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Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί Φίλοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη και τα στελέχη του σας εύχονται μια
Ευλογημένη και Ευτυχισμένη Νέα Χρονιά.

Με το πρώτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Μουσείου, ξεκινάμε μία νέα περίοδο
επικοινωνίας μας μαζί σας. Στόχος μας είναι να ανανεώνουμε κάθε τέσσερεις μήνες ένα
ραντεβού μαζί σας με τη μορφή μιας συνολικής πληροφόρησης για τις δράσεις του Μουσείου
αλλά και με θέματα που αφορούν στη σκέψη του μεγάλου Κρητικού του οποίου την πνευματική
κληρονομιά διαφυλάσσει και προβάλει με ευλάβεια το Μουσείο, του Νίκου Καζαντζάκη.

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έχει ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, εγκαινιάσει μια νέα περίοδο
εξωστρέφειας που την χαρακτηρίζει η προσπάθειά του να φτάσει κοντά, είτε με φυσική
παρουσία είτε μέσω των εκθεμάτων και των ψηφιακών μέσων που διαθέτει, σε κάθε φορέα που
αποζητά μια επαφή με το μεγάλο συγγραφέα, αλλά και να φέρει τον κόσμο κοντά στο Μουσείο
και στη σκέψη του Νίκου Καζαντζάκη με ίδιες δράσεις, με πρωτότυπο αλλά πάντα ποιοτικό
περιεχόμενο, με θέματα παρμένα από τη σκέψη και την πένα του μεγάλου συγγραφέα και
στοχαστή.

Το ενημερωτικό δελτίο εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Για το πρώτο τεύχος του
επιφυλάξαμε μια επισκόπηση των δράσεων του Μουσείου τη χρονιά που μας πέρασε η οποία
από την Πολιτεία χαρακτηρίστηκε «Έτος Νίκου Καζαντζάκη» για να τιμηθεί η μνήμη του 60
χρόνια από τον θάνατό του. Η Πολιτεία σηματοδότησε την τιμή που επιφύλαξε στον Νίκο
Καζαντζάκη με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, στο
Μουσείο, αλλά και το ίδιο το Μουσείο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα πολιτείας και φορέων με
όσες δυνάμεις διαθέτει, για να μεταφέρει παντού τα μηνύματα που θα ήθελε να φτάσουν σε
κάθε άνθρωπο, σε κάθε μήκος και πλάτος της οικουμένης ο Νίκος Καζαντζάκης.

Στα επόμενα τεύχη φιλοδοξούμε να παρουσιάζουμε εκτός από τα νέα του Μουσείου και των
θεσμικών συνεργατών του, και τις σκέψεις μας που γεννά η ενασχόλησή μας με μια μεγάλη
φυσιογνωμία της διανόησης όπως ήταν και παραμένει ο Νίκος Καζαντζάκης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου



Μάρτιος, 19
«Τα εκθέματα μιλούν»

Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε
μία διαφορετική παρουσίαση των Συλλογών του
Μουσείου Καζαντζάκη. Ανάμεσα σε σημειώματα,
φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα, επιστολές
και βιβλία, 4 εκθέματα «ζωντάνεψαν», βγήκαν από
τις προθήκες και αποκάλυψαν την ιστορία τους. Στην
υλοποίηση της πρωτότυπης αυτής δράσης
συνέβαλαν οι: Θανάσης Αγάθος (επίκουρος
καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών), Λευτέρης Χαρωνίτης (σκηνοθέτης,
αντιπρόεδρος του Μουσείου), Νίκος Παπαδάκης
(ιστορικός-φιλόλογος), Βούλα Βασιλειάδη (υπ.
διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών - υπεύθυνη του Αρχείου του Μουσείου.

Μάρτιος, 17
Εκδήλωση προς τιμήν του απερχόμενου 
προέδρου του Δ.Σ., κυρίου Στέλιου Ματζαπετάκη

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς τίμησε τον κ.
Στέλιο Ματζαπετάκη για την επί σειρά ετών
ανεκτίμητη προσφορά του, από τη θέση του
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, για την προβολή του
έργου μεγάλου συγγραφέα, για την πρόοδο και
προβολή του Μουσείου, καθώς και για το
ενδιαφέρον του προς το πατρογονικό χωριό του
Νίκου Καζαντζάκη.

