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Στη μνήμη της Αύρας Πανσελήνου

τ α λεγομενα ταξιδιωτικα εργα του Νίκου Καζαντζάκη (Ηράκλειο, 
Κρήτη, 18.02.1883 – φράιμπουργκ/μπράισγκαου, 26.10.1957) κα

τέ χουν κεντρική θέση όχι μόνο στην ελληνική αλλά γενικότερα στην ευ ρω
παϊκή λογοτεχνία. σε επιστολή της 17ης ιουλίου 1939, ο Καζαντζάκης 
έγραφε:

[…] Δεν είμαι καμωμένος για την ευρώπη, πολά φτωχή και λίγο το 
κούρσος. την Ανατολή λαχταρίζω, ένα περίπατο στον τίγρη και στον 
ευφράτη, μια ανάβαση στο Θιβέτ, μια εκδρομή στην Κεντρώα Αφρι
κή. εκεί είναι τα πλούτη τα μεγάλα, εκεί είναι χιλιάδες στίχοι και πε
ριμένουν, αρμαθιές σα μπανάνες. πρέπει, πρέπει να πάω…
 (Καζαντζάκη 1983, σ. 455)

Αυτό που, κυρίως, χαρακτηρίζει και καθιστά τα ταξιδιωτικά έργα του 
Καζαντζάκη αντιπροσωπευτικά κείμενα μιας συγκεκριμένης περιόδου 
και ταυτόχρονα διαχρονικά, είναι το γεγονός ότι τα σημαντικότερα από 
αυτά συνδέονται με αποφασιστικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας του 
εικοστού αιώνα. ο Γιάννης Χατζίνης με αξιοσημείωτη κριτική ευστοχία 
αναλύει τα ταξιδιωτικά κείμενα του Καζαντζάκη στο βιβλίο του Πρόσω-
πα και Ψυχές (κυκλοφόρησε τον ιούνιο του 1939) και παρομοιάζει τον δη
μιουργό της Οδύσσειας με «τεντωμένο τόξο». 
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εξάλλου, επίσης το 1939, ο Κλέων παράσχος, ένας από τους οξυδερ
κείς έλληνες λογοτεχνικούς κριτικούς στα μέσα του εικοστού αιώνα, πα
ρατηρεί για τα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη:

[…] αν εξετάζαμε τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Καζαντζάκης, μια 
από τις βαθύτερες, ίσως η βαθύτερη, θα βρίσκαμε ότι είναι η επίδρα
σις του μπαρρές [Barrès].
 (παράσχος 1939β)

Έως τη χρονιά εκείνη, το 1939, ο Καζαντζάκης είχε δημοσιεύσει τα 
ακόλουθα βιβλία με ταξιδιωτικές εντυπώσεις του: το 1927 εκδόθηκε το 
Ταξιδεύοντας. Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά. Έναν χρόνο αργότερα, το 
1928, το Τι είδα στη Ρουσία, ενώ το 1937 κυκλοφορεί το Ταξιδεύοντας. Α .́ 
Ισπανία, στο δεύτερο μέρος του οποίου ο Καζαντζάκης εκθέτει τις από
ψεις του για ορισμένες πλευρές του ισπανικού εμφύλιου πολέμου λίγους 
μήνες μετά το ξέσπασμά του. εξάλλου, το 1937 δημοσιεύει μια σειρά 17 
κειμένων σε 21 συνέχειες στην Καθημερινή ως απεσταλμένος της εφημε
ρίδας στην πελοπόννησο, με τον γενικό τίτλο: «Ένα ταξίδι εις την πελο
πόννησον». τέλος, το 1938 εκδόθηκε το Ταξιδεύοντας. Β .́ Ιαπωνία-Κίνα 
(Καζαντζάκης 19271941).

στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι την περίοδο 19201939 
ο Καζαντζάκης ταξιδεύει ανά την ευρώπη ως ανταποκριτής γνωστών 
αθηναϊκών εφημερίδων ή ως προσκεκλημένος ξένων κυβερνήσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις του, που δημοσιεύονται αρχικά στον αθηναϊκό 
τύπο σε συνέχειες υπό τη μορφή ανταποκρίσεων, είχαν ως στόχο να στρέ
ψουν την προσοχή των αναγνωστών σε σημαντικά πολιτικά γεγονότα και 
κοινωνικές ανακατατάξεις της εποχής. Χαρακτηριστικά παραδείγμα
τα αποτελούν τα κείμενά του για τη σοβιετική Ένωση στη δεκαε τία του 
1920, και για τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο στα τέλη του 1936/αρχές του 
1937, όπως και οι εντυπώσεις και κρίσεις του στη σειρά «Ένα ταξίδι εις 
την πελοπόννησον» (Η Καθημερινή, 7 Νοεμβρίου  15 Δεκεμβρίου 1937).

στα κείμενα αυτά ένας από τους σημαντικότερους ποιητές και δια
νοούμενους της περιόδου εκείνης εκθέτει τις παρατηρήσεις και τα σχό
λιά του για επίκαιρα διεθνή ζητήματα – παρατηρήσεις που, με τον έναν 
ή τον άλλον τρόπο, επηρέασαν όχι μόνο την ειδησεογραφία ή την πολιτι
κή σκέψη αλλά και την κοσμοθεωρία των ανθρώπων αναμφίβολα. Ασφα
λώς, ο ισχυρισμός μου αυτός δεν βασίζεται σε μεταγενέστερα συμπε
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ράσματα, μια και είναι βέβαιο ότι ο Καζαντζάκης είχε επίγνωση τόσο 
της σημασίας των ταξιδιωτικών κειμένων του όσο και της επιρ ροής που 
μπο ρούσαν αυτά να ασκήσουν στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Όταν ο 
Αιμίλιος Χουρμούζιος έκρινε τον Απρίλιο του 1937 την έκδοση Ταξιδεύο-
ντας. Α´. Ισπανία, υπογράμμιζε μεταξύ άλλων: «ο Καζαντζάκης συνεχί
ζει έτσι την κλασική παράδοση των περιηγήσεων. ο ταιν, με το “τα
ξείδι στην ιταλία”, ο σταντάλ, δεν μας έδωσαν εντυπώσεις μόνο· μας 
έδωσαν μελέτες, δοκίμια που μας εισάγουν κατ’ ευθείαν στη βαθύτερη 
ψυχή των λαών και μας βοηθούν ν’ αναπνεύσουμε τον ίδιον αέρα της τέ
χνης των. […] Όταν ο Νίκος Καζαντζάκης δημοσίευσε στην “Καθημε
ρινή” τις πρώτες εντυπώσεις του από την ισπανία, το 1934 [διορθώνω: 
1933], –είκοσι περίπου άρθρα– η ισπανία, η χώρα που βρισκόταν πά
ντα στη δεύτερη μοίρα του γενικού ενδιαφέροντος, ήλθε αμέσως στ[ην] 
πρώτ[η].» (Χουρμούζιος 1937).

σε ό,τι αφορά την παραπάνω θέση μου, θα αναφερθώ σε ένα εύγλωττο 
παράδειγμα από το 1936/1937, τις κυριολεκτικά ζοφερές εκείνες χρο νιές 
για την ευρώπη και την ελλάδα, που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Κα
ζαντζάκης έβλεπε και αντιμετώπιζε την πλημμυρίδα του φασισμού στην 
ευρώπη. Καταρχήν, πρέπει να παραμερίσουμε κάποιες εύκολες έως αφε
λείς ερμηνείες σύγχρονων μελετητών του έργου του περί βιοποριστικών 
αναγκών που αντιμετώπιζε ο ποιητής, γεγονός που δήθεν τον υποχρέω
νε να αναλαμβάνει καθήκοντα ανταποκριτή για λογαριασμ ό αθηναϊκών 
εφημερίδων. Ως προς το ζήτημα αυτό υπογραμμίζω εκ των προτέρων ότι 
είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τον ουσιαστικό λόγο που ώθησε τον 
Καζαντζάκη να δεχθεί, επί παραδείγματι, την πρόταση της Καθημερινής 
και να ταξιδέψει στην ισπανία ως ανταποκριτής της εφη μερίδας, προ
κειμένου να ενημερώσει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό για την εξέλιξη 
του ισπανικού εμφύλιου πολέμου στην πρώτη σχεδόν φάση του. συνα
φώς σημειώνω παρενθετικά, πρώτον, ότι την περίοδο μετά το 1934/1935 
η Καθημερινή είχε ταχθεί στο πλευρό του φασισμού. Δεύτερον, ότι η απο
στολή του Καζαντζάκη την εποχή εκείνη στην ισπανία αποτέλεσε την 
απάντηση της Καθημερινής στην εκτεταμένη ειδησεο γραφία, την αρθρο
γραφία και στο σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ, με τα οποία ο Ριζοσπά-
στης πληροφορεί συστηματικά τους αναγνώστες του για την πορεία του 
ισπανικού εμφύλιου πολέμου· προσθέτω ότι, μετά τη στρατιωτική στά
ση («pronunciamiento») των εθνικιστών στις 17/18 ιουλίου 1936 ενα ντίον 
της ισπανικής κυβέρνησης και την έναρξη του εμφύ λιου πολέμου, το δη
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μοσιογραφικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος ελλάδας στέλνει 
στα τέλη του ίδιου μήνα τον συντάκτη της εφημε ρίδας Κ. τήνιο (κατά 
τους συσχετισμούς μου, ψευδώνυμο του δημο σιο γράφου Κώστα Βιδάλη) 
στη Βαρκελώνη ως ανταποκριτή για το θέμα του εμφύλιου πολέμου (Ρι-
ζοσπάστης, φύλλο της παρασκευής 31 ιουλίου 1936, σ. 1)· παράλληλα, 
ο Ριζοσπάστης χρησιμοποιεί για την προβολή του ισπανικού δράματος 
αρθρογραφία συγγραφέων και ανταποκριτών άλλων ευρωπαϊκών ειδη
σεογραφικών πρακτορείων και αριστερών εφημερίδων, την οποία ανα
δημοσιεύει από τις στήλες του· εξάλλου η εφημερίδα περνάει στην πα
ρανομία μετά την 4η Αυγούστου 1936 (βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημα: 
Ριζοσπάστης 01.06.  04.08.1936). τρίτον, η αποστολή του Καζαντζάκη 
στην ισπανία υπήρξε συγχρόνως, σε ό,τι αφορά τον ισπανικό εμφύλιο, 
αντίδραση της Καθημερινής στην ειδησεογραφία της εφημερίδας Ελεύθε-
ρον Βήμα, τη στιγμή που το δημοσιο γραφικό αυτό έντυπο, με την ανοχή 
της λογοκρισίας, εφόσον είχε ήδη προσφέρει γην και ύδωρ στον ιωάν
νη μεταξά, απολάμβανε ως αντάλλαγμα και για προπαγανδιστικούς λό
γους, οι οποίοι εξυπηρετούσαν καθαρά το μεταξικό καθεστώς, το δικαίω
μα να δημοσιεύει ειδήσεις που αναφέρονταν όχι μόνο στις επιχειρήσεις 
των ισπανών εθνικιστών αλλά και στο αντίθετο στρατόπεδο.

συνεπώς, η αποστολή του Νίκου Καζαντζάκη στην ισπανία, μετά την 
εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας, απέβλεπε καθαρά στην εξυπη
ρέτηση της τακτικής που ακολουθούσε την εποχή εκείνη η Καθημερινή σε 
σχέση με την ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή, και ταυτοχρόνως, ή 
μάλλον σε πρώτο επίπεδο, στην υποστήριξη του φασιστικού καθεστώτος 
που είχε επιβληθεί την 4η Αυγούστου 1936 στην ελλάδα. Αφήνοντας κα
τά μέρος το τυπικά κατευθυνόμενο από πολιτική άποψη ειδησεογραφικό 
τμήμα των εφημερίδων Καθημερινή και Ριζοσπάστης, μόνο μια συγκριτι
κή ανάγνωση των δημοσιευμένων στην Καθημερινή ανταποκρίσεων του 
Καζαντζάκη από τη μια μεριά και της επώνυμης αρθρογραφίας του Ριζο-
σπάστη από την άλλη (με την οποία το δημοσιογραφικό όργανο του ΚΚε 
πληροφορεί τους αναγνώστες του, πριν από την επιβολή του μεταξικού 
καθεστώτος και στη συνέχεια ως παράνομο φύλλο, για την πορεία των 
επιχειρήσεων στην ισπανία) μπορεί να δείξει τη σκοπιμότητα της απο
στολής του Καζαντζάκη κατά τους πρώτους μήνες του εμφύλιου πολέμου 
στην ισπανία. Για τον λόγο αυτό θεώρησα χρήσιμο να παραθέσω εδώ, εν
δεικτικά, το πλήρες κείμενο της πρώτης ανταπόκρισης του ειδικού απε
σταλμένου του Ριζοσπάστη στην ισπανία Κ. τήνιου, που δημοσιεύτηκε 
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στην Αθήνα δύο μέρες πριν από την εκτροπή της μεταξικής δικτατορίας 
(βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημα: τήνιος [Κώστας Βιδάλης] 1936).

Λίγα, λοιπόν, μόνο εικοσιτετράωρα πριν από την εγκαθίδρυση της φα
σιστικής δικτατορίας Γεωργίου Β´  μεταξά στην ελλάδα και συγκεκρι
μένα στις 29 ιουλίου 1936, δημοσιεύεται στον αθηναϊκό τύπο το άρθρο 
ενός εξίσου την εποχή εκείνη αναγνωρισμένου λογοτέχνη, του στράτη 
μυ ριβήλη, με τον τίτλο «ο Καλλιτέχνης και ο Κομμουνισμός». με το άρ
θρο αυτό ο μυριβήλης παρενέβαινε στη συζήτηση για τη σχέση ιδεολο
γίας και τέχνης, που διεξαγόταν στη λογοτεχνική σελίδα της Καθημερι-
νής με αφορμή το άρθρο του Καζαντζάκη «ο φόβος και η πείνα». ο μυ
ριβήλης αναλαμβάνει τη στιγμή εκείνη την υπεράσπιση του Καζαντζά
κη. Γράφει:

στην βδομαδιάτικη σελίδα της εφημερίδος «Καθημερινή», διάβασα 
προχθές ένα γράμμα που επιτίθεται σφοδρά εναντίον του λογοτέχνου κ. 
Νίκου Καζαντζάκη. φαίνεται κάπου θα ’γραψε ο κ. Καζαντζάκης για  
τη σημερινή του τοποθέτηση αντίκρυ στο κοινωνικό ζήτημα, ή καλύ
τερα αντίκρυ στον Κομμουνισμό, ως σύστημα πνευματικής, πολιτι
κής και κοινωνικοοικονομικής συγκροτήσεως, με το οποίο η ρωσσι
κή επανάστασις προσπάθησε να δώσει μιαν απάντησιν στα σύγχρονα 
αιτήματα του κοινωνικού ανθρώπου. ο κ. Καζαντζάκης ωμολόγησε 
φαίνεται πως δεν είναι πια με τους κομμουνιστάς και αυτό του δίνει 
την αίσθηση πως έχει τα μάτια του ολοκάθαρα αντίκρυ στις πραγμα
τικότητες της ζωής. […]
 (μυριβήλης 1936 και Δημάδης 2004β, σ. 266)

στις 20 ιουλίου 1936 ο Νίκος Καζαντζάκης είχε δημοσιεύσει στην Κα-
θημερινή το αμφιλεγόμενο άρθρο του «ο φόβος και η πείνα», στο οποίο 
επιχειρούσε να αναλύσει το φαινόμενο του φασισμού και να ξεκαθαρίσει 
τη θέση του απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση των φασιστικών καθεστώ
των στην ευρώπη. πρέπει να διευκρινίσω ότι ο Καζαντζάκης έγραψε και 
έστειλε προς δημοσίευση το άρθρο αυτό, επειδή θεώρησε ότι οι απόψεις 
του για «το φασιστικό καθεστώς της ιταλίας και το εθνικοσοσιαλιστικό 
κόμμα της Γερμανίας», τις οποίες είχε διατυπώσει σε μια συζήτη ση με 
τον Κωστή μπαστιά, δεν είχαν αποδοθεί σωστά στο άρθρο του τελευ ταίου 
στην Καθημερινή με τον τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης, ο ερημίτης της Αιγί
νης». (Βλ. τα αποσπάσματα από το άρθρο του Κωστή μπαστιά που κα
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ταχωρίζω, χωρίς να τα σχολιάζω, στη Βιβλιογραφία/παράρτημα: μπα
στιάς 1936.) Αποτελεί τραγική σύμπτωση το γεγονός ότι δύο εβδομάδες 
μετά τη δημοσίευση του άρθρου «ο φόβος και η πείνα» ο Γεώρ γιος Β´ 
προχώρησε στην κατάλυση της δημοκρατίας και την επιβολή ενός φασι
στικού δικτατορικού καθεστώτος. Από το άρθρο «ο φόβος και η πείνα» 
παραθέτω το ακόλουθο απόσπασμα:

[…] εγώ χρόνια τώρα έχω συνδέσει τη μοίρα μου με την αριστερή πα
ράταξη. μα μάχομαι να διατηρήσω ακέραιη την κρίση μου και να κοι
τάζω τους αντίπαλους με σεβασμό. Κι όχι μονάχα με σεβασμό· παρά 
και με μιαν παράνομην αλλόκοτην αγάπη. στην αρχή δεν ένοιωθα για
τί· τώρα νοιώθω. Γιατί μαντεύω τώρα (κι ολοένα αυτό γίνεται πεποί
θηση μέσα μου) πως είμαστε κρυφοί συνεργάτες και μαχόμαστε για 
τον ίδιο σκοπό. ποιο σκοπό; Να κουνηθεί λίγο η ψυχή του ανθρώπου, 
να μένει όσο μπορεί πιο άγρυπνη, να τρέμει λίγο από τον φόβο ή να 
χ[υ]μάει, άπληστη, γύρα της, σπρωγμένη από την πείνα. […]
 (Καζαντζάκης 1936, σ. 4)

Η δημοσίευση του άρθρου «ο φόβος και η πείνα» στην Καθημερινή 
δεν ήταν δυνατόν να περάσει απαρατήρητη. πιστεύω ότι το αρτιότερο 
σχόλιο που γράφτηκε έως σήμερα σχετικά με τις απόψεις που αναπτύσ
σονται στο κείμενο αυτό του Καζαντζάκη, σε μια μάλιστα αποφασιστική 
καμπή της παγκόσμιας ιστορίας και όχι εκ των υστέρων, αποτελεί η επι
φυλλίδα του Ν. Καρβούνη με τον τίτλο «ο φόβος, η πείνα και ένας χα
μοθεός τρίτου βαθμού». Η επιφυλλίδα δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου 
1936 στον Ριζοσπάστη. παραθέτω το κείμενο του Ν. Καρβούνη εδώ χω
ρίς περικοπές (βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημα: Καρβούνης 1936· ευχαρι
στώ τα Αρχεία σύγχρονης Κοινωνικής ιστορίαςΑσΚι στην Αθήνα για τη 
βοήθεια που μου πρόσφεραν να δω και να μελετήσω τον Ριζοσπάστη των 
ημερών εκείνων, δεδομένου ότι τα φύλλα της εφημερίδας από τον ιούλιο 
του 1936 έως και το φύλλο της 4ης Αυγούστου 1936 λείπουν από το σώ
μα του Ριζοσπάστη που διαθέτουν η εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος και 
η Βιβλιοθήκη της Βουλής των ελλήνων).

