Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Όλα ξεκίνησαν κάποιο χειµωνιάτικο πρωινό του 1976, όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα
την «ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ», που στεγάζεται στο Iστορικό Μουσείο Ηρακλείου
Κρήτης. Εκεί, ανάµεσα στα εκθέµατα, είδα και φωτοαντίγραφο της διαθήκης του:
Παραγγέλλω εις αυτήν — γράφει τον Απρίλιο του 1956 για τη γυναίκα του — όπως µεριµνήση,
να περιέλθουν τα βιβλία µου και ο,τι άλλο ήθελε κρίνει, προσωπικά µου ενθύµια, όπως χειρόγραφα,
εικόνες, το χρυσό µου δακτυλίδι, τον στυλό µου, bibelots, κλπ. εις το ενδεχοµένως και ει δυνατόν εντός
της πατρικής µου οικίας «ΣΠIΤI ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ». Αλλά η αδελφή του Ελένη
Θεοδοσιάδη το έχει πουλήσει από καιρό και ο νέος Ιδιοκτήτης για να το πουλήσει ξανά
στον Καζαντζάκη ζήτα ένα εξωφρενικό ποσό: 2.000 χρυσές λίρες. Έτσι, µε ηµεροµηνία 3
Ιουνίου 1957, ο Καζαντζάκης τροποποιεί το αρχικό σχέδιο και µε κωδίκελλο προσδιορίζει:
"Όπως έχω συνεννοηθεί µε την Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών του Ηρακλείου Κρήτης, θα ιδρυθεί µια
καινούργια αίθουσα στο µέγαρο της Εταιρείας όπου θα µεταφερθεί το γραφείο µου όπως είναι και
βρίσκεται στην Antibes. Θα µεταφερθεί στην αίθουσα αυτή το τραπέζι όπου γράφω και όλα τα
επίλοιπα έπιπλα καθώς και τα βιβλία µου, δλα τα χειρόγραφα, η αλληλογραφία µου, ταµπλώ, το
παληό µου stylo που έγραφα 40 χρόνια τα έργα µου, η ασηµένια µου ζώνη, το χρυσό µου δακτυλίδι. Στο
ανώφλι της αίθουσας να γράφει «ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ».
Η επιθυµία πραγµατοποιήθηκε, τα αντικείµενα µεταφέρθηκαν και στο ανώφλι υπάρχει
επιγραφή: «ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ». Όµως, παρά τα αξιόλογα εκθέµατα, το
σύνολο που δηµιουργήθηκε σ' έναν πολύ περιορισµένο χώρο, δεν θα πρέπει να ικανοποιεί,
σκέφθηκα τότε, τους επισκέπτες που, προετοιµασµένοι από ανάλογα µουσεία αφιερωµένα
σε γίγαντες του γραπτού λόγου µε παγκόσµια αναγνώριση, τον Γκαίτε, τον Βερν, τον
Ουγκώ, τον Βολτέρο, τον Άντερσεν, θα πρέπει να ζητούν µια πληρέστερη εικόνα του
συγγραφέα που ανάλωσε τη ζωή του σε κολοσσιαία λογοτεχνική δηµιουργία.
Ο Καζαντζάκης όχι µόνο δεν αρνήθηκε τον τόπο της καταγωγής του -εκεί που παιδί
κυνηγιόταν µε τ' άλλα παιδιά, όπως ακόµα πριν λίγο αναπολούσαν οι γεροντότεροι του
χωριού- µα αντίθετα τον επισηµαίνει µε κάθε ευκαιρία. Μάλιστα στην εξοµολογητική του
«ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ» αναφέρει: Το σόι του κυρού µου αποσέρνει από ένα χωριό δυο
ώρες δρόµο από το Μεγάλο Κάστρο που το λεν «Βαρβάρους». Το ίδιο αυτό χωριό είναι και ο τόπος
της καταγωγής του δικού µου πατέρα. Οι προπαππούδες µου ήσαν Βαρβαριανοί, µε
περιουσία σε αγροτικά κτήµατα κι ένα διώροφο σπίτι στο κεντρικότερο σηµείο,
αγορασµένο από τους Τούρκους στα 1835.
Τις οικογένειες Καζαντζάκη-Ανεµογιάννη έφερε κοντύτερα ένα προξενιό. Η Καλλιρρόη
Καζαντζάκη, πρώτη εξαδέλφη του Καπετάν Μιχάλη, πατέρα του Νίκου Καζαντζάκη,
παντρεύτηκε τον Έµµ. Φιόρο, παππού του πατέρα µου από τη µεριά της µητέρας του.
Ποια ήταν η µπερδεµένη συγγένεια ανάµεσα στα παιδιά των δύο οικογενειών, νοµίζω ούτε
τα ίδια καλά—καλά δεν ξεκαθάρισαν. Γι' αυτό σ' ένα γράµµα του 1937 ο Νίκος
Καζαντζάκης αποκαλεί τον Αντώνη Ανεµογιάννη ανιψιό και µπάρµπα.
Πέρα όµως απ’ αυτά, αν και δεν υπήρξαν συµµαθητές -ο Καζαντζάκης πήγαινε µια τάξη
παραπάνω- τους δυο τους ένωνε η στενή φιλία που αναπτύσσεται στα µαθητικά θρανία. Κι
αυτό φαίνεται από τα νεανικά γράµµατα του «Σπουδαστού τού ∆ικαίου Νικολάου Μ.
Καζαντζάκη» σταλµένα το 1902 στο Μαθητή της ∆' Τάξεως και µεταγενέστερα στον
Negociant Αντώνιον Ανεµογιάννην.
Το σπίτι στους Βαρβάρους κάµποσες φορές φιλοξένησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του
τον Καζαντζάκη περαστικό απ’ το χωριό, µια και σ' εκείνο της οικογένειάς του που
βρισκόταν δίπλα, έκτασης 45 µόλις τετραγωνικών µέτρων, κατοικούσαν µόνιµα από παλιά
δυο µακρινές συγγένισές του. Οι Ψωµοπούλες. Για χρόνια οι σηµερινοί κάτοικοι των Βαρβάρων
— αναφέρει στον «Ασυµβίβαστο» η Ελένη Καζαντζάκη — θυµόνταν τα γλέντια των
µορφωµένων που κατέληγαν σε καταπράσινες πλαγιές µε τελευταία εκτόνωση τις τούµπες στο
γρασίδι. Όταν το 1975 απόκτησα την πλήρη κυριότητα στο διώροφο αυτό οίκηµα, οι
σύµβουλοι της κοινότητας µε τον πρόεδρο τους µου υπόβαλαν την παράκληση να τους το
παραχωρήσω, αφού δεν υπήρχε περίπτωση να το κατοικήσω µόνιµα η περιστασιακά, χωρίς
όµως και να προσδιορίζουν σε τί θα το χρησιµοποιούσαν.
