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Νίκου Καζαντζάκη, «Ήτον» (αποσπάσματα)  

Ωξαία θαινθαηξηάηηθε κέξα, γπξίδσ ζηα ραξηησκέλα ζηελά δξνκάθηα ηνπ 

Ήηνλ, κπαίλσ ζηελ θνζκνμάθνπζηε ζρνιή, όπνπ ζπνπδάδεη, από ην Γεκνηηθό 

ώο ην Γπκλάζην, ε αξηζηνθξαηία ηεο Αγγιίαο. 

[...] 

Τέηνηα ζπκπύθλσζε πεζπκηάο θαη λνζηαιγίαο ληώζεηο αλαπλένληαο ηνλ αγέξα 

ηνύην ηνπ Ήηνλ. Όινη ζρεδόλ νη αξρεγνί ηνπ εγγιέδηθνπ έζλνπο ηνπο 

ηειεπηαίνπο αηώλεο πέξαζαλ εδώ κέζα, ζηνπο ηνίρνπο ηνύηνπο θαη ηηο 

πξαζηλάδεο, ηελ παηδηθή θη εθεβηθή ηνπο ειηθία, θαη ηνύηεο νη θιεηζηέο απιέο θη 

νη ηξηδνθνπνύζεο πακπάιαηεο ζθάιεο θαη ην γηαζεκί ηνύην πνπ αλζίδεη ζηηο δνμαξσηέο πόξηεο ζα ’κεηλαλ ζε 

όιε ηνπο ηε δσή ε κεγάιε ηνπο αγηάηξεπηε λνζηαιγία. 

[…] 

Νηώζεηο πσο εδώ, ζηε κηθξή ηνύηε θεκηζκέλε πνιηηεία όπνπ αλαζξέθεηαη ε εγγιέδηθε αξηζηνθξαηία, ην 

ειιεληθό πλέκα, θσηεηλό, ηνικεξό θη ηζνξξνπεκέλν, ζπλερίδεη εμόξηζην ζηελ ππεξβόξεηα νκίριε ην εμαίζην 

έξγν ηνπ.  

Πεξλώ έλα κηθξό γηνθπξάθη πνηακνύ, θηάλσ ζηνλ αλνηρηό ρώξν, όπνπ νη κεγάινη καζεηέο κε ηα νπξαληά 

θαη η’ άζπξα θαζθέηα, παίδνπλ γθνιθ. Ωξαία ιηγλά θνξκηά, ράξε θαη δύλακε, πεηζαξρεκέλε νξκή, ραξά 

ζην κάηη λα βιέπεη θαη ζην λνπ λα ζπιινγηέηαη πσο κε ηελ άζθεζε ηα θνξκηά ηνύηα γίλνπληαη θαινί αγσγνί 

γηα λα πεξλάεη ην πλέκα.  

Κάπνηε έλαο Αλαηνιίηεο ζνθόο είδε κεξηθνύο ζθνηλνβάηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ κε ηα θνξκηά ηνπο ηηο πην 

επηθίληπλεο ηόικεο· θαη μέζπαζε ζηα θιάκαηα. «Γηαηί θιαηο;» ηνλ ξώηεζαλ. «Γηαηί ζπιινγηέκαη», 

απνθξίζεθε ν ζνθόο, «πσο αλ, όπσο γπκλάδνπκε έηζη ηα ζώκαηά καο, γπκλάδακε θαη ηελ ςπρή καο, ηί 

ζάκαηα ζα κπνξνύζακε λα θάκνπκε!»  

Δδώ όκσο, ζην Ήηνλ, ν ζεαηήο δελ κπνξεί λα μεζπάζεη ζε θιάκαηα. Γηαηί κήηε θαηαπιερηηθνύο 

ζθνηλνβαηηθνύο άζινπο ζα δεη, κήηε θη ε ςπρή κέλεη, κέζα ζε ηέηνηα επιύγηζηα θνξκηά, αθαιιηέξγεηε. 

