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Σασ αρζςει ο Καηαντηάκθσ; Αν ναι, δεν είςτε μόνοι. 
Ζχετε κάτι κοινό με εκατομμφρια ανκρώπουσ ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ,  
άνκρωποι τόςο διαφορετικοί μεταξφ τουσ αλλά και τόςο όμοιοι ςτθν ουςία.  
Η Διεκνισ Εταιρεία Φίλων Νίκου Καηαντηάκθ (ΔΕΦΝΚ) ιδρφκθκε ςτθν Ελβετία πριν 23 
χρόνια, και από τότε φζρνει πιο κοντά τουσ φίλουσ του ςπουδαίου αυτοφ παγκόςμιου 
λογοτζχνθ. Η μεγάλθ αγάπθ για το ζργο του ζχει «ανοίξει» τμιματα ςε όλεσ ςχεδόν τισ 
χώρεσ τθσ γθσ, και ςιμερα θ ΔΕΦΝΚ μετρά χιλιάδεσ μζλθ. 
Τώρα ζρχεται και ςτθν Αντίπαρο και τθν Πάρο, με απόφαςθ του Προζδρου τθσ, του  
Δρ. Γεωργίου Σταςινάκθ, να ορίςει Αντιπρόςωπο τθσ ΔΕΦΝΚ για τα δυο νθςιά τον  
κ. Παναγιώτθ Σφαλαγκάκο, από τθν Αντίπαρο. 
Η ομάδα Αντιπάρου-Πάρου κα υπάγεται ςτο Ελλθνικό Τμιμα τθσ ΔΕΦΝΚ.  
Η ετιςια ςυνδρομι είναι 10 ευρώ.  
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τον κ. Σφαλαγκάκο ςτο τθλζφωνο 
6974723256, ι ςτθ διεφκυνςθ info@translation-metafrasi.com. H ιςτοςελίδα τθσ νζασ 
ομάδασ Αντιπάρου-Πάρου βρίςκεται ςτθ διεφκυνςθ http://kritikimatia.wordpress.com/.      
 
 
   

« Έχεισ τα πινζλα, ζχεισ τα χρώματα,  

Do you like Kazantzakis? If so, you are not alone.              ηωγράφιςε τον παράδειςο και μπεσ μζςα » 

You have something in common with millions of people  
across the lengths and breadths of the earth, people so different from each other but also so similar, in essence.  
The International Society of Friends of Nikos Kazantzakis (ISFNK) was founded in Switzerland 23 years ago, and has since been bringing together friends 
of this outstanding international writer. The great love for his work has ‘opened’ Sections in almost every country on Earth, and today the ISFNK 
numbers thousands of members. And now it is coming to Antiparos and Paros, following a decision by its President, Dr George Stassinakis, to appoint 
Mr Panayotis Sfalagakos, of Antiparos, ISFNK Representative for the two islands. The Antiparos and Paros group will be a part of the Greek Section of 
the ISFNK. The annual membership fee is 10 euros. For more information, contact Mr Sfalagakos on tel. 6974723256, or by e-mail at info@translation-
metafrasi.com. The website of the new Antiparos and Paros group is at http://cretanglance.wordpress.com/.       
 
 
   ‘You’ve got the paintbrushes, you’ve got the colours, paint paradise and step inside’  
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