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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ1

Ε ι σ α γ ω γ ή
Το βιβλίο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά αποτελεί ένα από 
τα πλέον γνωστά έργα του Νίκου Καζαντζάκη τόσο στον ελλα-
δικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Το μυθιστόρημα αυτό είναι 
το πρώτο που γράφει ο συγγραφέας στα ελληνικά και εκδίδε-
ται μεταπολεμικά ως ύμνος για τη φιλία και την ελευθερία. Ο 
Ζορμπάς βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στα προγενέ-
στερα –όχι και τόσο επιτυχημένα– και στα επόμενα επιτυχημέ-
να μυθιστορήματα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Καζαντζάκης πλάθει τον μύθο 
του Αλέξη Ζορμπά μετά την ολοκλήρωση και την έκδοση των 
περιπλανήσεων του Οδυσσέα του· η Οδύσειά2 του αποτελεί τον 
συγγραφικό στίβο στον οποίο ο συγγραφέας αγωνίστηκε να 
διαμορφώσει τον ποιητικό του χαρακτήρα και να διασώσει το 
γλωσσολογικό και φιλοσοφικό του ιδεώδες. Νικητής ως άλλος 
Οδυσσέας γεμάτος γνώση και πράξη, σοφός και αγωνιστής, 
καταπιάνεται με τη συγγραφή μυθιστορημάτων: ο ίδιος όμως 
τα θεωρούσε πάρεργα, γιατί δεν φιλοδοξούσε να γίνει πεζο-
γράφος, αλλά ένας μεγάλος ποιητής· τέτοιον θεωρούσε τον 
εαυτό του ο κρητικός συγγραφέας· έναν ποιητή των αιώνων 
όπως ο Όμηρος, ο Κορνάρος, ο Δάντης.

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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Το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη είναι ίσως το καλύτερο 
από τη σειρά των μυθιστορημάτων που έγραψε ο συγγραφέας 
στα μεταπολεμικά χρόνια και συγκαταλέγεται στα 100 Καλύτε-
ρα Βιβλία όλων των Εποχών σύμφωνα με την έκθεση που συ-
ντάχθηκε το 2002 από τη Νορβηγική Λέσχη του Βιβλίου.

Ο Καζαντζάκης κατόρθωσε να δημιουργήσει μια λογο-
τεχνική προσωπικότητα η οποία παραμένει αναλλοίωτη και 
ανόθευτη μετά από αρκετές δεκαετίες· ο Ζορμπάς αποτελεί το 
σύμβολο του αυθόρμητου ανθρώπου που ζει την κάθε στιγμή 
επιτυγχάνοντας την υστεροφημική αθανασία· ο μυθιστορημα-
τικός ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη αντιπροσωπεύει τον χαρα-
κτηριστικό τύπο Νεοέλληνα, που ενσαρκώνει την ελληνική λα-
ϊκή κουλτούρα και έχει δίκαια συσχετιστεί με τον χαρακτήρα 
του σύγχρονου Έλληνα, ως Ζορμπάς ο Έλληνας.

Υ π ό θ ε σ η
Στο βιβλίο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά περιγράφεται 
η γνωριμία και το χρονικό της φιλίας του Καζαντζάκη και του 
Ζορμπά, καθώς και τα περιστατικά που διαδραματίστηκαν κατά 
τη συνεργασία των δύο προσώπων όταν οργάνωσαν την επι-
χείρηση λιγνίτη στην Πραστοβά της Μάνης. 

Η πλοκή του μυθιστορήματος διαδραματίζεται στην Κρήτη 
ενώ αντίστοιχα ο πραγματικός Γιώργης Ζορμπάς μεταμορφώ-
νεται στο μυθοπλαστικό πρόσωπο του Αλέξη Ζορμπά. Η ιστο-
ρία ξεκινά τη στιγμή που συναντιούνται στον Πειραιά οι δύο 
βασικοί ήρωες του βιβλίου: ο Συγγραφέας και ο Ζορμπάς. Ο 
Συγγραφέας, αφού εντυπωσιάστηκε με τον αντισυμβατικό χα-
ρακτήρα του Ζορμπά και το διαρκώς φιλοσοφούμενο πάθος 
του για τη ζωή, αποφασίζει να τον προσλάβει στην επιχείρη-
ση ως επιστάτη. Στην Κρήτη, εγκαθίστανται στο ξενοδοχείο της 
Μαντάμ Ορτάνς, μιας ξεπεσμένης σαντέζας, που δεν αργεί να 
γίνει η ερωμένη του Ζορμπά, μια από τις πολλές γυναίκες της 
πολυτάραχης ζωής του.

Σημαντικός κορμός του μυθιστορήματος είναι οι συζητή-
σεις των δύο φίλων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους 
στο λιγνιτωρυχείο το οποίο αποδεικνύεται ένα προσχηματικό 
συγγραφικό κατασκεύασμα. Ο Συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται 
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διόλου για επιχειρήσεις και κέρδη, αλλά μοναδική του έγνοια 
είναι η αέναη αναζήτηση απαντήσεων στα φιλοσοφικά ερω-
τήματα που τον τυραννούν. Ο Ζορμπάς με την εμπειρία του 
βίου του και την απλή λογική του προσπαθεί να του αποδείξει 
ότι οι απαντήσεις που βασανίζουν τον συγγραφέα δεν βρίσκο-
νται ούτε στην περίπλοκη λογική σκέψη ούτε στα βιβλία, αλλά 
μέσα στην ίδια τη ζωή· οι απαντήσεις των φιλοσοφικών ερω-
τημάτων αποκαλύπτονται πηγαία, αρκεί κανείς να βιώνει την 
κάθε στιγμή της ζωής με ειλικρινές πάθος, απαλλαγμένος από 
οποιεσδήποτε ελπίδες, εμμονές και προσδοκίες.

