Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι ΚΟ Δ Ε ΛΤ Ι Ο

Σκίτσο Τάκη Καλμούχου, 1929

Η αγωνία μου έγκειται σε τούτο: ακατάπαυτα ν’ αγωνίζομαι της θέσης τούτης και της αντίθεσης να βρω τη Σύνθεση. Νίκος Καζαντζάκης, Αίγινα, 12/2/1944
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Στο προηγούμενο τεύχος αρ. 40 (Απρίλιος 2016), είχαμε
αναγγείλει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε αποδεκτό το
κοινό αίτημα της ΔΕΦΝΚ, των Εκδόσεων Καζαντζάκη και
του Μουσείου Καζαντζάκη να ανακηρυχθεί το 2017 «Έτος
Καζαντζάκη». Ήταν μεγάλη ικανοποίηση για τους θαυμαστές
του μεγάλου Κρητικού. Οι φίλοι μας στις πέντε ηπείρους
άρχισαν ήδη να προετοιμάζουν, σε συνεργασία με δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς, μια σειρά από εκδηλώσεις.

• Ευρώπη: Αλβανία (Τίρανα), Αυστρία (Γκρατς), Γαλλία
(Νίκαια, Μπορντό, Στρασβούργο), Δανία (Κοπεγχάγη), Ισπανία
(Μαδρίτη), Λουξεμβούργο, Πορτογαλία (Λισαβόνα).
• Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία (Ουέλινγκτον και Όκλαντ).
Οι εκδηλώσεις από Ιανουάριο έως Μάιο 2017
Ιανουάριος
Γαλλία: Μασσαλία, Αντίμπ, Κόρτε, Μπάστια, Νίκαια.
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Λος Άντζελες.
Κούβα: Αβάνα, Σαντιάγο.
Φεβρουάριος
Ακτή Ελεφαντοστού: Αμπιτζάν.
Ελλάδα: Αθήνα (Γαλλικό Ινστιτούτο), Μεσολόγγι, Πρέβεζα,
Αγρίνιο, Ρόδος, Σκιάθος, Σαντορίνη, Βριλήσσια.
Μπουρκίνα Φάσο: Ουαγκαντουγκού.
Τυνησία: Τύνιδα.
Μάρτιος
Γαλλία: Γκρενόμπλ.
Γερμανία: Μόναχο.
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Νέα Υόρκη.
Καναδάς: Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Βανκούβερ.
Μεξικό: Πόλη του Μεξικού.
Παναμάς: Πόλη του Παναμά.
Απρίλιος
Αργεντινή: Μπουένος Άιρες.
Ελβετία: Ζυρίχη.
Ιταλία: Τεργέστη, Παλέρμο.
Ουζμπεκιστάν: Τασκένδη, Μπουχάρα.
Ουκρανία: Μαριούπολη.
Ρωσία: Μόσχα.
Σλοβενία: Καπόρ.
Μάιος
Αζερμπαϊτζάν: Μπακού.
Αρμενία: Εριβάν.
Βουλγαρία: Πλόβντιβ.
Ελλάδα: Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη,
Καβάλα, Θάσος, Καταφύγι Κοζάνης.
Ιταλία: Μιλάνο.
Μεξικό: Πόλη του Μεξικού.

Την αφίσα σχεδίασε η φίλη μας Ellen Weijer-Γιγουρτάκη,
γραφίστρια από το Ηράκλειο. Την ευχαριστούμε.
Ένας πρώτος κατάλογος των εκδηλώσεων σε 68 χώρες και 99
πόλεις είχε δημοσιευτεί στο προηγούμενο τεύχος του Synthesis.
Προστέθηκαν εν τω μεταξύ και άλλες χώρες και πόλεις, ως εξής:
• Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Λος Άντζελες),
Καναδάς (Βανκούβερ), Παναμάς (Πόλη του Παναμά).
• Ασία: Αζερμπαϊτζάν (Μπακού), Αρμενία (Εριβάν), Βιετνάμ
(Ανόι), Κίνα (Σαγκάη), Ουζμπεκιστάν (Μπουχάρα, Τασκένδη).
• Αφρική: Ακτή Ελεφαντοστού (Αμπιτζάν), Κονγκό (Κινσάσα),
Κονγκό (Μπραζαβίλ).

