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Τάκης Καλμούχος, 1929

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

25 χρόνια αφοσίωσης στον Νίκο Καζαντζάκη

Την αφίσα σχεδίασε η Ellen Weijers-Gigourtaki

Εορτάζουμε εφέτος την 25η επέτειο από την ίδρυση της Εταιρείας 
μας. 25 χρόνια αφιλοκερδούς εργασίας στις πέντε ηπείρους για να 
προβάλουμε τη ζωή, το έργο και τη σκέψη του συγγραφέα μας! 
Πολλές εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία. 
Θα πραγματοποιηθούν και αρκετές άλλες. Θα βρείτε μια σύντο-
μη περιγραφή στο παρόν δελτίο, καθώς και στην ιστοσελίδα μας:  
www.amis-kazantzaki.gr

Σταχυολογούμε μερικές:
• Ελλάδα, Αθήνα (Μάιος), υπό την αιγίδα ου Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και Ηράκλειο (Οκτώβριος), Αρμενία (Μάιος), Νότια 
Κορέα (Μάιος), Ιαπωνία (Μάιος), Αργεντινή (Μάιος και Ιούνιος), 
Γκαμπόν (Ιούλιος), Μαλαισία και Σιγκαπούρη (Δεκέμβριος). 
• Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου Synthesis στα κινεζικά, 
κορεάτικα και ιαπωνικά. 
• Αδελφοποίηση στην Αλσατία (Γαλλία) του Μουσείου Νίκου Καζα-
ντζάκη με τον “Οίκο Albert Schweitzer” (Σεπτέμβριος).
• Έκθεση στο Ρέθυμνο (Κρήτη) έργων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν 
από τα βιβλία του Καζαντζάκη (Οκτώβριος).
• Σύνοδος στη Μελβούρνη της 13ης Παγκόσμιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της ΔΕΦΝΚ.
• Κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη για τις συναντήσεις του με τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Albert Schweitzer και τους επιζήσαντες 
από τα ναζιστικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Κρήτη (βλ. σ. 
2 του δελτίου).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Ο πρώτος διαγωνισμός που διοργάνωσε η Εταιρεία μας για «Γραπτά 
κείμενα» είχε μεγάλη απήχηση. Αποδεικνύεται έτσι ότι το έργο του 
μεγάλου συγγραφέα, ποιητή και στοχαστή εξακολουθεί να εμπνέει 
αρκετούς δημιουργούς. Στις 30 Απριλίου 2013 (τελευταία προθεσμία 
για ην υποβολή των κειμένων) είχαμε δεχτεί 42 συμμετοχές στα αγ-
γλικά, γαλλικά, ελληνικά και ισπανικά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(βλ. προηγούμενα τεύχη του Synthesis και την ιστοσελίδα μας), η 
Συντονιστική Επιτροπή επέλεξε δέκα από αυτές. Οι υπόλοιπες δεν 
έγιναν δεκτές για διάφορους λόγους: καλλιτεχνικές δημιουργίες (πρέ-
πει να υποβληθούν για τον επόμενο διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί 
ύστερα από τρία χρόνια), μικρά ποιήματα, σύντομες μαρτυρίες ή 
απλές εκθέσεις ιδεών...
Δημοσιεύουμε κατωτέρω τον κατάλογο των διαγωνιζομένων, τη 
σύνθεση της Επιτροπής κρίσεως, τα χρονικά όρια των εργασιών της 
και την ημερομηνία απονομής των βραβείων.

Επιστημονικά έργα
- Μαρία Χατζηαποστόλου, Το πρόσωπο του Χριστού στον Νίκο Καζα-
ντζάκη (μεταπτυχιακή διατριβή), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
- Χρίστος Σιδηρόπουλος, Εκείνος που πληγώσαμε (βιβλίο), Κατερίνη, 
Ελλάδα.

Λογοτεχνικά έργα
Στα αγγλικά
- Howard F. Dossor, NK, A Kazantzakian Montage, Μελβούρνη, 
Αυστραλία.
Στα γαλλικά
- Angélique Falatakis, L’œuvre de Nikos Kazantzaki : des idées encore 
actuelles ?, Γενεύη, Ελβετία.
Στα ελληνικά
- Μ. Α. Αντωνίου, Σπουδή  στην «Ασκητική», Παιανία Αττικής, 
Ελλάδα.
- Γιάννος Λαμπής, Για την Άνοιξη των Ανθρώπων, Λεμεσός, Κύ-
προς.
- Δημήτρης Μιμής, Δεν μπορώ σήμερα, θα ’ρθω αύριο, Ηράκλειο, 
Κρήτη.
- Ευγενία Τριανταφυλλίδου, Ποιητική συλλογή: ο κόσμος του ονείρου, 
Κερατσίνι, Ελλάδα.
- Θεόδωρος Ντόλατζας, Νίκος Καζαντζάκης, ο εραστής του λόγου και 
της τέχνης, ιατρικολογοτεχνική μελέτη, Ζωγράφου, Αθήνα.
Στα ισπανικά
-Marta Silvia Dios Sanz, La Miranda Oblicua, Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή

Σύνθεση της Επιτροπής 
- Αθηνά Βουγιούκα, φιλόλογος και συγγραφέας, Βούλα, Ελλάδα.
- Χαράλαμπος-Δημήτρης Γουνελάς, αναπληρωτής καθηγητής Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
- Helena Gonzalez Vaquerizo, πανεπιστημιακός, Μαδρίτη, Ισπανία. 
- Μαρίνα Γρηγοροπούλου, φιλόλογος, Αθήνα, Ελλάδα.
- Νίκος Μαθιουδάκης, διδάκτωρ γλωσσολογίας, Αθήνα, Ελλάδα 
(γραμματέας της Επιτροπής).
- Rozmi Pahlish, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Γενεύη, Ελβετία.
- Κόνστανς Ταγκοπούλου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
- Gilda Tentorio, φιλόλογος, Μιλάνο, Ιταλία.
- Christina Tsardikos, ιατρός, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή.

