κνωσό, μπροστά στις τοιχογραφίες, εξομολογείται: «μετουσίωνα κι εγώ το χώμα της 

Κρήτης σε φτερούγα». 

     Ένα χρόνο πριν από τον θάνατό του, μάλιστα, στις 28 Ιουνίου 1956, στη Βιέννη, 

κατά την απονομή του βραβείου Ειρήνης, διερωτήθηκε: «Είμαι άξιος να δεχτώ ένα 

τέτοιο μεροκάματο; Την πρώτη στιγμή δίστασα και τέλος μονάχα εξ ονόματος της 

Κρήτης, της πατρίδας μου, θεώρησα πως μπορώ να δεχτώ μια τέτοια τιμή». 

     Τελευταίο θέμα, που θα μας απασχολήσει, πολυσυζητημένο, είναι η «Κρητική 

Ματιά» του, που αναλυτικά αναφέρεται στο ΛΑ΄ κεφάλαιο της Αναφοράς του. 

Όπως, λέει, μάλιστα, την εμπνεύστηκε στα ταυροκαθάψια της Κνωσού, στον τρόπο 

που ο Κρητικός αντίκριζε τον ταύρο. 

     Ας προσεγγίσουμε, λοιπόν, το θέμα της Κρητικής ματιάς, με τη διπλή ιδιότητα, τη 

φιλολογική, μη απεκδυόμενοι τη θεολογική.  

     Ορισμένοι τη θεωρούν ότι έχει σχέση με τον πολιτισμό της Κρήτης, άλλοι ότι «ο 

αγώνας του Καζαντζάκη οδηγεί στην κορυφή. Την κορυφή, όμως, αυτή την ονομάζει 

εξ αρχής αυθαίρετα «κρητική ματιά» (Μιχαηλίδης, 90). 

     Επίσης, άλλος αναφέρει ότι «να κοιτάζει κανείς την Άβυσσο χωρίς ελπίδα και 

χωρίς φόβο στην άκρα του γκρεμού, το αποκαλεί ο Καζαντζάκης “Κρητική ματιά”» 

(Κουμάκης, 75). 

     Ας σταχυολογήσουμε, όμως, το τι λέει ο ίδιος ο Καζαντζάκης και ας 

επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε, ερμηνευτικά. 

     Στην «Ασκητική» γράφει ότι «χρέος σου, ήσυχα, χωρίς ελπίδα, με γενναιότητα να 

βάνεις πλώρη κατά την άβυσσο» (Ασκητική, 25). 

     Στην εισαγωγή της Αναφοράς, επαναλαμβάνει ότι «ο αγώνας της ζωής ν’ ανεβεί 

από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι να φτάσει στην κορφή, που αυθαίρετα ονομάτισα 

Κρητική ματιά» (Αναφορά, 15). 

     Στο ΛΑ΄ κεφάλαιο, που ολόκληρο το επιγράφει «Κρητική ματιά», αναφερόμενος 

στον Οδυσσέα, επαναλαμβάνει ότι «πρέπει με τέτοια μάτια να κοιτάζει την άβυσσο˙ 



 

χωρίς ελπίδα και φόβο, μα και χωρίς αναίδεια˙ όρθιος στην άκρα του γκρεμού» 

(Αναφορά, 586). 

     Κάνοντας αποστροφή στον εαυτό του, συνεχίζει ότι «μα τώρα στα γεράματα, 

στέκουμαι ομπρός στην άβυσσο ήσυχα, άφοβα, δε φεύγω πια, δεν εξευτελίζομαι» 

(Αναφορά, 587). 

     Όλα όσα αναφέρει απλώς για τον αγώνα τον δικό του και των άλλων είναι 

κατανοητά. Το ζητούμενο, όμως, είναι τι εννοεί με τη λέξη άβυσσος. Για να 

επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το νοούμενο της έννοιας άβυσσος, κρίνουμε 

απαραίτητο να συνδυάσουμε την «Κρητική ματιά» με την παράλληλη έννοιά του, 

την ελευθερία. 

     Όχι, απλώς, εκείνη του Ινδού φιλοσόφου, την ερανισθείσα και γραμμένη στο 

επίγραμμα του τάφου του, που καταλήγει «είμαι ελεύθερος». 

     Γράφοντας στον Πρεβελάκη, πηγαίνει πιο πέρα, κάνει λόγο πως «ο πιο αψηλός 

άθλος του ανθρώπου είναι η λύτρωση από τη λευτεριά» (Πρεβελάκης, 109). 

     Στην Ασκητική, επίσης, προχωρεί, θα λέγαμε υπερρεαλιστικά, σε μια ελευθερία 

δίχως όρια, σε μια ελευθερία λυτρωμένη κι από τη λευτεριά (Ασκητική, 93). 

     Το ίδιο και στην Οδύσσεια: «Κι ορθός μες στον αγέρα πηδάει και λευτερώθη από 

το κλουβί, τη λευτεριά του» (Οδύσσεια, Ω΄, 1391-1393). 

     Στον Ζορμπά θα πάει ακόμα μακρύτερα: «Λυτρωμένοι κι από τη λευτεριά˙ πιο 

πέρα» (Ζορμπάς, 486). Δηλαδή, πιο πέρα κι από τη λευτεριά, να απελευθερωθεί, 

δηλαδή, από την ελευθερία της ελευθερίας. 

     Επιπροσθέτως, θα αναφέρουμε μια απλή έκφραση που ακούγεται από τους 

απλούς ανθρώπους του λαού, που λέει «άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου», την οποία 

ο Καζαντζάκης διατυπώνει στην Αναφορά ως «τίποτα δεν υπάρχει τόσο να μοιάζει 

με το Θεό όσο η ψυχή του ανθρώπου» (Αναφορά, 428) και αλλού ότι «άβυσσος η 

καρδιά του ανθρώπου». 

     Φυσικώ τω λόγω, οφείλουμε να αποδεχθούμε το ότι ο Καζαντζάκης δεν 

αναφέρεται στο «χάος», το άπειρο, την κοσμική άβυσσο, γιατί δεν έχει πρόθεση να 

διδάξει κοσμογραφία και αστρονομία. Ευλόγως συνάγεται ότι εννοεί εδώ το 

ανερμήνευτο και ακατάληπτο, το ακατανόητο. 

     Τίθεται, λοιπόν, το λογικό ερώτημα, μήπως η Άβυσσος του Καζαντζάκη, καθώς 

και το «πιο πέρα», η αναζήτηση μιας ελευθερίας, απελευθερωμένης από την 

ελευθερία, έχει να κάνει με έννοιες και θέματα πέρα από τα «Φυσικά» του 

Αριστοτέλη, δηλαδή τα «Μετά τα Φυσικά». 

     Πολύ νωρίς, το 1957, στο πρόβλημα της ταφής του Καζαντζάκη, με τις σχετικές 

αντιδράσεις της εποχής, όταν το σκήνωμά του παρέμενε σε θάλαμο του νοσοκομείου 

Αθηνών, τότε ο αγωνιστής της Ελευθερίας και Αγάπης, ο παπα-Γιώργης 

Πυρουνάκης, επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σπυρίδωνα. 

     Του πρότεινε, λοιπόν, λόγω των αντιδράσεων, να ταφεί ο Καζαντζάκης στην 

ημιαυτόνομο Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία άνηκε, καθώς η Κρήτη υπάγεται στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και λόγω του ελεύθερου και δημοκρατικού των 

Κρητικών, ώστε να παύσει ο θόρυβος. Στον διάλογο που διαμείφθηκε μεταξύ τους 

και στις σχετικές ερωτήσεις του Αρχιεπισκόπου, ο Πυρουνάκης, πρωτοποριακά και 



 

πολύ νωρίς, δίδει τη διαβεβαίωσή του για τη θρησκευτικότητα του Καζαντζάκη. Ο 

Αρχιεπίσκοπος τον ερωτά: 

– Έχεις διαβάσει τα βιβλία του; 

Απάντησα: – Όλα. 

– Και δεν τον βρήκες άθεο;  

– Το αντίθετο. Γι’ αυτό θέλησα να σας προβληματίσω.    

     Και επιπροσθέτως, πάλι πρωτοποριακά, ο Πυρουνάκης, στις 16-11-1986, στη 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, σε σχετικό συνέδριο, μίλησε με 

αποδεικτικό, θεολογικό λόγο, με θέμα «Ο ένθεος Καζαντζάκης». Ερμήνευσε, επίσης, 

ότι ο Καζαντζάκης «στις αναζητήσεις του στέκεται σε πολλά πρόσωπα και ιδέες και 

θρησκείες˙ ενθουσιάζεται και τα παρουσιάζει και πάει παρακάτω, έστω κι αν τα 

καινούρια που βρίσκει είναι αντίθετα» (Πυρουνάκης, π. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, αρ. Β΄/26, 

σ. 560). 

     Μα, και η ταπεινότητά μου, στη μελέτη, δημοσιευμένη το 2014 στο π. 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, με θέμα «“Ο τελευταίος 

Πειρασμός” του Ν. Καζαντζάκη ως ξάφνιασμα», πρωτόγνωρα διατυπώσαμε την 

άποψη ότι ο Καζαντζάκης, χρησιμοποιώντας τη διδακτική μέθοδο των Απόκρυφων 

Ευαγγελίων και τα «Γεροντικά» των ασκητών της Ορθοδοξίας, ορθοτομεί, περί του 

Ιησού, τον λόγον της αληθείας, στο μυθιστόρημά του. 

     Ας δούμε, όμως, τι λέει ο ίδιος ο Καζαντζάκης: 

     Στο ΛΑ΄ κεφάλαιο «Κρητική ματιά» της Αναφοράς, διερωτάται, μεταφυσικά: «Τι 

’ναι Θεός – η ανωτάτη χίμαιρα ή η ανώτατη ελπίδα ή ανώτατη Αβεβαιότητα; Χρόνια 

πολλά αγωνιζόμουν, δεν μπορούσα να πάρω απόφαση ή τι απάντηση να δώσω στο 

τραγικό ερώτημα» (Αναφορά, 580). 

     Στο ίδιο κεφάλαιο, αποκαλυπτικά, δίδει την απάντηση για την «Κρητική ματιά», 

δηλαδή τον αγώνα του για να αντικρίσει την άβυσσο. «Τι αγωνία να κυνηγάς τον 

Θεό… Έπαιρνα ένα δρόμο, στην άκρα του πάλι, άβυσσος˙ γύριζα τρομαγμένος πίσω, 

έπαιρνα άλλο δρόμο, στην άκρα του πάλι˙ άβυσσος.  Όλοι οι δρόμοι του νου έφερναν 

στην άβυσσο» (Αναφορά, 587). 

     Σημειολογικά διαπιστώνουμε ότι ο νοησιαρχικός αγώνας του ήταν τριπλός και 

ότι, επίσης, ταύτιζε καθαρά, ερμηνευτικά, την άβυσσο με το ακατάληπτο, 

ανερμήνευτο και άπειρον του Θεού. 

     Ως προς την Ελευθερία, που πορεύεται πιο πέρα από την ελευθερία, με την οποία 

παλεύει, είναι η κατάσταση για να προσεγγίσει την άβυσσο, το απερινόητον του 

Θεού, θα προσθέταμε ότι προσεγγίζει τη θεολογική άποψη της καθ’ ημάς Ανατολής. 

Ότι, δηλαδή, «Χριστός ημάς ηλευθέρωσε» (Γαλάτας, 5,1), που είναι και ο «εν 

νεκροίς ελεύθερος», ο κατ’ εξοχήν ελεύθερος. Μάλιστα, εκτός από τη βυζαντινή 

υμνολογία και θεολογία, σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη υπάρχουν περισσότερα 

από είκοσι οκτώ εδάφια περί ελευθερίας. 

     Γιατί, κατά την Ορθόδοξη Θεολογία, και μάλιστα κατά τον παπα-Πυρουνάκη, ο 

Ιησούς ήρθε, κατ’ εξοχήν, εξ αγάπης, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την πτώση, 

τη μαγεία και τις προκαταλήψεις. Πλάστηκε, εξ απείρου αγάπης, από τον Θεό, τόσο 



 

ελεύθερος ώστε να μπορεί να αρνηθεί, αν το θελήσει και τον ίδιο τον Δημιουργό του, 

να ισχυρίζεται πως δεν τον πιστεύει. 

     Στην έννοια αυτή, της χωρίς όρια ελευθερίας του ανθρώπου, της ελευθερίας του 

να ενεργεί πιο πέρα από την ελευθερία, ο άνθρωπος μπορεί ελεύθερα, αυτεξουσίως, 

να λέει στον Θεό ότι δεν υπάρχει, να τον αρνείται. Τόσο, θα τολμούσαμε να πούμε, 

αναρχικά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος. 

     Το ότι, λοιπόν, η Κρητική ματιά, το κοίταγμα προς την Άβυσσο του Καζαντζάκη 

είναι αγώνας πιο πέρα από την επίγεια ελευθερία του, δοσμένη άνωθεν, ομολογείται, 

καθαρά πλέον, στον Επίλογο της Αναφοράς στον Γκρέκο. 

     Στον Επίλογο του επιλόγου της ζωής του, όπως θα έλεγε, πιθανόν και ο      

Καζαντζάκης, στην κατακλείδα των γραπτών του, αποκαλύπτει το πότε θα γνωρίσει 

την άβυσσο, δηλαδή τον Θεό. 

     Γέρων, πλέον, ο Καζαντζάκης, προαισθανόμενος το τέλος, αναφέρει στον γέροντα 

παππού Γκρέκο ότι θα ξαπλώσει δίπλα του και, κατά λέξη, «να γίνω χώμα σου, να 

περιμένουμε μαζί κι οι δυο τη Δευτέρα Παρουσία» (Αναφορά, 617). 

     Αφήνει να εννοηθεί, σε σχήμα ελλειπτικό, κατά το νοούμενον, ότι τοιουτοτρόπως, 

κατά τη Δευτέρα Παρουσία, θα ορά, ενώπιος ενωπίω, πρόσωπο με πρόσωπο, τον ίδιο 

τον Θεό. 

     Τότε θα έχει υπερβεί την επίγεια σχετική ελευθερία του και, κατά χάριν, 

απολύτως ελεύθερος, θα γνωρίσει τον «απερινόητον», τον άπειρον, την Άβυσσον, 

όπως έγραφε, δηλαδή τον Θεόν, τον κατ’ εξοχήν ελεύθερον. Τον απολύτως 

ελεύθερον. 

     Έχομε, λοιπόν, ενώπιόν μας μια εκπλήσσουσα ομολογία πίστεως, την οποία σε 

σχήμα κύκλου κλείνει και που είχε προαναγγείλει ως Moto στην Αναφορά. 

Α: Δοξάρι είμαι στα χέρια σου Κύριε˙ τέντωσέ με, αλλιώς θα σαπίσω. 

Β: Μη με παρατεντώσεις, Κύριε˙ θα σπάσω. 

Γ: Τέντωσέ με, Κύριε, κι ας σπάσω. 

     Και εδώ, στο Moto, σημειολογικά, τρεις φορές, θα λέγαμε αγιοτριαδικά, 

επικαλείται τον Θεό, όπως και στην τριαδική ομολογία της ταύτισης της Αβύσσου με 

τον Θεό. 

     Και είναι σημαντικό, ας  επιτραπεί η ασεβής σύγκριση, ότι ο Απόστολος Πέτρος, 

αν και έζησε τρία χρόνια κοντά στον Χριστό, όμως «τρις ηρνήσατο». 

     Ο Καζαντζάκης, ο οποίος «Θεόν πώποτε εώρακε», τριαδικά τον ομολόγησε στην 

Αναφορά του ή μάλλον πλειστάκις τον ομολόγησε στο έργο του. 

     Δικαίως, λοιπόν, στην προσέγγισή μας, στον «Τελευταίο Πειρασμό», το 2014, 

αποκαλέσαμε τον Καζαντζάκη ως τον πραγματικό άγιο των Γραμμάτων μας, άγιον 

λόγου και βίου, περισσότερο και από τον Παπαδιαμάντη, τον οποίο, επίσης, τιμούμε 

και γεραίρομεν. 

     Ο Γκαίτε, στο έργο του «Φάουστ» (μετ. Κ. Χατζόπουλου, σ. 125, Αθήνα 1966
5
) 

έχει τον ομώνυμο ήρωά του να λέει στη Μαργαρίτα: «Ποιος, καλή μου, θα τολμήσει 

να πει πως στο Θεό πιστεύει; Είτε παπάδες ή σοφούς ρωτήσει, η απόκρισή τους θα 

’ναι μόνο χλεύη στο ρώτημά του». 



 

     Ο Καζαντζάκης, όμως, τολμά και κλείνει το κεφάλαιο της ζωής και του έργου του 

με την ομολογία της αναμονής της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή, με το δικό του, σε 

σχήμα εννοούμενου, “προσδοκώ Ανάσταση νεκρών”, του Συμβόλου της Πίστεως, με 

την οποία Ανάσταση, κατά την καθ’ ημάς Ανατολή, θα έρθει η ζωή του μέλλοντος 

αιώνος, της αιώνιας ελευθερίας του ανθρώπου, που ο ίδιος αναζητούσε διά βίου. 
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Το αγωνιστικό πνεύμα στο έργο και τη ζωή τοσ Νίκοσ Καζαντζάκη 

 

 

 

     Σε απηνύο πνπ είραλ έπαξζε γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο, ν Bernard Shaw, έλαο από ηνπο επθπέζηεξνπο αλζξώπνπο πνπ 

γελλήζεθαλ πνηέ ζηνλ πιαλήηε καο, απαληνύζε κε ηε γλσζηή ηνπ δηαηύπσζε: 

«αςηόρ πος μποπεί κάνει, αςηόρ πος δεν μποπεί διδάζκει». Υπάξρεη ινηπόλ ν 

δξόκνο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν δξόκνο ηεο πξάμεο θαη ηεο δξάζεο, 

πνπ ππεξέρεη θαηά ηνλ Bernard Shaw. Βεβαίσο θαη ε θνηλσληθή θαη ε ηζηνξηθή 

αμηνιόγεζε δίλνπλ ηελ πξνηεξαηόηεηα, ην πξνβάδηζκα ζηε δξάζε θαη ηελ πξάμε 

θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηεο δξάζεο θαη ηεο πξάμεο. 
     Πάλσ ζε απηέο ηηο ζθέςεηο κπνξνύκε πηζηεύσ λα ζηεξίμνπκε ηε δηεξεύλεζε 

ηεο πνιύπινθεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, πνπ αλήθεη ζε πνιινύο 

ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Ο Νίθνο Καδαληδάθεο είλαη πεδνγξάθνο, 

κπζηζηνξηνγξάθνο, αλήθεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πνίεζεο κε ην έπνο ηνπ Οδύζζεηα 

θαη ηνλ αγσληδόκελν κέρξη ηειηθήο πηώζεσο Οδπζζέα ηνπ, άιισζηε ζεσξνύζε ηνλ 

εαπηό ηνπ πνηεηή, όπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηα δνθίκηά ηνπ, αιιά 

θαη ηα ηαμηδησηηθά ηνπ πνπ απνηεινύλ θαζαξέο παλεπηζηεκηαθέο αλαιύζεηο θαη 

νκηιίεο. Δίλαη ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο, δεκνζηνγξάθνο, κεηαθξαζηήο, αιιά αλήθεη 

βέβαηα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξάμεο. 
     Αο κελ μερλνύκε όηη ν Καδαληδάθεο αθνινπζεί ην καξηπξηθό δξόκν ελόο 

αγσληδόκελνπ θαη πνιηηεπόκελνπ ζπγγξαθέα. Έγηλε ππνπξγόο. Έγηλε δηεπζπληήο 

ππνπξγείνπ θαη κεηέθεξε ηνλ θηλδπλεύνληα ειιεληζκό ηνπ Καπθάζνπ πίζσ ζηελ 

παηξίδα. Δίλαη απηόο πνπ καδί κε ηνλ Καθξηδή θαη ηνλ Καιιηηζνπλάθε δηεξεύλεζε 

θαη θαηέγξαςε ηα κεγάια εγθιήκαηα θαη ηηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο ησλ λαδί ζηελ 

Κξήηε γηα ηηο απνδεκηώζεηο πνπ αθόκε πεξηκέλνπκε. Αθόκε, αθόκε ν 

Καδαληδάθεο ίδξπζε έλα ζνζηαιηζηηθό θίλεκα. 
     Ο ίδηνο ν Καδαληδάθεο πξνζδηνξίδεη επηγξακκαηηθά ζηηο επηζηνιέο ηνπ πξνο ηε 

Γαιάηεηα ηε ζρέζε ζεσξίαο θαη πξάμεο: «...η θευπία έσει αξία μονάσα υρ 

πποεηοιμαζία. Ο αγώναρ ο κπίζιμορ, είναι η ππάξη». Σε κηα άιιε δηθή ηνπ, 

απζεληηθή δειαδή καξηπξία, καο ιέεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ: «με θευπούν λόγιο, 

διανοούμενο, γπαθιά. Και δεν είμαι ηίποηα από αςηά. Τα δάσηςλά μος όηαν γπάθυ 

δεν μελανώνονηαι, αιμαηώνονηαι. Θαππώ δεν είμαι παπά μια απποζκύνηηη τςσή». 
     Δδώ, πηζηεύσ, ζηα ιόγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Καδαληδάθε ζεκειηώλεηαη ην 

αθαηαλίθεην αγσληζηηθό πλεύκα πνπ δηαηξέρεη όιε ηνπ ηε δσή θαη όιν ηνπ ην 

έξγν. Μηα απξνζθύλεηε ςπρή αγσλίδεηαη αζηακάηεηα θαη πηζηεύεη πεξηζζόηεξν 

ζηνλ αγώλα θαη ζην ηαμίδη, όπσο θαη ν πνηεηήο, παξά ζην θηάζηκν ζηελ Ηζάθε. 

Σηελ Αζθεηηθή καο ιέεη ν Καδαληδάθεο όηη ε αλσηάηε αξεηή δελ είλαη λα είζαη 



 

ειεύζεξνο παξά λα κάρεζαη γηα ηελ ειεπζεξία. Πνηεηέο ζπνπδαίνπο είρακε 

πάληνηε από ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ. Γελ πηζηεύακε όκσο όηη έλαο Έιιελαο 

ινγνηέρλεο ζα έγξαθε πεδό ιόγν ζηε γιώζζα ελόο αλάδειθνπ έζλνπο όπσο έρεη 

ιερζεί θαη ζα γηλόηαλ γλσζηόο ζε όιν ηνλ θόζκν. 
     Ζ γνεηεπηηθή, ε καγεπηηθή κπζνπιαζία ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ, πνπ ηνλ 

έθακαλ γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν θαη κέζα από απηά έγηλε γλσζηόο θαη ν λεόηεξνο 

ειιεληθόο πνιηηηζκόο απαληαρνύ ηεο γεο, ζηεξίδεηαη ζηελ κεηάπιαζε ζε απηά ηα 

αζάλαηα ινγνηερληθά δεκηνπξγήκαηα όρη κόλν ησλ ηδεώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ, 

αιιά θαη όιεο ηεο εκπνδηζκέλεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο ηνπ 

Καδαληδάθε. Απηή ε γνεηεπηηθή κεηάπιαζε ζην έξγν ηνπ θαη ζηα πξόζσπα ησλ 

εξώσλ ηνπ, απηή ε γνεηεπηηθή κπζνπιαζία απνηειεί επίζεο θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο 

δηαρξνληθόηεηαο ηνπ Καδαληδάθε.  
     Σηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο πνιινί θαη γηα πνιύ ρξόλν ζε όιν ηνλ θόζκν, γηα 

πνιιά ρξόληα αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινύληαη κε ηνλ καγηθό ξεαιηζκό ησλ 

κεγάισλ ζπγγξαθέσλ ηεο Νόηηαο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ήξζε λνκίδσ ν θαηξόο 

λα αζρνιεζνύκε θη εκείο πεξηζζόηεξν θαη δηεμνδηθόηεξα κε ηε κεηάπιαζε, αιιά 

θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ζε αζάλαηε ινγνηερλία ηεο εκπνδηζκέλεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο δξάζεο θαη ηνπ αθαηακάρεηνπ αγσληζηηθνύ πλεύκαηνο θάπνησλ 

ζπνπδαίσλ ζπγγξαθέσλ όπσο ν Καδαληδάθεο. 
     Ζ ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο καο δίδεη ην παξάδεηγκα ελόο από ηνπο κέγηζηνπο 

θηινζόθνπο, ηνπ Πιάησλα, κε πεξίιακπξα απνηειέζκαηα ηεο κεηάπιαζεο ζε 

θηινζνθία ηεο εκπνδηζκέλεο δξάζεο ηνπ. Ο Πιάησλαο κόλν όηαλ δελ έγηλε 

απνδεθηόο από ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο θαη κόλν θάησ από ηελ επίδξαζε ηνπ 

Σσθξάηε θαηαζηάιαμε ζηνλ ηνκέα ηεο θηινζνθίαο, ελώ είρε θαη κεγάιε αγάπε γηα 

ηελ πνίεζε. Πξνθαλώο όιε ε έκπλεπζε ηεο ςπρήο ηνπ θαη όιε ε δύλακε ηεο 

εκπνδηζκέλεο δσηηθήο θαη πνιηηηθήο ηνπ δξάζεο κεηαπιάζηεθαλ ζε θηινζνθία. 
     Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε πόζε δύλακε ςπρήο θαη πόζν αθαηακάρεην 

ζάξξνο, πόζε απηνθπξηαξρία θαη πόζν πείζκα θαη πόζε αληνρή ζην ρξόλν 

ρξεηάζηεθαλ ν αξραίνο θηιόζνθνο θαη ν ζπγγξαθέαο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ γηα λα 

αιιάμνπλ ηελ ίδηα ηελ έκθπηε ξνπή ηνπο πξνο ηελ δξάζε, πξνο ηελ πξάμε. Γελ 

πξόθεηηαη γηα απιή κεηάπιαζε, πξόθεηηαη γηα κεηαζρεκαηηζκό δσήο θαη ςπρήο. 

Πξνθαλώο ν Bernard Shaw δελ δηεξεύλεζε ηελ δπλαηόηεηα κεηάπιαζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο πξάμεο θαη δξάζεο πνπ είλαη αδύλαηνλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ  ζε ινγνηερλία θαη θηινζνθία. 
     Τν αηώλην θαη αθαηακάρεην αγσληζηηθό πλεύκα είλαη ην ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην έξγν θαη ηε δσή ηνπ Καδαληδάθε. Σηελ Αζθεηηθή καο ιέεη «η 

οςζία ηος Θεού μος είναι ο αγώναρ». Τν ζέκα ηνπ Σπλεδξίνπ ζηελ ΟΑΚ είλαη 

«Πλεπκαηηθόηεηα-Θξεζθεπηηθόηεηα-Καδαληδάθεο θαη Κξήηε». Τν αγσληζηηθό 

πλεύκα ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε είλαη ε δηθή κνπ εηζήγεζε. Έλα από 

ηα ζηνηρεία ηεο δηαρξνληθόηεηαο ηνπ Καδαληδάθε είλαη ην αθαηακάρεην θαη 



 

αζίγαζην αγσληζηηθό ηνπ πλεύκα. Απηό ην πλεύκα άιισζηε είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν θαη ηεο αλζξώπηλεο επηβίσζεο, ηδηαίηεξα ζηηο δύζθνιεο επνρέο όπσο ε 

δηθή καο. 
     Γηα λα είλαη όκσο έλαο ζπγγξαθέαο δηαρξνληθόο πξέπεη λα είλαη ζπλερώο 

επίθαηξνο. Άξαγε ζήκεξα δηαπηζηώλνπκε απηή ηελ επηθαηξόηεηα  ησλ ηδεώλ θαη 

ηεο θηινζνθίαο ηνπ Κξεηηθνύ ζπγγξαθέα, είηε απηέο νη ηδέεο θαη απηή ε 

θηινζνθία έρνπλ δηαθεξπρηεί ζηα δνθίκηά ηνπ, είηε είλαη ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ, 

είηε αλεπξίζθνληαη κεηαπιαζκέλα ζηνπο αζάλαηνπο ραξαθηήξεο ησλ 

κπζηζηνξεκάησλ ηνπ; 
     Ο ίδηνο ν Καδαληδάθεο ζηα δνθίκηά ηνπ, αιιά θαη ζηηο επηζηνιέο πξνο ηνπο 

θίινπο ηνπ, όπσο θαη νη ήξσεο ησλ έξγσλ ηνπ, δηαθεξύζζνπλ θαη’ εμνρήλ ηελ 

αλάγθε γηα αλζξώπηλε αιιειεγγύε, ηνλ ζπλερή αγώλα αθόκε θαη γηα ην 

αθαηόξζσην κε ηειηθό ζθνπό ηελ βνήζεηα πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θαηάθηεζε 

από ηνλ άλζξσπν ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ. «Αγάπα ηον 

άνθπυπο γιαηί είζαι ζς» καο ιέεη ζηελ Αζθεηηθή.  
     Αλ ζθεθηνύκε ηελ ζεκεξηλή παλεπξσπατθή αιιά θαη παγθόζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε, ε νπνία κάιηζηα πεξηνδηθά επαλαιακβάλεηαη ζηε ιεγόκελε ειεύζεξε 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο βιέπνπκε πόζν απαξαίηεηε είλαη ε αιιειεγγύε απηή κεηαμύ 

ησλ αλζξώπσλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, ηελ ώξα πνπ 

δνθηκάδνληαη. Άιισζηε νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο κεηαμύ 

ησλ αλζξώπσλ δηαησλίδνληαη θαη κεγεζύλνληαη θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε είλαη 

πάληνηε έλα δεηνύκελν. Δίλαη ινηπόλ ιόγσ θαη ηεο πνιύ δύζθνιεο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο ν Καδαληδάθεο θαη’ εμνρήλ επίθαηξνο θαη είλαη ρξήζηκν θαη 

απαξαίηεην λα δηαβάδεηαη θαη από ηηο λεόηεξεο γεληέο. Δίλαη ν ζπγγξαθέαο πνπ 

δηαθεξύζζεη κε ζηεληόξεηα θσλή ηελ αλάγθε ηεο αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ. 
     Μηα άιιε θπξίαξρε ηδέα πνπ δηαθεξύζζεηαη ζηηο επηζηνιέο ηνπ θαη ζηα δνθίκηά 

ηνπ, πνπ πξνβάιιεη ε ίδηα ε δσή ηνπ, αιιά πνπ πξνβάιινπλ θαη νη ζπνπδαίνη 

ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ηνπ, είλαη ν αγώλαο ηνπ θαη ε αγσλία ηνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ ε ηδέα ηεο ζσηεξίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

«Αγάπα ηα δώα θαη ηα θπηά» δηαθεξύζζεη «όινη είκαζηε έλαο ζηξαηόο νη 

αλεκώλεο θαη η’ άζηξα κάρνληαη, δεμά, δεξβά κνπ…» καο ιέεη. 
     Ο Καδαληδάθεο δεκηνύξγεζε ηα ζπνπδαία ηνπ κπζηζηνξήκαηα, πιελ ηνλ 

Ενξκπά πνπ ηνλ έγξαςε ζηελ Αίγηλα, ζην καγεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο Antibes ζηε 

Γαιιία, ζηελ αξραία Αληίπνιε, από όπνπ πέξαζαλ νη Έιιελεο νη Φσθαείο, πνπ 

ηνπ ζπκίδεη ηελ Κξήηε. Αγαπά απηή ηελ πόιε κε ηηο ιεκνληέο, ηηο καληαξηληέο, 

ηνπο επθαιύπηνπο, ηα θππαξίζζηα θαη ηηο δάθλεο. Σηελ Οδύζζεηά ηνπ εμπκλεί ηελ 

νκνξθηά ηεο Κξήηεο. Σηνλ θαπεηάλ Μηράιε ν ήξσαο καο ιέεη όηη ήζειε λα ήηαλ 

αεηόο γηα λα δεη ηελ νκνξθηά ηεο Κξήηεο από ςειά. Σηηο επηζηνιέο πξνο ηνπο 



 

θίινπο ηνπ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ιέεη όηη αγσλίδεηαη λα ζώζεη ηηο νκνξθηέο 

ηεο θύζεο θαη ην πεξηβάιινλ. Απηά από ην 1925! 
     Σηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν κε έλα πλεύκα αιιεγνξίαο αλαθέξεηαη ζην ζαύκα 

ηεο ηξηαληαθπιιηάο θαη ηεο ακπγδαιηάο, ζην ζαύκα ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο 

κεηάπιαζεο θαη ηεο εμέιημεο. Πόζν επίθαηξεο είλαη όιεο απηέο νη ζθέςεηο, νη ηδέεο, 

νη αγσλίεο θαη ν αγώλαο γηα ην πεξηβάιινλ, ελώ δνύκε ζηελ επνρή ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, ηεο κεγάιεο ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
     Ζ έλλνηα ηεο επζύλεο πεξηιακβάλεη θαηά ηνλ Καδαληδάθε ηε ζσηεξία ηνπ 

πιαλήηε άξα θαη ηεο θύζεο θαη ηνπ αλζξώπνπ. «Ν’ αγαπάρ ηην εςθύνη. Να λερ: 

Εγώ, εγώ μονάσορ μος έσυ ηο σπέορ να ζώζυ ηη γηρ. Αν δεν ζυθεί εγώ θηαίυ». Ο 

αγώλαο σο κηα ηάζε πξνο ην αθαηόξζσην ππάξρεη ζηελ Αζθεηηθή θαη ζε όιν ην 

έξγν ηνπ ην έξγν.  
     Σηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν ππάξρεη ε πίεζε ηνπ ζπνπδαίνπ πξνγόλνπ. Όπσο 

δε ζε όια ηνπ ηα έξγα θαη εδώ ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Bergson 

κε επηθπξίαξρν ηελ élan vital, ηελ δσηηθή νξκή. Ζ δσηηθή νξκή πξνζθαιεί ζηνλ 

ππέξηαην αγώλα, ζην κνλαδηθό θαζήθνλ γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί, λα κεηνπζησζεί 

ην πξόζσπν ζε θιόγα, ζε θσηηά θαη ε θσηηά λα γίλεη θσο. 
     Σηνλ Ενξκπά ππάξρεη ν αγώλαο, ν ζπλαγσληζκόο κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ 

Γηώξγε Ενξκπά, ηνπ απινύ αλζξώπνπ ηνπ γεκάηνπ από αγάπε γηα ηε δσή, ηνπ 

απινύ θαζεκεξηλνύ αγσληζηή ηεο δσήο, ηνλ νπνίν ν Καδαληδάθεο έρεη 

κεηακνξθώζεη ζηνλ κπζηζηνξεκαηηθό Αιέμε Ενξκπά, πνπ ηνλ έρεη εκπινπηίζεη 

θαη κε θηινζνθηθά ζηνηρεία θαη ηνπ αθεγεηή, δειαδή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα. Ο 

ζπγγξαθέαο θαίλεηαη λα δηαθαηέρεηαη από ην πλεύκα ηεο βνπδηζηηθήο απξαμίαο. 
     Ο Ενξκπάο απηόο ν πηνηήο, ν γπλαηθάο θαη γιεληδέο αγσλίδεηαη ζπλερώο θαη 

