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ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ1

Ε ι σ α γ ω γ ή
Το βιβλίο Οι Αδερφοφάδες αποτελεί το επιθανάτιο μυθι-

στόρημα του Καζαντζάκη που ανάμεσα σε όλα τα έργα του, 
προσεγγίζει την ιστορία μέσα από τη λογoτεχνία με βλέμμα 
ρεαλιστικό· δεν αποτελεί ιστορική χρονογραφία παρόλο που 
ασχολείται με γεγονότα της Ιστορίας της Σύγχρονης Ελλά-
δας, που σπαράζεται από αδελφοκτόνες μάχες, από εμφύλιες 
αντιμαχίες.

Ο συγγραφέας περιγράφει μυθιστορηματικά τον Εμφύ-
λιο Πόλεμο, που τότε ήταν σε εξέλιξη, διά μέσου δύο έργων 
του: Χριστός ξανασταυρώνεται και Αδερφοφάδες· στο πρώτο 
χωρίς εμφανείς αναφορές, στο δεύτερο με μη κρυπτικά στοι-
χεία. Σύμφωνα με τον Bien, οι Αδερφοφάδες είναι ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται με ένα σύγχρονο ένδυμα χωρίς όμως περιττά 
μυθολογικά φκιασίδια αλλά με ρεαλιστικό προσωπείο· στην 
προκειμένη περίπτωση έχουμε –πάλι– μια σταύρωση ενός ει-
ρηνοποιού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Καζαντζάκης πλάθει τους 
Αδερφοφάδες προς το τέλος της μυθιστορηματικής συγγραφι-
κής του καριέρας έχοντας περιπλανηθεί στην ποίηση, στην πε-
ζογραφία στο θέατρο, εμμένοντας στη θέση του ότι η Οδύσειά 2 
του αποτελεί τον συγγραφικό στίβο στον οποίο αγωνίστηκε να 

1 Βασικές πηγές για τη συγγραφή της εισαγωγής αποτέλεσαν το Αρχείο 
των Εκδόσεων Καζαντζάκη και το Αρχείο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και 
σημαντικές μελέτες για το έργο αυτό, όπως Αγάθος, Θανάσης. (υπό έκδοση). 
Η Διαχρονική Γοητεία του καζαντζακικού Ζορμπά. 
Στο Ν. Καζαντζάκης. 2013. Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Αθήνα: Εκδόσεις 
Καζαντζάκη. Βλ. επίσης, την ιστοσελίδα των Εκδόσεων Καζαντζάκη  
www.kazantzakispublications.org και την ιστοσελίδα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη 
www.kazantzakis-museum.gr.
2 Η Οδύσεια [γράφεται με ένα σίγμα] του Νίκου Καζαντζάκη είναι ένα εντελώς πρωτότυπο 
έργο, διαφορετικό και ανεξάρτητο από τη μετάφραση της Οδύσσειας του Ομήρου. Στο 
επικό του ποίημα ο Καζαντζάκης αφηγείται τις περιπέτειες και τα ταξίδια του Οδυσσέα, 
αφ’ ότου επέστρεψε στην Ιθάκη, και μετά έφυγε ξανά, μέχρι τον θάνατό του στον Νότιο 
Παγωμένο Ωκεανό στην προσπάθειά του να  αναζητήσει  την αθάνατη πηγή (βλ. επίσης, 
Μαθιουδάκης, Νίκος. 2012. Νεολογικά Αθησαύριστα στην Οδύσεια του Νίκου Καζαντζάκη. 
[διδακτορική διατριβή]. Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Ο Καζαντζάκης 
θεωρούσε την Οδύσειά του ως το Έργο του –δίνοντάς της χαρακτηριστικά το προσωνύμιο 
Obra–, προκειμένου να περιγράψει την άποψή του· δήλωνε εμφατικά ότι ακόμα και αν 
καταστρεφόταν όλο του το έργο, αν γινόταν μια καταστροφή και δεν έμενε τίποτα εκτός από 
την Οδύσεια, εκείνος θα θεωρούσε το έργο του σωσμένο.
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διαμορφώσει τον ποιητικό του χαρακτήρα και να διασώσει το 
γλωσσολογικό και φιλοσοφικό του ιδεώδες. Παρόλες τις ποι-
ητικές του εμμονές, καταπιάστηκε με τη συγγραφή μυθιστο-
ρημάτων: ο ίδιος όμως τα θεωρούσε πάρεργα, γιατί δεν φι-
λοδοξούσε να γίνει πεζογράφος, αλλά ένας μεγάλος ποιητής· 
τέτοιον θεωρούσε τον εαυτό του ο κρητικός συγγραφέας· έναν 
ποιητή των αιώνων όπως ο Όμηρος, ο Κορνάρος, ο Δάντης.