Αποτελέσματα
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις συμμετοχές κατά τους τρεις προσεχείς 
μήνες και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα στους διαγωνιζομένους 
στα τέλη Αυγούστου. Θα δημοσιευτούν στο δελτίο Synthesis, τεύχος 
32, Αύγουστος 2013.



Απονομή των βραβείων
Θα λάβει χώρα στις 20 Οκτωβρίου 2013 στην Αθήνα, κατά τη διάρ-
κεια ειδικής τελετής.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ «LE REGARD CRETOIS»

Μακέτα που σχεδίασε ο μεγάλος Ελβετός ζωγράφος Hans Erni

Είναι μία ετήσια επιθεώρηση που εκδίδεται από το 1990. Δημοσιεύεται 
στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και ισπανικά. Τα κείμενα του Νίκου 
Καζαντζάκη δημοσιεύονται και στις τέσσερις γλώσσες. Όσο για τις 
μελέτες, δημοσιεύονται στη γλώσσα που τις έγραψαν οι μελετητές, 
συνοδευόμενες από περίληψη στις τρεις άλλες γλώσσες. Το τεύχος 
αρ. 40 θα δημοσιευτεί στο τέλος του 2013. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Με τον Κωνσταντίνο Καβάφη (1863-1933)
Εορτάζουμε εφέτος την 150ή επέτειο από τη γέννηση και την 80ή 
επέτειο από το θάνατο του μεγάλου ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Ο 
Νίκος Καζαντζάκης τον συνάντησε στην Αλεξάνδρεια μεταξύ Δεκεμβρίου 
1926 και Ιανουαρίου 1927. Δημοσιεύουμε εδώ ένα απόσπασμα από την 
περιγραφή αυτής της συνάντησης, που περιλαμβάνεται στο ταξιδιωτικό: 
Ταξιδεύοντας, Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρος, Ο Μοριάς.
Η πιο εξαιρετική πνεματική φυσιογνωμία της Αιγύπτου είναι χωρίς 
άλλο ο ποιητής Καβάφης.
Στο μισόφωτο του αρχοντικού σπιτιού του προσπαθούσα να διακρίνω τη 
μορφή του... Μιλούμε για πλήθος πρόσωπα κι ιδέες, γελούμε, σωπαίνουμε, 
και πάλι αρχίζει, με κάποια προσπάθεια, η κουβέντα. Εγώ πολεμώ να 
κρύψω στο γέλιο τη συγκίνηση και τη χαρά μου. Να ένας άνθρωπος 
μπροστά μου, άρτιος, που τελεί τον άθλο της τέχνης με υπερηφάνια και 
σιωπή, αρχηγός ερημίτης, κι υποτάσσει την περιέργεια, τη φιλοδοξία και 
τη φιληδονία στον αυστηρό ρυθμό μιας επικούρειας ασκητικής...
Ξεχωρίζω στα σκοτεινά, πάνου στο ντιβάνι, τη φυσιογνωμία του –πότε 
όλο έκφραση μεφιστοφελική κι ειρωνεία και τα ωραία μαύρα μάτια του 
ξάφνου αστράφτουν μόλις πέσει απάνω τους μια μικρή αχτίδα από το 
φως των κεριών, και κάποτε πάλι γέρνει, όλο φινέτσα, παρακμή και 
κούραση. Η φωνή του είναι γεμάτη ακκισμούς και χρώμα –και χαίρουμαι 
με τέτοια φωνή να διατυπώνεται η πονηρή, όλο κοκεταρία, βαμμένη, 
στολισμένη γραία αμαρτωλή ψυχή του...
Ο εξωτερικά πρόχειρος μα σοφά μελετημένος στίχος του Καβάφη, η 
θεληματικά αλλοπρόσαλλη γλώσσα του, η απλοϊκή ρίμα του, είναι το μόνο 
σώμα που μπορούσε πιστά να περικαλύψει και να φανερώσει την ψυχή 
του. Σώμα και ψυχή στα τραγούδια του είναι ένα. Σπάνια στην ιστορία 
της φιλολογίας μας μια τέτοια ενότητα υπήρξε τόσο οργανικά τέλεια. 
Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη ενός πολιτισμού. Με διπλά, 
ξεθωριασμένα φύλλα, με μακρό ασθενικό κοτσάνι, δίχως σπόρο.
Τα μέλη μας θα συμμετάσχουν σε δύο εκδηλώσεις, το προσεχές 
φθινόπωρο, για τον Καζαντζάκη και τον Καβάφη:
- στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Νοέμβριο: διοργανώνεται από το Λύκειο 
Ελληνίδων, το Ινστιτούτο Αφρικανοελληνικών Μελετών, το Πανεπι-
στήμιο και τη ΔΕΦΝΚ.
- στη Μελβούρνη, La Trobe University, στις 22 και 23 Νοεμβρίου.