Υπάξρεη κέηξν, ηζνξξνπία, παξάιιειε θαιιηέξγεηα ζάξθαο θαη λνπ ζε αλζξώπηλε θιίκαθα. Διιεληθή 

αξκνλία. 

Τα ζπνξη θη νη θιαζηθέο ζπνπδέο είλαη ζην Ήηνλ νη δπν παξάιιεινη αδεξθσκέλνη δξόκνη ηεο αγσγήο. Όρη 

όκσο ζπνξη αηνκηθά –αθόληην, πήδεκα, δίζθνο– παξά ζπνξη νκαδηθά: ιεκβνδξνκίεο, θξίθεη, ηέληο, 

θνπηκπόι. 

Τα νκαδηθά παηρλίδηα ππεξεηνύλ κεγάιν εζηθό ζθνπό: ζε ζπλεζίδνπλ λα ππνηάμεηο ηελ αηνκηθόηεηά ζνπ ζε 

κηα γεληθή ελέξγεηα. Να κε ληώζεηο πσο είζαη άηνκν αλεμάξηεην, παξά κέινο κηαο νκάδαο. Να 

ππεξαζπίδεζαη όρη κνλάρα ηελ αηνκηθή ζνπ ηηκή παξά νιόθιεξε ηελ ηηκή ηεο νκάδαο όπνπ αλήθεηο: ζρνιή, 

Παλεπηζηήκην, πόιε, έζλνο. Έηζη, από ζθαινπάηη ζε ζθαινπάηη, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζε αλεβάζεη ζηηο πην 

αςειέο θη αθηιόθεξδεο θνξπθέο ηεο ελέξγεηαο.  

[…] 

Σηα ζπνξη δε γπκλάδεηο ην ζώκα ζνπ κνλάρα· γπκλάδεηο, πάλσ απ’ όια, ηελ ςπρή ζνπ. «Σηα ηεξξαίλ ηνπ 

Ήηνλ», είπε πνιύ ζσζηά ν Οπέιιηγθησλ, «θεξδήζεθε ε κάρε ηνπ Βαηεξιώ.» 

Σηα νκαδηθά απηά ζπνξη καζαίλεηο λα' ζαη έηνηκνο, λα ζπγθξαηηέζαη, λα πεξηκέλεηο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, 

λα ζπζηάδεηο ηηο αηνκηθέο ραξέο ή πξνηίκεζεο γηα ηα ζπθέξνληα ηεο νκάδαο. Μαζαίλεηο λα πξνζαξκόδεηο ηηο 

ηδηόηεηέο ζνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλόινπ, λα εθκεηαιιεύεζαη, όζν κπνξείο, γηα ηε λίθε ηα ειαηηώκαηα θαη 
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ηα πξνηεξήκαηά ζνπ. Με ηε κέζνδν απηή κνλάρα κπνξείο λ' αζθεζείο γηα 

ην κεγάιν παηρλίδη, αξγόηεξα, ηεο δεκόζηαο δσήο. 

Γηα λα θηάζεηο ζην πςειό απηό θνξύθσκα ηεο άζθεζεο, πξέπεη θαιά λα 

μέξεηο ηνλ εαπηό ζνπ, λα μέξεηο ην δηπιαλό ζνπ, λα μέξεηο θη αιάθεξε ηελ 

νκάδα, όπνπ αλήθεηο. Κη όρη κνλάρα απηό· λα μέξεηο θαη ηελ αληίπαιή ζνπ 

νκάδα. Να κελ ηελ πεξηθξνλάο, λα ηε ζπνπδάδεηο κε ακεξνιεςία θαη 

ζέβαο, λα μέξεηο θαιά ηηο αξεηέο θαη ηηο δπλάκεο ηεο, γηα λα νξγαλώζεηο 

αλάινγα θαη ζπ ηηο αξεηέο θαη ηηο δπλάκεο θαη λα κε ράζεηο ην παηρλίδη. 

