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«Νίκος Καζαντζάκης, η ζωή και το 

έργο του» 



Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957)



Οικογένεια
Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας. Ο πατέρας του, Μιχάλης

Καζαντζάκης (1856-1932), ήταν έμπορος και κτηματίας. «Άγριος και βαρύς άντρας», αυταρχικός
και αυστηρός, προσηλωμένος σ` έναν άκαμπτο ηθικό κώδικα, περιμένει από τον γιο του να
τιμήσει τις οικογενειακές παραδόσεις και την κρητική του καταγωγή. Σπάνια θα τον επαινέσει
για τα όποια επιτεύγματά του και ακόμη σπανιότερα θα του δείξει τρυφερότητα.

Αντιστάθμισμα στην πατρική αυστηρότητα, θα είναι η μητρική στοργή. «Άγια γυναίκα» 
χαρακτηρίζει ο Καζαντζάκης τη μητέρα του, τη Μαρία Χριστοδουλάκη (1862-1932).



Παιδικά και εφηβικά χρόνια (1883-1902)

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Μεγάλο Κάστρο (Ηράκλειο), την πρωτεύουσα της 
τουρκοκρατούμενης Κρήτης, στις 18 Φεβρουαρίου 1883. Στα έξι του χρόνια, γνωρίζει τη 
ζωή της προσφυγιάς, εξαιτίας της επανάστασης του 1889, οπότε η οικογένειά του 
καταφεύγει στον Πειραιά για έξι μήνες. 

Πίσω στο Ηράκλειο, ο Νίκος φοιτά στο δημοτικό σχολείο, όμως η κανονικότητα της 
παιδικής του ζωής διακόπτεται και πάλι το 1897. Με την έκρηξη της τελευταίας κρητικής 
επανάστασης, η οικογένεια Καζαντζάκη εγκαθίσταται στη Νάξο, όπου παραμένει για 
δύο περίπου χρόνια. Ο Νίκος ξεκινά τις γυμνασιακές του σπουδές στη Γαλλική Εμπορική 
Σχολή του Τιμίου Σταυρού, την οποία διοικούσαν φραγκισκανοί μοναχοί. Μαθαίνει 
γαλλικά και ιταλικά και αρχίζει να γνωρίζει την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, κυρίως όμως 
έρχεται σε επαφή με το δυτικό πολιτισμό. Το 1899, μετά την αποκατάσταση της ειρήνης, 
η οικογένεια επιστρέφει οριστικά στο Ηράκλειο, όπου περατώνει τις γυμνασιακές του 
σπουδές.



Οι σπουδές, τα πρώτα ταξίδια και οι μεγάλοι δάσκαλοι (1902-1909)

Φθινόπωρο του 1902: ο Καζαντζάκης πηγαίνει στην
Αθήνα για σπουδές στη Νομική Σχολή.

Δεκέμβριο του 1905: παίρνει με άριστα το δίπλωμα
του διδάκτορος της Νομικής. Την ίδια χρονιά
εμφανίζεται στα γράμματα με το πρώτο του
μυθιστόρημα Όφις και κρίνο. Συνεργάζεται ως
χρονογράφος στην εφημερίδα Ακρόπολις.

Οκτώβριος του 1907: φεύγει για το Παρίσι, όπου
συνεχίζει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή, ενώ
συγχρόνως παρακολουθεί τις παραδόσεις του
φιλοσόφου και εξοικειώνεται με τη φιλοσοφία του
Νίτσε.

• Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, περιηγείται
για ένα περίπου μήνα τη Φλωρεντία και τη Ρώμη και
διαμένει για λίγο στο Ηράκλειο. Σύντομα, όμως
αποφασίζει να εγκατασταθεί οριστικά στην Αθήνα.



Ο τρόπος δουλειάς του Νίκου Καζαντζάκη

• Η καθημερινότητα του Καζαντζάκη στρεφόταν γύρω από τη 
μελέτη και τη συγγραφή. Ξυπνούσε πολύ νωρίς το πρωί και 
δούλευε στο γραφείο του ως το μεσημέρι. Μετά από μια 
σύντομη ανάπαυση, συνέχιζε τη μελέτη του και συνήθως, 
την ώρα του δειλινού, έβγαινε να περπατήσει.



ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

Ο Καζαντζάκης περνούσε συχνά

περιόδους απομόνωσης,

προκειμένου να συνθέσει τα έργα

του ή να αντιμετωπίσει μια

πνευματική κρίση. Το καλοκαίρι

του 1915, λ.χ., είχε περάσει ένα

μήνα απομονωμένος στη Μονή

της Παναγίας του Βουνού, στη

Σίφνο, γράφοντας ένα έργο για

το Άγιο Όρος.

Φαίνεται πως το ιδανικό του ήταν η

δημιουργία ενός «μοναστηριού»,

όπου θα ζούσαν και θα

εργάζονταν φίλοι και πνευματικοί

συνοδοιπόροι. Αυτό του το

όνειρο προσπάθησε να

πραγματοποιήσει με τον

Σικελιανό, τον Σφακιανάκη, τον

Ιστράτι και, αργότερα, τον

Πρεβελάκη.



Ιαπωνία - Κίνα

• Τον Φεβρουάριο του 1935, ο Καζαντζάκης ξεκινά μ’ ένα φορτηγό 
πλοίο για την Ιαπωνία, απεσταλμένος της εφημερίδας Ακρόπολις. 
Ένα μήνα αργότερα φτάνει στη μακρινή χώρα, που η θάλασσά της 
του θυμίζει το Αιγαίο.

• Η περιήγησή του διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο, οπότε πηγαίνει στην 

Κίνα και μένει για δύο περίπου εβδομάδες. Επισκέπτεται το Πεκίνο 

και τη Σαγκάη και περνά μερικές μέρες σ’ ένα μικρό χωριό. Από 
αυτό το ταξίδι εμπνέεται εν μέρει το μυθιστόρημα Ο βραχόκηπος. 



Ισπανία

• Τον Οκτώβριο του 1936, ο Καζαντζάκης πηγαίνει ξανά στην 
Ισπανία, απεσταλμένος της εφημερίδας Καθημερινή. Παραμένει στη 
χώρα για ένα μήνα και καλύπτει τα γεγονότα του ισπανικού 
εμφυλίου. 



ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Καζαντζάκης υπέγραψε 

συμβόλαιο με τον εκδότη Δ. 

Δημητράκο για τη συγγραφή 

μιας σειράς ιστορικών 

εγχειριδίων για τις τάξεις του 

Δημοτικού. 

Το 1914 είχε συνεργαστεί με τη 

Γαλάτεια για τη συγγραφή μιας 

σειράς αναγνωστικών, τα 

οποία τελικά εκδόθηκαν με το 

όνομά της. 

Το 1934 συγγράφει δύο ακόμη 

σχολικά βιβλία, μαζί με την 

Ελένη Σαμίου. 



ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΙΟΥ

• Η Ελένη Ν. Καζαντζάκη, το γένος Σαμίου, 

γνωρίστηκε με τον Νίκο Καζαντζάκη στις 18 Μαΐου 

1924. 

• Ο Νίκος και η Ελένη Καζαντζάκη συνέζησαν περίπου 

είκοσι χρόνια και στις 11 Νοεμβρίου 1945 τέλεσαν 

τον γάμο τους στον Ιερό Ναό τού Αγίου Γεωργίου 

Καρύτση στην Αθήνα



Η Ελένη υπήρξε το παν για τον Νίκο. Ήταν η πιστή
φίλη, η τέλεια σύντροφος και σύζυγος, η
ακαταπόνητη γραμματέας, η άγρυπνη φροντίστρια
για όλα, ώστε εκείνος χωρίς έγνοιες και χωρίς
προσκόμματα απερίσπαστος να δημιουργεί. Ήταν ο
φύλακας άγγελός του. Επάνω της ακούμπησε και
έγινε ακόμα πιο μεγάλος, τρυφεραίνοντας την
τραχεία ζωή του με την ανεξάντλητη αγάπη,
στοργή, ευγένεια και καλοσύνη της. Η Ελένη είχε
πάντα μέσα της μίαν υπέροχη αρχοντιά. «Στην
Ελένη», έγραψε ο Καζαντζάκης, «χρωστώ όλη την
καθημερινή ευτυχία της ζωής μου· χωρίς αυτή θα
'χα πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια».