Με τον Albert Schweitzer (1875-1965)
Ο Νίκος Καζαντζάκης συναντήθηκε με τον Albert Schweitzer, το 
διάσημο γιατρό και ανθρωπιστή, στο Gunsbach (Αλσατία, Γαλλία), 
στις 11 Αυγούστου 1955. Να τι γράφει σχετικά στην Αναφορά στον 
Γκρέκο, την πνευματική του αυτοβιογραφία:
Ήμουν πολύ συγκινημένος το αυγουστιάτικο εκείνο μεσημέρι που είχα 
πάρει το δρομάκι του μικρούλικου χωριού του Gunsbach, μέσα στα 
δάση της Αλσατίας, και χτυπούσα την πόρτα του σύγχρονού μας Άγιου 
Φραγκίσκου. Άνοιξε ο ίδιος, μου ’δωκε το χέρι· βαθιά κι ήσυχη η 
φωνή του, και κάτω από τα χοντρά ψαρά μουστάκια του χαμογελούσε 
και με κοίταζε. Τέτοιους είχα δει γέρους πολεμιστές Κρητικούς, όλο 
καλοσύνη κι αδάμαστη θέληση.
Καλοπροαίρετη από τη μοίρα στάθηκε η στιγμή, κι οι καρδιές μας 
άνοιξαν· ως η νύχτα έμεινα μαζί του, και μιλούσαμε για το Χριστό, 
για τον Όμηρο, την Αφρική, για τους λεπρούς και για τον Μπαχ. Κατά 

το δειλινό, κινήσαμε για την εκκλησούλα του χωριού. –Να μη μιλούμε 
πια, μου ’πε στο δρόμο, και το τραχύ πρόσωπό του είχε περεχυθεί με 
βαθιά συγκίνηση. Πήγαινε να παίξει Μπαχ. Κάθισε στο αρμόνιο· ετούτη 
θαρρώ στάθηκε από τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου.
Ο Νίκος Καζαντζάκης αφιέρωσε το μυθιστόρημά του Ο Φτωχούλης 
του Θεού στον «Άγιο Φραγκίσκο του καιρού μας, τον Dr. Albert 
Schweitzer». Ας υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο μεγάλος ανθρωπιστής 
ήταν ένας από τους τελευταίους που τον επισκέφτηκαν στην κλινική 
του Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκάου όπου νοσηλευόταν.
Δύο εκδηλώσεις θα αναφέρονται σ’ αυτή τη φιλία: ένα συνέδριο στο 
Γκαμπόν και μία αδελφοποίηση στο Gunsbach.

Το διεθνές συνέδριο
Διοργανώνεται από τη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπίνων Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Omar Bongo στο Λαμπαρένε, από τις 8 έως τις 9 
Ιουλίου 2013, με θέμα Ο Albert Schweitzer: μία αφρικανική περιπέτεια 
(1913-2013). Είναι γνωστό ότι ο γιατρός, πάστορας και μουσικός 
ίδρυσε εκεί ένα νοσοκομείο για λεπρούς· εκεί βρίσκεται και ο τάφος 
του. Ο Γεώργιος Στασινάκης θα μιλήσει για τον Νίκο Καζαντζάκη και 
τον Albert Schweitzer: η συνάντηση.

Η αδελφοποίηση
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2013, θα γίνει αδελφοποίηση στο Gunsbach 
του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη  με τον «Οίκο Albert Schweitzer». 
Έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις για τους δύο ανθρωπιστές, καθώς 
και αναγνώσεις αποσπασμάτων των έργων τους. Το Μουσείο θα 
εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Στυλιανός 
Ματζαμπετάκης, που θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, και η δι-
ευθύντρια του Μουσείου Βαρβάρα Τσάκα. Ο σύλλογος Alsace-Crète  
και η ΔΕΦΝΚ θα συμπράξουν για την επιτυχία αυτής της σημαντικής 
εκδήλωσης. 

Με τους επιζώντες της ναζιστικής βαρβαρότητας  
στην Κρήτη (1945)

Διαπιστώνουμε τον τελευταίο καιρό την επανεμφάνιση ρατσιστικών και 
ξενόφοβων κινημάτων. Μετά τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί 
κατακτητές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει με τη μαύρη συμφορά. Δεν είναι έτσι, 
δυστυχώς. Νομίζουμε ότι χρειάζεται να υπενθυμίσουμε την αποστολή που 
είχε αναθέσει η Ελληνική Κυβέρνηση σε μία Επιτροπή αποτελούμενη 
από τον Νίκο Καζαντζάκη και τους καθηγητές Γιάννη Καλιτσουνάκη και 
Ι. Θ. Κακριδή. Αυτή η Επιτροπή επισκέφτηκε επί ενάμιση μήνα, από 
τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 1945, 72 μαρτυρικά χωριά και είχε 
την ευκαιρία να συναντήσει πολλούς επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες των 
ανήκουστων ωμοτήτων που διέπραξε ο γερμανικός στρατός σε βάρος 
του κρητικού λαού. Στο τέλος της περιοδείας της, η Επιτροπή συνέ-
ταξε έκθεση 100 σελίδων, συνοδευόμενη από φωτογραφίες, την οποία 
παρέδωσε, όπως όφειλε, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά η έκθεση 
αυτή εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τα αρχεία του Υπουργείου και δεν 
ξαναβρέθηκε ποτέ. Και θα είχε χαθεί για πάντα, αν ο Καζαντζάκης δεν 
είχε δώσει ένα αντίτυπο στο φίλο του Παντελή Πρεβελάκη, ο οποίος 
είχε την καλή ιδέα να την κρατήσει και να τη δωρίσει αργότερα στο 
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, στο Ηράκλειο. Εκεί την ανακάλυψε ο Δήμος 
Ηρακλείου το 1983 και τη δημοσίευσε όπως ήταν, μαζί με ένα πρόλογο 
του Δημάρχου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
που δεν πήρε πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Επιπλέον, η 
Γερμανία δεν επέστρεψε ποτέ ένα τεράστιο δάνειο που η φτωχή Ελλάδα 
αναγκάστηκε να δώσει στην πανίσχυρη τότε χώρα. 
Επισημαίνουμε ότι η Αθηνά Βουγιούκα έδωσε διάλεξη στη Βιάννο, 
ένα μαρτυρικό χωριό της Κρήτης, στις 18 Νοεμβρίου 2012, με θέμα 
Ο Νίκος Καζαντζάκης στην Κρήτη του μαρτυρίου. Το κείμενο αυτής 
της διάλεξης θα διανεμηθεί σε έναν άλλο τόπο μαρτυρίου, το Χαϊδάρι 
(κοντά στην Αθήνα), όπου θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση 
στις 18 Μαΐου 2013. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΦΝΚ
• Ελληνικό Τμήμα. Λόγω δυσλειτουργίας αυτού του Τμήματος, η 
Συντονιστική Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με το Καταστατικό, όρισε 
υπεύθυνο του Τμήματος τον Νίκο Μαθιουδάκη, διδάκτορα γλωσσολογίας 
με διατριβή πάνω στην Οδύσσεια του Καζαντζάκη και επιστημονικό 
συνεργάτη των Εκδόσεων Καζαντζάκη. Του ανατέθηκε η προετοιμασία 
της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 
Οκτωβρίου 2013 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τον 
διαβεβαιώνουμε ότι έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μας. Για περισσότερες 
πληροφορίες (υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφοφορία) 
γράψτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikosmathious@gmail.com