Ή ρ ω ε ς
Στο μυθιστόρημα εμφανίζονται οι ήρωες: ο Συγγραφέας-Αφη-
γητής, ο Αλέξης Ζορμπάς, η Μαντάμ Ορτάνς, η Χήρα, ο Μι-
μυθός, η Λόλα, ο καπετάν Μαυραντώνης, ο Μανόλακας, ο 
μπαρμπα-Αναγνώστης, ο Κοντομανολιός, ο παπα-Στέφανος, ο 
Παυλής και άλλα πρόσωπα ως βοηθητικά για την προαγωγή 
της ιστορίας.

Πρωταγωνιστές της ιστορίας του Καζαντζάκη αποτελούν ο 
Συγγραφέας και ο Ζορμπάς· ο Συγγραφέας ως Αφηγητής σε 
πρώτο πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Ο Συγγραφέ-
ας και ο Ζορμπάς λειτουργούν στην πλοκή του έργου ως alter 
ego· ως ο άλλος εαυτός ο Ένας του Άλλου. Η σημασία του μυ-
θιστορήματος βρίσκεται στα πρόσωπα και στους στοχασμούς 
των δύο αυτών ηρώων που λειτουργούν ως αντικατοπτρισμός 
του ίδιου ανθρώπου.

Οι βασικές γυναικείες μορφές του έργου, η Μαντάμ Ορτάνς 
και η Χήρα, αναμειγνύονται στο μύθο κυρίως ως σύμβολα επι-
θυμίας προκειμένου να αναδείξουν κυρίως τις πτυχές του χα-
ρακτήρα και την προσωπικότητα των δύο αντρικών μορφών 
του μυθιστορήματος. Μια παρακινδυνευμένη θεωρία μπορεί 
να στηριζόταν και στη λογοτεχνική εικασία ότι η Μαντάμ Ορ-
τάνς και η Χήρα αποτελούν τη θηλυκή πλευρά των δύο βασι-
κών αντρικών ηρώων. 

Οι δευτεραγωνιστές του μυθιστορήματος, όπως ο Μιμυθός, 
ο «νεραϊδιάρης», ο μπαρμπα-Αναγνώστης, ο πρόκριτος, ο κα-
πετάν Μαυραντώνης, ο δημογέροντας, ο Μανόλακας, ο αγρο-
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φύλακας, ο Κοντομανολιός, ο καφετζής, ο παπα-Στέφανος, ο 
Παυλής, η Λόλα, προωθούν με έναν ξεχωριστό τρόπο τον μύθο 
αναδεικνύοντας γεγονότα και περιστατικά που φανερώνουν 
άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας των βασικών ηρώων και 
ταυτόχρονα σκιαγραφούν περίτεχνα τον χαρακτήρα τους.

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 Βίος και Πολιτεία του Αλέ-
ξη Ζορμπά αποτελεί μια διπολική εξομολόγηση σε αναπαρά-
σταση. Στον ένα πόλο βρίσκεται ο Ζορμπάς και στον άλλο ο 
Συγγραφέας: το ενδιάμεσο διάστημα διακατέχεται από τη λο-
γοτεχνική ασάφεια που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα και τις 
σκέψεις των ηρώων. 

Προκαλεί εντύπωση ότι ο ίδιος ο Καζαντζάκης δανείζεται 
τόσο για τον πρωτότιτλο του έργου του που ήταν «Το συναξά-
ρι του Ζορμπά», όσο και για τον τελικό τίτλο του βιβλίου του 
στοιχεία από τη θρησκευτική ζωή. Προφανώς ήθελε να απο-
δώσει μια ιδιαίτερη θεολογική χροιά στην ενδοσκοπική του 
εξομολόγηση.

Ο μυθιστορηματικός τόπος είναι η Κρήτη και μάλιστα μια 
παραλία που στήνεται μια επιχείρηση εξόρυξης λιγνίτη. Ο μυ-
θιστορηματικός χρόνος –συμπεραίνοντας από εσωτερικές πλη-
ροφορίες του έργου– είναι το 1919.

Οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος αποκαλύπτονται μέσα 
από το διπολικό συνεχές του ίδιου ανθρώπου: του Καζαντζά-
κη. Στον ένα πόλο βρίσκεται ο Καζαντζάκης ως Συγγραφέας 
όπως θα ήθελε να είναι. Στον άλλο πόλο βρίσκεται ο άλλος 
Καζαντζάκης ως Ζορμπάς όπως αντρώνεται μέσα του: σηκώνει 
το κεφάλι, προσπαθεί να φτάσει τον Άλλο εαυτό του, να τον 
ξεπεράσει και να τον λυτρώσει. Ο Ζορμπάς είναι ένας άνθρω-
πος που αγαπά την πράξη· είναι αδιάβαστος αλλά πλούσιος σε 
γνώσεις που πηγάζουν από τις εμπειρίες της ζωής. Ο Συγγρα-
φέας είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τη θεωρία· είναι διαβα-
σμένος και πλούσιος σε γνώσεις που πηγάζουν από τα βιβλία 
αλλά παρόλα αυτά μαθητεύει δίπλα στον αδιάβαστο φίλο του.

Αναπαριστώντας το συνεχές που περιγράφει το αντιθετικό 
δίπολο των δύο ηρώων δημιουργείται το παρακάτω σχήμα:
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Συγγραφέας Ζορμπάς
θεατής της ζωής πρωταγωνιστής της ζωής
θεωρία πράξη
γνώση πείρα
πνεύμα σώμα
διανόηση ύλη
ασκητική εγκράτεια ανθρώπινη φιληδονία
σοβαροφάνεια αυθορμητισμός
λόγιος λαϊκός
υψηλό ύφος ταπεινό ύφος

Από τη μία πλευρά, έχουμε τον Συγγραφέα ως εκπρόσω-
πο της θεωρίας, της γνώσης του πνεύματος, της διανόησης, 
που χαρακτηρίζεται από ασκητική εγκράτεια, διακατέχεται από 
σοβαροφάνεια και εκφράζεται με υψηλό ύφος· από την άλλη 
πλευρά, έχουμε τον Ζορμπά ως οπαδό της πράξης, της πείρας, 
του σώματος, της ύλης, που ξεχειλίζει από ανθρώπινη φιλη-
δονία, αντιδρά με αυθορμητισμό και αποτυπώνεται με ταπεινό 
ύφος.