Η ερημία της Αίγινας (1933-1939)

Το 1936 ξεκινά να χτίζει το δικό του σπίτι στο νησί της Αίγινας και ένα χρόνο αργότερα εγκαθίσταται 
με την Ελένη, πριν ακόμη τελειώσουν οι εργασίες. Από την Αίγινα φεύγει σπάνια, για να ταξιδέψει 

(Ιαπωνία-Κίνα, Ισπανία, Αγγλία) ή για να επιβλέψει την έκδοση της Οδύσσειας (1938). 



Κατοχή
• Ο Νίκος κατά καιρούς φαίνεται 

αποφασισμένος να εγκαταλείψει τις 
συγγραφές του και να αναλάβει ενεργό 
δράση. Ωστόσο, κρίνει πως μόνο με το 
δημιουργικό του έργο μπορεί να 
συμβάλει στη μεταπολεμική σύνθεση. 

• Στα χρόνια της Κατοχής, το ζεύγος 
Καζαντζάκη ζούσε υπό συνθήκες 
απίστευτης φτώχειας. Η Ελένη 
πηγαινοερχόταν στην Αθήνα με άπειρες 
δυσκολίες προκειμένου να εξασφαλίσει 
λίγο ψωμί, ενώ οι φίλοι τους 
Θρασύβουλος Ανδρουλιδάκης και 
Γιάννης Μαγκλής τους βοηθούσαν όσο 
μπορούσαν.



Η αποδημία και η αναγνώριση
(1946-1957)

• T



Αντίμπ

• Τον Ιούνιο του 1948 το ζεύγος Καζαντζάκη εγκαθίσταται στην

Αντίμπ (Αντίπολη) της Κυανής ακτής, όπου αποκτά δικό του σπίτι

το 1954.

• Ο Καζαντζάκης αφοσιώνεται στη συγγραφή.

• Αυτήν την εποχή συνθέτει όλα σχεδόν τα μυθιστορήματά του, με

τα οποία κατακτά το παγκόσμιο κοινό.



ΔΙΩΞΗ

• Το 1953 η Εκκλησία της Ελλάδος ζητά τον διωγμό του Καζαντζάκη για ορισμένα αποσπάσματα του 

καπετάν Μιχάλη και για τον τελευταίο πειρασμό, προτού ακόμη το μυθιστόρημα εκδοθεί στην 

Ελλάδα.

• Πολλοί διανοούμενοι και φορείς υπερασπίζονται τον συγγραφέα, που τηλεγραφεί στο Βατικανό τη 

φράση του Τερτυλλιανού «Στο δικαστήριό σου, Κύριε, κάνω έφεση». Τελικά, το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο θέτει τέρμα στις φήμες και τις αιτήσεις περί αφορισμού, λέγοντας ότι το ζήτημα εμπίπτει 

στις αρμοδιότητες της Εκκλησίας της Κρήτης.



Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Η νεκρική πομπή διέσχισε τους κατάμεστους δρόμους της πόλης, όπου οι σημαίες 

κυμάτιζαν μεσίστιες. Επικεφαλής πορεύονταν σπουδαστές της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας Ηρακλείου, κρατώντας τα βιβλία του Καζαντζάκη (με πρώτη την 

Οδύσσεια).

Ο νεκρός μεταφέρθηκε πάνω σε κιλλίβαντα πυροβόλου (τιμή που επιφυλάσσεται σε 

όσους θάβονται με τιμές αρχηγού κράτους), όμως στον προμαχώνα Μαρτινέγκο τον 

ανέβασαν Κρητικοί. 



Μιλάει ο θεός:

Όποιος με ζητάει, με βρίσκει 

όποιος με βρίσκει, με γνωρίζει 

όποιος με γνωρίζει, με αγαπάει

όποιος με αγαπάει, τον αγαπώ

όποιον αγαπώ, τον σκοτώνω



“Αδερφοφάδες” - Υπόθεση
Η ιστορία τοποθετείται στον Κάστελο, ένα απομονωμένο

χωριό της Μακεδονίας, στα χρόνια του Εμφυλίου. Το

χωριό βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατού και

πολιορκείται από τους αντάρτες. Ο ιερέας του, ο παπά-

Γιάνναρος, στέκεται ανάμεσα στις δύο παρατάξεις και

προσπαθεί να τις συμφιλιώσει.