• Νέοι υπεύθυνοι. Τους συγχαίρουμε που δέχτηκαν να προωθήσουν, 
με τη βοήθεια της Συντονιστικής Επιτροπής, το έργο του Καζαντζάκη 
στις ακόλουθες χώρες/περιφέρειες: Αυστραλία (Περθ και Αδελαΐδα), 
Benin, Γκαμπόν, Γκάνα, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Σαν 
Φρανσίσκο), Ιαπωνία, Μαλαισία, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα, 
Νίγηρας και Σιγκαπούρη.  
• Τρίτη Τακτική Παγκόσμια Συνέλευση. Θα λάβει χώρα στη Μελ-
βούρνη, στις 15 Δεκεμβρίου 2013. Θα εκλέξει τη νέα Συντονιστική 
Επιτροπή, θα τροποποιήσει τον Κανονισμό, θα ορίσει τα επίτιμα μέλη 
και θα αποφασίσει για τις προτεραιότητες κατά τα προσεχή χρόνια. 
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του τοπικού Τμήματος Χρίστο Φίφη για τη 
βοήθειά του. Μπορείτε να του γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
Drymont9@gmail.com
Η παρούσα Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάσει στην Αθήνα στις 
20 Οκτωβρίου 2013 για να προετοιμάσει αυτή τη Συνέλευση και 
να καταρτίσει τον κατάλογο των υποψηφίων στη νέα Επιτροπή και 
των επίτιμων μελών. Διευκρινίζουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή 
δεν αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των μελών που 
θα ήθελαν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις της Αθήνας και της 
Μελβούρνης.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σημαντικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό  
της 25ης επετείου από την ίδρυση της ΔΕΦΝΚ

• Αθήνα, Ίδρυμα Ελληνισμού, 24 Μαΐου (είχε προγραμματιστεί 
αρχικά για τις 27 Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω θανάτου του ιδρυτή 
και Προέδρου του Ιδρύματος Λάζαρου Εφραίμογλου). Έχει τεθεί υπό 
την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
- Έκθεση για τη ΔΕΦΝΚ: χάρη στη Γιούλη Ιεραπετριτάκη, υπεύθυνο 
της τοπικής επιτροπής της ΔΕΦΝΚ, θα παρουσιαστεί πρώτα (από 16 
έως 19 Μαΐου) στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.
- Παρουσίαση Αναμνηστικού Λευκώματος, 1988-1913 από την Αθηνά 
Βουγιούκα και της Αλληλογραφίας του Νίκου Καζαντζάκη, Πρακτικά της 
Στρογγυλής Τράπεζας που διοργάνωσε η ΔΕΦΝΚ στις 15 Οκτωβρίου 2012 
στην Αθήνα, στη Γεννάδιο  Βιβλιοθήκη, με την ευκαιρία της έκδοσης του 
βιβλίου του Peter Bien “The selected letters of Nikos Kazantzakis”, 
Princeton University Press 2012, από την Κόνστανς Ταγκοπούλου. 
- Απότιση φόρου τιμής σε δύο ιδρυτικά μέλη της ΔΕΦΝΚ: στην 
Ελένη Καζαντζάκη, από τη Νίκη Σταύρου, διευθύντρια των εκδό-
σεων Καζαντζάκη, και στο Γιώργο Ανεμογιάννη, από τον Στυλιανό 
Ματζαμπετάκη.
- Παράδοση τιμητικών πλακετών στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη 
φίλη μας Κλεοπάτρα Πρίφτη, συγγραφέα, επίτιμο μέλος και δωρή-
τρια προς τη ΔΕΦΝΚ, στην Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων και στις 
Σχολές Δελασάλ.
Ευχαριστούμε από πριν τους υπεύθυνους του Ιδρύματος και όλους 
τους ομιλητές.
• Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου. Θα επαναληφθεί η ίδια εκδήλωση, με 
παράδοση τιμητικών πλακετών σε κρητικούς φορείς: Αρχιεπισκοπή, 
Δήμος Ηρακλείου, Μουσείο Καζαντζάκη και Περιφέρεια.
• Γενεύη, 23 Νοεμβρίου. Διάλεξη του ομοσπονδιακού βουλευτή 
Manuel Tornare, με θέμα Οι ιδέες του Καζαντζάκη και οι σχέσεις του 
με την Ελβετία. Η ηθοποιός Anne-Lise Fritsch θα διαβάσει αποσπά-
σματα έργων του μεγάλου Κρητικού. Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την 
αιγίδα του Πρέσβη της Ελλάδος στη Βέρνη.