Ο Συγγραφέας αποτελεί σύμβολο της πνευματικής ύπαρ-
ξης και ο Ζορμπάς είναι το σύμβολο της πραγματικής ζωής· 
μιας ζωής που κυλάει σαν ένα ορμητικό ποτάμι μέσα από τον 
χαρακτήρα του Ζορμπά· δεν συγκρατείται και δεν εμποδίζεται, 
δεν ξεκόβεται και δεν περιθωριοποιείται από την καθολική 
ροή του κόσμου: ο άνθρωπος ζει μία μόνο φορά· ή ζει λοιπόν 
ή δεν ζει!

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου αποκαλύπτονται και περιγρά-
φονται έννοιες ανθρώπινα σημαντικές όπως φιλία, ανθρωπό-
τητα, πατρίδα, φυλή, ζωή, ελευθερία, θεός. Ο Μύθος του Αλέξη 
Ζορμπά προσπαθεί να αντισταθεί στη ματαιότητα του ακραίου 
εθνικισμού και του ανθρωποφάγου πολέμου.

Η γλώσσα και το ύφος του μυθιστορήματος είναι επιμελη-
μένα και συναρμονικά συνταιριασμένα, αναδεικνύοντας την 
έντονη προσωπική ταυτότητα του συγγραφέα, καθώς και τον 
βαθύ και ρωμαλέο στοχασμό του· η γλώσσα είναι μια πλού-
σια δημοτική, χωρίς ακαλαίσθητες ή τεχνικές ακρότητες, ενώ 
γλωσσολογικά ο συγγραφέας αποφεύγει την κατάχρηση νεο-
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λογικών και διαλεκτικών λέξεων· το ύφος είναι άρτιο, πλήρες 
και πλούσιο σε εξαιρετικά εκφραστικά στοιχεία και μέσα. Με 
τον τρόπο αυτό αποκαλύπτονται οι περιπέτειες των δύο ηρώ-
ων, δίνοντας σημασία στους χαρακτήρες και όχι στην πλοκή.

Ο Καζαντζάκης κατάφερε να συνθέσει μια ιδιότυπη πνευ-
ματική αυτοβιογραφία του, πραγματοποιημένη με δύο πρόσω-
πα: τον τύπο του ανθρώπου (ο Συγγραφέας) που θεωρητικά εί-
ναι ή που θα ήθελε να είναι και τον τύπο του άλλου ανθρώπου 
(ο Ζορμπάς) που φέρει εν δυνάμει μέσα του και δεν μπορεί 
να τον ζήσει. Ο ίδιος ο Καζαντζάκης φροντίζει να περιγράψει 
την άποψή του σχετικά με το έργο του: «ο Ζορμπάς ήταν κυρί-
ως διάλογος ενούς καλαμαρά και ενούς μεγάλου ανθρώπου 
του λαού· διάλογος μεταξύ του δικηγόρου Νου και της μεγά-
λης ψυχής του λαού»3. Υπερθεματίζοντας με την άποψη του 
συγγραφέα-δημιουργού, το μυθιστόρημα αποτελεί πραγματι-
κά έναν διάλογο του ενδότερου και του εξώτερου κόσμου ενός 
ανθρώπου· μια συνομιλία ανάμεσα στην καρδιά και στο μυα-
λό, της φαντασίας και του πραγματικού, του ασυνείδητου και 
του συνειδητού, του ανύπαρκτου και του υπαρκτού· μια συζή-
τηση ανάμεσα στο Εγώ και στο Άλλο Εγώ: του Εαυτού και του 
Άλλου Εαυτού.

Σ υ γ γ ρ α φ ή 
Ο Καζαντζάκης συγγράφει το μυθιστόρημα αποσπασματικά. 
Γράφεται στην Αίγινα τον Αύγουστο του 1941, με τον αρχικό 
τίτλο «Το συναξάρι του Ζορμπά». Η τελική μορφή του ολοκλη-
ρώνεται τον Μάιο του 1943. 

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι μέρος του Προλόγου 
του βιβλίου δημοσιεύεται στο περιοδικό Κρητικές σελίδες (τχ. 
11-12, Δεκ. 1936 - Ιαν. 1937, σσ. 290-292)· πιθανότατα, ο Κα-
ζαντζάκης σχεδίαζε από τότε τη συγγραφή του μυθιστορήμα-
τος.

3 Καζαντζάκη, Ελένη. 1983. Νίκος Καζαντζάκης: Ο Ασυμβίβαστος. Βιογραφία 
βασισμένη σε ανέκδοτα γράμματα και κείμενά του. Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη, 
σ. 567.
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Έ κ δ ο σ η
Το βιβλίο Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά ακολουθεί εκδο-
τικά την παρακάτω πορεία: εκδίδεται για πρώτη φορά από τις 
εκδόσεις Δημητράκου το 1946 και έπειτα επανεκτυπώνεται το 
1954. Στη συνέχεια κυκλοφορεί το 1955, το 1957 και το 1959 
από τις εκδόσεις Δίφρος. Τέλος, από το 1964 μέχρι και σήμερα 
αναλαμβάνει την έκδοση του μυθιστορήματος –όπως και του 
συνόλου της εργογραφίας του κρητικού συγγραφέα– ο εκδο-
τικός οίκος της Ελένης Καζαντζάκη, με την επωνυμία Εκδόσεις 
Καζαντζάκη. 