Στην ίδια τελετή, ο Σύλλογος καλωσόρισε τον καθηγητή και τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Μιχάλη Ταρουδάκη ως τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.



Μάιος, 21
Εορτασμός Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

Tο Μουσείο συμμετείχε στον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου) 2017, η οποία είχε
θεματική «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα
μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τον
θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο
παρουσίασε για πρώτη φορά τη θεματική ξενάγηση

Μάιος, 11-14
14η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το Μουσείο συμμετείχε για πρώτη φορά στη ΔΕΒΘ
με:

 Διάλεξη της υπεύθυνης του Αρχείου του
Μουσείου, Βούλας Βασιλειάδη, με θέμα «Νίκος
Καζαντζάκης: πολεμική και αναγνώριση»

 Προβολή παιδικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Νίκος
Καζαντζάκης, ένας ανήσυχος ταξιδευτής»,
παραγωγής του Μουσείου

 Έκθεση εργογραφικών και βιογραφικών στοιχείων
του Νίκου Καζαντζάκη, με αφορμή την επέτειο 60
χρόνων από τον θάνατό του. Η έκθεση, που
οργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
σε συνεργασία με το Μουσείο, περιλάμβανε
αναπαραγωγές γραφιστικών εκτυπώσεων από το
εσωτερικό του Μουσείου, με θέματα από το
μυθιστορηματικό κυρίως έργο του Καζαντζάκη.

«Νίκος Καζαντζάκης: πολεμική και αναγνώριση», την Κυριακή 21 Μαΐου, επιχειρώντας να
σκιαγραφήσει και να φωτίσει μέσα από τις Συλλογές του την πολεμική και την αναγνώριση που
δέχθηκε ο μεγάλος συγγραφέας στη ζωή και το έργο του διαχρονικά.



Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με τη
συνεργασία του Μουσείου Καζαντζάκη και των Εκδόσεων
Καζαντζάκη οργάνωσε την έκθεση χαρακτικών έργων του
Χρήστου Σανταμούρη με τίτλο «Χαράσσοντας την
ΟΔΥΣΕΙΑ», η οποία εγκαινιάστηκε στις 09/07/2017 στο
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο της Τήνου, υπό
την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ.
Πηγή έμπνευσης των έργων του Τήνιου καλλιτέχνη ήταν η
Οδύσεια, ένα από τα πιο επιβλητικά έργα του Νίκου
Καζαντζάκη. Τα χαρακτικά είναι εμπνευσμένα από στίχους
των αντίστοιχων ραψωδιών της Οδύσειας μετουσιώνοντας
τον λόγο σε εικόνα.
Η πρώτη έκδοση της Οδύσειας μαζί με πρωτότυπο
αρχειακό υλικό, που αφορά στη συγγραφή του
μεγαλύτερου και σημαντικότερου ποιητικού έργου του
Καζαντζάκη, για πρώτη φορά βγήκαν από το Μουσείο και
ταξίδεψαν μέχρι το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας,
προκειμένου να εκτεθούν σε μια «συνομιλία» με τα
χαρακτικά της Οδύσειας.

Μάιος
Νέος ιστότοπος www.kazantzaki.gr

Το Μουσείο παρέδωσε στους
διαδικτυακούς χρήστες τον
ανανεωμένο ιστότοπό του. Στις νέες
σελίδες του οι απομακρυσμένοι
επισκέπτες του Μουσείου μπορούν
να το περιηγηθούν εικονικά, να
ανακαλύψουν τις συλλογές του, τις
δράσεις και το έργο του και να
βρουν χρήσιμες εργοβιογραφικές
πληροφορίες για τον μεγάλο
συγγραφέα.

Ιούλιος – Σεπτέμβριος
Έκθεση «Χαράσσοντας την ΟΔΥΣΕΙΑ», Τήνος



Ιούλιος, 12-16
Φεστιβάλ «Ταξιδεύοντας… Αγγλία»

Το Μουσείο Καζαντζάκη διοργάνωσε από τις 12 έως τις 16
Ιουλίου το Φεστιβάλ τέχνης και λόγου «Ταξιδεύοντας…
Αγγλία», ένα φεστιβάλ που καθιερώθηκε από το Μουσείο ως
ετήσιος θεσμός με στόχο την ανάδειξη της ταξιδιωτικής
λογοτεχνίας του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά παράλληλα την
αναζήτηση του πολιτισμού του χθες και του σήμερα των χωρών
που επισκέφτηκε ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας.