Καλλιτέχνες που εμπνέονται από τον Καζαντζάκη
Η Επιτροπή Ρεθύμνου της ΔΕΦΝΚ, με επικεφαλής τον Αχιλλέα Ζιμε-
τάκη, διοργανώνει διαγωνισμό εικαστικών τεχνών μεταξύ των Κρητών 
καλλιτεχνών. Έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου 
και του Μουσείου Καζαντζάκη. Οι καλλιτέχνες πρέπει να εμπνευστούν 
από τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη και να παρουσιάσουν τις 
δημιουργίες τους μέχρι το τέλος Αυγούστου 2013. Τα έργα θα εκτεθούν 
τον Οκτώβριο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης σ’ αυτή την 
πόλη. Καλούμε τους φίλους μας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να 
προβάλουν αυτή τη σημαντική έκθεση. Σας παρακαλούμε να γράψετε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@coolholidays.gr

Άλλες εκδηλώσεις
- Αζερμπαϊτζάν, Μπακού: Το τοπικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ και οι φοιτη-
τές του Τμήματος Ελληνικών του Σλαβικού Πανεπιστημίου ετοιμάζουν 
μετάφραση στα αζέρικα του μυθιστορήματος του Καζαντζάκη Μέγας 
Αλέξανδρος. Θα την παρουσιάσουν το ερχόμενο φθινόπωρο. 
- Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, 14 Ιουνίου: Ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημό-

νων «Πτολεμαίος ο Α΄» και το τοπικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ με επικεφα-
λής τη φίλη μας Λιλίκα Θλιβίτου διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη 
στα 25 χρόνια της Εταιρείας και στη ζωή του Καζαντζάκη.
- Αλβανία, Τίρανα, Ιστορικό Εθνικό Μουσείο, 4 Απριλίου: Επιτυχημένη 
απότιση φόρου τιμής στον Καζαντζάκη. Ο Πρεσβευτής της Ελλάδος 
χαιρέτισε αυτή την εκδήλωση. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένα ντοκιμα-
ντέρ για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Κρητικού. Η ηθοποιός Ema 
Andrea διάβασε αποσπάσματα έργων του Καζαντζάκη και ακολούθησαν 
διαλέξεις των:   Maklena Nika, λέκτορος στο Πανεπιστήμιο Τιράνων, 
Προέδρου του Αλβανικού Τμήματος της Εταιρείας, με θέμα Ο ταξι-
δευτής Νίκος Καζαντζάκης, Nota Varfi, καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Τιράνων, με θέμα Σκέψεις πάνω στο έργο του Καζαντζάκη και Δρος 
Georgio Giakoumi, με θέμα Ο αγώνας του ανθρώπου με το Θεό για 
την ελευθερία. Η εκδήλωση έκλεισε με προβολή της ταινίας του Μι-
χάλη Κακογιάννη Zorba the Greek. Απευθύνουμε τα συγχαρητήριά 
μας στους διοργανωτές και τους ομιλητές.
- Αργεντινή, Μπουένος Άιρες, 17-30 Μαΐου και 4-7 Ιουνίου: Σεμινάρια 
της φιλολόγου και μέλους της Εταιρείας Marta Silvia Dios Sanz. Θα 
αναφερθει στη ζωή και την προσωπικότητα του Καζαντζάκη και θα 
αναλύσει τα έργα του Αναφορά στον Γκρέκο, Βίος και πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά και Ασκητική. Κατόπιν θα διαβάσει αποσπάσματα των έργων του 
και της αλληλογραφίας του με τη σύζυγό του Ελένη και τον Παντελή 
Πρεβελάκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον ελληνικό πολιτιστικό 
σύλλογο «Νόστος» και το τοπικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ. Chaco-Resistencia, 
Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, 23-24 Αυγούστου: στρογγυλή τράπεζα 
με θέμα την τραγωδία του Καζαντζάκη Χριστόφορος Κολόμβος. Μπουένος 