το θέμα, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, απαιτεί μια διεξο
δικότερη ανάλυση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το επιχειρή
σουμε αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο μιας ενιαίας συγκριτικής έκδο
σης του Ταξιδεύοντας. Α .́ Ισπανία και των ανταποκρίσεων από την ισπα
νία με θέμα τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, τις οποίες δημοσιεύει ο Καζαν
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τζάκης από την τρίτη 24 Νοεμβρίου 1936 έως την Κυριακή 17 ιανουα
ρίου 1937 στην Καθημερινή.

παρακάμπτω, λοιπόν, το θέμα αυτό και τονίζω για μια ακόμα φορά 
ότι οι πρώτες δημοσιεύσεις των ταξιδιωτικών κειμένων του Καζαντζάκη 
στον αθηναϊκό τύπο φέρουν τη σφραγίδα της αυθεντικότητας. σε αυτά, 
άλλωστε, τα κείμενα βασίστηκε λίγο αργότερα για να γράψει τα ταξιδιω
τικά βιβλία του. επομένως, δεν βρισκόμαστε, όπως, ίσως, θα μπορούσε 
να φανταστεί κάποιος, μπροστά σε δύο μορφές ενός και του αυτού έργου, 
στις οποίες παρατηρούνται υφολογικές μόνο διαφορές, αλλά μπροστά σε 
κείμενα πάνω στο ίδιο θέμα, όπου όμως διαπιστώνονται αποκλίσεις σε 
ό,τι αφορά την ιδεολογική προοπτική της αφήγησης.

με το ζήτημα αυτό έχω ήδη ασχοληθεί σε άλλη μελέτη μου, όπου προ
σπάθησα να δείξω ότι χρειαζόμαστε μια νέα έκδοση του Ταξιδεύοντας. Α´. 
Ισπανία, στην οποία θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, στο σύνολό τους, τα 
άρθρα που δημοσίευσε ο Καζαντζάκης το 1936/1937 στην Καθημερινή. 
Και τούτο, επειδή καθένα από τα εν λόγω κείμενα διασώζει αυθεντικά 
στοιχεία. Κάτω, ωστόσο, από το καθεστώς της μεταξικής λογοκρισίας 
πολλά από τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην έκδοση του βιβλίου Τα-
ξιδεύοντας. Α´. Ισπανία (1937), την εποχή δηλαδή που η τακτική του ιωάν
νη μεταξά απέναντι στις εμπόλεμες πολιτικές παρατάξεις στην ισπανία 
είχε στο μεταξύ διαμορφωθεί και υπαγορευόταν, ως γνωστόν, από καθα
ρά οικονομικά κριτήρια, παρά τις οποιεσδήποτε ψευδοϊδεολογικές συγ
γένειες του μεταξικού καθεστώτος με τις πολιτικές επιδιώξεις των εθνι
κιστών του φράνκο (Δημάδης 1999).

το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, εάν συγκρίνουμε τα κείμενα για 
τη σοβιετική Ένωση, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν αρχικά στον αθηναϊκό 
τύπο, με το περιεχόμενο του σχετικού βιβλίου Τι είδα στη Ρουσία που 
εκδόθηκε αργότερα, κάτω δηλαδή από διαφορετικές πολιτικές συνθήκες 
στην ελλάδα. συνοπτικά, το βιβλίο για τη σοβιετική Ένωση κυκλοφό
ρησε το 1928, τη χρονιά που ο ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε θριαμ
βευτικά στην εξουσία μετά τη μικρασιατική Καταστροφή του 1922, ενώ 
τα ταξιδιωτικά κείμενα του Καζαντζάκη για την ίδια χώρα δημοσιεύτη
καν στον ημερήσιο τύπο δύο χρόνια νωρίτερα, αμέσως μετά την πτώση 
της δικτατορίας του πάγκαλου. Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημάνω 
εν παρόδω τον τρόπο με τον οποίο σχολιάζει ο Καζαντζάκης στα κείμε
νά του την κατάσταση των εβραίων τη δεκαετία του 1920 στη σοβιετική 
Ένωση. Όσο γνωρίζω, η κριτική δεν τα έχει λάβει έως σήμερα υπόψη.
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Αν μελετήσουμε τα κείμενα για τη σοβιετική Ένωση, που δημοσιεύ
τηκαν στην εφημερίδα, θα διαπιστώσουμε ότι ο Καζαντζάκης, από το 
1926 κιόλας, είχε αντιληφθεί ότι το σοβιετικό σύστημα κινδύνευε να οδη
γηθεί σε αδιέξοδο. Από την άλλη πλευρά, το κείμενό του για τον Λένιν, 
που εμφανίστηκε στο χριστουγεννιάτικο φύλλο της εφημερίδας Ελεύθε-
ρος Λόγος και, λίγο αργότερα, ενσωματώθηκε στο βιβλίο Τι είδα στη Ρου-
σία, αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές στα ευρωπαϊκά χρονικά 
προσωπογραφίες του σοβιετικού ηγέτη, μια αξιόλογη –και ως προς το αι
σθητικό αποτέλεσμα– απόδοση της επιρροής που ασκούσε ο Λένιν εκείνη 
την εποχή στη νεολαία της χώρας του. είναι ευνόητη η ιδεολογική επί
δραση που μπορεί να έχει ευρύτερα το περιεχόμενο ενός τέτοιου κειμένου 
με την εμφάνισή του στον τύπο, σε μια κρίσιμη για την ελλάδα εποχή, 
τέσσερα μόνο χρόνια μετά τη μικρασιατική Καταστροφή, αμέσως μετά 
την πτώση της δικτατορίας του πάγκαλου και δέκα σχεδόν χρόνια μετά 
τη ρωσική επανάσταση.

εξάλλου, οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Νίκος Καζαντζάκης 
γράφει και δημοσιεύει τη σειρά των δεκαεπτά κειμένων με τον γενικό τί
τλο «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» στην Καθημερινή του 1937, έχουν 
μείνει έως σήμερα άγνωστες και ασχολίαστες. εδώ, θα περιοριστώ μόνο 
στο ζήτημα των προϋποθέσεων και δεν θα υπεισέλθω στο θέμα του περιε
χομένου, το οποίο παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον.

Καταρχήν θα επαναλάβω ότι η Καθημερινή προβάλλει αμέσως μετά 
την εγκαθίδρυση του μεταξικού καθεστώτος συστηματικά το έργο της 
δικτατορικής κυβέρνησης στον κοινωνικό εν γένει τομέα. Δεν αναφέρο
μαι, ασφαλώς, στην αρθρογραφία του Θεολόγου Νικολούδη, υπουργού 
προπαγάνδας την εποχή του 1936/1937, από τις στήλες της Καθημερι-
νής. Αλλά θα μνημονεύσω φερειπείν την προβολή που βρίσκουν από το 
δημοσιογραφικό αυτό έντυπο οι περιοδείες τις οποίες πραγματο ποιεί 
ο ιωάν νης μεταξάς το 1937 στην ελληνική επαρχία, και συγκεκριμέ
να στις αρχές Απριλίου στην πελοπόννησο, όταν συνοδεύει ως πρωθυ
πουργός τον βασιλιά, τον ιούνιο στα ιωάννινα, στις αρχές οκτωβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, και γενικότερα στη μακεδονία, και εκ νέου στην πε
λοπόννησο στο τέλος οκτωβρίου 1937 (βλ. Η Καθημερινή, φύλλο της 
06.04.1937 κ.ε., τα φύλλα του ιουνίου 1937, της 06.10.1937 κ.ε. και της 
30.10.1937). επιπλέον, μπορούμε στο ίδιο πλαίσιο να περιλάβουμε την 
ειδησεογραφία της εφημερίδας για τον νέο νόμο περί του Βασιλικού Θεά
τρου (φύλλο της 07.09.1937), όπως και τις δηλώσεις του ιωάννη μεταξ ά,  
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όταν την 1η Δεκεμβρίου 1937 τίθεται σε λειτουργία ο θεσμός των Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων στην ελλάδα (φύλλο της 01.12.1937). το μεταξι
κό καθεστώς ασκεί από την πρώτη στιγμή που κατέλαβε την εξουσία συ
στηματική προπαγάνδα προς την κατεύθυνση της ελληνικής επαρχίας με 
στόχο να εξασφαλίσει την υποστήριξη των αγροτών και των προσφύγων 
της μικράς Ασίας.

Η Καθημερινή επενδύει αναλόγως στην προσπάθεια αυτή της δικτα
τορικής κυβέρνησης επιστρατεύοντας συνεργάτες της, οι οποίοι επισκέ
πτονται την επαρχία και δημοσιεύουν από τις στήλες της εφημερίδας τις 
εντυπώσεις τους. επί παραδείγματι, ο Δημ. μπόγιας γράφει για τα νη
σιά του Αιγαίου (φύλλο της 25.07.1937), ο φάνης μιχαλόπουλος για την 
Ήπειρο (φύλλο της 22.08.1937), η Έλλη πολίτη δημοσιεύει σειρά άρ
θρων με διαφορετικούς τίτλους και γενικό επίτιτλο «Βουνά και ακρογιά
λια» (φύλλο της 10.10.1937 κ.ε.). εδώ εντάσσονται ακόμα τα άρθρα του 
Νίκου παππά «Η πνευματική πελοπόννησος» (φύλλο της 28.06.1937) 
και «περί πνευματικού πολιτισμού» (φύλλο της 27.12.1937), του ι. Δ. 
Κουτηφάρη «πελοπόννησος», με υπότιτλο «Από Αθηνών εις Καλάμας», 
(φύλλα της 29.10. και 04.11.1937), το σημείωμα του Δ. Ν. Αλεμαγγί
δη «το μέλλον του μυστρά» (φύλλο της 10.12.1937), όπως και το εκτε
νές άρθρο του Γιώργου σακκά «οι παλαιολόγοι και η μεσσηνία» (φύλ
λο της 27.12.1937), ένα κείμενο που θα το χαρακτήριζα ως επίλογο στη 
σειρά «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» του Νίκου Καζαντζάκη. επί
σης, καταγράφουμε το λίγο μεταγενέστερο ιστορικό σημείωμα του Γιώρ
γου σακκά «οι κληρονόμοι των Βιλλαρδουίνων» (φύλλα της 31.01. και 
05.02.1938) και το άρθρο του Αιμ. Χουρμούζιου με τίτλο «Η επαρχία» 
(φύλ λο της 26.07.1937). (Βλ. και Δημάδης 2004α, σ. 5556.)

μάλιστα, στο επίπεδο των πολιτιστικών θεμάτων και της πολιτικής 
που ακολουθεί το μεταξικό καθεστώς στα καλλιτεχνικά ζητήματα μπο
ρούμε να πούμε ότι η Καθημερινή εισάγει ως δημοσιογραφικό έντυπο τα 
κηρύγματα περί του τρίτου ελληνικού πολιτισμού της μεταξικής προπα
γάνδας. στο πλαίσιο ακριβώς αυτό και σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον 
που δείχνει η δικτατορική κυβέρνηση για την επαρχία προετοιμάζει η εν 
λόγω εφημερίδα επιμελώς προγραμματισμένα τη «θριαμβευτική», όπως 
περιγράφεται, δεύτερη επίσκεψη του ιωάννη μεταξά στην πελοπόννη
σο κατά το έτος 1937 (φύλλο της 30.10.1937), εγκαινιάζοντας η Καθημε-
ρινή, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 1937, συγχρόνως δύο σημαντικά, καθώς 
θα αποδειχθεί εκ των υστέρων, λογοτεχνικά γεγονότα: την έναρξη της 
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δημοσίευσης σε συνέχειες της πρώτης μορφής του μυθιστορήματος του 
Άγγελου τερζάκη Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ και την παράλληλη εμφάνιση 
του πρώτου άρθρου του Νίκου Καζαντζάκη από τη σειρά «Ένα ταξίδι εις 
την πελοπόννησον» με τίτλο: «Ξεκίνημα...». το άρθρο έχει ως επίτιτλο: 
«Η σύγχρονος ελλάς» και υπότιτλο: «οι δώδεκα σταθμοί της ελλάδος. 
– Η ουσία των τοπίων. – εις αναζήτησιν μιας ελπίδος... – πελοπόννησος, 
η κοιτίς του ελληνισμού. – το χρώμα και το φως της.»

το πρώτο κείμενο του Καζαντζάκη από τη σειρά «Ένα ταξίδι εις την 
πελοπόννησον» στην Καθημερινή της 7ης Νοεμβρίου 1937, σ. 3 και 4, αρ
χίζει ως εξής:

το πρόσωπο της ελλάδος είναι ένα παλίμψηστο από δώδεκα κύριες 
απανωτές γραφές: σύγχρονη, του 21, της τουρκοκρατίας, της φρα
γκοκρατίας, του Βυζαντίου, της ρώμης, [της ελληνιστικής εποχής,] 
της ελληνικής Κλασικής εποχής, του Δωρικού μεσαίωνος, της μυκη
ναϊκής, της Αιγαιικής, της Λιθίνης.

στέκεσαι σε μια σπιθαμή ελληνικής γης και σε κυριεύει αγωνία. 
μνήμα βαθύ, δώδεκα πατωσιές, κι’ ανεβαίνουν φωνές και σε κράζουν. 
ποια να διαλέξεις; Κάθε φωνή και ψυχή, κάθε ψυχή λαχταρίζει το σώ
μα της κι’ η καρδιά σου ταράζεται και δεν αποφασίζει. Για ένα Έλ
ληνα, το ταξίδι στην ελλάδα είναι γοητευτικό, εξαντλητικό μαρτύ
ριο. […] Όταν σταθείς δίπλα σε μιαν ανθισμένη ροδοδάφνη του ευρώ
τα, ανάμεσα σπάρτης και μυστρά, αρχίζει η φοβερή προαιώνια πάλη 
ανάμεσα καρδιάς και νου. Όλη η καρδιά σου ορμάει ν’ αναστήσει ένα 
χλωρό θανατογραμμένο κορμί και θέλει να ξαναγυρίσει πίσω τον τρο
χό του καιρού, στις 6 του Γενάρη 1449, που εδώ πάνω στο μυστρά, δέ
χτηκε το κορμί τούτο τη μαρτυρική λιγόζωη κορώνα. […]

Για έναν ξένο το προσκύνημα στην ελλάδα είναι εύκολο, γίνεται 
χωρίς μεγάλο σπαραγμό· ο νους του, λυτρωμένος από αισθηματικές 
περιπλοκές, ορμάει και βρίσκει την ουσία της ελλάδος. μα για τον 
Έλληνα το προσκύνημα τούτο περιπλέκεται μ’ ελπίδες και φόβους, με 
στεναχώριες και με οδυνηρή σύγκριση. […]

Ανήλεα ερωτήματα ανεβαίνουν και μαστιγώνουν το μυαλό μας. 
πώς δημιουργήθηκαν τόσα θαύματα και τι κάνουμε εμείς; Γιατί η ρά
τσα ξεθύμανε; πώς θα συνεχίσουμε πάλι; […]

το ταξίδι στην ελλάδα μετατρέπεται σε επίπονη, επίμονη αναζή
τηση της ελπίδας. περπατάς στην Κόρινθο, στο Άργος, στην ολυμπί α, 
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στη μεγαλόπολη, στη σπάρτη και μια απροσδόκητη ευθύνη βαραίνει 
τους ώμους σου, βαραίνει τους ώμους όλων των ζωντανών ελλήνων 
γύρα σου. τα ονόματα έχουν μυστικήν ακαταμάχητη δύναμη, όποιο ς 
γεννηθεί στην ελλάδα, θέλει δε θέλει, αναλαμβάνει μεγάλη ευθύνη. 
[…]

Η σειρά των ταξιδιωτικών εντυπώσεων του 1937, «Ένα ταξίδι εις την 
πελοπόννησον» του Νίκου Καζαντζάκη, εντάσσεται ως ταξιδιωτικό κεί
μενο στη συνειδητή και συστηματική στροφή που πραγματοποιείται κα
τά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας και τις παραμονές του Δεύ
τερου παγκόσμιου πολέμου προς το παρελθόν, με σημαντικότατα απο
τελέσματα, τόσο στη λογοτεχνική παραγωγή των αντιπροσωπευτικό
τερων πεζογράφων της περιόδου όσο και στην ελληνική φιλολογική και 
ιστορική επιστήμη· με άλλα λόγια, στη στροφή προς τον (πεζογραφικό) 
ιστορισμό, όπως προσδιόρισα παλαιότερα την κίνηση αυτή, της λεγόμε
νης γενιάς του τριάντα (Δημάδης 2004α).

