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 Ο Νίκος  Καζαντζάκης
 Ήταν Έλληνας συγγραφέας, 

δημοσιογράφος, πολιτικός, μουσικός, 
ποιητής και φιλόσοφος, με πλούσιο 
λογοτεχνικό, ποιητικό και 
μεταφραστικό έργο. Αναγνωρίζεται ως 
ένας από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως 
ο περισσότερο μεταφρασμένος 
παγκοσμίως . Έγινε ακόμη 
γνωστότερος μέσω της 
κινηματογραφικής απόδοσης των 
έργων του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται
, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη 
Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός. 
Ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς από 
το λαό και από τους πλέον 
αναγνωρισμένους στο εξωτερικό, 
συγγραφείς. Από το 1945 έως το 1948, 
ήταν πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών.



 Ο «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» είναι ένα
βιωματικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη , που
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1946 και γνώρισε
παγκόσμια αναγνώριση. Το μυθιστόρημα βασίζεται στη
ζωή του Γεωργίου Ζορμπά, φίλου του Νίκου Καζαντζάκη
αλλά και συνεργάτη σε λιγνιτωρυχείο της Μάνης που
εκμεταλλευόταν ο συγγραφέας από το 1916 έως το 1918.
Το 1954 έλαβε το βραβείο του καλύτερου ξένου
μυθιστορήματος που εκδόθηκε στη Γαλλία και
συγκαταλέγεται στα 100 Καλύτερα Βιβλία όλων των
Εποχών σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε το 2002
από τη Νορβηγική Λέσχη του Βιβλίου. Το 1964
μεταφέρεται στην μεγάλη οθόνη με τίτλο «Αλέξης
Ζορμπάς» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη,
πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν, και μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη.





ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΑΙΝΙΑ



 Ο Αλέξης Ζορμπάς που
το πραγματικό του
όνομα ήταν Γιώργης,
γεννήθηκε στον
Κολινδρό γύρω στα
1867. Ήταν γιος του
Φώτη Ζορμπά ενός
πλούσιου τσέλιγκα και
κτηματία και είχε άλλα
τρία αδέλφια (την
Κατερίνα, τον Γιάννη
και τον Ξενοφώντα).





 - Ο αφηγητής είναι δραματοποιημένος, αποτελεί δηλαδή ένα από τα
πρωταγωνιστικά πρόσωπα της ιστορίας και αφηγείται την ιστορία σε
πρώτο πρόσωπο –στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση ότι όσα
διαβάζουμε αποτελούν προσωπικό βίωμα του αφηγητή.

 - Η αφήγηση δίνεται με εσωτερική εστίαση. Ο αφηγητής, δηλαδή, που
είναι ένα από τα πρόσωπα της ιστορίας έχει περιορισμένο γνωστικό
πεδίο και μας αφηγείται τα γεγονότα έχοντας γνώση μόνο όσων
αντιλαμβάνεται ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει σκέψεις και συναισθήματα
των άλλων ηρώων, όπως θα συνέβαινε αν ήταν παντογνώστης.

 - Σε ό,τι αφορά το χρόνο της αφήγησης ο αφηγητής μας δίνει τα
γεγονότα σε γραμμική σειρά, χωρίς δηλαδή να προκύπτουν αναχρονίες
με αναδρομικές ή πρόδρομες αφηγήσεις.

 - Ως προς το ρυθμό της αφήγησης, στα διαλογικά σημεία, που
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του εξεταζόμενου αποσπάσματος,
έχουμε ταύτιση του χρόνου της αφήγησης με το χρόνο της ιστορίας και
άρα δημιουργία «σκηνής».

 - Το μεγαλύτερο μέρος του αποσπάσματος δίνεται με τη χρήση
διαλόγου, στοιχείο που ενισχύει τη ζωντάνια και την παραστατικότητα
του κειμένου.