Άιρες, Καθολικό Πανεπιστήμιο, 24 Σεπτεμβρίου: διαλέξεις της Προέδρου 
του Τμήματος Αργεντινής της ΔΕΦΝΚ Χριστίνας Τσαρδίκου και του 
καθηγητή Raul Lavalle για τα 25 χρόνια της ΔΕΦΝΚ. Μπουένος Άιρες, 
5 Δεκεμβρίου: στρογγυλή τράπεζα για τις μελέτες του έργου του Καζα-
ντζάκη. Συγχαίρουμε τη Marta,τη Χριστίνα και τους άλλους ομιλητές 
και διοργανωτές για την προσφορά τους.
- Αρμενία, Εριβάν, 2 Μαΐου: το Αρμενικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ με 
Πρόεδρο τη Liza Karimyan και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού του Κρατικού Πανεπιστημίου “Brusov” προγραμματίζoυν, 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας, απότιση φόρου τιμής στον 
Καζαντζάκη. Με την ευκαιρία αυτή, ο Γεώργιος Στασινάκης θα δώσει 
διάλεξη, ενώ οι φοιτητές θα διαβάσουν αποσπάσματα έργων του 
μεγάλου Κρητικού.
- Αυστραλία. Πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις των μελών μας και 
των συμπαθούντων. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε. Ιδού 
μερικά παραδείγματα. Σίδνεϊ, 11 Μαΐου: διάλεξη του Βασίλη Αδράχτα 
με θέμα Η θρησκεία, φιλοσοφική πρωτοπορία του Νίκου Καζαντζάκη. 
Καμπέρα, 4 Ιουνίου: διάλεξη του Ηλία Ηλιάδη, μέλους της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, με θέμα Νίκος Καζαντζάκης: το έργο και οι ιδέες του.  
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ελληνική Λέσχη, σε συνεργασία με τη 
ΔΕΦΝΚ. Μελβούρνη, 29 Σεπτεμβρίου: διάλεξη του πανεπιστημιακού 
Γιάννη Γεωργίου, με θέμα Το θεατρικό έργο του Καζαντζάκη. Περθ: 
η εκπαιδευτικός Ευρυδίκη Πολίτη, τοπική υπεύθυνος της ΔΕΦΝΚ, 
θα διοργανώσει δύο παρεμβάσεις του Γεωργίου Στασινάκη: 8 Δε-
κεμβρίου, δημόσια συνεδρίαση και 9 Δεκεμβρίου, σε ένα ελληνικό 
σχολείο. Αδελαΐδα: η τοπική εκπρόσωπός μας Ιωάννα Τουλμουτζόγλου 
ετοιμάζει διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών του ελληνικού δευτεροβάθ-
μιου σχολείου. Στις αρχές Ιουλίου, θα προβληθεί η ταινία Zorba the 
Greek. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα γράψουν έκθεση ιδεών 
(στα ελληνικά ή στα αγγλικά) με βάση την ταινία. Τα αποτελέσματα 
θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο. Οι έπαινοι θα απονεμηθούν στις 11 
Δεκεμβρίου από τον Γεώργιο Στασινάκη.
- Αυστρία, Λιντς, Οκτώβριος: ο εκπρόσωπός μας Λάμπρος Μουστα-
κάκης προγραμματίζει εκδήλωση. 
- Βέλγιο, Βρυξέλες, 24 Σεπτεμβρίου: το Τμήμα προγραμματίζει εκδήλω-
ση με τη συμμετοχή της τέως συνεργάτιδας του Νίκου Καζαντζάκη στην 
ΟΥΝΕΣΚΟ Yvette Renoux-Herbert και της Αθηνάς Βουγιούκα. 
- Βραζιλία, Σάο Πάολο, 27 Απριλίου, 25 Μαΐου και 15 Ιουνίου: 
μελέτη του έργου του Καζαντζάκη. Συγχαίρουμε θερμά αυτό το 
δυναμικό Τμήμα.
- Βουλγαρία, Σόφια, 29 Απριλίου: διαλέξεις του Προέδρου του το-
πικού Τμήματος Hristo Kufov, με θέμα Οι βουλγαρικές μεταφράσεις 
των βιβλίων του Καζαντζάκη και της ποιήτριας Ekaterina Grigorova, 
μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής, με θέμα Τα 25 χρόνια της Εται-
ρείας και η προσφορά του Καζαντζάκη στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η 
εκδήλωση έκλεισε με προβολή της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη 
Zorba the Greek. Τη διοργάνωσαν η ΔΕΦΝΚ, το Ελληνικό Μορφωτικό 