Η ανεκπλήρωτη επιθυµία του Καζαντζάκη ξανάρθε στο µυαλό µου. Μου παρουσιαζόταν
η ευκαιρία — τολµηρή και φιλόδοξη — να ιδρύσω το ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ.
∆εν δίστασα ν' αποφασίσω τη µεταβίβαση, µε τον αµετάκλητο όρο πως, ύστερα από αλλαγές
και προσαρµογές, το σπίτι απαραίτητα θα έπρεπε να µετατραπεί σε µουσείο, αφιερωµένο

στον µεγάλο συντοπίτη.
Έχοντας κάποια πείρα από το Μουσείο Πάνου Αραβαντινού στον Πειραιά, που την
οργάνωση του είχα αναλάβει λίγα χρόνια πριν, οραµατίσθηκα, µέσα σε προθήκες την
προβολή χειρογράφων, βιβλίων, επιστολών και προσωπικών αντικειµένων που θα
εικονογραφούσαν κείµενο—χρονοδιάγραµµα για τον Κρητικό τιτάνα της σκέψης, ενώ η
παράλληλη αντιπαράθεση στους τοίχους πινάκων και δοκουµέντων από τα θεατρικά και
θεατροποιηµένα έργα του σ' όλο τον κόσµο, θα ολοκλήρωναν κατά τη γνώµη µου εικόνα
πειστική στους δικούς µας και τους αλλοδαπούς επισκέπτες της Κρήτης, που τώρα και
χρόνια, ύστερα από το προσκύνηµα στον τάφο του, ανηφορίζουν κατά τους Βαρβάρους
ψάχνοντας να βρουν τις ρίζες του.
Με επίσηµη συµβολαιογραφική πράξη παραχώρησα το οίκηµα στην κοινότητα του
χωριού. Για ένα διάστηµα είχαν οι «Βάρβαροι» µετονοµαστεί σε «Μυρτιά», µα τώρα
ξαναπαίρνουν το αρχικό τους όνοµα, για να θυµίζουν, όπως το αναφέρει ο Καζαντζάκης,
πώς όταν ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς πήρε πίσω τον δέκατο αιώνα την Κρήτη,
µάντρωσε σε µερικά χωριά όσους Αραβίτες απόµειναν από την σφαγή και τα χωριά αυτά
ονοµάστηκαν «Βάρβαροι».
"Ως εδώ τα πράγµατα δεν παρουσίασαν δυσκολίες. Αυτές άρχισαν να διαφαίνονται όταν
αποφάσισα ν' ασχοληθώ προσωπικά µε τη συγκέντρωση κάθε είδους καζαντζακικού
υλικού.
Στα κατάλοιπα του πατέρα µου είχα βρει από χρόνια σε ξύλινο κουτί µε την ένδειξη Ν.Κ.Μ.Κ. επιστολές του Καζαντζάκη, µαθητικά τετράδια, λευκώµατα και προσωπικά είδη καθώς
και περιουσιακά συµβόλαια του Μιχαήλ Καζαντζάκη. Ήταν µια κάποια βάση. Ξεκίνησα
µε τη φροντίδα να συγκεντρωθούν οι πρώτες εκδόσεις των βιβλίων του ποιητή της
«Ο∆ΥΣΕΙΑΣ» και κείµενα που πρωτοδηµοσίευσε σε περιοδικά και εφηµερίδες.
Εντελώς ακατατόπιστος τότε σ' ένα θέµα που — οµολογώ — ποτέ πριν δεν µε είχε
απασχολήσει, άντλησα κάθε σχετική πληροφορία από το βιβλίο του Παντελή Πρεβελάκη
«400 Γράµµατα του Καζαντζάκη στον Πρεβελάκη» κι' από τη Βιβλιογραφία του
Κατσίµπαλη για τον Καζαντζάκη. Με βάση ένα κατάλογο που σχηµάτισα, άρχισα πρώτα
να ρωτώ στενούς φίλους και φίλους των φίλων, ύστερα να ερευνώ παλαιοβιβλιοπωλεία,
αρχεία, βιβλιοθήκες γνωστών και αγνώστων. Η ανταπόκριση στο αίτηµα να
προσφερθούν η να αγοραστούν τα όσα εύρισκα, έφερε τα πρώτα αποτελέσµατα. Φύλλα
του «Νουµά» διαδέχονταν την «Πινακοθήκη» και το «∆ελτίο του Εκπαιδευτικού
Οµίλου», τεύχη των «Παναθηναίων».
Το ψάξιµο συνεχιζόταν για µήνες, µε την επιµονή που πρέπει να χαρακτηρίζει
παθιασµένους συλλέκτες και µε το ακατάβλητο πείσµα όσων θέλουν να πετύχουν ένα
σκοπό. Ανασκαλεύτηκαν µπαούλα και κασέλες, άδειασαν σεντούκια και κιβώτια,
ψάχτηκαν πατάρια και υπόγεια. Φίλοι συµπαραστάθηκαν, γνωστοί και άγνωστοι
πρόσφεραν µε γενναιοδωρία, η µε ανταλλάγµατα. Λίγες οι εξαιρέσεις. Κάποιοι δεν
φάνηκαν πρόθυµοι, άλλοι τσιγκουνεύτηκαν. Αδιαφόρησαν ή αρνήθηκαν. Ίσως δεν
πίστεψαν πως ένα µουσείο, αντάξιο του Καζαντζάκη, µπορούσε µια µέρα να γίνει τόπος
προσκυνήµατος. Με εφηµερίδες λοιπόν και µε περιοδικά και µε βιβλία εκδοτικών οίκων
που οι περισσότεροι δεν υπάρχουν παρά στην ανάµνηση όσων ασχολούνται µε τα
Γράµµατα, η περισυλλογή των πρώτων ελληνικών εκδόσεων µε τον καιρό ολοκληρώθηκε.
Τότε συνέχισα µε το εξωτερικό. Οι αναζητήσεις µου στις χώρες της Ευρώπης, της Ασίας
και της Αµερικής, βόρειας και νότιας, είχαν δύο στόχους: Τα µεταφρασµένα βιβλία του
Καζαντζάκη στις πολλαπλές εκδόσεις τους και υλικό από τις παραστάσεις των θεατρικών η
θεατροποιηµένων έργων του.
Μοιάζει να περνώ στο χώρο του παράλογου, µα είναι γεγονός πώς η ανεύρεση
δοκουµέντων από τα πέρατα του κόσµου ήταν ευκολότερη. Με κατανόηση µεγαλύτερη οι
ξένοι από τους δικούς µας σε θέµατα πολιτιστικά η σε εκδηλώσεις που αφορούν πρόσωπα
µε διεθνή ακτινοβολία, όχι µόνο βοήθησαν αλλά συνόδευαν όσα έστελναν µε ένα θερµό
γράµµα για να ευχαριστήσουν που τους έλαχε η τιµή να συνδράµουν τη συγκρότηση
του Μουσείου.