Στις πέντε μέρες του Φεστιβάλ, το κοινό παρακολούθησε τη
δημόσια ανάγνωση του βιβλίου «Ταξιδεύοντας Αγγλία» στον
επιβλητικό χώρο του Κούλε, συμμετείχε με ελεύθερη είσοδο στις
βραδινές κεντρικές εκδηλώσεις στην πλατεία του Μουσείου και στο
αλσύλλιο του χωριού, οι οποίες ήταν όλες παραγωγής του
Μουσείου Καζαντζάκη με ανάθεση σε σημαντικούς Έλληνες
δημιουργούς. Οι παράλληλες εκδηλώσεις που διεξάγονταν
καθημερινά στη Μυρτιά, οι επτά υπαίθριες εικαστικές
εγκαταστάσεις, η έκθεση φωτογραφίας αλλά και οι οκτώ
ευφάνταστες δράσεις για τους μικρούς επισκέπτες, ήταν όλες ειδικά
σχεδιασμένες με οδηγό τον ιδιαίτερο καζαντζακικό λόγο.

Ιδιαίτερη στιγμή για το Φεστιβάλ αποτέλεσε η αδελφοποίηση του
Μουσείου Καζαντζάκη με το Ίδρυμα Shakespeare Birthplace Trust
που εδρεύει στο Stratford, παρουσία της Γεν. Δ/ντριας του
Ιδρύματος της γενέτειρας του Σαίξπηρ Δρος Diana Owen που έδωσε
τη δυνατότητα στο κοινό να συνειδητοποιήσει ότι ο Νίκος
Καζαντζάκης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγάλους
δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δίπλα στον Ουίλιαμ
Σαίξπηρ, το πνεύμα του οποίου αναζητούσε ο μεγάλος Κρητικός.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Μεγάλος
Χορηγός του Φεστιβάλ ήταν και πάλι ο εφοπλιστής Βαγγέλης
Μαρινάκης. Για την υλοποίηση του Φεστιβάλ συνεργάστηκαν ο
Δήμος Ηρακλείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς, οι Εκδόσεις
Καζαντζάκη, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
Καθοριστική για την επιτυχία του φεστιβάλ υπήρξε η υλική και
δημιουργική βοήθεια πλήθους φίλων και υποστηρικτών του
Μουσείου και η συνεχής παρουσία των εθελοντών, μικρών και
μεγάλων κατοίκων του χωριού, που έδωσαν τη δική τους πνοή στο
Φεστιβάλ.



Ιούλιος, 29
Επίσκεψη Προέδρου Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, βρέθηκε στην Κρήτη, προκειμένου να
παραστεί σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον μεγάλο συγγραφέα, με αφορμή την ανακήρυξη του 2017
ως «Έτος Νίκου Καζαντζάκη».

Κατά την παραμονή του στο νησί επισκέφτηκε το Μουσείο Καζαντζάκη, ξεναγήθηκε στους χώρους
του και μίλησε για τον επίκαιρο λόγο του συγγραφέα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου,
παρόντων 70 νέων ελληνικής καταγωγής από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την
Αρμενία και τη Μολδαβία, που βρίσκονταν στην Κρήτη στο πλαίσιο του επιμορφωτικού
προγράμματος «Στα ίχνη του Καζαντζάκη».

Στην εκδήλωση μίλησε και ο ομότιμος
καθηγητής γλωσσολογίας Χριστόφορος
Χαραλαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε
στο έργο και τη δύναμη της γλώσσας του
Νίκου Καζαντζάκη.

Ο Πρόεδρος του Μουσείου Καζαντζάκη,
καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης, δώρισε στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια
αναμνηστική πλακέτα με τη μορφή του
Καζαντζάκη και ένα αντίτυπο της
Οδύσειας.