Η αγγελία σχετικά με τη δημοσίευση του μυθιστορήματος «του δια
κεκριμένου νέου πεζογράφου» Άγγελου τερζάκη, καθώς υπογραμμίζει 
η Καθημερινή, και των ταξιδιωτικών εντυπώσεων από τον «γνωστόν διά 
τας αριστοτεχνικάς ταξιδιωτικάς περιγραφάς του διαπρεπή λόγιον κ. Νί
κον Καζαντζάκην», εμφανίζεται στην εφημερίδα με πηχυαίους τίτλους, 
στα φύλλα της 31ης οκτωβρίου και της 1ης Νοεμβρίου 1937 (σ. 5 και 
3 αντίστοιχα). Ας σημειωθεί ότι η έναρξη της δημοσίευσης και των δύο 
κειμένων στις 7 Νοεμβρίου 1937 σηματοδοτεί την ανασυγκρότηση της 
εφημερίδας και την έκδοσή της στο εξής «εις μέγα σχήμα». επιπλέον, 
αναφέρεται ότι ο Νίκος Καζαντζάκης «περιοδεύσας χάριν της “Καθημε
ρινής” ολόκληρον την ελλάδα αρχίζει δημοσιεύων εις σειράν άρθρων τας 
εντυπώσεις του. πρώτη η πεΛοποΝΝΗσοσ με αφετηρίαν τας ΑΘΗΝΑσ. 
[…] Ίσως διά πρώτην φοράν η ελλάς αποκαλύπτεται εις τους Νεοέλλη
νας.» είναι, συνεπώς, περιττό να ξανατονίσουμε ποια σημασία είχαν για 
τις συνθήκες της εποχής εκείνης τα άρθρα του Καζαντζάκη στον τύπο 
και ποιον ρόλο αναλάμβανε ο ίδιος απέναντι στο αναγνωστικό κοινό με τα 
ταξιδιωτικά κείμενά του.

επομένως, τόσο η δημοσίευση κατά το 1937 στην Καθημερινή της 
πρώ  της μορφής του μυθιστορήματος Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ όσο και η 
πα  ράλληλη δημοσίευση της σειράς «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» 
του Καζαντζάκη υπακούουν και εντάσσονται με συνέπεια στον σχεδια
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σμό της μεταξικής προπαγάνδας, στην προσωπική δηλαδή προσπάθεια 
του ιωάννη μεταξά να αποσπάσει την υποστήριξη του πληθυσμού της 
ελληνικής επαρχίας και στις συναφείς ιδεολογικές προτεραιότητες που 
υπηρετεί την εποχή εκείνη η Καθημερινή. Δίπλα σε ένα λογοτεχνικό κεί
μενο ενός νέου αλλά αναγνωρισμένου πεζογράφου, το οποίο ανατρέχει 
στο ιστορικό/πολιτιστικό παρελθόν της πελοποννήσου, δημοσιεύεται, σε 
διαλογική σχέση με αυτό, ένα κείμενο ενός άλλου καθιερωμένου λογοτέ
χνη, το οποίο στόχο έχει να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική σημα
σία και κληρονομιά της πελοποννήσου.

πρόκειται για την κλασική περίπτωση που απαντά στην παγκόσμια 
λογοτεχνική παραγωγή, από την αρχαιότητα έως σήμερα, της παραπο
μπής ιδεολογικών στοιχείων από το παρελθόν στο παρόν, με στόχο την 
αξιο ποίησή τους κατά κύριο λόγο στο παρόν αλλά και με την προοπτική 
του άμεσου μέλλοντος. είναι, συνεπώς, και η δίδυμη δημοσίευση στην Κα-
θημερινή –της πρώτης μορφής του μυθιστορήματος του Άγγελου τερζάκη 
Η πριγκηπέσσα Ιζαμπώ και της σειράς «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» 
του Νίκου Καζαντζάκη– ένα επιπλέον τεκμήριο για τον διάλογο λογοτε
χνίας και ιστορίας που δίνει τα πρώτα δείγματα και αποτελέσματα ήδη το 
1933/1934 και επιβάλλεται όχι μόνο στη λογοτεχνική αλλά ευρύτερα στην 
ελληνική καλλιτεχνική και μορφωτική ζωή κατά την περίοδο της μεταξι
κής δικτατορίας, όπως έδειξα παλαιότερα. εξάλλου δεν πρέπει να λησμο
νηθεί ότι από τις 8 φεβρουαρίου 1937 και εξής ο Καζαντζάκης δημο σιεύει 
σε συνέχειες στην Καθημερινή την απόδοση του  Φάουστ που είχε ολοκλη
ρώσει στα ελληνικά. Γενικότερα, τα έτη 1936/1937 υπήρξαν χρονιές στε
νής συνεργασίας του Καζαντζάκη με το αντιβενιζελικό και υπέρ του φασι
σμού τοποθετημένο δημοσιογραφικό έντυπο Η Καθημερινή.

τα κείμενα της σειράς «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» παρουσιά
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εμπεριέχουν τις κυριότερες θέσεις του 
Κα ζαντζάκη, όπως έχουν διαμορφωθεί την εποχή εκείνη, λίγους μήνες 
πριν από την κυκλοφορία της Οδύσσειας το 1938, σε μια περίοδο κατά 
την οποία όλα έδειχναν ότι οι αντίπαλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σύντομα θα 
οδηγούνταν στην καταστροφική σύγκρουση του Δεύτερου παγκό σμιου 
πολέμου, ενώ στην ισπανία μαινόταν ήδη ο εμφύλιος και στην Ανατο
λή είχε ξεσπάσει ο πόλεμος ανάμεσα στην ιαπωνία και την Κίνα. Ατυ
χώς, στην έκδοση σε βιβλίο (βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημα: Καζαντζά
κης 19271941) παρατηρούνται ανεπίτρεπτες επεμβάσεις στο περιεχό
μενο του κειμένου.
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στο τελευταίο άρθρο της σειράς «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννησον» 
με τίτλο «τα προβλήματα του νεοελληνικού πολιτισμού», της τετάρτης 
15 Δεκεμβρίου 1937, σ. 3 και 5 της Καθημερινής (ένα κείμενο με καθαρά 
παραινετικό χαρακτήρα) γράφει μεταξύ άλλων ο Καζαντζάκης, προσδιο
ρίζοντας συγχρόνως τις θέσεις του αναφορικά με τις σχετικές διακηρύ
ξεις της μεταξικής προπαγάνδας και τη συζήτηση περί του νεοελληνικού 
πολιτισμού και της «ελληνικότητας» που απασχολεί από τις αρχές περί
που του 1937 και σε όλη την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, όπως 
και μέσα στην Κατοχή, τη λεγόμενη γενιά του τριάντα (βλ. και Δημάδης 
2004α, σ. 116 κ.ε.):

[…] στις πολιτείες και στα χωριά της πελοποννήσου σαν να είδα για 
πρώτη φορά τις φυσιογνωμίες, τις χειρονομίες, τις μορφές των αν
θρώπων της ράτσας μου. […]

ο Διγενής, από πατέρα Έλληνα και μάνα ανατολίτισσα,[*] είναι, το 
νοιώθεις, ο συμβολικός ήρως της ράτσας. […] Όπως οι αρχαίοι ελλη
νικοί λαοί είταν μίγμα από ποικιλώτατες γεροντικές και νεαρές φυλές, 
ευρωπαϊκές κι’ ανατολίτικες, όμοια κι’ ο σύγχρονος δικός μας λαό ς 
αφωμοίωσε με τη μεγάλη και σκληρή του δύναμη σλαύους, Αρβανί
τες, φράγκους, Άραβες, τούρκους. Νέο χαρμάνι. Και δεν μπορούμε 
να πούμε πως είμαστε παλιά γερασμένη ράτσα. είμαστε καινούργια, 
βράζουν ακόμα τα αίματα, μούστος ακαταστάλαχτος.

μα γεροντοδείχνουμε γιατί μια έμμονη δικαιολογημένη ιδέα μας 
γυρίζει τα μάτια προς τα πίσω, μας ερεθίζει με μεγάλες θύμησες, μας 
κάνει ν’ ασχολούμαστε και να ζούμε πολύ με τα περασμένα, σαν να 
είμαστε γέρικη ράτσα. Η έμμονη αυτή ιδέα αποτελεί το θεμέλιο της 
εθνικής μας ενότητας κι’ αυτή στροβιλίζει στην τροχιά της κι’ αφο
μοιώνει τα ξένα αίματα.

Κοιτάζω τους εμπόρους, τους χωριάτες, τους νοικοκυραίους και τις 
γυναίκες τους, τα φερσίματά τους, πώς δρουν και αντιδρούν και μά
χουμαι να ξεχωρίσω τα δυο μεγάλα ρεύματα που αποτελούν τη διγενή 
ψυχή του νεοέλληνα. Και να βρω με λαχτάρα αν κατώρθωσαν πουθενά 
να φτάσουν στη σύνθεση. Έτσι, κοιτάζοντας τον αργολικό κάμπο, ανε
βαίνω προς την Κόρινθο κι’ αραδιάζω στο νου μου τις κύριες ιδιότητες 

 [*] σημειώνεται ότι στο έπος και στον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών ο πατέ
ρας είναι Άραβας και η μητέρα ρωμιά.
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του αρχαίου προγόνου: […] Κ’ ύστερα αραδιάζω αντικρυνά τις ιδιότη
τες του άλλου προγόνου, του βυζαντινού κι’ ανατολίτη: […]

τι πήρε από τον πατέρα του, τι από τη μάνα του ο διγενής νεοέλ
ληνας; […]

Όταν πια τελείωνα το ταξίδι και περίμενα στο σταθμό του Άργους, 
κάτω από τις μεγάλες λεύκες, το τραίνο, ένας νέος με τουριστική στο
λή απώθεσε το σακκίδιό του στο παγκάκι όπου καθόμουν κι’ έπιασε 
κουβέντα. Έγραφε τραγούδια υπερρεαλιστικά, είχε γυρίσει την ευρώ
πη μα τώρα πιάστηκε στη φάκα και πήρε το σακκίδιό του, το κοντό 
παντελονάκι του και το ραβδί του και περιεργάζεται την ελλάδα. […] 
Από λόγο σε λόγο φθάσαμε στο μεγάλο πρόβλημα που αρχίζει και συ
νειδητά να μας απασχολεί και να μας τρώει: πώς να δημιουργήσουμε 
κι’ εμείς, πού να στηρίξουμε κι’ εμείς ένα δικό μας νεοελληνικό πολιτι
σμό; είχε διαβάσει το Δραγούμη και τον Γιαννόπουλο, είχε μελετήσει 
το βαθύ βιβλίο του Δανιηλίδη [= Δημοσθένης ι. Δανιηλίδης, Η Νεο-
ελληνική Κοινωνία και Οικονομία, πρώτο βιβλίο. προϋποθέσεις. πρώ
το μέρος, Αθήνα: εκδότης Γ. σαμαρόπουλος 1934, και: Αθήνα: Νέα 
σύνορα 1991], είχε συζητήσει με τους φίλους του, είχε σκεφθεί μόνος 
του: μα δε βρήκε γαλήνη ο νους του. Αρχαιολατρεία, φραγκολατρεία, 
Ανατολή – όλα τα ένοιωθε μέσα του μα δεν αρμονίζουνταν μεταξύ τους 
και δε δίναν καμμιάν ενότητα στη ζωή του.

– εσείς τι λέτε;
συχνά έχω δεχθεί κατάστηθα το ερώτημα τούτο […]
[…] οι αρχαίοι δεν είναι πια δικοί μας μονάχα “πρόγονοι”· είναι 

όλης της άσπρης φυλής. […]
[…] Η Ανατολή με τις μεγάλες πολλές λαχτάρες της, με την άμε

σή της επαφή με τη μυστηριώδη ουσία του κόσμου, θ’ αποτελεί πάντα 
για τον Έλληνα το ζεστό, σκοτεινό, πλούσιο Υποσυνείδητο. Αποστο
λή του είχε πάντα ο ελληνικός νους να το φωτίσει, να το οργανώσει και 
να το κάμει συνειδητό. Όταν το κατώρθωσε, δημιούργησε αυτό που 
λέμε: ελληνικό θαύμα. […] Δεν μπορούμε ν’ αρνηθούμε μήτε την Ανα
τολή μήτε τη Δύση· είναι μέσα μας βαθειά κ’ οι δυο αντίδρομες δυνά
μεις και δεν ξεκολνούν. είμαστε υποχρεωμένοι ή να φτάσουμε στο λα
μπικάρισμα της Ανατολής σε Δύση, να πετύχουμε δηλαδή μια δυσκο
λώτατη σύνθεση, ή να χαροπαλεύουμε δούλοι. […]

Ζήτε μέσα σας όλες τις δυνάμεις που σας έδωκε η ελλάδα, δου
λεύετε μέρα και νύχτα, κατορθώσετε να κάμετε ένα στίχο γεμάτο ου
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σία και με τέλεια φόρμα. Έτσι μονάχα θα λύσετε, στην περιοχή σας, 
το πρόβλημα και θα δημιουργήσετε, στην περιοχή σας, νεοελληνικό 
πολιτισμό. Αγαπάτε και σεις όπως κι’ εγώ το Δραγούμη. Ας θυμηθού
με λοιπόν μια φράση του κι’ ας την πούμε τώρα που χωρίζουμε:

«μου αρέσει να νοιώθω κι’ εγώ καμμιά φορά πως είμαι ένας από 
τους πολλούς και περαστικούς άρχοντες του ελληνισμού και πρέπει 
να περάσει κι’ από μένα ο ελληνισμός για να προχωρήσει.»

 (Καζαντζάκης 19271941)

Ως μία ακόμα απόδειξη για τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε 
σημαντικά ταξιδιωτικά κείμενα του Καζαντζάκη και σε διεθνούς σημα
σίας πολιτικά γεγονότα της εποχής, θα αναφέρω τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύλληψη, η συγγραφή και η κυκλοφορία 
σε βιβλίο του ταξιδιωτικού έργου του: Ταξιδεύοντας. Γ .́ Αγγλία.

το 1938, το μεταξικό καθεστώς ανέλαβε μια εξαιρετικά σημαντική 
πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τέχνης και εξουσίας. ο Κωστής 
μπαστιάς, γενικός διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου από τον σεπτέμ
βριο του 1937 και γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γραμμά
των και τεχνών του Υπουργείου παιδείας από τον ιούνιο του 1939, κατέ
βαλε κάθε προσπάθεια στο διάστημα 19381939, με σκοπό να αποσπάσει 
από τη ναζιστική κυβέρνηση της Γερμανίας πρόσκληση, προκειμένου να 
δώσει το Βασιλικό Θέατρο μια σειρά παραστάσεων στη γερμανική πρω
τεύουσα. είναι προφανές ότι μια περιοδεία του Βασιλικού Θεάτρου τις 
παραμονές του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου στην ευρώπη θα αποτε
λούσε ένα ισχυρότατο χαρτί στα χέρια της μεταξικής προπαγάνδας τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Λεπτομέρειες για τις ευθύνες που επωμίστηκε απέναντι στο μεταξι
κό καθεστώς ο Κωστής μπαστιάς και για τις δραστηριότητες που ανα
πτύσσει εν γένει το Βασιλικό Θέατρο την περίοδο εκείνη, έχω δημοσιεύ
σει σε άλλη μελέτη μου, όπου επίσης παρατίθενται, χωρίς περικοπές, τα 
σημαντικότερα πρωτότυπα κείμενα της κριτικής που είδαν το φως της 
δημοσιότητας στον βρετανικό και τον γερμανικό τύπο για τις παραστά
σεις που έδωσε το Βασιλικό Θέατρο το 1939 στη μεγάλη Βρετανία και 
τη Γερμανία (Δημάδης 2002 και Δημάδης 2005, σ. 27 κ.ε.).

επιτροχάδην αναφέρω εδώ ότι, μετά την επιτυχή περιοδεία του Βα
σιλικού Θεάτρου τον μάρτιο του 1939 στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, 
ο Κωστής μπαστιάς θα ταξίδευε στη γερμανική πρωτεύουσα, με σκοπό 
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να συζητήσει το ενδεχόμενο να προσκληθεί το Βασιλικό Θέατρο στο Βε
ρολίνο επισήμως από τη γερμανική κυβέρνηση. σημειώνω επίσης ότι, λί
γους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1938, με πρω
τοβουλία του Κωστή μπαστιά είχε προσκληθεί στην Αθήνα η Όπερα της 
φραγκφούρτης και είχε δώσει στην ελληνική πρωτεύουσα ορισμένες πα
ραστάσεις. σύμφωνα με αποδείξεις που διαθέτουμε σήμερα, ο Κωστής 
μπαστιάς είχε επικοινωνήσει για το θέμα αυτό απευθείας με ηγετικά 
στελέχη και στενούς συνεργάτες του Χίτλερ, όπως, για παράδειγμα, με 
τον υπουργό προπαγάνδας Γκαίμπελς, προκειμένου να επιτευχθεί συμ
φωνία το 1938, η οποία θα προέβλεπε την επίσκεψη αρχικά της Όπερας 
της φραγκφούρτης στην Αθήνα και, στη συνέχεια, του Βασιλικού Θεά
τρου στο Βερολίνο.