Για να πάρετε πληροφορίες για τις ημερομηνίες αυτών των
εκδηλώσεων και για οποιαδήποτε μεταβολή, σας παρακαλούμε
να γράψετε στη ΔΕΦΝΚ, Case postale 2714, 1211 Genève 2
dépôt, Switzerland ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΦΝΚ:
siankcdc@gmail.com
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
Το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού αφορά στις «καλλιτεχνικές
δημιουργίες» (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ, μουσική, θέατρο…). Τελευταία προθεσμία
αποστολής των έργων: τέλος Απριλίου 2017.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στους επιτυχόντες στην Αθήνα
τον Οκτώβριο 2017 κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής.

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ | ΤΗΕ CRETAN GLANCE |
LA MIRADA CRETENSE

Περιεχόμενα του τεύχους 43 – Δεκέμβριος 2016
Προλεγόμενα
- Από τη Συντονιστική Επιτροπή
Ντοκουμέντο
- 2017: «Έτος Καζαντζάκη», αφίσα των 60 χρόνων από το
θάνατό του.
Ανέκδοτα κείμενα του Καζαντζάκη
- Επιστολές για τον τεκτονισμό.
- Σχέδιο επιστολής προς την Πριγκίπισσα Μαρία Βοναπάρτη.
Μελέτες και έρευνες
- Αθηνά Βουγιούκα:
Η μορφή του πρόσφυγα στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη
«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (στα γαλλικά).
- Νίκος Χρυσός:
Νίκος Καζαντζάκης-Λευτέρης Αλεξίου, ομοιότητες και διαφορές.
- Θανάσης Μασκαλέρης:
The Terrestrial Gospel of Nikos Kazantzakis – Will the Humans
be Saviors of the Earth?
- Jotamario Arbelaez:
Kazantzakis y el Nadaismo.
Βιβλία: έργα του Νίκου Καζαντζάκη, επανεκδόσεις, μεταφράσεις, μελέτες.
Καλλιτεχνικές δημιουργίες.
Ευρετήριο του Regard crétois (1990-2014)
Είναι σημαντικότατο εργαλείο για τη βαθύτερη γνώση του
έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Για να το παραγγείλετε (στα
ελληνικά ή γαλλικά), σας παρακαλούμε να γράψετε στη
ΔΕΦΝΚ, Case postale 2714, 1211 Genève 2 dépôt, Suisse, ή
στο e-mail siankcdc@gmail.com
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Κείμενο για την Αφρική
Μια βροχερή Κυριακή, σ’ ένα Μουσείο [πρόκειται για το εθνογραφικό Μουσείο του Βερολίνου], σεριανούσα αργά και κοίταζα τις
άγριες αφρικανικές μάσκες, από ξύλο, από πετσί, από ανθρώπινο
κρανίο, και μάχουμουν να ξεδιαλύνω το μυστήριο της μάσκας.
Ετούτο είναι, συλλογίζουμουν, το αληθινό πρόσωπό μας, εμείς είμαστε τα τέρατα ετούτα με τα αιματωμένα στόματα, με τα κρεμάμενα
χείλια, με τα φρικαλέα μάτια. Πίσω από το ωραίο πρόσωπο της
γυναίκας που αγαπούμε ουρλιάζει μια αποτρόπαιη μάσκα, πίσω
από τον ορατό κόσμο το χάος, πίσω από το γλυκό πρόσωπο του
Χριστού, ο Βούδας. Κάποτε, στις φοβερές στιγμές του έρωτα, του
μίσους ή του θανάτου, η πλανερή γοητεία αφανίζεται και βλέπουμε
την τρομακτική όψη της αλήθειας...
Κάθε πρωί, πρωτού ξημερώσει, οι πρωτόγονοι ετούτοι που μαστό-