Σεπτέμβριος 15-20
Διεθνές Συνέδριο «Εκθέσεις. Νέες Προσεγγίσεις» (“Exhibitions. New Insights”)

Το Μουσείο Καζαντζάκη είχε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσει φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
το ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων Λογοτεχνών και Συνθετών (ICLM) του Διεθνούς
Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM και το
Μουσείο Καζαντζάκη και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Συμμετέχοντες από είκοσι χώρες, από την
Ευρώπη την Ασία αλλά και την Αμερική πήραν
μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου και είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, ιδέες
και κοινούς προβληματισμούς γύρω από, το τόσο
σημαντικό για τα σύγχρονα μουσεία, ζήτημα των
εκθέσεων. Σημαντικοί φορείς και μουσεία,
αφιερωμένα σε σπουδαίους συγγραφείς και
μουσικούς, εκπροσωπήθηκαν στο συνέδριο.
Ανάμεσά τους το Κρατικό Μουσείο Τολστόι, το
Μουσείο Τσαϊκόφσκι, το Εθνικό Μουσείο
Λογοτεχνίας Ταιβάν, το Μουσείο των Αδερφών
Γκριμ, το Μουσείο Μπενάκη, το Κρατικό Μουσείο
Λογοτεχνίας Μόσχας, το Μουσείο Μουσικής του
Αζερμπαϊτζάν, η Ένωση Μουσείων Εσθονών
Συγγραφέων κ.ά.

Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια του
Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση αφισών (poster
exhibition) με θέμα «Λογοτεχνικά και Μουσικά
Αρχεία της Ελλάδας», στην οποία συμμετείχαν
σημαντικοί πολιτισμικοί οργανισμοί από την χώρα
μας.

Οκτώβριος, 13-15
Έκθεση επιτευγμάτων και 11η Επιστημονική Διημερίδα ΙΤΕ, Ηράκλειο

Τo Mουσείο συμμετείχε στην Έκθεση Επιτευγμάτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με
πρωτότυπα τεκμήρια από τις Συλλογές του, τα οποία είχαν αξιοποιηθεί για τη δημιουργία της
ψηφιακής εφαρμογής "INFOCLOUD" από το ΙΤΕ, για λογαριασμό του Μουσείου, το 2015.

Παράλληλα στην 11η Επιστημονική Διημερίδα στις 14 Οκτωβρίου έγινε εισήγηση από τον πρόεδρο
του Δ.Σ. του Μουσείου, καθ. Μιχάλη Ταρουδάκη, με θέμα το Έτος Καζαντζάκη.



Οκτώβριος, 19-22
Διεθνές Συνέδριο

«Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό», Ηράκλειο

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με το
Μουσείο Καζαντζάκη, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, την Περιφέρεια
Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, το «Εργαστήριο για τη μελέτη της
Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος της
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και την
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης, διοργάνωσε από 19-22 Οκτωβρίου 2017 στο
Ηράκλειο, Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και
στο Εξωτερικό»

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να αποτυπώσει την ανάκαμψη του ενδιαφέροντος για τον Νίκο
Καζαντζάκη κατά την τελευταία δεκαετία και του βαθμού αποδοχής του από την πνευματική
κοινότητα, καθώς και να διερευνήσει και επισημάνει τη θέση του στην Εκπαίδευση, δημόσια και
ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 100 σύνεδροι. Ανάμεσα στα συμπεράσματα του Συνεδρίου αναφέρεται η
διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν αγκαλιάσει τον Νίκο Καζαντζάκη ως
συγγραφέα, αλλά επισημαίνουν και την ανάγκη για διεύρυνση της παρουσίας κειμένων του σε
διδακτικά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνική δημιουργία.

Από τις 18 έως τις 30 Οκτωβρίου 2017 στο Φουαγιέ
Α΄ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά φιλοξενήθηκε η
Κινητή Έκθεση με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: η Ζωή και
το Έργο», παραγωγής του Μουσείου. Η έκθεση, που
πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του
Βαγγέλη Μαρινάκη και την υποστήριξη της
αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια», έτυχε
μεγάλου αριθμού επισκεπτών.

Στo πλαίσιο της έκθεσης, στις 24 Οκτωβρίου 2017,
στην Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης» του
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, πραγματοποιήθηκε
μεγάλη συναυλία με έργα Κρητών συνθετών που
διεύθυνε ο Χρήστος Λεοντής.