Στους Αδερφοφάδες, ο Καζαντζάκης κατόρθωσε να περι-
γράψει με έναν ρεαλιστικότερο τρόπο γραφής ένα πραγματι-
κό γεγονός με σημαντικές τόσο ιστορικές όσο και πολιτικές 
πτυχές: ο συγγραφέας εκφράζεται πολιτικά καθρεπτίζοντας τις 
απόψεις και τις θέσεις του πάνω στην τέχνη του. Το θέμα που 
πραγματεύεται το βιβλίο αποτελεί μια διαχρονική μυθιστορία 
που δεν απέχει και πολύ από την περιγραφή σύγχρονων δυ-
σμενών ιστορικών γεγονότων ανάμεσα στους λαούς. Γιατί κα-
τά πως φαίνεται με μαθηματική ακρίβεια υπάρχουν οι συνθή-
κες προκειμένου να ζήσουμε πάλι τέτοιες παρόμοιες σκληρές 
καταστάσεις... Και τη συγκεκριμένη στιγμή όχι ως ήρωες σε λο-
γοτεχνικό περικείμενο αλλά ως μάρτυρες σε ιστορικό περιβάλ-
λον. Ηθικό δίδαγμα: ο άμεσος παραδειγματισμός από τέτοιες 
εμφύλιες «περιστάσεις» και η δυναμική ενίσχυση ανθρωπιστι-
κών συναισθημάτων και φιλειρηνικών διαθέσεων.

Υ π ό θ ε σ η
Στο βιβλίο Οι Αδερφοφάδες περιγράφεται ο εμφύλιος σπα-

ραγμός και οι οδυνηρές συνέπειές του, από τις αντιθέσεις και 
το αλληλοφάγωμα που μαστίζουν τον ελληνικό λαό με αποτέ-
λεσμα αφενός, τη διάσπαση της ενότητας και αφετέρου, την 
επικράτηση ενός αδελφοκτόνου διχασμού.

Η δράση του μυθιστορήματος εκτυλίσσεται στο φανταστικό 
χωριό Κάστελος, στα χρόνια του Εμφυλίου. Το χωριό βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο του στρατού και πολιορκείται από τους αντάρ-
τες. Ο ιερέας του, ο παπα-Γιάνναρος, στέκεται ανάμεσα στις 
δύο παρατάξεις και προσπαθεί να τις συμφιλιώσει προκειμέ-
νου να αποφευχθούν οι μελλούμενες συμφορές. 

Παρά τις παραινέσεις του φιλήσυχου ιερέα, οι παρατάξεις 
αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τη στάση του, αφού τον θεω-
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ρούν η καθεμία όργανο της άλλης. Ο παπα-Γιάνναρος αναρω-
τιέται πού πραγματικά βρίσκεται η έννοια του δικαίου· παρόλο 
που το κοινωνικό και επαναστατικό όραμα των ανταρτών τού 
φαίνεται σωστό σε ορισμένα σημεία, τον προβληματίζει όμως 
η απάνθρωπη και πολεμοχαρής συμπεριφορά τους. 

Η κατάσταση στον Κάστελο παραμένει τραγική και η διχό-
νοια που επικρατεί στο χωριό ωθεί τον ήρωα να δράσει, παίρ-
νοντας μια μεγάλη απόφαση: συναντά τον αρχηγό των ανταρ-
τών, τον καπετάν Δράκο –που είναι γιος του–, του μιλά για 
ειρήνη και αγάπη και συμφωνεί να του παραδώσει το χωριό, 
με τον όρο να μην πειράξει κανέναν. Στη συνέχεια, απευθύνε-
ται στους χωρικούς και τους πείθει να δεχτούν τη συμφιλίω-
ση, αφού οι αντάρτες υποσχέθηκαν παύση των εχθροπραξιών. 
Όμως, μόλις οι αντάρτες μπαίνουν στον Κάστελο, ο καπετάν 
Δράκος εκτελεί δώδεκα άτομα. 

Τέλος, ο παπα-Γιάνναρος, θεωρώντας τον εαυτό του υπεύ-
θυνο για τον θάνατο των αθώων συγχωριανών του, αποφασί-
ζει να γυρίσει όλα τα χωριά για να συμφιλιώσει τους ανθρώ-
πους και να τους πείσει να μην πιστεύουν ούτε τους “μαύρους” 
ούτε τους “κόκκινους”. Δυστυχώς, όμως, τα ειρηνικά σχέδιά 
του διακόπτονται απότομα: τη στιγμή που απομακρύνεται για 
να εφαρμόσει τη φιλανθρωπιστική του δράση, ο καπετάν Δρά-
κος διατάζει να τον σκοτώσουν.