ρεψαν τις μάσκες έτρεχαν κι ανέβαιναν στους λόφους, φώναζαν και
παρακαλούσαν τον ήλιο να προβάλει· έτρεμαν μην τύχει και δεν
ξανάρθει. Οι βροχές ήταν γεμάτες πνέματα αρσενικά και έμπαιναν
στη γης και την κάρπιζαν· οι αστραπές ήταν οι θυμωμένες ματιές
του αόρατου Αρχηγού. Τα φύλλα των δέντρων μιλούσαν, σα χείλια
ανθρώπων, και μερικές γριές καταλάβαιναν τι έλεγαν· το ποτάμι,
όταν το περνούσαν, τους συντραβούσε να τους πνίξει, κι αυτοί
έπαιρναν φόρα, το δρασκέλιζαν γρήγορα γρήγορα, κι όταν έφταναν
στον άλλο όχτο σκούσαν στα γέλια που γλίτωσαν. Όλα μιλούσαν,
πεινούσαν, άκουγαν, είχαν γένος, ζευγάρωναν· ο αγέρας ήταν πηχτός,
γεμάτος πνέματα από πεθαμένους, κι όταν περπατούσαν, για να τ’
αναμερίσουν, άνοιγαν κι έπαιζαν τα μπράτσα, σα να κολυμπούσαν.
Γι’ αυτό έβλεπαν τόσο καθαρά πίσω από τα φαινόμενα την ουσία
και ξεσκέπαζαν, πίσω από τα εφήμερα πρόσωπα, τις αιώνιες μάσκες.
Μια κοπέλα ήρθε, στάθηκε πλάι μου και κοίταζε κι αυτή τις μάσκες. Στράφηκε, μου ’ριξε μακρόσερτη ματιά σα να ’μουν μάσκα.
- Αφρικανός; με ρώτησε.
Γέλασα.
- Όχι ολόκληρος, αποκρίθηκα· μονάχα η καρδιά.
Αναφορά στον Γκρέκο
Παρουσίαση της γαλλικής μετάφρασης του
Καπετάν Μιχάλη με τίτλο La Liberté et la mort
[Ελευθερία και θάνατος]
Στο προηγούμενο τεύχος του Synthesis αναφέραμε την
επανέκδοση από τις εκδόσεις Cambourakis (Παρίσι 2016)
της γαλλικής μετάφρασης αυτού του μυθιστορήματος του
Καζαντζάκη. Η εφημερίδα Le Canard enchaîné δημοσίευσε
στο φύλλο της 6ης Ιουλίου 2016 μια εξαιρετική κριτική του
Emilien Bernard. Τη συνόδευε ένα σκίτσο του Pancho. Τα
αναδημοσιεύουμε παρακάτω με την άδεια της εφημερίδας,
την οποία ευχαριστούμε θερμά.
Η Κρήτη
Στο έργο «Ελευθερία και θάνατος» (που επανεκδόθηκε από
τις εκδόσεις Cambourakis), ο Νίκος Καζαντζάκης περιγράφει
με λεπτομέρειες τα βασικά συστατικά του καθεστώτος στην
Κρήτη στον 19ο αιώνα: αίμα, κρασί και ελευθερία.
Η ιστορία της Κρήτης στον 19ο αιώνα; Μια μακριά σειρά από
αποτυχημένες επαναστάσεις. Κάτω από το ζυγό της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, οι απόπειρες εξέγερσης των κατοίκων του νησιού διαδέχονται η μία την άλλη, πάντα μάταια: 1821, 1834,
1841, 1854, 1878. Κάθε φορά, μια αιματηρή καταστροφή. Το
μυθιστόρημα-ποταμός του Νίκου Καζαντζάκη «Ελευθερία και
θάνατος», που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1947, εκτυλίσσεται το
1889, στο ξεκίνημα μιας νέας εξέγερσης, όταν πεδιάδες και
βουνά βάφονται κόκκινα, πολλοστή κατάρα μιας μαρτυρικής
χώρας. «Τα βάσανα της Κρήτης δεν έχουν τελειωμό», αναφωνεί
περίλυπα ένα από τα πρόσωπα του έργου. Και ο συγγραφέας
του ανταπαντάει: «Τούτη η Κρήτη έχει κάτι το απάνθρωπο· δεν
ξέρω αν αγαπάει ή τυραννάει τα παιδιά της, ένα μονάχα ξέρω:
τα μαστιγώνει ίσαμε το αίμα.»
Χρειάζεται ωστόσο κάτι παραπάνω για να ανακοπεί η ορμή των
Κρητικών. Μαστιγωμένοι, πληγωμένοι, σφαγιασμένοι, ποτέ δεν
το βάζουν κάτω. Σαν τον Καπετάν Μιχάλη, το κύριο πρόσωπο
του έργου, το «θεόρατο άντρακλα» όλο γένια και μουστάκια,
που βράζει από θυμό και περηφάνια. Δεν είναι άνθρωπος αυτός,
είναι ένα βουνό από οργή. Τον διακατέχει μια μονάχα έμμονη
ιδέα: η ελευθερία της πατρίδας του της Κρήτης, «τούτης της
μαυροφορεμένης μάνας, που ξυπόλητη, πεινασμένη, υψώνει τα
χέρια κατά τον ουρανό». Μια επίμονη αναζήτηση, για την
οποία είναι αποφασισμένος να θυσιάσει τα πάντα: γυναίκες,