Οκτώβριος, 18-30
Το Μουσείο Καζαντζάκη 
ταξιδεύει… στο ΔΘΠ



Νοέμβριος, 3-4
Συνέδριο «Νίκος Καζαντζάκης, από το χειρόγραφο στο
κείμενο», Κομοτηνή

Το Μουσείο συμμετείχε στις εργασίες του Συνεδρίου «Νίκος
Καζαντζάκης, από το χειρόγραφο στο κείμενο», που έλαβε
χώρα στην Κομοτηνή στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017, μετά από
πρόσκληση των διοργανωτών: του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής
Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε
συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη. Η διευθύντρια του
Μουσείου, Βαρβάρα Τσάκα, και η υπεύθυνη του Αρχείου,
Βούλα Βασιλειάδη, παρουσίασαν τις ανακοινώσεις με τίτλο
«Διαφυλάσσοντας λογοτεχνικές μνήμες: το αρχείο
Καζαντζάκη στο ομώνυμο Μουσείο» και «“Memento
scribere”: Μεταγραφή και ανάλυση ημερολογιακών
σημειώσεων του Νίκου Καζαντζάκη. Τα ημερολόγια 1914
και 1915 του Αρχείου του Μουσείου Καζαντζάκη»,
αντιστοίχως.

Στο συνέδριο παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Μουσείου, καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης.

Νοέμβριος, 6
Εσπερίδα "Συντηρώ το μυαλό μου ακοίμητο": Μνήμη Νίκου Καζαντζάκη 1957-2017,
Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της επετείου των 60 χρόνων από τον θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, και τα Τμήματα Φιλολογίας
και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α. Π. Θ., διοργάνωσαν εσπερίδα με θέμα «"Συντηρώ το μυαλό
μου ακοίμητο": Μνήμη Νίκου Καζαντζάκη 1957-2017», στις 06/11/2017 στο Μ.Β.Π.

Την εσπερίδα χαιρέτισε ο πρόεδρος του Δ.Σ.
του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, καθ.
Μιχάλης Ταρουδάκης, ενώ η διευθύντρια
του Μουσείου, Βαρβάρα Τσάκα, παρουσίασε
ανακοίνωση με θέμα «Πορεία προς την
αθανασία ή “Dominus εδώ είναι ο Χρόνος”».



Δεκέμβριος, 8-10
«Transforming Future Museums»

Στο Μουσείο Καζαντζάκη φιλοξενήθηκε από 8 έως 10
Δεκεμβρίου 2017 το καινοτόμο πρόγραμμα
επιμόρφωσης για Μουσεία και Οργανισμούς
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Transforming Future
Museums, που υλοποιεί το British Council σε
συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς από την
Ελλάδα και την Βρετανία, με δωρεά του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Οι θεματικές των μαθημάτων που
έλαβαν χώρα στο Μουσείο αφορούσαν την
Ανάπτυξη Κοινού και τη Χρηματοδότηση και
Ανάπτυξη Οικονομικών Πόρων.

Νοέμβριος, 24
Εκδήλωση μνήμης για τον Νίκο Καζαντζάκη, Βρυξέλλες

Μετά από πρόσκληση του Τμήματος Βελγίου της Διεθνούς Εταιρείας
Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και με την ευγενική χορηγία του
Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. και η
διευθύντρια του Μουσείου συμμετείχαν με ομιλίες στην εκδήλωση
μνήμης για τον Νίκο Καζαντζάκη, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες
στις 24 Νοεμβρίου 2017.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ., καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης, παρουσίασε το θέμα
«Καζαντζάκης, ο ταξιδιώτης ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη
πραγματικότητα» και η διευθύντρια του Μουσείου, Βαρβάρα Τσάκα, το
θέμα «Νίκος Καζαντζάκης: Πορεία προς την αθανασία ή "Dominus εδώ
είναι ο Χρόνος"».

Δεκέμβριος, 15-16
Διημερίδα για τον Καζαντζάκη, Κύπρος

Το Μουσείο προσεκλήθη από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου Λεμεσού στη διημερίδα με θέμα «Το μεγαλύτερο
ταξίδι μας το κάνουμε με την ψυχή μας - Νίκος Καζαντζάκης: Ο
Ταξιδευτής». Η γεν. γραμματέας του Δ.Σ. του Μουσείου,
εκπαιδευτικός Μαριλένα Μηλαθιανάκη, υλοποίησε βιωματικό
εργαστήρι με θέμα «Το Μουσείο Καζαντζάκη ταξιδεύει…
Κύπρο», ενώ η διευθύντρια του Μουσείου, Βαρβάρα Τσάκα,
παρουσίασε το Μουσείο και τη δραστηριότητά του.