Ωστόσο, στις αρχές μαΐου 1939, ο αθηναϊκός τύπος ανακοίνωνε με 
ιδιαίτερη έμφαση ότι το Βασιλικό Θέατρο δέχθηκε επίσημη πρόταση του 
Βρετανικού συμβουλίου (British Council) να παρουσιάσει στη μεγάλη 
Βρετανία έργα του ρεπερτορίου του. Ασφαλώς δεν αποτελεί τυχαίο γεγο
νός ο επιθετικός αυτός ελιγμός του Βρετανικού συμβουλίου, δεδομένου 
ότι κατά τη χρονική εκείνη στιγμή το αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στα 
συμφέροντα της Γερμανίας και της μεγάλης Βρετανίας είχε ως αποτέλε
σμα την κήρυξη, έστω και ανεπίσημα ακόμα, του Δεύτερου παγκόσμιου 
πολέμου.

σε διάστημα δύο εβδομάδων το Βασιλικό Θέατρο ήταν έτοιμο να περιο
δεύσει σε δύο από τις ισχυρότερες αλλά και αντίπαλες χώρες της ευρώ
πης. οι καλλιτέχνες, με το σύνολο του καλλιτεχνικού επιτελείου του Βα
σιλικού Θεάτρου και τον Κωστή μπαστιά επικεφαλής, έφτασαν στο Λον
δίνο στις 8 ιουνίου 1939 και παρουσίασαν στο βρετανικό κοινό δύο έργα 
στα ελληνικά: Ηλέκτρα του σοφοκλή (Κέιμπριτζ 13 ιουνίου, οξφόρδη 
14 ιουνίου και Λονδίνο 15 και 21 ιουνίου) και Άμλετ του σαίξπηρ (Λονδί
νο 20 ιουνίου). Και στις τρεις αυτές πόλεις η υποδοχή που επιφύλαξαν το 
βρετανικό κοινό και ο τύπος στο Βασιλικό Θέατρο υπήρξε θριαμβευτική 
και μοναδική στην ιστορία του.

ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος βρισκόταν την εποχή αυτή, όπως θα 
δούμε παρακάτω, στη μεγάλη Βρετανία ως προσκεκλημένος του Βρε
τανικού συμβουλίου, δημοσίευσε τις εντυπώσεις του στην πρώτη σελίδα 
του φύλλου της 24ης ιουνίου 1939 της Καθημερινής, υπό τύπον επιστολής, 
με ημερομηνία 21 ιουνίου 1939, την ημέρα δηλαδή ακριβώς που το Βασι
λικό Θέατρο έδινε την τελευταία παράστασή του στο Λονδίνο. παραθέτω 
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εν συνεχεία τα κυριότερα σημεία της επιστολής, θεωρώ όμως στην περί
πτωση αυτή περιττό οποιοδήποτε εκ μέρους μου σχόλιο όσον αφορά το 
περιεχόμενό της, και αρκούμαι στην ακόλουθη παρατήρηση: αξιολογώ
ντας τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, οφείλουμε να αναγνωρίσου
με ότι η αριστοτεχνικά οργανωμένη προπαγάνδα τόσο της ελληνικής όσο 
και της βρετανικής πλευράς υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ό,τι 
αφορά την ενορχηστρωμένη εκμετάλλευση, και από τις δύο πλευρές, υψη
λών καλλιτεχνικών επιδόσεων, που τις έθεσε απροκάλυπτα στην υπηρε
σία προβολής του δικτατορικού καθεστώτος Γεωργίου Β´  μεταξά.

σύμφωνα με την επιστολή του Καζαντζάκη,

[…] ποτέ η Κατίνα παξινού δεν έπαιξε την «Ηλέκτρα» με τόσην 
συγκρατημένη ένταση, με τόση λιτότητα και δύναμη, χωρίς καμ
μιά  χειρονομία υπερβολική, χωρίς καμμιά μελοδραματική ασέβεια 
στο κλασικό κείμενο. Χλωμή, μαζεμένη, χωμένη στα φτωχικά ρού
χα, περπατούσε σαν λέαινα πληγωμένη, αργά και βίαια, μετουσίωσε 
την πραγματικότητα, το αριστοκρατικό θέατρο του Λονδίνου μετα
μορφώθηκε σε άγρια σπηλιά και ξαναβγήκαν πάλιν από τα πρωτόγο
να ελληνικά χώματα οι φοβερές συμφορές που επλάκωσαν το σπιτικό 
του Ατρείδη. […]

την ημέρα διαβάζαμε σε όλες τις μεγάλες αγγλικές εφημερίδες, 
που τόσο δύσκολα μοιράζουν τον έπαινο, μεγάλους τίτλους: «ο θρίαμ
βος των ελλήνων ηθοποιών στο Λονδίνο.» […]

την άλλη βραδειά η μάχη ήταν δυσκολώτερη. Δεν είχαμε πια εδώ 
να μας βοηθήση η γοητεία και το κύρος της αρχαίας τραγωδίας. Η 
 μάχη εδίδουνταν σε αγγλικό πια έδαφος και έπρεπε ο Έλληνας ηθο
ποιός να ενσαρκώσει ένα μεγάλον ηθικόν ήρωα της Αγγλίας, τον Αμλέ
το. εκοίταζα τον μινωτή στο καμαρίνι του να μακιγιέρνεται, να βάνη 
την ξανθή περούκα και η καρδιά μου σκιρτούσε με αγωνία. Δύσκολη η 
αποστολή του, μεγάλη η ευθύνη του.

Αντιπροσώπευε τη στιγμή αυτή, στην περιοχή αυτή του πνεύμα
τος, την ελλάδα. Άνοιξε η αυλαία. Δίπλα μου κάθουνταν ο κριτικός 
του «Νταί[ηλυ] τέλεγκραφ» με σφιγμένα τα χείλια, με μάτια στηλω
μένα στη σκηνή. […] Η μάχη προχωρούσε. σιωπή. μια στιγμή το αγ
γλικό ακροατήριο εδίστασε. Άλλη τούτη η ερμηνεία, θερμός ο τόνος 
της φωνής, βίαιες, ορμητικές, ασυνήθιστες για τους Άγγλους, οι κινή
σεις. Και ξαφνικά εστράφηκα δεξιά μου, χαρούμενος. ο κριτικός της 
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μεγάλης αγγλικής εφημερίδας ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Όλο το 
αυστηρό ακροατήριο εδαμάσθηκε. Και την άλλην ημέρα εδιάβαζα στο 
παγκόσμιο φύλλο με τους 760.000 αναγνώστες: «Από τους Αμλέτους 
που έχω έως τώρα ιδή να παίζουνται σε ξένη γλώσσα –και δεν είναι λί
γοι– τούτος είναι εκείνος που θα ζήση στη μνήμη μου».

Θα ήθελα να μην προσθέσω κανένα σχόλιο στις γραμμές τούτες. 
Αύριο φεύγουν οι Έλληνες ηθοποιοί από το Λονδίνο φορτωμένοι εγ
γλέζικες δάφνες. οι δύσκολες μάχες εδόθηκαν και εκερδήθηκαν από 
την ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες εδώ πανηγυρίζουν· μα περισσότερο απ’ 
όλους ο μεγάλος βαθύς φίλος της ελλάδος, ο σερ σίδνεϋ ουατερλώ. 

 (Καζαντζάκης 1939)

στις 22 ιουνίου 1939 το Βασιλικό Θέατρο αναχώρησε για τη Γερμανία 
και με τα ίδια έργα έδωσε παραστάσεις σε δύο πόλεις, στη φραγκφούρ
τη (Ηλέκτρα και Άμλετ) και στο Βερολίνο (Ηλέκτρα). Η γερμανική κοι
νή γνώμη και οι θεατρικοί κριτικοί του γερμανικού τύπου επιδοκίμασαν 
ανεπιφύλακτα και με ανεπανάληπτο στην ιστορία του εθνικού Θεάτρου 
τρόπο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των παραστάσεων αυτών.

πέρα, λοιπόν, από κάθε αμφιβολία, η περιοδεία εκείνη του Βασιλικού 
Θεάτρου στη μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, την εποχή της δεύτερης 
παγκόσμιας σύρραξης, αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία της 
επίσημης ελληνικής σκηνής από την ίδρυσή της το 1901 (ή, καλύτερα, το 
1932) έως σήμερα. το υψηλό επίπεδο του καλλιτεχνικού αποτελέσματος 
ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Ωστόσο, η περιοδεία αυτή του Βασιλι
κού Θεάτρου τον ιούνιο του 1939 στη μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία 
είχε και μια συγκλονιστική από πολιτική άποψη πτυχή, διότι πραγματο
ποιήθηκε κατά την έναρξη του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, με συνέ
πεια να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης πολιτικής εκμετάλλευσης από το 
δικτατορικό καθεστώς ενός μικρού ευρωπαϊκού κράτους, της ελλάδας, 
αλλά, εξίσου, και από τις δύο αντίπαλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της επο
χής, τη μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία – και στην περίπτωση αυτή 
κατεξοχήν από τη μεγάλη Βρετανία (Δημάδης 2002 και Δημάδης 2005, 
σ. 27 κ.ε.).

σε ό,τι αφορά την ελλάδα, ήδη από το 1936 και ενόψει του επικείμε
νου πολέμου, τόσο η μεγάλη Βρετανία όσο και το καθεστώς της Γερμα
νίας προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα και τη λογοτεχνία 
στην υπηρεσία των πολιτικών συμφερόντων τους, δηλαδή ως μέσο προ

288 ΚΩΝστΑΝτιΝοσ Α. ΔΗμΑΔΗσ



παγάνδας, να σφετεριστούν τη μορφωτική ζωή της χώρας και, ειδικότε
ρα, να διεισδύσουν στον καλλιτεχνικό χώρο και στους κύκλους της δια
νόησης (πρβλ. Fleischer 1998). στο πλαίσιο αυτό ο πρεσβευτής της με
γάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ο Sir Sidney Waterlow, ανακοινώνει, επί 
παραδείγματι, το 1937 την ίδρυση έδρας αγγλικής φιλολογίας στο πα
νεπιστήμιο Αθηνών, ενώ, στις αρχές του 1939, οι Γερμανοί απαντούν με 
την ίδρυση έδρας γερμανικής φιλολογίας στο ίδιο πανεπιστήμιο (Δημά
δης 2004α, σ. 23).

στο πεδίο αυτό του ανταγωνισμού με στόχο τον καλλιτεχνικό κόσμο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Βρετα
νικό συμβούλιο το 1939, να συνδυάσει την περιοδεία του Βασιλικού Θεά
τρου με μια παράλληλη επίσημη επίσκεψη του Νίκου Καζαντζάκη στη 
μεγάλη Βρετανία. πράγματι, το Βρετανικό συμβούλιο κάλεσε τον Κα
ζαντζάκη να δώσει μια σειρά διαλέξεων στο πανεπιστήμιο της οξφόρ
δης. Όπως και ο θίασος του Βασιλικού Θεάτρου, ο Καζαντζάκης φτάνει 
στη μεγάλη Βρετανία στις αρχές ιουνίου 1939.

πρόκειται για μια περαιτέρω επιδέξια κίνηση της βρετανικής προπα
γάνδας, αφού το σημαντικότερο αποτέλεσμα της παραμονής του Καζαν
τζάκη το 1939 στη μεγάλη Βρετανία υπήρξε η συγγραφή και δημοσίευ ση, 
λίγο πριν από την κατάληψη της ελλάδας από τα ναζιστικά στρατεύμα
τ α, του έργου Ταξιδεύοντας. Γ .́ Αγγλία (βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημ α: 
πα ράσχος 1939α). σύμφωνα με τον παντελή πρεβελάκη, το βιβλίο αυ
τό γράφτηκε στην Αίγινα τους πρώτους μήνες του 1940 ή, σύμφωνα με 
τη χρονολογική ένδειξη στη σελίδα 6 της δεύτερης έκδοσης (οι φίλοι του 
Βιβλίου 1945), το καλοκαίρι του 1940 (πρεβελάκης 1984, Καζαντζάκης 
19271941 και Καζαντζάκη 1983, σ. 440, 455, 460, 466).

το έργο Ταξιδεύοντας. Γ .́ Αγγλία αποτελεί έναν ύμνο στη φιλελεύθε
ρη παράδοση της βρετανικής κοινωνίας. ιδού η τελική αποτίμηση του 
 Καζαντζάκη:

[…] Και τώρα, ύστερα από τόση επιμονή, υπομονή κι αναζήτηση, βλέ
πουμε τέλος να περνάει, μέσα στον αγέρα της Αγγλίας, μπροστά από 
τα μάτια μας, η γαλάζια φτερούγα· και την αναγνωρίζουμε: είναι το 
αγαπημένο αιματωμένο, αθάνατο γαλάζιο πουλί που έχτισε, πρώτη 
φορά στον πλανήτη τούτον, τη φωλιά του στην ελλάδα: η ελευτερία.
 (Καζαντζάκης 1964, σ. 280)
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σε μια κατεξοχήν κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας, η βρετα
νική προπαγάνδα πέτυχε να αποσπάσει από τον Νίκο Καζαντζάκη ένα 
λογοτεχνικό κείμενο που εξυπηρετούσε τα ζωτικά συμφέροντα της με
γάλης Βρετανίας στη νοτιοανατολική ευρώπη. συγγραφέας του βιβλίου 
αυτού ήταν, την εποχή εκείνη, ο σημαντικότερος μαζί με τον Άγγελο σι
κελιανό έλληνας ποιητής.

Αν και ο ρόλος της μεγάλης Βρετανίας στην ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής και αμέσως μετά την αποχώρηση των εισβολέων είναι γνω
στός, η στάση της, ωστόσο, απέναντι στον Καζαντζάκη μετά το τέλος 
του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου παραμένει εν πολλοίς άγνωστη. 

Αναλυτικότερα, στις 25 μαρτίου του 1946 ανέβηκε στο εθνικό Θέα
τρο το έργο του Καζαντζάκη Καποδίστριας, ενώ το φθινόπωρο της ίδια ς 
χρονιάς εκδόθηκε στην Αθήνα το μυθιστόρημά του Αλέξης Ζορμπάς. επί
σης, τον μάιο του 1946 η Ένωση ελλήνων συγγραφέων είχε προτείνει 
τον  Νίκο Καζαντζάκη, μαζί με τον Άγγελο σικελιανό, για το βραβεί ο 
 Νό μπελ (πρεβελάκης 1984, σ. 546, σημείωση 5, 548551, 553). εξάλλο υ, 
ήδη το 1945 ο Καζαντζάκης γνώριζε ότι το Βρετανικό συμβούλιο είχε 
απο φασίσει να τον καλέσει εκ νέου στη μεγάλη Βρετανία. Η επίδοση 
όμως της επίσημης πρόσκλησης καθυστερούσε, λόγω της συμμετοχής 
του Καζαντζάκη στην κυβέρνηση σοφούλη. Η πολιτική δράση του την 
περίοδο εκείνη είχε διαρκέσει ενάμιση χρόνο.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Καζαντζάκη από την κυβερνητική 
θέση, τον ιανουάριο του 1946, το Βρετανικό συμβούλιο σπεύδει να τον 
καλέσει στη μεγάλη Βρετανία. πράγματι, στις 8 ιουνίου 1946 ο Καζαν
τζάκης φτάνει με πλοίο στο Λονδίνο. τη στιγμή εκείνη δεν φέρει πλέον 
κανένα πολιτικό αξίωμα (Καζαντζής 1963 και πρεβελάκης 1984, σ. 527 
και 531 κ.ε.). ο ελληνικός τύπος από την πλευρά του υπογράμμιζε με 
πανηγυρικό τρόπο ότι «το αγγλικό έθνος του τη χρωστούσε αυτήν την 
τιμή» για την υπηρεσία που προσέφερε στη μεγάλη Βρετανία με την έκ
δοση το 1941 του έργου του Ταξιδεύοντας. Γ .́ Αγγλία (βλ. Βιβλιογραφία/
παράρτημα: Κουκούλας 1946).

στις 30 ιουλίου 1946, με την οικονομική υποστήριξη του Βρετανικού 
συμβουλίου, εγκαθίσταται στο Κέιμπριτζ, όπου αρχίζει τη συγγραφή του 
μυθιστορήματος Ανήφορος. το έργο έμεινε στο σύνολό του αδημο σίευτο, 
μολονότι ορισμένες σελίδες ενσωματώθηκαν αργότερα στο Καπετάν Μι-
χάλης. εξάλλου, τον σεπτέμβριο του 1946, έναν περίπου χρόνο μετά τον 
βομβαρδισμό στη Χιροσίμα, ο Καζαντζάκης συντάσσει έκκληση, που την 
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απευθύνει από τις στήλες του περιοδικού Life and Letters στους διανοού
μενους όλου του κόσμου, με αίτημα να ιδρυθεί μια «Διεθνής του πνεύμα
τος». είχαν προηγηθεί συντονισμένες για το θέμα αυτό επαφές του με εκ
προσώπους της βρετανικής διανόησης (πρεβελάκης 1984, σ. 531).

εν τούτοις, τρεις περίπου μήνες μετά την άφιξη του Νίκου Καζαντζά
κη στη μεγάλη Βρετανία η κοινή γνώμη πληροφορούνταν κατάπληκτη 
ότι στο μεταξύ οι αρμόδιες βρετανικές αρχές είχαν απαιτήσει να εγκατα
λείψει ο έλληνας λογοτέχνης πάραυτα το βρετανικό έδαφος.