έρεη όρη κόλν ηα κπεξμνληθά ζηνηρεία ηεο δσηηθήο νξκήο, αιιά θαη ηα ληηζετθά 

ζηνηρεία πνπ απαηηνύλ από ηνλ άλζξσπν  λα αγσληζηεί θαη λα αλαιάβεη ηηο 

επζύλεο ηνπ θαη λα κελ πεξηκέλεη ηελ ζσηεξία ηνπ από ηελ ππεξηέξα δύλακε, από 

ηνλ Θεό. Απηά πξνηείλεη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα-αθεγεηή ν Αιέμεο Ενξκπάο. 
     Σηελ νπζία έρνπκε ηνλ δηάινγν ηνπ Καδαληδάθε κε ηνλ εαπηό ηνπ. Ο 

ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο είλαη ν Καδαληδάθεο πνπ είλαη δεκηνύξγεκα ηεο θνηλσλίαο, 

ησλ ζεζκώλ ηεο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο, ν Ενξκπάο είλαη ν ελδόηεξνο εαπηόο ηνπ 

ζπγγξαθέα πνπ δελ ηνικά λα ηνλ εκθαλίζεη ζηελ θνηλσλία. Σηε ζπδήηεζε 

παξνπζηάδεηαη κηα εζηθή αληηλνκία θαη ε αληίζεζε θαη ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηνπ 

Απνιιώληνπ θαη ηνπ Γηνλπζηαθνύ πλεύκαηνο. 
     Σηνλ θαπεηάλ Μηράιε, πνπ είλαη πξόηππν θαη ζύκβνιν γηα πνιινύο 

ππόδνπινπο αλζξώπνπο ζηνλ θόζκν, ππάξρεη ε απνζέσζε ηνπ αγώλα γηα ηε 

ιεπηεξηά. Ζ ραξά ηεο δσήο ζα επαλέιζεη ζ’ απηόλ κόλν όηαλ ζα ειεπζεξσζεί ε 

Κξήηε. Υπάξρνπλ όκσο θαη ηα αλζξώπηλα πάζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο Διιήλσλ 

θαη Τνύξθσλ πνπ πεξηπιέθνπλ ηελ δξάζε ησλ εξώσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 

Πάληνηε άιισζηε ππάξρεη θαη κηα Δκηλέ. Σηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ππάξρνπλ 



 

θαη ηα ζηνηρεία ηεο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αληηλνκίαο θαη πεξηπέηεηαο. Ζ Κξήηε 

ράξηο ζηνλ αγώλα ηεο κέλεη όξζηα κέζα ζηελ ηζηνξία. Πάλσ από όια επηθξαηεί ην 

αγσληζηηθό θαζήθνλ.  
     Απηό πνπ εμπκλεί ν Καδαληδάθεο ζηνλ θαπεηάλ Μηράιε είλαη ην αθαηαλίθεην 

αληηζηαζηαθό θαη αγσληζηηθό πλεύκα ηεο Κξήηεο θαη ησλ Κξεηηθώλ. Ο θαπεηάλ 

Μηράιεο απαηηεί από ηνλ γηό ηνπ, ηνλ κεηέπεηηα ζπγγξαθέα λα κε μεράζεη πνηέ 

ηνπο ζπζηαζκέλνπο ήξσεο ησλ αγώλσλ ηεο Κξήηεο. Ζ ςπρή ησλ Κξεηηθώλ είλαη 

αλππόηαρηε θαη γη’ απηό αγσλίδνληαη θαηά ησλ θαηαθηεηώλ. 
     Αλ δνύκε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη πέξαλ ηνπ βηβιίνπ απηνύ, νη Κξεηηθνί κε 

ηηο ζπλερείο αηκαηεξέο επαλαζηάζεηο θαηά ησλ Τνύξθσλ απνθηνύλ ηελ ειεπζεξία 

ηνπο θαη ελώλνληαη κε ηελ Διιάδα. Φάξηο ζηνλ αγώλα ηνπο νη Κξεηηθνί δελ 

θεξδίδνπλ κόλν ηνπο Τνύξθνπο, αιιά θεξδίδνπλ θαη ηελ παλίζρπξε αγγιηθή 

δηπισκαηία πνπ ήζειε ηελ Κξήηε αλεμάξηεηε, γηα λα είλαη θάησ από ηελ 

επηθπξηαξρία ηεο. Θξπιηθό θαη θπξίαξρν πξόζσπν ηνπ αγώλα ηεο Κξήηεο είλαη 

βέβαηα ν εζλάξρεο Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 
     Τν αθαηακάρεην αγσληζηηθό απηό πλεύκα ησλ Κξεηηθώλ πνπ εμπκλεί ν 

Καδαληδάθεο ζηνλ θαπεηάλ Μηράιε, αλαβηώλεη αξγόηεξα ζηελ πνιπζξύιεηε 

Μάρε ηεο Κξήηεο θαη ζηελ κεγαιεηώδε εζληθή καο αληίζηαζε θαηά ησλ Γεξκαλώλ 

θαηαθηεηώλ. 
     Δθεί ζε απηό ην ζεκείν ηνπ αζηακάηεηνπ αγώλα ζπλαληηέηαη ε παξάδνζε ηεο 

Κξήηεο κε ηνλ αγώλα θαη ηελ αγσλία ηνπ ζπγγξαθέα Καδαληδάθε γηα ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ αιιειεγγύε ηνπ αλζξώπνπ 

πξνο ηνλ άλζξσπν. 
     Ο Καδαληδάθεο παξά ην όηη είλαη έλαο νηθνπκεληθόο ζπγγξαθέαο θαη έρεη κηα 

νηθνπκεληθή καηηά ησλ πξαγκάησλ, παξακέλεη πάληα έλαο άλζξσπνο πνπ ε ςπρή 

ηνπ είλαη γεκάηε από Κξήηε. Άιισζηε ν Καδαληδάθεο έρεη πνιιά ζηνηρεία 

αληηθαηηθόηεηαο, είλαη ζύλζεηνο θαη πνιύπινθνο. Ο Καδαληδάθεο θξαηά παληνύ 

όπνπ πάεη κηα ρνύθηα ρώκα θξεηηθήο γεο. Τα ζπνπδαία κπζηζηνξήκαηά ηνπ, πνπ 

ηνλ έθαλαλ γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν είλαη εκπλεπζκέλα από ηελ Κξήηε. Γηαηεξεί 

δε πάληα ηελ αγσληζηηθή απαηηεηηθή θξεηηθή ηνπ καηηά πνπ επηδεηεί ην πςειό θαη 

ην αθαηόξζσην. 
     Σηνλ «Φξηζηό μαλαζηαπξώλεηαη» ν Μαλσιηόο, ν θάηνηθνο ηεο Λπθόβξπζεο, 

νξίδεηαη λα ππνδπζεί ηνλ Φξηζηό ζηε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε, όπσο ήηαλ ην 

έζηκν, ησλ παζώλ ηνπ Φξηζηνύ. Καη όια απηά κέζα ζε ζπλζήθεο εκθύιηαο 

δηακάρεο αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ θαη ζηα κέιε κηαο θαηαδησγκέλεο 

θαη πεξηπιαλώκελεο νκάδαο από έλα άιιν ρσξηό. Οη άλζξσπνη απηνί είλαη 

κεηαλάζηεο θαη πξόζθπγεο κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρώξα, ηελ ίδηα ηνπο ηελ 

παηξίδα. Τνπο δηώρλνπλ θαη από απηό ην ρσξηό, επεηδή δήζελ είλαη ρνιεξηαζκέλνη, 

ελώ ζηελ νπζία ππνβόζθεη ε αληίζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ. Δίλαη θαη κηα ζπκβνιηθή 

απεηθόληζε ησλ παζεκάησλ ησλ πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο. 



 

     Υπάξρνπλ ζε απηή ηε δηακάρε θαη ηα ζηνηρεία ηελ ειιεληθώλ εκθπιίσλ 

πνιέκσλ. Τσλ Διιήλσλ νη θνηλόηεηεο δελ αγσλίδνληαη κόλν θαηά ηνπ θνηλνύ 

ερζξνύ, πνπ είλαη πνιιέο θνξέο θαη θαηαθηεηήο ηεο παηξίδαο ηνπο, αιιά έρνπλ θαη 

έλα αηειείσην αληαγσληζκό θαη κηα αηειείσηε κεηαμύ ηνπο δηακάρε. Κάπνηε 

πξέπεη λα ζθεθηνύλ νη Έιιελεο ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ γεληθνύ θαινύ, ηνπ 

γεληθνύ θαη θνηλνύ ζπκθέξνληνο απέλαληη ζηα θαιά θαη ζπκθέξνληα ηνπ αηόκνπ. 

Ο αγώλαο όκσο γηα ηε ιεπηεξηά –ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή– είλαη ππέξηαηνο 

θαη παξνπζηάδεηαη από ηνλ ζπγγξαθέα σο έλα ζύκβνιν γηα ην νπνίν αμίδεη θάζε 

ζπζία.   
     Ο Μαλσιηόο –ν κνλαρηθόο απηόο θαη αδνύισηνο απιόο αγσληζηήο– αγσλίδεηαη 

λα ζώζεη θαη ηνπο πξόζθπγεο, αιιά θαη ηνπο ρσξηαλνύο ηνπ. Σην ηέινο ζπζηάδεηαη, 

δνινθνλείηαη από ηνπο ρσξηαλνύο ηνπ κέζα ζηελ εθθιεζία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

θαη ζηνλ αγώλα ηνπ λα ζεθώζεη όια ηα ακαξηήκαηα όισλ ησλ αληηκαρόκελσλ 

Διιήλσλ, αιιά θαη λα αλαιάβεη όιεο ηηο επζύλεο απέλαληη ζηνπο Τνύξθνπο.  
     Ο παπά Γξεγόξεο –ε απζεληία ηεο εμνπζίαο– ηνλ ηηκσξεί θαη έηζη ζηελ νπζία 

μαλαζηαπξώλεη ηνλ Φξηζηό ζην ρσξηό ηνπ. Υπάξρεη βέβαηα θαη ην ζύκβνιν ηεο 

ρξηζηηαληθήο θαινζύλεο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ άλζξσπν, ν παπά Φώηεο. Σην «Ο 

Φξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη» ηνλίδεηαη βέβαηα θαη ε ππεξνρή θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ θέξλνπλ νη ζπιινγηθνί αγώλεο. 
     Σε απηό ην ζεκείν επεηδή ππάξρνπλ αξθεηά ζενινγηθά ζηνηρεία ζην έξγν. 

Πξέπεη λα ζπκεζνύκε ηνλ Κσζηή Παιακά, ηνλ κεγάιν καο πνηεηή πνπ ππνζηήξηδε 

όηη ν Καδαληδάθεο είλαη έλζενο, αιιά απινύζηαηα πξνηηκά από ηελ εμνπζία ηεο 

εθθιεζίαο, ηελ πνίεζε ηεο ζξεζθείαο. Υπάξρεη θαη ε ζενινγηθή απάληεζε ζε κηα 

επηζηνιή ηνπ Απόζηνινπ Ησάλλε πνπ ιέεη όηη «θαλείο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη 

αγαπά ηνλ Θεό πνπ δελ ηνλ βιέπεη, όηαλ δελ αγαπά ηνλ άλζξσπν πνπ ηνλ βιέπεη, 

ηνλ πιεζίνλ ηνπ». Καη ν Καδαληδάθεο πνιύ αγάπεζε ηνλ αγσληδόκελν άλζξσπν. 
     Ο Καδαληδάθεο κηιεί γηα ηνλ Θεό ζε όιν ηνπ ην έξγν όπσο ζηελ Αζθεηηθή, 

ζηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν θαη ζηηο επηζηνιέο ηνπ. Αιιά θαη από ηνλ αγώλα θαη 

ην δξάκα ζηελ Λπθόβξπζε, ζην κπζηζηόξεκα ν «Φξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη», 

θαίλεηαη ν ζετζκόο ηνπ Καδαληδάθε. Ο ζετζκόο βέβαηα απηόο, πνπ όπσο 

γλσξίδνπκε από ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ πεξηιακβάλεη θαη ζηνηρεία από ηε 

θηινζνθία ηνπ Βνύδα θαη ηνπ Νίηζε, είλαη έλαο ηδηόηππνο θαδαληδαθηθόο ζετζκόο. 

Ο καθαξηζηόο Δηξελαίνο Γαιαλάθεο έιεγε ζηηο καζήηξηέο ηνπ ζηελ 

Διιελνγαιιηθή Σρνιή Φαλίσλ όηη ν Καδαληδάθεο ήηαλ ν θαιύηεξνο Φξηζηηαλόο, 

κε ηνλ δηθό ηνπ βέβαηα ηξόπν. Ο Οπκπέξην Έθν καο ιέεη όηη ηα ζπνπδαηόηεξα 

δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ νη κεγάινη ζπγγξαθείο είλαη πάληνηε δεηήκαηα 

ζενινγηθά. 
     Σε όιε ηνπ ηε δσή ν Καδαληδάθεο αγσληδόηαλε αζηακάηεηα κε όιε ηε δύλακε 

ηεο ςπρήο ηνπ θαη ηνπ ζώκαηόο ηνπ, κε ηελ ειπίδα ζην ηέινο ν ράξνο λα κε βξεη 

ηίπνηα, αθνύ ε ζάξθα ηνπ ζα είρε γίλεη πλεύκα. Αο κελ μερλνύκε όηη ην 



 

θαζεκεξηλό ηνπ κεξνθάκαην ήηαλ 10 θαη 20 σξώλ θαη ρσξίο ακνηβή, γηα πνιιά 

ρξόληα. 
     Πάλσ από όια ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε ραξαθηεξίδεη ε πίζηε ηνπ 

ζηνλ αγώλα. Απηόλ ηνλ αγώλα πνπ έθακε θαη απηόλ πνπ δελ κπόξεζε λα θάκεη, 

κεηνπζηώλεη θαη κεηαπιάζεη ζε αζάλαηε ινγνηερλία. Απηόο ν αγώλαο ηνλ θάλεη λα 

θαηαιήμεη ζην αηζηόδνμν κήλπκα όηη αμίδεη λα αγσληδόκαζηε, όηη αμίδεη λα δνύκε 

θαη αο κελ ππάξρεη, όπσο ιέεη ζην ηέινο ζηελ Αζθεηηθή ην έλα, ην κέγα θαη 

εμαίζην κπζηηθό. 
     Αλ ν Καβάθεο απνραηξέηεζε από ην θξεβάηη ηνπ πόλνπ, θάησ από ηνπο ήρνπο 

ηεο εμαίζηαο κνπζηθήο ηνπ κπζηηθνύ ζηάζνπ ηνπ «απνιείπεηλ ν Θεόο Αληώληνλ», 

ηελ μερσξηζηή πόιε ηεο Αιεμάλδξεηαο ηελ νπνία πνιύ αγάπεζε, ζηελ νπνία έδεζε 

θαη όπνπ εκπλεύζηεθε ηα πνηήκαηά ηνπ θαη καδί κε απηήλ απνραηξέηεζε θαη απηά 

ηα πνηήκαηα, ηί ζα απνραηξέηεζε άξαγε ν Καδαληδάθεο από ην θξεβάηη ηνπ πόλνπ 

ζην λνζνθνκείν ηνπ Φξάτκπνπξγθ; 
     Αζθαιώο ζα απνραηξέηεζε ηελ Οδύζζεηα ηεο δσήο ηνπ, ηνπο αζηακάηεηνπο 

αγώλεο ηνπ, ην πνίεκά ηνπ, ην έπνο ηνπ Οδύζζεηα πνπ ηόζν πνιύ ειάηξεςε, ηνπο 

ήξσεο ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ, πνπ ηνλ έθακαλ γλσζηό ζε όιν ηνλ θόζκν, αιιά 

επίζεο ζα έζθημε ζθηρηά ζην ρέξη ηνπ θαη ην ρώκα ηεο θξεηηθήο γεο πνπ 

θνπβαινύζε πάληα καδί ηνπ. Δπίζεο ζα αλαξσηήζεθε πώο ζα ηνλ έβιεπαλ νη 

επηγελόκελνη, απηνί πνπ ζα δνύζαλ κεηά από απηόλ, γηαηί πάληνηε ηνλ ελδηέθεξε ε 

γλώκε ησλ άιισλ θαη ε θαηαμίσζή ηνπ.  
     Ο Διύηεο καο δεηά λα ραξαρηνύκε θάπνπ θαη λα απνρσξήζνπκε κε 

γελλαηνδσξία. Ο Νίθνο Καδαληδάθεο εράξαμε ην όλνκά ηνπ, ζηνλ γξαλίηε ηεο 

παγθόζκηαο ινγνηερλίαο θαη απνρώξεζε κε γελλαηνδσξία αθήλνληάο καο ηελ 

αλεθηίκεηε πλεπκαηηθή ηνπ θιεξνλνκηά θαη κηα κεγάιε, κηα ηεξάζηηα παξάδνζε 

ελόο αζηακάηεηνπ αγώλα. 
 

 

Σας εσταριστώ πολύ! 

 

 

Σήυης Μιτελογιάννης 
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     Οη θπζηθνί ρώξνη ζηελ Διιάδα εκθαλίδνπλ παξόκνηα ηνπνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Έλαο έλαο όκσο μερσξηζηά έρεη ηε δηθή ηνπ θπζηθή θαη 

πλεπκαηηθή νληόηεηα. Σε κνλαδηθόηεηα θάζε ηόπνπ αλαδείθλπε ε θύζε 

θαη δηαηώληδε ν άλζξσπνο. Δθεί δε όπνπ ν θπζηθόο ρώξνο θαη ην πλεύκα 

ηνπ αλζξώπνπ ζπλέπηπηαλ αξκνληθά, δεκηνπξγνύζαλ θνηλό ηόπν 

πνιηηηζκνύ ή όπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, έλα κνλαδηθό  πνιηηηζηηθό ηνπίν. 

     Σέηνην ηνπίν πνιηηηζκνύ θαη ην νξεηλό Κξάζη, δηάζεκν ηόζν γηα ην 

θπζηθό όζν θαη ην πνιηηηζηηθό ηνπ πεξηβάιινλ. θαξθαισκέλν ζηνπο 

πξόπνδεο ηεο ειέλαο, κηαο από ηηο βνπλνθνξπθέο ηεο ηεξήο νξνζεηξάο 

ηεο Γίθηεο ζε πςόκεηξν 650 κέηξσλ, ην Κξάζη είλαη ην αλαηνιηθόηεξν 

ρσξηό ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ ζην δξόκν γηα ην Λαζίζη.  

     Δμαηηίαο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζέζεο, ππήξμε  ηδαληθό θαηαθύγην ήδε 

από ηελ πξσηνκηλσηθή επνρή (2400-2100 π.Υ.), θαηαθύγην όρη κνλάρα 

ησλ Μηλσηηώλ, αιιά θαη ησλ Δπήιπδσλ πνπ θαηέθεπγαλ ζηηο 

δπζπξόζηηεο βνπλνπιαγηέο ηεο Γίθηεο, ηδξύνληαο αζθαιείο νηθηζκνύο, 

όπσο αθξηβώο ην Καξθί, ε πόιηο θαηαθύγην θαηά ηελ ππνκηλσηθή επνρή 

1200-1150 π.Υ. 

     Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβώο ιόγνπο, ην Κξάζη  γίλεηαη ην θαηαθύγην, αιιά 

θαη ην νξκεηήξην επηθεξπγκέλσλ επαλαζηαηώλ, εζηία ζπλερνύο 

αληίζηαζεο θαηά ησλ Βελεηώλ θαη ησλ Σνύξθσλ θαηαθηεηώλ, ζηνπο 

αηώλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

     Κη όπσο ζάιεγε ν Καδαληδάθεο ην πλεύκα ηνπ ηόπνπ, πξνίθηζε 

απιόρεξα εηνύην ην καγεκέλν λεξόηνπν. Οξγηαζηηθή βιάζηεζε, γάξγαξα 

ηξερνύκελα λεξά, δσνπνηό αέξα, αλζξώπνπο γεκάηνπο ελέξγεηα, πνπ 

γιεληνύλ ηε δσή κ’ έλα πνηεξάθη ξαθί ζην ρέξη, κε θσλαρηέο ζπδεηήζεηο 

θη αιιεινπεηξάγκαηα, σο γλήζηνη απόγνλνη ηνπ ζενύ Βάθρνπ.  

     Σν απνκαθξπζκέλν ηεο ζέζεο θαη ε κνπιαξνθαβαιιαξία κηαο κέξαο 

δελ εκπόδηδαλ ηνπο Καζηξηλνύο –πξνπνιεκηθά βέβαηα– θαη ηηο παξέεο 

ηνπο, λ’ αλεθνξίδνπλ ζηα θαθνηξάραια θνξθνβνύληα κε ηειηθό 

πξννξηζκό ην εηδπιιηαθό Κξάζη.  

     Αθνινπζώληαο ινηπόλ ην ίδην δξνκνιόγην ν Καδαληδάθεο, ζπληξνθηά 

κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ Γαιάηεηα, θηάλεη ην θαινθαίξη ηνπ 1911 ζην 

Κξάζη. Δίλαη ην ηδαληθό θαηαθύγην γηα δπν εξσηεπκέλνπο πνπ ζέινπλ λα 

γιπηώζνπλ από ηα ζρόιηα ηεο ζηελήο εξαθιεηώηηθεο θνηλσλίαο, πνπ  

ηνικνύζαλ λα ζπδνύλ ρσξίο λα είλαη παληξεκέλνη θαη παξά ηε ζέιεζε  

ηνπ παηέξα Μηραήι Καδαληδάθε. 



 

     Σν παηξνγνληθό ησλ Αιεμίνπ είλαη πηα αθαηνίθεην, γη’ απηό ην 

δεπγάξη ζα εγθαηαζηαζεί ζην νληαδάθη ηνπ Κακαξάηνπ, ελώ ζην 

επξύρσξν πόξηεγν ηνπ ζπηηηνύ, ζα θηινμελεζνύλ νη ζπγγελείο θαη νη 

θίινη πνπ ζε ιίγν ζ’ αλεθνξίζνπλ θη εθείλνη γηα ην Κξάζη.  

     Πξάγκαηη, ν Καδαληδάθεο ελζνπζηαζκέλνο από ην καγεπηηθό 

πεξηβάιινλ πξνζθαιεί ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θίιν Υαξίιαν ηεθαλίδε λα 

εγθαηαιείςεη ην Ζξάθιεην θαη λ’ αλεβεί λα ηνλ ζπλαληήζεη ζην Κξάζη. 

Σνπ γξάθεη: «Θα κνπ θάκεηο κεγάιε ραξά αλ έξζεηο. Θα δεηο πόζν ζα 

επραξηζηεζείο. Δρνκε ηέιεηα ζπληξνθηά. Βνπλά, λεξά, αέξα, ληάθνπο 

θαη καληνιίλν». 

     Μα θαη Γαιάηεηα ζέιεη θη εθείλε λα δεη ηνπο ζπγγελείο ηεο. ηέιλεη 

ινηπόλ κπηιηεηάθηα ζη’ αδέιθηα ηεο, ηε Ληιίθα, ηνλ Λεπηέξε, 

παξαθηλώληαο ηνπο, λα ζπεύζνπλ θη εθείλνη ζην Κξάζη.  

     Υαξαθηεξηζηηθνί θαη νη παξαθάησ ζηίρνη ηνπ Λεπηέξε Αιεμίνπ γηα 

ηελ αηκόζθαηξα εθείλεο ηεο αλέκειεο επνρήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

πνίεκα «Μπαθαηέιιεο».  

     «Από ην Κξάζη επηζηνιή ιαβαίλσ θαη ρίιηα πξάκαηα καδί καζαίλσ. 

Πήγελ ν Βαξλαιεο γξάθεη ε Ληιίθα θαη πιέξηα εζπκπιεξώζεθε ε 

θιίθα. Αρ πνπ λα βξσ γατδνύξη αληί κνπιάξη θη αγσγηάηε λα ζέιεη λα κε 

πάξεη (30, Ινπιίνπ 1912)». 

     Έηζη ζηγά ζηγά, ζα ζπγθεληξσζεί ζην ρσξηό ε πξσηνπνξία ηεο 

δηαλόεζεο, κεηαηξέπνληαο ην Κξάζη ζε κηα “maison de creation”. Όινη 

γξάθνπλ, δηαβάδνπλ, κεηαθξάδνπλ ηνπο κεγάινπο θιαζηθνύο ζπγγξαθείο, 

πθαίλνληαο ηαπηόρξνλα ηε καγεία ηνπ κειινληηθνύ ηνπο κύζνπ, ζ’ έλα 

εμίζνπ καγεπηηθό ηνπίν, όπσο εθείλα ηα ηνπία πνπ γίλνληαη έλα ζώκα κε 

ηνπο ζξύινπο θαη ηνπο ήξσέο ηνπο, πνπ εμεγνύλ ηελ ηζηνξία θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ άλζξσπν. 

     Όινη ηνπο είλαη δηπισκαηνύρνη. Ο Καδαληδάθεο ηεο Ννκηθήο, ν 

Απγέξεο ηεο Ηαηξηθήο, ν Βάξλαιεο πνπ πξόθεηηαη λα θαηαθζάζεη θη 

εθείλνο ζην Κξάζη, ηεο Φηινζνθηθήο. Ολόκαηα πνπ δέζπνδαλ ζηελ 

Αζήλα, είραλ γίλεη ηόζν νηθεία ζηνπο θαηνίθνπο, πνπ ηνπο έβιεπαλ 

παξαμελεκέλνη λα ηξηγπξίδνπλ ηα βνπλά ηνπο, άθνπγαλ λα ζπδεηνύλ κε 

ηηο ώξεο θαη ηνπο ξσηνύζαλ αλ πηζηεύνπλ θη απηνί ζην Θεό. 

     Ο Καδαληδάθεο μερώξηδε από ηόηε. Δξγαδόηαλ ζθιεξά κε ζύζηεκα 

κέζα ζην θαηαθαιόθαηξν, όπσο έλαο επηκειήο καζεηήο πνπ πξόθεηηαη 

ηελ επαύξην λα δώζεη εμεηάζεηο. Ήηαλ θαλεξό, όπσο ζεκεηώλεη ε Έιιε 

Αιεμίνπ ζην βηβιίν ηεο, πσο από ηόηε πξνρσξνύζε κε απζηεξά 

πξνδηαγεγξακκέλν πιάλν. Πνην ήηαλ απηό; Να γίλεη κεγάινο! 

     Σν πξόγξακκα ησλ δηαθνπώλ ζην Κξάζη, απζηεξό, αζθεηηθό. Πξηλ 

θαιά θαιά μππλήζνπλ νη άιινη, είρε θηόιαο ζηξσζεί ζηε δνπιεηά. Γίπια 

ζην θξεβάηη πνπ θνηκόηαλ κε ηε Γαιάηεηα θαη πξηλ ζεθσζεί εθείλε, 

άλαβε ην θακηλέην θη έςελε ην ηζάη ηνπ. Έπηλε δπν ηξεηο θιπηδάλεο κε 

ειηέο θαη ςσκί θη άξρηδε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Οη ώξεο ησλ 



 

γεπκάησλ είλαη νη κνλαδηθέο πνπ ν Καδαληδάθεο αθηεξώλεη ζηε 

θνπβέληα θα ηε μεθνύξαζε. Τηνζεηώληαο κάιηζηα ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ ηόπνπ, πεξλνύζε ιηηά θαη κεηξεκέλα. Αγαπεκέλν ηνπ 

γεύκα, ε θάβα θαινδνπιεκέλε πνπ κέζα ζηνλ πνιηό ηεο, είρε κνπζθέςεη 

ην ρσξηάηηθν ςσκί. ρεδόλ πνηέ δελ έιεηπε ε ζαιάηα από ηνπο θήπνπο, 

ληνκάηεο, πηπεξηέο ή βξαζηά ρόξηα, ζηύθλν θαη θνινθπζάθηα.  

     Ζ δεκηνπξγηθή έκπλεπζε, ε θαληαζία, ε επξεκαηηθόηεηα, ε 

κπζηηθηζηηθή δηάζεζε, μερείιηδε  κέζα ηνπ, όζε ώξα δελ γξάθεη, παίδεη κε 

ηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ. Δίλαη γη’ απηόλ ηα θιεηδηά πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα μεθιεηδώζεη ηα κπζηηθά ηεο θαηλνκεληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη λα εηζέιζεη ζηελ άιιε… 

     Απηάξθεο κνληάο μεθνκκέλνο από ηνπο αλζξώπνπο ν Καδαληδάθεο 

δελ αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ δώσλ νκαδηθήο ζπκβίσζεο. Ζ πλεπκαηηθή 

ζύειια πνπ ζπγθιόληδε ηε ςπρή ηνπ, ε κεηαθπζηθή ηνπ αγσλία, 

απνηππώλνληαη κε ελάξγεηα ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην Εεξβό. 

Γξάθεη: «ε επηζπκία ηνπ απόιπηνπ, ε θηινδνμία γηα ην αλώηεξν, ε 

αεδία γηα ηε κεηξηόηεηα, κ’ εμαληινύλε. Παηώ πηα ηα ηξηάληα θαη ε 

ζπλαίζηεζε πσο ηίπνηε αθόκε δελ έθακα ζα κε ζθνηώζεη ή ζα 

γηγαληώζεη ηε δύλακή κνπ». Γπζαλαζρεηεί αθόκε θαη γηα ηελ παξνπζία 

ηεο αγαπεκέλεο ηνπ θαη εμνκνινγείηαη ρσξίο πεξηζηξνθέο: «ηώξα ληώζσ 

ηη αιπζίδα βαξύηαηε είλαη ε γπλαίθα θαη πόζν όζν ηε ληθνύκε, 

αζσηεύνπκε πνιύηηκεο δπλάκεηο γηα δηαξθέζηεξεο λίθεο (10/9/1912)». 
     Μνλαδηθό αληίδνην ζην δαηκόλην ηεο αλίαο ε επαθή κε ηε θύζε. Οη 

θαζεκεξηλνί πεξίπαηνη ζε ηνπία αθάληαζηνπ θάιινπο αγξηάδαο, κα θαη 

ηξπθεξόηεηαο. Σελ Κξήηε ηελ έρεη θηηάμεη έλα ζεόο πνηεηήο πνπ μέξεη 

ζην θαηαθόξπθν ηεο ηειεηόηεηαο λα ηξειαίλεηαη, πξνζθηιήο θξάζε ηνπ 

Καδαληδάθε ζηε ζέαζε απηήο ηεο νκνξθηάο. 

     Ζ θύζε γίλεηαη ε θνιπκβήζξα πνπ αλαγελλά ηελ ςπρή ηνπ, ππνβάιιεη 

ινγηζκνύο θαη ηνλ θάλεη λα πξνζεγγίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηελ 

αηζζαληηθόηεηα ελόο κύζηε. Θεσξεί πσο ζηα πιαίζηα ηεο θαηλνκεληθήο  

πξαγκαηηθόηεηαο πξέπεη λα ππάξρεη κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα, αλώηεξε 

απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, πνπ θαλείο δελ κπνξεί λ’ ακθηζβεηήζεη, 

γηαηί ηελ θαηέρεηο, ηε λνηώζεηο, ηε δεηο ιεπηό ην ιεπηό. «Δδώ κέζα ζηα 

βνπλά θαη ζηνπο δξύο, ε αλάκλεζή ζαο γηγαληώλεηαη κέζα κνπ 

γνληκόηαηε», γξάθεη ζηνλ Εεξβό. «Γελ ππάξρεη θαζώο μέξεηε 

κεγαιύηεξε δνθηκαζία γηα έλα αλζξώπηλν έξγν, λα θξίλεηαη κέζα ζ’ έλα 

ζαπκάζην θαη κεγαινπξεπέζηαην δεκηνύξγεκα ηεο θύζεο (18/7/1911)» 

(Βι. Κ.Π. Παλνπνύινπ, Γράμματα του Ν. Καζαντζάκη στον Ι. Ζερβό, 

Αζήλα, 1978). 

     Γηα ηνλ Καδαληδάθε ην ηνπίν έρεη ςπρή, δελ είλαη απιά κηα ππόζεζε 

κεγεζώλ, έλα δήηεκα ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ επί ηνπ εδάθνπο. Δίλαη 

αληίζεηα ν ηεξόο ρώξνο όπνπ ην πλεύκα ηνπ θόζκνπ έρεη απνηππώζεη ηα 

ζετθά ηνπ ρλάξηα. Δίλαη ην παιίκςεζην ηεο ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο καο 



 

κλήκεο, πνπ δηεγείηαη ηα κεγάια θαη ηα κηθξά δξάκαηα ηεο ύπαξμεο. Καη 

απηόο, ν νλεηξεπηήο ηνπ θόζκνπ, πνπ ζε όιε ηνπ ηε δσή απνδεηνύζε ην 

ζάκα, αληρλεύεη κέζα από ηε βησκαηηθή εκπεηξία, ηε ζπγθίλεζε, ηελ 

ππέξβαζε από δηαλνεηηθά ζρήκαηα, λ’ απνρηήζεη ηε ζπλείδεζε ηεο 

ςπρηθήο ηνπ νιόηεηαο. Ωο θνξέαο θαη ν ίδηνο ελόο πνιηηηζκνύ πνπ 

ηξνθνδνηεί ηε ζπλεηδεηόηεηά ηνπ, βιέπεη, αληρλεύεη, ζπιινγάηαη: «Τν 

θαηαιάβαηλα θάζε κέξα όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ο ειιεληθόο πνιηηηζκόο 

δελ ήηαλ έλαο κεηέσξνο, ππεξθπζηθόο αλζόο, ήηαλ έλα δέληξν βαζηά  

ξηδσκέλν ζηε γεο, πνπ έηξσγε ιάζπε θαη ηελ έθαλε αλζνύο».  
     Αο ηνπο αθνινπζήζνπκε όκσο γηα ιίγν ζε θείλνπο ηνπο πεξηπάηνπο, 

παξαδνκέλνπο ζηε ζαγήλε ηνπ απέξηηηνπ θξεηηθνύ ηνπίνπ. Καηά ηηο έμη  

δηεγείηαη ε Έιιε ζην βηβιίν ηεο, «θπιάγνληαλ νη δνπιεηέο θαη 

μεθηλνύζακε γηα ηνλ θαζηεξσκέλν καο πεξίπαην. Άιινηε πεγαίλακε 

ζηνπ Κακαξά. Καζίδακε ζην ύςσκαθη, αγλαληεύακε ηε ζάιαζζα. Μαο 

ραξνπνηνύζε ε ζέα ηεο. Ο Ν. κπξνζηά ζηνλ αλνηρηό νξίδνληα ζπλίζηδε 

λα παίξλεη βαζηέο αλάζεο, ζεθώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα ρέξηα ηνπ ςειά 

όπσο θάλνπκε κεηά ην ηξνράδελ. Σπαληόηεξα πεγαίλακε ζην 

κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Κεξάο θαλέλα εηθνζάιεπην από ην Κξάζη. 

Αιιά ηη ζεζπέζηα δηαδξνκή. Τν κνλνπάηη αλάκεζα από ηα ζεόξαηα 

βνπλά ήηαλ ζθεπαζκέλν από ππθλά πιαηάληα απεξίγξαπηνπ κεγαιείνπ. 