παιδιά, συντρόφους. Και όταν ο ανιψιός του βαδίζει προς ένα
βέβαιο θάνατο, εκείνος φαίνεται να χαίρεται: «Γεια σου ανιψιέ!
Κουρμπάνι το λοιπόν και συ; Αθάνατη Κρήτη!»

ρία: ο Νίκος Καζαντζάκης, η «Ασκητική, Salvatores Dei» και
η ορθόδοξη πνευματική και λειτουργική παράδοση.
• Ο Jad Hatem, καθηγητής πανεπιστημίου στη Βηρυτό, δημοσίευσε τη μελέτη: Μεσσιανισμοί. Kafka, Καζαντζάκης, Tournier,
Böll, Kemal, εκδόσεις Orizons, Παρίσι 2015. Υπενθυμίζουμε ότι
το 1987 είχε δημοσιεύσει στις εκδόσεις Cariscript, στο Παρίσι,
ένα βιβλίο με τίτλο: Ο Καζαντζάκης: η μάσκα και το χάος.
• Στο πλαίσιο των νέων αναθεωρημένων και εκσυγχρονισμένων
εκδόσεων των έργων του μεγάλου Κρητικού, υπό τη διεύθυνση
του Νίκου Μαθιουδάκη, οι Εκδόσεις Καζαντζάκη εξέδωσαν
πρόσφατα την ταξιδιωτική διήγηση του Καζαντζάκη από την
Ισπανία. Περιλαμβάνει πρόλογο της Helena Gonzalez-Vaquerizo
και επίλογο της Virginia Lopez-Recio, καθώς και την ανθολογία
ισπανικής ποίησης σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη.
Καλές Τέχνες