Α π ο δ ο χ ή
Οι κριτικές για τον Ζορμπά στην Ελλάδα ποικίλουν· σχεδόν 
όλες είναι επαινετικές, αλλά μερικοί ήθελαν να περιλάβει ο 
συγγραφέας στο βιβλίο και τον αντιστασιακό αγώνα κατά των 
Γερμανών. Αρκετοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών 
εξέφρασαν δημόσια την άποψή τους για τη νέα μυθιστορημα-
τική απόπειρα του Νίκου Καζαντζάκη. Μέχρι και ο ποιητής Κώ-
στας Βάρναλης γράφει κριτική, που δημοσιεύεται στις 23 Δε-
κεμβρίου 1946 στην εφημερίδα Ο Ρίζος της Δευτέρας:

«Ένα σοβαρό βιβλίο: Ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά ενός από τους σοβαρούς λογοτέχνες του τόπου: του Νίκου 
Καζαντζάκη. Συγγραφέας με αξία. Βιβλίο με αξιώσεις.

Είναι πολύ σπάνιες οι ευκαιρίες για τους κριτικούς των βι-
βλίων να χαρούν απλωτό ένα καλό έργο. Γιατί το καλό έργο 
δίνει μεγάλα περιθώρια στη γνώμη του κριτικού να ‘ναι όσο 
θέλει ακριβοδίκαιη ή και αυστηρή.

Ο “Αλέξης Ζορμπάς” του κ. Κ. είναι ένα έργο αξιόλογο, όχι 
μονάχα με πολλές αξιώσεις αλλά και με πολλήν αξία. Είναι 
έργο, που με την ωριμότητά του, τη δύναμή του και τον πλού-
το του μας λυτρώνει από τη βιβλιοπλημμύρα της μετριότητας 
αυτών των ημερών. Ο πλούτος, η δύναμη κ’ η ωριμότητα τού 
“Αλέξη Ζορμπά” υπάρχουνε και στο περιεχόμενο και στη φόρ-
μα. Έργο ισορροπημένο και στέρεο –πάντα στη βάση που το 
θεμελιώνει ο συγγραφέας. Όλο το βιβλίο είναι γραμμένο με 
κέφι –κέφι λέω ακόμα και τον ειλικρινή πεσσιμισμό. Ζωντάνια 
πολλή, οξύτητα παρατηρητική του μέσα και του έξω ανθρώ-
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που, εποπτεία του κόσμου από τ’ αψηλά κ’ από τα χαμηλά, αί-
σθημα, χιούμορ, σοφία και πάνου απ’ όλα ύφος αψεγάδιαστο, 
προσωπικό, όλο χρώμα και λάμψη, υπόδειγμα για τους ευκο-
λογράφους καλαμαράδες, και σύνθεση αριστοτεχνική. Όλ’ αυ-
τά κυβερνημένα από την υπεύθυνη αγωνία του δημιουργού 
που ζητάει την τελειότητα και στα μέσα και στο σκοπό –ακα-
τάπαυτα». 

Ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς 
Οι επιδράσεις του μυθικού Αλέξη Ζορμπά στη σύγχρονη ελ-
ληνική πεζογραφία εντοπίζονται σε πρόσφατη μελέτη από τη 
Σταυροπούλου4, η οποία σημειώνει τάσεις ανάπλασης ή και 
μετάπλασης του καζαντζακικού ήρωα σε διάφορα μυθιστορή-
ματα όπως Βαμμένα κόκκινα μαλλιά (1990) του Κώστα Μουρσε-
λά , Ο γιος που δεν θα θέλατε να ’χετε (1994) του Κώστα Κοντο-
δήμου, Σουέλ (2006) της Ιωάννας Καρυστιάνη, Ο θάνατος του 
Ζορμπά (2007) του Φίλιππου Φιλίππου και σε μια σειρά έργων 
του Παναγιώτη Σφυρίδη (στο μυθιστόρημα Ψυχή μπλε και κόκ-
κινη, 1996, και στα «σκυριανά» διηγήματά του «Οι γάτες του 
χειμώνα», «Μάτια σφαγμένου ζώου», «Γλυκά ψέματα και πι-
κρές αλήθειες», «Πρόβα αυτοδικίας», «Το πάρτι», «Η βεντέτα», 
που περιλαμβάνονται σε διάφορες συλλογές).

Ξ έ ν ε ς  ε κ δ ό σ ε ι ς
Η διεθνής απήχηση και η διαχρονική ανταπόκριση του έργου 
του Νίκου Καζαντζάκη αποδεικνύεται από την πληθώρα των 
εκδόσεών του σε ξένες γλώσσες, που δίκαια αναγνωρίζεται ως 
ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέ-
χνες ο οποίος καθιερώνεται ως ο πλέον πολυμεταφρασμένος 
Νεοέλληνας συγγραφέας παγκοσμίως. Το Εθνικό Κέντρο Βι-
βλίου (ΕΚΕΒΙ) έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 580 εκ-
δόσεις ξένων μεταφράσεων έργων του κρητικού συγγραφέα 
σε πάνω από 40 γλώσσες διεθνώς. Ο αριθμός των μεταφράσε-

4 Σταυρακοπούλου, Σωτηρία. 2008. «Η παρουσία του καζαντζακικού Ζορμπά στη 
σύγχρονη ελληνική πεζογραφία», περ. Αντί, περίοδος Β΄, τχ. 911-912, 
4 Ιανουαρίου 2008, σσ. 68-75.
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ων διαρκώς αυξάνεται. Ο σχετικός κατάλογος ανανεώνεται και 
ενημερώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων των Εκδόσεων 
Καζαντζάκη. 