Σάζηηδε θαλείο από ηηο βαζεηέο ππθλνθπηεκέλεο ραξάδξεο, ηα 

ηξερνύκελα λεξά. Σηεθόκαζηε κπξνο ηε πεγή, θόβακε έλα 

πιαηαλόθπιιν, ην θάλακε πνηήξη θαη πίλακε λεξό. Ύζηεξα κπαίλακε 

ζην κνλαζηήξη. Αθνύακε ην θσο ηιαξόλ, ελώ ηα ρειηδόληα έκπαηλαλ θη 

έξγαηλαλ από ηα παξάζπξα ηεο παιηάο εθθιεζηάο. Οη θαιόγεξνη 

αγαπνύζαλ ην Νίθν γηαηί ήηαλ γιπθνκίιεηνο κε ηνπο απινύο 

αλζξώπνπο. Μαο θαινύζαλ ζην εγνπκεληθό θαη καο θύιεπαλ ξαθί θη 

ακύγδαια. Από ην δξόκν ηεο Παλαγίαο ηεο Κεξάο πεγαίλακε θαη γηα 

ηνπο αλεκόκπινπο. Βαδίδνληαο ζε θείλα ηα άγξηα ύςε, ν Νίθνο έιεγε 

θάζε θνξά “Δδώ ζα ήζεια λα έρσ ηε κόληκε θαηνηθία κνπ”. Κάπνηε 

θηάλακε. Σηελ έλσζε δύν βνπλνζπζηάδσλ  αληηθξύδακε ζηελ αξάδα 

ηνπο αλεκόκπινπο λα γπξίδνπλ δαηκνληζκέλα. Σήκεξν πνπ 

αλαπαξηζηάλσ ην κεγαιείν ηνπ  ηνπίνπ εθζηαζηάδνκαη. Τν βιέπσ 

αιινηώηηθν,  δσληαλεκέλν, από αιεζηλνύο ζενύο. Τν Καδαληδάθε, ην 

Βαξλαιε, ηε Γαιάηεηα, ην Λεπηέξε. Τόηε αθόκε, νύηε Αλαθνξά ζηνλ 

Γθξέθν, νύηε Άλζξσπνη θαη ππεξάλζξσπνη. Ήζαλ ζενί ζηελ θνύληα 

ηνπο!». 

     Ρνκαληηθόο, θπζηνθξάηεο, αηρκάισηνο ηεο καγείαο ηεο θύζεο, δελ ζα 

θαηαθέξεη λα μεθύγεη νύηε από ηηο καγηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θξαζαλνύ  

λεξνύ πνπ θαηέβαηλε νξκεηηθά από ηε θνξπθή ηεο ειέλαο θαη ζύκθσλα 

κε ηηο ηνπηθέο δνμαζίεο, έζκηγε ηνπο εξσηεπκέλνπο θη έθηηαρλε δεπγάξηα.  

Ο  Καδαληδάθεο  ζα είλαη ν πξώηνο πνπ ζ’ αζπαζηεί απηέο ηηο ιατθέο 

παξαδόζεηο. Έηζη, ινηπόλ, ην 1911 κεηά ηε δηακνλή ζην Κξάζη, ζα 



 

παληξεπηεί ηε Γαιάηεηα  θξπθά από ηνπο δηθνύο ηνπ, ζην λεθξνηαθείν 

ηνπ Ζξαθιείνπ, ελώ ην επόκελν θαινθαίξη πνπ ζα μαλαβξεζνύλ ζην 

Κξάζη, ν Βάξλαιεο ζα δεηήζεη ηελ Έιιε από ηνλ παηέξα ηεο, ηπιηαλό 

Αιεμίνπ.  

     Ωζηόζν ρεηκώληαδε. Ζ εηδπιιηαθή δσή ζην Κξάζη ζα ηέιεησλε 

απόηνκα θη όινη απηνί νη λένη άλζξσπνη, μέρεηινη από ληάηα θη 

ελζνπζηαζκό, ζα κεγάισλαλ απόηνκα. Σα θνζκντζηνξηθά γεγνλόηα πνπ 

ζ’ αθνινπζνύζαλ, ε γεληθεπκέλε θξίζε ζε όια ηα επίπεδα, εζληθό, 

θνηλσληθό, πλεπκαηηθό, δηαθξαηηθό, ε άλνδνο ηνπ θαζηζκνύ, νη πόιεκνη, 

νη γελνθηνλίεο, ζα βξνπλ όιεο απηέο ηηο ραξηζκαηηθέο πξνζσπηθόηεηεο 

ζην κεηεξίδη ηνπ αγώλα.  

     Γηα ην Καδαληδάθε είρε θηάζεη ε πνιππόζεηε ζηηγκή λα θόςεη κε ην 

ζπαζί ηεο πξάμεο, ηνπο αμεδηάιπηνπο θόκπνπο ηεο ζεσξίαο. Μεηά ηνπο 

Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο ζα αλαιάβεη ηελ εηδηθή απνζηνιή σο Γηεπζπληήο  

ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο λα κεηαθέξεη ζηελ Διιάδα, 150.000 

Πνληίνπο από ηνλ Καύθαζν θαη λα ηνπο εγθαηαζηήζεη κε αζθάιεηα ζηε 

Μαθεδνλία. 

     Οη ζύκεζεο, όκσο, εθείλεο ηεο λνζηαιγηθήο επνρήο δελ ράζεθαλ. Ζ 

γαιαλή ειέλα, ν Υάιπθαο, νη βνπλνθνξθέο, ηα δέληξα, πνπ ακέηξεηεο 

θνξέο ν Καδαληδάθεο απόιαπζε ην κεγαιείν ηνπο θη έλησζε ηελ αλάζα 

ηνπ πλεύκαηνο, απνηππώζεθαλ γηα πάληα ζην πνηεηηθό ηνπ ζύκπαλ. 

     ην αηέιεησην ηαμίδη γηα ηε ιύηξσζε ν Οδπζζέαο ν Κξεηηθόο 

αλαζηβάλεη ηα αγαπεκέλα κέξε θη επηζηξέθεη μαλά. Απηή ηε θνξά ζηα 

θηεξά ηεο κλήκεο, ηεο λνζηαιγηθήο αλαπόιεζεο. 

 

 

 

«Φσλάδεη ν Γνμαξάο θη αξπάεη ηε γεο 

Κξήηε θαιώο ζε βξήθα 

Κη ε θιόγα πήδεμε ραξνύκελε 

Πα ζηελ θνξθή ηεο Γίθηεο 

Κη αζηξαθηεξή ζαλ αζηξνρύζεθε 

Σηε γαιαλή Σειέλα». 

 

 

 

Γιούλη Ιεραπετριτάκη, Ιστορικός – Αρταιολόγος  

Δρ Παν/μίοσ  Bologna   

 

 

 



 

Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης 

Διδάκτωρ Ιστορίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Διδάσκων (Ε.ΔΙ.Π.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Τ.Δ.Ε.) 

 

 

«Βίοι Παράλληλοι»: Νίκος Καζαντζάκης, Παντελής Πρεβελάκης  

και η σχέση τους με τη Νεότερη Ιστορία της Κρήτης
1
 

 

 

Πρόλογος 

 

     Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται στη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη 

και του Παντελή Πρεβελάκη με τη Νεότερη Ιστορία της Κρήτης, όπως 

αποτυπώνεται μέσα από τα λογοτεχνικά τους έργα και την προσωπική 

τους αλληλογραφία. Ο Πρεβελάκης, κατά πολύ νεότερος του 

Καζαντζάκη, υπήρξε στενός φίλος και βιογράφος του. Η αγάπη τους για 

την Κρήτη και ιδιαίτερα για τη Νεότερη Ιστορία της αποτέλεσε γι’ 

αυτούς πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας. Μέσα από τους 

«παράλληλους βίους» τους, ο Πρεβελάκης, ως νεότερος συγγραφέας, 

επηρεάστηκε  από τον Καζαντζάκη –τον οποίο και αποκαλούσε «γέροντά 

του»– όχι μόνο στο λογοτεχνικό του έργο, αλλά και γενικά στη ζωή του. 

Από την άλλη, ο Καζαντζάκης βοηθήθηκε στα μυθιστορήματά του για 

την Κρήτη από τα έργα του Πρεβελάκη, που ούτως ή άλλως είχαν 

προηγηθεί χρονικά και τα είχε διαβάσει, καθώς και από τη συνδρομή που 

του παρείχε στην αναζήτηση σχετικών πηγών και βιβλιογραφίας. Αυτός 

ο «διάλογος» των δύο πνευματικών ανδρών οδήγησε στη δημιουργία 

σημαντικών λογοτεχνικών έργων που αναφέρονται στην ιστορία της 

μεγαλονήσου.
 
 

 

 

Η σχέση Ν. Καζαντζάκη - Π. Πρεβελάκη 

 

     Η πρώτη δημοσίευση της «Ασκητικής», το 1927, δεν επιβάλλει τον 

Καζαντζάκη στο  λογοτεχνικό περιβάλλον της εποχής εκείνης. Ωστόσο, 

ένας φοιτητής της Νομικής Αθηνών από την Κρήτη θα υπερασπιστεί τον 

«γέροντά του», όπως θα χαρακτηρίσει ο ίδιος, αργότερα τον 

Καζαντζάκη, αναγνωρίζοντάς τον ως τον πνευματικό καθοδηγητή του. 

                                                           
1
 Ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση και τη στήριξή τους τον Γενικό 

Διευθυντή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, στο Κολυμπάρι, κ. Κωνσταντίνο 

Ζορμπά και την επιστημονική συνεργάτιδα της Ακαδημίας κυρία Μαρία 

Χατζηαποστόλου. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω στην κυρία Ελένη Κωβαίου, 

υπεύθυνη των Κλειστών Συλλογών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

στην κυρία Βαρβάρα Τσάκα, Διευθύντρια του Μουσείου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά. 



 

Αυτός ήταν ο Παντελής Πρεβελάκης. Οι δυο τους γνωρίστηκαν τον 

Νοέμβριο του 1926. Θα δεθούν με έναν πνευματικό δεσμό, που θα 

διακοπεί με τον θάνατο του Καζαντζάκη. Η Έλλη Αλεξίου, με πολύ 

αιχμηρό τρόπο, θα επισημάνει αυτήν τη σχέση, θεωρώντας περίπου 

υποτακτική τη στάση του Πρεβελάκη προς τον Καζαντζάκη: «[…] μέσα 

σ’ αυτό κλίμα, ένα νεαρό παιδί παρουσιάζεται, που σαν καλογεροπαίδι, 

με θρησκευτική ευλάβεια, μπαίνει στην υπηρεσία του ηγούμενου. Απορεί 

κανείς με την ανεξάντλητη αφοσίωση, με την υπομονή, με την υποταγή 

του Πρεβελάκη στα ατελεύτητα θελήματα του ηγούμενου […]»
2
.  

     Ο Αντώνης Σανουδάκης ενισχύει αυτήν την άποψη για την 

πνευματική σχέση Καζαντζάκη - Πρεβελάκη. Κατά τον ίδιο, «[…] το εν 

γένει έργο του [Πρεβελάκη], ιδίως της πρώτης περιόδου και η μη υψηλή 

απόδοση της δευτέρας περιόδου οφείλονται στο ότι έμεινε ο ίδιος στη 

φιλική σκιά του Νίκου Καζαντζάκη, θέλοντας πιθανόν να καταξιωθεί και 

να μείνει ως “μαθητής” του μεγάλου Κρητικού. Με τον τρόπο αυτό, μη 

επιδιώκοντας να γίνει “πατροκτόνος” και μη ακολουθώντας ένα δρόμο 

απολύτως δικό του, αλλά επιθυμώντας να παραμείνει ως ο “πεφιλημένος 

μαθητής” του Καζαντζάκη και “γιος”, όπως ο Καζαντζάκης τον 

αποκαλεί, αδίκησε το έργο του […]»
3
.  

     Στον αντίποδα των παραπάνω, θεωρώ πως δεν ήταν «υποτακτική» η 

σχέση του Πρεβελάκη στον Καζαντζάκη (ο ένας αποκαλεί τον άλλο 

«αδελφό»), αλλά μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και αληθινής φιλίας, 

όπως φαίνεται και μέσα και από την αλληλογραφία τους
4
. 

 

 

Η Νεότερη Ιστορία της Κρήτης ως πηγή έμπνευσης των δύο 

λογοτεχνών 

 

     Εκτός, όμως από τη μεταξύ τους σχέση, από ό,τι φαίνεται τους δύο 

συγγραφείς ενώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τη νεότερη περίοδο 

της ιστορίας της νήσου, η οποία και υπήρξε πηγή έμπνευσης και 

αντικείμενο λογοτεχνικής ενασχόλησης και των δύο. Την περίοδο  της 

Κατοχής ο Πρεβελάκης συγγράφει το μυθιστόρημά του «Παντέρμη 
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Αλέκου Ανδρικάκη, «Η υπεράσπιση του 18χρονου Παντ. Πρεβελάκη στον 

Καζαντζάκη, το 1927. Τα κείμενα των κορυφαίων», εφ. Πατρίς, Ηράκλειο, 24 

Ιανουαρίου 2011. 
3
 Πρβλ. Αντώνη Σανουδάκη, «Ο Πρεβελάκης, το μυθιστόρημα και ο Καζαντζάκης», 

Άγονη Γραμμή, 3 Σεπτεμβρίου 2009. 
4
 Πρβλ. Νίκου Καζαντζάκη, Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη 

και σαράντα άλλα Αυτόγραφα εκδιδόμενα με Σχόλια, ένα Σχεδίασμα Εσωτερικής 

Βιογραφίας και τη Χρονογραφία του Βίου του Ν. Καζαντζάκη από τον Π. Πρεβελάκη, 

εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1965. Πρβλ. Μουσείο Καζαντζάκη, 

Γράμματα του Πρεβελάκη στον Καζαντζάκη. 



 

Κρήτη», καθώς και την τριλογία «Ο Κρητικός», που δημοσιεύθηκε 

αργότερα ως «Το  Δέντρο», «Η Πρώτη Λευτεριά» και «Η Πολιτεία», στα 

οποία ιστορούνται οι αγώνες των χριστιανών Κρητών για την Ελευθερία 

και για την ένωση με την Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου αιώνα, μέχρι 

και την Επανάσταση του Θερίσου, ενώ τονίζεται και ο πολιτικός ρόλος 

του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από την άλλη και ο Καζαντζάκης έχει 

εμπνευστεί από τη Νεότερη Ιστορία της Κρήτης. Ο «Καπετάν Μιχάλης», 

ο «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», και η «Αναφορά στον 

Γκρέκο» είναι έργα τα οποία σχετίζονται με τη Νεότερη Ιστορία της 

νήσου και αναφέρονται στην περίοδο από την εποχή των Κρητικών 

Επαναστάσεων του 19ου αιώνα μέχρι την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου.  

     Όπως γράφει ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης «Η εμμονή του 

[Καζαντζάκη] για καθετί που συνδέεται με την Κρήτη (θα έλεγα με το 

Ηράκλειο!) μεγαλοποιεί και «παραμορφώνει» πράγματα. Ακόμη και η 

μορφή τού Γκρέκο «στρεβλώνεται» προκειμένου να χωρέσει στο 

ιδεολόγημα της «κρητικής ματιάς»
5
. Η «Κρητική Ματιά», κατά τον 

Πρεβελάκη, «εἶναι μιὰ ἀποκάλυψη ποὺ ὁ Καζαντζάκης ἀξιώθηκε 

κοιτάζοντας στὶς τοιχογραφίες τῆς Κνωσοὺ τὰ μινωικὰ ταυροκαθάψια, 

ὅπου “οἱ Κρητικοὶ μετουσίωσαν τὴ φρίκη καὶ τὴν ἔκαμαν ἀψηλὸ 

παιχνίδι, ὅπου ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου, σ’ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν ἄμυαλη 

παντοδυναμία [τοῦ Θεοῦ – Ταύρου], τονώνουνταν καὶ νικοῦσε”. Εἶναι 

συνάμα ἡ κατάληξη τῆς θρησκευτικῆς ἀγωνίας τοῦ Καζαντζάκη.[…]»
6
. 

 

 

Η Νεότερη Ιστορία της Κρήτης στα έργα του Π. Πρεβελάκη 

 

     Αναλυτικά, ο Παντελής Πρεβελάκης, στο έργο του «Παντέρμη 

Κρήτη», αναφέρεται στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869, 

στους Κρήτες πρόσφυγες και στα θύματα της Επανάστασης. 

Συγκεκριμένα γράφει μεταξύ άλλων, τα εξής: «ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΗΚΩΜΟ ΤΟΥ 66 παίρνανε πιὰ νὰ χλοΐζουνε. Τὰ κούτσουρα στὰ 

λιόφυτα καὶ στἀμπέλια (sic) πετούσανε βλαστάρια καὶ φύλλα. Στὰ 

χορταριασμένα χαλάσματα, οἱ χελιδόνες κουβαλούσανε τὰ φρύγανα καὶ 

τὴ λάσπη νὰ χτίσουνε καινούριες φωλιές. Τὰ γυναικόπαιδα τῆς Κρήτης 

γυρίζανε καραβιὲς-καραβιὲς ἀπὸ τὴ λεύτερην Ἑλλάδα νὰ ξαναρίξουνε 

ρίζα στὸ χῶμά ποὺ τὰ γέννησε. Τρεῖς κάπου χρόνους, εἴχανε πορευτεῖ μὲ 

τὸ ζητιανοκόματο τῆς προσφυγιᾶς˙ εἴχανε στραγγισμένα τὰ μάτια τους 

                                                           
5
 Μανώλης Γιατρομανωλάκης, «Το λογοτεχνικό παράδοξο του Νίκου Καζαντζάκη», 

εφ. Το Βήμα, Αθήνα, 20 Μαΐου 2007. 
6
 Νίκου Καζαντζάκη, Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη και 

σαράντα άλλα Αυτόγραφα εκδιδόμενα με Σχόλια, ένα Σχεδίασμα Εσωτερικής 

Βιογραφίας και τη Χρονογραφία του Βίου του Ν. Καζαντζάκη από τον Π. Πρεβελάκη, 

εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1965, σ. πδ΄. 



 

νὰ κλαῖνε τοὺς ἀντρες ποὺ σφαγιάζουνταν στὸ νησί˙ εἴχανε πάνω τους 

σηκωμένα ὅσα ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βαστάξει. Μὲ τὸ γονάτισμα τοῦ 

Σηκωμοῦ, δένανε κόμπο τὴν καρδιά τους καὶ κινούσανε νὰ ξαναμποῦνε 

στὴ σκλαβιὰ –φτάνει νὰ ματαδοῦνε τὰ μέρη τους καὶ νὰ θυμιάσουνε τὸ 

χῶμα ὅπου λιώναν οἱ ἀντρες κ’ οἱ πατεράδες τους. Παντέρμη Κρήτη! 

Ἔτσι εἴχανε πράξει –γενεὲς γενεῶν πρωτήτερα (sic)– κ’ οἱ γονέοι τους 

ὕστερα ἀπὸ τὸν κάθε Σηκωμό»
7
.  

     Σε άλλο σημείο του έργου αναφέρει χαρακτηριστικά τα ακόλουθα για 

τα γεγονότα του Αρκαδίου, την επαναστατική επιτροπή και το ρόλο του 

ηγουμένου Γαβριήλ:  

     «[…] Τὸ μήνα τὸ Σετέβρη (sic) στὰ 66, ὁ πασὰς τοῦ Ῥεθέμνου 

μήνησε (sic) τοῦ γουμένου νὰ διώξει τὴν Ἐπαναστατικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ 

τὸ μοναστῆρι, ἂν δὲ θέλει νὰ τὸ δεῖ καμένο (sic), ἀνασκαμμένο ὡς τὰ 

θεμέλια. Δυὸ γέροντες πατεράδες, σύμβουλοι τῆς Μονῆς, σκιαχτήκανε 

νὰ τὸ ἀκούσουνε. Ὁ Χατζη-Νεόφυτος φώναζε: “– Νὰ φύγει, γούμενε, ἡ 

Ἐπιτροπή! Νὰ φύγει εὐτύς! Γιατὶ θὰ μᾶςε (sic) κατηγορήσουνε πὼς 

κάψαμε τὸ μοναστήρι ἐξαιτίας τση”. Ὁ γούμενος τὸν κοίταξε στὸ ἥμερο 

καὶ στὸ ἄγριο: “– Φύγε τοῦ λόγου σου ἂν φοβᾶσαι. Ἡ  Ἐπιτροπὴ δὲ 

φεύγει!”. Ὁ Νεόφυτος  δὲν πισωπάτησε. Ὁ Γαβριὴλ ξαναβρόντησε: “– 

Νεόφυτε, Νεόφυτε! Γιὰ κοίταξέ με καλά, κι ἀφουκράσου μου!” “– Σὲ 

κοιτάζω, γέροντα”. Τότες ὁ γούμενος, δείχνοντας τὸ ταβάνι: “– Θωρεῖς 

τα κεῖνα τὰ μαῦρα κάρβουνα ποὔναι (sic) ἀπὸ τὸ Εἰκοσιένα κεῖ πάνω στὰ 

μεσοδόκια;” “– Θωρῶ τα.” “– Μὲ  κεῖνα τὰ μαῦρα κάρβουνα θὰ τσοὶ 

μουζώσω ἐκείνους ποὺ θὰ μὲ κατηγορήσουν πὼς ἔκαψα τὸ Μοναστῆρι 

γιὰ τὴ λευτεριὰ τσῆ Κρήτης καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Γένους μας.” “Aἴ, τὸ 

λοιπόν, γούμενε, σὰν ἔχεις τέτοια ὄρεξῃ, βάσταξέ το δυνατά, μὰ ἐκεῖ ποὺ 

θα πεθάνεις ἐσὺ πεθαίνω κ’ ἐγώ, κι ἂς εἶναι μαγάρι κι αὔριο!”»
8
.  

     Η λέξη «παντέρμη» σημαίνει «παντελώς έρημη», «καημένη», 

«δυστυχισμένη», «δύσμοιρη». Ωστόσο, στην κρητική διάλεκτο έχει κι 

άλλες σημασίες. Όταν π.χ. ο Κρητικός λέει «ε, τα παντέρμα νιάτα!», 

εννοεί τα ωραία νιάτα που χάθηκαν. Ο Γιάννης Τσερεβελάκης εύστοχα 

υποστηρίζει πως «[…] όταν χρησιμοποιούσε τη λέξη ο Πρεβελάκης, είχε 

στο νου του αφενός το γεγονός ότι η Κρήτη πολεμούσε μόνη της 

εναντίον δυνάμεων κατά πολύ ανώτερων και, αφετέρου, ότι ένα νησί με 

τόσες ομορφιές, που θα μπορούσε να ζει ειρηνικά, τώρα είναι βυθισμένο 

στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου. Έτσι η λέξη λάβαινε και […] μια 

έννοια συμπόνιας και αγάπης για την Κρήτη που μάχεται και πονά δίχως 

βοήθεια […]»
9
.  
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     Από την τριλογία  του έργου «Ο Κρητικός», που ξεκινά από τις 

κρητικές επαναστάσεις του 19ου αιώνα και ολοκληρώνεται με την 

Κρητική Πολιτεία, την Επανάσταση του Θερίσου και την αναχώρηση του 

Βενιζέλου για την Αθήνα, το 1910, είναι ενδεικτικό το απόσπασμα από 

την «Πολιτεία» που αναφέρεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στους 

αγώνες του για την Κρήτη. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα περιγράφει το 

σημείο που ο Βενιζέλος αποχαιρετά τους πολιτικούς του φίλους (το 

1910), για να μεταβεί στην Αθήνα ως προσκεκλημένος του Στρατιωτικού 

Συνδέσμου ενώ αναφέρεται και στην Επανάσταση του 1909 στου Γουδή 

και στις πολιτικές αρχές του. Συγκεκριμένα, γράφει: 

     «[…] Ὁ Βενιζέλος σηκώθηκε ἀπ’ τὴν καρέκλα του, κι αὐτοὶ 

σκουπίζαν ἀκόμα τὰ μουστάκια τούς. – Ὑγεία νἄχετε (sic), ἀδερφοί μου 

καὶ συντρόφοι μου!... Αὔριο βραδύ, σὲ μιὰ πλατεῖα τῆς Ἀθήνας, θὰ μιλῶ 

στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς ἀφορμὲς ποὺ ἀδικοπάσκει (sic) καὶ γιὰ τὴν 

ἀρχὴ τῆς σωτηρίας του. Η Ἐπανάσταση τοῦ περασμένου Αὐγούστου 

ἔδωσε κι ὅλας στοὺς πολίτες τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουν με ἀφοβιὰ τοὺς 

κυβερνῆτες καὶ νὰ γυρεύουν ἐκείνους ποὺ θὰ σώσουνε τὸν τόπο. Οἱ 

καινούριοι ἄντρες ποὺ θὰ πάρουνε στὰ χέρια τους τὴν ἐξουσία ἔχουν 

μπροστὰ τους ἔργο δύσκολο καὶ πολύμορφο. Ποιὸ εἶναι τὸ πρόγραμμά 

τους καὶ τὶ  ευαγγελίζουνται, θὰ τὸ μάθετε καταλεπτῶς αὔριο μεθαύριο, 

μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες. Ἀλλὰ σήμερα σᾶς ἀνήκει νἀκούσετε (sic) 

ἀπὸ τὸ στόμα μου, σὲ τούτη τὴν ἀγάπη, ποιὲς εἶναι οἱ ἀρχές μου καὶ 

ποιὸς ὁ τελικὸς σκοπός μου. Οἱ ἀρχές ποὺ ὁρίζουνε τὴν πολιτεία μου 

εἶναι πὼς ὁ πολιτικὸς πρέπει νὰ ’χει τὸ δημόσιο συμφέρον κριτὴ γιὰ τὴν 

κάθε πράξη του, καὶ πὼς σ’ αὐτὸ ὀφείλει νὰ ὑποτάζει πρόθυμα καὶ τὸ 

κομματικὸ καὶ τὸ προσωπικό του τὸ συμφέρο. O πολιτικὸς ἔχει χρέος νὰ 

λέει πάντα ἀδείλιαστα τὴ γνώμη του, καί ποτέ νὰ μὴν τήνε (sic) νοθεύει 

γιὰ νὰ γίνει ἀρεστὸς στοὺς πάνω ἢ στοὺς κάτω. Τὴν ἐξουσία πρέπει νὰ τὴ 

βλέπει ὄχι σὰ σκοπό, παρὰ σὰ μέσο γιὰ νὰ πετύχει ἄλλο ψηλότερο σκοπό 

[…]»
10

. 

 

 

Η Νεότερη Ιστορία της Κρήτης στα έργα του Ν. Καζαντζάκη 

 

     Από τα έργα του Καζαντζάκη, στον «Καπετάν Μιχάλη» ο συγγραφέας 

περιγράφει την επαναστατική κινητοποίηση που υπήρχε στην Κρήτη και 

στόχευε στην απαλλαγή από την τουρκική κυριαρχία και στην 

ενσωμάτωση της νήσου στην Ελλάδα. Ο Καζαντζάκης είχε γνωρίσει τις 

συνέπειες της Επανάστασης του 1889, όταν αναγκάστηκε να καταφύγει 

με την οικογένεια του στον Πειραιά, όπου και παρέμεινε για έξι μήνες ως 
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πρόσφυγας. Αλλά και κατά τη διάρκεια της τελευταίας Κρητικής 

Επανάστασης του 1897-1899, κατέφυγε με την οικογένεια του στη Νάξο, 

προκειμένου, να αποφύγει τα αντίποινα των Τούρκων
11

.  

     Στον πρόλογό του, ο Καζαντζάκης αναφέρει τον «κρυφό σκοπό» του 

έργου του: «[…] ὁ κρυφὸς σκοπός μου ήταν τούτος: νὰ σώσω, ντύνοντάς 

το μὲ λέξες, τ’ ὅραμα τοῦ κόσμου, ὅπως τὸ δημιουργῆσαν τὰ παιδικά μου 

μάτια. Κι ὅταν λεὼ τ’ ὅραμα τοῦ κόσμου, θέλω νὰ πῶ τ’ ὅραμα τῆς 

Κρήτης. Δὲν ξέρω τι γίνουνταν, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, στ’ ἄλλα παιδιὰ τῆς 

λευτερωμένης Ἑλλάδας˙  μὰ τὰ παιδιὰ τῆς Κρήτης ἀναπνεαν ἕναν ἀέρα 

τραγικὸ στὰ ἡρωικὰ καὶ μαρτυρικὰ χρόνια τοῦ Καπετὰν Μιχάλη, ὅταν οἱ 

Τούρκοι πατούσαν ἀκόμα τὰ χώματά μας καὶ συνάμα ἄρχιζαν ν’ 

ἀκούγουνται νὰ ζυγώνουν τὰ αἱματωμένα φτερὰ τῆς Ἐλευτερίας. […]»
12

. 

     Ο Καζαντζάκης γράφοντας τον «Καπετάν Μιχάλη», θέλει να δώσει 

στο πρόσωπο του πατέρα του την εικόνα της αγωνιζόμενης Κρήτης. Ο 

Καπετάν Μιχάλης δεν είναι κάποιο ιστορικό πρόσωπο. Είναι ο τύπος του 

Κρητικού αγωνιστή και ο λαϊκός ήρωας
13

. Στο ίδιο το έργο του ο 

συγγραφέας αποτυπώνει εύστοχα σε μία παράγραφο με λογοτεχνικό και 

συναισθηματικό τρόπο το Κρητικό Ζήτημα με τις διεθνείς προεκτάσεις 

του: «[…] Εἶναι λαοὶ κι ἀνθρῶποι ποὺ φωνάζουν τὸ Θεὸ μὲ τὴν 

προσευκὴ καὶ μὲ τὰ κλάματα˙ ἢ μὲ τὴν ἐγκαρτέρηση καὶ τὴ φρόνιμη 

ἀπαντοχῇ˙ ἢ μὲ βλαστήμιες˙ οἱ Κρητικοὶ μὲ τὸ τουφέκι. Στέκουνται 

ἀπὸξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Θεοῦ καὶ βροντοῦν τὸ τουφέκι ν’ ἀκούσει. 

“Ἀνταρσία!” οὐρλιάζει ὁ Σουλτάνος ποὺ ἀκούει πρῶτος τὴν τουφεκιὰ καὶ 

ξαποστέλνει φρενιασμένος πασάδες, νιζάμιδες καὶ παλούκια. “Αὐθάδεια” 

φωνάζουν οἱ Φράγκοι κι ἀμολνοῦν τὰ ἀτσαλένια θωρακωτὰ (sic) τους νὰ 

ριχτοῦν ἀπάνω στὴ μικρὴ βαρκούλα ποὺ χαροπαλεύει ἀνάμεσα στὴν 

Εὐρώπη, στὴν Ἀσία καὶ στὴν Ἀφρική. “Ὑπομονή, φρονιμάδα, μὴ μὲ 

βάλετε στὰ αἵματα!” παρακαλιέται ἡ φτωχομάνα ἡ Ἑλλάδα καὶ τρέμει. 

“Ἐλευτερία ἢ Θάνατος!” ἀποκρίνουνται οἱ Κρητικοὶ καὶ βροντοῦν τὴν 

πόρτα τοῦ Κυρίου […]»
14

. 

     Σε αυτήν την παράγραφο αποτυπώνονται όλες οι παράμετροι του 

Κρητικού Ζητήματος: οι ένοπλες κινητοποιήσεις των Κρητών, η 

αντίδραση της Υψηλής Πύλης, η αποστολή ένοπλων σωμάτων, 

προκειμένου να κατασταλεί κάθε επαναστατικό κίνημα στο νησί και η 

παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, των «Φράγκων», όπως τους 

αποκαλεί, που ήταν αντίθετες σε κάθε αναταραχή του status quo της 
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Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό και οι Δυνάμεις απέστειλαν και 

πολεμικά πλοία, για να επιβάλουν την τάξη, ενώ δεν δίστασαν να 

προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό της Κρήτης, το 1897. Μέσα σε 

αυτήν την κατάσταση, η θέση της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη, αφού έπρεπε να κρατάει την ισορροπία, αφενός 

ανάμεσα στους πόθους των επαναστατημένων Κρητών για την Ένωση 

και την πίεση της ελληνικής κοινής γνώμης και αφετέρου στις υποδείξεις 

των Μεγάλων Δυνάμεων για απουσία κάθε συμμετοχής της Ελλάδας  

στις κρητικές εξεγέρσεις, τη στιγμή που ο Σουλτάνος απειλούσε με 

πόλεμο σε μία τέτοια περίπτωση. Μία απειλή, που δεν άργησε να 

πραγματοποιηθεί στα 1897 με τον ατυχή για την Ελλάδα 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο, η έκβαση του οποίου ανάγκασε τους 

Κρητικούς να δεχτούν την προτεινόμενη από τις Δυνάμεις λύση της 

Αυτονομίας
15

.  

     Στο ίδιο έργο ο Καζαντζάκης γράφει ξεκάθαρα για τις Κρητικές 

Επαναστάσεις και τις συνέπειές τους, που ήταν αποτέλεσμα των 

αντιποίνων των Τούρκων: «[…] ἡ καρδιὰ τῆς Κρήτης… ἔτρωγε τὶς ἴδιες 

τὶς σάρκες της, ἔκαιγε τὰ χωριά της, ξεπάτωνε τὶς ἐλιὲς καὶ τὰ ἀμπέλια 

της, σώριαζε ἀπὸ τὶς κρητικὲς μαδάρες ὡς τὸ κατώφλι τοῦ Θεοῦ, τὰ 

κουφάρια˙ καὶ ξανάπεφτε, ὅλο αἵματα στὰ νύχια τοῦ θεριοῦ [εννοεί τους 

Τούρκους]. Τινάχτηκε στὸν ἀέρα μὲ τὸ Ἀρκάδι στὰ ’66, ξανασηκώθηκε 

στὰ ’78, ξαναπέσε˙ ξανάρχισε πάλι νὰ στερνιάζει τὴν ἀδικία καὶ τὸν 

πόνο, καὶ τώρα, στὸ ἔμπα τοῦ ’89, ἄρχισε πάλι ἡ καρδιὰ τῆς Κρήτης νὰ 

ξεχειλίζει […]»
16

.  

     Ο συγγραφέας αναφέρεται στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866 και 

στην ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου με τους ένοπλους και τα 

γυναικόπαιδα, στην  Επανάσταση του 1878, με αφορμή του 

Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-’78. Τέλος, στην Επανάσταση του 

1889, που ξέσπασε, μετά την καταγγελία του κόμματος των 

«Καραβανάδων» ή «Συντηρητικών» για νοθεία που, κατ’ αυτούς, έκανε 

το κόμμα των «Ξυπόλυτων»
17

. Όλο το έργο είναι διάσπαρτο με ιστορικά 
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στοιχεία και πληροφορίες για τους αγώνες των χριστιανών Κρητών για 

την Ένωση. 

     Και στο έργο του Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά» υπάρχουν ιστορικές αναφορές σε πτυχές του ιστορικού 

παρελθόντος της νήσου. Ενδεικτικά, η Μαντάμ Ορτάνς
18

 αναφέρει: «[…] 

Ἀγάπησα ἕνα “νάβρακο” (sic) [ενν. ναύαρχο]. Ἡ Κρήτη εἶχε πάλι 

“ἀναστάση” κι οἱ στόλοι ἀράξαν στὴ Σούδα. Ὕστερα ἀπὸ λίγες μέρες 

ἄραξα κι ἐγώ. Ἒ μεγαλεία! Ἔπρεπε νὰ βλέπατε τοὺς τέσσερους 

“νάβρακους” (sic), Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, καὶ τὸ Ῥοῦσο˙  ὅλο 

χρυσάφι, λουστρίνι παπούτσι καὶ φτερὰ στὸ κεφάλι.[…]». Η ίδια 

επισημαίνει με πικρία τον ιδιαίτερο ρόλο της, καθώς, λόγω της σχέσης 

της με τους ξένους ναυάρχους και κυρίως τον ναύαρχο Καναβάρο, 

απέτρεψε, όπως η ίδια ισχυρίζεται, τον κανονιοβολισμό της νήσου από 

τους εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων, χωρίς, όμως, να της 

αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος
19

.  