είναι γνωστό ότι την περίοδο του 1946 η μεγάλη Βρετανία καλ λιερ
γούσε συστηματικά τον διχασμό στην ελλάδα, με στόχο τον εμφύλιο 
σπαραγμό που ακολούθησε. σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσιογραφικές πλη
ροφορίες, το «παράπτωμα» του Καζαντζάκη ήταν ότι, ενόσω βρισκόταν 
στη μεγάλη Βρετανία και κατά παράβαση των συμφωνιών που προέβλε
πε η πρόσκληση, είχε προβεί σε πολιτικές δηλώσεις, οι οποίες ούτε ικανο
ποιούσαν ούτε έβρισκαν σύμφωνη τη βρετανική κυβέρνηση.

πιο συγκεκριμένα, ο Καζαντζάκης, σε ιδιωτική συνομιλία που είχε 
έπειτα από πρόσκληση με τον υφυπουργό εξωτερικών Hector MacNeil, 
ανέφερε ότι η δύναμη των αριστερών στην ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτε
ρη από 9,3% που έδιναν οι ξένοι παρατηρητές. επιπλέον, κατά τις πα
ραμονές του δημοψηφίσματος που διεξήχθη τότε στην ελλάδα, ο Καζαν
τζάκης απηύθυνε από τη μεγάλη Βρετανία προς τον ελληνικό λαό χαι
ρετισμό με πολιτικό περιεχόμενο. μετά τα δύο αυτά συμβάντα, ο Καζαν
τζάκης θεωρήθηκε από τις βρετανικές αρχές persona non grata και του 
ζητήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος 
λίγες μέρες αργότερα σε συνέντευξη που έδωσε στο παρίσι. το λυπηρό 
είναι ότι οι βρετανικές αρχές επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη βάναυ
ση συμπεριφορά τους, προσάπτοντας στον έλληνα συγγραφέα την κατη
γορία ότι παραβίασε τη συμφωνία που προέβλεπε ότι δεν πρέπει να προ
βεί σε καμιά πολιτική δήλωση, όσον καιρό θα παρέμενε ως προσκεκλη
μένος στη μεγάλη Βρετανία (βλ. Βιβλιογραφία/παράρτημα: Κουκούλας 
1946).

στις 28 σεπτεμβρίου 1946 ο Καζαντζάκης εγκαταλείπει το Λονδί
νο και εγκαθίσταται στο παρίσι μετά την πρόσκληση που έλαβε από τη 
γαλλική κυβέρνηση. στη Γαλλία θα δουλέψει σκληρά και κατά τα επόμε
να χρόνια θα δώσει ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο. Έναν περίπου χρόνο 
μετά την εγκατάστασή του στη Γαλλία, ο Albert Camus έγραφε σε ανέκ
δοτη επιστολή του στον Καζαντζάκη:
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Mardi (22.10.47)
Cher Monsieur,
Melissa est une très belle pièce, que j’ai lue avec une sorte de reconnais
sance. Il n’y a rien á y ajouter, ou retranchera. Et il faut la faire jouer sans 
tarder. Puisje vous voir cette semaine...? Je veux déjà vous dire ma grati
tude pour m’avoir fait lire cette superbe tragédie.
Votre dévoué
Albert Camus
(«τρίτη (22.10.1947) [σημειώνω ότι 22.10.1947 ήταν ημέρα τετάρ
τη.]
Αγαπητέ κύριε, η μέλισσα είναι ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο, το 
οποίο διάβασα με αίσθημα ευγνωμοσύνης. Δεν υπάρχει τίποτα που να 
χρειάζεται να προστεθεί, ή να αφαιρεθεί. Και πρέπει να το δώσετε να 
παιχτεί χωρίς καθυστέρηση. Θα μπορούσα να σας συναντήσω αυτή 
την εβδομάδα…; Ήδη από τώρα θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμο
σύνη μου, που μου δώσατε να διαβάσω αυτή τη θεσπέσια τραγωδία.
με την αφοσίωσή μου Αλμπέρ Καμύ»)

(Βλ. και τις δύο επιστολές του Καζαντζάκη στον πρεβελάκη με ημε
ρομηνία 12.12.1947 και 06.02.1948 αντίστοιχα: πρεβελάκης 1984, 
σ. 583587. επίσης: Καζαντζάκη 1983, σ. 546.)

στο εξής, μετά τις 28 σεπτεμβρίου 1946 και έως τον θάνατό του το 
1957, ο Καζαντζάκης θα αναγκαστεί να ζήσει μακριά από τη χώρα του, 
την εποχή που οι ελληνικές κυβερνήσεις του αφαίρεσαν ουσιαστικά το 
δια βατήριο, αρνούμενες να του το ανανεώσουν (πρεβελάκης 1984, σ. 551 
κ.ε.).

Θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω χωρίς καμιά περικοπή τη συνέντευξη 
που έδωσε ο Καζαντζάκης στον Βασίλη Γεωργίου, ανταποκριτή στο πα
ρίσι της εφημερίδας Ο Ρίζος της Δευτέρας και συνεργάτη την εποχή εκεί
νη (1946) του παραρτήματος του Βρετανικού συμβουλίου στην Αθήνα, 
με αφορμή την περιπέτειά του με τις βρετανικές αρχές. στη συνέντευξη 
αυτή, αν και μεσολαβεί η δημοσιογραφική γραφίδα του Βασίλη Γεωρ
γίου, αποτυπώνονται καθαρά οι πολιτικές σκέψεις ενός κατεξοχήν δια
κεκριμένου ποιητή, πεζογράφου και διανοούμενου στην ευρώπη του ει
κοστού αιώνα, λίγο πριν από την έναρξη του ελληνικού εμφύλιου πολέ
μου. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 1946, στην 
πρώτη σελίδα του φύλλου 9 της εφημερίδας Ο Ρίζος της Δευτέρας:
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ο κ. Καζαντζάκης αφηγείται την περιπέτειά του στην Αγγλία.
«Κανένας Έλληνας πατριώτης δε θα πουλούσε την ιδεολογία του
για ένα ταξίδι μελέτης»
του Β[ασίλη] Γεωργίου.

ο ανταποκριτής μας στο παρίσι Β. Γεωργίου πήρε από τον συγ
γραφέα και πρώην υπουργό κ. Νίκο Καζαντζάκη την παρακάτω συ
νέντευξη. ο κ. Καζαντζάκης είχε προσκληθεί από το Βρετανικό συμ
βούλιο στην Αγγλία. Γνώσθηκε όμως κατόπιν ότι εξαναγκάσθηκε να 
διακόψει την επίσκεψή του.
παρίσι. Δεκέμβριος.

με τον κ. Νίκο Καζαντζάκη, που ήρθε τελευταία στο παρίσι από 
την Αγγλία, είχαμε προχθές μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. ο Έλληνας 
λογοτέχνης και πρώην υπουργός στην περυσινή κυβέρνηση σοφούλη 
είναι πολύ γνωστός εδώ, όπως και στους διεθνείς πνευματικούς κύ
κλους, γι’ αυτό και η πολιορκία των δημοσιογράφων ήταν στενή. Αλλά 
εμείς οι δυο, σαν ξενιτεμένοι ρωμιοί, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσου
με ιδιαίτερα και εγκάρδια.

τον ερώτησα για τις εντυπώσεις του από την Αγγλία, τους λόγους 
που έφυγε από κει και τη στάση των Άγγλων απέναντί του.

– Όταν, μου απάντησε, με κάλεσε το Βρετανικό συμβούλιο ως λο
γοτέχνη να επισκεφθώ και να μελετήσω την μεταπολεμική Αγγλία, 
μου δηλώθηκε ότι κατά το διάστημα της παραμονής μου εκεί σύμφω
να με την καθιερωμένη αρχή, δε θα έπρεπε να αναμιχθώ στα πολιτικά 
πράγματα. εγώ δήλωσα ότι δεν επρόκειτο να παραβιάσω την καθιε
ρωμένη αυτή αρχή. Και πραγματικά σ’ όλο το διάστημα της παραμο
νής μου δεν έκαμα καμμιά ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί για 
πολιτική ανάμιξη.

– Δεν είχατε, τον ερώτησα, καμμιά και κανενός είδους πολιτική συ
νομιλία στην Αγγλία;

– Δυο γεγονότα που μεσολάβησαν, αν και είχαν πολιτικό χαρακτή
ρα, δεν ήταν όμως και παραβίαση της καθιερωμένης αρχής. το πρώ
το είναι η πρόσκληση που έκαμε ο υφυπουργός των εξωτερικών μακ 
Νηλ. ο Άγγλος υπουργός με παρακάλεσε να του εξηγήσω τις απόψει ς 
μου για την κατάσταση στην ελλάδα. του δήλωσα με πλήρη ειλικρί
νεια αυτό που επίστευα και πιστεύω, ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύ
ση στο ελληνικό πρόβλημα παρά ο σχηματισμός οικουμενικής Κυ
βέρνησης με τη συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος ελλάδας. 
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Ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να εφαρμόσει πολιτική κατευνασμού 
και συμφιλίωσης. με ρώτησε τότε ο μακ Νηλ ποια είναι κατά τη γνώ
μη μου η δύναμη του ΚΚε. Απάντησα: τουλάχιστον 30%. ο Άγγλος 
υπουργός το αμφισβήτησε και μου είπε ότι κατά δικές του πληροφο
ρίες, που στηρίζονται σε αντικειμενικές εκθέσεις, η δύναμη του ΚΚε. 
δεν είναι μεγαλύτερη από ένα 5%. Διαπίστωσα έτσι ότι οι εκτιμήσεις 
του κ. μακ Νηλ ήταν διαμετρικά αντίθετες με τις δικές μου.

– ποιο ήταν το δεύτερο γεγονός;
– το δεύτερο γεγονός ήταν ο χαιρετισμός που έστειλα στην ελλάδα 

κατά τις παραμονές του δημοψηφίσματος διά μέσου της «Ένωσης Δη
μοκρατίας για την ελλάδα», όπου τόνιζα ότι ο ελληνικός Λαός, ύστε
ρα από τη δοκιμασία του μεταξά και την ακόμη μεγαλύτερη δοκιμα
σία της Κατοχής, δε μπορεί να ανεχθεί να του επιβάλουν ένα νεοφασι
στικό καθεστώς.

– Ύστερα από τα δυο αυτά γεγονότα σάς έκαμαν παρατηρήσεις οι 
Άγγλοι;

– το Βρετανικό συμβούλιο μετά τη συνομιλία μου με τον μακ Νηλ 
με κάλεσε και με έκπληξή μου διαπίστωσα να μου ζητούν εξηγήσεις 
γιατί παραβίασα την υπόσχεση να μην αναμιχθώ στα πολιτικά πράγ
ματα. Απάντησα ότι καμμιά πράξη πολιτική δεν έκαμα αναπτύσσο
ντας τις ιδέες μου στο[ν] υφυπουργό των εξωτερικών ή στέλνοντας το 
χαιρετισμό μου στην ελλάδα. εδήλωσα ακόμη ότι η πρόσκληση του 
Βρετανικού συμβουλίου και η φιλοξενία μου στην Αγγλία δε μπορού
σε να σημαίνει ότι απαλλοτρίωσα τις ιδέες μου και τις αντιλήψεις μου 
κι’ όχι μόνο εγώ αλλά κανείς Έλληνας πατριώτης, κανείς ελεύθερος 
άνθρωπος δε μπορούσε να ανεχθεί παρόμοιο πράγμα, να πουλήσει δη
λαδή την ιδεολογία του για ένα ταξίδι μελέτης ή για οτιδήποτε άλλο.

– ποιες είναι οι άλλες εντυπώσεις σας από την Αγγλία;
– με χαρά μου διαπίστωσα ότι ο Αγγλικός λαός αγαπάει την ελ

λάδα και συγκινείται με τη σημερινή τραγική κατάσταση της χώρας 
μας. Η φιλοξενία σε μένα ήταν θερμή και είχε πολλές συγκινητικές εκ
δηλώσεις όχι μόνον από λαϊκά στρώματα αλλά και από αγγλικές προ
σωπικότητες. με τον Αγγλικό λαό είμαστε φίλοι. τα παράπονά μας 
στρέφονται εναντίον της επίσημης αγγλικής πολιτικής, που υποστη
ρίζει το νεοφασισμό. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει παρά η αποχώρηση 
του αγγλικού στρατού από την ελλάδα.
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συνοψίζω: Λίγες ημέρες πριν από την είσοδο του γερμανικού στρατού το 
1941 στην Αθήνα, η κυκλοφορία στην ελλάδα του έργου Ταξιδεύοντας. Γ .́ 
Αγγλία του Νίκου Καζαντζάκη υπήρξε, στο πεδίο της ευρωπαϊκής λογο
τεχνικής πράξης και παραγωγής, ένα πρότυπο πεζογραφικής εργασίας 
στην υπηρεσία της πολιτικής και πνευματικής ελευθερίας του ατόμου.

σε συνάρτηση με το γεγονός αυτό, το ζήτημα Νίκος Καζαντζάκης και 
ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (από την άποψη των κειμένων/ανταποκρί
σεων που δημοσιεύει κατά την περίοδο 1936/1937 στην Καθημερινή), η έκ
δοση κάτω από το δικτατορικό καθεστώς Γεωργίου Β´  μεταξά του Τα-
ξιδεύοντας. Α´. Ισπανία, όπως επίσης η σειρά των ταξιδιωτικών κειμέ νων 
του Καζαντζάκη με τον γενικό τίτλο «Ένα ταξίδι εις την πελοπόννη σον» 
του 1937 και η περιοδεία του Βασιλικού Θεάτρου τον ιούνιο του 1939 στη 
μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, αλλά και η στάση της βρετανικής κυ
βέρνησης απέναντι στον Καζαντζάκη το 1939 και το 1946 αντίστοιχα, 
απο τελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής εμπειρίας, κα
τά την ταραγμένη περίοδο των δεκαετιών 19301950, σχετικά με το πά
ντα επίκαιρο και συναρπαστικό στις περισσότερες περιπτώσεις θέμα των 
σχέσεων τέχνης και εξουσίας.

2002/2007
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[Έως το 1941 ο Καζαντζάκης είχε δημοσιεύσει τα εξής ταξιδιωτικά έργα:]

Ταξιδεύοντας. Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Αλεξάνδρεια: σεράπειον 1927.
Τι είδα στη Ρουσία, Αθήνα: στοχαστής 1928.
Ταξιδεύοντας. Α .́ Ισπανία, Αθήνα: πυρσός 1937. [το δεύτερο μέρος, «Βίβα λα 

μουέρτε! (Χυνόπωρο του 1936)», σ. 145236, είναι αφιερωμένο στον ισπα
νικό εμφύλιο πόλεμο.]

«Η σύγχρονος ελλάς [επίτιτλος] (Ένα ταξίδι εις την Πελοπόννησον) [γενικός 
τίτλος] [ακολουθεί κάθε φορά ο τίτλος που αφορά συγκεκριμένη περιοχή 
της πελοποννήσου] σειρά εντυπώσεων του απεσταλμένου της “Καθη
μερινής” κ. Ν. Καζαντζάκη», Η Καθημερινή, φύλλα: Κυριακή, 7.11.1937  
τετάρτη, 15.12.1937. [σε βιβλίο: Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας (Μο-
ριάς), Αθήνα: εκδόσεις ελένης Καζαντζάκη 1969. Νίκος Καζαντζάκης, 
Ταξιδεύοντας. Ιταλία - Αίγυπτος - Σινά - Ιερουσαλήμ - Κύπρος - Ο Μοριάς, 
Αθήνα: εκδόσεις Καζαντζάκη 2004.]

Ταξιδεύοντας. Β .́ Ιαπωνία-Κίνα, Αθήνα: πυρσός 1938.
Ταξιδεύοντας. Γ .́ Αγγλία, Αθήνα: πυρσός [μάρτιος] 1941.

Καζαντζάκης 1936:
Νίκος Καζαντζάκης, «ο φόβος και η πείνα», Η Καθημερινή, φύλλο της 

20.07.1936, σ. 3 και 4.
Καζαντζάκης 1939:

Ν. Καζαντζάκης, «εντυπώσεις από τας δύο παραστάσεις του Βασιλικού Θεά
τρου», Η Καθημερινή, φύλλο της 24.06.1939, σ. 1.

Καζαντζάκης 1946:
Β. Γεωργίου, «ο κ. Καζαντζάκης αφηγείται την περιπέτειά του στην Αγγλία», 

Ο Ρίζος της Δευτέρας, φύλλο της 16.12.1946, σ. 1.
Καζαντζάκης 1964:

Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας. Αγγλία, ε΄ έκδοση, Αθήνα: εκδόσεις ελ. Κα
ζαντζάκη.

Καζαντζής 1963:
Βασ. Καζαντζής, «τρία ανέκδοτα γράμματα του Ν. Καζαντζάκη», Νέα Εστία 74 

(15.07.1963), σ. 906907.
Καρβούνης 1936:

«επιφυλλίδες του “ριζοσπάστη” [επίτιτλος] ο φόβος, η πείνα και ένας χαμο
θεός τρίτου βαθμού [τίτλος] του συνεργάτη μας Ν. Καρβούνη», Ριζοσπάστης, 
φύλλο της 02.08.1936, σ. 5:
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 «εδώ και κάμποσες ημέρες εδημοσιεύθηκε στην φιλολογική σελίδα μια ς 
Δευτεριάτικης “Καθημερινής”, κάτου από τον υπέρτιτλο “το ‘πιστεύω’ 
ε νός συγγραφέως”, ένα άρθρο του συγγραφέα, ποιητή και μεταφραστή της 
“Θεία ς Κωμωδίας” του Δάντη – του κ. Νίκου Καζαντζάκη. Η “Καθημεριν ή” 
είχε στείλει στην Αίγινα κάποιο συνεργάτη της για να πάρει συνέντευξη με 
τον Καζαντζάκη, που ζει αποτραβηγμένος από τις πεζότητες της ζωής, πα
ρασταίνοντας τον “ερημίτη της Αίγινας”. Και επειδή ο “ερημίτης” κλπ. βρή
κε πως δεν είχαν αποδοθεί με απόλυτη ακρίβεια όσα είπε για τον ιταλικό φα
σισμό και το χιτλερικό εθνικοσοσιαλισμό, καταπιάστηκε με χαρτί και καλα
μάρι, να ξεκαθαρίσει ο ίδιος τις θεωρίες του.