Παρόλο που οι καταστροφές του πολέμου κατευθύνουν την πλοκή, το μυθιστόρημα λούζεται στο φως. Γεννημένος Κρητικός,
ο Καζαντζάκης δεν αρκείται να περιγράψει τον αγώνα ενάντια
στον τούρκο δυνάστη. Παρεμβάλλει συνεχώς περιγραφές προσώπων, ανέκδοτα, μαγεμένες ιστορίες. Πίσω από τον πόλεμο
και τη βάρβαρη παραφροσύνη του, υπάρχει μια υπέροχη γη,
όπου διασταυρώνονται η Ανατολή και η Δύση· βρίσκονται
πιο κοντά η μια στην άλλη απ’ όσο θέλουν να παραδεχτούν
οι ίδιες. Υπάρχει ακόμα το κρασί και ο ναργιλές, η ευωδιά
από τις λεμονιές, το βαθιά αυλακωμένο πρόσωπο των σοφών
γερόντων, τα κουτσομπολιά της γειτονιάς ή η μαγεία των
μουσικών που είναι σκυμμένοι πάνω από το «μοναδικό στόμα
της Κρήτης, τη λύρα». Ένα ολόκληρο σύμπαν ζωντανεμένο από
ένα συγγραφέα στο αποκορύφωμα της τέχνης του.
Γιατί, αν το «Ελευθερία και θάνατος» τρέφεται με το αίμα μιας
μαρτυρικής γης, ο συγγραφέας του μεγαλειώδους «Ζορμπά»
(1946) δεν εγκαταλείπει την ηλιακή όψη του νησιού. «Λες και
μια ιερή φλόγα διαπερνάει την Κρήτη, μια φλόγα που θα μπορούσες ίσως να την πεις «ψυχή» και που βρίσκεται πάνω από
τη ζωή και το θάνατο». Παρόλη την τραγωδία, ή ίσως χάρη σ’
αυτήν, οι νησιώτες αγωνιστές κατακτούν την αθανασία. Και ο
Καζαντζάκης καταλήγει σ’ αυτή τη διαπίστωση, υπέροχη και
συνάμα θλιβερή μέχρι θανάτου: «Στην άκρα της απελπισιάς
βρίσκουν οι Κρητικοί τη λύτρωσή τους».
Έρευνες/Δημοσιεύσεις
• Στις 12 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών
διοργάνωσε στην Αθήνα διεθνές συνέδριο με θέμα Παιδεία και
ευρωπαϊκός πολιτισμός στον 21ο αιώνα: το μέλλον της Ευρώπης.
Η Ιωάννα Σπηλιοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια πανεπιστημίου
και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΕΦΝΚ, παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο Ο Νίκος Καζαντζάκης ως
γέφυρα πολιτισμού: Η παιδευτική του αξία στην Ευρώπη του
21ου αιώνα. Μίλησε στην αρχή για τις εργασίες της πάνω στις
ταξιδιωτικές διηγήσεις του μεγάλου Κρητικού από τις περιηγήσεις του στην Πελοπόννησο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε δια
μακρών στη ΔΕΦΝΚ (ίδρυση, λειτουργία, δραστηριότητες).
• Ο Σεβασμιότατος Ανδρέας, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου (στην Κρήτη) και καθηγητής της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας
απέστειλε τη μελέτη του με τίτλο: Η Εκκλησία και ο Νίκος
Καζαντζάκης, ο μύθος για τον αφορισμό και την κηδεία του.
• Ο Basilius Groen, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γκρατς
(Αυστρία), δημοσίευσε στο περιοδικό The Journal of Eastern
Christian Studies (τόμος 67, 2015, 1-2), που εκδίδεται (στα
ολλανδικά) στο Leuven (Βέλγιο) και στο Nijmegen (Κάτω
Χώρες), μια μελέτη με τίτλο: Ανήφορος, αγώνας και ελευθε-