Ή ρ ω ε ς
Στο μυθιστόρημα εμφανίζονται οι ήρωες: ο παπα-Γιάνναρος, 

ο καπετάν Δράκος, ο γερο-Μάντρας, ο Λουκάς, ο Λεωνίδας, 
ένας αγιορείτης καλόγερος, φαντάροι και αντάρτες ως βοηθη-
τικά πρόσωπα για την προαγωγή της πλοκής και της ιστορίας.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας του Καζαντζάκη είναι ο παπα-
Γιάνναρος, ένας ξεριζωμένος μικρός ήρωας που ξεκινά από 
το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, ένα μέρος κάπου στη Μαύρη 
Θάλασσα, και καταλήγει ξενιτεμένος σε ένα πετροβούνι με το 
όνομα Κάστελος. Ο παπα-Γιάνναρος διακατέχεται από συναι-
σθήματα ομόνιας και αγάπης με βασικό του στόχο τη συμφιλί-
ωση ανάμεσα στα “αδέλφια” που αλληλοφαγώνονται. Αναδει-
κνύεται ως ένας ιδιότυπος επαναστάτης του λόγου. 
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Ο δευτεραγωνιστής του έργου είναι ο καπετάν Δράκος, μυ-
θιστορηματικά ο γιος του παπα-Γιάνναρου, ένας ανελέητος 
επαναστάτης με ψυχική δύναμη και πολεμική διάθεση πραγ-
ματικού δράκου. Δεν διστάζει να φανερωθεί ως “αυτουργός” 
–ηθικός ή μη– της δολοφονίας του ίδιου του τού πατέρα. 

Τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιγράφονται στο βιβλίο προ-
ωθούν με έναν ξεχωριστό τρόπο τον μύθο αναδεικνύοντας γε-
γονότα και περιστατικά που φανερώνουν άγνωστες πτυχές της 
προσωπικότητας των βασικών ηρώων και ταυτόχρονα σκια-
γραφούν περίτεχνα τον χαρακτήρα τους.

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε δύο από τους ήρωες του 
βιβλίου σημειώνεται από τον Bien, που συνδέει το μυθιστορι-
κό πρόσωπο του καπετάν Δράκου με τον πραγματικό Μάρκο 
Βαφειάδη και αντίστοιχα, τον Λουκά με τον Νίκο Ζαχαριάδη, 
υποστηρίζοντας ότι η αντιζηλία των δύο αυτών προσώπων θυ-
μίζει εκείνη των δύο πραγματικών ηγετών του κομμουνιστικού 
κινήματος το 1948.

Λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ έ ς  π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς
Η λογοτεχνική προσέγγιση του έργου Οι Αδερφοφάδες φα-

νερώνει την περιγραφή γεγονότων με έντονη ιστορική χροιά. 
Το αδελφοφάγωμα που ιστορείται πρόκειται για μια αναπαρά-
σταση περιστατικών με ρεαλιστικά στοιχεία. 

Το μυθιστόρημα παρουσιάζει ορισμένες πεσιμιστικές τάσεις 
του συγγραφέα που πιθανότατα να πηγάζουν από κάποιου εί-
δους συναίσθημα απελπισίας προς τον Εμφύλιο Πόλεμο. Τα 
συναισθήματά του αυτά αποτυπώνονται σε ένα σχόλιο για το 
μυθιστόρημα –όπως σημειώνει ο Γιαλουράκης3– στο οποίο ο 
Καζαντζάκης δηλώνει ότι «η κεντρική ιδέα του έργου είναι 
ότι ένας άνθρωπος σήμερα που θέλει να ‘ναι ελεύθερος, εί-
ναι χαμένος», ενώ στη συνέχεια, ο συγγραφέας υποστηρίζει 
ότι η επιδίωξη της απόλυτης ελευθερίας οδηγεί αναπόφευκτα 
στην απολυταρχική δικτατορία, πράγμα που απογοητεύει τους 
ανθρώπους τους πνεύματος και της διανόησης, αφού διαπι-

3 Βλ. για περισσότερες πληροφορίες, Γιαλουράκης, Μανώλης. 1958. «Ο 
Καζαντζάκης είπε...», περ. Καινούρια Εποχή (3/11, φθινόπωρο), σσ. 154-162.
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στώνουν ότι είναι άνθρωποι χαμένοι σε έναν κόσμο αφιλό-
ξενο και εχθρικό. Παράλληλα με τις παραπάνω απόψεις του 
Καζαντζάκη έρχεται να συμπληρώσει τη συναισθητική του 
απογοήτευση τούτο: ο αρχικός τίτλος του βιβλίου που διατη-
ρήθηκε στη συνέχεια ως υπότιτλος του δημοσιευμένου μυθι-
στορήματος: « – Θέλει, λέει, να ‘ναι λεύτερος. Σκοτώστε τον!», 
ο οποίος αποκαλύπτεται τόσο από σημασιολογική πλευρά όσο 
και από υφολογική ως αδυναμία επικράτησης της ανθρώπινης 
πνευματικά ελευθερίας. 