Ίδρυμα και το Τμήμα νεοελληνικών σπουδών του Νέου Βουλγαρικού 
Πανεπιστημίου. 
- Γαλλία, Στρασβούργο, 28 Σεπτεμβρίου: η ελληνική κοινότητα και το 
Γαλλικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ θα αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο 
Κρητικό. Ομιλήτριες θα είναι η Yvette Renoux-Herbert και η Αθηνά 
Βουγιούκα. 
- Γεωργία, Τιφλίδα: Η Maia Kakashvili μετέφρασε το Χριστό ξανα-
σταυρώνεται. Η πανεπιστημιακός Svetlana Berikashvili, Πρόεδρος 
του τοπικού Τμήματος της ΔΕΦΝΚ, ετοιμάζει μία εισαγωγή στη 
μετάφραση.
- Γκαμπόν, Λιμπρεβίλ, Πανεπιστήμιο, 11 Ιουλίου: διάλεξη του Γεωργίου 
Στασινάκη με θέμα Ο Νίκος Καζαντζάκης και η Αφρική.
- Δημοκρατία της Τσεχίας, Μπόζι Νταρ, 8 Ιουνίου: επίσκεψη μελών και 
συμπαθούντων στην πόλη αυτή, όπου έζησε ο Νίκος Καζαντζάκης.
- Ελβετία, Γενεύη, 12 Σεπτεμβρίου: διάλεξη του Γεωργίου Στασινάκη, 
με θέμα Ο Καζαντζάκης και ο αραβικός κόσμος. Νοέμβριος: έχουν 
προγραμματιστεί πολλές εκδηλώσεις στο Λουγκάνο, τη Βασιλεία 
και τη Ζυρίχη.
- Ελλάδα, Αθήνα,24 Απριλίου: ύστερα από πρόσκληση του καθηγητή 
Αριστείδη Γιάπαλη, ο Γεώργιος Στασινάκης παρουσίασε στη Σχολή 
Ενόπλων Δυνάμεων Το έργο και τις ιδέες του Νίκου Καζαντζάκη. Ηρά-
κλειο, 23 Απριλίου: ομιλία της Σοφίας Κανάκη, υπεύθυνης της τοπικής 
επιτροπής της ΔΕΦΝΚ, στους μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου, με 
θέμα Ο Νίκος Καζαντζάκης: από τον 20ό αιώνα ως την αρχή του 21ου 
αιώνα. Ηράκλειο, 17 Μαΐου: διάλεξη της δικηγόρου Ειρήνης Βασιλάκη, 
υφηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Göttingen, 
με θέμα Ο Νίκος Καζαντζάκης, ως νομοθέτης της «Οδύσσειας». Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από την τοπική επιτροπή της ΔΕΦΝΚ και 
τις Εκδόσεις Καζαντζάκη. Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου: στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου, η τοπική υπεύθυνος της ΔΕΦΝΚ Γιούλη 
Ιεραπετριτάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά, διοργανώνει διαλέξεις 
της Αθηνάς Βουγιούκα, του Χαράλαμπου-Δημήτρη Γουνελά και της 
Λένας Αραμπατζίδου. Χανιά, 1η Ιουνίου: διάλεξη του ιατρού Julien 
Grivel, μέλους του Ελβετικού Τμήματος της Εταιρείας, με θέμα Οι 
λεπροί της Ελλάδος. Διοργανώνεται από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, τη 
ΔΕΦΝΚ, τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Αποφοίτων της 
Ελληνογαλλικής Σχολής. Αθήνα, 10 Ιουνίου: ύστερα από πρόσκληση 
της «Κίνησης Πολιτών Κολωνακίου», η Αθηνά Βουγιούκα θα μιλή-
σει για Το μυθιστορηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Αθήνα, 4-10 
Αυγούστου: στο πλαίσιο του 23ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, 
η πανεπιστημιακός Αγάθη Μαρκάτη θα μιλήσει με θέμα: Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται, Νίκος Καζαντζάκης. Η ανοιχτή και η κλειστή Ηθική 
ή λόγος περί του καλού και του κακού. Κράσι, 11 Αυγούστου: διαλέξεις 
της Γιούλης Ιεραπετριτάκη και του Γεωργίου Στασινάκη. Σίφνος, 13 
Αυγούστου: Ταξιδιωτικά του Νίκου Καζαντζάκη (Δήμος και ΔΕΦΝΚ). 
Στούπα, 18 Αυγούστου: Καζαντζάκης και Ζορμπάς, δύο ελεύθεροι άν-
θρωποι (Δήμος Δυτικής Μάνης και ΔΕΦΝΚ, με την υποστήριξη της 
Αντιπεριφέρειας Μεσσηνίας). 
- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Στάμφορντ (Κονέκτικατ): ο Πρό-
εδρος αυτού του Τμήματος Χρίστος Γαλανόπουλος συνεχίζει την 
προώθηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Έτσι, από τις 22 έως 
τις 28 Ιουνίου, 25 από τους μαθητές του ηλικίας από 15 έως 18 ετών 
θα επισκεφτούν την Κρήτη και ειδικότερα τον τάφο του συγγραφέα 
μας και το Μουσείο στους Βαρβάρους-Μυρτιά. Είναι η τρίτη φορά 
που ετοιμάζει τέτοιο ταξίδι με τους μαθητές και τους γονείς τους. 
Επισημαίνουμε ότι ο Χρίστος διδάσκει στο κολέγιό του για δωδέ-
κατη συνεχή χρονιά τον Αλέξη Ζορμπά. Σαν Φρανσίσκο: ο Θανάσης 
Μασκαλέρης, συγγραφέας και ιδρυτής του Κέντρου Νεοελληνικών 
Σπουδών “Έδρα Νίκου Καζαντζάκη” προγραμματίζει να δημιουργήσει 
σ’ αυτή την πόλη Τμήμα της ΔΕΦΝΚ.
- Ιαπωνία, Τόκιο, 14 Μαΐου: διάλεξη του Γεωργίου Στασινάκη, με 
θέμα Το έργο του Καζαντζάκη και οι σχέσεις του με την Ιαπωνία, και 
προβολή ντοκιμαντέρ του Μουσείου Καζαντζάκη. Την εκδήλωση 
διοργανώνουν το Ελληνοϊαπωνικό Κέντρο, η Japan-Greece Society 
και η ΔΕΦΝΚ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας.
- Ισπανία, Μαδρίτη, 8 Νοεμβρίου: το Πανεπιστήμιο, η Ελληνική 
Πρεσβεία και το Ισπανικό Τμήμα της ΔΕΦΝΚ ετοιμάζουν εκδήλωση 
για τα Ταξιδιωτικά του Καζαντζάκη.
- Ισραήλ, Τελ-Αβίβ, 24 Ιουλίου: διάλεξη για τον εμφύλιο πόλεμο στην 
Ελλάδα, με βάση το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη Οι Αδερφοφάδες, 
που έχει μεταφραστεί στα εβραϊκά από τον Yechiel Kimchi.
- Ιταλία, Μιλάνο, Νοέμβριος: βραδιά με θέμα Νίκος Καζαντζάκης, 
ταξιδευτής στη Μεσόγειο.