Το 1954, το μυθιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά λαμβάνει το βραβείο του καλύτερου ξένου μυθιστορήμα-
τος που εκδόθηκε στη Γαλλία. Μέχρι σήμερα έχει μεταφραστεί 
στις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά, Αραβικά, Βιετ-
ναμέζικα, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Εβραϊκά, 
Εσθονικά, Ιαπωνικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καταλανι-
κά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Κροατικά, Λιθουανικά, Νορβηγικά, 
Ουγγρικά, Ουκρανικά, Ολλανδικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορ-
τογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβοκροάτικα, Σινγκαλέζικα, 
Σλοβάκικα, Σλοβενικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Τσέχικα, Φιλαν-
δικά, στην ομιλούμενη γλώσσα της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην ομιλούμενη γλώσσα του 
Λουξεμβούργου και στην ομιλούμενη γλώσσα της Νότιας 
Αφρικής.

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, Alexis Zorba ou le Rivage de Crète, με-
τάφραση στα γαλλικά Yvonne Gauthier, Παρίσι: Editions du 
Chêne 1947 (μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Du 
Chéne, το βιβλίο κατασχέθηκε από τον Hachette, για χρημα-
τικές διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στους δύο εκδοτικούς 
οίκους, και εξαφανίστηκε από τα βιβλιοπωλεία). Νέα έκδοση: 
Alexis Zorba, μετάφραση στα γαλλικά Yvonne Gauthier - Gisèle 
Prassinos - Pierre Fridas, Παρίσι: εκδ. Plon 1954, 1956, 1958, 
1960, 1961, 1965, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1988, 1990, 
2002. Παρίσι: εκδ. Club des librairies de France 1957. Γε-
νεύη: εκδ. Famot 1975, 1978 [με πρόλογο Marie-Louise Bidal-
Baudier]. Παρίσι: εκδ. G.P. 1970 [με εικονογράφηση Jacques 
Pecnard].
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Nikos Kazantzakis, Spela för mig, Zorba, μετάφραση στα 
σουηδικά Börje Knös, Στοκχόλμη: εκδ. Ljus Forlag 1949. Στοκ-
χόλμη: εκδ. Norstedt 1973. Höganäs: Braböcker 1984 [πρόλο-
γος Sven Christofer Swahn].

Nikos Kazantzakis, O Velho Zorba, μετάφραση στα πορτο-
γαλικά José Geraldo Vieira, Σάο Πάολο (Βραζιλία): εκδ. Saraiva 
1951.

Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek, μετάφραση στα αγγλι-
κά, Οξφόρδη: Cassirer / Λονδίνο: εκδ. Lehman 1952. Οξφόρ-
δη: Cassirer 1959, 1965. Λονδίνο: εκδ. Faber and Faber 1961.

Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek, μετάφραση στα αγ-
γλικά Carl Wildman, εισα-γωγή Ian Scott-Kilvert, Νέα Υόρ-
κη: εκδ. Simon and Schuster/ Ballantine Books 1952. Simon 
and Schuster 1953. Simon and Schuster/ Ballantine Books 
1954. Simon and Schuster 1959, 1964. Simon and Schuster 
/ Ballantine Books 1967. Touchstone 1971. Scribner 1981. 
Scribner Paperback Fiction 1996 [η εισαγωγή του Ian Scott-
Kilvert, μόνο στην πρώτη έκδοση].

Nikos Kazantzakis, Alexis Zorbas: Abenteuer auf Kreta, 
μετάφραση στα γερμανικά Alexander Steinmetz - Isidora 
Rosenthal-Kamarinea, Μπράουνσβαϊγκ: εκδ. Otto Erich Kleine 
1952. Ζυρίχη: εκδ. Europäischer Buchklub 1953. Αμβούρ-
γο: εκδ. Rowohlt 1955, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 
1994, 1995, 1999. Μόναχο/Βερολίνο/Βασιλεία: εκδ. Desch 
1962, 1970, 1972. Ζυρίχη: εκδ. Buchklub Ex Libris 1966. Μό-
ναχο: εκδ. Welt im Buch 1970. Gütersloch: εκδ. Bertelsman-
Club 1970, 1982. Βερολίνο: εκδ. Welt: 1972, 1973, 1976, 
1978, 1981, 1988. Μόναχο/Βερολίνο: εκδ. Herbig 1982. Φρα-
γκφούρτη/Βερολίνο: εκδ. Ullstein 1988, 1993, 1994, 1995, 
1996. Στουτγάρδη: εκδ. Das Beste 1996. Μόναχο: εκδ. Herbig 
2001, 2003. Μόναχο/Ζυρίχη: εκδ. Piper 2001. Ντύσσελντορφ/
Ζυρίχη: εκδ. Artemis und Winkler 2002. Gütersloch: εκδ. 
Rheda-Wiedenbrück 2004.

Niko Kazantzakis, Fortell Zorbas, fortell. En folkelivsskildring 
fra Kreta, μετάφραση στα νορβηγικά Aksel Akselson, Όσλο: 
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Johan Grundt Tanum 1953. Όσλο: εκδ. Norske Bokklubben 
1963, 1968, 1971.

Nikos Kazantzakis, Kerro minulle, Zorbas, μετάφραση στα 
φινλανδικά Vappy Roos, Ελσίνκι: εκδ. Tammi 1954, 1968, 
1969, 1970.

Nikos Kazantzakis, Spil for Mig, Zorbas, μετάφραση στα 
δανικά Axel Pille, Κοπεγχάγη: εκδ. Sespersen og Pios 1954, 
1964, 1975.

Nikos Kazantzakis, Alexis el griego, μετάφραση στα ισπα-
νικά (από τα γαλλικά) Roberto Guibourg, Μπουένος Άιρες: 
εκδ. Peuser 1954, 1955, 1963, 1960, 1966. [Με τίτλο Vida y 
hechos de Alexis Zorba:] Βαρκελώνη: εκδ. Planeta 1977. [Με 
τίτλο: Alexis Zorbas, el Griego:] Μεξικό: εκδ. Promexa 1979. 
[Με τίτλο Alexis Zorba el griego:] Μπουένος Άιρες: Carlos Lohlé 
1973, 1997. Μαδρίτη: εκδ. Alianza 1985. Μαδρίτη: εκδ. Debate 
1990, 1994, 1997. Μαδρίτη: εκδ. Alianza / Μπουένος Άιρες: 
εκδ. Carlos Lohlé 1985, 1995.