Κη αθόκα ηνύην ην ζεκαληηθόηαην, πνπ απνηειεί ην πην θξπθό, ην πην 

παλαλζξώπηλν ηέξκα ηνπ παηρληδηνύ: λα μέξεηο πσο θη ε αληίζεηε νκάδα 

ζην βάζνο δελ είλαη αληίκαρε, ζπλεξγάδεηαη καδί ζνπ, γηαηί ρσξίο απηή δε 

ζα ππήξρε παηρλίδη. 

Ό,ηη αγλόηαηα εζηθό κπνξεί λα καο κάζεη ην παηρλίδη είλαη ηνύην: Ο αλώηαηνο ζθνπόο ηνπ παηρληδηνύ δελ 

είλαη ε λίθε παξά πώο, από πνηνπο δξόκνπο, κε πνηαλ πξνπόλεζε, κε ηί πεηζαξρία, αθνινπζώληαο απζηεξά 

ηνπο λόκνπο ηνπ παηρληδηνύ, λα κάρεζαη γηα ηε λίθε. 

[...] 

Τν παηρλίδη έρεη λόκνπο· όπνηνο ζέιεη λα παίδεη, νθείιεη λα μέξεη ηνπο λόκνπο απηνύο θαη λα ηνπο ζέβεηαη. 

Αλ δελ μέξεη ηνπο λόκνπο ή αλ δε ζέιεη λα ηνπο ζέβεηαη, δελ είλαη άμηνο λα ιάβεη κέξνο ζην παηρλίδη. Μέζα 

ζηνλ θύθιν πνπ ραξάδνπλ νη λόκνη είλαη απόιπηα ιεύηεξνο· θαλέλαο, κήηε ν βαζηιηάο, δελ έρεη δηθαίσκα λα 

επέκβεη. Μπνξεί νη λόκνη απηνί λα' λαη παιησκέλνη ή ζηξαβνί ή απζαίξεηνη· δελ έρεη ζεκαζία· ην ζπνπδαίν 

είλαη, θη απηό γπκλάδεη ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ, λα ηνπο ππαθνύο.  

Γελ πξέπεη λα ληξέπεζαη πσο ληθήζεθεο· πξέπεη λα ληξέπεζαη κνλάρα όηαλ έπαημεο θαθά θαη γη' απηό 

ληθήζεθεο· ή —θη απηό είλαη ην ρεηξόηεξν— πξέπεη λα ληξέπεζαη όηαλ λίθεζεο παίδνληαο θαθά ή άηηκα. 

Τν fair-play, λά ην αλώηαην ρξένο. Να παίδεηο θαιά ην παηρλίδη, είηε θνπηκπόι είλαη είηε πόιεκνο είηε 

νιόθιεξε δσή, απηή είλαη ε πξώηε απζηεξόηαηε εληνιή ζηνλ εγγιέδηθν δεθάινγν. «Να 'ζαη δπλαηόο θαη λα 

παίδεηο ηνλ άληξα!» Κάλε ην ρξένο ζνπ απηό θαη κε ζε κέιεη γηα ηίπνηα άιιν. Αλ πεηύρεηο, αλ απνηύρεηο, 

απηό έρεη κνλάρα πξαρηηθή, όρη ςπρηθή αμία· έθακεο ην ρξένο ζνπ, ηί άιιε ακνηβή ζεο; 

[...] 

Μηα Δγγιέδα κεηέξα, πνπ ν γηνο ηεο ζθνηώζεθε θαιά πνιεκώληαο ζηνλ πεξαζκέλν πόιεκν, έγξαςε ζηνλ 

ηάθν ηνπ γηνπ ηεο ηνύηνλ ηνλ απινύζηαην εγγιέδηθν επηηάθην ύκλν: «Έπαημε θαιά ην παηρλίδη.» 

[...] 
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