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     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τιμώντας την μνήμη του Νικου Καζαντζακη 

 

   140 χρόνια από την γέννηση το Νίκου Καζαντζάκη 

                      

«Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος». 

 

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1883 στο Ηράκλειο Κρήτης, το 

οποίο εκείνη την εποχή αποτελούσε ακόμα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Αφού ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην γενέτειρά του και στη Νάξο, 

εγκαταστάθηκε στην «΅Ελεύθερη Ελλάδα» Αθήνα 1902, για να σπουδάσει νομικά. 

 

Χρόνια μετά και αφού καθιερώθηκε ως σπουδαίος συγγραφέας, στην Ελλάδα η 

Ορθόδοξη Εκκλησία επιχειρούσε την δίωξή του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος, με βάση 

αποσπάσματα του «Kαπετάν Mιχάλη» (αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα για το Ηράκλειο 

της παιδικής του ηλικίας) και του «Τελευταίου Πειρασμού» (μυθιστόρημα με 

πρωταγωνιστή τον Χριστό, που παλεύει μεταξύ της θείας και ανθρώπινης Φύσης του), 

που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. 

 

Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, απαντώντας στις απειλές της Εκκλησίας για τον αφορισμό του, 

έγραψε σε επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω κι εγώ 

μια ευχή: σας εύχομαι να 'ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή, όσο είναι η δική μου 

και να 'στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». Τελικά, η Εκκλησία της Ελλάδος 

δεν τόλμησε να προχωρήσει στον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς ήταν 

αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης. 

 

Το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, τεράστιο και μνημειώδες. Από τον 

«Ζορμπά» το ποιο γνωστό. Στο τελευταίο του σύγγραμμα, μάλλον μια αυτοβιογραφία 

του ιδίου, για την ζωή του, χαρακτηριστικό, «Νίκησα, Νικήθηκα; Τούτο μόνο ξέρω: Είμαι 

γεμάτο πληγές και στέκομαι όρθιός». 

 

Πέθανε στην Γερμανία, στις 26 Οκτωβρίου του 1957, σε ηλικία 74 χρονών. Η σορός του 
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μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά η Εκκλησία της Ελλάδας αρνήθηκε να την εκθέσει σε 

προσκύνημα. Η σορός του μετά, μεταφέρθηκε και εκτέθηκε στον μητροπολιτικό ναό του 

Ηρακλείου, Κρήτης, χωρίς εκκλησιαστική τελετή. Οι συμπατριώτες του τον τίμησαν και 

τον έθαψαν σ' ένα προμαχώνα των βενετσιάνικων τειχών του Ηρακλείου. Στον τάφο 

του, χαράχθηκε η επιγραφή: «Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα. Είμαι 

ελεύθερος». 

 

Τον τιμούμε, με θαυμασμό, ως τον Άνθρωπο και το Έργο του. 

      Με εκτίμηση,  

       Δικ. Δημητριος Καυκας  
  18/2/2023    Προεδρος  
       Τηλ. +16178006932 
  

  

Σημείωση-Με την ευκαιρία, καλούμε Ομογενείς και Οργανώσεις, με διάθεση να ''συ στρατευθούν'' γιά την 

προβολή της Ελλάδας και την συνεργασία γιά ενότητα της Ομογένειας στις ΗΠΑ, να επικοινωνήσουν μαζί 

μας στο email: hnca.2023@gmail.com 
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