Δεκέμβριος 2017 - Φεβρουάριος 2018
Αφιέρωμα «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ο
Κοσμοπαρωρίτης»

Το Μουσείο Καζαντζάκη συμμετέχει στο
αφιέρωμα «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ο
Κοσμοπαρωρίτης», στο πλαίσιο της
ανακήρυξης του 2017 ως «Έτους Νίκου
Καζαντζάκη», το οποίο διοργανώνεται
από το Μουσείο Μπενάκη και τις
Εκδόσεις Καζαντζάκη, με
συνδιοργανωτές, εκτός από το Μουσείο
Καζαντζάκη, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης,
την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.

Το αφιέρωμα εγκαινιάστηκε στις 18
Δεκεμβρίου 2017 και είναι ανοικτό στο
κοινό από τις 21 Δεκεμβρίου 2017 έως τις
25 Φεβρουαρίου 2018.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τρεις θεματικές εκθέσεις, που παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη
(κτίριο της οδού Πειραιώς) με τίτλο Ο «ΑΝΗΦΟΡΟΣ» ΤΟΥ, στην Πινακοθήκη Γκίκα με τίτλο Η
«ΟΔΥΣΕΙΑ» ΤΟΥ και στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης με τίτλο Η «ΑΝΑΤΟΛΗ» ΤΟΥ.

Το Μουσείο Καζαντζάκη συμμετέχει και στις τρεις εκθέσεις με
μεγάλο αριθμό εκθεμάτων που αποτελούνται από
χειρόγραφα, πρώτες εκδόσεις των έργων του Νίκου
Καζαντζάκη, προσωπικά αντικείμενα και αρχειακό υλικό,
ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο
κοινό. Ανάμεσα στα εκθέματα αυτά, ξεχωρίζουν η πρώτη
έκδοση του Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά με ιδιόχειρες
σημειώσεις του συγγραφέα, η μία από τις επτά γραφές της
Οδύσειας, η έκδοση σε βιβλίο τσέπης της Θείας Κωμωδίας του
Δάντη που είχε πάντα μαζί του, προσωπικά του αντικείμενα
που έμειναν ανεξίτηλα στη διαχρονική εικόνα του όπως τα
γυαλιά και η πίπα, καθώς και άγνωστα στο ευρύ κοινό
χειρόγραφα και δακτυλόγραφα του συγγραφέα, όπως τα
σενάρια «Το κόκκινο μαντίλι» και «Δεκαήμερο», καθώς και το
χειρόγραφο με τίτλο «Το Φτερωτό Άλογο» που πρόκειται
σύντομα να εκδοθεί σε βιβλίο από τις Εκδόσεις Καζαντζάκη και
το οποίο εκτίθεται στο Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Πολυάριθμες ήταν οι συμμετοχές των στελεχών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη σε κάθε
είδους εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στις οποίες το
Μουσείο εκλήθη δια των εκπροσώπων του να παρουσιάσει γνωστές και άγνωστες πτυχές
από το έργο του Νίκου Καζαντζάκη αλλά και του Μουσείου του. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει
το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον μεγάλο Κρητικό στοχαστή και το Μουσείο του. Οι
σημαντικότερες από τις εκδηλώσεις αυτές αναφέρονται στη συνέχεια.

 Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων ( Αθήνα, 10-12 Μαρτίου),

η γεν. γραμματέας του Δ.Σ., Μαριλένα Μηλαθιανάκη, παρουσίασε την ιστορία και τις

δράσεις του Μουσείου.

 Στην Παγκρήτια Στοματολογική Σύνοδο (Ηράκλειο, 19-21 Μαΐου), η διευθύντρια του

Μουσείου, Βαρβάρα Τσάκα έκανε εναρκτήρια ομιλία για τον Νίκο Καζαντζάκη και το

Μουσείο.

 Στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Αικατερίνεια 2017» (Ηράκλειο, 16-21 Ιουλίου), ο πρόεδρος

του Δ.Σ. του Μουσείου, καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης, παρουσίασε εισήγηση με θέμα

«Νίκος Καζαντζάκης: Λογοτέχνης ή Φιλόσοφος;».