     Ο Ιταλός αντιναύαρχος Ευτύχιος-Ναπολέων Κανεβάρο είχε αναλάβει 

την αρχηγία του ενωμένου στόλου των Μεγάλων Δυνάμεων, που 

προχώρησε το 1897 σε ναυτικό αποκλεισμό της Κρήτης, τη χάραξη 

ζωνών κατοχής και τον κανονιοβολισμό των θέσεων των επαναστατών. 

Εκτός από τον εκπρόσωπο της Ιταλίας, υπήρχαν άλλοι υψηλόβαθμοι 

αξιωματούχοι από άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, την Αγγλία 

εκπροσωπούσε ο υποναύαρχος Χάρις, τη Γαλλία ο υποναύαρχος Ποτιέ 

και τη Ρωσία ο συνάδελφός του Αντρέεφ
20

.   

     Αλλά και στο έργο του Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο» μπορεί 

κάποιος να εντοπίσει αρκετά σημεία του βιβλίου που σκιαγραφούν 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Κρήτης, καθώς και να σχηματίσει μία 

εικόνα της κοινωνίας της εποχής. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας 

αναφέρεται στον παππού του, τον οποίο εμφανίζει ως ήρωα της Κρητικής 

Επανάστασης του 1878, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «[…] Μέσ’ 

στὰ βαθιὰ γεράματα, τυφλός, ἔζωσε ἄκομα τ’ ἅρματα στὴν Ἐπανάστασῃ 

τοῦ 1878 καὶ πῆρε τὰ βουνὰ νὰ πολεμήσει˙ μὰ οἱ Τούρκοι τὸν κύκλωσαν, 

τοῦ πέταξαν σκοινιὰ θελιές, τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν ἔσφαξαν ἀπόξω ἀπὸ τὸ 

Μοναστῆρι τοῦ Σαβαθιανά (sic)˙ κι εἶδα μία μέρα, στὸ παραθυράκι τοῦ 
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ἱεροῦ, ὅπου οἱ καλόγηροι τὸ φύλαγαν, γυαλισμένο, ἀλειμμένο μὲ 

ἁγιασμένο λάδι τῆς καντήλας, τὸ κρανίο του, βαθιὰ χαρακωμένο ἀπὸ τὶς 

σπαθιὲς […]»
21

. 

     Ο συγγραφέας με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει την άφιξη του 

πρίγκιπα Γεωργίου στην Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1898 ο Γεώργιος 

αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Σούδας με την ιδιότητα του «Ύπατου 

Αρμοστή της Κρητικής Πολιτείας», σύμφωνα με την εντολή των 

Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής. Η επιλογή του Γεωργίου δικαίωνε εν 

μέρει τους κατοίκους του ελληνικού κράτους και τους χριστιανούς της 

νήσου, αφού ο πρίγκιπας θα εκπλήρωνε ως ένα σημείο τους εθνικούς 

πόθους των Ελλήνων, μια και θεωρούσαν τη φαινομενική αυτονομία 

προάγγελο της ένωσης με της Κρήτης με την Ελλάδα, θα σταματούσαν οι 

ταραχές
22

 και παράλληλα θα ικανοποιούσε, έστω και μερικώς, την 

Υψηλή Πύλη, καθώς η τουρκική επικυριαρχία δεν διατάρασσε το δόγμα 

της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

     Ο Καζαντζάκης αναφέρεται στα γεγονότα με τα παρακάτω λόγια, 

ενδεικτικά του κλίματος του πηγαίου ενθουσιασμού από μέρους του 

χριστιανικού πληθυσμού της νήσου, όπως αντικατοπτρίζεται στην 

αντίδραση του πατέρα του: «[…] Ἔδωκε ὁ Θεὸς κι ὕστερα ἀπὸ λίγες 

ἑβδομάδες ἦρθε τὸ καλὸ μαντάτο: ὁ πρίγκιπας τῆς Ἑλλάδας Γεώργιος 

κατεβαίνει στὴν Κρήτη νὰ καμεὶ κατοχή. Πετάχτηκε απάνω ὁ κύρης 

[αναφέρεται στον πατέρα του], ἔσκυψε τρεῖς φορὲς κι ἄγγιξε τὸ χῶμα, 

ἔκαμε τὸ σταυρό του καὶ πῆγε γραμμὴ στὸν μπαρμπέρη˙ δὲν εἶχε ποτέ 

του βάλει ξουράφι στὸ μάγουλό του, ἄφηνε τὰ γένια του νὰ ποταμίζουν 

στὸ στῆθος του, γιατὶ εἶχε πένθος˙ πενθοῦσε γιὰ τὴν Κρήτη ποὺ ἤταν 

σκλάβα˙ γι’ αὐτὸ καὶ δὲ γελοῦσε καὶ θύμωνε σὰν ἔβλεπε χριστιανὸ νὰ 

γελάει˙ καταντοῦσε τὸ γέλιο νὰ τοῦ φαίνεται πράξη ἀντιπατριωτική˙ μὰ 

τώρα, δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ Κρήτη λευτερώθηκε, πῆγε τὸ λοιπὸν γραμμὴ 

στὸν μπαρμπέρη, κι ὅταν γύρισε σπίτι ἔλαμπε τὸ πρόσωπό του 

ξουρισμένο, ἀνανιωμένο, κι ὅλο τὸ σπίτι μοσκοβόλησε ἀπὸ τὴ λεβάντα 

που τοῦ ’χε περεχύσει (sic) ὁ μπαρμπέρης τὰ (sic) μαλλιά του. Καὶ τότε 
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στράφηκε στὴ μανά μου, χαμογέλασε: – Λευτερώθηκε ἡ Κρήτη […] Τί 

θριαμβευτικὸ ταξίδι ἤταν ἐκεῖνο, πόσο ἀργοῦσε τὸ βαπόρι νὰ περάσει τὸ 

Αἰγαῖο  καί  πῶς ἔμπαινε τὴ χινοπωριάτικη (sic) ἐκείνη μέρα ὁ ἥλιος ὡς 

μέσα στὰ φυλλοκάρδια μας! Ὁ πατέρας μου μεροξημερώθηκε γερτὸς 

στὴν πλώρα καὶ κοίταζε κατανότου (sic), κι ἂν τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου 

μποροῦσαν νὰ μετακουνήσουν  βουνά, θὰ βλέπαμε τὴν Κρήτη νὰ ’ρχεται 

σὰν φρεγάδα καταπάνω μας […]
23

. 

     Ο τρόπος που παρουσιάζει ο Νίκος Καζαντζάκης την άφιξη του 

Γεωργίου στην Κρήτη και τις επευφημίες των Κρητών θυμίζουν το έργο 

του Παντελή Πρεβελάκη «Ο Κρητικός» (πρόκειται για ιστορικό 

μυθιστόρημα). Ο Καζαντζάκης είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Πρεβελάκη 

και απ’ ότι φαίνεται και τους δύο ενέπνεε η ιστορία της Κρήτης και οι 

αγώνες των Κρητών για την ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Ο 

τελευταίος εμπνεόμενος από την Κρητική Επανάσταση του 1866 έγραψε 

και το έργο «Παντέρμη Κρήτη»
24

. Στον «Κρητικό» ο Πρεβελάκης 

αναφέρεται στην άφιξη του Γεωργίου, το 1898, με τα παρακάτω λόγια: 

«[…]  Στὸ γιαλὸ τῆς Σούδας, δὲν ἀπομένε τόπος ἀδειανὸς νὰ πέσει ἕνα 

βελόνι. Ὁ κόσμος εἶχε σταφυλιάσει στοὺς κάβους καὶ στὰ βράχια, οἱ 

βάρκες μέσα στὸ νερὸ εἴταν (sic) βαθιογονατισμένες ὣς τὴν κουπαστή. 

Σημαῖες, δαφνοκλώναρα, μυρτιὲς καὶ λεμονόκλαδα κάναν ἕνα δροσερὸ 

δάσος στὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ. Ἡ δοξασμένη γὴς ποὺ ἐτοίμαζε τὸ 

καλωσόρισμα τοῦ Πρίγκιπα εἴταν (sic) στρωμένη μὲ δαφνόφυλλα καὶ 

λούλουδα νὰ χώσει τὰ πόδια του ἴσαμε τὰ γόνατα […]. Οἱ κρητικὲς 

σημαῖες κάμανε μιὰ θάλασσα γύρω στο ἁμάξι [του πρίγκιπα Γεωργίου] 

[…]. “Ἄρατε Πύλας!” φώναξε παραλοϊσμένη ἡ Ἀντωνούσα ἡ 

καπετάνισσα […]»
25

. 

     Ο Καζαντζάκης, από την πλευρά του, περιγράφει το ίδιο γεγονός, με 

τις σκηνές των εκδηλώσεων ένθερμου ενθουσιασμού από μέρους των 

χριστιανών Κρητών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «[…] Πετοῦσαν οἱ 

Κρητικοὶ τὰ κεφαλομάντιλά τους στὸν ἀέρα, ἔτρεχαν τὰ κλάματα καὶ 

μούσκευαν τ’ ἄσπρα καπετανίστικα γένια, σήκωναν οἱ μανάδες τὰ μωρά 

τους νὰ δοῦν τὸν ξανθὸ γίγαντα [ο πρίγκιπας Γεώργιος ήταν πολύ 

ψηλός], τὸ παραμυθένιο βασιλόπουλο, ποὺ ’χε ἀκούσει τὸ θρῆνο τῆς 

Κρήτης κι εἶχε κινήσει, πρὶν ἀπὸ αἰῶνες, καβάλα σὲ ἄσπρο ἄλογο, σὰν 

τὸν Ἁι – Γιώργη, νὰ τὴ λευτερώσει. Γυαλὶ ἔκαμαν τόσους αἰῶνες τὰ 
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μάτια τῶν Κρητικῶν ν’ ἀγναντεύουν τὸ πέλαγο, φάνηκε, δὲ φάνηκε, 

τώρα θὰ φανεῖ […]. Καὶ τώρα, νά, τράνταξε ἡ Κρήτη, ἄνοιξαν οἱ τάφοι, 

ἀκούστηκε μία φωνὴ ἀπὸ τὴν κορφὴ τοῦ Ψηλορείτη: Ἔρχεται! Ἔφτασε! 

νὰ τος! κι οἱ γέροι καπεταναίοι ροβόλησαν ἀπὸ τὰ βουνά, μὲ τὶς βαθιὲς 

πληγές τους, μὲ τὶς ἀσημένιες πιστόλες τούς […] χτυποῦσαν οἱ καμπάνες, 

σειοῦνταν (sic) τὰ καμπαναριά, καταστολίστηκε ἡ πολιτεία μὲ βάγια καὶ 

μυρτιές, κι ὁ ξανθὸς ᾉ – Γιώργης στέκουνταν στὴ δαφνοστρωμένη 

προκυμαία, κι ἔλαμπε ὅλο τὸ Κρητικὸ πέλαγο πίσω ἀπὸ τοὺς ὤμους του 

[…]. […] Στὴν ἐκκλησιά, σήκωσε τὰ χέρια του ὁ γερὸ - Μητροπολίτης 

στὸ θόλο […] ἀνοιγόκλεισε τὰ χείλια του: “Χριστὸς ἀνέστη, παιδιά μου!” 

φώναξε […]»
26

. Πέρα από τον μοναδικό τρόπο που παρουσιάζει ο 

Καζαντζάκης την άφιξη του αρμοστή Γεωργίου, έκδηλη είναι η 

ομοιότητα στην περιγραφή του ιστορικού αυτού γεγονότος, που θυμίζει 

αναστάσιμη μέρα, με το αντίστοιχο απόσπασμα του Πρεβελάκη.  

 

 

Η Νεότερη Ιστορία της Κρήτης μέσα από την αλληλογραφία Ν. 

Καζαντζάκη - Π. Πρεβελάκη 

 

     Από τα τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη προς τον Πρεβελάκη 

γνωρίζουμε αρκετές πληροφορίες για τη ζωή και των δυο, για το 

ενδιαφέρον τους για τη Νεότερη Ιστορία της νήσου και για τη βοήθεια 

που πρόσφερε ο Πρεβελάκης στον Καζαντζάκη στη συγγραφή των 

ιστορικών μυθιστορημάτων του τελευταίου. 

     Σε επιστολή του Καζαντζάκη προς τον Πρεβελάκη, με ημερομηνία 

28.3.1942, ο πρώτος γράφει, ανάμεσα σε άλλα, στον τελευταίο τα εξής:    

     «Αγαπητέ μου αδερφέ! […] Τὸν Πρόλογο τῆς [Παντέρμης] Κρήτης 

Σας τὸν ξαναδιαβᾶσα μὲ τὸν ἴδιο πάντα ἀδίσταχτο θαμασμό˙ ἡ Ἑλένη θὰ 

τὸν ἀντιγράψει αὐτές τὶς ἡμέρες νὰ Σᾶς τὸν στείλω. […]»
27

. 

     Σε άλλη επιστολή του, το 1944, ο Καζαντζάκης γράφει στον 

Πρεβελάκη: «[…] Ἀγαπητὲ ἀδερφέ,! Σᾶς  εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐξαίσια ὥρα 

ποὺ μοῦ χαρίσατε, διαβάζοντάς μου τὸ χερόγραφό (sic) Σας [ο 

Πρεβελάκης είχε διαβάσει στον Καζαντζάκη, που είχε έρθει για μερικές 

μέρες στην Αθήνα, τα τρία πρώτα κεφάλαια του Κρητικού – το Δέντρο]. 

Δὲ θὰ τὴν ξεχάσω ποτέ, κι ὁ Θεὸς νὰ δώσει γρήγορα νὰ μοῦ διαβάσετε 

καὶ τὸ “Ἀρκάδι”
28

 […]»
29

. 
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 Πρόκειται για κεφάλαιο του έργου «Παντέρμη Κρήτη». 



 

     Σε νέα επιστολή του ο Καζαντζάκης έγραψε στον Πρεβελάκη:   

«Ἀγαπητὲ ἀδελφέ! Ἀνυπομονῶ νὰ διαβάσετε τὴν α΄ γραφὴ τοῦ 

Καποδ[ίστρια] καὶ νὰ μοῦ πεῖτε μὲ ὄσες μπορεῖτε λεπτομέρειες τὴ γνώμη 

Σας. Θα προσπαθήσω νὰ ὠφεληθῶ, ὄσο μπορῶ, στὴ β΄ γραφή. Θὰ 

ὑπάρξει καὶ γ΄ τελειωτική.[…]», ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής του 

γράφει: «[…] Εἶμαι καλὰ καὶ δουλεύω πολύ, κι ἐλπίζω νὰ Σᾶς ξαναδῶ 

σύντομα ν’ ἀκούσω τὸ “Ἀρκάδι”.[…]»
30

. 

     Το 1945 ο Καζαντζάκης γράφει στον Πρεβελάκη: «[…] Ὁλοένα  

προχωρῶ στὴν Παντέρμη Κρήτη [του την είχε στείλει ο Πρεβελάκης, για 

να την διαβάσει] μὲ ὅλο καὶ πιὸ συγκίνηση. Βάλατε ἕνα μεγάλο 

ἀγκωνάρι στὸ χτίρι (sic) τὸ ἀθάνατο τῆς γλώσσας μας καὶ τοῦ ἤθους μας. 

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνει δύναμη πάντα! […]»
31

.  

     Σε επιστολή του Καζαντζάκη προς τον Πρεβελάκη διαβάζουμε τα 

εξής: «Τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη, τοῦ ἡρωικοῦ συγγραφέα τῆς Παντέρμης 

Κρήτης, θερμὸ χαιρετισμὸ ἀπὸ τὸ ΑΡΚΑΔΙ. […]
32

». Από ό,τι φαίνεται η 

Κρήτη και η Ιστορία της συγκινούν και εμπνέουν τους δύο συγγραφείς. 

     Αξίζει να επισημανθεί πως ο Καζαντζάκης στην αλληλογραφία του με 

τον Πρεβελάκη, εκφράζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον θαυμασμό του 

για τον συγγραφέα του «Κρητικού». Δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι ο 

Πρεβελάκης είχε αφιερώσει τον «Κρητικό» στον Καζαντζάκη. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω αποσπάσματα: «[…] Ἀγαπημένε 

Ἀδελφέ! […] Ἄραγε πήγατε στὴν Κρήτη; Πῶς προχωράει ὁ Κρητικός; Ὁ 

Θεὸς νὰ Σᾶς δίνει ὑπομονὴ καὶ δύναμη, πάντα! Ν. Καζαντζάκης»
33

.  

     Σε άλλη επιστολή του, το 1948, γράφει στον Πρεβελάκη, μεταξύ 

άλλων, τα εξής: «[…] Περιτριγύριζα κάμποσες μέρες τὸν Κρητικὸ [Τὸ 
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Δέντρο], τὸν περιχαιρόμουν μὲ συγκίνηση κι ὅλο κι ἀνέβαλλα […] τὴ 

στιγμὴ νὰ χαρῶ. Μὰ χτὲς πιὰ δὲν κρατήθηκα˙ καὶ βγαίνω τώρα ἀπὸ τὸ 

ἔργο αὐτό, ὅπως ὕστερα ἀπὸ μίαν ἐπικίντυνη (sic) μάχη βγαίνει ὁ 

νικητής. Θάμα εἶναι ἡ ἁπλὴ του συναξαρικὴ πλοκὴ κι ἡ ἐπικὴ στόρηση 

[…]. Ἀληθινὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ μοιάζει μὲ μάχῃ, καὶ βγαίνεις ἀπὸ αὐτὸ πιὸ 

ἀντρειωμένος˙ ἤ, ἂν εἶσαι κιοτής, συντριμμένος. […] ποτέ δὲ θὰ 

μπορέσω νὰ ἀνταποδώσω τὴ χαρὰ καὶ τὴν τιμὴ ποὺ μου κάματε 

ἀφιερώνοντάς μου τὸν Κρητικό. […]»
34

. 

     Σε άλλο γράμμα του, το 1949, γράφει ο Καζαντζάκης στον 

Πρεβελάκη: «[…]Ἔλαβα τὸ βιβλίο Σας [Ο Κρητικός – Η Πρώτη 

Λευτεριά], τὸ διάβασα καὶ τὸ ξαναδιάβασα μὲ ἀπόλυτη εὐδαιμονία, κι 

ἤταν σὰ νὰ περνοῦσα μὲ μεγάλες δρασκελιὲς γίγαντα, ἀπὸ τὴ μίαν ἄκρα 

ὣς τὴν ἄλλη, τὴν Κρήτη. […]»
35

. Και εδώ τονίζεται ο θαυμασμός του 

Καζαντζάκη για τον «Κρητικό» του Πρεβελάκη» με θέμα την Κρητική 

Επανάσταση του 1866. 

     Ενδεικτική της σχέσης του Καζαντζάκη με τα ιστορικά 

μυθιστορήματα του Πρεβελάκη που αναφέρονται στη Νεότερη Ιστορία 

της Κρήτης, αλλά και της τεχνικής του αναφορικά με τον τρόπο της 

συγγραφής του, είναι η επιστολή του Καζαντζάκη στον δεύτερο, στις 3-

12-1949: «Εἶμαι βυθισμένος στὸν Καπετὰν Μιχάλη. Μάχουμαι ν’ 

ἀναστήσω τὸ Ἠράκλειο τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας […].  Πρὶν ἀρχίσω νὰ 

γράφω, ξαναδιάβασα τὰ τρία βιβλία Σας γιὰ τὴν Κρήτη, μὲ ὁλοένα 

μεγαλύτερη χαρὰ καὶ μὲ θαμασμὸ (sic). […]»
36

. Ο Πρεβελάκης σε 

σημείωσή του επισημαίνει ότι με τη φράση «τα τρία βιβλία» αναφέρεται  

στην «Παντέρμη Κρήτη» και στον Α΄ και Β΄ τόμο του «Κρητικού». 

     Από ό,τι φαίνεται, ο Καζαντζάκης, πριν αρχίσει τη συγγραφή του 

«Καπετάν Μιχάλη», μελέτησε ιστορικά έργα που αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη εποχή. Αποκαλυπτική ως προς τον τρόπο που γράφει είναι 

η παρακάτω επιστολή, από το Αρχείο Πρεβελάκη, που απόκειται στις 

Κλειστές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο 

Ρέθυμνο. Σε αυτήν την επιστολή ο Καζαντζάκης ζητά από τον 
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Πρεβελάκη να του στείλει κάποιο βιβλίο Ιστορίας της Κρητικής 

Επανάστασης του 1889, που θα τον βοηθήσει στη συγγραφή του έργου 

του. Συγκεκριμένα, του γράφει, ανάμεσα σε άλλα: «[…] θὰ ἤθελα να Σᾶς 

ζητήσω μία χάρη: Να μοῦ δανείσετε, ἂν ἔχετε, καμιὰ Ἱστορία τῆς Κρήτης 

σχετικὰ μὲ τὴν Ἐπανασταση τοῦ 1889. Ὁ Καπετὰν Μιχάλης ζεῖ καὶ δρᾷ 

τότε, καὶ δὲν ἔχω ἐδῶ κανένα βοήθημα˙ ἄραγε μπορεῖτε νὰ μοῦ στείλετε, 

καὶ ἡ Ζιζή, γυρίζοντας, Σᾶς τὸ φέρνει πίσω; Θὰ μὲ ὑποχρεώσετε πολύ. 

[…]»
37

. 

     Ο Πρεβελάκης ανταποκρίνεται άμεσα στην έκκληση του φίλου του  

και, σύμφωνα με την αδημοσίευτη απαντητική επιστολή του, του γράφει 

τα εξής: «[…] Κοίταξα […] να δω τι λένε τα βιβλία για την Κρητική 

Επανάσταση του 89. […] Ο Ψιλάκης έχει 4 σελίδες όλες – όλες […]». 

Πιθανότατα αναφέρεται στην Ιστορία της Κρήτης του Βασιλείου Ψιλάκη 

που εκδόθηκε το 1909
38

. Και συνεχίζει: «[…] Ο Ξανθουδίδης 

[αφιερώνει] λίγες αράδες και έδωσα να σας γράψουν τα μέρη αφτά (sic) 

να Σας τα στείλω […]»
39

. 

 

 

Ο Καζαντζάκης, ο Πρεβελάκης και η Κεντρική Επιτροπή 

Διαπιστώσεων Ωμοτήτων στην Κρήτη 

 

     Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καζαντζάκης ήταν μέλος της 

«Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεων Ωμοτήτων», που διαπράχθηκαν 

την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, 

ύστερα από περιοδεία στο νησί, συνέταξε με τους Ιωάννη Καλιτσουνάκη, 

Ιωάννη Κακριδή (πλαισιωμένη από φωτογραφίες του Κωνσταντίνου 

Κουτουλάκη) έκθεση για τις ωμότητες που είχαν διαπραχθεί από τα 

ναζιστικά και φασιστικά στρατεύματα, κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η 

έκθεση της Επιτροπής είχε χαθεί και αντίγραφό της είχε κρατήσει ο Π. 

Πρεβελάκης, στον οποίο και είχε δώσει το πρωτότυπο ο Καζαντζάκης, 

για να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αργότερα, ο Πρεβελάκης το 

παρέδωσε στην Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, διασώζοντας μία 

πολύτιμη πηγή για την περίοδο της Κατοχής στην Κρήτη, που εκδόθηκε 
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το 1983 από τον Δήμο Ηρακλείου
40

. Με τον τρόπο αυτό και οι δύο, αφού 

συνεργάστηκαν, συνέβαλαν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην 

καταγραφή και διάσωση μέρους της Σύγχρονης Ιστορίας της νήσου. 

 

 

Η Νεότερη Ιστορία της Κρήτης και η ερμηνεία της μέσα από τη 

Λογοτεχνία 

 

     Ο Παντελής Πρεβελάκης στη Λογοδοσία του προς τους συμπατριώτες 

του κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλης των Χανίων, το 

1981, αναφέρεται στη λογοτεχνική ερμηνεία της Νεότερης Ιστορίας της 

Κρήτης. Συγκεκριμένα, επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «[…] Η νεότερη 

Ιστορία της Κρήτης μπορεί να ερμηνευθεί από διάφορα λογοτεχνικά 

είδη: το χρονικό, την επική μυθιστορία ή το δράμα. Αλλά όποιο είδος κι 

αν διαλέξεις, χρειάζεται να δώσεις το αίμα σου στους νεκρούς, για να 

τους κάμεις να μιλήσουν […]», επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 

δυσκολία που υπάρχει στο να σκιαγραφήσει ένας συγγραφέας, μέσα από 

το συναισθηματικό και λογοτεχνικό του λόγο, τους πρωταγωνιστές μίας 

ιστορικής περιόδου, προκειμένου να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και 

τις αντιλήψεις τους και να ζωντανέψει το λογοτεχνικό πλαίσιο μίας 

μακρινής με το σήμερα εποχής. Κατά τον Θεοχάρη Δετοράκη, «εκείνος 

[ο Πρεβελάκης] έδωσε το αίμα του στους νεκρούς και μίλησαν. Η 

Παντέρμη Κρήτη είναι η φωνή τους»
41

. Ανάλογα έπραξε και ο Νίκος 

Καζαντζάκης. 

 

 

Επίλογος 

 

     Συνοψίζοντας, ο Καζαντζάκης και ο Πρεβελάκης είχαν μία ιδιαίτερη 

σχέση, όπως αντικατοπτρίζεται μέσα από την αλληλογραφία και τα έργα 

τους. Κοινός τόπος στη λογοτεχνική τους παραγωγή υπήρξε η σχέση 

τους με την Κρήτη και ιδιαίτερα με τη Νεότερη Ιστορία της και τους 

αγώνες των Κρητικών για την ένωση με την Ελλάδα και την ελευθερία. 

Στην περίπτωση αυτή, η λογοτεχνία εμπνέεται από τον ιστορικό λόγο και 

η ιστορία της Κρήτης ζωντανεύει μέσα από τη λογοτεχνική δημιουργία 

τους. Οι συγγραφείς γνωρίζουν καλά τη Νεότερη Ιστορία της νήσου, την 

οποία και ξετυλίγουν στα έργα τους με σεβασμό. Στο σημείο αυτό πρέπει 
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να τονιστεί πως τα λογοτεχνικά δημιουργήματά τους σαφώς δεν 

αποτελούν ιστορικές πηγές. Η λογοτεχνία, βέβαια, δεν είναι ανεξάρτητη 

από την ιστορική πραγματικότητα της εποχής, εντούτοις υπακούει στους 

δικούς της κανόνες και υποτάσσεται στο λογοτεχνικό είδος που υπηρετεί. 

Ως εκ τούτου, ο κάθε λογοτέχνης αναπαριστά και «ζωντανεύει» τα 

ιστορικά γεγονότα με τον δικό του μοναδικό τρόπο.  
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Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Αρχείο Πρεβελάκη, Ν. Καζαντζάκης προς Π. Πρεβελάκη, 

φάκελος αλληλογραφίας. 

 

 

 



 

 
 

Επιστολή με την οποία ο Καζαντζάκη ζητά από τον Πρεβελάκη 

την αποστολή ενός βιβλίου για την Κρητική Επανάσταση του 1889, 

προκειμένου να το αξιοποιήσει στη συγγραφή του έργου του  

«Ο Καπετάν Μιχάλης» 

Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης,  

Αρχείο Πρεβελάκη, Ν. Καζαντζάκης προς Π. Πρεβελάκη, 

[Antibes], 28-3-1950. 

 



 

 
 

Η Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως Ωμοτήτων 

στην Κρήτη που συνέταξε ο Καζαντζάκης και διέσωσε ο Πρεβελάκης 

Πηγή: Δήμος Ηρακλείου, Έκθεσις της Κεντρικής Επιτροπής 

Διαπιστώσεως Ωμοτήτων εν Κρήτη, πρόλογος Μανόλης Καρέλλης, 

Ηράκλειο 1983. 

 



 

 
 

Απόσπασμα επιστολής του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη  

που αναφέρεται στο έργο του τελευταίου «Ο Κρητικός». 

Πηγή: Ν. Καζαντζάκη, Τετρακόσια Γράμματα του Καζαντζάκη  

στον Πρεβελάκη και σαράντα άλλα Αυτόγραφα εκδιδόμενα με Σχόλια, 

ένα Σχεδίασμα Εσωτερικής Βιογραφίας και τη Χρονογραφία  

του Βίου του Ν. Καζαντζάκη από τον Π. Πρεβελάκη,  

ό.π., σ. 603, Ν. Καζαντζάκης προς Π. Πρεβελάκη,  

Αντίπολις, 31-1-1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Νίκος Καζαντζάκης, Παντελής Πρεβελάκης  

στο Gottesgab της Τσεχίας (1932) 

Φωτογραφία Ελένης Καζαντζάκη 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Ο Νίκος Καζαντζάκης ως μέλος της Επιτροπής Διαπιστώσεως 

Ωμοτήτων που διαπράχθηκαν κατά την διάρκεια της ναζιστικής  

Κατοχής στην Κρήτη συλλέγει πληροφορίες για την περίοδο αυτή. 

Πηγή: Δήμος Μαλεβιζίου, Αρχείο Κουτουλάκη 

 

 

 

 



 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 

 

 

        Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο κρητικός πνευματικός πολιτισμός 

 

 

     Γράφαμε άλλοτε ότι η πνευματική πολυμέρεια του Καζαντζάκη και η 

οικουμενικότητα των προβληματισμών του τροφοδότησαν μια μονομερή 

στροφή της έρευνας προς τις διεθνείς φιλοσοφικές και ιδεολογικές 

συναρτήσεις της σκέψης και του έργου του˙ στροφή που διαμόρφωσε ένα 

ορισμένο κλίμα δυσανεξίας απέναντι στις απόπειρες ανίχνευσης των 

ελληνικών πηγών της έμπνευσής του. Από τότε, η έρευνα σ’ αυτό το 

πεδίο έχει προχωρήσει σημαντικά. Θα λέγαμε ότι η συμβολή της 

ελληνικής παράδοσης – στην κρητική κατά βάση εκδοχή της – είναι 

πλούσια και πολυσήμαντη και εκτείνεται  από τη γλώσσα και το ποιητικό 

ιδίωμα του συγγραφέα, το ύφος της γραφής και το  ήθος των προσώπων, 

ως την ποιητική μυθολογία, τους αξιακούς κώδικες και την 

κοσμοαντίληψη των έργων του.
1
 Εκείνο που μένει είναι μια συνολική και 

συνθετική αποτίμηση αυτής της συμβολής, σε συσχετισμό με τις 

εξωγενείς (δυτικές και ανατολικές) πηγές του στοχασμού του, ώστε να 

αποσαφηνιστεί και να τεκμηριωθεί πειστικά το μερτικό της καθεμιάς και 

η διαλεκτική που παράγουν.   

     Για το σκοπό αυτό θα επιλέξομε από την ογκώδη παραγωγή του 

Καζαντζάκη δύο έργα χαρακτηριστικά της τέχνης και της σκέψης του, 

                                                           
1
 Δεν είναι δυνατό ούτε σκόπιμο να επαναλάβομε εδώ τα πορίσματα όλων των 

σχετικών ερευνών μας. Θα περιοριστούμε να παραπέμψομε στις πιο ενδιαφέρουσες  

από τη σκοπιά του Συνεδρίου ανακοινώσεις μας: Ε.Γ. Καψωμένος, «Η διαλεκτική 

των πολιτισμικών κωδίκων στην Οδύσεια του Καζαντζάκη», Ημερίδα για το Νίκο 

Καζαντζάκη, Πρακτικά, Ακαδημία Αθηνών (Τρίτη, 27.11.2007), Αθήνα 2010.     

“Σημασιακοί κώδικες και αξιακά πρότυπα της Κρήτης στο έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη”, Ο Kαζαντζάκης στον 21ο αιώνα. Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού 

Συνεδρίου “Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια μετά”, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης. Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο 2010: 

403-   .     “Τοπικοί πολιτισμικοί κώδικες στην Οδύσεια του Νίκου Καζαντζάκη”, 

“Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Κρητικός Πολιτισμός”. Πρακτικά Επιστημονικού 

Συνεδρίου για τα 50 χρόνια από το θάνατό του (Μουσείο Ν. Καζαντζάκη, Ηράκλειο – 

Μυρτιά, 2 - 0 Σεπτ. 2007), 1, 1   ηλεκτρον. έκδ. .     «Ο Αλέξης Ζορμπάς και το 

νεοελληνικό πολιτισμικό πρότυπο», Ν. Καζαντζάκη, Βίος και πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά, Εκδόσεις Ελένης Καζαντζάκη, Αθήνα 201 , Επίμετρο [= www.eks-

ik.eu/dimosiieuseis/ekdoseis/arthra-meletes,10].    “Βούδας και Απόλλωνας. Η 

διαλεκτική των πολιτισμών στην Οδύσεια του Καζαντζάκη”, Μαθητικό Συνέδριο 

«Ταξιδεύοντας με το Νίκο Καζαντζάκη» (Συνδιοργάνωση Διεύθυνσης Δ.Ε.Β΄ Αθήνας, 

1ου ΓΕ.Λ. Χολαργού, 2ου ΓΕ.Λ. Χολαργού και 1ου ΓΕ.Λ. Παπάγου, 8.12.2017), 

Αθήνα, Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, 2017. 

 

http://www.eks-ik.eu/dimosiieuseis/ekdoseis/arthra-meletes,10
http://www.eks-ik.eu/dimosiieuseis/ekdoseis/arthra-meletes,10


 

που προσφέρουν μια ευνοϊκή προϋπόθεση για συγκριτική έρευνα: έχουν 

κοινό υπόβαθρο την προβληματική πάνω στο ίδιο κοσμοθεωρητικό 

πρόβλημα. Και είναι ενδιαφέρον ότι αντιπροσωπεύουν δυο διαφορετικά 

λογοτεχνικά είδη, ποίηση και πεζογραφία, και το καθένα στο είδος του 

είναι το διασημότερο έργο του Καζαντζάκη. Μιλούμε για το ποίημα της 

Οδύσσειας (19  ), που ο Καζαντζάκης αξιολογεί ως το κορυφαίο 

δημιούργημά του και το μυθιστόρημα Βίος και πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά (19 6), το πιο γνωστό και πολυμεταφρασμένο έργο του.
2
 Και τα 

δύο έργα έχουν ως αφετηρία το γνωσιοθεωρητικό πρόβλημα της σχέσης 

ανάμεσα στο είναι και στο φαίνεσθαι: αυτό που φαίνεται είναι 

πραγματικό ή το πραγματικό, το όντως ον, δεν είναι προσιτό στις 

αισθήσεις; Οι διαφορετικές απαντήσεις στο πρόβλημα παραπέμπουν σε 

δύο διάφορα και αντίπαλα κοσμοθεωρητικά συστήματα. Ιστορικά, η 

πίστη στην αντικειμενικότητα του αισθητού κόσμου και στις αξίες της 

ζωής εκπροσωπείται από το ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο. Αντίθετα, η 

ιδέα ότι ο ορατός κόσμος είναι πλάνη και οι ζωικές αξίες ανυπόστατες (ο 

παραπλανητικός «πέπλος της Μάγιας» απλώνει μπροστά στα μάτια μας 

μια πλαστή φαινομενικότητα) αποδίδεται στη βουδιστική κοσμολογία. 

Πάνω σ’ αυτό τον αντιθετικό άξονα (βουδιστική κοσμοαντίληψη vs 

ελληνική κοσμοαντίληψη) αναπτύσσονται τα δύο έργα. Όμως, ανάμεσα 

στην Οδύσσεια και στον Αλέξη Ζορμπά λειτουργεί μια διαλεκτική 

αντίστροφης αναλογίας. Στο έπος της Οδύσσειας ο ισχυρός πόλος στη 

διαλεκτική των ιδεών και των αξιών είναι η βουδιστική κοσμοαντίληψη, 

που ενσαρκώνει ο ΄Ηρωας-πρωταγωνιστής, ο καζαντζακικός Δυσσέας. 