Άπολλον αποτρόπαιε! –όπως έλεγαν οι αρχαίοι– τι ξεκαθάρισμα ιδεών 
μια φορά! Να τι χρησμοδοτεί ο “ερημίτης της Αίγινας” προς τους όχλους των 
δυστυχισμένων θνητών, που τους κυττάζει συγκαταβατικά από το ύψος του 
το πνευματικό, όπου αρμενίζει μετέωρος, όπως ο Κομφούκιος, που οι οπαδοί 
του πιστεύουνε πως αεροπλέει ανάμεσ’ από τον ουρανό κι’ από τη γη:

την σήμερον ημέραν –διαπιστώνει– “να σκέπτεσαι με αποχρώσεις θεω
ρείται θανάσιμο αμάρτημα κι’ απ’ τις δυο παρατάξεις –δεξιά κι’ αριστε
ρά– που αποτελούν τη συμπαγή, απλοϊκή και βελάζουσα μάζα του ‘σκε
πτομένου όχλου’. το ναι, ή το όχι είνε γι’ αυτούς οι δυο μονάχα επιτρεπόμε
νες απαντήσεις”. ο Καζαντζάκης προτιμάει να κυττάζει με μάτι “αθόλωτο 
κι’ από το μίσος κι’ από την αγάπη” την πραγματικότητα και να ομολογεί 
“την αρετή συνάμα και την ατιμία, το φως και το σκοτάδι που αποτελούν 
εδώ στη γη το κάθε ζωντανό, είτε άνθρωπος είνε, είτε ιδέα”. Αν ήτανε, λέει, 
άνθρωπος της ενέργειας, θα είχε ταχθεί φανατικά σε μια παράταξη – στην 
αριστερή, γιατί εκεί τον σπρώχνει η ιδιοσυγκρασία του, και θα ’ξερε πως 
το πρώτο σήμερα χρέος του δε θα ήταν να σκέπτεται, παρά να ενεργεί. Θα 
είχε ένα σύστημα απλό και βολικό και θα εύρισκεν απαντήσεις σ’ όλα τα 
φυσικά και τα μεταφυσικά ερωτήματα. Έτσι θα χαιρότανε κι’ αυτός όλα 
τα είδη της αμοιβής: “εύκολος ηρωισμός, φωτοστέφανος μαρτυρίου, κοι
νωνική αναγνώριση και απλοϊκή αυταρέσκεια της μύγας, που θαρρεί πως 
βοηθάει το κάρρο ν’ ανέβει τον ανήφορο”. Αυτός, όμως, στέκεται πιο ψηλά. 
Κρίνει “καθαρά και αμερόληπτα” τους ανθρώπους που δρουν. Κι’ από αυ
τή την υπερύψηλη αεροσκοπιά, βρίσκει πως τα έθνη σήμερα διαιρούνται 
σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στα έθνη της πείνας και στα έθνη του φόβου. 
τα πρώτα θέλουνε να επεκτείνουν γύρα τους όσο μπορούνε περισσότερο 
τη δύναμή τους, ν’ αρπάξουνε, να καταχτήσουνε, να φάνε. τα δεύτερα, να 
δια τηρήσουνε όσο μπορούνε περισσότερο και ανετώτερα ό,τι έχουνε κατα
χτήσει. το ίδιο συμβαίνει, βέβαια, και με τις κοινωνικές τάξεις. οι νεαροί, 
γεροί και ζωντανοί οργανισμοί πεινάνε, θέλουν τροφή. οι ωριμασμένοι ορ
γανισμοί, που έφαγαν και χόρτασαν, ένα μονάχα σκοπό έχουνε: να μην τους 
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πάρουν ό,τι κατέχουν. Και ο Καζαντζάκης ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο 
τη σκέψη του:

“Από τα μεγάλα έθνη σήμερα, η Γερμανία, η ιαπωνία, η ιταλία πνίγο
νται στα σύνορά τους, δεν έχουν πού ν’ απλωθούν, πεινάνε, μα η Γαλλία και 
η Αγγλία είνε παραχορτασμένες, μοιράστηκαν τον κόσμο και κυττάζουν με 
φόβο τους ακτήμονες και πεινασμένους λαούς”.

Για τούτο ο Καζαντζάκης, σαν ανώτερος υπερδιανοούμενος, αναγνωρί
ζει στη φασιστική την ιταλία το δικαίωμα που έχει ν’ απλωθεί στην Αβησ
συνία, “να ζήσει, να μη πνιγεί μέσα στα στενά σύνορα που δεν την χωρούν”. 
Και δεν φοβάται να τον πουν φασίστα:

“Γιατί να φοβηθώ; μήπως δεν με είπαν και κομμουνιστή; Και δεν μπορώ 
να είμαι ποτέ μήτε το ένα, μήτε το άλλο. Γιατί είμαι άνθρωπος ελεύθερος. 
Και είμαι ελεύθερος, γιατί δεν είμαι άνθρωπος ενεργείας, που να έχω ανά
γκη, για να δράσω, από δόγματα και βεβαιότητες και πρακτικούς συλλογι
σμούς”.

Διατηρώντας, λοιπόν, την ελευθερία του, κερδίζει τη μεγάλη χαρά πως 
 είνε νηφάλιος αυτός “ανάμεσα στους μεθυσμένους σύγχρονούς του”. Και, ενώ 
συχαίνεται τα δόγματα, ο υπερδιανοούμενος κ. Καζαντζάκης δογματίζει:

“ο φασισμός κι’ ο χιτλερισμός είνε φαινόμενα βαθειά, σημαντικώτατα, 
άξια του πιο μεγάλου σεβασμού και φόβου, γιατί πηγάζουν από βα θειές, 
ψυχικές συνάμα και οικονομικές ανάγκες του λαού, όπου εγεννήθηκαν. ο 
μουσσολίνι και ο Χίτλερ είνε δυο μεγάλοι πρωταθλητές, που συντελούν με 
τον τρόπο τον εδικό τους –όπως κι’ ο Λένιν ή ο Γκάντι με τον εδικό τους τρό
πο– να λυθεί το τρομακτικό παγκόσμιο δράμα που ζούμε... Ένας νους, που 
θα έβλεπε εντελώς απάνθρωπα την εποχή μας, θα εδικαίωνεν εξ ίσου όλους 
τους αγωνιζομένους... εγώ μάχομαι να διατηρήσω ακέραιη την κρίση μου 
και να κυττάζω τους αντίπαλους με σεβασμό. Κι’ όχι μονάχα με σεβασμό, 
παρά και με μια παράνομη, αλλόκοτη αγάπη. στην αρχή δεν ένοιωθα γιατί. 
τώρα νοιώθω. Γιατί μαντεύω τώρα (κι’ ολοένα αυτό γίνεται πεποίθηση μέσα 
μου) πως είμαστε κρυφοί συνεργάτες και μαχόμαστε για τον ίδιο σκοπό”.

Και επειδή ο κ. Νίκος Καζαντζάκης παρασταίνει από καιρό τον ημίθεο 
–ή το χαμοθεό– τελειώνει το άρθρο του με μια μυστηριακή αποκάλυψη:

“στον πρώτο βαθμό της μύησης καλό και κακό είνε αμείλικτοι εχθροί. 
στον δεύτερο βαθμό, καλό και κακό είνε συνεργάτες. στον τρίτο βαθμό, κα
λό και κακό είνε ένα”.

μυημένος, φαίνεται, στον τρίτο βαθμό κι’ ένας άλλος υπεράνθρωπος χα
μοθεός, εδώ και χιλιάδες χρόνια, εσυμπάθησε τόσο πολύ τους αντιπάλους 
του, που, ενώ είχε ξεκινήσει με πανστρατιά για να τους χτυπήσει, μόλις τους 
αντίκρυσε σταμάτησε λυπημένος, γιομάτος “παράνομη κι’ αλλόκοτη αγά
πη” γι’ αυτούς. Έτσι το ’χει των υπεράνθρωπων η μοίρα, φαίνεται, να βρί
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σκονται μπροστά σε διλήμματα που δεν είνε για τη “βελάζουσα μάζα των 
σκεπτομένων όχλων”. Όπως, λοιπόν, μας διηγείται η μαχαβαράτα Γιτά, το 
ιερό βιβλίο των ινδών, που το μετέφρασε από τα σανσκριτικά ο Αθηναίος 
Δημήτριος Γαλανός, που πήγε πριν από την ελληνική επανάσταση στις ιν
δίες και γίνηκε βραχμάνος ο ίδιος, ο ήρωας και ημίθεος Αρζούνας, άμα βρέ
θηκε αντίκρυ στους αντιπάλους του Βήσμα και Δρόνα (τον μουσσολίνι, σα 
να λέμε, και τον Χίτλερ της εποχής εκείνης), ένοιωσε κι’ εκείνος πως κι’ αυ
τοί ήτανε “κρυφοί συνεργάτες” του και πως “μαχότανε για τον ίδιο σκοπό”. 
Και –διηγιέται τώρα η Γιτά– “ρίψας το τόξον, άμα τω βέλει, εκάθησε επί του 
δίφρου, διατεταραγμένος την καρδίαν υπ’ αθυμίας”. ο συμβουλάτοράς του, 
ωστόσο, ο θείος Κρισνάς, τον μαλώνει:

“πόθεν, ω ουρζούνα, προσεγένετό σοι επί του πολέμου η αθυμία αύτη, η 
ζηλωτή μικροπρεπέσιν, η ούσα παράνομος, αθέμιτος και δυσφημίας πρόξε
νος; μη ποίει έργον αγενούς και ανάνδρου· επεί ουκ αρμόζει σοι· άφες την ευ
τελή αδράνειαν και έκλυσιν της καρδίας σου και ανάστα εις πόλεμον”.

ο Καζαντζάκης όμως –ο Αρζούνας δηλαδή– δεν μπορεί να θυμώσει. τους 
βλέπει τους αντιπάλους του με μάτι αθόλωτο από μίσος και διαμαρτύρεται 
παραπονιάρικα:

“πώς εγώ, ω Κρισνά, μαχόμενος βέλη βάλω κατά του Βήσμα και Δρόνα, 
αξίοιν όντοιν τιμής και θεραπείας;”

οι χαμοθεοί, που ξεκόβουν από την “απλοϊκή και βελάζουσα μάζα”, σαν 
τον Νίκο Καζαντζάκη, δεν θεωρούν “ως ανώτατο χρέος τους τη λεγόμενη 
κοινωνική ενέργεια”. περιφρονούνε, νηφάλιοι αυτοί, ανάμεσα στους μεθυ
σμένους σύγχρονούς τους, αυτό που είπε κάποιος ανθρωπάκος –Γκαίτε φαί
νεται πως τον λέγανε– ότι “εν αρχή εστίν η πρΑΞισ”. Άμα φτάσει κανείς 
στον τρίτο βαθμό της μύησης, ανασηκώνεται σαν πούπουλο σε μεγάλα ύψη 
φρέσκου αγέρα και από κει περιεργάζεται νηφάλια και “απάνθρωπα” όσα 
συμβαίνουν στη γη. Από κει βλέπει τις “ιδέες” να μάχονται, αυθύπαρχτες, 
στο κενό, σαν αιθέριες νυχτερίδες και κάπουκάπου να ξεκινάνε “αφ’ υψη
λού” για να κουρνιάσουν στα κεφάλια των θνητών.

Αυτά όλα τα χαζεύει “αφ’ υψηλοτέρου” ο υψηλότατος “ελεύθερος” χα
μοθεός. Αυτή είνε κι’ αν είνε δύσκολη και σημαντικώτατη δουλειά. Δεν είνε 
καθόλου βολική και διασκεδαστική, όπως ο ηρωισμός εκείνων που είνε άν
θρωποι της ενέργειας, μαχητές, που θυσιάζουνε τα πάντα για την επιτυχία 
του αγώνα τους, που σαπίζουνε στα μπουντρούμια, που αργολυώνουνε στα 
ξερονήσια του θανάτου.

σπουδαία λάχανα, μα την αλήθεια, αυτός ο αγώνας! τα πράγματα είνε 
απλά και ολοφάνερα: ετούτοι πεινάνε, οι άλλοι φοβούνται. Δίκηο έχουνε και 
οι πεινασμένοι, δίκηο και οι φοβισμένοι. στο τέλος, όλοι τους είνε κρυφοί 
συνεργάτες και ο σκοπός του καυγά τους είνε “να κουνηθεί λίγο η ψυχή του 
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ανθρώπου, να μένει όσο μπορεί πιο άγρυπνη, να τρέμει λίγο από το φόβο, ή 
να χυμάει άπληστη γύρω της, σπρωγμένη από την πείνα”. σαματάς να γί
νεται, δηλαδή, για να μπορούμε εμείς οι ημίθεοι, από την υψηλότατη αερο
σκοπιά μας, να χαιρόμαστε πως ανάμεσα στους μεθυσμένους απομένουμε 
νηφάλιοι.

ο καϋμένος ο μουσσολινάκος! ο δύστυχος ο Χιτλερούλης! μεγάλοι, πα
ραξηγημένοι πρωταθλητές, άξιοι μεγάλου σεβασμού, για το καλό της αν
θρωπότητας δουλεύουνε με τον τρόπο τους. Βουνό το δίκηο του μουσσολίνι 
που πήγε να εκπολιτίσει την Αβησσυνία, που πήγε να φάει, αφού η ιταλία εί
νε από τα μεγάλα έθνη της πείνας. ο Χίτλερ πάλι, που κόβει κεφάλια με το 
τσεκούρι για το καλό της ανθρωπότητας, τι αδικημένος ήρωας! Αλλά πού να 
νοιώσουν οι ανίδεοι αγράμματοι της βελάζουσας μάζας πως “δεν είν’ ένας, 
είνε εβδομήντα εκατομμύρια άνθρωποι που φωνάζουν από το λαρύγγι του με 
τη βραχνή, την ακατανίκητη φωνή της πρωτόγονης πείνας;”

Ωστόσο, ο υπεράνθρωπος, ή “απάνθρωπος” διανοούμενος κ. Αρζούνας 
Καζαντζάκης, ο ερημίτης της Αίγινας, παραδέχεται, άθελά του, ότι ζού
με ένα τρομαχτικό παγκόσμιο δράμα που θέλει μια λύση. Ανίκανος, όμως, 
να νοιώσει την ουσία του, ανήμπορος να καταλάβει πως δεν πρόκειται για 
σύγκρουση ιδεών αφηρημένων, παρά για σύγκρουση αντίθετων και ασυμ
βίβαστων συμφερόντων ταξικών, ανίκανος να αισθανθεί πως κάθε λογικός 
και ζωντανός σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί, παρά να πάρει θέση σ’ αυ
τή τη σύγκρουση, φαντάζεται πως μπορεί να ξεκόψει από την ανθρωπότη
τα που αγωνίζεται και να παρασταίνει τον υπερκριτικό του αγώνα της από 
τους πύργους της Νεφελοκοκκυγίας του. μας κάνει, ωστόσο, και μιαν αι
σθηματική εξομολόγηση: η ιδιοσυγκρασία του, λέει, τον σπρώχνει προς την 
αριστερή την παράταξη, αλλά μάχεται για να διατηρήσει ακέρια την κρίση 
του… σπολλάτη του. Αλλά η ιδιοσυγκρασία δεν παίζει κανένα ρόλο στους 
μεγάλους αγώνες. Για να σταθεί κανείς αγωνιστής στο πλευρό της εργαζό
μενης ανθρωπότητας, που μάχεται για την απολύτρωσή της από την εκ
μετάλλευση, χρειάζεται να έχει πεισθεί με το μυαλό του για την ανάγκη 
αυτού του αγώνα, για το δίκηο του. τα αντίπαλα στρατόπεδα δεν αποτε
λούνται από ανθρώπους χολερικής, λυμφατικής, αιματώδους ή άλλης ιδιο
συγκρασίας. μήτε ο αγώνας αυτός είνε μάχη ανάμεσα σε ιδιοσυγκρασίες. 
Αν ήταν έτσι, τα όπλα που θα ταιριάζανε, ω Αρζούνα, θα ’τανε τα βρωμι
ούχα, τα φωσφατούχα, οι βδέλλες και οι κοφτές βεντούζες. Η πραγματική 
πνευματική ιδιοσυγκρασία του κ. Νίκου Καζαντζάκη είνε ο υπερτροφικός 
εγωκεντρισμός. Αυτός μπορεί να τόνε κάνει υπεράξιο για τον τέταρτο βαθ
μό της μύησης, που σ’ αυτόν το καλό και το κακό και τα μυαλά του μυημέ
νου γίνονται μια υπερκόσμια σβουνιά για να την τσιμπολογάνε λιχούδικα οι 
αυθύπαρχτες ι δέες· αλλά ταυτόχρονα τον κάνει απόλυτα ανύπαρχτο για την 
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ανθρωπότητα. ποιος σκοτίζεται σήμερα, ανάμεσα στη μάζα εκείνων που 
αγωνίζονται σε τούτη τη χώρα για το ψωμί τους και για την ελευθεριά τους, 
για την ύπαρξη του κ. Νίκου ερημίτη της Αίγινας;

το κήρυγμά του, το “πιστεύω” του, ένανε μονάχα εσυγκίνησε: τον κ. 
στρ[ά]τ[η] μυριβήλη. ελεύθερος και αυτός, νηφάλιος κ’ η αφεντιά του, κα
ταφρονώντας όσους “εκλείσθηκαν οικειοθελώς μέσα στη μάντρα ενός συ
στήματος”, βγήκε σε μιαν άλλη πρωινή εφημερίδα να σεκοντάρει τον κ. Αρ
ζούνα Αιγινίτη. “ο καλλιτέχνης –λέει– δεν έχει πάρεδώσε με τις πλατειές 
και με τις στενές μάζες. είνε μόνος με το έργο του. ενώπιος ενωπίω. Όπως 
ο μωϋσής με το Θεό. οι μάζες έρχονται ύστερα – αν τους αρέσει. Αυτές απο
τελούν τη δικαίωση του καλλιτέχνου, αλλά εκ των υστέρων. Δεν υπήρχαν 
κατά τη δημιουργία του καλλιτεχνήματος”. Για τούτο οι τέτοιοι “καλλι
τέχνες” φαίνεται πως έχουνε το δικαίωμα και το προνόμιο να λημεριάζου
νε σταυροπόδι στην κορφή του Αραράτ της υπερκόσμιας αρλούμπας και να 
ονειρεύονται, σαν βαρεμένοι από χασίς, ότι βρισκόνταν εκεί “ενώπιοι ενω
πίω” με το έργο τους, πριν από το “γεννηθήτω” της δημιουργίας, που περι
γράφει η Αγία Γραφή. ποιος να ταράξει την αδειανή μακαριότητά τους;»

Κουκούλας 1946:
Λέων Κουκούλας, «Η περίπτωση Καζαντζάκη», Η Μάχη, φύλλο της 30.12. 