Nikos Kazantzakis, ZorbailGreco, μετάφραση στα ιταλικά 
Olga Ceretti Borsini, Μιλάνο: εκδ. Martello 1955, 1965. Μιλά-
νο: εκδ. Mondadori 1966, 1971, 1989.

Nikos Kazantzakis, Dozvljaji Aleksisa Zorbasa, μετάφρα-
ση στα κροατικά-εισαγωγή Ton Smerdel, Ζάγκρεμπ: εκδ. 
Zora 1955. Βελιγράδι: εκδ. Izdavacko Preduzece «Rad» 1962, 
1969.

Nikos Kazantzakis, AlexisZorbas: AvontuurofKreta, μετά-
φραση στα ολλανδικά Hans Edinga, Χάγη: εκδ. Gaade 1958. 
Baarn: De Kern 1982 [με τίτλο Zorba de Griek].

Nikos Kazantzaki, O bom demonio, μετάφραση στα πορτο-
γαλικά Fernando Soares, Λισαβόνα: εκδ. Ulisseia 1959, 1965, 
1968, 1974. Λισαβόνα: εκδ. Clube Port. Do Livro e lo Disco 
1974 [με τίτλο Zorba o grego].

Nikos Kazantzakis, Zorba hayevani, μετάφραση στα εβραϊ-
κά, Τελ-Αβίβ: εκδ. Am Oved 1959.

Nikos Kazantzakis, Dozivljaji Aleksisa Zorbasa, μετάφραση 
στα σερβοκροατικά Marijan Tavcar, Σαράγεβο: εκδ. Svjetlost 
1962.

Nikos Kazancakis, Aleksi Ζorba, μετάφραση στα τουρκικά 
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Ahmet Angin, Ισταμπούλ: εκδ. Ataç 1963, 1967 1970. [Mε τίτ-
λο Zorba:] Ισταμπούλ: εκδ. Can 1982, 1984, 1990, 1999, 2000, 
2001.

Nikos Kazantzakis, Alexis Zorbàs, μετάφραση στα ισπανι-
κά Jaume Berenguer Amenos, Βαρκελώνη: εκδ. Vergara 1965, 
1966. Βαρκελώνη: εκδ. Laia 1984. Βαρκελώνη: εκδ. «62» 
1995.

Nikos Kazantzakis, AlexisZorbas, μετάφραση στα τσεχι-
κά Frantisek Sturik, Ruzena Dostalova, Πράγα: εκδ. Odeon 
1967.

Nikos Kazantzakis, Alexis Sorbas, μετάφραση στα ισλανδι-
κά Porgeir Porgeirsson, Ρέικιαβικ: εκδ. Almenna Bokafelagid 
1967.

Nikosz Kazantzakisz, Zorbasz, a görög, μετάφραση στα 
ουγγρικά Szabo Kalman, Papp Arpad, Βουδαπέστη: εκδ. 
Europa 1967, 1968, 1976, 1998.

Nikos Kazantzakis, Zorba, die griek, μετάφραση στην 
ομιλουμένη της Ν. Αφρικής Abraham H. de Vries, Γιοχάνε-
σμπουργκ: εκδ. Afrikaanse Pers-Boekhandel 1968.

Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, μετάφραση στα ρουμανι-
κά Marcel Aderca, Βουκουρέστι: εκδ. Pentru Universala 1969. 
Βουκουρέστι: εκδ. Univers 1987.

Nikosz Kazantzakisz, Zorbasz, a görög, μετάφραση στα 
ρουμανικά Szabo Kalman, Papp Arpad, Βουκουρέστι: εκδ. 
Kriterion 1971.

Nikos Kazantzakis, Grk Zorbas, μετάφραση στα σλοβενικά 
Marijan Tavcar, Λιουμπλιάνα: εκδ. Cankarjeva 1973, 2005.

Nikos Kazantzaki, Cuoc doi va kinh nghiem cua Alexis 
Zorba, μετάφραση στα βιετναμέζικα Huu Nguyen Hieu, Hong 
Ha: εκδ. Thuong Yeu 1973.

Nikos Kazantzakis, AleksisZorbas, μετάφραση στα βουλγα-
ρικά Georgi Kyfov, Σόφια: εκδ. Narodna Kultura 1973. Σόφια: 
εκδ. Anybic 1995 [εικονογράφηση Ljuben Zidarov]

Nikos Kazantzakis, Grek Zorba, μετάφραση στα πολωνικά 
Nikos Chadzinikolau, Βαρσοβία: εκδ. Ksiazka I Wiedza 1975, 
1979, 1986, 1989. Πόζναν: εκδ. «GMP» [1992]. Βαρσοβία: εκδ. 
Muza 1996.
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Nikos Kazantzakis, RekZorbas, μετάφραση στα σλοβάκικα 
Frantisek Sturik, Ruzena Dostalova, Πράγα: εκδ. Odeon 1975. 
Πράγα/ Litomysl: εκδ. Paseka 2004.

Nikos Kazantzakis, Alexis Zorbas, μετάφραση στα εσθο-
νικά Astrid Kurismaa, Aleksander Kurtna, Ταλλίν: εκδ.Eesti 
Raamat 1975.

Nikos Kazantzakis, Zorba, o grego, μετάφραση στα πορτο-
γαλικά Edgar Flexa Ribeiro - Guilhermina Sette, Σάο Πάολο: 
εκδ. Circulo do Livro 1975. Lagoa: εκδ. Nova Fronteira 1978. 
Σάο Πάολο: εκδ. Abril Cultural 1983, 1985. Ρίο ντε Τζανέιρο: 
εκδ. Nova Fronteira [1984;].