Ο μυθιστορηματικός τόπος είναι η Ήπειρος και μάλιστα ένα 
απομονωμένο (πλαστό) χωριό με το όνομα Κάστελος, που βρί-
σκεται πάνω από την πεδιάδα που οδηγεί στα Ιωάννινα, ενώ η 
Αετοράχη4, το βουνό στο οποίο κατέφυγαν οι αντάρτες, είναι 
πραγματικό μέρος. Ο μυθιστορηματικός χρόνος –συμπεραίνο-
ντας από εσωτερικές πληροφορίες του έργου σύμφωνα με τις 
απόψεις του Bien– είναι η σύγχρονη εποχή και πιο συγκεκρι-
μένα η περίοδος 1948-1949. Οι χαρακτήρες του μυθιστορήμα-
τος και οι δράσεις τους αποκτούν συμβολική διάσταση, ενώ 
το χωριό της ιστορίας αποτελεί ένα είδος μικρογραφίας του 
κόσμου μας, αφού το απομονωμένο και καταθλιπτικό αυτό μέ-
ρος μπορεί να παραλληλιστεί με τις ψυχοσωματικές ανθρώπι-
νες συμφορές.

Οι κεντρικοί χαρακτήρες του βιβλίου παρουσιάζουν –για 
ακόμη μια φορά– τη δυικότητα στην καζαντζακική σκέψη ως 
μια διπολική συμπεριφορά αντιδράσεων. Στον ένα πόλο βρί-
σκεται ο παπα-Γιάνναρος και στον άλλο ο καπετάν Δράκος: 
το ενδιάμεσο διάστημα διακατέχεται από τη λογοτεχνική ασά-
φεια που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα και τις σκέψεις των 
ηρώων. Στο ένα άκρο βρίσκεται ο παπα-Γιάνναρος (πατέρας) 
και στο άλλο άκρο βρίσκεται ο καπετάν Δράκος (γιος): μια μυ-
θιστοριακή περιγραφή εμφύλιου σπαραγμού μεταφέρεται ως 

4 Η Αετοράχη πρόκειται για μια οροσειρά που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
στρατηγικής σημασίας πεδιάδες. Το ύψος της είναι γύρω στα 900 μέτρα και 
βρίσκεται 10 με 20 χιλιόμετρα νότια των Ιωαννίνων. Το βουνό είναι διάσημο 
γιατί εκεί έγινε η μάχη του Μπιζανίου κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Είναι, επίσης, πολύ πιθανό -σύμφωνα με ισχυρισμούς του Bien- να 
υπηρέτησε εκεί και ο ίδιος ο Καζαντζάκης τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1912.



12

μικροαπεικόνιση σε μια οικογένεια. Ο Πατέρας είναι ένας άν-
θρωπος που αγαπά την ομόνοια· είναι ένας ειρηνόφιλος άγι-
ος ασκητής με αθώα συναισθήματα. Ο Γιος είναι ένας άνθρω-
πος που αγαπά τη διχόνοια· είναι πολεμόχαρος απρόβλεπτος 
αντάρτης με δολοφονικά ένστικτα.

Αναπαριστώντας το συνεχές που περιγράφει το αντιθετικό 
δίπολο των δύο βασικών ηρώων δημιουργείται το παρακάτω 
σχήμα:

παπα-Γιάνναρος καπετάν Δράκος
ιερέας αρχηγός ανταρτών
πατέρας γιος
θείος κόσμος πραγματικός κόσμος
επαναστάτης του λόγου επαναστάτης της δράσης
ήρωας του καλού  ήρωας του κακού
πνεύμα σώμα
διανόηση ύλη
μυθιστορηματικός υπερ-ήρωας ιστορικός ήρωας
θύμα θύτης

Από τη μία πλευρά, έχουμε τον παπα-Γιάνναρο ως εκπρόσω-
πο του θείου κόσμου, επαναστάτη του λόγου που χαρακτηρί-
ζεται από το πνεύμα και τη διανόηση, σκιαγραφώντας το πρό-
σωπο του θυσιαστικού σφαγίου/θύματος ως μυθιστορηματικό 
υπερ-ήρωα· από την άλλη πλευρά, έχουμε τον καπετάν Δράκο 
ως οπαδό του πραγματικού κόσμου, επαναστάτη της δράσης 
που διακατέχεται από το σώμα και την ύλη, σκιαγραφώντας το 
άλλο πρόσωπο του φονικού, του θύτη, ως ιστορικός ήρωας.