Στο μυθιστόρημα ο ισχυρός πόλος είναι το τοπικό πολιτισμικό πρότυπο, 

που ενσαρκώνει ο ΄Ηρωας-πρωταγωνιστής, ο Αλέξης Ζορμπάς. Έχομε, 

λοιπόν, κοινή προβληματική, αλλά αντίθετη ιεράρχηση αξιών και 

διαφορετική τελική έκβαση.                                   

     Η κοινή προβληματική εξηγείται από το γεγονός ότι και τα δύο έργα 

σχεδιάζονται την ίδια περίοδο, στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Μάλιστα, 

– όπως μαρτυρεί ο αφηγητής-συγγραφέας στην Αναφορά στο Γκρέκο 

[1961: 535-552] – η πρώτη απόπειρα συγγραφής του “Ζορμπά” 

χρονολογείται πριν από την έκδοση της Οδύσσειας (στα χρόνια 19 6-37): 

«Γύρισα σπίτι, πήρα  τον κοντυλοφόρο, έσκυψα με αλαφριά ανατριχίλα στο 

χαρτί.  …  Έγραφα, έσβηνα, δεν έβρισκα τα λόγια που ταίριαζαν, πότε 

θαμπά ήταν κι άψυχα, πότε αδιάντροπα φανταχτερά, πότε πάλι 

αφηρημένα…»  1961:    . Και καταλήγει: «Η χρυσαλίδα του Ζορμπά δεν 

είχε ακόμα ωριμάσει, βιάστηκα ν’ ανοίξω το σάβανό της˙ ντράπηκα, 

έσκισα ό,τι είχα μουτζαλώσει στο χαρτί και βγήκα...»  1961: 60 ). Τότε θα 

                                                           
2
 Η γαλλική έκδοση έλαβε το 19   το βραβείο του καλύτερου ξένου μυθιστορήματος. 

Η Νορβηγική Λέσχη του Βιβλίου το κατέταξε το 2002 στα 100 καλύτερα βιβλία όλων 

των εποχών. 



 

εγκαταλείψει την προσπάθεια και θα την ξαναρχίσει, αφού έχει τελειώσει 

και εκδώσει την Οδύσσεια, στα πρώτα χρόνια της Κατοχής (19 1, 1943). 

Έτσι, οι κοινοί κώδικες γίνονται το κλειδί για την ανάγνωση και του ενός 

και του άλλου έργου.  

 

Ι. Η Οδύσσεια του Καζαντζάκη αναπτύσσεται πάνω σε δύο άξονες 

προβληματικής και δράσης, που αντιστοιχούν σε δύο διακριτά και 

αντίπαλα πολιτισμικά μορφώματα. Ο ένας άξονας αντιπροσωπεύεται από 

τη ροπή της επιστροφής στην εστία, στο γενέθλιο χώρο, στους 

ακατάλυτους δεσμούς και τις αξίες του. Ο άλλος άξονας 

αντιπροσωπεύεται από τη ροπή της αποδημίας, της απελευθέρωσης από 

δεσμούς και δεσμά, την αναζήτηση της περιπέτειας, του καινούριου και 

του αγνώστου. Ο ποιητής ενσωματώνει μέσα στο έργο του και τη μία 

προοπτική και την άλλη: άμεσα, το μύθο της νέας αποδημίας, που είναι 

το θέμα του έργου˙ και έμμεσα, το μύθο του νόστου. Και το πιο 

ενδιαφέρον, ο ένας άξονας, του νόστου, με σημείο αναφοράς τον 

αρχετυπικό μύθο της ομηρικής Οδύσσειας, επενδύεται με τις αξίες και 

τους πολιτισμικούς κώδικες της ελληνικής παράδοσης (στην κρητική 

κατά βάση εκδοχή της)˙ και ο άλλος άξονας, της αποδημίας, με σημείο 

αναφοράς τη «δεύτερη Οδύσσεια» του επικού κύκλου, επενδύεται με τις 

αξίες και τους κώδικες της βουδιστικής κοσμολογίας σε μια δυτικού 

τύπου φιλοσοφική εκδοχή της.
3
 

     Έτσι προκύπτει μια διαλεκτική ανάμεσα σε δυο διακριτά πολιτισμικά 

πρότυπα, στην κουλτούρα του χρόνου (νέα αποδημία) και στην  

κουλτούρα της εντοπιότητας (νόστος), όπου το πρώτο τροφοδοτείται από 

τη δυτική παιδεία και προβληματική του συγγραφέα και προσωποποιείται 

στη σκέψη και την πράξη του κεντρικού ήρωα, του Δυσέα˙ 
4
 και το 

δεύτερο τροφοδοτείται από τη βαθιά βιωματική εμπειρία του τοπικού 

πολιτισμού, προσωποποιείται στο ήθος και τη συμπεριφορά των 

συντρόφων του Οδυσσέα και εμπεδώνεται σε επίπεδο σκηνοθετικής 

λειτουργίας (θα μιλήσομε πιο συγκεκριμένα παρακάτω). Έτσι, η 

διαλεκτική των πολιτισμικών κωδίκων λειτουργεί υπαινικτικά σ’ όλη την 

έκταση του έργου, αλλά συχνά βγαίνει και στην επιφάνεια με την ισότιμη 

αντιπαράθεση των δύο απόψεων, σε έναν έμμεσο ή και άμεσο διάλογο. 

Ενδεικτικά παραδείγματα: Λόγος (μιλεί ο πατέρας του Οδυσσέα, ο 

Λαέρτης, για τον εγγονό του τον Τηλέμαχο, απευθυνόμενος στη γη):   

                                                           
3
 Βλ. αναλυτικότερα Ε.Γ. Καψωμένος, «Πολιτισμικοί κώδικες στην ‘Οδύσεια’ του Ν. 

Καζαντζάκη», Ημερίδα για το Νίκο Καζαντζάκη, Πρακτικά, Ακαδημία Αθηνών, έκδ. 

2010, ό.π.   
4
 Αυτό τον τύπο του ονόματος (μάλιστα, με ένα σίγμα, όπως και στον τίτλο του 

έργου) χρησιμοποιεί, για μετρικούς κυρίως λόγους, ο ποιητής στην α΄ έκδοση της 

«Οδύσειας»˙ ένα τύπο που, σκόπιμα ή όχι, ξεχωρίζει τον καζαντζακικό από τον 

ομηρικό Οδυσσέα. 



 

          Δε θέλω του άπιστού μου γιου που σ’ απαρνήθηκε να μοιάζει˙ 

          θέλω να γίνει σκούληκας της γης και δουλευτής του κάμπου 

          κι όλο χορτάρι, χώμα και βροχή γλυκά ν’ αχνίζει ο νους του. 

                                                                                               Α 9 6-58] 

Αντίλογος (μιλεί ο παππούς του Οδυσσέα, απευθυνόμενος στον Ήρωα): 

           Ο κύρης σου ο ζευγάς αποθυμάει ξωμάχο να σε κάμει, 

           σε νανουρίζει στα περβόλια του και σε κυλάει στ’ αυλάκια˙   

           κι εγώ σε βουτακώ στα κύματα να μου γενείς κουρσάρος!   

           Ο κύρης σού χαρίζει αλετρικά και χωματοβοδάκια˙                                                             

           κι εγώ σού δίνω προύντζινο στρατό και δίκοπο μαχαίρι 

          κι έξι ζευγάρια κοντοπίθαρους θεούληδες να παίζεις˙ 

          όρτσα, αγγονέ, γοργομεγάλωσε και γοργανάστησέ με!»     

                                                                                    Α 1221-27]
 
 

‒ (Λόγος:)  

Κι είδα και μέτρησα, αρετή καμιά δεν είναι πιο μεγάλη  

σαν την αμίλητη άγια υποταγή στο ανθρωποφάγο χώμα.  

 Α    -85] 

‒ (Αντίλογος:) 

 Είδα κι εγώ κι εμέτρησα, αρετή καμιά δεν είναι πιο μεγάλη  

σαν όντας λέει το χώμα ναι και συ με οργή του κράζεις όχι! 

 Α  7-88].   

  

     Τέτοιοι διάλογοι προβάλλουν κατ’ αντιδιαστολή τους δύο 

πολιτισμικούς κώδικες, της εντοπιότητας (“ζευγάς”: προσήλωση στη 

μάνα-γη) και της κουλτούρας του χρόνου στη νεωτερική εκδοχή της 

(“κουρσάρος”: ταξίδι, ελεύθερη περιπλάνηση, περιπέτεια, κούρσος). Η 

αντίθεσή τους παράγει τη διαλεκτική του έργου.  

     Η ανατρεπτική βούληση του καζαντζακικού Δυσσέα εκδηλώνεται με 

τα στερεότυπα της δυτικής νεωτερικότητας: τη διάρρηξη του συνδέσμου 

με την πάτρια γη, την ασυμβίβαστη προσήλωση στην ελευθερία της 

περιπέτειας, στη χαρά της καινούριας γνώσης και των νέων 

κατακτήσεων˙ στην απόλυτη κυριαρχία του νου έναντι των αισθήσεων 

και των συναισθημάτων, στο γκρέμισμα του Θεού και την υποκατάστασή 

του από τον άνθρωπο. Σε μια μη-οργανική σύζευξη με το Βουδισμό,  

αρνείται την αντικειμενική υπόσταση του υλικού κόσμου, τον οποίο 

καταγγέλλει ως πλάνη των αισθήσεων και διακηρύσσει την 

παντοδυναμία του ανθρώπινου Νου. Ώστε, δεν έχει να προτείνει παρά 

μία και μόνη επιλογή: ως ανατολική θρησκευτική οντολογία την 

ολοκληρωτική άρνηση του υλικού κόσμου και των υλικών αναγκών και 

αιτημάτων του ανθρώπου και το βύθισμα στην αιώνια αταραξία του 

Νιρβάνα˙ και ως δυτικό φιλοσοφικό θεώρημα την πίστη σε μια και μόνη 

πραγματικότητα, στην απεριόριστη δύναμη του ανθρώπινου Νου και 

στην δυνατότητά του να επιβάλει την κυριαρχία του στον Κόσμο. Αυτές 



 

οι επιλογές κι αυτός ο κώδικας είναι που επικρατεί στο έπος της 

Οδύσσειας και ορίζει τη συμπεριφορά και τη δράση του ήρωα, καθώς και 

την τελική έκβαση του έργου.  

 

ΙΙ. Από την άλλη μεριά, ο κύριος άξονας που ορίζει την οργανωτική δομή 

και την προβληματική του μυθιστορήματος «Αλέξης Ζορμπάς» είναι η 

αντιπαράθεση ανάμεσα στα ίδια πολιτισμικά πρότυπα, τη βουδιστική 

κοσμοαντίληψη, που εκπροσωπεί αφετηριακά ο διανοούμενος αφηγητής 

και τη νεοελληνική αντίληψη της ζωής, που εκπροσωπεί ο εργάτης του, 

Αλέξης Ζορμπάς. Το πεδίο όπου αναπτύσσεται η διαλεκτική ανάμεσα 

στα δύο αντίπαλα πρότυπα είναι  η συνείδηση του διανοούμενου 

συγγραφέα, που βγαίνει από την μόνωση του γραφείου έξω στο ανοιχτό 

πεδίο της (επιχειρηματικής) δράσης, αποφασισμένος ν’ αναζητήσει 

λύσεις στα φιλοσοφικά προβλήματα που τον ταλανίζουν: “Ως τώρα, 

ψυχή μου,  έλεγα,  έβλεπες τον ίσκιο και χόρταινες, τώρα σε πάω στο 

κρέας”. Το πρόβλημα αιχμής είναι ακριβώς η υπέρβαση της αντίθεσης 

ανάμεσα στα πνευματικά αιτήματα που του υπαγορεύει η βουδιστική 

διδασκαλία (κατά την οποία ο κόσμος δεν έχει αντικειμενική υπόσταση, 

είναι δημιούργημα του νου) και στα ζωικά αιτήματα και ανάγκες, που 

στην ελληνική αντίληψη είναι υπαρκτά, σεβαστά και άγια.
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     Μ’ αυτούς τους όρους, το μυθιστόρημα «Βίος και πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά» προσφέρεται λαμπρά, για να σπουδάσομε συσχετικά αυτές τις 

συναρτήσεις και μαζί τους, τη σχέση του Καζαντζάκη με τον τοπικό 

πολιτισμό. Ο πιο χαρακτηριστικός ανθρώπινος τύπος, που υλοποιεί με 

τρόπο, θα λέγαμε, αρχετυπικό, την ενότητα φύσης και πολιτισμού, 

ζωικών και κοινωνικών αξιών, είναι ο Αλέξης Ζορμπάς. Ο διανοούμενος 

συγγραφέας, αυτοδιηγητικός αφηγητής του μυθιστορήματος, τον 

περιγράφει ως εξής: «μια ζωντανή καρδιά, ένα ζεστό λαρύγγι, μια 

ακατέργαστη μεγάλη ψυχή, που ακόμα δεν αφαλοκόπηκε από τη μάνα της, 

τη Γης». (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, 1981: 25).  

     Το διακριτικό γνώρισμα του Αλέξη Ζορμπά είναι ότι εκφράζει 

αυθεντικά και με παιδική κάποτε αφέλεια, τη σχέση αρμονίας με τη φύση 

και τις αξίες της. Για τον ήρωα του μυθιστορήματος ό,τι είναι φυσικό 

είναι αυταπόδεικτα και ηθικό και ωραίο. Το κριτήριο για όλες τις αξίες 

είναι η φύση και τα αιτήματά της. Είναι αυτό που ο αφηγητής ονομάζει 
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 Συστατικό στοιχείο και ουσιώδη παράγοντα διαμόρφωσης αυτού του προτύπου 

αποτελεί η ελληνορθόδοξη παράδοση, που, σε αντίθεση προς το βουδισμό, 

υπερβαίνει το διχασμό σώματος-ψυχής των ανατολικών θρησκειών, εναρμονίζοντας 

την ελληνική παράδοση με τη χριστιανική ηθική: Το σώμα είναι ιερό, γιατί είναι ο 

ναός της ψυχής –η ζωή είναι το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο και αξίζει τον 

απόλυτο σεβασμό μας. Ο Καζαντζάκης, όπως θα δούμε, αναγνωρίζει και καταφάσκει 

αυτή τη σύνθεση. 



 

«πρωτόγονη ματιά που αδράχνει ψηλάθε σαϊτευτά τη θροφή της» 

(“Πρόλογος”, 19 1: 7). Δεν πρόκειται ακριβώς για πρωτογονισμό, αλλά 

για ένα είδος κοινωνικοποίησης των ζωικών αξιών, που εναρμονίζει την 

κοινωνία και τον πολιτισμό προς τη φύση, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που 

έχει τη σφραγίδα της πολιτισμικής εντοπιότητας.  

     Στον Καζαντζάκη η σχέση του πολιτισμού με τη φύση, των 

πνευματικών με τις φυσικές αξίες, στις ποικίλες εκφάνσεις της, αποτελεί 

ένα από τα κεντρικά προβλήματα του στοχασμού του. Σχηματικά, η 

προβληματική του αναπτύσσεται προς δύο κατευθύνσεις: την ηρωική, 

που έχει στην αφετηρία της την ταύτιση του ανθρώπου και του 

πολιτισμού με τη φύση και τις πρωτογενείς ζωικές αξίες˙ και τη 

μεταφυσική ή ορθότερα, την ηθική, που έχει ως αφετηρία το αίτημα του 

μετασχηματισμού της ύλης σε πνεύμα.  

     Στο μυθιστόρημα «Αλέξης Ζορμπάς» επαναβεβαιώνεται μια εδραία 

θέση της ελληνικής πνευματικής παράδοσης: η εναρμόνιση ηθικών και 

πολιτισμικών αξιών είναι η αναγκαία συνθήκη για την ολοκλήρωση και 

ευδαιμονία του ανθρώπου. Από δω πηγάζει το βίωμα πληρότητας και 

ευδαιμονίας του ανθρώπου, η αντίληψη της φύσης ως εγκόσμιου 

παραδείσου, που εγγυάται την πληρότητα και μακαριότητα των όντων:  

«Χαρά στον άνθρωπο, συλλογίζουμαι, που αξιώθηκε, προτού πεθάνει, ν’ 

αρμενίσει το Αιγαίο. Πολλές χαρές έχει ο κόσμος ετούτος [...] μα νά ’ναι 

χινόπωρο τρυφερό και να σκίζεις το πέλαο ετούτο, μουρμουρίζοντας τ’ 

όνομα του κάθε νησιού, θαρρώ δεν υπάρχει χαρά που να βυθίζει 

περισσότερο την καρδιά του ανθρώπου στην Παράδεισο» (Βίος και 

Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, 1981: 27).   

     Η ιδέα της φύσης ως επίγειου παραδείσου συνδυάζεται με το βίωμα 

της ευδαιμονίας, δηλ. με την αίσθηση ότι η φύση προσφέρει στον 

άνθρωπο τις ιδεώδεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ύπαρξής 

του. Το βίωμα αυτό επανέρχεται μέσα στο έργο του Καζαντζάκη:   

     «Αύγουστος μήνας, ο πιο ανοιχτοχέρης κι αγαπημένος, με τις αγκάλες 

φορτωμένες μελωμένα πωρικά και σεριανίζει στα μποστάνια και στ’ 

αμπέλια, πασαλειμμένος με κατακάθια του κρασιού, με διπλά προγούλια 

και τριπλές κοιλιές, με ορθή ουρά, άγιος Σάτυρος, μεγάλη η χάρη του! […] 

Ετούτοι είναι οι ντόπιοι, οι αληθινοί θεοί μας οι αθάνατοι˙ πώς μπόρεσαν 

κάτω από τέτοιο φως, ομπρός σε τέτοια θάλασσα, ανάμεσα σε τέτοια 

βουνά, να γεννηθούν και να προκόψουν άλλοι θεοί, χωρίς κοιλιά, χωρίς 

χαρά, χωρίς αμπελόφυλλα στα μελίγγια; Και πώς μπόρεσαν οι γιοι κι οι 

θυγατέρες της Ελλάδας να πιστέψουν σ’ έναν Παράδεισο διαφορετικό από 

τον Παράδεισο ετούτης της γης;» (Αναφορά στον Γκρέκο, 1961: 582-583). 

Στο βίωμα της φύσης ως εγκόσμιου παραδείσου ενυπάρχει η αντίληψη 

της ενότητας του ανθρώπου με τη φύση και τις ζωικές αξίες, που δεν 

αφήνει περιθώρια διάκρισης ή αντιδιαστολής του ανθρώπινου από το 

φυσικό, αλλά αντίθετα συνθέτει το μυθικό πλαίσιο ενός ενιαίου 



 

σύμπαντος˙ και παράλληλα, υποδηλώνει την εσωτερική αρμονία του 

ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ενότητας. Ο Καζαντζάκης έχει σαφή 

συνείδηση ότι αυτός ο κώδικας αντιπροσωπεύει ένα διακριτικό στοιχείο 

του νεοελληνικού πολιτισμικού προτύπου, λαϊκού και λόγιου. Ο 

αφηγητής – συγγραφέας του «Αλέξη Ζορμπά» διαπιστώνει με αγαλλίαση 

ότι ο κώδικας λειτουργεί εξίσου στην κοσμική όσο και στην 

εκκλησιαστική τέχνη: 

     «Ας είναι καλά τούτο το μικρό κόνισμα του χριστιανού αγίου με τα 

εφηβικά σγουρά μαλλιά, που κρέμονται γύρω από το μέτωπό του σα μαύρα 

τσαμπιά. Έλληνας Διόνυσος και άγιος Βάκχος έσμιγαν, είχαν το ίδιο 

πρόσωπο˙ κάτω από τ’ αμπελόφυλλα και τα ράσα τρικύμιζε το ίδιο 

λαχταριστό ηλιοκαμένο κορμί – η Ελλάδα» (Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά, 1981: 208). 

     Ο συγγραφέας αναγνωρίζει σ’ αυτό το εικόνισμα τη σύνθεση 

ελληνισμού και χριστιανισμού που πέτυχε η βυζαντινή τέχνη˙ μια 

σύνθεση όπου διασώζεται η ισορροπία των ηθικών και των ζωικών 

αξιών. Το αίτημα της ισορροπίας ανάμεσα σε υλικές και πνευματικές 

αξίες ο Καζαντζάκης το περιγράφει ως αίτημα που υπαγορεύεται από την 

ελληνική μεσογειακή φύση, όπου ύλη και πνεύμα συνυπάρχουν και 

συντίθενται ως πρωτογενή συστατικά ενός ενιαίου σύμπαντος. Μέσα σ’ 

αυτό το σύμπαν δε χωρεί κανένας διχασμός του ανθρώπου σε σώμα και 

ψυχή, σε υλικά και ηθικά αιτήματα˙ η ενότητα υλικών και πνευματικών 

αξιών, που εγγυάται την ακεραιότητα και πληρότητα της ύπαρξης, 

επιβάλλεται ως αυταπόδεικτη πραγματικότητα:  

     «Μέσα στο φως της Ελλάδας, το σώμα δεν είναι τυφλή ακατέργαστη 

ύλη, πολλή ψυχή το διαπερνάει και το κάνει να φωσφωρίζει. [...] κι η ψυχή 

πάλι δεν είναι αόρατο είδωλο κι αγέρας˙ έχει πάρει κι αυτή από τη 

σιγουράδα και τη ζεστασιά του κορμιού και γεύεται με σαρκική λες χαρά 

τον κόσμο, σα νά’χε στόμα και ρουθούνια και χέρια να τον χαϊδέψει. Πολύ 

συχνά δεν αντέχει ο άνθρωπος να κρατήσει αλάκερή του την 

ανθρωποσύνη˙ κουτσουρεύεται˙ πότε θέλει ν’ απαλλαχτεί από την ψυχή 

του,  πότε από το σώμα του˙ και τα δυο μαζί να τα χαίρεται του πέφτει 

βαρύ˙ μα εδώ στην Ελλάδα τα δυο ετούτα χαριτωμένα αιώνια στοιχεία 

μπορούν  να συγκεραστούν να πάρει η ψυχή από το σώμα και το σώμα από 

την ψυχή και να φιλιώσουν˙ κι έτσι να μπορεί ο άνθρωπος στο θείο αλώνι 

της Ελλάδας να ζει και να πορεύεται ακέραιος» (Αναφορά στον Γκρέκο, 

1961, 583-584). 

     Ο διανοούμενος υπερβαίνει το διχασμό, όταν ακολουθώντας το 

αίτημα της φύσης, κατά τις παραινέσεις του Ζορμπά, γεύεται τη χαρά του 

έρωτα. Και ανακαλύπτει ότι ο έρωτας δεν είναι απλώς σωματική, είναι 

πρωτίστως ψυχική ανάγκη και λειτουργία, που ανυψώνει το φυσικό 

άνθρωπο. Έτσι ο ασκητικός διανοούμενος βρίσκει το δρόμο για την 

εναρμόνιση ζωικών και ηθικών αιτημάτων, ψυχής και σώματος. 



 

Συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και ανακτά τη χαμένη του ισορροπία και 

ακεραιότητα:  

     «Όλη η χαρά της χτεσινής νύχτας αναρροούσε από τα σωθικά, 

διακλαδίζουνταν και πότιζε και χόρταινε το χώμα πού ’μαι καμωμένος. Κι 

έτσι ξαπλωμένος, με σφαλιχτά μάτια, άκουγα, μου φαίνουνταν, να τρίζουν 

και να φαρδαίνουν τα σπλάχνα μου. Για πρώτη φορά χτες τη νύχτα 

βεβαιώθηκα τόσο χεροπιαστά πως κι η ψυχή είναι κι αυτή σάρκα, πιο 

γοργοκίνητη ίσως, πιο διάφανη, πιο λεύτερη˙ μα σάρκα. Κι η σάρκα είναι 

κι αυτή ψυχή, νυσταγμένη λίγο, κατακουρασμένη από μεγάλες πορείες, 

καταφορτωμένη από βαριές κληρονομιές˙ μα μέσα στις μεγάλες στιγμές 

ξυπνάει κι αυτή, αναντρανίζει, τινάζοντας και τα πέντε της πλοκάμια, σα 

φτερούγες» (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, 1981: 244). 

     Ο διανοούμενος αφηγητής ζει ως προσωπικό συγκλονιστικό βίωμα, τη 

σύνθεση των αντιθέτων, σώματος – ψυχής, σε μια ενότητα: σωματοψυχή. 

Κι αυτό το βίωμα εξουδετερώνει αυτόχρημα μέσα του το δυιστικό 

φιλοσοφικό δίλημμα του βουδισμού και τον απελευθερώνει:  

     «Άξαφνα πετάχτηκα απάνω˙ μπήκα στην παράγκα, πήρα το χειρόγραφο 

του “Βούδα”, το άνοιξα. [...] Δεν είχα πια ανάγκη από το πρόσωπο αυτό 

της αγωνίας μου, το ’χα ξεπεράσει, είχα τελέψει τη θητεία μου στο Βούδα – 

σήκωσα κι εγώ το χέρι και πρόσταξα μέσα μου το Βούδα να διαλυθεί» 

(Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, (1957) 1973: 245-246).
  

     Συμπερασματικά: Ανάμεσα στα δύο έργα αναπτύσσεται μια 

διαλεκτική πολιτισμικών κωδίκων, με σημεία αναφοράς αφενός την 

κουλτούρα της εντοπιότητας, που εκπροσωπείται από το ελληνικό 

πολιτισμικό πρότυπο και αφετέρου την κουλτούρα του χρόνου και της 

κίνησης, που στα υπό μελέτη έργα εκπροσωπείται από  μια μη-οργανική 

σύζευξη ανατολικού βουδισμού και δυτικής νεωτερικότητας. Όπως 

είδαμε, στην Οδύσσεια την προτεραιότητα διατηρεί το πρότυπο της 

νεωτερικότητας, που διερμηνεύει ο κεντρικός Ήρωας, ο Δυσσέας. Στο 

μυθιστόρημα την προτεραιότητα διατηρεί το νεοελληνικό πρότυπο, που 

διερμηνεύει ο Αλέξης Ζορμπάς. 

     Στην Οδύσσεια, που προηγείται (ολοκληρώνεται και εκδίδεται το 

1938), επικρατεί η νεωτερική αντίληψη του κόσμου, η οποία, ύστερα από 

μια μακρά σειρά δοκιμασιών, οδηγεί τον Ήρωα στην απόλυτη μόνωση, 

χωρίς προοπτική διεξόδου. Ο θάνατος του Δυσσέα πάνω σ’ ένα 

παγόβουνο της Ανταρκτικής, μόνου, χωρίς συντρόφους ούτε οπαδούς, 

τεκμηριώνει προφητικά το αδιέξοδο αυτής της επιλογής, στο οποίο ο 

Ήρωας αντιπαραθέτει ως αντιστάθμισμα την ελληνική αξιοπρέπεια και 

την ασυμβίβαστη προσήλωσή του στο ιδεώδες της ελευθερίας.  

     Στον «Αλέξη Ζορμπά», που έπεται (γράφεται στα χρόνια της Κατοχής 

και εκδίδεται το 19 6), επικρατεί το ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο, που, 

μέσα από την εναρμόνιση των αντιθέσεων, καταλήγει σε μια σύνθετη 

ισορροπία, που εμπεριέχει την προοπτική μιας ατομικής και συλλογικής 



 

ευδαιμονίας. Ζώντας ως προσωπικό βίωμα την απελευθερωτική 

υπέρβαση των αντιθέσεων, ο αφηγητής – συγγραφέας του 

μυθιστορήματος, αφεντικός στη δουλειά, καταλήγει μαθητευόμενος του 

εργάτη του Αλέξη Ζορμπά στη θεωρία της ζωής. Μαθητεία που 

προσφέρει στο διανοούμενο μια λυτρωτική απάντηση στις υπαρξιακές 

αγωνίες του.    

     Συσχετίζοντας την κοινή προβληματική και τις συμμετρικά αντίθετες 

επιλογές στα δύο υπό μελέτη έργα, μπορούμε να αναπλάσομε την 

πνευματική πορεία του Νίκου Καζαντζάκη. Με το έπος της Οδύσσειας 

επιχειρεί να αναπαραστήσει την περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος 

στη νεότερη φάση της ιστορίας του, τους αγώνες και τις αγωνίες του 

ανθρώπου να κατακτήσει τη γνώση, να ελέγξει τη μοίρα του και να 

καθορίσει το ρόλο του μέσα στον κόσμο. Σ’ αυτή την αναπαράσταση 

επιχείρησε να εντάξει τις μεγάλες κοσμοθεωρίες, τις μεγάλες 

αντιπαραθέσεις, τη μεγάλη διαλεκτική της ιστορίας. Και είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον ότι συνοψίζοντας τις συνιστώσες αυτής της διαλεκτικής, 

τοποθετεί στον ένα πόλο το ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο, στον άλλο 

πόλο την ανατολική πνευματική παράδοση όπως προσλαμβάνεται κι 

ενσωματώνεται στο πρότυπο της δυτικής νεωτερικότητας. Ο συγγραφέας 

Ν. Καζαντζάκης συστρατεύεται, μέσω του Οδυσσέα του, κάτω από τη 

σημαία της δυτικής νεωτερικότητας. Και αγωνίζεται με συνέπεια, όσο 

τουλάχιστον διαρκεί η προετοιμασία και η σύνθεση της Οδύσσειας (από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1920 ως τα τέλη της δεκαετίας του 19 0).  Και 

όταν, τραβώντας το αξιακό αυτό σύστημα ως τις έσχατες συνέπειές του, 

φτάνει σε αδιέξοδο, αναγνωρίζει έντιμα και αποτυπώνει στην έκβαση της 

μυθοπλασίας του αυτό το αδιέξοδο, χωρίς να καταδεχτεί να το 

συγκαλύψει με πλαστές επαγγελίες συλλογικής ευτυχίας. Και καταλήγει, 

ύστερα από την τραγική εμπειρία του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, που 

ανέδειξε στην πράξη τη χρεωκοπία των «νεωτερικών» ιδεών (με τη 

ναζιστική εκδοχή της ύβρεως του δυτικού ανθρώπου), να επαναπατριστεί 

στο ελληνικό πολιτισμικό πρότυπο και να αναδείξει τις πανανθρώπινες 

αξίες του, μέσα από την ενσάρκωσή τους στο χαρακτηριστικό 

μυθιστορηματικό του ήρωα, τον Αλέξη Ζορμπά. Έτσι, σε μια κρίσιμη 

ιστορική καμπή, ο Καζαντζάκης επαναβεβαιώνει την υπεροχή της 

ελληνικής πνευματικής παράδοσης ως πολιτισμικής πρότασης με 

οικουμενική εμβέλεια.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Νίκος Καζαντζάκης: 

«Ρευμάτων στοχαστής και θηρευτής τ΄ Αγνώστου» 
 

 

 

     Τί κάνει μια πράξη να ορθώνεται από το ωραίο στο υψηλό και την έμπνευση 

από αμεταχείριστη να ’χει ξάφνου αξιοσύνη; Πολύ πέρα από τη δημιουργική 

πνοή , το ένστικτο που γίνεται διαίσθηση και την ορμή αφόρμηση, την έλξη του 

υψηλού ασκούσε πάντοτε ο πόλος του αγνώστου. Στα άγνωστα μονοπάτια το 

δυνατό πάντα αποτύπωμα της τέχνης, του λόγου και της επιστήμης πρωτοπόρων 

δημιουργών με εκτόπισμα μεγέθους Καζαντζάκη.  

     Συνυφασμένο με το άγνωστο το συναίσθημα της αγωνίας μεταξύ φόβου κι 

αναμονής μεταβολίζεται σε πάλη τυραννική κι αδιάκοπη, διότι ετυμολογικά 

συνδέεται με τον αγώνα. Μια αναμέτρηση διηνεκής με τις δυνάμεις και τα 

ρεύματα εσωτερικά και εξωτερικά αντίστοιχα σε μια μετέωρη στην άβυσσο κι 

ιδιότυπη καζαντζακική ισορροπία. Θρεμμένος από την ίδια που μεγάλωσε μέσα 

του τον σκοτεινό θαυματοποιό πάλεψε σαν γνήσιος Οδυσσέας του καιρού του 

στο χώρο και τον χρόνο που του δόθηκαν γυρεύοντας «χωρίς ελπίδα την Ιθάκη»,  

δυναμική ύπαρξη ουσίας σε στόχο ασώματο κι ηρωικά ανύπαρκτο.  

     Είναι το επαναστατημένο «Ον» θα γράψει για το υποκείμενο αυτής της 

μοναδικής στην ιστορία αγωνιστικής δημιουργίας ο Νικηφόρος Βρεττάκος και 

συνεχίζει: «είναι το ανέστιο κι απροσάρμοστο ον που δεν θέλει, δεν 

παραδέχεται καμία συνθηκολόγηση. Γυρεύει μια διέξοδο μέσα στ’ ανθρώπινα, 

χώνεται μέσα στα γεγονότα, κρύβεται κάτω απ’ αυτά και βρίσκεται πάλι 

ξέσκεπος, εκτεθειμένος απέναντι στην άβυσσο. Κάθε μάσκα που προσπαθεί να 

«σοφιλιάσει στην άβυσσο, διαλύεται». Ποιητικό αντίκρισμα σε αυτού του 

είδους τον καζαντζακικό αντικομφορμισμό προσφέρει δημιουργικά η προτροπή 

του Οδυσσέα Ελύτη «Χαράξου κάπου με οποιονδήποτε τρόπο και μετά πάλι 

σβήσου με γενναιοδωρία»
(1) 

.  

     Πώς σηματοδοτείται όμως τ’ άγνωστο; Είναι μόνο φόβος ή γίνεται και 

στόχος, σκοτεινός σκοπός, οραματική αν και τυφλή προοπτική; 

     Στα πρώτα βήματα δεν είναι άλλο από μια γοητευτική σκοποθεσία του 

ανερεύνητου στον δρόμο των ωκεανών που άνοιξε ο Ερρίκος ο θαλασσοπόρος 

με το μεγάλο νερό έλξη και ποίηση μαζί. Εκρηκτική η μετακύληση τ’ αγνώστου 

στην Αναγέννηση με το παραδείσιο όραμα να τροφοδοτεί το φιλοκίνδυνο κι 

άπληστο της ανθρώπινης φύσης σε χιμαιροκυνηγούς, θησαυροθήρες και κάθε 

λογής τυχοδιώκτες. Ευτυχώς για την ιστορία η περιδίνηση του νου και της 

ψυχής τ’ ανθρώπου εκτινάσσει τ’ άγνωστο σε κοσμογονικές, διαπλανητικές, 

μεταφυσικές, βαθιά υπαρξιακές αναδιφήσεις.  



 

     Μια δοκιμασία πνευματικής άσκησης μεταξύ αυτών ως αυτοαναφορική 

διαδικασία διαρκούς αναζήτησης, τραγικής όσο μεγαλειώδους στην προοπτική 

του απροσπέλαστου στο διηνεκές. Το άγνωστο σε επαγρύπνηση. Μια έρευνα 

που ελκύεται ηδονικά από τον ίδιο της τον εαυτό και μένει σταθερά 

ανικανοποίητη. Μια περιπετειώδης εμπειρία ψυχισμού και νόησης εκείνου που 

δεν βολεύεται, όχι από απλή φιλέρευνη διάθεση, αλλά από υπαρξιακή και 

συμπαντική ταυτόχρονα ανησυχία ως ζωική ανάγκη σύστασης του νέου, μέσα- 

έξω, πάνω στο παλιό που γκρεμίζεται. 