• Έτσι, γράφει από το Κίεβο η Τατιάνα Τσερνίσοβα: Με συγκίνηση και θαυµασµό διαβάσαµε
για την ευγενική σας προσπάθεια. Τόσο εγώ, όσο και ο σύζυγος µου, Ανδρέας Μπελέτσκη, γνωστός
στη χώρα µας ελληνιστής, θεωρούµε ιερό µας καθήκον να σας στείλουµε όσες µεταφράσεις από το
έργο του Καζαντζάκη στις ντόπιες γλώσσες θα βρούµε.

• Γράφει από την Ιαπωνία ο αυτοεξόριστος Βιετναµέζος βουδιστής καλόγηρος
Νγκουγιέν Χούου Χιέου: Θεωρώ καθήκον µου ν' αναζητήσω σ' όλο τον κόσµο τις µεταφράσεις
στα βιετναµέζικα. Καταχώρησα αγγελία σε ειδικά περιοδικά της Γαλλίας, του Καναδά και της
Αµερικής. Παρακαλώ δεχθείτε τον θαυµασµό µου και την ευγνωµοσύνη µου.
• Γράφει ο Λούµποµιρ Πότσιβιλ, γενικός διευθυντής των Κρατικών Σκηνών της Πράγας:
Χαιρόµαστε που προσφέρουµε στο µουσείο Καζαντζάκη υλικό της παράστασης µας του «Ζορµπά».
• Γράφει η Γαλλίδα ηθοποιός Ζοζέτ Φαβέ, που µε τη µορφή του µιούζικαλ γνώρισε τον
«Ζορµπά» στις µεγαλύτερες πόλεις της πατρίδας της: Περιµένω µε ανυποµονησία τα εγκαίνια
του µουσείου και είµαι περήφανη για τη µικρή συµβολή µου. Γιατί, όπως κι εσείς, έχω απέραντο
θαυµασµό στον Νίκο Καζαντζάκη.
• Γράφει ο Φώτιος Μαλλέρος, καθηγητής στη σχολή Νεοελληνικών και Βυζαντινών
Σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Χιλής: Να µου επιτρέψετε να έχω την ικανοποίηση ότι κάτι
έκανα για την µνήµη του µεγαλύτερου συγγραφέα της νεώτερης Ελλάδος αλλά και την τιµή που
θα νοιώσουν όλοι εκείνοι που θα βοηθήσουν το κατά δύναµιν για την όσο το δυνατό καλύτερη
πραγµατοποίηση του θαυµάσιου έργου που αναλάβατε.
• Γράφει ο Σέρζ Εττέρ, ενδυµατολόγος της όπερας της Ρουένης: Είναι τιµή µου να συµµετέχω
στο µουσείο Καζαντζάκη, και ο Αντρέ Κοταβόξ, ένας από τους ζωγράφους που
ασχολήθηκαν µε την εικονογράφηση της «Οδύσειας»: Σας ευχαριστώ που µου προσφέρατε την
ευκαιρία να συµµετέχω στην τιµητική αυτή εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη.
• Γράφει ο Λαντισλάβ Σλίβα, δραµατουργός στο Κρατικό Θέατρο της Οστράβα: Είναι για
µας µεγάλη τιµή που υλικό απ’ την παράσταση µας θα εµπλουτίσει τη συλλογή του Μουσείου
Καζαντζάκη.
Ν' αναφέρω κι άλλους; Κι άλλους;
Βέβαια οι αναζητήσεις µου δεν εύρισκαν πάντα το στόχο τους, γιατί καµιά φορά ο
παραλήπτης των αιτηµάτων µου δεν είχε τα όσα γύρευα. Όµως και σ' αυτή την περίπτωση
έπαιρνα µια πληροφορία που µε κατατόπιζε σε ποιόν θα έπρεπε να απευθυνθώ.
Βρέθηκα λοιπόν να αλληλογραφώ µε τη Βιβλιοθήκη Μιασνικιάν της ∆ηµοκρατίας της
Αρµενίας, µε τη Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνίας της Μόσχας και τη Βιβλιοθήκη ντε λ'
Αρσενάλ του Παρισιού, µε το Υπουργείο Πολιτισµού της Βουλγαρίας και της Ρωσίας, µε
τον Πρόεδρο του συνδικάτου των Γάλλων Σκηνογράφων, µε καθηγητές Αµερικανικών
Πανεπιστηµίων, µε γενικούς διευθυντές Κρατικών Θεάτρων, µε το Ράϊς Μουζέουµ του
Μάννχάϊµ, µε τον θαυµάσιο Ελβετό ζωγράφο Έρνι, µε βιβλιοπωλεία ειδικευµένα για
δυσεύρετες εκδόσεις, µε εκδοτικούς οίκους, µε γνωστούς ελληνιστές, µε τους µεταφραστές
των έργων του Καζαντζάκη, µε ελληνικές κοινότητες, µε Πανεπιστηµιακές σχολές
νεοελληνικών σπουδών, µε διακεκριµένους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και
µε τόσους άλλους που η απαρίθµηση τους θα συγκροτούσε έναν ατέλειωτο κατάλογο. Το
αποτέλεσµα ήταν εντυπωσιακό. Μέρα τη µέρα, µήνα το µήνα, χρόνο το χρόνο,
σχηµατίσθηκε µια µοναδική συλλογή. Όµως, δυσεύρετα βιβλία, αντίτυπα εκδόσεων
εξαντληµένων από καιρό, προµήθεψαν και πρόσωπα που τις διευθύνσεις τους έπαιρνα
από έντυπα της Αθήνας όταν σ' αυτά τύχαινε να δω δηµοσίευµα που τ' αφορούσε. Κάπως
έτσι ήρθα σε επαφή µε την Ούγγαρέζα Εύα Μπερέζ. Σέ αθηναϊκή εφηµερίδα βρήκα
καταχωρηµένη την είδηση πώς ζητούσε αλληλογραφία µε Έλληνες γιατί λογάριαζε να
σπουδάσει αρχαιολογία και γνωριµίες στην Ελλάδα θα της ήταν πολύ χρήσιµες. Ζητάτε
επαφή µε την Ελλάδα κι εγώ µε την Ουγγαρία — της έγραψα — για να βρω τα έργα του
Καζαντζάκη που µεταφράστηκαν στον τόπο σας. ∆εν σάς προσφέρω τη δυνατότητα ανασκαφών στη
χώρα µου, αλλά την ευκαιρία ν' ασχοληθείτε στη δική σας µε τις πρώτες σας ανακαλύψεις. Η
απάντηση δεν άργησε να φτάσει µε τη µορφή µιας αισθητικής εικονογραφηµένης έκδοσης
του «ΖΟΡΜΠΑ». Το ωραίο σχέδιο του εξώφυλλου έγινε αφορµή να γράψω του ζωγράφου
Κλίµο που το φιλοτέχνησε. Τα 12 σχέδια της εικονογράφησης του βρίσκονται σήµερα στο
Μουσείο.