• Ο εικαστικός Blind Adam (Θάνος Κυριακίδης), παρουσίασε
στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στην αίθουσα τέχνης
Breeder, έργα κατά το σύστημα Μπράιγ εμπνευσμένα από την
Ασκητική, υπό το γενικό τίτλο “Holy Glory”. Σημειώνουμε ότι
ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι τυφλός.
• Ο Έλληνας σκηνοθέτης κινηματογράφου Γιάννης Σμαραγδής
θα αρχίσει το Σεπτέμβριο 2016 το γύρισμα της ταινίας Νίκος
Καζαντζάκης με γνωστούς ηθοποιούς.
• Ο Σύλλογος Φίλων Τέχνης του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίου
(Κρήτη) παρουσίασε στις Αρχάνες, από τις 26 Ιουνίου έως
τις 10 Ιουλίου 2016, έκθεση 15 φωτογράφων εμπνευσμένων
από την Ασκητική.
• Η διευθύντρια της αθηναϊκής αίθουσας σύγχρονης τέχνης
«kaplanon» Νίκη Βλασιώτου-Παπαδάκη ετοιμάζει έκθεση 25
καλλιτεχνών με έργα τους εμπνευσμένα από την Οδύσεια του
Νίκου Καζαντζάκη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις
26 Οκτωβρίου 2016. Θα παρουσιαστεί σε πολλές ελληνικές
πόλεις το 2017, με την ευκαιρία του «Έτους Καζαντζάκη».
• Λοζάνη, Espace culturel des Terreaux, 1, 2 και 4 Δεκεμβρίου
2016: ο σκηνοθέτης Jean Chollet θα παρουσιάσει τον Ζορμπά
(www.terreaux.org).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΦΝΚ
Οι ιστοσελίδες μας
Συνιστούμε στους φίλους μας να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες
της ΔΕΦΝΚ. Ενημερώνονται τακτικά: www.amis-kazantzaki.gr,
www.amis-kazantzaki.ch, www.amigos-kazantzaki.org
Νέοι υπεύθυνοι
• Πρόεδρος Τμήματος: Βραζιλία, Σάο Πάολο: Miguel Zorrozua
Ibarlecua, μηχανικός.
• Εθνικοί/τοπικοί αντιπρόσωποι: Κονγκό, Μπραζαβίλ:
Auguste Nsonsissa, καθηγητής πανεπιστημίου. Δανία,
Κοπεγχάγη: Μαρία Παπαδοπούλου, πανεπιστημιακός. Νέα
Ζηλανδία, Ουέλινγκτον: Γεώργιος Νεονάκης, ειδικός της
πληροφορικής. Αυστραλία, Κανμπέρα: Γεώργιος Καθεκλάκης,
μεσίτης. Λουξεμβούργο: Αλεξάνδρα Σαριδάκη, υπάλληλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τυνησία: Fatma Ben Fdhila,
ποιήτρια και εκπαιδευτικός.
Εκδηλώσεις στις πέντε ηπείρους
- Αίγυπτος, Κάιρο. Το Τμήμα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
Γλώσσας του Πανεπιστημίου Al-Azhar διοργανώνει συνέδριο
από τις 10 έως τις 11 Οκτωβρίου 2016. Η εκπαιδευτικός
Ευαγγελία Νικηφόρου, μέλος του Τμήματος Καΐρου της
ΔΕΦΝΚ, θα μιλήσει για τους δεσμούς του Καζαντζάκη με
τον αραβικό κόσμο.