     Μια ζωτική ανατροπή ως δραστική δύναμη ανανέωσης και δημιουργίας στο 

σημείο ακριβώς που ο Μπερξόν συνάντησε τον Νίτσε για να γονιμοποιήσουν, 

συγκαιρινά και χώρια, αναμφίβολα μοναδικά μια εμβληματική φυσιογνωμία 

δημιουργού, την ξεχωριστή στο εύρος της διάνοια του Καζαντζάκη.  

     Μπόλιασμα επιτυχές και καρποφόρο που βοήθησε τον Κρήτα ταξιδευτή να 

ξεδιπλώσει τα δικά του φτερά ως «Ρευμάτων στοχαστής και Θηρευτής τ’ 

αγνώστου». Θηρευτής πολύ περισσότερο από οδοιπόρος και ταξιδευτής, γιατί 

θηρεύοντας υπάρχει όχι απλή αναζήτηση, αλλά έρευνα, άρα επιμονή, αγώνας, 

πάλη διαρκής. 

     Στη διαπάλη ωστόσο των εσωτερικών με τα εξωτερικά ρεύματα της ζωής 

του καμία ροή από τις δύο δεν τον κέρδισε ολοκληρωτικά. 

     «Το ένα μου πόδι είναι στο στέρεο χώμα, το άλλο ψάχνει στα σκοτεινά, απάνω 

στην άβυσσο», δηλώνει στην Ασκητική πασχίζοντας να δώσει τις διαστάσεις 

του εαυτού του που αναζητά συντονισμό με το άπειρο κι αδυνατεί εξ’ ορισμού 

ως τραγικός θηρευτής να χωρέσει στον κόσμο τούτο. Ακολουθεί απελπισμένα 

τον ρυθμό της γης που σαλεύει και αναδεικνύεται σε πρωτοπόρα 

ιδιοσυγκρασιακή φωνή συγγραφικής διάνοιας που συνομίλησε με τα πιο 

προωθημένα νεωτερικά φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του συνέχοντας ένθετα 

το λεκτικό του είναι το οποίο εν συνεχεία μεταστοιχειώνεται εκπεφρασμένο σε 

κραυγή, χωρίς όμως ν’ αλλάξει ή να καθορίσει απόλυτα τη λαλιά του.  

     Πολύ περισσότερο από ένας μεγάλος αιρετικός, καθόλου λιγότερο 

εμβληματικός, ζωτικά ανήσυχος ως φλογερός στοχαστής διαρκείας θρυμματίζει 

συνεχώς τα προσωπεία που πάσχιζαν να του φορέσουν: Παρέμεινε 

αγωνιζόμενος αναζητητής, ένας ασκητής απάνθρωπος, ανθρωποδράκος, όπως 

επέλεξε να επενδύσει το ιδεολογικό του πορτρέτο ως θηρευτή του μυστηρίου 

και της αφανούς ουσίας, και όχι των φανταστικών παραδείσων, ο Γιώργος 

Στεφανάκης.   

     Στο πρωτογενές υλικό του καζαντζακικού αγνώστου βρίσκεται και 

ετυμολογικά εκτός των άλλων το γνωσιολογικό πρόβλημα το οποίο διύλισε 

ιδεαλιστικά πιστεύοντας ότι ο κόσμος υπάρχει σε συνάρτηση με το Νου και τις 

αισθήσεις. Καθώς όμως τα όρια τούτα τον στενεύουν εκφράζει τον πόθο να 

μπορέσει να γνωρίσει την ουσία: «ένα μονάχα λαχταρίζω», γράφει στην 



 

Ασκητική, «να συλλάβω τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα, τι είναι το 

μυστήριο που με γεννάει και με σκοτώνει». Αγνοεί τον κόσμο όπως είναι και 

τον πλησιάζει από το σημείο εκείνο που του λείπει, από το αόρατο σημείο του. 

Ξεκινάει από ’κει για να φτιάξει το δικό του απόλυτο σύμπαν γεμάτο ζωή, φύση 

κι αγωνίες ζωτικές που αναμοχλεύουν και μεταβολίζουν τ’ άγνωστο 

γνωσιολογικά, ηθικά και μεταηθικά, κατ’ ουσίαν μεταφυσικά με πολιτικό, 

κοινωνικό, θεολογικό ένδυμα, περιεχόμενο και χαρακτήρα, ποτέ σχήμα και 

μορφή.  

     Δανείζει τα ερωτήματα στα βιβλία του κι αφήνει τις απαντήσεις δυνάμει και 

δια παντός στον στοχασμό. «Τα βιβλία», εξομολογείται στον Ζορμπά, 

«εκφράζουν απλώς την αγωνία του ανθρώπου» και οι απαντήσεις απέδειξε ο 

ίδιος ο Καζαντζάκης με τη ζωή του, εξίσου απλά πυροδοτούν την αγωνία 

διαρκώς να υπάρχει.  

     Με διαισθητική προσέγγιση και στοχαζόμενος πάντα την ελευθερία 

συμπορεύτηκε με τη δημιουργική εξέλιξη καταπολεμώντας τον διανοητικισμό 

κατά την μπερξονική υπόδειξη κι αποδεικνύοντας ότι τα όρια του ανθρώπου 

πολύ περισσότερο από κείνα της διάνοιάς του είναι απεριόριστα.  

     Αυτή ακριβώς η στάση τον κάνει να μην βολεύεται στον πρακτικό γνωστικό 

μηχανισμό. Επιδιώκει να θεαθεί το αθέατο, το άγνωστο, το μυστικό κι 

απροσδιόριστο. 

     Με ζωηρή την πεποίθηση ότι η ζωή είναι «λόγος» που δεν αποδίδεται με τον 

λόγο αφιέρωσε κι αφιερώθηκε ο ίδιος σε μια ατέρμονη μεταφυσική περιπέτεια 

με προορισμό εξωλογικό, υπερλεκτικό, διαισθητικό, συμπεριληπτικά άγνωστο 

και διαρκώς ανανεούμενο σαν μαγνητική πρόκληση στο άπειρο.  

     Συνδέεται με τη δημιουργική αμφισβήτηση που δυσπιστεί μηδενιστικά, κατά 

τη νιτσεϊκή επιταγή, στο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, όταν αυτή χάνει την 

αξία της. Η φύση του αγνώστου χαρτογραφείται εδώ στο ρεύμα του 

αγνωστικισμού που συντηρεί την ενεργό αμφιβολία και το πνεύμα του 

Καζαντζάκη σε εγρήγορση ζωογόνο. 

     Ίσως η πιο δυνατή απεικόνιση της φιλοσοφικής κοσμολογίας του 

Καζαντζάκη που κατοπτεύει το υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου να 

βρίσκεται στον ιερό τρόμο αισθητοποιημένο στον μύθο με το δέντρο και το 

σκουλήκι. Είναι εδώ που η γλώσσα της αλληγορίας και η καζαντζακική 

αισθητική αριστοτεχνικά συνυφαίνουν το δέος που δοκιμάζει ο άνθρωπος όταν 

καταφέρνοντας το πρώτο ρήγμα στο κλοιό της λογικής βιώνει τη μηδαμινότητά 

του στο άπειρο σύμπαν. Σ’ αυτό το μεταιχμιακό κι εν μέρει συγκρουσιακό 

πεδίο, λίγο πριν αρχίσει να εξαϋλώνεται η λογική, βρίσκεται το πρώτο κύτταρο 

της ελευθερίας, στο σημείο ακριβώς που η μοίρα συναντά την πρωτοβουλία και 

η ζωή τον θάνατο μετουσιώνοντας το «αναπόφευγο σε λεύτερη βούληση». 

Γιατί, η αναγκαιότητα έχει τη συνείδηση, αλλά η ελευθερία την υπέρβαση. «Το 



 

πεπρωμένο», λέει μια σύγχρονη φωνή της πεζογραφίας μας ο Δημήτρης 

Στεφανάκης, «δεν είναι μόνο μία σύμβαση … αλλά κι ένας ασφαλής δρόμος για 

να βαδίσεις προς την ολοκλήρωσή του».  

     Είναι αυτό που χρειάζεται η ιστορία του ανθρώπου, για να’ χει ποίηση η ζωή 

του διαλεκτικά με το φόβο του αγνώστου στη διαχείριση του πεπρωμένου. Έτσι 

αποδεικνύει ότι το τέλος είναι μια διαρκής αρχή στη δρομολόγηση της επιλογής, 

της ελεύθερης επιλογής. Αρχή και τέλος αλυσιδωτά, πορεία προς τα φωτερά 

σκοτάδια με την ποιητική υπογραφή του Γεώργιου Δροσίνη
(2)

. 

     Από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμφίβολα πτυχές του καζαντζακικού αγνώστου 

είναι η ελευθερία. Στη συγγραφική σύλληψη του εμπνευσμένου Κρητικού 

ταυτίστηκε υπαρξιακά με τη φύση του ανθρώπου. Ο Καζαντζάκης εν συνεχεία 

την αποδέσμευσε από το φόβο και την ελπίδα και πέρα από τα σύνορα την ύλης 

την τοποθέτησε ιδεατά σ’ έναν τόπο χωρίς τους τυπικούς συνειρμούς της: πόνο, 

χαρά, καλό ή κακό λυτρώνοντας την από τον ίδιο της τον εαυτό στην απόλυτη 

εκδοχή του. Οι επιδράσεις πολλές, το ζύμωμα δικό του, το απόσταγμα 

οικουμενικό. Η καζαντζακική ωστόσο ελευθερία στο αποτύπωμα του χρόνου 

δεν ορίζεται μόνο ιδεατά στη μετά θάνατον απραξία. Σώζεται από τους 

περιορισμούς για να σώσει τον εαυτό της δυναμικά μέσα από τον αγώνα, την 

πάλη της ζωής που είναι αγώνισμα διαρκείας, δώρο σε διαρκή κατάκτηση, 

καθόσον μάλιστα η ανώτατη αρετή στην καζαντζακική ιεραρχία δεν είναι να 

’σαι ελεύθερος, αλλά να μάχεσαι για την ελευθερία. 

     Ίσως εν τέλει απ’ όλες τις επιρροές ανατολικές ή δυτικές το δυναμικό 

γίγνεσθαι του Ηρακλείτου να υπήρξε ισχυρότερο όλων˙ όχι μόνο από χρονική 

προτεραιότητα, αλλά από γονιδιακή ταυτότητα ενός λαού που χώρισε τις 

φωτεινές από τις σκοτεινές δυνάμεις, διότι πίστεψε σε μια ανώτερη αρχή που 

διαφεντεύει, που πάλεψε με τ’ άγνωστο κι άδηλο των θεών κι ό, τι δεν έφτασε 

με το μυαλό, το πλησίασε με την ποίηση του λόγου και της τέχνης δοκιμάζοντας 

το λυτρωτικό δέος.  

     Κι αν η σιγή που ακολουθεί την πάλη είναι ένα άλλο ζωτικό μετερίζι του 

αγνώστου, γιατί ’ναι δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο να ξέρει κανείς, το πότε, το 

πώς και το γιατί να σιωπά, η ευτυχία πριν και μετά τη σιγή ως αγαθόν πρακτόν 

και αυταξία παραμένει σ’ όλη την καζαντζακική γραφή στόχος ιδεατός και 

τόπος άγνωρος. Ζωηρή κι ατίθαση, όπως συλλαμβάνεται καζαντζακικά, 

δύσκολα κατακτιέται. Γιατί, ούτε εύγλωττη, ούτε διαυγής παρουσιάζεται, αλλά 

σκοτεινή και δαιδαλώδης
.
 συγκεχυμένη, άγνωστη και θελκτική μαζί «Ευτυχία 

θα πει να ζεις όλες τις δυστυχίες» θα γράψει στην Ασκητική κι είναι αυτή η 

εκδοχή που καθιστά τον στόχο της πολυεδρικό, σκοτεινό και δυσεπίτευκτο, 

προστακτικά ελκυστικό ως πολυσήμαντο. Δεν προσφέρεται, διεκδικείται. 

     Κατά κάποιον τρόπο σ’ αυτόν τον προσανατολισμό της ευτυχίας που 

συνομιλεί με τ’ άγνωστο είναι καλό να συνεξεταστεί και ο ύψιστος αγώνας του 



 

ανθρώπου, η οριακή πάλη με τ’ ασύλληπτο, ασυναγώνιστο, τρομερό. «Το να 

κοιτάζει κανείς την Άβυσσο χωρίς ελπίδα και χωρίς φόβο όρθιος στην άκρα του 

γκρεμού» λέει στην Αναφορά. Κι είναι αυτό το ανέλπιδο πιστεύω που θεάται ως 

Κρητική Ματιά, αγέρωχη και γερακίσια, λυτρωμένη από το φόβο να τη διαχέει 

μονάχα τρόμος ιερός στο σημείο ακριβώς που γεννάται η δημιουργία, στην 

υψηλότερη μάλιστα κορυφή της, την ποίηση.  

     Πολυεπίπεδη, σκοτεινή κι αγωνιστικά ασκούμενη η καζαντζακική ευτυχία 

απαλλάσσει φιλοσοφικά το άγνωστο με το οποίο άρρηκτα συνδέεται από το 

στοιχείο του μονοσήμαντου ανοίγοντας τον δρόμο για τον αντιθετισμό του 

Κρητικού στοχαστή. Στα μονοπάτια του στοχαστικού αγνώστου το έργο του 

Καζαντζάκη περπατά με αντιθέσεις περισσότερο παρά με αντιφάσεις και με 

δεδομένη τη σχέση των εννοιών που δεν είναι ταυτοπλατείς, αλλά υπάλληλες 

μετεξελίσσει τους διαλεκτικούς φιλοσόφους εναρμονίζοντας συγκρουόμενες 

κοσμοθεωρίες, κατά το πρότυπο της παλίντονης αρμονίας του Ηράκλειτου, της 

πλατωνικής διαλεκτικής του συνοπτικού όλου και του νόμου θέση-αντίθεση του 

Έγελου. Η σύνθεση που κυοφορείται στην αντίθεση πολύ περισσότερο από την 

ανατροπή της αντίφασης ενέχει το ποσοστό αέναης δημιουργίας που συνάδει με 

την καζαντζακική σύλληψη. «Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα, δηλώνει στην 

Ασκητική δύο ρέματα παλεύουν: α) ο ανήφορος προς τη σύνθεση, … β) ο 

κατήφορος προς την αποσύνθεση,… Χρέος μας να συλλάβουμε τ’ όραμα που 

χωράει κι εναρμονίζει τις δύο τεράστιες τούτες άναρχες ακατάλυτες ορμές…».  

     Με ανάλογη αισθητοποίηση η πίστη στην ενότητα των αντιθέτων θα 

ταξιδέψει στις σελίδες της Ασκητικής, για να πυροδοτηθεί λίγο πριν το τέλος με 

το Μηδέν.  

 «Υπάρχει ένας σκοτεινός θαυματοποιός στον μέσα κόσμο του Καζαντζάκη που 

του εξαφανίζει «μοναστραπίς» τους ανθρώπους και τα γεγονότα με τα οποία 

προσπαθεί όντως να συμφιλιωθεί» παραδέχεται ο Νικηφόρος Βρεττάκος και 

συνεχίζει «ολόκληρος ο Καζαντζάκης είναι ένα άθροισμα από διχασμούς. Σκύβει 

στη γη, ακούει το σφυγμό της, τον βρίσκει ωραίο, παίρνει στο χέρι του ένα 

κομμάτι ψωμί, το κοιτάζει με θαυμασμό, δεν προφτάνει να το κάνει χαρά – το 

ξανακοιτάζει, έχει γίνει στάχτη στα χέρια του». 

     Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα της καθολικότητας και του μηδενισμού που ενέχει 

ο αντιθετισμός του Καζαντζάκη εντάσσεται δημιουργικά η κοινωνικοπολιτική 

φιλοσοφία και η φιλοσοφική θεολογία του κορυφαίου δημιουργού. Με την 

κοινωνική του φιλοσοφία να πατά στην ελληνική φιλοσοφική ανθρωπιστική 

παράδοση και την πολιτική να περνά στον αντιδραστικό ιδεαλισμό ως ειρωνεία 

του διαλεκτικού υλισμού με άρνηση και όχι εναντίωση στον μαρξισμό 

παρέμεινε πάντα λάτρης της ρωσικής λογοτεχνίας ως δημοκρατικής, 

φιλελεύθερης και επαναστατικής τρέφοντας το αντικαπιταλιστικό του πνεύμα 

υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της κοινωνικής 



 

απελευθέρωσης.  

     «Έναν κόσμο πιο δίκαιο και ηθικό όπου η υλική ευδαιμονία θα είναι το μέσον 

μονάχα για την ψυχική και πνευματική χειραφέτηση του ανθρώπου», θα ζητήσει 

με γράμμα του από τον Παντελή Πρεβελάκη».  

     Τη ρωσική επίδραση θα συναντήσουμε και στις καταβολές της φιλοσοφικής 

θεολογίας του Καζαντζάκη. Με την αρμονία ως ανάγκη του λογικού και τον θεό 

υπέρβασή τους περνά από την προφητεία του Τολστόι σ’ εκείνη του 

Ντοστογιέφσκι για να προσδώσει εν συνεχεία στην αγωνιώδη μεταφυσικού 

τύπου αναζήτησή του μια θεώρηση πανθεϊστική, αγωνιζόμενη, μυστικιστική 

βαθιά ανθρωποκεντρική που καταλήγει στο μηδέν. 

     Ο Μπερξόν και ο Νίτσε παρόντες και σ’ αυτό το εγχείρημα μεταγλώττισης 

της καζαντζακικής αβύσσου θα ταυτίσουν το κλείσιμο της Ασκητικής με μια 

δυνάμει απαρχή φιλοσοφικού αναστοχασμού στους μεταφυσικού τύπου 

ακροβολισμούς του Κρητικού. Ανοιχτό πάντα συμβόλαιο με τη σκέψη του ο 

χρόνος, όσο το σκοτάδι του αγνώστου θα κάνει διαυγή τον εκτυφλωτικό γνωστό 

μας κόσμο. «Μακάριοι όσοι σε λύτρωσαν, σμίγουν μαζί σου, Κύριε, και λεν: Εγώ 

και συ είμαστε ένα
 
 (…) και το ένα τούτο δεν υπάρχει».  

     Και δεν υπάρχει ως παντοδύναμο ον. Είναι ισοδύναμο με το μυστήριο του 

ανθρώπου όταν αναζητά στόχους που τον ξεπερνούν. Εκεί όπου και 

μεγαλουργεί. Στις ισοδύναμες αναμετρήσεις, άλλωστε βρίσκονται οι κορυφές 

του ηρωισμού, το κατεξοχήν μετερίζι των καζαντζακικών χαρακτήρων που 

διατρανώνουν το ήθος τους ως υπερήρωες, επειδή ακριβώς πιστεύουν σ’ έναν 

Θεό μη παντοδύναμο φτιαγμένο με πράξη, γεμάτη εμπόδια, ψηλαφίσματα κι 

αγωνία.  

     Αυτή την αγωνία που σαν φλόγα ξυπνά και κατατρώει τα σωθικά του 

ανθρώπου γυρεύοντας τη σωτηρία του Θεού θα πυροδοτήσει με το λυρικό του 

πιστεύω στην Ασκητική ο Καζαντζάκης υπογράφοντας στον υπότιτλο: 

«Salvatores Dei» που σημαίνει «σώστε το Θεό». Με το φιλοσοφικό τούτο 

ποίημα να ταξιδεύει μακρόπνοο στον μετακομουνιστικό και υπερχριστιανικό 

ορίζοντα και με υπέρτατο στόχο τον πνευματισμό, ο ίδιος ο δημιουργός του, ο 

Καζαντζάκης θα γράψει στην Γαλάτεια: «Η στερνή, η πιο ιερή μορφή της 

θεωρίας είναι η πράξη. Παντού είναι ο θεός, στον άνθρωπο, στην πολιτική, στην 

καθημερινή ζωή και κιντυνεύει... Και μόνο αν σωθεί, σωζόμαστε». 

     Έχω την αίσθηση ότι ο άξονας που συνέχει το ιδεολογικό φορτίο εν γένει του 

Καζαντζάκη είναι κατεξοχήν τελεολογικός με διάσταση σωτηρίας. Η ανάγκη 

κινεί για να λευτερωθεί σε βούληση που αξιώνεται για να νιώσει ευτυχία και με 

τη σειρά της εξαπλώνεται για να γίνει γνώση όχι αυτή που ικανοποιεί, ούτε καν 

αυτή που ανατείνει, αλλά κείνη που σώζεται και σώζει σε διαρκείς 

μεταμορφώσεις. Γιατί, όποιος επενδύει στο άγνωστο, ασφαλώς δεν 

αποκρυσταλλώνει, τοκίζει μοναχά στο χρόνο για τις γενιές και όχι μόνο αυτές, 



 

για τον εαυτό του και την τέχνη του που δεν μένει ποτέ ίδια ακόμη και μετά από 

αυτόν και ασφαλώς χωρίς αυτόν. Αυτή η αέναη προοπτική στο άγνωστο, 

πρωτόπλασμα της πρώτης ποιητικής γενιάς, μετά Καζαντζάκη, τιμήθηκε με το 

Νόμπελ που στέρησαν από τον ίδιο και συνέχισε να πορεύεται με αυτό που 

έμαθε προγονικά: Να προχωρεί στα σκοτεινά και όχι με την αρχική γνώση. 

«Γιατί, αν δεν την αφήσεις πίσω σου», λέει ο Γιώργος Σεφέρης 
(3)

 «ποτέ δεν θα 

μπορέσεις να ελευθερωθείς από αυτήν». 

     Με αυτήν την παρακαταθήκη μάθαμε να προχωράμε. Με την ίδια καθένας 

από εμάς έμαθε να ξεπερνά δίχως να ξεχνά  πάντα ως θηρευτής της αλήθειας για 

το δίκιο, τις ιδέες και την έρευνα, για την διάρκεια όλων αυτών στο χρόνο με 

σκυτάλη την αγήρατο καζαντζακική επιταγή: «φτάσε όπου δεν μπορείς». 
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Ο Φτωτούλες τοσ Θεού τοσ Ν. Καδαντδάκε 

Ο Χριστιανός Άγιος κι ο ασσμβίβαστος σσγγραυέας σε κοινή πορεία 

 

 

 

     Σν κπζηζηόξεκα ν Φησρνύιεο ηνπ Θενύ  ηνπ  Ν. Καδαληδάθε είλαη 

έλα από ηα γλεζηόηεξα πλεπκαηηθά παηδηά ηνπ κεγάινπ καο ζπγγξαθέα, 

πνπ ην απνθηά κάιηζηα ζε κεγάιε ειηθία θαη ηνπ αθηεξώλεη πνιιή 

ηξπθεξόηεηα θαη αγάπε. Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο, ζηνλ νπνίν 

αλαθέξεηαη ην κπζηζηόξεκα, ζην μεθίλεκα ηεο δσήο ηνπ, νύηε Άγηνο 

ήηαλ, νύηε θησρνύιεο, αιιά  έλαο άζσηνο λένο πνπ δνύζε κε γιέληηα θαη 

δηαζθεδάζεηο, θαηάθεξε όκσο ζηε ζπλέρεηα κε ζθιεξή πξνζπάζεηα λα 

γίλεη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Αγίνπο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 

Δθθιεζίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, δηόηη ππήξμε κηα ξνκαληηθή 

ςπρή, γεκάηε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε. Ωο λένο, είρε  

αλακεηρζεί θαη ζηνπο θνηλσληθνύο αγώλεο ηεο επνρήο, παίξλνληαο ην 

κέξνο ησλ θησρώλ θαη αδύλακσλ, ελώ ν ίδηνο αλήθε ζε εύπνξε 

νηθνγέλεηα.  

     Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ ζηε ζπλέρεηα «ζείσ έξσηη θαηαθιερζείο», 

απνθήξπμε ηα εγθόζκηα γηα λα θεξύμεη ηελ αγάπε, ηε κεηάλνηα θαη ηελ 

θηώρεηα, ίδξπζε κάιηζηα κνλαρηθό Σάγκα από αθηήκνλεο κνλαρνύο, πνπ 

ηνπο έιεγαλ «νη θησρνί ηνπ Θενύ». Δθείλν πνπ ηνλ θάλεη ηδηαίηεξα 

μερσξηζηό, είλαη όηη ζην ηέινο ηεο αζθεηηθήο δσήο ηνπ, θαηά ηξόπν 

ζαπκαζηό, απνηππώζεθαλ ζην ζώκα ηνπ, ηα ζηίγκαηα ησλ πιεγώλ ηνπ 

Ιεζνύ πάλσ ζην ηαπξό. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ ςπρηθνύ ηνπ κεγαιείνπ 

είλαη, επίζεο, όηη ζρεδόλ ηπθιόο θαη εηνηκνζάλαηνο ζπλέζεζε ηνλ Όκλν 

ζηε Γεκηνπξγία, έλα κνλαδηθό ζε ιπξηζκό πνίεκα, ζην νπνίν δνμάδεη ην 

Θεό γηα θάζε ηνπ δεκηνύξγεκα νπξάλην ή επίγεην, όπσο ηνλ αδειθό 

Ήιην, ηελ αδειθή ειήλε, ηα ιακπεξά αζηέξηα, ην αδέιθη καο ην λεξό  

θ.η.ι. θαη θζάλεη κέρξη θαη ηνλ αδειθό ζάλαην (ην ζσκαηηθό βέβαηα), πνπ 

δελ έρεη ηε δύλακε λα βιάςεη όζνπο έρνπλ θαζαξή θαη γαιήληα θαξδηά...  

     Ο Καδαληδάθεο πνπ από κηθξόο δηάβαδε κεηά καλίαο ηα ζπλαμάξηα 

ησλ Αγίσλ θη απηά μεζήθσλαλ θαη ηξνθνδνηνύζαλ ηε δσεξή ηνπ 

θαληαζία, έλησζε κηα μερσξηζηή έιμε από πνιύ λσξίο γηα ην θινγεξό θαη 

αθαηαπόλεην αζθεηή, πνπ γλώξηζε ην βίν θαη ηελ πνιηηεία ηνπ, όηαλ 

έθεβνο ν ζπγγξαθέαο θνίηεζε ζηε θξαγθηζθαληθή Γαιιηθή Δκπνξηθή 

ρνιή ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ, ζηε Νάμν. Σί ηνλ ηξάβεμε ηδηαίηεξα; Ήηαλ ε 

θπζηνιαηξία θαη ν ξνκαληηζκόο ηνπ Αγίνπ, ε αλάκεημή ηνπ ζε 

θνηλσληθνύο αγώλεο, ηα ίδηα γνλετθά πξόηππα πνπ είραλ, κε ην ζθιεξό 

θαη απηαξρηθό παηέξα θαη ηε γιπθηά θαη ηξπθεξή κάλα; ια απηά πξέπεη 

λα κίιεζαλ αξρηθά κέζα ηνπ. Κάηη άιιν όκσο, πην δπλαηό, πνιύ θνληά 

επίζεο ζηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα, ηνλ κάγεςε… ην πξόζσπν ηνπ 

Αγίνπ, ζπλάληεζε όπσο γξάθεη ζηνλ πξόινγό ηνπ, «ην πξόηππν ηνπ 



 

ζηξαηεπόκελνπ αλζξώπνπ πνπ κε αθαηάπαπην ζθιεξόηαην αγώλα, 

θαηνξζώλεη θη επηηειεί ην αλώηαην ρξένο ηνπ αλζξώπνπ, αλώηεξν θη από 

ηελ εζηθή θη από ηελ αιήζεηα θη από ηελ σξαηόηεηα. Να κεηνπζηώζεη ηελ 

ύιε πνπ ηνπ κπηζηεύηεθε ν Θεόο θαη λα ηελ θάκεη πλέκα»... 

     Πνιιά ρξόληα αξγόηεξα, αθνύ έρεη κειεηήζεη ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο 

Έιιελεο θαη μέλνπο πνηεηέο θαη θηινζόθνπο, ηνλ κεξν, ην Γάληε, ην 

Μπεξμόλ, ην Νίηζε θη έρεη θαηά θαηξνύο γνεηεπζεί από ην Υξηζηό, ην 

Βνύδα, ην Λέληλ, έρεη επνκέλσο θαηαιήμεη ζηηο βαζηθέο θηινζνθηθέο θαη 

ηδενινγηθέο ηνπ επηινγέο, εμαθνινπζεί λα ζαπκάδεη θαη λα ζεσξεί 

αγαπεκέλν ηνπ ζύληξνθν, ηνλ Άγην Φξαγθίζθν. Γλσξίδνκε ινηπόλ όηη 

κειέηεζε κε πξνζνρή, ηόζν ηηο πξώηκεο αγηνγξαθηθέο πεγέο όπσο είλαη 

ηα πεξίθεκα Fioretti, ηα κηθξά άλζε πνπ είλαη κηα ζεηξά αθεγεκάησλ 

ζρεηηθά κε ην βίν θαη ην έξγν ηνπ Αγίνπ, αιιά θαη άιινπο βηνγξάθνπο 

(Θσκά Κειάλν, Bonaventura), όζν θαη ην έξγν ηνπ ζύγρξνλνύ ηνπ 

Γαλνύ ζπγγξαθέα Johannes Joergensen “Saint François”, ην νπνίν θαη 

κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ν ίδηνο.   

     Ήξσαο ζπλάκα θη άγηνο ήηαλ ν Φξαγθίζθνο, αθξηβώο δειαδή ην 

πξόηππν ηνπ αλζξώπνπ πνπ –βαζηά επεξεαζκέλνο από ηηο νηθνγελεηαθέο 

ηνπ θαηαβνιέο– ιάηξεςε πάληα θαη δήιεςε ν Καδαληδάθεο, όπσο 

εμνκνινγείηαη ζην απηνβηνγξαθηθό ηνπ έξγν «Αλαθνξά ζην Γθξέθν»… 

Λέεη κάιηζηα όηη επεηδή ν ίδηνο δελ κπόξεζε λα είλαη κήηε ην έλα, κήηε 

ην άιιν, πξνζπαζνύζε κε ην γξάςηκν λα παξεγνξεζεί γηα ηελ 

αλαμηόηεηά ηνπ. Με ηνλ Άγην όκσο ζπλδέζεθε θαη ζε δύζθνιεο 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο. Η κία ήηαλ ζηελ Καηνρή, όηαλ ην δεύγνο 

Καδαληδάθε δνύζε ην δξάκα ηεο πείλαο, όπσο νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

ηόηε θαη ε κεηάθξαζε ηνπ ζρεηηθνύ έξγνπ ηνπ Γηόξγθελζελ, ηνπ 

πξόζθεξε ηα πξνο ην δελ. Καη ε άιιε όηαλ ην 1953 θηλδύλεςε ζνβαξά ε 

δσή ηνπ από έλα πξόβιεκα ζην κάηη. Σόηε αηζζάλζεθε έληνλε ηελ 

επεξγεηηθή παξνπζία ηνπ Αγίνπ ζην πξνζθεθάιη ηνπ. Αλ δελ ππήξραλ ε 

Διέλε θη ν Φξαγθίζθνο, ζαξξώ, δελ ζα κπνξνύζα λα βαζηάμσ, 

εθκπζηεξεύηεθε  αξγόηεξα ζην θίιν ηνπ B. Knös... Σηο ώξεο εθείλεο ηνπ 

ππξεηνύ, ζπλέζεηε λνεξά ην κπζηζηόξεκά ηνπ θαη ππαγόξεπε ζηε 

δεύηεξε ζύδπγό ηνπ Διέλε, κεξηθά από ηα πην ιπξηθά θνκκάηηα ηνπ... 

     Όζηεξα από όια απηά θαηαιαβαίλνκε όηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ 

είλαη –θαη δελ ζα κπνξνύζε βέβαηα λα είλαη– έλα ηππηθό ζπλαμάξη, αιιά 

κηα εμόρσο ελδηαθέξνπζα κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία κε έληνλε ηελ 

παξνπζία ηνπ ζπγγξαθέα ζ’ απηό. Ο Καδαληδάθεο ζέβεηαη ηηο 

αγηνγξαθηθέο ηνπ πεγέο θαη δελ ζέιεη λα αιινηώζεη ηίπνηα από ηελ νπζία 

θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Ωζηόζν αο κελ μερλνύκε όηη όπσο νκνινγεί αιινύ, 

είλαη ν ζπγγξαθέαο πνπ όηαλ γξάθεη, ηα δάρηπιά ηνπ «αηκαηώλνληαη, δε 

κειαλώλνληαη»... Γελ γξάθεη απιώο, δεη κέζα από ην έξγν ηνπ. 

Αλαπόθεπθηα ινηπόλ, θάπνηεο ζηηγκέο, ν Άγηνο γίλεηαη Καδαληδαθηθόο 

ήξσαο θαη ηόηε θαηνξζώλεη λα δηαπεξάζεη –κε αξηζηνπξγεκαηηθό ηξόπν 



 

όκσο– ηελ νζηαθή καθαξηόηεηα, ε αγσλία θαη ε νδπλεξή ακθηβνιία ηνπ 

ίδηνπ... ιν ην έξγν εθηπιίζζεηαη κέζα από κηα θνηλή πνξεία ζε δύζβαηα 

κνλνπάηηα ζθιεξώλ δνθηκαζηώλ θαη έλα ζπλερή δσληαλό δηάινγν ηνπ 

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ κε ηνλ πηζηό ζύληξνθό ηνπ, ηνλ θξάηε Λεόλε 

(αδειθό Ληνληάξη) δειαδή, όπσο ζέιεη ν ζπγγξαθέαο λα ηνλ έρεη 

νλνκάζεη θαη’ επθεκηζκόλ ν Άγηνο, επεηδή ην παξνπζηαζηηθό ηνπ, ήηαλ 

ελόο δεηινύ θαη θνβηζκέλνπ δεηηάλνπ. Γίπια ζηνλ ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλν 

πξσηαγσληζηή, ν θξάηε Λεόλε εθπξνζσπεί ην κέζν άλζξσπν, πνπ δελ 

είλαη πιαζκέλνο γηα ηα κεγάια θαη ηα πςειά, είλαη γεκάηνο αδπλακίεο, 

ζπρλά ιπγίδεη, αγσλίδεηαη όκσο κε αμηνπξέπεηα, γηαηί δελ κπνξεί λα 

εγθαηαιείςεη ην ζύληξνθό ηνπ, ηνλ νπνίν ηόζν πνιύ ζέβεηαη θαη 

ζαπκάδεη.  