∆εν πρέπει να παραλείψω και τη συνδροµή απλών ξενιτεµένων Ελλήνων που, έχοντας
πληροφορηθεί από τον Τύπο την ίδρυση του Μουσείου, δώριζαν χωρίς να τους ζητηθεί
όποιο βιβλίο του Καζαντζάκη εύρισκαν στα βιβλιοπωλεία του τόπου της διαµονής τους.
Μ' αυτά κι αυτά, αλλά και µε το πλήθος των βιβλίων που πρόσθετε κάθε τόσο η Ελένη
Καζαντζάκη, συγκεντρώθηκαν µεταφράσεις από 46 χώρες. Συνολικά µέχρι σήµερα 480
βιβλία.

Ανάλογες ενέργειες έφεραν στα χέρια µου υλικό από τις παραστάσεις των θεατρικών
έργων του Καζαντζάκη, καθώς και των έργων που έγιναν από διασκευές µυθιστορηµάτων
του για το θέατρο, την όπερα, τον κινηµατογράφο, την τηλεόραση.
Πρώτα ήρθα σ' επαφή µε Αθηναίους ειδικούς στον κόσµο του θεάµατος κι όπως γίνεται
συνήθως, η ανταπόκριση ορισµένων ήταν θετική και άµεση, ενώ από άλλους ακόµα
περιµένω υλοποίηση µεγαλόστοµων υποσχέσεων...
Μάζεψα πολύτιµα δοκουµέντα, µε πρώτο §να πρόγραµµα του 1907 για το δράµα
«ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ» ενώ παράλληλα, από τ' αρχεία όσων ασχολούνται µε τη φωτογράφηση
θεατρικών παραστάσεων και από το θεατρικό µας Μουσείο, εξασφάλισα Ενα πλήθος
φωτογραφιών. Η παλαιότερη, του 1916, αφορά την όπερα «Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ».
Κάποτε, περαστικός από τη Γερµανία, επισκέφθηκα σε περίοδο διακοπών το Εθνικό Θέατρο
του Μάννχάϊµ κι ύστερα το Θεατρικό Μουσείο της ίδιας πόλης. ∆εν ήταν απλό, µα
µπόρεσα να βρω το πρόγραµµα της παράστασης του έργου «ΣΟ∆ΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ»
που παίχτηκε εκεί το 1954, φωτογραφίες και κριτικές. Κι ακόµα τις διευθύνσεις των
υπεύθυνων για το ανέβασµα του έργου. Τους έγραψα σαν συνάδελφος κι από την
ενδυµατολόγο Γκέρντα Σούλτε είχα τη χαρά να λάβω τα σχέδια των κοστουµιών της. Ήταν
οι πρώτες θεατρικές µακέτες που αποκτούσα για το Μουσείο. Αργότερα προστέθηκαν και
πολλές άλλες. Από διάφορες χώρες.
Η πολύτιµη ηθική συµπαράσταση της Ελένης Καζαντζάκη µου προµήθεψε έναν
κατάλογο, που µε τον καιρό συµπλήρωσα από διασταυρούµενες πληροφορίες. Ποια ήταν
δηλαδή τα έργα που παραστάθηκαν στα θέατρα όλου του κόσµου. Μου έδωσε κάποιες
διευθύνσεις, µα τις περισσότερες τις χρωστώ στο Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου, που τις
ανακάλυπτε ζητώντας τις από τα αντίστοιχα κέντρα των πόλεων που µ' ενδιέφεραν.
Μ' αυτόν τον τρόπο ήρθα σ' επαφή µε παραγωγούς Ευρώπης και "Αµερικής, από Όσλο
µέχρι Σαν Πάολο, από Μπουένος Άιρες µέχρι Γκέτεµποργκ, από Λευκωσία µέχρι
Λονδίνο, από Βιέννη µέχρι τις ανατολικές χώρες, από Ζυρίχη µέχρι Νέα Υόρκη και βάλε.
Με σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυµατολόγους και χορογράφους, µε τις διαφηµιστικές
εταιρείες που τυπώνουν προγράµµατα και αφίσες, µε φωτογράφους και περουκιέρηδες και
µακιγιέρ. Με γενικούς διευθυντές Κρατικών Σκηνών και µε επιχειρηµατίες ιδιωτικών
θιάσων. Κοντεύουν τις 3.000 τα γράµµατα που ταχυδρόµησα σ' "Ανατολή και ∆ύση. Για
να ξεπεράσω δυσκολίες και γραφειοκρατικές διατυπώσεις, ορισµένους επισκέφθηκα
προσωπικά. ∆εν ήταν ο φθηνότερος, ήταν όµως ο αποτελεσµατικότερος τρόπος επιτυχίας.