Ο παπα-Γιάνναρος αποτελεί σύμβολο της πνευματικής 
ύπαρξης και ο καπετάν Δράκος είναι το σύμβολο της πραγμα-
τικής ζωής· ο πατέρας και ο γιος, ο ιερέας και ο αντάρτης πα-
λεύουν και οι δύο για μια υποκειμενική ειρήνευση της έντα-
σης: ο ένας με το πνεύμα και ο άλλος με το αίμα, ο ένας με 
όπλο τον λόγο και ο άλλος με όπλο το ίδιο το όπλο.

Ο Καζαντζάκης προσπάθησε να περιγράψει ένα πραγματι-
κό ιστορικό γεγονός με έναν πρωτότυπα ρεαλιστικό –και συ-
νάμα αρκετά συμβολικό– τρόπο. Πρόκειται αντικειμενικά για 
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ένα εξαιρετικό, αν και άγνωστο στο ευρύ κοινό, έργο το οποίο 
όμως φέρει πολλά από τα κλασικά χαρακτηριστικά του συγ-
γραφέα: άμεση ποιητική γραφή πλούσια σε εκφραστικά στοι-
χεία και μέσα· η γλώσσα είναι μια πλούσια δημοτική, χωρίς 
ακαλαίσθητες ή τεχνικές ακρότητες, ενώ γλωσσολογικά ο συγ-
γραφέας αποφεύγει την κατάχρηση νεολογικών και διαλεκτι-
κών λέξεων· το ύφος είναι λαϊκό –με ψήγματα αλληγορικών 
και συμβολικών στοιχείων–, που δημιουργεί έντονη συγκινη-
σιακή κατάσταση πράγμα που βοηθά στην αποκάλυψη των 
γεγονότων προβάλλοντας τις εξωτερικές και εσωτερικές συ-
γκρούσεις των χαρακτήρων του έργου.

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αποκαλύπτονται και περι-
γράφονται έννοιες ανθρώπινα σημαντικές όπως πατρίδα, φυ-
λή, ζωή, πίστη, ομόνοια, θεός, ελευθερία. Ο Μύθος των αδερ-
φοφάδων ηρώων θέλει να αντισταθεί στη ματαιότητα των 
εμφυλιακών τάσεων και να ενισχύσει το φρόνημα της αέναης 
πάλης για επιβίωση. Οι αδελφοκτόνοι ως άνθρωποι πραγμα-
τικά παλεύουν να επιβιώσουν, αφού ο εμφύλιος πόλεμος που 
περιγράφεται τους σκοτώνει, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ο 
Καζαντζάκη καταδικάζει ευθαρσώς τον φανατισμό και την πο-
λιτική πώρωση, καταβαραθρώνει και τις δύο πλευρές, αναδει-
κνύοντας έτσι την άποψή του ότι η ομόνοια και η συμψυχία 
είναι το θεμέλιο για τη συμπόρευση ανθρώπων και λαών.

Σ υ γ γ ρ α φ ή 
Ο Καζαντζάκης έγραψε την πρώτη γραφή του μυθιστορή-

ματος στην Αντίμπ μεταξύ Δεκεμβρίου του 1948 και Φεβρου-
αρίου 1949 και τη δεύτερη γραφή τον Μάρτιο του 1949· το 
επεξεργάστηκε ξανά, χωρίς όμως να του δώσει την τελική του 
μορφή, το 1952, το 1954, το 1955 και πιθανώς αργότερα. Το 
βιβλίο εκδίδεται τελικά το 1963, έξι χρόνια μετά τον θάνατο 
του συγγραφέα.

Έ κ δ ο σ η
Το βιβλίο Οι Αδερφοφάδες (-Θέλει, λέει, να ‘ναι λεύτερος. 

Σκοτώστε τον!) ακολουθεί εκδοτικά την παρακάτω πορεία: εκ-
δίδεται για πρώτη φορά το 1963 από άγνωστο εκδότη (ο οποί-
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ος μάλιστα κυκλοφορεί το βιβλίο με τον τίτλο Αδελφοφάδες). 
Στη συνέχεια, από το 1965 μέχρι και σήμερα αναλαμβάνει την 
έκδοση του μυθιστορήματος –όπως και του συνόλου της εργο-
γραφίας του κρητικού συγγραφέα– ο εκδοτικός οίκος της Ελέ-
νης Καζαντζάκη. 