 Ο αφηγητής και ο Ζορμπάς φτάνοντας στην Κρήτη θα μείνουν στο
μικρό ξενοδοχείο της μαντάμ Ορτάνς, μιας γαλλίδας που πέρασε τα
χρόνια της προσφέροντας ερωτικές απολαύσεις σε γενναιόδωρους
άντρες. Ο Ζορμπάς θα συνάψει ερωτική σχέση μαζί της και παρά το
σύντομο του δεσμού τους θα την αγαπήσει πραγματικά. Έτσι, όταν η
μαντάμ Ορτάνς αρρωστήσει και πεθάνει, ο ήρωας του μυθιστορήματος
θα αισθανθεί έντονα την απώλειά της και θα μπει σε μια διαδικασία
μεταφυσικής αναζήτησης σχετικά με το νόημα της ζωής και του
θανάτου. Ο προβληματισμός του ήρωα, βέβαια, είναι συνηθισμένος για
τους ανθρώπους, όταν έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο κάποιου
αγαπημένου προσώπου, καθώς ένα τέτοιο γεγονός μας υπενθυμίζει
πάντοτε τη θνητότητά μας.



 Στην επιστροφή από την κηδεία της μαντάμ Ορτάνς ο
Ζορμπάς, που είναι ιδιαίτερα πικραμένος από το χαμό
της αγαπημένης του, έχει καθίσει με τον συγγραφέα στη
θάλασσα και παρατηρούν τον ουρανό. Ο Ζορμπάς
κοιτάζοντας τα αστέρια κατακλύζεται από μια σειρά
ερωτημάτων: τι μπορεί να συμβαίνει στο απώτατο αυτό
σημείο του σύμπαντος, ποιος είναι ο δημιουργός όλων
αυτών, για ποιο λόγο έχει δημιουργήσει όλα όσα μας
περιβάλλουν και το σημαντικότερο γιατί να πεθαίνουμε.
Οι ανησυχίες του Ζορμπά αποτελούν επί της ουσίας
προβληματισμούς που απασχολούν όλους τους
ανθρώπους κάποια στιγμή, καθώς τόσο η γενικότερη
σκοπιμότητα της ζωής όσο και η πικρή συνειδητοποίηση
της θνητότητας, συνιστούν διαχρονικά ερωτήματα.



 Ο συγγραφέας θέλοντας να περιγράψει στον Ζορμπά την
ιδιαίτερη φύση της ζωής και την παρόμοια κατάσταση άγνοιας
που διακατέχει όλους τους ανθρώπους σχετικά με το μυστήριο
της ύπαρξης, χρησιμοποιεί μια εικόνα παρμένη από τη φύση,
που είναι οικεία στο Ζορμπά κι εύληπτη. Παρουσιάζει τους
ανθρώπους ως μικρά σκουλήκια που βρίσκονται πάνω σ’ ένα
φύλλο ενός τεράστιου δέντρου. Το φύλλο στο οποίο βρίσκονται
οι άνθρωποι είναι η γη, τα υπόλοιπα φύλλα είναι τα αστέρια και
το δέντρο είναι το σύμπαν. Τα σκουληκάκια μη έχοντας συνολική
εποπτεία του χώρου δεν έχουν άλλο τρόπο να κατανοήσουν το
χώρο γύρω τους από το να γευτούν και να περιεργαστούν το
φύλλο στο οποίο βρίσκονται. Οι πιο γενναίοι άνθρωποι, όπως
σχολιάζει ο συγγραφέας, φτάνουν μέχρι την άκρη του φύλλου
και κοιτάζουν κάτω στο χάος, μαντεύοντας τον γκρεμό που
βρίσκεται εκεί.



 Η αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν πλήρως τόσο το
χώρο στον οποίο βρίσκονται όσο και τον λόγο της ύπαρξής τους
είναι εύλογη, μιας και η μηδαμινότητα τους σε σχέση με το
αχανές σύμπαν δεν τους επιτρέπει να αντιληφθούν πλήρως την
αλήθεια της ζωής. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους, οι οποίοι
μπροστά στο χωρίς όρια σύμπαν μοιάζουν εντελώς ασήμαντοι,
να μπορέσουν να γνωρίσουν πραγματικά την ουσία του
σύμπαντος αλλά και τον πραγματικό λόγο της ύπαρξης –αν
θεωρήσουμε ότι υπάρχει αιτιολόγηση για την ύπαρξη των
ανθρώπων. Όπως, δηλαδή, τα σκουλήκια που έχουν μερική
γνώση του δέντρου, ένα μόλις φύλλο απ’ όλο το δέντρο, έτσι και
οι άνθρωποι γνωρίζουν ένα ελάχιστο μέρος του σύμπαντος και
συνεπώς κατανοούν μέρος μόνο της πραγματικότητας.
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