Nikas Kazandzakis, GraikasZorba, μετάφραση στα λιθουα-
νικά Adomas Druktenis, Βίλνιους: εκδ. Vaga 1978.

Nikos Kazantzakis, Xilazuoba, μετάφραση στα κινέζικα 
Hong Ren Wang, Ταϊπέι: εκδ. Chang jing chu ban she 1978, 
1998.

    Nikos Kazantzakis, Jeta e Zorbës, μετάφραση στα αλβανι-
κά Ali Podrimja, Πρίστινα: εκδ. Rilindja, Redaksia e botimeve 
1978.

Nikos Kazantzakis, AleksisZorbas, μετάφραση στα σκο-
πιανά Paskal Gilevski, Σκόπια: εκδ. Makedonska kniga 1979, 
1982, 1989.

Nikos Kazantzakis, Zorbaelgriego, μετάφραση στα καταλα-
νικά Roberto Guibourg, εικονογράφηση Eduardo ArranzBravo, 
βιογραφικό σημείωμα Helen N. Kazantzakis, στοχασμοί για το 
μυθιστόρημα και την ταινία Terenci Moix, Βαρκελώνη: εκδ. 
Circulo de Lectores 1986.

Nikos Kazantzakis, ΚumedniilikhiprigodiAleksisaZorbasa, 
μετάφραση στα ουκρανικά Anatolija Chergakli, Κίεβο: εκδ. 
Vidavnichtvo Khudozhn’oi literaturi «Dnipro» 1989.

Nikesi Kashanzhaji zhu, Xilaqirenzuoerba, μετάφραση 
στα κινέζικα Zhenji Wang και Fan Zhongliang yi, Πεκίνο: εκδ. 
Zhongguo wen lian 1992.

Nikos Kazantzakis, ViatasiperipetiileluiAlexisZorbas, πρό-
λογος Πέτρος Χάρης, μετάφραση στα ρουμανικά - χρονολόγιο 
Elena Lazar, Βουκουρέστι: εκδ. Rombay 1994

Nikos Kazanxaqis, JetaeAleksisZorbas, μετάφραση στα 
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αλβανικά Stavri Dajo [Σταύρος Ντάγιος], Τίρανα: εκδ. Albin 
1996.

Nikos Kazantzakis, DemAlexisZorbassäiLiewenasengUluec
hten, μετάφραση στην ομιλουμένη του Λουξεμβούργου Henri 
Muller, Op der Lay, Λουξεμβούργο: εκδ. Centrale 1999.

Nikos Kazantzakis, Zorbagrecul, μετάφραση στα ρουμανι-
κά Marcel Aderca, Βουκουρέστι/Ιάσιο: εκδ. Polirom 1999.

Nikos Kazantzakis, Zorba, μετάφραση στα αραβικά Ra’uf 
Begard, Slemani (Ιράκ): εκδ. Sardam 2000.

Nikos Kazantzakis, Sorba nam grikaya, μετάφραση στα 
σινγκαλέζικα Saddhatissa pari Wadigamangava, Κολόμπο (Σρι 
Λάνκα): εκδ. Sanhinda 2000.

Π ρ ό σ λ η ψ η
Το μυθιστόρημα Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, –όπως δι-
αφαίνεται και παραπάνω– είναι το περισσότερο μεταφρασμέ-
νο μυθιστόρημα του Καζαντζάκη. Επίσης, αποτελεί το έργο το 
οποίο επηρέασε και επέδρασε περισσότερο και σε άλλες τέ-
χνες, κυρίως στη μουσική και στις λεγόμενες παραστατικές τέ-
χνες. 

Με τον Ζορμπά έχουν μουσικά ασχοληθεί μεγάλοι έλληνες 
και ξένοι συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Μα-
μαγκάκης, ο Κώστας Μουντάκης, ο Μάνος Μουντάκης, ο John 
Kander, ο Joseph Stein κά. Ειδικότερα, μουσικές συνθέσεις τού 
Θεοδωράκη έχουν επενδύσει μπαλέτα: το 1979 στην Εθνική 
Λυρική Σκηνή, το 1988 στο Arena di Verona και το 2005 στο 
Ηρώδειο.

Σε μορφή μιούζικαλ, ο Αλέξης Ζορμπάς έχει ταξιδέψει από 
την Αμερική ως την Αυστραλία. Αναφέρουμε ορισμένες παρα-
στάσεις:

Zorba the Greek, σκηνοθεσία και παραγωγή Harold Prince, 
διασκευή Joseph Stein, μουσική John Kanter, στίχοι Fred Ebb. 
Ανέβηκε από αρκετούς θιάσους σε διάφορες πόλεις των Η.Π.Α. 
(Βοστώνη 1968, Νιού Χέηβεν 1968, Λος Άντζελες 1970, Μίλ-
μπερν Νιου Τζέρσεϋ 1971 με τον Τίτο Βανδή στο ρόλο του Ζορ-
μπά) και σε άλλες χώρες (Ελσίνκι 1970, Λύμπεκ 1971, Βιέννη 
1971, Μάλμο 1971, Βαϊμάρη 1972, Λονδίνο 1973, Καν 1974, 
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Ρουέν 1974, Λιέγη 1975, Νάντη 1975, Μπορντώ 1975, Μόσχα 
1979, Κάσελ 1980, Μύνστερ 1982, Λειψία 1982, Αντίμπ 1987, 
Βερόνα 1988, Παρίσι 1991). 

Zorba the Greek, σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης, δια-
σκευή Joseph Stein, Νέα Υόρκη, Μπρόντγουεϊ, με τους Anthony 
Quinn και Lila Kendrova, 1984-1986.

Zorba the Greek, διασκευή Joseph Stein, μουσική Μ. Θεο-
δωράκης, Σίδνεϋ 1988.