Α π ο δ ο χ ή
Οι κριτικές για τους Αδερφοφάδες –όπως και για όλα σχε-

δόν τα έργα του Καζαντζάκη– ποικίλουν τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό· αρκετοί άνθρωποι των γραμμάτων και των 
τεχνών εξέφρασαν δημόσια την άποψή τους και για αυτή τη 
μυθιστορηματική απόπειρα του Νίκου Καζαντζάκη. Σημαντικό 
γεγονός αποτελεί η κριτική που σημειώνεται στην εφημερίδα 
New York Times της εποχής:

«Πάνω από επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, οι αγγλόφω-
νοι αναγνώστες θα χαρούν τις νέες ενδείξεις ότι ο Νίκος Κα-
ζαντζάκης ήταν ένας από τους γίγαντες της εποχής μας. [Στο 
τελευταίο του μυθιστόρημα] ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ καταφέρνει να 
ζωντανέψει αλησμόνητα την ποίηση της ίδιας της δυσωδίας 
της ανθρωπότητας, την ώρα που εμπλέκεται στον ύστατο αγώ-
να: μια αγρίως ηρωική και αναπόφευκτα θανάσιμη προσπά-
θεια να σταματήσει την απανθρωπιά των ανθρώπων προς τα 
αδέρφια του. Όπως και ο Yeats και ο Synge, ο Καζαντζάκης 
πίστευε ότι η λογοτεχνία απαιτεί την πικάντικη γεύση της λαϊ-
κής έκφρασης. Δεν βρίσκουμε σχεδόν καμία παράγραφο χω-
ρίς κάποιο ακμαίο επίθετο ή κάποια εκφραστική εναλλαγή να 
ξεπηδάει από κάθε σελίδα».

Ξ έ ν ε ς  ε κ δ ό σ ε ι ς
Η διεθνής απήχηση και η διαχρονική ανταπόκριση του έρ-

γου του Νίκου Καζαντζάκη αποδεικνύεται από την πληθώρα 
των εκδόσεών του σε ξένες γλώσσες, που δίκαια αναγνωρίζε-
ται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες 
λογοτέχνες ο οποίος καθιερώνεται ως ο πλέον πολυμεταφρα-
σμένος Νεοέλληνας συγγραφέας παγκοσμίως. Το Εθνικό Κέ-
ντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 
580 εκδόσεις ξένων μεταφράσεων έργων του κρητικού συγ-
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γραφέα σε πάνω από 40 γλώσσες διεθνώς. Ο αριθμός των με-
ταφράσεων διαρκώς αυξάνεται. Ο σχετικός κατάλογος ανανε-
ώνεται και ενημερώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων των 
Εκδόσεων Καζαντζάκη [Πάτροκλος Σταύρου]. 

Το μυθιστόρημα Οι Αδερφοφάδες μέχρι σήμερα έχει μετα-
φραστεί στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Δανικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Κορεάτικα, Νορβηγι-
κά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Περσικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, 
Τουρκικά, Φιλανδικά και στην ομιλούμενη γλώσσα της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Χάρη στις μεταφράσεις των έργων του, ο Καζαντζάκης δια-
βάστηκε ευρέως και επαινέθηκε από επιφανείς ομολόγους 
του, όπως ο Schweitzer, ο Mann και ο Camus, οι οποίοι τον 
υποδέχτηκαν ως έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους 
συγγραφείς.

Ενδεικτικά καταγράφουμε ορισμένες βιβλιογραφικές ανα-
φορές μεταφράσεων του μυθιστορήματος:

Nikos Kazantzakis, The fratricides, μετάφραση στα αγγλι-
κά Athena Gianakas Dallas, Νέα Υόρκη: Simon and Schuster 
1964, 1984. Λονδίνο: Faber and Faber 1974, 1989.

Niko Kazantzakis, Vader Janaros, μετάφραση στα ολλανδι-
κά Vic Stalling, Ουτρέχτη: εκδ. Fontein 1965. 

Nikos Kazantzaki, Les frères ennemis, μετάφραση στα γαλ-
λικά Pierre-Antoine Aellig, Παρίσι: εκδ. Plon 1965, 1972, 1975, 
1978.

Nikos Kazantzakis, Os irmaos inimigos, μετάφραση στα πορ-
τογαλικά Milton Persson, Ρίο ντε Τζανέιρο: εκδ. Nova Fronteira 
1965. Σάο Πάολο: εκδ. Circulo do Livro,1965 [1987].