Από τις πολλές ασυνήθιστες περιπτώσεις που αντιµετώπισα στις επαφές µου µ' όλον αυτόν
τον κόσµο, ίσως αξίζει να αναφέρω την πιο περίεργη, όταν από το πρόγραµµα του
Μιούζικαλ «Ζορµπάς» στο Μπρόντγουαίη, σταλµένο από τον παραγωγό Χάρολντ Πρίνς,
πληροφορήθηκα το όνοµα του σκηνογράφου. Του Μπόοις Άρονσον. Για να του ζητήσω
τις µακέτες και φωτογραφίες του σκηνικού που φιλοτέχνησε και πάλι παρακάλεσα το
εξυπηρετικό µας Κέντρο Θεάτρου να µου βρει τη διεύθυνση. Το ίδιο ζήτησα κι από τον
ξάδελφό µου Γιώργο Κ. Ανεµογιάννη, ύστερα από λίγες βδοµάδες, σαν µου είπε πώς
από την εποµένη και για ένα δεκαπενθήµερο θα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη. "Εκείνον
επιφόρτισα µε την πρόσθετη παραγγελία, αφού πάρει τη διεύθυνση από τα γραφεία του
παραγώγου, να επισκεφθεί προσωπικά τον Άρονσον, να του εξηγήσει την περίπτωση και
να του διαβιβάσει την παράκληση µου. Ακριβώς την εποµένη της αναχώρησης του, ένα
τηλεφώνηµα τού Κέντρου Θεάτρου µου γνωστοποιούσε τη διεύθυνση. Ήταν φυσικό να
γράψω αυθηµερόν στον Αµερικανό συνάδελφο. ∆εν έµενε παρά να περιµένω το
αποτέλεσµα των διπλών ενεργειών µου. Ακριβώς εκείνες τις ηµέρες ξεφυλλίζοντας ένα
βιβλίο για την εξέλιξη της Σκηνογραφίας, έπεσα στα βιογραφικά του στοιχεία. Γεννηµένος
— διάβασα — στη Ρωσία το 1889, µετανάστεψε και σταδιοδρόµησε στην "Αµερική από το
1923. Η διαπίστωση των 80 χρόνων του µ' έβαλε σε σκέψεις και οι ως τότε ρόδινες ελπίδες
µου άρχισαν λίγο—λίγο να ξεθωριάζουν. Χάθηκαν ολότελα όταν µε το τέλος του
δεκαπενθήµερου, ο ξάδελφός µου γύρισε µε τη δήλωση πώς δεν στάθηκε τυχερός. Θα ήταν
ουτοπία, λέει, ν' αναζητά κανείς τον Άρονσον που κατάκοιτος τώρα, κατοικούσε κάπου
έξω από τη Νέα Υόρκη, αποτραβηγµένος απ’ το επάγγελµα. Συνειδητοποίησα την
κατάσταση και περίπου είχα ξεχάσει την περίπτωση, όταν σε πείσµα κάθε λογικής πρόβλεψης, ένα ωραίο πρωινό, το ταχυδροµείο µου έφερε ένα φάκελο που στην προµετωπίδα
του φαρδύ-πλατύ ο άνθρωπος µου είχε τυπωµένο το όνοµά του Μπόρις Άρονσον. Το
γράµµα υπόγραφε κάποια Λίζα κι άρχιζε έτσι: Αγαπητέ Γιώργο, θα παραξενευτείς που
παίρνεις γράµµα µου όσο παραξενεύτηκα κι εγώ παίρνοντας το δικό σου. Το οικογενειακό µου όνοµα
είναι Γιάλοβετς κι είµασταν συµµαθητές στη σχολή Ράΐνχαρτ της Βιέννης πριν πολλά-πολλά χρόνια...
Κυνηγηµένη στην Αυστρία το 1939 από τους Χιτλερικούς, µετανάστεψε στην Αµερική

όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον ισραηλίτη οµόθρησκό της Άρονσον. Καί συνέχιζε η
παλιά µου συµµαθήτρια της σκηνογραφίας µε την υπόσχεση να βρει εκείνη και να στείλει
ό,τι ζητούσα. Όπως µε πληροφόρησε αργότερα, οι µακέτες είχαν χαθεί. Μα εγώ ξανά
βρήκα µια φίλη. Μικρός που είναι ο κόσµος!
Ο Ζορµπάς, το καζαντζακικό σύµβολο της χαράς και της λεβεντιάς, στάθηκε για µένα
πηγή σκοτούρας. Τα παράξενα για την απόκτηση µαρτυριών από τις παραστάσεις του στα
διάφορα θέατρα συνεχίστηκαν και θάπρεπε να προσθέσω τα όσα ακολούθησαν ένα
ταξίδι µου το 1979.
Ζητούσα από το Παρίσι µαγνητοταινίες µε τη φωνή του Καζαντζάκη, από το Άµστερνταµ
και τις Βρυξέλλες µεταφράσεις µυθιστορηµάτων του, φωτογραφίες από την Αµβέρσα και
το Λίντς και το πρόγραµµα του µιούζικαλ «Ζορµπάς» από τη Βιέννη. Στην αυστριακή
πρωτεύουσα, οι διεθνείς επιτυχίες των µιούζικαλ ανεβαίνουν κατ' αποκλειστικότητα στο
«Τεάτερ αν ντέρ Βίν», που η σκηνή του πρώτη φιλοξένησε στα 1791 τον «Μαγεµένο
Αυλό» του Μόζαρτ. Ήταν λοιπόν φυσικό, φτάνοντας στα παλιά ληµέρια των φοιτητικών
µου χρόνων, απ’ εκεί ν' αρχίσω την ερευνά, µα σαν επακόλουθο δέχτηκα την πρώτη
ψυχρολουσία. Στο αρχείο της γραµµατείας όπως µου είπαν, δεν υπήρχε παρά ένα µόνο
αντίτυπο και βέβαια δεν γινόταν να το παραχωρήσουν. Έδιναν όµως την υπόσχεση
σύντοµα να µου στείλουν στην Αθήνα φωτοαντίγραφό του. Άφησα τη διεύθυνση µου
αν και δεν ήθελα το πρόγραµµα σ' αυτή τη µορφή και συνέχισα να ψάχνω, χωρίς δυστυχώς
να φτάσω τον σκοπό ούτε στη Θεατρική, ούτε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη της πόλης. Με την
ελπίδα πώς η τύχη θα βοηθούσε περισσότερο, άρχισα τα τηλεφωνήµατα: Στον εντεταλµένο
µε τη σύνταξη των προγραµµάτων τού θεάτρου, στο γραφείο που ασχολείται µε τις
διαφηµιστικές καταχωρήσεις του, στο τυπογραφείο. Η µια αρνητική απάντηση
ακολουθούσε την άλλη, η γκίνια δεν έλεγε να σπάσει, ο καιρός περνούσε κι εγώ έπρεπε να
φύγω. Με ανεκπλήρωτη την επιθυµία γύρισα στην Αθήνα. Την ίδια ακριβώς µέρα,
σταλµένο κατά την υπόσχεση από το θέατρο, λάβαινα το φωτοτυπηµένο πρόγραµµα. Το
ξεφύλλισµα του στη σελίδα µε τα ονόµατα όσων εργάστηκαν για την πραγµατοποίηση της
παράστασης µου έφερε µια ιδέα. Μήπως ένας απ’ όλους αυτούς — σκέφτηκα — νάχει
κρατήσει πρόγραµµα του «Ζορµπά»; Αποφάσισα να γράψω, µα πρώτα ξεκαθάρισα τους
πιθανότερους ν' ανταποκριθούν στην ερευνά µου. Ήταν ο βοηθός σκηνοθέτης, ο πρώτος
και ο δεύτερος µηχανικός σκηνής, οι προϊστάµενοι του ξυλουργείου και του ραφείου, ο
φροντιστής, ο υπεύθυνος για τις περούκες, τις µάσκες και το µακιγιάζ, ο κοµµωτής και
άλλοι. Σύνολο 17. Τις διευθύνσεις έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο της Βιέννης που
βρίσκεται όπως και άλλοι διαφόρων πόλεων σε ειδικό τµήµα του Ο.Τ.Ε. Αθηνών. Εντόπισα
9 άτοµα, που το όνοµα, το επίθετο και το επάγγελµα τους — όταν αναγραφόταν — ταίριαζε
µ' όσους ήλπιζα να µε συνδράµουν. ∆εν άργησα να ταχυδροµήσω ισάριθµα συστηµένα
µηνύµατα και µε πολλές οµολογώ αµφιβολίες και λιγότερες προσδοκίες άφησα τον καιρό
να ολοκληρώσει το πείραµα. "Αν και έµοιαζε να ψάχνω ψύλλους στ' άχυρα, ξαφνικά η
τύχη χαµογέλασε, το απίστευτο έγινε. Το πολυπόθητο πρόγραµµα έφτανε εσώκλειστο σε
γράµµα από τη Βιέννη. Το µεταφράζω: Αγαπητέ Κύριε, έλαβα το γράµµα που στείλατε στο όνοµά
µου, αλλά από το περιεχόµενο του αντιλαµβάνοµαι πώς αφορά πρόσωπο που εργάζεται στο θέατρο. ∆εν
εργάζοµαι σε θέατρο, όµως κατά σύµπτωση έχω το πρόγραµµα που σας ενδιαφέρει. Ευχαρίστως σας το
στέλνω µαζί µε τις θερµές µου ευχές για επιτυχία του έργου σας. Υπογραφή: Τίφενµπαχερ.