 Σε εκδήλωση-αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανωγείων

(Ανώγεια, 4 Αυγούστου), με ομιλητές τον αντιπρόεδρο του Μουσείου, Λευτέρη

Χαρωνίτη, και την υπεύθυνη του Αρχείου, Βούλα Βασιλειάδη.

 Στον Λογοτεχνικό Φωτογραφικό Διαγωνισμό «Ν. Καζαντζάκης» που διοργάνωσε ο

Πολυχώρος Πολιτισμού «Polyhoros Hania», με ομιλία του Λευτέρη Χαρωνίτη και

συμμετοχή της Βούλας Βασιλειάδη στην Επιτροπή Κρίσης για το πεζό κείμενο.

 Σε εκδήλωση-αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη από τον Ελληνο-πορτογαλικό Πολιτιστικό

Σύλλογο «Παραφωνία» (Λισαβώνα, 26 Οκτωβρίου), με ομιλία του μέλους του Δ.Σ., τ.

πρέσβη Μιχάλη Κουκάκη.

 Στην τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης

(Ηράκλειο, 15 Δεκεμβρίου) ο πρόεδρος του Μουσείου, καθ. Μιχάλης Ταρουδάκης,

έδωσε την κεντρική ομιλία παρουσιάζοντας το έργο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 2017

Το Μουσείο Καζαντζάκη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους εκείνους, φορείς και
ιδιώτες, που, κατά το προηγούμενο έτος, συνέβαλαν στη λειτουργία και τις δράσεις του με
οποιοδήποτε τρόπο, δίνοντας του τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου
του ως βασικού θεματοφύλακα της μνήμης του Νίκου Καζαντζάκη και ως φορέα πολιτισμού
στον τόπο μας.

Μέγας χορηγός
Βαγγέλης Μαρινάκης

Χορηγοί
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης (ΣΥ.ΦΑ.Κ.)
Minoan Lines
Aegean Airlines
Hotel Sofia
ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου Α.Ε.
Ξυλεία Κουμαντάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Armaos A.E.

Υποστήριξη στις δράσεις
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Βρετανική Πρεσβεία
Περιφέρεια Κρήτης
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Εκδόσεις Καζαντζάκη
Διεθνής Εταιρία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
Βρετανικό Υποπροξενείου στο Ηράκλειο (British Vice Consulate).
Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτιάς
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)
Shakespeare Birthplace Trust
Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα
Φυτώριο Καρτερού «Στέλιος-Στέλλα»
Εθελοντική Ομάδα «ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ»
Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ»

Οι ανώνυμοι αλλά πολυάριθμοι εθελοντές κάτοικοι του χωριού Μυρτιά, μικροί και μεγάλοι,
που πρόθυμα βοηθούν με κάθε τρόπο όλες τις δράσεις του Μουσείου.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διοικητικό Συμβούλιο
Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος
Λευτέρης Χαρωνίτης, Σκηνοθέτης, Αντιπρόεδρος
Μαριλένα Μηλαθιανάκη, Εκπαιδευτικός, Γενική Γραμματέας
Χάρης Τσακουντάκης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Μυρτιάς
Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Ταμίας

Μέλη

Μανώλης Κοκοσάλης, Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων
Στέφανος Τραχανάς, Πρόεδρος της Εκδοτικής Επιτροπής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων
Κρήτης
Μιχάλης Κουκάκης, τ. Πρέσβης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς

Διεύθυνση
Βαρβάρα Τσάκα

Προσωπικό
Μόνιμη Έκθεση – Επικοινωνία: Μαρίνα-Στέλλα Μαρινάκη
Αρχείο – Βιβλιοθήκη: Βούλα Βασιλειάδη 
Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος: Βαγγέλης Χαριτόπουλος
Τμήμα Εκπαίδευσης: Χάρις Μαυρουδή
Πωλητήριο: Ρούλα Δούνη 
Καφέ: Ανδρέας Γωνιανάκης

Σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου
Βαγγέλης Χαριτόπουλος

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
Μυρτιά 70100, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων

Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 741689, Fax: 2810 742232

E-mail: info@kazantzaki.gr
http://www.kazantzaki.gr
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