Niko Kazantzakis, Brodermordere, μετάφραση στα δανικά 
Ole Wahl Olsen, Κοπεγχάγη: εκδ. Jespersen og Pios 1966

Niko Kazantzakis, Veljesviha, μετάφραση στα φινλανδικά 
Kyllikki Villa, Ελσίνκι: εκδ. Tammi 1967, 1981.

Niko Kazantzakis, Brodermordere, μετάφραση στα νορβη-
γικά Bjarte Kaldhol, Όσλο: εκδ Aschehoug 1968. 

Nikos Kazantzakis, Brudermörder, μετάφραση στα γερμα-
νικά Chlodwig Plehn, Μόναχο/Βερολίνο/Βιέννη: εκδ. Herbig 
1969. Μόναχο: εκδ. Deutscher Taschenbuch 1974, 1976, 
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1977, 1979. Bergisch Gladbach: εκδ. Lübbe 1981. Μόναχο/Βε-
ρολίνο/Βιέννη: εκδ. Lübbe 1985. Μόναχο: εκδ. Lübbe 1988. 
Φραγκφούρτη/Βερολίνο: εκδ. Ullstein 1991, 1993.

Nikos Kazantzakis, Hermanos enemigos, μετάφραση στα 
ισπανικά [ισπανικά] Enrique de Juan, Μπουένος Άιρες: εκδ. 
Carlos Lohlé 1969, 1976.

Nikos Kazancakis, Kardes kavgasi, μετάφραση στα τουρ-
κικά Kosta Daponte, Ισταμπούλ: εκδ. Ε Yayinlari 1969, 1971, 
1975. 

Nikos Kazantzaki, Os irmaos inimigos, μετάφραση στα πορ-
τογαλικά Celeste Costa, Λισαβόνα: εκδ. Cor 1972.

Nikos Kazantzakis, Baradar kushi, μετάφραση στα περσι-
κά Muhammad Ibrahim Mahjub, Τεχεράνη: εκδ. Alifba 1979, 
1982.

Nikos Kazantzakis, Bratoyadtsi, μετάφραση στα σκοπιανά, 
Σκόπια: Misla 1982 

Nikos Kazanzaqis, Vëllavrasësit. Ai thote se do te jete i lire. 
Vriteni!, μετάφραση στα αλβανικά Nonda Varfi, Τίρανα: εκδ. 
Albin 1997. 

Nikos Kazancakis, Kardes kavgasι, μετάφραση στα τουρκι-
κά Aydin Emeç, Ισταμπούλ: εκδ. Can 1985, 2000.

Π ρ ό σ λ η ψ η
Συγκριτικά με άλλα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη, το έρ-

γο Οι Αδερφοφάδες είναι το λιγότερο διασκευασμένο βιβλίο 
σε άλλες τέχνες, όπως στο θέατρο ή στη μουσική. Συγκεκριμέ-
να οι ήρωες του Νίκου Καζαντζάκη, ως αδερφοφάδες, αναπα-
ραστάθηκαν σε θεατρική διασκευή από τον Λάκη Μιχαηλίδη.

 Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ό τ η τ α  τ ο υ  σ υ γ γ ρ α φ ι κ ο ύ 
έ ρ γ ο υ  τ ο υ  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μαντέψει κάποιος, αφενός, 
τις περιπτώσεις που ένας συγγραφέας διαβάζεται συνεχώς μια 
ορισμένη χρονική στιγμή και αφετέρου, τις συνθήκες σύμφω-
να με τις οποίες ίσως να απασχολεί ο συγκεκριμένος συγγρα-
φέας τους αναγνώστες και τους μελετητές για τα επόμενα εκα-
τό χρόνια.
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Ο Καζαντζάκης απασχόλησε έντονα το αναγνωστικό κοινό 
την περίοδο της δεκαετίας του 1960 ως 1970 και σταδιακά το 
ενδιαφέρον μειωνόταν χωρίς όμως ολωσδιόλου να εκλείψει 
παρά τη συνεχιζόμενη αδιαφορία κυρίως των πανεπιστημια-
κών εδρών και της πολιτειακής δομής του κράτους.