Υπήρχε και υστερόγραφο: Το γράµµα σας ταχυδρόµησα στον συνονόµατο µου. Η συνέχεια; Λίγο
αργότερα λάβαινα και δεύτερο πρόγραµµα! Αυτή τη φορά από τον θεατράνθρωπο
Τίφενµπαχερ.
Η αλληλογραφία, λοιπόν, οι προσωπικές επισκέψεις η τα τηλεφωνήµατα στα πέρατα της
γης µε τόσους ειδικούς, συγκρότησε µια συµπληρωµένη θεατρική σειρά διαφηµιστικών
εντύπων και κριτικών, φωτογραφιών και προγραµµάτων, µακετών σκηνογραφίας,
µακιγιάζ και κοστουµιών, σεναρίων, βιβλίων σκηνοθεσίας και υποβολείου µα και δίσκων
η µαγνητοταινιών της µουσικής που συνόδευε παραστάσεις. Εντελώς ιδιαίτερα πρέπει ν'
αναφέρω τα αυθεντικά κοστούµια — χώρια τις περούκες και τα καλύµµατα του κεφαλιού
— της τραγωδίας «ΜΕΛΙΣΣΑ» σταλµένα από την τηλεόραση της Γενεύης µε την προτροπή
του σκηνοθέτη Ροζέ Μπούργκχαρτ που ασχολήθηκε µε την τηλεοπτική της απόδοση,
πραγµατοποιώντας µια θαυµαστή πρωτοποριακή επίτευξη.
Από κουβέντα σε κουβέντα για τα έξοχα αυτά κοστούµια, η Ελένη Καζαντζάκη µου

ανέφερε κάποτε, πώς οι τηλεοράσεις τού Βελγίου, της Γαλλίας και του Σάαρµπρύκεν είχαν
ασχοληθεί µε τον Καζαντζάκη γυρίζοντας αντίστοιχα το 1964, το 1968 και το 1973 από µια
ταινία σχετική µε τη ζωή και το έργο του. Συνεργεία µεταφέρθηκαν στους τόπους που
έζησε και έγραψε τα έργα του, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Antibes κι αλλού και
άνθρωποι που τον µελέτησαν, που τον γνώρισαν, συγγενείς και φίλοι και γνωστοί του,
µίλησαν για τον γίγαντα που µοιάζει στους µυθολογικούς γίγαντες, διηγήθηκαν ο,τι
θυµόνταν, όσα ήξεραν.
Εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, γιατί, πιστεύοντας πώς θα ήταν ενδιαφέρον να περιλάβει
το Μουσείο αυτές τις µαρτυρίες για ειδικές προβολές σε ενδιαφερόµενους επισκέπτες
αποφάσισα ν' ασχοληθώ µε την απόκτηση τους.
Εφοδιασµένος µε τη διεύθυνση του Βέλγου σκηνοθέτη Ζαν Aντουάν ξεκίνησα από τις
Βρυξέλλες. Έµενε ευτυχώς ακόµα στο ίδιο σπίτι µιας παλιάς διεύθυνσης. Προθυµοποιήθηκε
να βοηθήσει κι άρχισε να τηλεφωνεί δεξιά-αριστερά στις υπηρεσίες της τηλεόρασης για να
ξεκαθαρίσει αν σωζόταν από τη σειρά «Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη» το φιλµ που είχε γυρίσει
πριν 25 χρόνια.
Η απάντηση ήταν αόριστη. Η ταινία δε βρισκόταν στη θέση της, µα υπήρχε το δελτίο της
καταχώρησης, πράγµα που σήµαινε πώς δεν είχε καταστραφεί. Θάπρεπε να ψάξουν για
να την βρούνε, αλλά καθώς έφευγα σε λίγες ώρες, δεν έµενε για κείνη τη στιγµή παρά να
σηµειώσω διευθύνσεις και ονόµατα αρµοδίων σε διάφορα τµήµατα, ώστε γράφοντας τους
να βρω την άκρη. Αργότερα λοιπόν από την Αθήνα, απευθύνθηκα στους διευθυντές
προγραµµατισµού, εξωτερικών σχέσεων,
παραγωγής και στον γενικό ∆ιευθυντή της βελγικής τηλεόρασης. Οι πολλαπλές επαφές
είχαν σαν αποτέλεσµα την ανακάλυψη της ταινίας. Σαν έµαθα το καλό νέο, η καινούργια
µου επιθυµία να ετοιµαστεί αντίγραφο µεταγραµµένο σε φιλµ των 16 χιλ. και µε τον ήχο
στην ίδια κορδέλα, δεν δυσκόλεψε και δεν καθυστέρησε τους τεχνικούς. Ύστερα από
τρίµηνη αναµονή, ειδοποιήθηκα πώς, έτοιµη η παραγγελία, µε περίµενε στον διευθυντή
της βιβλιοθήκης. Ξαναπήγα στις Βρυξέλλες και την παρέλαβα.
Ακολουθώντας το ίδιο σύστηµα, πρόσθεσα και το γαλλικό φιλµ στα αποκτήµατα µου.
Αργότερα και άλλο από την Αυστρία κι από τον Καναδά.