Ωστόσο, όλες του οι παραινέσεις αντιμετωπίζονται με

αδιαφορία, αφού κάθε παράταξη τον θεωρεί όργανο της

άλλης. Ο παπά-Γιάνναρος αναρωτιέται πού βρίσκεται το

δίκιο· παρ' όλο που το κοινωνικό όραμα των ανταρτών

του φαίνεται σωστό σε κάποια σημεία, τον

προβληματίζει η απάνθρωπη συμπεριφορά τους.



Ενώ η κατάσταση στον Κάστελο είναι τραγική, παίρνει τη

μεγάλη απόφαση: συναντά τον αρχηγό των ανταρτών, τον

καπετάν Δράκο (που είναι γιος του) και συμφωνεί να του

παραδώσει το χωριό, με τον όρο να μην πειράξει κανέναν.

Στη συνέχεια, απευθύνεται στους χωρικούς και τους πείθει

να δεχτούν τη συμφιλίωση. Όμως, μόλις οι αντάρτες

μπαίνουν στον Κάστελο, ο καπετάν Δράκος εκτελεί 12

άτομα.

Θεωρώντας τον εαυτό του υπεύθυνο για το θάνατό τους, ο

παπά-Γιάνναρος δηλώνει ότι θα γυρίσει όλα τα χωριά για να

συμφιλιώσει τους ανθρώπους και να τους πει να μην

πιστεύουν ούτε τους «μαύρους» ούτε τους «κόκκινους».

Έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται, όταν ο καπετάν Δράκος

διατάζει να τον σκοτώσουν.







• Μεταξύ 4 Δεκεμβρίου 1922 και 20 Ιανουαρίου 1923, ο
συγγραφέας, στέλνει ένα νέο γράμμα στη Γαλάτεια: «Άρχισα τώρα
ένα καινούργιο βιβλίο. Ασκητική. Μα όταν αφήνω την πέννα,
θλίψη, δε χωρώ σε όλα τούτα τα αλφαβητικά στοιχεία που
αραδιάζω». Και συνεχίζει: «Γράφω τώρα την Ασκητική, ένα βιβλίο
mythique, όπου διαγράφω τη μέθοδο ν’ ανέβει η ψυχή από κύκλο
σε κύκλο ωσότου φτάσει στην ανώτατη Επαφή. Είναι πέντε κύκλοι:
Εγώ, ανθρωπότητα, Γης, Σύμπαντο, Θεός. Πώς ν’ ανέβουμε όλα
τούτα τα σκαλοπάτια κι όταν φτάσομε στο ανώτατο να ζήσομε
όλους τους προηγούμενους κύκλους. Το γράφω επίτηδες χωρίς
ποίηση, με στεγνή, επιταχτική φόρμα».



Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ : ΙΤΑΛΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 
ΣΙΝΑ, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, ΚΥΠΡΟΣ, Ο ΜΟΡΙΑΣ



ΥΠΟΘΕΣΗ:
Ο συγγραφέας-αφηγητής ταξιδεύει σε διάφορες χώρες, 

γνωρίζει τους ανθρώπους, παρατηρεί, περιγράφει και 
στοχάζεται. Η κύρια αναζήτησή του σε κάθε τόπο που 
πηγαίνει είναι η ελευθερία του ανθρώπου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:

«Οι λέξεις! Άλλη σωτηρία δεν υπάρχει! Δεν έχω
στην εξουσία μου παρά 24 μολυβένια
στρατιωτάκια, θα κηρύξω επιστράτεψη, θα
σηκώσω στρατό, θα νικήσω το θάνατο!»



Ευτυχία θα πει να κάνεις το 
χρέος σου.
Και όσο πιο δύσκολο το 
χρέος, τόσο πιο μεγάλη η 
ευτυχία.