     ’ απηή ηε ζθιεξή πνξεία, ζπλερώο αληηπαξαηίζεηαη ε ύιε κε ην 

πλεύκα, ν λνπο κε ηελ θαξδηά, ην κηθξό αλάζηεκα ηνπ αλζξώπνπ κε ην 

κέγεζνο ηεο ζείαο νπζίαο πνπ είλαη ε ςπρή. Καη ν Καδαληδάθεο 

πεξηγξάθεη κε ην δηθό ηνπ κνλαδηθό ηξόπν, απηή ηελ αέλαε πάιε… Αο 

δνύκε πσο πεξηγξάθεηαη κ’ έλα ππεξβαηηθό ηξόπν, ν εμσηεξηθά 

κηθξόζσκνο Άγηνο, κε ην ηεξάζηην όκσο εζηθό αλάζηεκα… «Ήηαλ 

θνληόο, ήηαλ ζεόξαηνο; ζν ην δηακεηξώ κε ην λνπ κνπ, εηνύην κνλάρα 

κπνξώ λα πσ κε ζηγνπξάδα. Από ηε γεο όπνπ παηνύζαλ ηα πόδηα ηνπ, 

ίζακε ην θεθάιη ηνπ, ην κπόη ηνπ ήηαλ θνληό. Μα από ην θεθάιη θη 

απάλσ, ην κπόη ηνπ ήηαλ ζεόξαην». ηαλ ν Θεόο ηνλ θαιεί λ’ αθήζεη ηελ 

πξνεγνύκελε δσή ηνπ θαη λα πάεη θνληά ηνπ, εθείλα πνπ ηνπ δεηά είλαη 

ηα πην δύζθνια έσο αθαηόξζσηα γηα ηνλ θνηλό άλζξσπν. Ν’ απαξλεζεί 

ηνπο δηθνύο ηνπ, ηελ αγαπεκέλε ηνπ, λ’ απηνηαπεηλσζεί ζηνλ έζραην 

βαζκό κπξνζηά κάιηζηα ζην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηέινο λα θάκεη ην 

πην ζηρακεξό σο ηόηε γη’ απηόλ πξάγκα ζηνλ θόζκν, λα θηιήζεη δειαδή 

έλα ιεπξό ζην ζηόκα. Γείρλνληαο απίζηεπην εξσηζκό θαη γελλαηόηεηα 

θαη κε ην βιέκκα πάληα ζηξακκέλν ζην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ, ν 

Φξαγθίζθνο ηα πξαγκαηνπνηεί όια, ζύκθσλα κε ηε ζετθή εληνιή. Αιιά ν 

δξόκνο είλαη ζηελόο θαη γεκάηνο αγθάζηα… Ο Γεζπόηεο ηνλ ειέγρεη, 

ιέγνληαο όηη θαη ε αξεηή ζέιεη κέηξν ,αιιηώο είλαη αλαίδεηα, ν πεηξαζκόο 

ηνλ δνθηκάδεη ιέγνληάο ηνπ, όηη όια ηα θάλεη γηαηί ειπίδεη ζε θάπνηα 

αληακνηβή από ην Θεό, εθείλνο όκσο δελ πηνείηαη. Αθνύεη κόλν ηελ 

θαξδηά ηνπ θαη κηιά κε ηα ρειηδόληα, κ’ έλα ηξόπν πνπ εθείλα κπνξνύλ 

λα ηνλ θαηαιάβνπλ... Ο Πάπαο απνπέκπεη αξρηθά ηνλ θνπξειή θαιόγεξν, 

πνπ ζέιεη λα ηδξύζεη δηθό ηνπ κνλαρηθό ηάγκα, κε βαζηθέο αξρέο ηελ 

απόιπηε θηώρεηα, ηελ παξζελία θαη ηελ αγάπε, αξγόηεξα όκσο, ηνπ δίλεη 

ηελ επινγία ηνπ.  

     ε όιεο απηέο ηηο ζπγθινληζηηθέο ζηηγκέο ν Φξαγθίζθνο μεθεύγεη από 

ηα θνηλά κέηξα ηνπ αλζξώπνπ, δεηώληαο από ηνλ εαπηό ηνπ ηα αδύλαηα. 

Διάρηζηεο θνξέο θαίλεηαη λα ιπγίδεη, όπσο ηόηε πνπ ιέεη γηα ην Υξηζηό 

«θείλνο ήηαλ Θεόο, εγώ είκαη ρώκα» ή λα ακθηβάιιεη όπσο ηόηε πνπ ιέεη 



 

«Θε κνπ δνζ’ κνπ ηε δύλακε λ’ απαξλεζώ αθόκε θαη ηελ ειπίδα πσο ζα 

ζε δσ». Αιινύ όκσο απνθαίλεηαη όηη «όπνηνο έζκημε κε ην Θεό απνρηάεη 

ηξεηο κεγάιεο ράξεο. Παληνδπλακία ρσξίο δύλακε, κεζύζη ρσξίο θξαζί, 

δσή ρσξίο ζάλαην». Καη ε αιεζηλή αγάπε επεηδή αθξηβώο έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζην Θεό, είλαη παληνδύλακε ζε ζεκείν πνπ θη απηόο αθόκε ν 

αηαλάο αλ ηνλ θηιήζεηο ζην ζηόκα, κπνξεί λα μαλαγίλεη Αξράγγεινο. 

Αλειέεηνο κε ηνλ εαπηό ηνπ ν Άγηνο, πξνζέρεη όκσο ώζηε λα κελ 

πιεγώζεη θαλέλαλ, αθόκε θη αλ απηόο ηνλ πιήγσζε βαζηά, όπσο ν 

καζεηήο ηνπ ν Ηιίαο πνπ ηνπ αθαίξεζε ηελ αξρεγία ηνπ Σάγκαηνο θαη ην 

νδήγεζε ζε άιια κνλνπάηηα πνπ μέθεπγαλ από ηηο βαζηθέο ηνπ αξρέο, κηα 

από ηηο νπνίεο ήηαλ θαη ε απόιπηε θηώρεηα. Ο Ηιίαο ήζειε ν Θεόο λα 

ιαηξεύεηαη ζε πνιπηειείο Νανύο θη όρη ζε ηαπεηλά μσθιήζηα θαη λα 

ηδξπζνύλ Θενινγηθέο ρνιέο γηα ηνπο κνλαρνύο, παξόιν πνπ ν Άγηνο ηνλ 

είρε ζπκβνπιέςεη όηη ην Θεό πξέπεη λα ηνλ πξνζεγγίδνπκε κόλν κε ηελ 

θαξδηά θη όρη κε ην λνπ, αθνύ ν Θεόο «έρεη έλα ζηνραζκό πνπ δελ κπνξεί 

λα ηνλ δπγώζεη ν άλζξσπνο, θη αλ ηνλ δπγώζεη, ζα γίλεη ζηάρηε»...  

     Πηθξακέλνο, ινηπόλ, γηαηί ην ηάγκα ηνπ δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ 

ν ίδηνο ράξαμε, απνθαζίδεη λ’ απνζπξζεί γηα πξνζεπρή θαη άζθεζε ζ’ 

έλα εξεκηθό βνπλό ηελ Αιβέξλα, θνληά ζ’ έλα ιεζηή θαη ηνλ πηζηό ηνπ 

πάληα ζύληξνθν, ην θξάηε Λεόλε. Δθεί, δεηά από ην Υξηζηό λα ηνπ 

επηηξέςεη λα κνηξαζηεί ηα πάζε ηνπ όρη κόλν κε ηε ζθέςε, αιιά λα ηα 

βηώζεη θαλνληθά, όπσο εθείλνο. Καη ν Υξηζηόο ηνπ θάλεη ηελ ύςηζηε 

απηή ηηκή. Σε κεγαιεηώδε θαη ζπγθινληζηηθή απηή ζηηγκή καο δίλεη ν 

ζπγγξαθέαο κε ην δηθό ηνπ έμνρν ηξόπν. Μέζα ζε κηα ππεξθόζκηα 

ιάκςε, καο παξνπζηάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ ηαπξσκέλνπ Υξηζηνύ, πνπ 

ηνλ πεξηβάιιεη κε ηηο θηεξνύγεο ηνπ, έλα εξαθείκ. Καζώο πιεζηάδεη ην 

Φξαγθίζθν, όιν ην βνπλό θπθιώλεηαη από θιόγεο θαη ν Υξηζηόο αγγίδεη 

ζαλ αζηξαπή ηνλ εθιεθηό ηνπ, πνπ απιώλεη ηα ρέξηα θαη ζηαπξώλεηαη 

ζηνλ αέξα, θξαπγάδνληαο από ηνλ πόλν. Ο Άγηνο δεηά λα δήζεη θαη ηελ 

Αλάζηαζε, αιιά ην όξακα κε ηε ζετθή κνξθή εμαθαλίδεηαη, ιέγνληαο όηη 

ηαύξσζε, Αλάζηαζε θαη Παξάδεηζνο, είλαη έλα πξάγκα.  

     πσο βιέπνπκε, ν Καδαληδαθηθόο ήξσαο δελ παίξλεη θακηά ππόζρεζε 

γηα ηελ Παξάδεηζν. Σελ ππόζρεζε απηή, δελ κπνξεί λα ηνπ ηε δώζεη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ, πνπ μέξνπκε από ην θύξην θηινζνθηθό έξγν ηνπ, ηελ  

Αζθεηηθή, όηη ζέιεη ηνλ άλζξσπν σο κέηνρν ηεο ζείαο νπζίαο λα παιεύεη 

αδηάθνπα γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαινύ, ρσξίο όκσο λα δεηάεη ή λα 

πεξηκέλεη θαλέλα αληάιιαγκα. Αιιά ηί ρξεηάδνληαη νη ππνζρέζεηο ζ’ έλα 

άλζξσπν πνπ έθηαζε ηόζν θνληά ζην Θεό, όζν θαλέλαο άιινο; Δίλαη 

απόιπηα επηπρηζκέλνο, γηαηί ηέιεησζε ε αλεθνξηθή πνξεία ηνπ θαη 

πεξηκέλνληαο ηνλ αδειθό ζάλαην, όπσο ηνλ απνθαιεί, παίξλεη δπν 

μεξόθιαδα, πνπ ζηα ρέξηα ηνπ γίλνληαη βηνιί, γηα λα πκλήζεη ηνλ Κύξην. 

«Αθνύο, αθνύο θξάηε Λεόλε; Γηώμε ην λνπ, άζε ηελ θαξδηά ιεύηεξε λ’ 

αθνύζεη. ηαλ πηζηεύεη θαλείο ζην Θεό, δελ ππάξρνπλ μύια βνπβά θαη 



 

πόλνη ρσξίο αλαγάιιηα θαη θαζεκεξηλή δσή ρσξίο ζάκαηα». Σελ ώξα ηνπ 

ηέινπο βιέπεη ν θξάηε Λεόλε ζε όξακα, λα ζπλάδνληαη κε ηξόπν 

ζαπκαζηό γύξσ από ην Φξαγθίζθν, όια ηα πιάζκαηα πνπ αγάπεζε θαη 

είλαη πνιιέο ρηιηάδεο, άλζξσπνη, πνπιηά, αιιά θαη η’ αγξίκηα θη νη 

αξθνύδεο θη όια καδί αξρίδνπλ ην ζξήλν. Υηιηάδεο άγγεινη ζηάζεθαλ 

ηξηγύξα από ηνλ εηνηκνζάλαην. Έθιεηζαλ ηηο θηεξνύγεο ησλ θαη 

πεξίκελαλ ρακνγειώληαο λα πάξνπλ ηελ ςπρή ηνπ. Ο Άγηνο πνπ 

ιακπνθνπά επηπρηζκέλνο, ςειιίδεη αθόκε θαη ζηηο  ηειεπηαίεο ηνπ 

ζηηγκέο ηηο ιέμεηο πνπ έιεγε πάληα... Φηώρεηα, εηξήλε, αγάπε... Υξόληα 

πνιιά αξγόηεξα, θαζώο θέξλεη ζηε κλήκε ηνπ όια απηά πνπ έδεζε κε 

ηνλ Άγην ν θξάηε Λεόλε, έλα βξεκέλν ζπνπξγηηάθη, ηνπ ρηππά ην 

παξαζύξη θαη ζ’ απηό αλαγλσξίδεη ηελ ςπρή ηνπ Φξαγθίζθνπ πνπ 

δηάιεμε λα πάξεη απηή ηε γιπθηά θαη ηαπεηλή κνξθή, γηα λα ηνλ 

επηζθεθζεί θαη λα δώζεη ηελ επινγία ηνπ, ζηνλ αγαπεκέλν καζεηή ηνπ... 

     Με ηνλ ηξόπν απηό ηειεηώλεη ην έξγν ηνπ ν ζπγγξαθέαο θαη είλαη 

θαηαθαλήο ε αγάπε θαη ζπγθίλεζή ηνπ. «Αγάπε θη επιάβεηα θαη 

ζαπκαζκόο γηα ηνλ ήξσα θαη κεγαινκάξηπξα. πρλά ρνληξέο ζηάιεο  

δάθξπα, κνπληδάισλαλ ην ρεηξόγξαθν», αλαθέξεη ν ίδηνο. Καη είλαη 

πεξήθαλνο πνπ καο έδσζε όρη έλα αθόκα ηππηθό ζπλαμάξη ελόο Αγίνπ, 

αιιά κηα δξακαηηθή απνηύπσζε ηεο καησκέλεο πνξείαο κηαο αλώηεξεο 

ςπρήο, πνπ κάρεηαη λα μεπεξάζεη ηελ ύιε. Με ηνπο ζπγθινληζηηθνύο ηνπ 

δηαιόγνπο θαη ηε κνλαδηθή αλαπαξαζηαηηθή ηνπ δύλακε καο δσγξάθηζε, 

ζα έιεγε θαλείο, έλα πίλαθα ηνπ Γθξέθν κε ην Φξαγθίζθν ζα θιόγα 

αλεξρόκελε ζηνλ νπξαλό θαη δίπια ηνπ ην θξάηε Λεόλε λα θνηηάδεη θαηά 

ηνλ νπξαλό, αιιά λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζηεί εληειώο ηα γήηλα. Ίζσο 

κάιηζηα κε κηα δεύηεξε καηηά, λα ιέγακε όηη θαη κε ην θξάηε Λεόλε 

ηαπηίδεηαη ζπρλά ν Καδαληδάθεο, ζηνλ νπνίν παξαρσξεί άιισζηε ην δηθό 

ηνπ ξόιν, ηνπ ζπγγξαθέα θαη αθεγεηή ζην έξγν.  

     Με ηελ ηαύηηζε απηή ζπκθσλεί θαη ν ζπνπδαίνο κειεηεηήο ηνπ 

Καδαληδαθηθνύ έξγνπ, Πίηεξ Μπηλ. ηελ νπζία, δειαδή, ν θξάηε Λεόλε, 

είλαη ε άιιε θσλή κέζα ηνπ, εθείλε πνπ ηνλ εκπνδίδεη λα απαιιαγεί από 

θάπνηεο αδπλακίεο θαη πάζε. Κη έηζη όιν ην έξγν ζα ιέγακε  πσο κνηάδεη 

κ’ έλα εζσηεξηθό δηάινγν πνπ θάλεη ν «γήηλνο» Καδαληδάθεο κε ηνλ 

αλώηεξν, ηνλ θαηεμνρήλ πλεπκαηηθό εαπηό ηνπ. «Γε κπόξεζα αθόκα λα 

ληθήζσ ηε ζάξθα. Πεηλώ, θνπξάδνκαη θξπώλσ. πνπ παο πεγαίλσ, κα ν 

λνπο κνπ θακηά θνξά δε ζε αθνινπζάεη, απζαδηάδεη θη αληηζηέθεηαη… 

ηέθνπκαη απ’ όμσ απ’ ηελ Παξάδεηζν, κα ε πόξηα δελ αλνίγεη», ιέεη ν 

θξάηε Λεόλε-Καδαληδάθεο. Πιάη ζηνπο θεληξηθνύο ήξσεο εκθαλίδνληαη 

θαη δεπηεξεύνληεο ραξαθηήξεο, όπσο ν αιαδνληθόο Ηιίαο πνπ είδακε, ν 

αγαζόο παπα-ίιβεζηξνο πνπ νκνινγεί όηη κηα δσή έιεγε ην Δπαγγέιην, 

αιιά ηελ έλλνηα ησλ ιόγσλ ηνπ, ηελ θαηάιαβε κόλν όηαλ γλώξηζε ην 

Φξαγθίζθν, ν ακπαηίλν θαη ν Κέδξνο, πνπ δεηνύλ ε ρξηζηηαληθή αγάπε 



 

λα εθθξαζηεί κε  θνηλσληθνύο αγώλεο θαη άιινη αθνζησκέλνη ζην 

Υξηζηό, αιιά γηα ηα δηθά ηνπο θαιά θαη ζπκθέξνληα...  

     Σν έξγν έρεη όκσο θαη κηα ζπκβνιηθή αθηέξσζε. Αθηεξώλεηαη από ην 

ζπγγξαθέα κε πνιιή αγάπε, επίζεο, ζην ζύγρξνλό ηνπ, Άγην Φξαγθίζθν, 

όπσο ιέεη, ηνλ ηηκεκέλν κε ην Νόκπει ηεο Δηξήλεο, Άικπεξη βάηηζεξ, 

θηιόζνθν, κνπζηθό, ζενιόγν θαη γηαηξό πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ, όπσο 

θαη ε ζύδπγόο ηνπ, ζηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε λνζνθνκείνπ ηξνπηθώλ 

λόζσλ ζην Λακπαξελέ ηεο θεληξνδπηηθήο Αθξηθήο. Μαδί ηνπ 

ζπλαληήζεθε ν Καδαληδάθεο ην 1955, όηαλ ηνλ επηζθέθζεθε ζην 

Γθνύζκπαρ ηεο Αιζαηίαο. Έηζη ε ζπγθινληζηηθή ζπκπόξεπζε ηνπ Αγίνπ 

κε ην ζπγγξαθέα καο, δελ ηειεηώλεη εδώ, κε ην κπζηζηόξεκα. Ξέξνπκε 

βέβαηα όηη ν Καδαληδάθεο έρεη ήδε δηαιέμεη ην δηθό ηνπ δξόκν, ηνπ 

αζπκβίβαζηνπ. Παιεύεη ζπλερώο κε ηηο δηθέο ηνπ κεηαθπζηθέο 

αλεζπρίεο. Γελ αλαπαύεηαη ζηε δειεπηή καθαξηόηεηα ηνπ Αγίνπ, πνπ δελ 

θνβάηαη ην ζάλαην... Ο Παλαγηώηεο Τθαληήο ζην έξγν ηνπ «Ήξσαο 

ζπλάκα θη Άγηνο», γξάθεη πσο «ε ξσκαιέα πλνή ηεο θξαγθηζθαληθήο 

πλεπκαηηθόηεηαο, δελ θαηόξζσζε λα δξνζίζεη ηελ ππξεηηθή θαη αδηέμνδε 

κεηαθπζηθή αγσλία ηνπ Κξεηηθνύ ζπγγξαθέα».   

     Δίλαη όκσο αμηνζεκείσην, όηη ζην έξγν απηό πνπ ν Παλαγηώηεο 

Καλειιόπνπινο ραξαθηήξηζε σο «ην πην αλζξώπηλν θαη ηαπηόρξνλα πην 

ζείν αθήγεκα» ηνπ Καδαληδάθε, ελώ αλαγλσξίδνπκε ηνλ αγέξσρν 

ζπγγξαθέα ηεο Αζθεηηθήο, ηαπηόρξνλα ν πξσηαγσληζηήο ηνπ, είλαη έλαο 

απόιπηα ρξηζηηαλόο Άγηνο, πνπ αλαδεηθλύεη ζην έπαθξνλ ηηο βαζηθόηεξεο 

ρξηζηηαληθέο αξεηέο, ηελ απόιπηε ηαπεηλόηεηα, ηελ αθιόλεηε πίζηε ζην 

Θεό, ηελ ειπίδα, ηε ζπγρώξεζε, ηελ αγάπε... Ο Καδαληδάθεο θαηαθέξλεη 

λα κελ πξνδώζεη νύηε ηνλ εαπηό ηνπ, νύηε ηνλ Άγην… Πιεζηάδνληαο 

πξνο ην ηέινο ηεο δηθήο ηνπ δσήο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Φξαγθίζθν, ν 

Καδαληδάθεο θαίλεηαη όηη θάπνηεο ζηηγκέο θνβάηαη ην ζάλαην, όζν θη αλ 

πξνζπαζεί απηό λα ην μνξθίζεη, θνηηάδνληαο όπσο ιέεη ρσξίο θόβν ηελ 

Άβπζζν, κε ηελ πεξήθαλε Κξεηηθή ηνπ καηηά. Πεπνίζεζή ηνπ, όκσο, 

είλαη, όηη όινη νη αλεθνξηθνί δξόκνη νδεγνύλ ζηελ ίδηα θνξπθή. Να γίλεη 

όιν ην ζθνπιήθη κεηάμη, όιε ε ζάξθα πλέκα, είλαη ην επηβαιιόκελν 

ρξένο ηνπ αλζξώπνπ, όπσο καο εμεγεί ζηελ Απηνβηνγξαθία ηνπ, ηελ 

Αλαθνξά ζην Γθξέθν.  

     ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ πνξείαο, ν κεγάινο 

ζπγγξαθέαο νλεηξεύηεθε κηα θαιύηεξε αλζξσπόηεηα, απαιιαγκέλε όζν 

γίλεηαη, από ηελ αδηθία, ηελ απιεζηία, ηα κίζε θαη ηα πάζε πνπ 

δηαρξνληθά ηελ νδεγνύλ ζηελ απόγλσζε. Απηό έθακε θαη ν Άγηνο 

Φξαγθίζθνο, κόλν πνπ ν θαζέλαο ππεξαζπίζηεθε ην όξακά ηνπ, κε ηα 

δηθά ηνπ όπια. Ο έλαο έρεη όπιν ηε καγηθή ηνπ πέλα, ν άιινο ηελ 

αγηνζύλε ηνπ. Ο αζπκβίβαζηνο ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη ηα πεξήθαλα 

πλεπκαηηθά πεηάγκαηά ηνπ, από ηε κηα θνξπθή ζηελ άιιε, αθόκα θη όηαλ 

ην θσο ηεο δσήο ηνπ, αξρίδεη λα ιηγνζηεύεη. Ο ίδηνο δελ είλαη άγηνο. Δίλαη  



 

κάιινλ ν αλήζπρνο Οδπζζέαο πνπ δελ βηάδεηαη λα γπξίζεη ζηελ Ιζάθε... 

πνηνο όκσο έδεζε ηόζν θνληά κ’ έλα άγην, δελ κπνξεί λα μεράζεη ην 

άξσκα ηεο αγηνζύλεο. Γελ κπνξεί λα ζηεξηώζεη ζην λνπ ηνπ –ιέεη– ηε 

κνξθή ηνπ Θενύ. Αλαγλσξίδεη όκσο θαη ππνθιίλεηαη κπξνζηά ζηελ 

έλζεε δύλακε πνπ σζεί ηνπο αλζξώπνπο ζηα κεγάια θαη ηα πςειά. Έηζη 

όηαλ ηύρε αγαζή (ή κήπσο ήηαλ θη απηό δώξν ηνπ αγίνπ Φξαγθίζθνπ;), 

ζπλαληά ην βάηηζεξ θαη ζπκπνξεύεηαη αιεζηλά ηώξα καδί ηνπ, ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν, ππνθιίλεηαη αθόκα κηα θνξά κε ζεβαζκό ζην θύζεκα 

ηεο ζετθήο πλνήο πνπ θάλεη ηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ λ’ αλζίζεη, όπσο ε 

ακπγδαιηά θαη ηηο θάκπηεο λα γίλνπλ πεηαινύδεο... Σν ληώζεη θη ν ίδηνο, 

κέζα ηνπ είλαη ην ζαύκα ηεο παληνδύλακεο αγάπεο. «Σν είδα» –ιέεη «–ην 

ζάκα– ην άγγημα, κίιεζα καδί ηνπ, γειάζακε θαη ζσπάζακε καδί».  

     Η Δθεκεξίδα Διεπζεξία ζηελ νπνία πξσηνδεκνζηεύηεθε ν 

Φησρνύιεο ηνπ Θενύ, ραξαθηήξηζε ην έξγν, σο έλα παξακύζη 

ζπλαξπαζηηθό, κα θαη παιιόκελν από πνίεζε θαη αγάπε γηα ηνπο 

αλζξώπνπο. Αιιά ν ζπγγξαθέαο κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ, κε ηνλ πην 

γλήζην, όπσο πηζηεύεη, ελζαξθσηή ηνπ θξαγθηζθαληθνύ πλεύκαηνο ζηε 

ζύγρξνλε επνρή, δειώλεη θαηεγνξεκαηηθά πσο «ν Άγηνο Φξαγθίζθνο δελ 

ήηαλ άγην παξακύζη, κα ζίγνπξε πξαγκαηηθόηεηα θαη πσο ν άλζξσπνο 

θαη ζήκεξα αθόκε, πξνπάλησλ ζήκεξα, ζηνλ θόζκν πνπ δνύκε, ηνλ 

γεκάην αδηθία θαη βιαζηήκηα, κπνξεί λ’ αλέβεη ίζακε ηελ θνξπθή ηνπ 

θαθνηξάραινπ βνπλνύ, ηνπ Θενύ». Καη θαηαιήγεη  κε κηα θξάζε γηα ην 

κεγάιν αλζξσπηζηή, πνπ ζα ζέιακε θη εκείο κε ηε ζεηξά καο, λα 

απεπζύλνπκε ζηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα καο. «Αο είλαη επινγεκέλνο. Μαο 

έθακε λα έρνπκε εκπηζηνζύλε ζηε ιάζπε απηή πνπ είλαη θνξησκέλε 

Θεό, θαη πνπ ηε ιέλε άλζξσπν». 

 

 

 

Μαξηάλζε Παπαδάθε, Φηιόινγνο. 



 

Νίθνο Καδαληδάθεο 

 

–Αθξνβάηεο πάλσ από ην ράνο θαη πνπιί πάλσ από ηελ άβπζζν– 

 

 
«“Μὴ δίλεηο θακηὰλ ἄιιε ζεκαζία ζὲ ὅηη γξάθσ ἢ θάλσ. Παίδσ.  

Ἡ κόλε δηθαίσζή κνπ –ηξνκαρηηθὴ– εἶλαη ηνύηε: Παίδσ θαὶ γηνκόλσ αἵκαηα”». 

 

Νίθνο Καδαληδάθεο 

 

 

 

     «Τί γπξεύεη ν Νίθνο Καδαληδάθεο ζε κία Οξζόδνμε Αθαδεκία;». Μία 

θξάζε πνπ κνπ ζύκηζε ηε ραξαθηεξηζηηθή παξνηκηαθή θξάζε: «Τί 

γπξεύεη ε αιεπνύ ζην παδάξη;». Κη όκσο –όζν αλαρξνληζηηθή θη αλ 

αθνύγεηαη– απηή ήηαλ ε κνκθή αθξαίσλ θύθισλ γηα ηελ πνιύπιεπξε 

αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ζπγγξαθέα από ην ηζηνξηθό Ίδξπκα ηεο 

ΟΑΚ. Φπζηθά ε κεζνδνινγία ηνπο πάληνηε γλσζηή θαη ίδηα: 

δηαζηξέβισζε ηεο ηζρύνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζαζξά επηρεηξήκαηα  

πνπ ζθνηώλνπλ θάζε ινγηθή θαη απνθξύπηνπλ ηελ αιήζεηα. 

Αλαξσηηέκαη, όκσο, γηαηί άξαγε αλαξσηηνύληαη˙ είλαη λόκνο θπζηθόο, 

πσο από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλαο Ενξκπάο, πάληα ζα ππάξρεη δίπια 

ηνπ θαη έλαο Καδαληδάθεο! Καη πάληα ην ρεηκώλα ζ‟ αλαηξέπεη ε 

Άλνημε!  

     Κη απηό δηόηη ε παξαθαηαζήθε πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν αγαπεκέλνο 

«παππνύο ηεο Κξήηεο», Δηξελαίνο Γαιαλάθεο –όζνλ αθνξά ηελ 

θαδαληδάθεηα ζθέςε– δελ έκεηλε δίρσο θαξπνύο. Έηζη, πάληα πηζηή ζην 

πλεύκα ηνπ καθαξηζηνύ Ηεξάξρε, ε Οξζόδνμνο Αθαδεκία Κξήηεο ππό ηε 

Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ Γξνο Κσλζηαληίλνπ Ενξκπά, νλόκαζε –ζρεδόλ 

«δηνξαηηθά» ζα έιεγα– ην αθαδεκατθό έηνο 2015-2016: «Έηνο 

Καδαληδάθε-Πξεβειάθε-Γαιαλάθε» –πξηλ από ηελ επίζεκε αλαθήξπμε 

ηνπ 2017 σο «Έηνο Καδαληδάθε»– θαη εγθαηλίαζε κία ζεηξά λέσλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη Ζκεξίδσλ, εκπλεπζκέλσλ από ηε 

ζθέςε ηνπ κεγάινπ ζπγγξαθέα, αλαδεηθλύνληαο ηελ ηεξάζηηα 

εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηάπιαζε 

ειεύζεξα ζθεπηόκελσλ αλζξώπσλ. Γηαηί ε αξρνληηά ηεο αιεζηλήο 

Οξζνδνμίαο, γλσξίδεη θαιά λα θαηαξξίπηεη ηα ζηεξεόηππα θαη λα 

γεθπξώλεη ην ράζκα.   

     Γηα ηνλ Δηξελαίν Γαιαλάθε, ν Καδαληδάθεο ππήξμε «έλα πνπιί πάλσ 

από ηελ Άβπζζν»,
1
 ραξίδνληάο καο κ‟ απηό ηνλ ηξόπν, ηνλ πην 

                                                           
1
 Βι. Δηξελαίνπ Γαιαλάθε, Ο Καδαληδάθεο ήηαλ έλαο κεγάινο αληρλεπηήο ηνπ 

αλζξωπίλνπ πλεύκαηνο, Παξέκβαζε ηνπ Σεβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Κηζάκνπ θαη 

Σειίλνπ θπξόο Δηξελαίνπ Γαιαλάθε, Πεπξαγκέλα Δπηζηεκνληθνύ Γηεκέξνπ Νίθνο 



 

επηηπρεκέλν ραξαθηεξηζκό γηα ηνλ Κξεηηθό ζπγγξαθέα. Καηά ην 

καθαξηζηό Ηεξάξρε, «ν Καδαληδάθεο θνύξληαδε πάλσ από ηελ άβπζζν, 

πήγαηλε ζηελ θόιαζε, ζηνλ παξάδεηζν, πήγαηλε εδώ-εθεί, αιιά είρε ηε 

δύλακε λα πεγαηλνέξρεηαη ζηνλ θόζκν απηό. Γελ κπνξνύκε όινη λα 

θάλνπκε απηό ην έξγν ηνπ Καδαληδάθε. Γελ είλαη όινη πνπιηά. Ο 

Καδαληδάθεο ήηαλ πνπιί θαη πήγαηλε θαη δε ραλόηαλε. Καη όηαλ θαίλεηαη 

όηη πάεη ζηελ θόιαζε μέξεη λα μαλαγπξίζεη». Όπσο αλαθέξεη ν 

εκπλεπζκέλνο Ηεξάξρεο –πνπ θαηαλόεζε πιήξσο ην πλεύκα θαη ηηο 

αιεζηλέο πξνζέζεηο ηνπ Καδαληδάθε θαη ην εμέθξαζε επάμηα, όρη κνλάρα 

κέζα ζε ιίγεο γξακκέο, αιιά κε ηε ζηάζε δσήο ηνπ, θαζώο 

δηαθαηέρνληαλ από ηελ ίδηα αγσλία κ‟ εθείλνλ θαη θιέγνληαλ από ηελ 

ίδηα θιόγα πνπ θαηαθαίεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θάλεη θσο–: «Ζ καξηπξία 

κνπ γηα ηνλ Καδαληδάθε: έλα πιαηύ πλεύκα, πνιύπιεπξν, δελ κπνξεί ν 

θαζέλαο λα ην αγθαιηάδεη».  

     Σπλαηζζαλόκελνο, ν Ηεξάξρεο ηεο Κξήηεο, ην θηινηάμηδν πλεύκα ηνπ 

ζπκπαηξηώηε ηνπ, πξνρσξά ζε έλαλ άθξσο επηηπρεκέλν ζπκβνιηζκό: 

«Δπίζεο παξνκνηάδσ ηνλ Καδαληδάθε κε ηνπο πνληνπόξνπο ζηνπο 

πεξαζκέλνπο αηώλεο. Οη ζαιαζζνπόξνη εθείλνη, πνπ έπξεπε λ‟ 

αληρλεύζνπλ ηηο ζηεξηέο θαη ηηο ζάιαζζεο –θαη βεβαίσο κεξηθνί ραλόηαλε 

θαη κεξηθνί ην θαηόξζσλαλ θαη επηηέινπο έβξηζθαλ απηό πνπ ήζειαλ– 

βξήθαλ η‟ αθξσηήξηα, ηηο ζάιαζζεο… Ο Καδαληδάθεο ήηαλ έλαο 

κεγάινο αληρλεπηήο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο. Τν αλζξώπηλν πλεύκα 

έρεη αθξόηεηεο, θηλδύλνπο, ζπειηέο θαη όπνηνο δελ είλαη πνπιί δελ πξέπεη 

λα ην εμεξεπλά. Απηέο είλαη νη πξνζσπηθέο κνπ ζθέςεηο».  

     Σπλερίδνληαο ην ζπιινγηζκό ηνπ ν ζεπηόο Ηεξάξρεο εληνπίδεη ηηο 

ρξηζηηαληθέο θαηαβνιέο ηνπ Καδαληδάθε θαη παξαηεξεί πσο, 

«Παξαδέρνκαη όηη ν “Αλήθνξνο” είλαη κηα ρξηζηηαληθή ηδέα πέξα γηα 

πέξα θαη ε άζθεζε αλζξώπηλε, ζετθή… Όηη βξίζθεη θαλείο βαζηέο 

ρξηζηηαληθέο ηδέεο, ρξηζηηαληθέο ζέζεηο ζην έξγν ηνπ Καδαληδάθε είλαη 

βέβαην. Αιιά δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα ην θάλεη απηό ην πξάγκα. Πξέπεη 

λα έρεη πξαγκαηηθά απηή ηελ πλεπκαηηθή δηάζηαζε, λα κπνξεί λα 

μερσξίδεη ην έλα από ην άιιν». Καη θιείλνληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ 

                                                                                                                                                                      

Καδαληδάθεο: Σαξάληα ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ (Φαληά, 1-2 Ννεκβξίνπ 1997), εθδ. 

Γεκνηηθήο Πνιηηηζηηθήο Δπηρείξεζεο Φαλίσλ, Φαληά 1998, ζζ. 115-118. Δπίζεο, βι. 

Φξήζηνπ Τζαληή, Νίθνο Καδαληδάθεο: έλα πνπιί πάλω από ηελ άβπζζν, εθεκεξίδα 

Χαληώηηθα Νέα, Τξίηε 27 Ηαλνπαξίνπ 2015, ζ. 27: «Ο Καδαληδάθεο ηαμίδεςε πάλσ 

απ‟ ηελ άβπζζν, αθήλνληαο παξαθαηαζήθε ην ειεύζεξν πλεύκα, ην πάζνο γηα ηελ 

έξεπλα, ηελ αλάγθε λα πιεζηάζεη θαλείο ηελ δηθή ηνπ θαξδηά, ηε δηθή ηνπ ςπρή θαη 

λα βξεη ηε δύλακε, “λα θπλεγήζεη ην αδύλαην”. Ο Καδαληδάθεο δελ κπαίλεη ζε 

πιαίζηα θαη εξκελείεο. Γελ ρσξάεη ζε θαινύπηα. Τα θαινύπηα, γηα κηα αδάκαζηε 

ςπρή, ζαλ ηε δηθή ηνπ, είλαη δεζκά. Αθόκα θη απηά όκσο δελ κπνξνύλ λα θπιαθίζνπλ 

ηνλ Κξεηηθό ηνπ θόζκνπ, ηνλ άλζξσπν πνπ πέηαμε ζαλ “ην πνπιί πάλσ από ηελ 

άβπζζν”, όπσο ζνθά είρε πεη ν Δηξελαίνο Γαιαλάθεο».  

  



 

πνξεία ηνλίδεη: «Δπαλαιακβάλσ όηη όπνηνο δελ είλαη πνπιί δελ πξέπεη λα 

θνπξληάδεη πάλσ από ηελ άβπζζν».  