Η προσπάθεια σ' αυτόν τον οπτικοακουστικό τοµέα πλούτισε το Μουσείο µε
µαγνητοταινίες και βιντεοκασσέττες από δω κι από το εξωτερικό. Άλλες απ’ αυτές είναι
µαγνητοσκοπηµένες εκποµπές έργων του Καζαντζάκη στις ραδιοφωνικές η τηλεοπτικές
προσαρµογές τους και σ' άλλες ο ίδιος εξηγεί και αναλύει κείµενα του. Σηµαντικό
απόκτηµα, ένα τρίλεπτο φιλµ των 8 χιλ. µε τον Καζαντζάκη και την Ελένη, γυρισµένο στη
Γαλλία. Και το ίδιο σηµαντικό, το συγκρότηµα µηχανηµάτων µε την τρίγλωσση
µαγνητοταινία που συνοδεύει προβολή 160 διαφανειών, για να παρουσιάζει στον
επισκέπτη την «κακοτράχαλη αναφορική πορεία» του οικουµενικού συγγραφέα. Το
κατατοπιστικό και πολύ ωραίο κείµενο έγραψε ο Πάτροκλος Σταύρου, ο Υφυπουργός
Προεδρίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, γνώστης και µελετητής του Καζαντζάκη. Με
βοήθησε και σε πολλά άλλα, πολλές φορές.
Να λοιπόν που είναι αλήθεια πώς «ο ζητών, ευρίσκει». Μα «ο ζητών» δεν ήµουνα µόνο
εγώ. Υπήρξαν και πάµπολλοι φίλοι, που όταν µάθαινα πώς ταξιδεύουν στο εξωτερικό
παρακαλούσα ν' αναζητήσουν για χάρη µου και να µου φέρουν κάποιο χρήσιµο για το
Μουσείο δοκουµέντο η αντικείµενο. Χτυπητό παράδειγµα ένας πλοίαρχος της
ναυτιλιακής εταιρίας Captain Ζ. D. Kritsas που «πετάχτηκε» µέχρι την Antibes από τη
Νίκαια που βρισκόταν, για να παραλάβει από τη γλύπτρια Αλίς Λωράν και να
κουβαλήσει στην Αθήνα προτοµή του Καζαντζάκη φιλοτεχνηµένη το 1957.
Τα πράγµατα όµως δεν ήταν πάντα ρόδινα και η επιτυχία δε σφράγισε κάθε προσπάθεια.
Μέσα στους κανόνες του παιγνιδιού είναι και η αποτυχία και η κακοτυχία, γι' αυτό δεν
αγανάκτησα όταν, παρ' όλη την ταλαιπωρία ηµερών και ηµερών, δε βρήκα την άκρη µε
τη βιβλιοθήκη του γιατρού Σµπαρούνη.
Μου ήταν γνωστό πώς ο Καζαντζάκης έστελνε στον Σµπαρούνη κάθε βιβλίο του που
µεταφραζόταν σε µια ξένη γλώσσα και βάλθηκα να τ’ ανακαλύψω. Ξεκίνησα µε την
αισιόδοξη προοπτική πώς, αν εξηγούσα στο σηµερινό τους κάτοχο την περίπτωση, τα
βιβλία θα τα παραχωρούσε στο Μουσείο όπου και θάβρισκαν την ιδανική θέση τους.
Από γείτονες της εγκαταλειµµένης σήµερα Κλινικής Σµπαρούνη στην οδό Χαριλάου
Τρικούπη, πληροφορήθηκα πώς τώρα και χρόνια κάθε περιουσιακό της στοιχείο ανήκει
στο Ίδρυµα Γερουλάνου και πώς η βιβλιοθήκη έχει στεγαστεί σε όροφο πολυκατοικίας,
λίγους δρόµους παραπάνω. ∆οκίµασα µάταια να συναντήσω κάποιο υπεύθυνο. Αν και

πήγαινα τις ώρες που θάπρεπε να λειτουργεί, εύρισκα κλειστή την πόρτα. Το τηλέφωνο
σιωπούσε µε πείσµα, αλλά µε πείσµα κι εγώ όλο και ξανατηλεφωνούσα τις πιο κατάλληλες
και ακατάλληλες ώρες, µέχρι που κάποτε κάποιος απάντησε, για να δηλώσει πώς εκεί δεν
υπήρχαν παρά βιβλία ιατρικά. Για λογοτεχνικά κείµενα δεν είχε ιδέα. Για µεταφρασµένο
Καζαντζάκη ούτε λόγος να γίνεται. ∆εν ήξερε, δεν είχε ποτέ ακούσει τίποτε σχετικό, ίσως
λέει να τάκλεψαν στη µεταφορά, ίσως νάπρεπε τώρα να τα γυρέψω από τους κληρονόµους
του Σµπαρούνη. Μου είπε ονόµατα, µου έδωσε ένα τηλέφωνο. Το κυνήγι του θησαυρού
µπορούσε ν' αρχίσει.
Στο πρώτο τηλεφώνηµα απάντησε µια ανιψιά του γιατρού, που µε παράπεµψε σ' άλλα
ανίψια, εκείνα σε ξαδέλφια τους, κι ένα απ’ όλα σε συγγενή τους καθηγήτρια της
φιλολογίας. Όταν της µίλησα, υποσχέθηκε βοήθεια, γιατί, όπως είπε, είχε κατανόηση για
θέµα κοντινό στην ειδικότητα της, όµως καλού-κακού πρόσθεσε δε θα έκανα άσχηµα ν'
απευθυνθώ σ' ένα θείο της που µε τη σειρά του µου σύστησε να επικοινωνήσω µε µια
µακρινή θεία του. Την κυρία Στάικου. Είχε καιρό να τη δει, µα εκείνη, κατά τη βεβαίωση
του. θα έλυνε το πρόβληµα µου. Μου έδωσε τον αριθµό τηλεφώνου της. Καθώς ήταν
κατηγορηµατικός, δεν έπρεπε ν' αµφιβάλλω και γεµάτος ελπίδες τηλεφώνησα. Μια
ανδρική φωνή απάντησε στο κάλεσµα µου. Όσο µπορούσα καλύτερα ανάπτυξα το θέµα
µου, µα η φωνή ζητούσε διευκρινίσεις. Ποιος µού έδωσε τον αριθµό του τηλεφώνου και που
θα γινόταν το Μουσείο, στην Αθήνα η άλλου και πότε θα λειτουργούσε, τώρα κοντά η
αργότερα, γιατί δεν θάπρεπε ν' αργοπορήσει ένα τέτοιο έργο και πώς ήξερα για τα βιβλία
και πόσες ήταν οι µεταφράσεις που ζητούσα κι αν ήθελα ορισµένες ή όλες, γιατί όλες θα
πρόσφεραν ολοκληρωµένη εικόνα της παγκόσµιας επιτυχίας του Καζαντζάκη, κι άλλα, κι
άλλα. ∆εν δυσκολεύτηκα να διηγηθώ περίπου την ιστορία της ζωής µου, µα κάθε τόσο η
φωνή διέκοπτε για να ρωτήσει µε επιταχυνόµενο ρυθµό όλο και περισσότερα. Τι άλλο θα
είχε το Μουσείο, αν βρήκα φωτογραφίες κι αν όχι θα έπρεπε να βρω, αν είχα τη
συµπαράσταση της οικογένειάς του κι αν όχι θάπρεπε να την επιδιώξω κι αν είχα
προσωπικά του αντικείµενα, γιατί αν δεν είχα η έλλειψη θα ήταν αισθητή. Αποφάσισα να
σταµατήσω την ενοχλητική και φλύαρη ανάκριση µε τις άσκοπες παραινέσεις που όµως
άφηναν περιθώρια να πιστεύω πώς τα βρήκα τα βιβλία επιτέλους και κοφτά πάλι
ζήτησα να µιλήσω µε την ίδια την κυρία Στάϊκου.