Στο θέατρο ο ήρωας του Νίκου Καζαντζάκη, Αλέξη Ζορμπάς, 
διασκευάστηκε αρκετές φορές και αναπαραστάθηκε σε ελληνι-
κές και διεθνείς σκηνές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρακά-
τω παραστασιολογία:

Ανέκδοτη διασκευή στα γαλλικά από τον Bernard Damien, 
για το θέατρο Rideau de Bruxelles, Μουσείο Ν. Καζαντζάκη 
(Βαρβάροι Ηρακλείου)

Ανέκδοτη διασκευή από τον Τώνη Τσιρμπίνο, Μουσείο Ν. 
Καζαντζάκη (Βαρβάροι Ηρακλείου).

Παράσταση στις Βρυξέλλες, διασκευή Bernard Damien, 
ίσως το 1982(;).

Παράσταση στις Βρυξέλλες, μουσική Marc Herouet, στα 
«Ευρωπάλια» 1982.

Νέο Θέατρο του Βλαδίμηρου Καυκαρίδη, διασκευή Φώτος 
Φωτιάδης, μουσική Αντ. Δημητριάδη, Λευκωσία 1984.

Θίασος Γιάννη Βόγλη, διασκευή Βαγγέλης Ζάχος, 1984.
Θίασος Σταύρου Παράβα, διασκευή Γιώργος Ρεμούνδος, 

μουσική Μ. Θεοδωράκη, Θέατρο Λυκαβηττού 1988.
Παράσταση στο Μάλμε της Σουηδίας, μουσική Roger 

Johansson, 1988.
Παράσταση στο Théâtre de la Ronde de Sorgues, κατά τη 

διάρκεια της «Ελληνικής Εβδομάδας», μουσική Laurent Borel, 
1988.

Θίασος Αλβέρτου Εσκενάζυ, 2002.
Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας στην Αθή-

να με τον τίτλο «Ζορμπάς, η πραγματική ιστορία», διασκευή-
σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, μουσική Μαρτίνας Μπιαλο-
μπζέσκις, 2010.

Παράσταση στο La Maison de la poésie στο Παρίσι με τον 
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τίτλο «Brûle ta maison !», διασκευή-σκηνοθεσία Georges Cor-
raface, μουσική Gen Shimoaka, 2013.

Τέλος, στον κινηματογράφο το μυθιστόρημα Βίος και Πολι-
τεία του Αλέξη Ζορμπά έχει παρασταθεί με τον πλέον δημοφι-
λέστατο διεθνώς τίτλο Zorba the Greek σε σενάριο-σκηνοθεσία 
του αξέχαστου Μιχάλη Κακογιάννη και σε μουσική του Μίκη 
Θεοδωράκη5. Οι ηθοποιοί της ταινίας ήταν ο Anthony Quinn, 
ο Alan Bates, η Ειρήνη Παπά, η Lila Kedrova. Το 1965, η ταινία 
κέρδισε τρία Όσκαρ: β΄ γυναικείου ρόλου (Lila Kedrova), καλ-
λιτεχνικής διεύθυνσης (Βασίλης Φωτόπουλος) και φωτογραφί-
ας (Walter Lassaly), ενώ ήταν υποψήφια και για τα Όσκαρ α΄ 
ανδρικού ρόλου (Anthony Quinn), διασκευασμένου σεναρίου, 
σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας (Μιχάλης Κακογιάννης) 
Η μνημειώδης αυτή κινηματογραφική μεταφορά του “Ζορμπά 
του Έλληνα” αποτέλεσε παγκόσμια επιτυχία που κατέστησε 
τον Καζαντζάκη ως τον πλέον αναγνωρισμένο έλληνα συγ-
γραφέα σε διεθνή κλίμακα.

 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 πε-
ριπτώσεις που ένας συγγραφέας διαβάζεται συνεχώς μια ορι-
σμένη χρονική στιγμή και αφετέρου, τις συνθήκες σύμφωνα 
με τις οποίες ίσως να απασχολεί ο συγκεκριμένος συγγραφέ-
ας τους αναγνώστες και τους μελετητές για τα επόμενα εκατό 
χρόνια.

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 δι-
άρκεια του 21ου αιώνα ως ένας βαθιά στοχαστικός φιλοσοφικός 

5  Βλ. Zorba the Greek, σενάριο-σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης, μουσική 
Μίκης Θεοδωράκης. Παραγωγή: Μιχ. Κακογιάννης - 20th Century Fox 1964 
& Michael Cacoyannis, Zorba the Greek, Αθήνα: 20th Century Fox 1963 
(φωτομηχανική ανατύπωση του κινηματογραφικού σεναρίου).
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λόγος με έντονο θεολογικά υπαρξιακό υπόβαθρο. Ο λόγος του 
δίνει αξία στην πρόσκαιρη κακοτυχία των καιρών αναδεικνύ-
οντας τη διαχρονικότητα των διανοημάτων και των νοημάτων 
των ιδεών του. Ο Καζαντζάκης αποτελεί ή μπορεί να αποτελέ-
σει την πνευματική ελπίδα για την πραγματική αναγέννηση 
των γραμμάτων και των τεχνών, του πολιτιστικού αισθήματος 
κάθε ανθρώπου που νιώθει ιδεολογική απογοήτευση.

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 τού 
ΕΚΕΒΙ6 για την αναγνωστική συμπεριφορά στον ελληνικό χώ-
ρο. Παρόλα αυτά μια άλλη έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων7 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 Bien8 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 
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, 

6  ΕΚΕΒΙ. 2010. Γ’ Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και 
πολιτιστικών πρακτικών. Αθήνα: ΕΚΕΒΙ. [http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=RESOURCE&cresrc=8433&cnode=309]
7  Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 2010. Κείμενα Νεοελληνική Λογοτεχνίας. Μια 
έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. [http://www.p-e-f.gr/docs/me-
letes-ar8ra/OE2010.pdf] Αθήνα: ΠΕΦ.
8  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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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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