     Αζθεηήο ηνπ πλεύκαηνο, θύζε αλήζπρε, ύπαξμε θιεγόκελε, ν 

Κξεηηθόο από ην «Μεγάιν Κάζηξν» απνηέιεζε «θόθθηλν παλί» γηα ηνπο 

«βέβαηνπο» ηεο επνρήο ηνπ θαη πεγή έκπλεπζεο γηα ην κέιινλ. Ζ ζθέςε 

ηνπ ζεκάδεςε ηελ παγθόζκηα δηαλόεζε θαη ζπγθιόληζε ηνπο αλζξώπνπο 

ζε όια ηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο. «Έλαο ηξαγηθόο»
2
 ππήξμε ν Κξεηηθόο 

ζπγγξαθέαο γηα ηε Ληιή Εσγξάθνπ, αιιά θαη «έλαο αθξνβάηεο πάλσ απ‟ 

ην ράνο»
3
 –θαηά ην Νηθεθόξν Βξεηηάθν– πνπ αθξηβώο πάλσ ζ‟ απηό ην 

ράνο πξνζπάζεζε λα ρηίζεη, λα θηηάμεη γέθπξεο θαη λα ζπκθηιηώζεη ηηο 

αληηζέζεηο. Γηαηί εδώ ην κεδέλ νξίδεηαη σο ε κπζηηθή εθείλε κνλάδα πνπ 

δελ νδεγεί ζην κεδεληζκό, αιιά ζηελ απόιπηε ειεπζεξία, κέζα από ηελ 

επαλέλαξμε ηεο ζρέζεο καο κε ην Θεό˙ κία ζθέςε πξνεξρόκελε από ην 

κπζηηθηζκό ηεο νξζόδνμεο παξάδνζεο. Γη‟ απηό, ινηπόλ, όπσο θαη ζηελ 

αξραία ειιεληθή ηξαγσδία –έηζη θαη ζηελ θαδαληδάθεηα ζθέςε– ζην 

ηέινο έξρεηαη πάληα ε θάζαξζε.    

     «Δίκαη αθξνβάηεο θαη γπξεύσ δηθό κνπ Θεό»,
4
 θαληάδεη λα καο ιέεη ν 

Καδαληδάθεο, αιιά θαη «Γηα ηδέζηε όινη δέζηε θαη κέλα άιιν δε δεηώ/ 

πνπ ‟ρσ ζηνπο ώκνπο θηεξά ζπαζκέλα θαη αθξνβαηώ».
5
 Αθόκε θαη κε 

«ζπαζκέλα θηεξά» δελ θνβάηαη λα απνδνκεζεί, θαζώο όπσο ν ίδηνο 

νκνινγεί: «“Μὴ δίλεηο θακηὰλ ἄιιε ζεκαζία ζὲ ὅηη γξάθσ ἢ θάλσ. 

Παίδσ. Ἡ κόλε δηθαίσζή κνπ –ηξνκαρηηθὴ– εἶλαη ηνύηε: Παίδσ θαὶ 

γηνκόλσ αἵκαηα”».
6
 Δηζέξρεηαη ζε όια ηα ξεύκαηα, ηνικά λα θνιπκπήζεη 

άθνβα, παξακέλνληαο, όκσο, πάληνηε αλέληαρηνο θαη αλππόηαθηνο, γηαηί 

δελ ζηακάηεζε νύηε ζηηγκή λ‟ ακθηζβεηεί, λ‟ αλαδεηά, λα κάρεηαη. Απηή 

αθξηβώο ππήξμε θαη ε γνεηεία ηεο ζθέςεο ηνπ. Γηα ην κεγάιν Κξεηηθό, ν 

άλζξσπνο αλαθαιύπηεη ην Θεό κέζα από ηε ζπλερή αλαδήηεζε, ηελ 

ακθηζβήηεζε, αθόκε θαη ηελ άξλεζε. Πξέπεη λα θηάζεη θαλείο ζηελ 

Άβπζζν γηα λα πξνζεγγίζεη ην Θεό θαη ζ‟ απηή ηελ πξννπηηθή, αθόκε 

θαη ε ακθηζβήηεζε, εθόζνλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ έλσζε, είλαη κία 

απνιύησο πγηήο δηαδηθαζία.  

     Έλαο Κξεηηθόο πνπ αέλαα κάρεηαη αληηθξίδνληαο ηελ άβπζζν, ρσξίο 

λα θνβάηαη ή λα ειπίδεη, ζ‟ έλα αηέξκνλν ηαμίδη, έλα παηρλίδη κε ην θσο, 

πάληα κε ήζνο ζηαπξναλαζηάζηκν θαη κε ηελ Πνίεζε λα ππάξρεη θαη λ‟ 

                                                           
2
 Βι. Ληιήο Εσγξάθνπ, Ν. Καδαληδάθεο. Έλαο ηξαγηθόο, εθδ. Κέδξνο, Αζήλα 1960, ζ. 

68: «Έλαο ηξαγηθόο –λα ηη ήηαλ ν Κ.– “έλαο αθξνβάηεο πάλσ απ‟ ην ράνο”». 
3
 Βι. Νηθεθόξνπ Βξεηηάθνπ, Νίθνο Καδαληδάθεο. Ζ αγωλία θαη ην έξγν ηνπ, εθδ. 

νίθνο Π. Σύςα - Φξ. Σηακαληά, Αζήλα 1960, ζ. 149. 
4
 Βι. ην ηξαγνύδη ηνπ Μάλνπ Φαηδηδάθη Ζ πξνζεπρή ηνπ αθξνβάηε ζε ζηίρνπο Αγαζήο 

Γεκεηξνύθα, πνπ εξκελεύεη ε Αιίθε Καγηαιόγινπ. 
5
 Βι. ην ηξαγνύδη Ο αθξνβάηεο ζε ζηίρνπο θαη κνπζηθή Γεκήηξε Απνζηνιάθε θαη 

εξκελεία από ηνπο Χαΐλεδεο. 
6
 Γηάλλε Φαηδίλε, Διιεληθά θείκελα, εθδ. Οηθνλόκνπ, Αζήλα 1956, ζ. 83. 



 

αλαπλέεη κέζα από ηηο παλαλζξώπηλεο αμίεο πνπ εθείλνο εθθξάδεη θαη 

θπξίσο κε ηελ θάζε ζηηγκή λα βηώλεηαη σο αησληόηεηα πνπ θαηαξγεί ην 

ζάλαην.  

     Τελ σξαηόηεηα ηεο επζύλεο –σο ρξένο ηνπ αιεζηλά πλεπκαηηθνύ 

αλζξώπνπ– θεξύζζεη ν Καδαληδάθεο θαη ηνλ αγώλα θαηά ηνπ 

εθεζπραζκνύ, πάζε ζπζία. Υπεξαζπίδεηαη ηνλ άλζξσπν, αξθεί λα 

δηαζσζεί ην κέγηζην ηδεώδεο ηεο ειεπζεξίαο, εθείλν ην ηεξό κέγεζνο πνπ 

πξαγκαηώλεη θαη νινθιεξώλεη ππαξμηαθά ηνλ άλζξσπν. Γηαηί αλ θάηη 

δηθαηώλεη ην ζπγγξαθέα ηεο Κξήηεο θαη ηνλ θαζηζηά θσλή αληίζηαζεο 

απέλαληη ζηηο δπλάκεηο ηεο θζνξάο, είλαη ε ίδηα ε ππαξμηαθή αγσλία πνπ 

ηνλ θπξηεύεη, αθήλνληάο ηνλ ζην ηέινο, αέλαν ηαμηδεπηή ηνπ απείξνπ. 

Έηζη ν Καδαληδάθεο γξάθεη γηα λα κεηαηξέςεη ην ζθνηάδη ζε θσο, λα 

θσηίζεη ηνλ Άδε θαη λα ληθήζεη ην ζάλαην. Να κεηνπζηώζεη ηνλ άλζξσπν 

ζε άγην κέζα από ηνλ αδηάθνπν αγώλα ηνπ. Να θσηίζεη ηελ ύπαξμε πνπ 

ηελ έρνπλ θαηαπλίμεη ηα ζθνηάδηα. Να θαξπίζεη ηελ Άβπζζν. Γελ 

θνβάηαη λα θαεί, γη‟ απηό νιόθιεξε ε ύπαξμή ηνπ θιέγεηαη από ηνλ πόζν 

ηεο έλσζεο κε ην Θεό.     

     Σηελ ίδηα πξννπηηθή, ε ρξηζηνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζθέςεο ηνπ 

Καδαληδάθε είλαη γεκάηε από ήζνο θαη ελάληηα ζε θάζε εζηθηζκό, κ‟ έλα 

Φξηζηό πνπ δελ «έπαζε» απιώο, αιιά έγηλε ν ίδηνο πάζνο, 

θαηεπζπλόκελνο από έξσηα θαη κε ηνλ πεηξαζκό λα ηνλ θαηαδηώθεη 

παληνύ˙ από ηελ αξρή σο ην ηέινο. Σην πξόηππν Δθείλνπ βαδίδεη θαη ν 

ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, θαζώο εμνκνινγείηαη: «Τὸ πξσὶ μππλνῦζα 

ἐμαληιεκέλνο θαὶ ληθεκέλνο, θη ἄξρηδε πάιη ὁ πόιεκνο. Κάπνηε ζήθσλα 

ηὸ θεθάιη˙ ἀπνκεζήκεξν, ἔθεπγε θπλεγεκέλν ηὸ θῶο, πιάθσλε ἀπόηνκα 

ηὸ ζθνηάδη. Μίθξαηλαλ νἱ κέξεο, δύγσλαλ ηὰ Φξηζηνύγελλα, 

παξαθνινπζνῦζα ηὸ αἰώλην ηνῦην πάιεκα ζηὸλ ἀγέξα, ἔιεγα: “Γὲλ εἶκαη 

κόλνο˙ κηὰ κεγάιε δύλακε, ηὸ θῶο, παιεύεη θη αὐηό, ληθηέηαη, ληθάεη, δὲλ 

ἀπειπίδεηαη˙ ζὰ ληθήζσ καδί ηνπ!”».
7
 

     Έλαο αγσληζηήο, ινηπόλ, δελ είλαη πνηέ κεδεληζηήο, παξά κόλν 

γθξεκίδεη γηα λα ρηίζεη ην λέν θόζκν, θαζώο, όπσο ν ίδηνο νκνινγεί: «Γη‟ 

απηό θαζόινπ δε ζα Σαο γξάςσ γηα ην πξόβιεκα Κ. Έλα κνλάρα, ήζεια 

πνιύ λα ζαο παξαθαιέζσ λα πξνζέμεηε, γηαηί είλαη βαζηθό. Γξάθεηε ν Κ. 

είλαη έλαο απειπηζκέλνο. Απηό είλαη απόιπηα ιαλζαζκέλν. Ο 

ζηαβξνκέλνο ΦC (δει. ν ζηαβξνκέλνο άξηηνο άλζξσπνο) ηε ζηηγκή πνπ 

ζηαβξόλεηαη ληώζεη αλεθιάιεηε ραξά γηαηί μέξεη πσο ε ζηάβξνζε είλαη ν 

κόλνο δξόκνο αλάζηαζεο. Αλαζηαίλεηαη θη εθείλνο πνπ ζηαβξόλεηαη, 

γηαηί μέξεη πσο κνλάρα κε ηε ζηάβξνζε ζώδνληαη, δηθαηώλνληαη όινη νη 

αγώλεο! Γηα θείλνπο πνπ ηνλ βιέπνπλ ζηαβξνκέλν, γηαηί κνλάρα έηζη, 

ζηαβξνκέλνο, κπαίλεη ζηελ θαξδηά ηνπο σο πξόηππν. Ο ζάλαηνο εδώ 
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είλαη ε απνθνξύθσζε ηεο δσήο, γηαηί κνλάρα κε ηέηνηνλ ζάλαην ε 

πξόζθαηξε δσή κεηνπζηώλεηαη ζε αζαλαζία. Ο ΦC ήμεξε πσο, αλ δε 

ζηαβξόλνηαλ, ην κήλπκά ηνπ γξήγνξα ζα ράλνπληαλ. Γη‟ απηό, όηαλ 

ζηαβξόλεηαη, ληώζεη αλεθιάιεηε ραξά, γηαηί μέξεη ηώξα πσο ζαλάησ ηνλ 

ζάλαηνλ ελίθεζε. (Απηό είλαη όιν ην ζέκα ηνπ “Τειεπηαίνπ 

Πεηξαζκνύ”). Σαο παξαθαιώ αγαπεηέ θίιε, πξνζέμηε πνιύ αθηό ην 

ζεκείν˙ είλαη ε κεγαιύηεξε παξεμήγεζε πνπ γίλεηαη ζην έξγν θαη ζηε 

δσή κνπ˙ δελ μέξσ πώο λα εθθξαζηώ γηα λα γίλσ λνεηόο˙ κα βαζηά δσ 

ηνύην: κνλάρα πέξα από ηελ απόιπηε απειπηζία βξίζθεηαη ε πόξηα ηεο 

απόιπηεο ειπίδαο. Αινίκνλν ζε αθηόλ πνπ δελ κπόξεζε λ‟ αλέβεη ην 

θνβεξό ζθαινπάηη πνπ βξίζθεηαη απάλσ από ηελ άθξα απειπηζία, αθηόο 

αλαγθαζηηθά είλαη αγηάηξεθηα απειπηζκέλνο. Ο άινο αθηόο πνπ κπόξεζε 

λ‟ αλέβεη ην ζθαινπάηη, αθηόο κνλάρα μέξεη ηη ζα πεη απόξζεηε ραξά θη 

αζαλαζία».
8
   

     Ο κεγάινο Κξεηηθόο είλαη ν Χεινξείηεο ηνπ πλεύκαηνο πνπ καο 

νδεγεί πξνο κία κπζηαγσγία ηεο κέζεμεο κε ην Θεό, κέζα από κία 

αγσληώδε, αέλαε αλαδήηεζε. Ζ ππαξμηαθή πάιε ηνπ ζπγγξαθέα 

μεδηπιώλεηαη θαη εθθξάδεηαη ζε ηέηνην βαζκό, πνπ θάζε θνξά λ‟ 

αλνίγεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο έλαο λένο θόζκνο. Καη ε δηεηζδπηηθή 

καηηά ηνπ, δύλακε αληίζηαζεο θαη θσο κεο ην ζθνηάδη, κε ηηο θεληξηθέο 

ηδέεο ηνπ: ηελ θόθθηλε γξακκή, ηελ θξεηηθή καηηά ζηελ Άβπζζν, ηελ αγία 

αβεβαηόηεηα, ηνλ αγώλα ηνπ αλήθνξνπ, ηε ζσηεξία ηνπ Θενύ από ηνλ 

άλζξσπν, αιιά θαη όια ηα ιαηξεκέλα πξόζσπα, όπσο ν ραξνθόπνο 

Ενξκπάο, λα δσληαλεύνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Τν λόεκα ηεο δσήο 

είλαη αθξηβώο ε πνξεία, ν αγώλαο. Καη ν αλππόηαθηνο Κξεηηθόο θήξπμε 

γηα πάληα ηνλ πόιεκν θαηά ηνπ εθεζπραζκνύ, έρνληαο σο ζθνπό ηεξό 

ηελ ειεπζεξία, αθόκε θαη θπξίσο κέζα από ηε ζπζία θαη ην ζάλαην θαη 

ζέηνληαο πξώηα απ‟ όινπο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό, κπξνζηάξε ζηνλ 

αγώλα, ζηνλ αλήθνξν ηεο ιεπηεξηάο, όληαο ηαγκέλνο ζηελ αζθεηηθή ηεο 

αγάπεο.  

     Καη ηνύηε ε πξνζήισζε ζηελ αζθεηηθή ηεο αγάπεο, απνηειεί θαη ηε 

κεγαιύηεξε καξηπξία πσο ν Καδαληδάθεο ππήξμε αλακθηζβήηεηα 

βαζύηαηνο κειεηεηήο ηεο νξζόδνμεο παξάδνζεο, όπσο πξσηνθαλέξσζε 

ην βηβιίν-«ζηαζκόο» γηα ηα ζενινγηθά θαη όρη κόλν γξάκκαηα, ηνπ 

αμέραζηνπ δαζθάινπ καο Νίθνπ Μαηζνύθα, κε ηίηιν Ζ ειιεληθή 

παξάδνζε ζηνλ Νίθν Καδαληδάθε, πνπ ηόικεζε λα αλαδείμεη ηε βαζύηαηε 

ζρέζε ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ ηδηαίηεξε παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπ, ε νπνία 

δελ είλαη άιιε από ηελ νξζόδνμε. Όπσο καο ιέεη ν ίδηνο ν Νίθνο 

Μαηζνύθαο, «Γελ κπνξώ λα πσ, όπσο ιέλε πνιινί, όηη ν Καδαληδάθεο 

έρεη αληηθάζεηο. Μηά ηέηνηα πνξεία έρεη απιώο ζθακπαλεβάζκαηα, θαη 

                                                           
8
 Γηάλλε Γνπδέιε, Ο Καδαληδάθεο μαλαζηαπξώλεηαη, εθδ. Γίθξνο, Αζήλα 1987, ζ. 

327. 



 

ζπλερείο αλαδεηήζεηο θαη αλαθαιύςεηο. Πνηα είλαη ε πίζηε ηνπ ζην Θεό, 

ζην ζάλαην, ζηελ αγάπε, ζηνλ αγώλα; Γελ ζα κπνξνύζε θαλείο λ‟ 

απαληήζεη κε βεβαησηηθέο πξνηάζεηο. Γηαηί ν Καδαληδάθεο ζην έξγν θαη 

ζηε δσή ηνπ δηαξθώο αλαδεηάεη. Μα απηό άιισζηε είλαη ην πςειό 

αίηεκα ηεο ειιελνξζόδνμεο παξάδνζεο: ζαλ ηνλ αζθεηή πνπ είδε ην 

Θεό, θαη ηνλ έραζε, θαη ηνλ γπξεύεη μαλά θαη μαλά, αλακέλνληαο ρξόληα 

θαη ρξόληα λα μαλαθαλεί κπξνζηά ηνπ».
9
   

     Ο Καδαληδάθεο γίλεηαη θήξπθαο ηεο πλεπκαηηθήο επζύλεο ηνπ 

αλζξώπνπ θαη αληηκάρεηαη έλα θαηαζθεπαζκέλν ζεό-είδσιν πνπ νδεγεί 

ζηνλ εθεζπραζκό, γη‟ απηό θαη ηόικεζε λ‟ αληηθξίζεη θαηάκαηα ηελ 

Άβπζζν κε ηελ θξεηηθή καηηά ηνπ. Καη ηνύηε ε αηξόκεηε ζεώξεζε ηνπ 

ζαλάηνπ, απνηειεί θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ηεο θξίζεο ησλ αμηώλ. Γηαηί, όπσο έρεη εηπσζεί, ε κεγαιύηεξε 

θξίζε δελ είλαη νηθνλνκηθήο θύζεσο, αιιά ην όηη δελ γελληέηαη ζηελ 

επνρή καο έλαο «λένο» Μάλνο Φαηδηδάθηο. Άιισζηε, αο κε ιεζκνλνύκε, 

πσο κέζα ζηελ αλείπσηε ηξαγσδία ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο γελλήζεθαλ 

ηα δύν ζπνπδαηόηεξα έξγα ηνπ Νενειιεληθνύ καο Πνιηηηζκνύ: Τν Άμηνλ 

Δζηί ηνπ ειηνπόηε Διύηε θαη ην Βίνο θαη Πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά. 

Αιήζεηα πνπ θαλεξώλεη πσο ν πόλνο είλαη δσνπνηόο θαζώο, «Οη κέξεο 

κίθξαηλαλ», γξάθεη ε Διέλε, «ηα ηξόθηκά καο ιηγόζηεπαλ. Γηα λα κε 

ράλνπκε ηηο δπλάκεηο καο, κέλακε ζην θξεβάηη. Τηο πην καύξεο κέξεο ηεο 

πείλαο ν Νίθνο έγξαθε ην πην θεθάην έξγν ηνπ, ηνλ “Αιέμε Ενξκπά”».
10

 

     Ζ αγάπε, ινηπόλ, έξρεηαη κέζα από ηε ζησπή, αιιά ζαξθώλεηαη από 

ην ιόγν. Καη είλαη ηόηε πνπ ε Τέρλε έξρεηαη λ‟ αθππλίζεη ηηο θνηκηζκέλεο 

ζπλεηδήζεηο θαη λα δηαθεξύμεη πσο ζάλαηνο δελ ππάξρεη! Τνλ λίθεζε ε 

Αγάπε! Γηαηί, όπσο ν ζπγγξαθέαο καξηπξά, «Πάιεπα ηόηε, παιεύω 

ἀθόκα, ζὰ παιεύω ἴζακε ηὸ ζάλαην˙ αὐηὸ εἶλαη ηὸ ρξένο κνπ˙ ὅιε κνπ ἡ 

δωὴ γίλεθε ζηάρηε γηὰ ηὸ ραηίξη ηνῦ Ἀλζξώπνπ˙ γηὰ ηὴ ιεπηεξηὰ ηνῦ 

Ἀλζξώπνπ».
11

 Γη‟ απηό θαη κέζα από ην έξγν ηνπ πξνζπάζεζε λα δώζεη 

ζρήκα ζηελ θξαπγή πνπ κέζα ηνπ είρε θάλεη θαηνρή θαη λα νκνινγήζεη 

πσο ε γξαθή δελ είλαη κία αλαίκαθηε δηαδηθαζία, αιιά απνηειεί 

αληηθαηνπηξηζκό ηεο απξνζθύλεηεο ςπρήο ηνπ θαζώο, «Μὲ ζαξνῦλ 

ιόγην, δηαλννύκελν, γξαθηά˙ θαὶ δὲλ εἶκαη ηίπνηα ἀπὸ αθηά˙ ηὰ δάρηπιά 

κνπ ὅηαλ γξάθσ, δὲλ κειαλόλνπληαη˙ αἱκαηόλνπληαη. Θαξῶ δὲλ εἶκαη 

παξά ηνῦην: κηὰ ἀπξνζθύλεηε ςπρὴ πνὺ δὲλ θαηαδέρεηαη λὰ πηπηιίδεη 
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θαξακέιεο».
12

 Γηαηί ε δεκηνπξγία είλαη εθείλν ην κέγεζνο πνπ ληθά ηε 

θζνξά θαη πνπ επηκέλεη λα ππεξαζπίδεηαη ηε δσή έλαληη ηνπ ζαλάηνπ. 

Πηζηόο ζε ηνύηε ηελ αιήζεηα, ν Καδαληδάθεο πξνζπάζεζε κέζα από ηε 

ινγνηερληθή ηνπ ζθέςε λα θάλεη ηε ζάξθα, πλεύκα θη έηζη λα θαηαθέξεη 

λα νδεγεζεί ζηελ νληνινγηθή κεηακόξθσζε.  

 

 

«Σε γηνξηηλό αγώληζκα παίδαηε ηηο ακάδεο 

θαη δελ θαηαδερόζαζηαλ ην θσκηθό παηδί 
 

Μα ηώξα ζηνλ αγώλα ληθνύλε νη θαξβνπλάδεο 

πνπ έρνπλ ζηε κεξηά ηνπο ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή 
 

Εεη ηα σξαία πξάκαηα κ‟ αίκα θαη κε ζπζίεο 

πξνο ην ζπκθέξνλ όισλ ζαο θαη ην θνηλό θαιό 

 

Γε ζα ζαο πεη παηλέκαηα, δελ μέξεη θνιαθείεο 

θαη γηα ηελ επηπρία ζαο πιεξώλεη ηνλ θαηξό».
13

  

 

 

     Τν 2017 σο «Έηνο Καδαληδάθε» καο βξήθε ακήραλνπο. Κιεζήθακε 

λα ηηκήζνπκε θαη λ‟ αγαπήζνπκε έλα ζπγγξαθέα, πνπ κάζακε ή –αθόκε 

ρεηξόηεξα– καο έκαζαλ κία δσή λα ηνλ κηζνύκε, γηαηί ηόικεζε λα καο 

βγάιεη από ηελ απνραύλσζε θαη λα καο μεβνιέςεη από ηε ξνπηίλα. 

Δπηπιένλ, ε πνιπδηάζηαηε θαη πνιιέο θνξέο εζθεκκέλε θαθνπνίεζε ηεο 

ζθέςεο ηνπ, απνδεηθλύεη πεξίηξαλα ηελ άγλνηά καο ή θαη ηελ πξόζεζή 

καο λα ηνπ «θνξηώζνπκε» ηηο δηθέο καο πξνζέζεηο. Όκσο αγαπάο 

αιεζηλά, εθείλνλ πνπ γλσξίδεηο θαιά. Σπλδηθάηα, ζύιινγνη, νκάδεο θαη 

παξαηάμεηο, πξνζπαζνύλ λα νξίζνπλ ην άξξεην θαη λα πεξηραξαθώζνπλ 

ηνλ αλέληαρην ζπγγξαθέα θαη «ηξέκνπλ» κε ηπρόλ θάπνηνο ηαξάμεη ηηο 

βεβαηόηεηεο θαη ηα κηθξνζπκθέξνληά ηνπο, θαζώο ε κόλε ηνπο κέξηκλα 

είλαη λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη όρη ηελ θαδαληδάθεηα ζθέςε. Τί 

ζρέζε έρνπλ όιεο απηέο νη κηθξόςπρεο πξαθηηθέο κε ηνλ αλππόηαθην 

ζπγγξαθέα ηεο επζύλεο; Τί ζρέζε έρνπλ νη κεηξηόηεηεο κε ην γίγαληα ηεο 

ζθέςεο;  

     Αληηζέησο, «Φαηξηαζκνί, κπζηηθνπάζεηεο, θαρππνςίεο, κεγάια ιόγηα, 

ππεξβνιέο, κπαιθόληα, δίθαηα, απνηεινύλ δίρσο άιιν ην ιάδη ζηε 
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κεραλή θάζε ζπζηήκαηνο πνπ ελνρνπνηεί ηνλ απέλαληη θαη θνβάηαη ηνλ 

δίπια. Καη όια απηά γηα ην ζύζηεκα. Με ραζεί ην ζύζηεκα, θη αο ραζνύλ 

όια ηα άιια, όινη νη άιινη. Κη όκσο μέξεηο πσο ζην ηέινο ηέινο ην 

ζύζηεκα δελ αθνξά θαλέλαλ, νύηε ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ. Κπξίσο 

εθείλνπο. Απηό πνπ ελδηαθέξεη είλαη πάλσ απ‟ όια ε ηαθηνπνίεζε ησλ 

κηθξώλ νλείξσλ κηαο νκάδαο αλζξώπσλ, πνπ δελ είλαη θαη‟ αλάγθελ 

θαθνί, αιιά, όπσο ζα ‟ιεγε ν Φαιθεδόληνο Τζαξνύρεο, πιήξεηο ηνπ 

εαπηνύ ηνπο. Αδπλαηίδεη ε πίζηε, δπλακώλεη ε Δθθιεζία, δπλακώλεη ε 

Δθθιεζία, αδπλαηίδεη ν Χξηζηόο. Δδώ ην ζαύκα εθεί ην ζέακα. Μαο λίθεζε 

ην ζέακα θαη κείλακε γπκλνί από ζπγρώξεζε, γπκλνί από αγάπε».
14

   

     Όκσο, ν Καδαληδάθεο ήηαλ πέξα θαη πάλσ από θάζε νκαδνπνίεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε, παξακέλνληαο σξαίνο, ειεύζεξνο θαη αλππόηαθηνο. 

Δμάιινπ όπσο ν ίδηνο νκνινγεί, «Πνηέ κνπ, νὔηε ζηὴλ ηέρλε κνπ, νὔηε 

ζηὴ δσή κνπ δὲλ ἔζεζα ηέηην ζθνπό. Δἶκαη ὁ πηὸ ἁπιὸο ἄλζξσπνο, κὰ 

ὅηαλ ληόζσ κέζα κνπ κηὰλ “Κξαβγὴ” δὲ δέρνκαη, γηὰ λὰ εὐραξηζηήζσ 

ηνὺο βνπβνὺο θαὶ ηνὺο ηζεβδνύο, λὰ ηὴλ θάκσ “θσλνύια”. Γηαηὶ δὲ ζέισ 

λὰ ἀξέζσ ζὲ θαλέλα, κήηε καζεηὲο λάρσ, κήηε καζεηὴο λάκαη. Ἦξζα 

ζηὸλ θόζκν ηνῦην, γηὰ ιίγα δεθηεξόιεθηα, θαὶ ζέισ λὰ ζύξσ κηὰ θσλὴ 

θαὶ λὰ θύγσ˙ ηίπνηα ἄιν».
15

 Γη‟ απηό, γηα ηνπο πξαγκαηηθά κπεκέλνπο 

ζηε ζθέςε ηνπ –θαη ηνύηνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηε δηθή 

ηνπ ζηάζε δσήο σο πξόηππν θαη όρη απιώο νη «ξερνί» αλαγλώζηεο– θάζε 

έηνο είλαη έηνο Καδαληδάθε θαη απνηειεί αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκό θαη 

απηνθξηηηθή θαη όρη γηα ζπλζήκαηα θαη απηνπξνβνιή. Γηαηί, «Ζ Τέρλε», 

θαηά ην Μάλν Φαηδηδάθη, «αλαθαιύπηεηαη, δελ επηβάιιεηαη». 

     «Γξάθσ γηα ηνπο κειινύκελνπο λένπο!»,
16

 έιεγε ν ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο, επεηδή ήμεξε θαιά, πσο ε δηαρξνληθή ηνπ ζθέςε κόλν κέζα 

ζηηο λεαληθέο θαξδηέο κπνξνύζε λα βξεη ηε δηθαίσζε. Ο Νίθνο 

Καδαληδάθεο είλαη θαη ζα παξακείλεη πάληνηε επίθαηξνο, γηαηί καο δίδαμε 

ηελ αμία ηνπ αγώλα, καο έδεημε ηνλ αλεθνξηθό δξόκν πξνο ηελ αιήζεηα 

θαη καο θαλέξσζε πσο ε κεγαιύηεξε λίθε, είλαη λα ληθήζνπκε ηνλ ίδην ην 

θόβν. Τν θόβν εθείλν πνπ θξαηά ηνπο αλζξώπνπο δέζκηνπο θαη δελ ηνπο 

αθήλεη λ‟ αλνηρηνύλ ζηελ νκνξθηά ηεο ειεπζεξίαο. Απηό πνπ πάληα 

δηαθεξύηηεη ν ζπγγξαθέαο ηεο Κξήηεο, είλαη ε αμία ηνπ αγώλα θαη όρη ε 
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 Φξπζόζηνκνπ Σηακνύιε, Σεκεηώζεηο κηαο λύρηαο θαη έμη κηθξέο ηζηνξίεο γηα ηελ 

εζωζηξέθεηα, Δζωζηξέθεηα. Γηαπίζηωζε θαη αληηκεηώπηζε ελόο λενειιεληθνύ 

θαηλνκέλνπ, ζπιινγηθόο ηόκνο, επεηεηαθή έθδνζε γηα ηα 30 ρξόληα, εθδ. Αθξίηαο, 

Αζήλα 2009, ζ. 96. 
15

 Μελά Γεκάθε, Καδαληδάθεο. Δπηζηνιέο Καδαληδάθε ζηνλ Μελά Γεκάθε. Σρόιηα, 

εθδ. Τν ειιεληθό βηβιίν, Αζήλα 1975, ζ. 22. 
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 Βι. «Γξάθω γηα ηνπο κειινύκελνπο λένπο», ζπλέληεπμε ηεο Διέλεο Καδαληδάθε 

ζηελ Έιγθα Νηατθά, εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 21 Φεβξνπαξίνπ 2004. 

Αλαδεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθό Οδόο Παλόο, Νίθνο Καδαληδάθεο, ηεύρνο 127
ν
, 

Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 2005, Αζήλα, ζ. 58: «Πάληα έιεγε „εγώ δελ γξάθσ γηα ηνπο 

γέξνπο ή γηα απηνύο πνπ έρνπλ γελλεζεί αιιά γηα ηνπο κειινύκελνπο λένπο‟». 



 

ηειηθή ηνπ έθβαζε. Με άιια ιόγηα ηνύηε είλαη ε αηώληα παξαθαηαζήθε 

ηνπ: «Ν‟ ἀγαπᾶο ηὴλ εὐζύλε. Νὰ ιέο: Ἐγώ, ἐγὼ κνλάρνο κνπ ἔρσ ρξένο 

λὰ ζώζσ ηὴ γῆο. Ἂλ δὲ ζσζεῖ, ἐγὼ θηαίσ».
17

 

 

 

 

 

 

 

Γξ Μαξία Φαηδεαπνζηόινπ 

 

Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηο  

Οξζνδόμνπ Αθαδεκίαο Κξήηεο 
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 Νίθνπ Καδαληδάθε, Ἀζθεηηθή. Salvatores Dei, εθδ. Καδαληδάθε, Αζήλα 2007, ζ. 

32. 



 

 



 
 



 



 



 



 





πρόγραμμα

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

“Ο Καπετάν Μιχάλης”
Κυρά μου Αμπελιώτισσα
Στίχοι: Νίκου Καζαντζάκη

“Ο Καπετάν Μιχάλης”
Η Κρασογιώργαινα
Στίχοι: Νίκου Καζαντζάκη

Τσάμικος
Στίχοι: Νίκου Γκάτσου

Το παιδί από την Κρήτη
Στίχοι: Μιχάλη Μπουρμπούλη

“Ο Καπετάν Μιχάλης”
Εισαγωγή – Χορός
στο ρυθμό του συρτού πεντοζάλη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ

“Οδύσσεια”
Πρόλογος Αρ.6
Στίχοι: Νίκου Καζαντζάκη

“Οδύσσεια”
Πρόλογος Αρ.3
Στίχοι: Νίκου Καζαντζάκη

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

“Οδύσσεια”
Ήλιε, μεγάλε Ανατολίτη μου
Στίχοι: Νίκου Καζαντζάκη

PETER GABRIEL

“Ο Τελευταίος Πειρασμός”
With This Love

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

“Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού”
Νανούρισμα
Στίχοι: Κώστα Βίρβου

“Βίος & Πολιτεία Του Αλέξη Ζορμπά”
Ο Χορός του Ζορμπά

ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Ερωτόκριτος (Θρήνος)
Ποίηση: Βιτσέντζου Κορνάρου 

Βιολί Ι Edmond Aleksi, Έλενα Ορμυλιώτου, 
Χριστίνα Πασχάλη

Βιολί ΙΙ Πέτρος Δούναβης, Όλγα Παπαδημητρίου

Βιολί ΙΙΙ Ισαβέλλα Σταυρίδου, Γιώργος Βοναπάρτης

Τσέλο Κατερίνα Σαραντινού, Maria van den Dool 

Μπάσο Κώστας Κεχράκος

Κλαρινέτο Κώστας Κανέλλος

Κόρνο
Κρουστά

Θανάσης Γ. Παπαθανασίου

Ευφώνιο Teo Kraaijvanger

Τύμπανα
Κρουστά

Κυριάκος Αλεξίου

Λύρα
Μαντολίνο
Τραγούδι

Πρόδρομος Καραδελόγλου

Πιάνο Νίκος Φραγκιαδάκης

Συντονισμός Συνόλου Νίκος Φραγκιαδάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση,
επιμέλεια προγράμματος

Κώστας Κεχράκος

Ενορχηστρώσεις, διασκευές
σχεδιασμός αφίσας &

προγράμματος
Θανάσης Γ. Παπαθανασίου

Ήχος Δημήτρης Χατζάκης
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