Νίκος Καζαντζάκης, 
Αναφορά στον Γκρέκο 



Αναφορά στον Γκρέκο

• Το βιβλίο ‘Αναφορά στον Γκρέκο’ του Ν. Καζαντζάκη, όπως 
και ο ίδιος υποστηρίζει δεν είναι η αυτοβιογραφία του , 
παρόλα αυτά όμως, εμπεριέχει πολλά στοιχεία από την ζωή 
του που τα έχει συνδέσει με φανταστικά γεγονότα. Το βιβλίο 
ξεκινά κάνοντας αναφορά στους προγόνους του και έπειτα 
διηγείται τον ανηφορικό δρόμο της ζωής του, από τα 
παιδικά του χρόνια έως και την ημέρα που επιστρέφει στην 
πατρίδα του, όπου και πεθαίνει.

• Τονίζει κυρίως τις αξίες και τις απόψεις του, καθώς και τις 
θεωρίες του για την ελευθερία και την ύπαρξη του 
ανθρώπου στον κόσμο.



Ν. Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

«Παππού, αλήθεια δεν υπάρχει σωτηρία;» μα η γλώσσα μου είχε κολλήσει στο 
λαρύγγι μου, έκαμα να σε ζυγώσω, μα τα γόνατά μου λύγισαν.

Άπλωσες τότε το χέρι, σαν να πνιγόμουν κι ήθελες να με σώσεις.

Αρπάχτηκα με λαχτάρα από το χέρι σου, πασαλειμμένο ήταν με πολύχρωμες 
μπογιές, θαρρείς ζωγράφιζε ακόμα, έκαιγε. Άγγιξα το χέρι σου, πήρα φόρα και 
δύναμη, μπόρεσα να μιλήσω:

-Παππού αγαπημένε, είπα, δώσ’ μου μια προσταγή.

Χαμογέλασε, απίθωσε το χέρι απάνω στο κεφάλι μου, δεν ήταν χέρι, ήταν 
πολύχρωμη φωτιά, ως τις ρίζες του μυαλού μου περεχύθηκε η φλόγα.

-Φτάσε όπου μπορείς, παιδί μου…



-Παππού, φώναξα τώρα πιο δυνατά, δώσ’μου μια πιο δύσκολη, πιο κρητικιά προσταγή.

Κι ολομεμιάς, ως να το πω, μια φλόγα σούριξε ξεσκίζοντας τον αέρα, αφανίστηκε από τα μάτια μου ο 
αδάμαστος πρόγονος με τις περιπλεμένες θυμαρόριζες στα μαλλιά του κι απόμεινε στην κορφή του Σινά μια 
φωνή όρθια, γεμάτη προσταγή, κι ο αέρας έτρεμε:

-Φτάσε όπου δεν μπορείς!

Πετάχτηκα τρομαγμένος από τον ύπνο, είχε πια ξημερώσει. Σηκώθηκα, ζύγωσα στο παράθυρο, βγήκα στο 
μπαλκόνι με την καρπισμένη κληματαριά. Η βροχή είχε τώρα κοπάσει, έλαμπαν οι πέτρες, γελούσαν, τα φύλλα 
των δέντρων ήταν φορτωμένα δάκρυα.

-Φτάσε όπου δεν μπορείς!

Η φωνή του βαθιά, σκοτεινή, σαν να’βγαινε από το βαθύ λαρύγγι της γης.

Έφτασε ως τις ρίζες του μυαλού μου η φωνή του, μα η καρδιά μου δεν τινάχτηκε.

•' πολέμα! 



Όπου υπάρχει ψυχή, υπάρχει και 
περιέργεια κι όπου υπάρχει 
περιέργεια υπάρχει και ψυχή.
Νίκος Καζαντζάκης

ΟΦΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟ



Η πλοκή αναφέρεται στις ερωτικές ανησυχίες του ήρωα ο οποίος
είναι ερωτευμένος με μία κοπέλα για την οποία εκφράζει το πόσο
την αγαπάει. Έπειτα οι πνευματικές και σαρκικές του φοβίες τον
οδηγούν σε μία εγκληματική ενέργεια, καθώς την πνίγει σε ένα
δωμάτιο με τριαντάφυλλα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