- Αυστραλία, Μελβούρνη, 9 Οκτωβρίου: παρουσίαση του
βιβλίου του Howard F. Dossor, με τίτλο Nikos, Readings on
Kazantzakis.
- Ελλάδα, Αθήνα, 4 και 5 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για τον Jorge Luis Borges, η Χριστίνα Τσαρδίκου,
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Nostos» και Πρόεδρος
του τμήματος Αργεντινής της ΔΕΦΝΚ, θα δώσει διάλεξη με
θέμα Δύο συγγραφείς και ένας λαβύρινθος: ο Borges και ο
Καζαντζάκης.
- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κονέκτικατ: Ο Χρίστος
Γαλανόπουλος διδάσκει και εφέτος στους μαθητές του, στο
μάθημα φιλοσοφίας, το έργο του Καζαντζάκη.
- Ισραήλ, Τελ Αβίβ, 27 Ιουλίου: διάλεξη του Προέδρου του
τοπικού Τμήματος Daniel Daliot, με θέμα Οι σχέσεις του
Καζαντζάκη με τη θρησκεία και την Εκκλησία.
- Ιταλία, Παβία, 10 Οκτωβρίου: διαλέξεις της Προέδρου του
Ιταλικού Τμήματος Gilda Tentorio και του Γιώργου Στασινάκη,
ανάγνωση αποσπασμάτων των ταξιδιωτικών του Καζαντζάκη
από το μεταφραστή Andrea di Gregorio και τη σοπράνο Malva
Bogliotti. Ο Ανδρέας Μητσιόπουλος, Πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου «Παρθενών» της Παβίας, θα συντονίσει τη
βραδιά.
- Καναδάς, Γκράνμπι (Κεμπέκ), 2 Οκτωβρίου: ανάγνωση αποσπασμάτων έργων του Νίκου Καζαντζάκη από τους ηθοποιούς
Jo-Ann Quéret και Gilles Marsolais.
- Κίνα, Πεκίνο, 26 Αυγούστου: στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου, ο μεταφραστής Li Chenggui και η ιστορικός και ερευνήτρια Que Jianrong μίλησαν για τη μετάφραση
στα κινέζικα του μυθιστορήματος Βίος και πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά.
- Μεξικό, Πόλη του Μεξικού, 26 Οκτωβρίου. Πανεπιστήμιο
του Claustro de Sor Juana, Απότιση φόρου τιμής στον
Καζαντζάκη. Χαιρετισμοί από τον Πρέσβη της Ελλάδας Πέτρο
Παναγιωτόπουλο και την πρύτανη Lopez Portillo. Διαλέξεις:
η πανεπιστημιακός Natalia Moreléon, με θέμα Ο Νίκος
Καζαντζάκης, ένας Έλληνας συγγραφέας και στοχαστής και ο
Πρόεδρος του τοπικού Τμήματος της ΔΕΦΝΚ Mauro Rivera,
με θέμα Η εξελικτική φιλοσοφία: η φιλοσοφία της θρησκείας
στον Νίκο Καζαντζάκη.
- Νότια Κορέα, Σεούλ, 27 Αυγούστου: το 8ο συνέδριο του
Πανεπιστημίου Hankuk, του Κορεατο-ελληνικού Συλλόγου
και της ΔΕΦΝΚ ήταν αφιερωμένο στην Αναφορά στον Γκρέκο
και είχε μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τους τοπικούς υπεύθυνους, η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με
τα προηγούμενα Συνέδρια. Εξάλλου, ο φίλος μας καθηγητής
Yu Jae-won ετοιμάζει μετάφραση στα κορεατικά, απευθείας
από τα ελληνικά, του μυθιστορήματος Βίος και πολιτεία του
Αλέξη Ζορμπά.
- Ουρουγουάη. Το Μουσείο Καζαντζάκη θα υποδεχτεί στις
7 Σεπτεμβρίου 2016 μια ομάδα 21 φίλων, με επικεφαλής τη
Margarita Larriera, Διευθύντρια του ιδρύματος «Maria Tsakos»
και Πρόεδρο του Τμήματος Ουρουγουάης της ΔΕΦΝΚ.
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕΒΑΣΤΑ
Πληροφορηθήκαμε ότι ένας θεατρικός θίασος παρουσίασε
εφέτος θεάματα βασισμένα στο έργο του Καζαντζάκη χωρίς
την άδεια της Νίκης Σταύρου, κατόχου των δικαιωμάτων σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Για να υπερασπιστεί την πνευματική της ιδιοκτησία, η κάτοχος των δικαιωμάτων θα επιδιώξει να ληφθούν σε βάρος
των παραβατών τα αναγκαία διοικητικά και δικαστικά μέτρα.
Καλούμε τα μέλη και τους φίλους μας να μη δεσμεύονται
ποτέ για την παρουσίαση θεαμάτων και άλλων εκδηλώσεων

χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της κατόχου των
πνευματικών δικαιωμάτων.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΚΡΗΤΗ)
Το Μουσείο συνεχίζει τις πολλαπλές δραστηριότητές του για
να κάνει γνωστό το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Καθιέρωσε
από εφέτος ένα Φεστιβάλ με τίτλο: «Ταξιδεύοντας», το οποίο
έχει ως στόχο την ανακάλυψη των ταξιδιωτικών διηγήσεων
του συγγραφέα μας. Το πρώτο Φεστιβάλ έλαβε χώρα από
τις 12 έως τις 17 Ιουλίου στο Ηράκλειο και στη Μυρτιά
και ήταν αφιερωμένο στην Ισπανία. Είχε μεγάλη επιτυχία.
Δεκάδες επισκέπτες παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις, όπου
ακούστηκε ο τόσο ιδιαίτερος λόγος του Καζαντζάκη. Στους
δημόσιους χώρους και στις διάφορες γωνιές του χωριού,
ομιλητές έδιναν διαλέξεις, επαγγελματίες και ερασιτέχνες
ηθοποιοί διάβαζαν αποσπάσματα από το ταξιδιωτικό για την
Ισπανία. Οργανώθηκαν εκθέσεις με θέματα παρμένα από τον
Καζαντζάκη, καθώς και καλλιτεχνικές βραδιές στην πλατεία
μπροστά στο Μουσείο, και παράλληλα οι νέοι παρουσίασαν
θεάματα για τα παιδιά. Ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός μιας
«συνάντησης» ανάμεσα στην Κρήτη και την Ισπανία, που
έδωσε την αφορμή να συζητηθούν θέματα σχετικά με τον
πολιτισμό, την ιστορία και τους ανθρώπους της ιβηρικής
χερσονήσου μέσα από τη ματιά του Καζαντζάκη. Το Φεστιβάλ
είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας στην
Ελλάδα και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κρήτης, το Δήμο Αρχανών-Αστερουσίου και το Ινστιτούτο
Θερβάντες στην Αθήνα. Υποστηρίχτηκε από πλήθος φίλων
του Μουσείου.
Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016, το Μουσείο
θα παρουσιάσει αναδρομική έκθεση του έργου του ιδρυτή του
Γιώργου Ανεμογιάννη, μεγάλου θεατράνθρωπου.
Το Μουσείο είναι ανοιχτό:
- από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:
καθημερινά, ώρα 9.00 - 17.00.
- από το Νοέμβριο έως το Μάρτιο:
κάθε Κυριακή, ώρα 10.00 - 15.00 (είναι δυνατόν να οργανωθούν επισκέψεις τις υπόλοιπες μέρες κατόπιν προηγουμένης συνεννόησης με το Μουσείο: τηλ. 0030 2810 741
689, fax 0030 2810 742 232, e-mail: info@kazantzaki.gr).
ΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΦΝΚ
Πληροφορηθήκαμε με θλίψη μας το θάνατο του Αντώνη
Θεοδωρίδη (Μπορντό), του Elie Wiesel (Νέα Υόρκη),
Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και της Έλενας Σταματιάδου
(Μεξικό). Απευθύνουμε στους οικείους τους τα θερμά μας
συλλυπητήρια.

© SYNTHESIS, ενημερωτικό δελτίο
Δημοσιεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΕΦΝΚ, τρεις
φορές το χρόνο, στα αγγλικά (Vassilis Adrahtas), γαλλικά (Γεώργιoς
Στασινάκης), γερμανικά (Μιχάλης και Εβλίν Κουκάκης), αραβικά
(Khaled Raouf), ελληνικά (Αθηνά Βουγιούκα), ιαπωνικά (Fumiko
Yanagida), ισπανικά (Margarita Larriera), ιταλικά (Gilda Tentorio),
κινεζικά (Έλενα Αβραμίδου), πορτογαλικά (Marisa Donatello) και ρωσικά (Natalia Shango). Σκίτσο: Τάκης Καλμούχος. Νόμιμη κατάθεση
(Dépôt légal), αρ. 41, Αύγουστος 2016. ΙSSN 1764-6103. Διευθύντρια
έκδοσης: Yvette Renoux-Herbert (Παρίσι). Ταχυδρομική διεύθυνση:
B.P. 45, 01633 Saint-Genis-Pouilly Cedex, France. Τιμή: 1 ευρώ.
• Sites: www.amis-kazantzaki.gr • www.amis-kazantzaki.ch
• www.amigos-kazantzaki.org • Ε-mail: siankcdc@gmail.com