1946:
 «ο Ν. Καζαντζάκης, η άλλη πλάι στο σικελιανό πνευματική κορυφή του τό

που μας και του καιρού μας, επικός και δραματικός ποιητής αξιότατος και 
στοχαστής με παγκόσμια εποπτευτικότητα, πολύξερος και πολυταξιδευμέ
νος, είχε κληθή επίσημα πριν από λίγον καιρό να επισκεφθή την Αγγλία, φι
λοξενούμενος του Βρετανικού συμβουλίου. το αγγλικό έθνος του τη χρω
στούσε αυτήν την τιμή. πριν από λίγα χρόνια, ταξινομώντας τις ταξιδιωτι
κές εντυπώσεις του, ο Νίκος Καζαντζάκης είχε τυπώσει έναν ογκωδέστατο 
τόμο με τον τίτλο “Αγγλία”, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήριζε την πα
τρίδα του σαίξπηρ σαν το δεύτερο ύστερα από την ελλάδα λίκνο της ελευθε
ρίας. Δεν έχει βέβαια σήμερα καμιά θέση η κριτική ύστερα από τόσα χρόνια 
των αντιλήψεων του Νίκου Καζαντζάκη και η εξακρίβωση της βασιμότητάς 
τους […].

σήμερα κρίνεται η περίπτωση Καζαντζάκη ανεξάρτητα από κάθε δογ
ματική και θεωρητική τοποθέτηση. ο Καζαντζάκης είχε προσκληθή, κα
θώς είπαμε, στην Αγγλία από το Βρετανικό συμβούλιο σα φιλοξενούμενός 
του, μα καθώς αναγράφει τελευταία ο τύπος, αναγκάστηκε να εγκαταλεί
ψη το βρετανικό έδαφος σαν ανεπιθύμητος. Κι ο κόσμος αναρωτιέται τι τά
χα μεσολάβησε ώστε ο χτεσινός υμνητής της αγγλικής κουλτούρας να ανα
γκαστεί να φύγει άναυλα από τ’ ακρογιάλια της Αλβιονίας, όπου φτερούγι
ζε άλλοτε μεγαλόπρεπο το “γαλάζιο πουλί” της. Κ’ οι πληροφορίες που του 
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δί νονται για να δικαιολογήση την εύλογη περιέργειά του και να μην απορή 
είναι σχεδόν απίστευτες. τόσο απίστευτες που κανείς λογικός άνθρωπος δε 
θα τις δεχότανε, αν δεν έβλεπε το φως της δημοσιότητας μια συνέντευξη 
από το παρίσι του ίδιου του Καζαντζάκη που τις επιβεβαιώνει. ο Καζαν
τζάκης έγινε λοιπόν ανεπιθύμητος στην Αγγλία, επειδή διεδήλωσε στους 
ανθρώπους του φόρεϊν Όφις την ορθόδοξη δημοκρατική πίστη του κι ακό
μα επειδή όταν τον ρωτήσανε ποια είναι κατά τη γνώμη του η πραγματική 
δύναμη της αριστεράς στην ελλάδα, είχε την ειλικρίνεια να πη πως είναι 
πολύ μεγαλύτερη από το 9,3 των ξένων παρατηρητών. Ύστερα απ’ αυτό ο 
Κα ζαντζάκης θεωρήθηκε ανεπιθύμητος. μα επειδή το πράγμα ήταν κάπως 
χοντρό […] εφευρέθηκε η δικαιολογία της “καταστρατηγή σεως των συμπε
φωνημένων”. ο Καζαντζάκης είχε, λέει, αναλάβει την ρητήν υποχρέωση, 
όσον καιρό θα έμενε στην Αγγλία, να μη προβή σε δηλώσεις ή ενέργειες “πο
λιτικού χαρακτήρος”. επειδή λοιπόν η απάντησή του στο πολιτικό ερώτημα 
που του ετέθη δεν ήτανε “μεταφυσική” αλλά καθαρώς “πολιτική”, του υπο
δείξανε πως θα ’ταν προτιμότερο να εγκαταλείψη [την Αγγλία] […]».

 [επίσης, πρβλ. το πρωτοσέλιδο άρθρο στο φύλλο της 03.02.1947 της εβδομα
διαίας εφημερίδας Η Μάχη (που εξέδιδε το σοσιαλιστικό κόμμα ε.Λ.Δ.).]

μπαστιάς 1936:
Κωστής μπαστιάς, «Νίκος Καζαντζάκης, ο ερημίτης της Αιγίνης», Η Καθημε-

ρινή, φύλλο της 13.07.1936, σ. 3:
«Έξω από την Αίγινα, στα ξερά βράχια του κάβου, του στιλέτου της, εί

ναι κάμποσα μικρά αγροτικά σπίτια, σπαρμένα εδώ και κει. Από το πέλα
γο, καθώς ζυγώνει το πλοίο στον κάβο, βλέπει κανείς ένα μικρό κόκκινο σπι
τάκι. το ξεκαθαρίζει ο ταξειδιώτης μόλις το καράβι πιάσει το φανάρι της 
Λεούσας. είναι ένα ισόγειο κι’ ένα μοναχικό δωμάτιο για δεύτερο πάτωμα. 
εκεί κάθεται ο Νίκος Καζαντζάκης.

στο λιμάνι δεν χρειάζεται να ψάξη κανείς για να β[ρ]η αμαξά να τον οδη
γήση. Η περιοχή εκείνη πάνω στον κάβο έχει πάρει το όνομα του Καζαντζά
κη. τον καιρό που πήγε σ’ εκείνη την ερημιά ο συγγραφέας του “Νικηφόρου 
φωκά” κανένας χριστιανός δεν ξεχειμώνιαζεν εκεί. Λιγοστοί πηγαίνανε το 
καλοκαίρι. […]

ο Νίκος Καζαντζάκης ζη στην μοναξιά και για τούτο οι άνθρωποι της 
πολιτείας τον είπαν ασκητή. εγώ νομίζω πως οι περισσότεροι μιλούν για 
τον Καζαντζάκη δίχως να τον ξέρουν.

εξηγούν πρόχειρα και βιαστικά την διάθεσί του για τη μοναξιά και τον 
χαρακτηρίζουν ασκητή. Λαθεύονται όμως. Γιατί ποτέ ο Καζαντζάκης δεν 
έφυγε τα εγκόσμια. είναι πολύ του κόσμου τούτου, ανθρώπινος, πολύ αν
θρώπινος. Αν δεν ζη στην Αθήνα, μέσα στα πολύβοα σοκάκια του κέντρου, 
έζησε και ζη σ’ όσες χώρες έχουνε να του ιστορίσουνε παλαιά και νέα σπου
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δαία και ωραία πράματα. σήμερα στην Γερμανία, χθες στην ρωσσία, προ
χθές στην ισπανία, πέρσυ στην ιαπωνία, στην Κίνα, στην ινδία, στην ιτα
λία, σ’ όλο τον κόσμο, σ’ Ανατολή και Δύση. τα ταξείδια του θυμίζουνε το 
μάρκο πόλο, το Βενετσιάνο άρχοντα, που ταξείδεψε στις πιο παράξενες κι’ 
απόμακρες χώρες της γης. […]

φυσικό κοντράστο ύστερα από μια τέτοια αλαργινή περιδιάβαση είναι 
η μοναξιά και η βαθειά συλλογή, η πνευματική πειθαρχία πάνω στον κάβο. 
πού να συλλογιστή πιο ήρεμα τα όσα γνώρισε, πού να τακτοποιήσει τα όσα 
είδε, τα όσα σημείωσε, πού να βρη τόπο που να μπορή ο νους και η καρδιά να 
χωνέψουνε και ν’ αλλάξουνε σε πλάσματα ζωντανά, σε πλούσια πνευματική 
ζωή όλη την τροφή του κόσμου; Ανάμεσα ουρανού και πελάγου τραβιέται ο 
Καζαντζάκης, όχι για να ξεμακρύνει από τον κόσμο, αλλά για να τον σιμώση 
καλύτερα, ν’ αγγίξει τη βαθύτερη ουσία του, να μείνει σ’ έκ[σ]ταση μπροστά 
στην ομορφιά του, όλο θαυμασμό για τη σοφία του Θεού και το απλό νόημα 
της ζωή ς. με την γυναίκα του, την ελένη σαμίου, σύντροφο της ζωής και 
του έργου του, δουλεύει για τον άνθρωπο. ποιος λοιπόν βρίσκεται κοντήτε
ρα στον κόσμο απ’ αυτόν; Ζωή κι’ αγάπη στην μοναξιά δεν θα πη ασκητι
σμός. […]

Ασκητισμός λοιπόν δεν υπάρχει στον Καζαντζάκη. Υπάρχει όμως κά
τι άλλο: πνευματική αρετή. είναι πνευματικά ενάρετος. το βλέπει κανείς 
στο έργο του και στη ζωή του. επήγα στο μικρό του ερημητήριο μαζύ με 
τον ηθοποιό Αλέξη μινωτή. Και βρεθήκαμε μπροστά στο ποίημα της απλής 
 ζωής. Γιατί πουθενά δεν βρίσκει ο άνθρωπος τόσο ξαλάφρωμα της ζωής και 
του ανθρώπου από τα λογής λογής βάρη που του ’χει άσκοπα φορτώσει η 
κοινωνική ματαιοδοξία.

Ένα ξύλινο τραπέζι, από το πιο κοινό ξύλο και έξη ξύλινα σκαμνιά. Ένα 
ντιβάνι για ύπνο, και ένα ράφι με λίγα θυμήματα της Ανατολής. Ξυλάκια 
που τρώνε οι Κινέζοι. Δυο εικονίσματα στους τοίχους. τίποτε άλλο. Δίπλα 
η κάμαρη της ελένης σαμίου, απλή με ένα μόνο ντιβάνι κι’ απάνω στο μο
ναχικό δωμάτιο, το γραφείο του Καζαντζάκη με τα βιβλία του. ούτε λούσο 
ούτε φόρτος διακοσμητικός ούτε πρόσθετα πράματα. τα χρήσιμα μόνο. Όλα 
τ’ άλλα που γεμίζουνε τα σπίτια μας, που χαλούνε τη ζωή μας, έχουν λείψει. 
σε τι να χρειασθούν όμως εκεί μέσα που φυσάει ένας αγέρας ζωής, αγάπης, 
θαυμασμού για τη φύση και τα πλάσματά της. Και το πιο ασήμαντο πράμα 
εκεί μέσα αποκτά ομορφιά και ιερότητα. τι πλούσιο σπίτι μα την αλήθεια, 
στο φαλακρό εκείνο βράχο, ανάμεσα ουρανού και πελάγους! Νοιώθης ξαλα
φρωμένος, ήσυχος, με κέφι, αισιόδοξος για τη ζωή και για τον άνθρωπο.

Δεκαπέντε και είκοσι ώρες το ημερονύχτιο δουλεύει ο Καζαντζάκης. 
Και ύστερ’ από τη δουλειά, στα μάτια του αντιφεγγίζει η χαρά. Χαίρεται το 
μόχθο του.
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Ανοιχτό το παράθυρό του στο πέλαγο, του φέρνει το αδιάκοπο τραγού
δι των νερών μέρα και νύχτα, όταν φυσούν ανάλαφρα μαϊστράλια κι’ όταν ο 
πουνέντης αναταράζει τον κόρφο. μέρα και νύχτα. Καλοκαίρι και χειμώνα. 
Άνοιξη και φθιν[όπω]ρο.

είμαστε όλοι μαζεμένοι στο καμαράκι του: ο Καζαντζάκης, η ελένη 
σαμίου, η μαρίκα παπαϊωάννου, ο Αλέξης μινωτής κι’ εγώ. μιλάμε για 
τα νέα της ημέρας, για τη ρωσσία, για τη Γερμανία, για την ιταλία, για 
την Άπω Ανατολή. μέρη που τα ’χει γνωρίσει ο Καζαντζάκης. Λαούς που 
τους έχει σπουδάσει. συστήματα που τα ’χει κατανοήσει. Για τίποτα δεν μι
λά με καταφρόνια. Άνθρωπος που έζησε κι’ αγάπησε τη ρωσσία στέκεται 
σαν αδέκαστος κριτής μπροστά στο φασισμό. Λογαριάζει ικανόν άνθρωπο 
τον μουσσολίνι αλλά δυνατώτερον τον Χίτλερ. Βρίσκει κάτι προφητικό, κά
τι μεσιανικό, έναν βαθύτερο σκοπό στο Χίτλερ. ο σκοπός δίνει ζωή στο έργο 
του, πίστη στους οπαδούς του, εξαγνισμό στα μέσα του. τέτοιο σκοπό φυ
λετικό, θρησκευτικό δεν βλέπει στον ιταλικό φασισμό. Βλέπει όμως στους 
Γιαπωνέζους. σκοπό βαθύ και μυστικόν, όπως όλοι οι μεγάλοι σκοποί. Ξε
κίνημα θρησκευτικό, ρίζες απόκρυφες που θρέφουν κορμούς και απέραντες 
φυλλωσιές. Δεν επιτρέπεται στον πνευματικόν άνθρωπο του καιρού μας να 
προσπερνά φαινόμενα σαν την προσφορά των Γιαπωνέζων να μπουν στην 
αυτόματη τορπίλλη να σκοτωθούν για να γίνουν πειράματα. τέτοια αφοβία 
μπροστά στο θάνατο δεν είναι φαινόμενο τυχαίο, ασήμαντο ή ευκολοξήγητο. 
μόνον λαοί, φυλές μεγάλες που κινούνται με τη θέρμη του μυστικού σκοπού 
της μεγάλης αποστολής μπορούν ν’ αψηφούν το θάνατο. τ’ άλλα είναι λόγια, 
δικηγορισμοί, δημοσιογραφισμοί της αράδας.

στο τραπέζι του βλέπω τη νωπή συγκομιδή του, ατύπωτη, τεραστία σε 
όγκο –33.300 στίχους– την οδύσσεια. είναι η οδύσσεια του νέου ανθρώπου. 
Βλέπω την κλασσική μετάφρασί του της “Θείας κωμωδίας” του Δάντη, τα 
γαλλικά του ρωμάντζα, μερικούς σπανιόλους και νέγρους ποιητές. Βλέπω, 
κι’ ακούω… μα πώς να φτάση μια μοναχή μέρα για να γευτώ τους καρπούς, 
να χαρώ τις ομορφιές, να συλλάβω τον πλούτο αυτής της ζωής; είναι αδύνα
το. Δεν μπαίνω λοιπόν στο έργο. Θα του αφιερώσω άλλον καιρόν. μου φτάνει 
το κέρδος που παίρνει ο άνθρωπος όταν βλέπη έναν άνδρα σωστόν, να ζη κα
θώς αρμόζει στον πνευματικόν άνθρωπο. μακρυά από συμβιβασμούς, ασυ
νέπειες, πνευματικές προδοσίες, μα[κ]ρυά από την αγορά και σιμά στον με
γάλο κι’ άπειρο κόσμο. μου φτάνει και μου περσεύει.»