- Κίνα, Πεκίνο, Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νεοελληνικών, 
17 Μαΐου: διαλέξεις του Γεωργίου Στασινάκη και της καθηγήτριας 
νεοελληνικών  Έλενας Αβραμίδου, μορφωτικού ακόλουθου της Ελλη-
νικής Πρεσβείας και Προέδρου του Τμήματός μας, με θέμα Το έργο 
του Καζαντζάκη και τα ταξίδια του στην Κίνα. 
- Κόστα Ρίκα, Σαν Χοσέ, Οκτώβριος: η Θεοδώρα Τσίχλη, υπεύθυνος 
της ΔΕΦΝΚ σ’ αυτή τη χώρα, θα παρουσιάσει Τα ταξιδιωτικά του 
Καζαντζάκη.
- Κύπρος, Λεμεσός, 23 Οκτωβρίου: ύστερα από πρόσκληση της Τε-
κτονικής Στοάς, Ο Γεώργιος Στασινάκης θα δώσει διάλεξη, με θέμα 
Το έργο και η σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη.
- Λουξεμβούργο, 23 Σεπτεμβρίου: διαλέξεις της Yvette Renoux-Herbert 
και της Αθηνάς Βουγιούκα.
- Μαλαισία, Κουάλα-Λουμπούρ, 3 Δεκεμβρίου: διάλεξη του Γεωργίου 
Στασινάκη.
- Μεγάλη Βρετανία, Λονδίνο, Νοέμβριος: το Βρετανικό Τμήμα της 
ΔΕΦΝΚ θα διοργανώσει ένα λογοτεχνικό καφενείο, με θέμα Η επι-
καιρότητα του Καζαντζάκη. 
- Μεξικό, Πόλη του Μεξικού, 15 Ιουνίου: τα μέλη του Τμήματος, με 
Πρόεδρο την Elena Stamatiades de Almeida, θα συγκεντρωθούν για 
να διαβάσουν αποσπάσματα από τον Καπετάν Μιχάλη. Θα ακολου-
θήσει συζήτηση.
- Μολδαβία, Chisinau, 9 Σεπτεμβρίου: η Πρόεδρος του τοπικού 
Τμήματος Cristina Grossu-Chiriac θα διοργανώσει εκδήλωση για τα 
Ταξιδιωτικά του Καζαντζάκη.  
- Νότια Κορέα, Σεούλ, 11 Μαΐου: 5ο συνέδριο που διοργανώνουν 
ο Ελληνοκορεατικός Σύλλογος, το Τμήμα ελληνικών σπουδών του 
Πανεπιστημίου Hankuk Διεθνών Μελετών και το τοπικό Τμήμα της 
ΔΕΦΝΚ. Θα αφιερωθεί στα Ταξιδιωτικά του Καζαντζάκη. Δεκαπέντε 
συγγραφείς, ποιητές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί της λογοτεχνίας και ο 
ορθόδοξος μητροπολίτης Αμβρόσιος θα μιλήσουν για τα ταξίδια του 
στη Μεσόγειο, την Ισπανία, τη Ρωσία, την Αγγλία, την Πελοπόννησο, 
το Άγιον Όρος, το όρος Σινά, την Κίνα και την Ιαπωνία. Ο Γεώργιος 
Στασινάκης θα κάνει μια γενική εισαγωγή.
- Παλαιστίνη, Ραμάλα, Οκτώβριος: βραδιά αφιερωμένη στα Ταξιδιω-
τικά του Νίκου Καζαντζάκη.
- Περού, Λίμα, φθινόπωρο: η Σόνια Ραπτοπούλου-Βαβούλη θα διορ-
γανώσει εκδήλωση για τον Καζαντζάκη. 
- Σιγκαπούρη, 5 Δεκεμβρίου: διάλεξη ου Γεωργίου Στασινάκη.
- Σλοβενία, Λιουμπλιάνα, Οκτώβριος: διαλέξεις σε λύκεια από τις 
καθηγήτριες Jerja Kavcic και Βασιλεία Τσιγαρίδα, με θέμα Το μυθι-
στορηματικό έργο του Καζαντζάκη.
- Σουηδία, Στοκχόλμη, Νοέμβριος: ο Πρόεδρος του τοπικού Τμήματος 
της ΔΕΦΝΚ Φώντας Παγκαλιάς προγραμματίζει εκδήλωση για την 
25η επέτειο της Εταιρείας, κατά την οποία παράλληλα θα τιμηθεί ο 
Σουηδός μεταφραστής των έργων του Καζαντζάκη. 
- Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, 5 Ιουνίου: ο τοπικός υπεύθυνος της 
ΔΕΦΝΚ φιλόλογος Γιάννης Γιγουρτσής και ο Γεώργιος Στασινάκης 
θα μιλήσουν στη Μεγάλη του Γένους Σχολή για το έργο και τις ιδέες 
του Καζαντζάκη. Οι μαθητές θα διαβάσουν, στα ελληνικά και τα 
τουρκικά, αποσπάσματα της Ασκητικής, της Αναφοράς στον Γκρέκο 
και του Αλέξη Ζορμπά..

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
• Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2013: όπως κάθε χρόνο, με πρωτοβουλία 
της τοπικής επιτροπής της ΔΕΦΝΚ, θα τελεσθούν τρισάγια στους 
τάφους του Νίκου Καζαντζάκη, της Ελένης Καζαντζάκη, του Γιώργου 
Ανεμογιάννη και της Τιτίκας Σακλαμπάνη.
• Πεκίνο. Πληροφορηθήκαμε με θλίψη μας το θάνατο του Yang 
Guansheng, τέως πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, ο οποίος δίδασκε 
στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου 
και είχε γράψει μελέτες για τη ελληνική μυθολογία, καθώς και για 
τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Κινέζους. Ήταν μέλος 
του τοπικού Τμήματος της ΔΕΦΝΚ. Απευθύνουμε στους συγγενείς 
του τα θερμά μας συλλυπητήρια. 
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