Παρόλα αυτά, ο λόγος του Καζαντζάκη αναγεννιέται στη 
διάρκεια του 21ου αιώνα ως ένας βαθιά στοχαστικός φιλοσο-
φικός λόγος με έντονο θεολογικά υπαρξιακό υπόβαθρο. Ο 
λόγος του δίνει αξία στην πρόσκαιρη κακοτυχία των καιρών 
αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα των διανοημάτων και των 
νοημάτων των ιδεών του. Ο Καζαντζάκης αποτελεί ή μπορεί να 
αποτελέσει την πνευματική ελπίδα για την πραγματική ανα-
γέννηση των γραμμάτων και των τεχνών, του πολιτιστικού αι-
σθήματος κάθε ανθρώπου που νιώθει ιδεολογική απογοήτευ-
ση.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Καζαντζάκης βρίσκεται στην 
πρώτη θέση των συγγραφέων οι οποίοι επηρεάζουν τη σκέ-
ψη και τη συνείδηση του αναγνώστη, σύμφωνα με έρευνα του 
ΕΚΕΒΙ5 για την αναγνωστική συμπεριφορά στον ελληνικό χώ-
ρο. Παρόλα αυτά μια άλλη έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων6 αναφέρει ότι υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια 
ελάχιστα αποσπάσματα από τα έργα του Καζαντζάκη που δεν 
είναι αντιπροσωπευτικά του ύφους του συγγραφέα. Επίσης, τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι αρκετοί 
καθηγητές αποφεύγουν τη διδασκαλία των κειμένων του σε 
περιπτώσεις που έχουν την επιλογή. 

Ο Bien7 πρόσφατα αναλύει τους λόγους για τους οποίους 
πρέπει να διαβάζεται ο Καζαντζάκης στον 21ο αιώνα, τονίζο-
ντας κυρίως τη διαχρονικότητα των ιδεών που ενυπάρχουν στα 

5 ΕΚΕΒΙ. 2010. Γ’ Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών 
πρακτικών. Αθήνα: ΕΚΕΒΙ. [http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RE
SOURCE&cresrc=8433&cnode=309]
6 Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 2010. Κείμενα Νεοελληνικήs Λογοτεχνίας. Μια 
έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. [http://www.p-e-f.gr/docs/meletes-
ar8ra/OE2010.pdf] Αθήνα: ΠΕΦ
7 Bien, Peter. 2011. Γιατί να διαβάζουμε Καζαντζάκη τον 21ο αιώνα. Στο R. 
Beaton (επιμ.), Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη. Επιλογή κριτικών κειμένων. 
Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
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κείμενά του, καθώς καταλήγει ότι «ο Καζαντζάκης θα εξακο-
λουθήσει να είναι απαραίτητος και να διαβάζεται όχι μόνο κα-
τά τον 21ο αιώνα αλλά και στον 22ο!»

Ο Νίκος Καζαντζάκης παραμένει “ιδεαλογικά” ένας από τους 
πιο διαχρονικούς Νεοέλληνες συγγραφείς. Έχει ένα πλούσιο 
και πολύπλευρο συγγραφικό έργο, καθώς είναι ένας από τους 
ελάχιστους συγγραφείς, σε ελληνική ή παγκόσμια κλίμακα, 
που ασχολήθηκε με όλα τα λογοτεχνικά είδη: μυθιστόρημα, 
ποίηση, δοκίμιο, ταξιδιωτική διήγηση, θέατρο, παιδικά βιβλία, 
κινηματογραφικά σενάρια, μεταφράσεις, αλληλογραφία. Κα-
τόρθωσε να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας του και να γίνει 
ένας συγγραφέας με οικουμενικό χαρακτήρα ξεδιπλώνοντας 
ένα συγγραφικό ταλέντο παγκόσμιας εμβέλειας, γνωστό και 
στις πέντε ηπείρους. Τα μαθήματα που λαμβάνουμε από τα έρ-
γα του αποτελούν την απόλυτα αρμονική συνύπαρξη της θεω-
ρίας και της πράξης, δημιουργώντας την αίσθηση μιας άψογα 
ισόρροπης φιλοσοφικής θεώρησης που μεταδίδεται άμεσα κυ-
ρίως από τις λογοτεχνικές τεχνικές της πλοκής, την ανάπτυξη 
των χαρακτήρων και το γλωσσολογικό ύφος.

Το φαινόμενο “Καζαντζάκης” εντυπωσιάζει, αφενός, για 
την ποικιλία των ενδιαφερόντων του και τον όγκο της συγγρα-
φικής παραγωγής, και αφετέρου για την απήχηση του έργου 
του, τόσο στην παγκόσμια διάστασή της, όσο και στη μεγάλη 
χρονική διάρκειά της· ίσως να πρόκειται από τις σπάνιες πε-
ριπτώσεις ελλήνων συγγραφέων που η ζωή και το έργο του 
συνεχίζουν αδιάκοπα με αυξανόμενη γεωμετρική πρόοδο να 
προκαλούν το μεγάλο ενδιαφέρον των αναγνωστών και των 
μελετητών του αιώνα μας!

Νίκος Μαθιουδάκης
Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

& Λογοτεχνικής Υφολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιστημονικός Σύμβουλος των Εκδόσεων Καζαντζάκη
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