μυριβήλης 1936:
στράτης μυριβήλης, «ο Καλλιτέχνης και ο Κομμουνισμός», Εθνική, φύλλο της 

29.07.1936, σ. 3.
παράσχος 1939α:

Κλέων παράσχος, «Νίκος Καζαντζάκης, ο ερημίτης της Αίγινας», Ασύρματος, 
φύλλο της 25.06.1939.
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[στις 25 μαΐου 1939, λίγες μέρες πριν αναχωρήσει ο Καζαντζάκης για τη 
μεγάλη Βρετανία, ο Κλέων παράσχος τον επισκέφθηκε στην Αίγινα. στο 
σπίτι του ποιητή, που χτίστηκε με αρχιτεκτονικά σχέδια του Δούρα, είχε 
μια από τις πρώτες και, συνάμα, ενδιαφέρουσες συνομιλίες για τη γλώσσα 
και τη στιχουργική της Οδύσσειας, «για τον τρόπο που έγραψε το έπος του, 
για τον ήρωά του, τον οδυσσέα, για το φιλοσοφικό νόημα, τη γενική αντί
ληψη του κόσμου και της ζωής, που εκφράζει το ποίημά του». Ένα μήνα αρ
γότερα, στην εισαγωγή που προτάσσει ο Κλέων παράσχος στο κείμενο της 
συνέντευξης με τον Καζαντζάκη (δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 25.06.1939 
της εφημερίδας Ασύρματος) επισημαίνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:]

 «Λέει [ο Καζαντζάκης] ότι πηγαίνει εκεί [= στην Αγγλία] για να κά
νη διαλέξεις, αλλ’ εγώ πιστεύω ότι έφυγε γιατί αισθάνθηκε πάλι να τον 
σπρώχνη το ταξίδι, το πανίσχυρο ένστικτο της αποδημίας. Δεν έγραψε 
στον πρόλογο των ταξιδιών του στην ισπανία: “το ταξίδι κ’ η εξομολόγη
ση (κ’ η δημιουργία είναι η ανώτερη και πιστότερη μορφή της εξομολόγη
σης) στάθηκαν οι δυο μεγαλ[ύ]τερες χαρές της ζωής μου”; […] στην Αγ
γλία λογαριάζει να μείνη έξηεφτά μήνες ο Καζαντζάκης. Ύστερα, αφού δη 
– δίχως να χορτάση “καινούργια χώματα και θάλασσες κι’ ανθρώπους”, θα 
γυρίση πάλι στην αγαπημένη του Αίγινα, για να νοιώση εκεί να καταστα
λάζουν μέσα του “ήσυχα, τρικυμιστά, όπως θέλουν”, τα νέα πλούτη που 
θα ’χει σωρέψει. στην Αίγινα θα γίνη η μαγική αλχημεία που θα μεταβά
λη το σκόρπιο θησαυρό των εντυπώσεων σε ό,τι περισσότερο απ’ όλα αξί
ζει να ζήση: σε έργο καλλιτεχνικό. […] “Θα τη νοσταλγήσω, έλεγε στην 
κ. ειρήνη Δημητρακοπούλου και σ’ εμένα, την Αίγινα. Αισθάνομαι ότι δε 
θα μπορέσω να ζήσω μακρυά της πολύν καιρό.” Και πώς να μη τη νοσταλ
γήση; Η Αίγινα είναι η ιθάκη του, μια ιθάκη όπου σαν τον ήρωά του, τον 
οδυσσέα, δεν το παίρνει απόφαση να ριζώση παντοτινά ο Καζαντζάκης, 
μα όπου του πρέπει να γυρίζη κάθε τόσο και να περνά τον περισσότερό του 
καιρό. […]»
[πρβλ. «μια συνέντευξη του Καζαντζάκη», Νέα Εστία 57 (1955), σ. 545.]

παράσχος 1939β:
Κλέων παράσχος, [Βιβλιοκριτική του: Γιάννης Χατζίνης, Πρόσωπα και ψυχές], 

Ασύρματος, φύλλο της 09.07.1939, σ. 3 και 5.
πρεβελάκης 1984:

Τετρακόσια γράμματα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη. Και σαράντα άλλα αυτό
γραφα εκδιδόμενα με σχόλια, ένα σχεδίασμα εσωτερικής Βιογραφίας και 
τη Χρονογραφία του Βίου του Ν. Καζαντζάκη από τον π. πρεβελάκη, β´ έκ
δοση, Αθήνα: εκδόσεις ελένης Ν. Καζαντζάκη.

Ριζοσπάστης 01.06. – 04.08.1936:
[ενδεικτικά αναφέρω τα εξής επώνυμα άρθρα κατά χρονολογική σειρά:]
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«εικόνες απ’ τη μαδρίτη [επίτιτλος] Η ισπανία χωρίς θρύλους [τίτλος] του συγ
γραφέα πωλ Νιζάν [Paul Nizan]», Ριζοσπάστης 18.06.1936, σ. 2.

 «Δίνουμε σήμερα την πρώτη, από μια σειρά ανταποκρίσεων, του ειδικού απε
σταλμένου στην ισπανία, του πρακτορείου “ρούνα”, συγγραφέα πωλ Νιζάν. 
ο “ριζοσπάστης” θα δώσει όλη τη σειρά των θαυμαστών αυτών ανταποκρί
σεων, που, εκτός απ’ την καλλιτεχνική τους αξία, δίνουν και μια ζωντανή 
και πιστή εικόνα της σημερινής κατάστασης στην ισπανία.» [Paul Nizan, 
συγγραφέας και δημοσιογράφος (19051940).]

«εικόνες από τη μαδρίτη [επίτιτλος] Η ισπανία χωρίς θρύλους [τίτλος] του 
συγγραφέα πωλ Νιζάν [Paul Nizan]», Ριζοσπάστης 19.06.1936, σ. 2.

 «Δίνουμε σήμερα τη δεύτερη ανταπόκριση του ανταποκριτή της “ρούνα”, 
συγγραφέα πωλ Νιζάν, απ’ την ισπανία.»

«Για ένα δημοκρατικό στρατό στην ισπανία [τίτλος] του ειδικού απεσταλμένου 
της “ρούνας” στην ισπανία, συγγραφέα πωλ Νιζάν [Paul Nizan]», Ριζοσπά-
στης 08.07.1936, σ. 2.

«Από την αγωνιζόμενη ισπανία [επίτιτλος] Γιατί χύνει το αίμα του ο ηρωικός 
ισπανικός Λαός [τίτλος] οικονομία και οικονομική πολιτική [υπότιτλος] 
σει ρά άρθρων του σ. ε. Βάργκα [E. Varga]», Ριζοσπάστης 26.07.1936, σ. 2· 
28.07.1936, σ. 2· 31.07.1936, σ. 2· 02.08.1936, σ. 2· 04.08.1936, σ. 2.

«το φασιστικό πραξικόπημα στη Βαρκελώνη [τίτλος] (του έκτακτου ανταπο
κριτή του πραχτορείου “ρούνα” Γιωργκ σόρια [Jorg Soria])», Ριζοσπάστης 
26.07.1936, σ. 5.

 [ο Ριζοσπάστης πληροφορεί ότι απέστειλε τον συντάκτη της εφημερίδας Κ. 
τήνιο (= Κώστα Βιδάλη) στη Βαρκελώνη ως ανταποκριτή για τον ισπανικό 
εμφύλιο πόλεμο: Ριζοσπάστης 31.07.1936, σ. 1.]

«Από την ηρωική εποποιία του λαού της ισπανίας [επίτιτλος] το “Χάιμε πριμέ
ρο” ένα δεύτερο “ποτέμκιν” [πρώτος τίτλος] Ηρωικές μάχες στα βουνά της 
Γκουανταράμα [δεύτερος τίτλος]. οι βαρβαρότητες των Λεγεωνάριων και 
μαροκινών στη σεβίλλη [υπότιτλος]», Ριζοσπάστης 02.08.1936, σ. 3.

«ΒΑρΚεΛΩΝΑ, 27 του ιούλη. (του ειδικού απεσταλμένου του “ριζοσπάστη” 
στην ισπανία Κ. τήνιου [ψευδώνυμο του Κώστα Βιδάλη]).»

«Ανταπόκριση του αρχισυντάχτη της “ουμανιτέ” [L’Humanité] σ. Βα γιάν Κου
τυριέ [Valliant Couturier] απ’ τον Άγιο σεβαστιανό», Ριζοσπάστης 02.08. 
1936, σ. 3.

«Η Γκουανταράμα, το βουνό του θανάτου [τίτλος] (Ανταπόκριση του ιδιαίτερου 
απεσταλμένου του πραχτορείου “ρούνα”, Γιωργκ σόρια [Jorg Soria])», Ρι-
ζοσπάστης 02.08.1936, σ. 3.

[Αναδημοσίευση αρθρογραφίας της Πράγκερ Πρέσσε (Prager Presse) για τον 
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο.], Ριζοσπάστης 02.08.1936, σ. 3.

[Έκκληση του σοσιαλιστικού Κόμματος προς τον ελληνικό λαό υπέρ «των λαϊ
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κών ηρώων της ισπανίας». Υπογράφει η εκτελεστική επιτροπή: σ. σωμε
ρίτης, ι. πασσαλίδης, μ. Κομπής, Ν. Γιαννιός, Α. Ασημακόπουλος, Λ. Κα
λογερής.], Ριζοσπάστης 02.08.1936, σ. 3.

«προς τη σαραγόσα! [τίτλος] Ανταπόκριση του γνωστού στους αναγνώστες 
του “ριζοσπάστη” από προηγούμενες ανταποκρίσεις από την ισπανία Γάλ
λου συγγραφέα πωλ Νιζάν [Paul Nizan], ανταποκριτή της “ρούνα”», Ριζο-
σπάστης 04.08.1936, σ. 3.

«στο μέτωπο του Αγίου σεβαστιανού [τίτλος] Ανταπόκριση του αρχισυντάχτη 
της “ουμανιτέ” [L’Humanité] σ. Βαγιάν Κουτυριέ [Valliant Couturier] απ’ 
τον Άγιο σεβαστιανό», Ριζοσπάστης 04.08.1936, σ. 3.

τήνιος [Κώστας Βιδάλης] 1936:
Κ. τήνιος, «το “Χάιμε πριμέρο” ένα δεύτερο “ποτέμκιν”», Ριζοσπάστης 02.08. 

1936, σ. 3:
«ΒΑρΚεΛΩΝΑ, 27 του ιούλη. (του ειδικού απεσταλμένου του “ριζοσπά

στη” στην ισπανία Κ. τήνιου). – Έχουν περάσει δέκα ολόκληρες μέρες απ’ 
την πρώτη εκδήλωση του φασιστικού κινήματος και ο ενθουσιασμός του 
προλεταριάτου όχι μονάχα δεν έχει καθόλου λιγοστέψει, μα αντίθετα αυξά
νει κάθε μέρα και περισσότερο. Βλέπει τους αγώνες του να θριαμβεύουν και 
ατσαλώνεται η πίστη του στους οδηγούς του, στο Κομμουνιστικό κόμμα, 
που από καιρό προειδοποιούσε για τον κίνδυνο· εζητούσε τη δημοκρατικο
ποίηση του στρατού και την απομάκρυνση των γαλαζοαίματων α ξιωματι
κών, γυιων κομήτων και τσιφλικάδων. μα η κυβέρνηση, στην οποία δεν συμ
μετείχαν παρά τα μικροαστικά κόμματα της Δημοκρατικής Ένωσης, της 
Δημοκρατικής αριστεράς κλπ. (το Κομμουνιστικό, το σοσιαλιστικό κόμμα 
και οι αναρχοσυνδικαλιστές[,] αν και ανήκουν στο Λαϊκό μέτωπο, δεν συμ
μετέχουν στην κυβέρνηση)[,] δεν άκουσε τις υποδείξεις αυτές. Κι’ έτσι οι 
αξιωματικοί, σε συνεργασία με όλα τα στοιχεία της αντίδρασης, ξαπόλυ
σαν ενάντια στο λαό της ισπανίας τον εμφύλιο πόλεμο. μα και πάλι το Κομ
μουνιστικό κόμμα έσωσε τη Δημοκρατία. Έγκαιρα αντελήφθηκε τον κίνδυ
νο και μαζί με τους σοσιαλιστές και τους αναρχοσυνδικαλιστές, ξεσήκωσαν 
την εργατιά, που ομόφωνα άρπαξε τα όπλα και εμπόδισε τη μαύρη αντίδρα
ση να επικρατήσει.

Η κυβέρνηση είχε εμπιστοσύνη σε ωρισμένους στρατηγούς που τους νό
μιζε δημοκράτες και τους είχε τοποθετήσει στα πιο επίκαιρα κέντρα. ο αρ
χηγός των στρατιωτικών δυνάμεων της σαραγώσας, αυτός που αντιτάσ
σει σήμερα την πιο λυσσα[σ]μένη αντίσταση, θεωρούνταν δημοκρατικός. ο 
στρατηγός όμως με το ξέσπασμα του κινήματος τάχθηκε με το μέρος των 
φασιστών. σήμερα αυτός διατάζει και σκοτώνουν τους εργάτες.

Ένα άλλο παράδειγμα, πιο χτυπητό ακόμα, δείχνει την εγκληματική 
αδια φορία της κυβέρνησης. το πολεμικό ναυτικό θεωρούνταν δημοκρατικ ό. 
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Η κυβέρνηση είχε εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς. Όμως, όταν ήρθε η εί
δηση της στάσης, οι αξιωματικοί και ο κυβερνήτης του “Χάιμε πριμέρο”, 
που είνε το καλύτερο πολεμικό πλοίο της ισπανίας, αρνήθηκαν να υπακού
σουν στις διαταγές της κυβέρνησης. μα το πολεμικό αυτό –ένα δεύτερο 
“ποτέμκιν”– βρίσκεται σήμερα στα χέρια της κυβέρνησης και πολεμάει κα
τά των φασιστών. πώς έγινε αυτό;

το πρωί της Κυριακής, 18 του ιούλη, το πολεμικό βρίσκονταν στα νερά 
του Γιβραλτάρ. Η κυβέρνηση με τον ασύρματο ζήτησε να τεθεί το σκάφος 
στις διαταγές της. ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί αρνήθηκαν να υπακού
σουν. οι ναύτες, που είνε κληρωτοί εργάτες θάλασσας, με ταξική εργατική 
συνείδηση[,] και μερικοί δημοκρατικοί αξιωματικοί, διαδήλωσαν την πίστη 
τους στη Δημοκρατία. οι βασιλικοί αξιωματικοί πυροβόλησαν. Αλλά η απά
ντηση ήταν κεραυνοβόλα. ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος κι’ ένας ακόμα αξιω
ματικός, σκοτώθηκαν. Όσοι δεν δήλωσαν υποταγή φυλακίστηκαν. τη διοί
κηση ανέλαβε ένας υπαξιωματικός, που αμέσως ανάφερε:

“το πλήρωμα του καταδρομικού ‘Χάιμε πριμέρο’ είνε πάντα δημοκρατι
κό. ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και ένας αξιωματικός σκοτώθηκαν, γιατί 
δεν υπάκουσαν στις διαταγές της δημοκρατικής κυβέρνησης. περιμένουμε 
διαταγές”.

σε λίγο το πολεμικό βομβάρδιζε τη Θέουτα στο μαρόκο, που ήταν κέ
ντρο των στασιαστών. το καταδρομικό περιπολεί αδιάκοπα στη μεσόγειο 
για να μη περάσουν δυνάμεις απ’ το μαρόκο στην ισπανία και ενισχύσουν 
τους στασιαστές της σεβίλλης και της σαραγώσας. Η αποφασιστική αυ
τή στάση του πληρώματος είχε αντίκτυπο πάνω σ’ όλο το πολεμικό ναυτι
κό. Έτσι ο στόλος τάχτηκε αποφασιστικά υπέρ της κυβέρνησης. Αν οι ναύ
τες του “Χάιμε πριμέρο” δεν ακολουθούσαν το παράδειγμα των ναυτών του 
“ποτέμκιν”, ολόκληρο το πολεμικό ναυτικό θα βρίσκονταν στα χέρια των 
στασιαστών και η κατάσταση στην ισπανία θα ’ταν σήμερα πολύ διαφορε
τική. Η Βαρκελώνα θα απειλούνταν κάθε μέρα απ’ τα πυροβόλα των πολε
μικών και δεν θα μπορούσε να στείλει τους εργάτες στο μέτωπο της σα
ραγώσας για να πολεμήσουν κατά των φασιστών και οι μαροκινοί και όλα 
τα τμήματα της Λεγεώνας των Ξένων θα μπορούσαν να αποβιβαστούν στις 
ισπανικές ακτές.

Αν η κυβέρνηση Κιρόγα είχε πάρει έγκαιρα τα μέτρα της, σήμερα η ισπα
νία δεν θα κυλιούνταν στο αίμα. ο αρχηγός του κόμματος της “Ακ θιόν πο
πουλάρ” (σοσιαλιστικοχριστιανικού)[,] ένα απ’ τα πιο δεξιά κόμματα, προ
ανάγγειλε κατηγορηματικά το κίνημα που προετοιμαζότανε απ’ την ημέ ρα 
ακόμα των εκλογών του φλεβάρη. Όμως η κυβέρνηση Κιρόγα αδρανούσε. το 
Κομμουνιστικό κόμμα της ισπανίας και το Κομμουνιστικό κόμμα της Κα
ταλωνίας (και δω τα ίδια ανεπαρκή μέτρα πάρθηκαν) βλέποντας τον άμεσ ο 
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κίνδυνο, έρριξαν το σύνθημα του εξοπλισμού των εργατών, που δεν πραγμα
τοποιήθηκε. τα γεγονότα έδωκαν μια άμεση επιβεβαίωση και επικαιρότη
τα σ’ αυτό το σύνθημα, αλλά και το έδαφος είχε σύγχρονα προετοιμαστεί. 
Και ο εξοπλισμός των εργατών, έστω και αργά, πραγματοποιήθηκε. Χάρη 
σ’ αυτόν αποκρούστηκε ο φασισμός στην Καταλωνία και τη μαδρίτη. Αν ο 
εξοπλισμός των εργατών γίνονταν ενωρίτερα, η αντίδραση δεν θα αποτολ
μούσε το κίνημα. το σύνθημα αυτό και τα άλλα σωστά συνθήματα του κόμ
ματος, είνε εκείνα που έχουν δυναμώσει και ολοένα δυναμώνουν πιο πολύ τις 
δυνάμεις και την επιρροή του μέσα στο λαό.»

Χουρμούζιος 1937:
«“ισπανία” του κ. Νίκου Καζαντζάκη». Κριτικαί σημειώσεις του κ. Αιμ. Χ. [= 

Αιμίλιου Χουρμούζιου], Η Καθημερινή, φύλλο της 19.04.1937, σ. 3.
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