Μα τότε βρόντηξε ο κεραυνός εν αιθρία! Η φωνή, απροσδόκητα διευκρίνισε: ∆εν γίνεται.
Έχει πεθάνει πριν δύο χρόνια...
Η ατυχή προσπάθεια είναι η µια πλευρά του νοµίσµατος. Η συµπτωµατική επιτυχία είναι
η άλλη κι αυτήν αντιµετώπισα όταν βρήκα πολλά παιδικά βιβλία µεταφρασµένα από τον
Καζαντζάκη το 1933 για τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκη. Είχα ρωτήσει φίλους µήπως
και τα είχαν κρατήσει µαζί µε τις παιδικές τους αναµνήσεις και είχα ψάξει όσα
παλαιοπωλεία µού ήταν γνωστά από Μοναστηράκι µέχρι Χαριλάου Τρικούπη κι από
Σόλωνος µέχρι Ιπποκράτους και τις παρόδους της. Κάπου εκεί βρίσκεται και το κουρείο
που επισκέπτοµαι τακτικά. Ο κουρέας γνώριζε για το Μουσείο Καζαντζάκη.
Ενδιαφερόταν για την πορεία της συγκρότησης του, στεναχωριόταν µε όσα εµπόδια
ανέφερα κατά καιρούς πώς παρουσιάζονταν και κάθε που πήγαινα, µεταξύ ξυραφιού και
σαπουνάδας, θεωρούσε υποχρέωση του να ρωτήσει αν υπήρχαν εξελίξεις νεώτερες και να
δώσει, µε την απόλυτη σιγουριά του γνώστη, συµβουλές που θάπρεπε, ν' ακολουθήσω
απαραίτητα. Μια απ’ τις πολλές φορές που η κουβέντα όλο και γύριζε στο ίδιο θέµα,
παραπονέθηκα πώς είχα φέρει από δύο και τρεις φορές γυροβολιά την Αθήνα χωρίς να
έχω βρει όσα παιδικά βιβλία µετάφρασε ο Καζαντζάκης. Αν και δεν κατάλαβε τι γύρευα,
δε δίστασε να µου προσδιορίσει µε τη σοφή βεβαιότητα ενός ειδικού, πώς θάπρεπε να
ψάξω στη διπλανή στοά. Στο υπόγειο.
∆εν έχανα τίποτα. Το µαγαζί που µ' έστελνε, καταχωνιασµένο στο βάθος ενός
κακοφωτισµένου διαδρόµου, µου ήταν άγνωστο. Αλλά εκεί, σ' αυτή την τρύπα που δεν τη
γνώριζε ούτε ο Θεός, πέτυχα ό,τι δεν εΐ χα ανακαλύψει σε δεκάδες άλλα βιβλιοπωλεία: Έξι
ολοκαίνουργα από τα βιβλία που αναζητούσα!
Τώρα που ανιστορώ τα όσα µεσολάβησαν για να πάρει "νήµα, µορφή και υπόσταση το
τολµηρό φιλόδοξο όνειρό µου, χωρίς αµφιβολία δεν ανέφερα, όπως θα τόθελα, όλους, µα
όλους εκείνους τους Έλληνες και ξένους, ανθρώπους µε τόσο διαφορετικά φυλετικά
γνωρίσµατα, από τους οποίους άλλοι µε γνώση κι άλλοι συµπτωµατικά, άλλοι χωρίς να
γνωρίζουν το θέµα κι άλλοι ενηµερωµένοι σ' αυτό, άλλοι σχετικοί κι άλλοι άσχετοι στο
χώρο της Λογοτεχνίας, παραστάθηκαν τον αγώνα και την αγωνία να συγκεντρωθεί η

σπάνια συλλογή που συγκροτεί το Μουσείο.
Σ' αυτούς χρωστά την ύπαρξή του το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Ένα Μουσείο, που είναι
δηµιούργηµα θαυµασµού, σεβασµου και άπειρης αγάπης, προσπάθεια να φέρει τον
Καζαντζάκη, όπως τόθελε, στις ρίζες του σογιού του.
Τον Ιούλιο του 1940, έγραφε στον πατέρα µου:.... Ποτέ δε θα ξεχάσω τις µέρες που πέρασα στις
ρίζες του σογιού µας στους Βαρβάρους και µακάρι ν' αληθέψει το προαίσθηµα σου πώς µετά τριάντα
(αρ. 30) χρόνια θάρθω να φουµαίρνω µαζί Σου ναργιλέ στους Βαρβάρους και να επιστρέψω στο
πατρικό χώµα, το χώµα που µου µπιστέφτηκε.
Από τις 27 Ιουνίου 1983, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ έγινε τόπος
προσκυνήµατος. Σ' αυτό πλανάται η σκιά του και ο κάθε επισκέπτης διαπιστώνει το
µέγεθος της αξίας, τη µοναδικότητα, την οικουµενικότητα του Νίκου Καζαντζάκη που είχε
βάλει σκοπό της ζωής τουνα φτάσει εκεί που δεν µπορεί να φτάσει! Να µεγαλώνει πάνω
από το µπόι του.
Για την άλλη πλευρά της ολοκλήρωσης του Μουσείου, χρονοβόρα, πολυδιάστατη και
συνταρακτικά περιπετειώδη, πώς δηλαδή από ιδιώτες ή κρατικούς φορείς,
συγκεντρώθηκαν τα ποσά που απαιτήθηκαν ή δεν προσφέρθηκαν όσα ζητήθηκαν από
ανθρώπους που µπορούσαν θετικά να βοηθήσουν, πώς πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές
δωρεές σε χρήµα, σε έργα τέχνης ή σε µηχανήµατα, δε θα µιλήσω τώρα. Αυτή, είναι
µια άλλη ιστορία... Μια άλλη Οδύσσεια...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Αθήνα, 1983

