
Απόσπασμα από τον πρόλογο του Καζαντζάκη 
για το βιβλίο του Καπετάν Μιχάλης 

       Πολλοί πού διάβασαν τον Καπετάν Μιχάλη θαρρούν πώς τέτοια 
παιδιά – τέτοια αντράκια, όπως λέμε στην Κρήτη – ποτέ δεν υπήρξαν, 
ούτε άντρες τόσο χεροδύναμοι, τόσο ψυχοδύναμοι, που ν’ αγαπούν με 
τόση λαχτάρα τή ζωή και ν’ αντικρίζουν με τόση περιφρόνηση το θάνατο. 
Πώς να πιστέψουν οι άπιστοι τι θαύματα μπορεί να γεννήσει ή πίστη; 
Ξεχνούν πώς ή ψυχή του ανθρώπου γίνεται παντοδύναμη όταν 
συνεπαρθεί από μια μεγάλη ιδέα. Τρομάζεις όταν, ύστερα από πίκρες 
δοκιμασίες, καταλάβεις πώς μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να 
ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου, τρομάζεις, γιατί από τη στιγμή που 
θα καταλάβεις πώς υπάρχει ή δύναμη αυτή δεν μπορείς πια να βρεις 
δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άναντρες πράξεις σου για τη ζωή σου τη 
χαμένη, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους· ξέρεις πια πώς εσύ, όχι ή 
τύχη, όχι ή μοίρα, μήτε οι άνθρωποι γύρα σου, εσύ μο νάχα έχεις, ότι κι 
αν κάμεις, ότι κι αν γίνεις, ακέραιη την ευθύνη. Και ντρέπεσαι τότε να 
γελάς, ντρέπεσαι να περγελάς αν μια φλεγόμενη ψυχή ζητάει το αδύνατο. 

Καλά πια καταλαβαίνεις πως αυτή ‘ναι ή άξια του ανθρώπου : να 
ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο· και να ‘ναι σίγου ρος πως θα 
το φτάσει, γιατί ξέρει πως αν δε λιποψυχήσει, αν δεν ακούσει τί του 
κανοναρχάει ή λογική, μα κρατάει με τα δόντια την ψυχή του κι 
εξακολουθεί με πίστη, με πείσμα να κυνηγάει το αδύνατο, τότε γίνεται το 
θάμα, που ποτέ ο αφτέρουγος κοινός νους δε θα μπορούσε να το 
μαντέψει: το αδύνατο γίνεται δυνατό. 

    ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ                        
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Το ελληνικό Γένος αν σώθηκε ως τα σήμερα, αν επέζησε υστέρα από 
τόσους εχτρούς – εξωτερικούς κι εσωτερικούς, προ πάντων 
εσωτερικούς – ύστερα από τόσους αιώνες κακομοιριά, σκλαβιά και πείνα, 
το χρωστάει όχι στη λογική – θυμηθείτε τους τρεις εμποράκους που 
ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία, θυμηθείτε το 21 – το χρωστάει στο θάμα. 
Στην ακοίμητη σπίθα που καίει μέσα στα σωθικά της Ελλάδας. 

Ευλογημένη ή σπίθα αύτη πού αψηφάει τις φρόνιμες συμβουλές της 
λογικής, κι όταν φτάσει το Γένος στα χείλια του γκρεμού βάζει φωτιά σε 
ολόκληρη την ψυχή και φέρνει το θάμα. Στα θάματα χρωστάει ή Ελλάδα 
τη ζωή της. 

Πατρίδα, πατρίδα, αναστενάζει ό Μακρυγιάννης, ήσουν άτυχη, από 
ανθρώπους να σε κυβερνούν, μόνο ο Θεός σε κυβερνάει και σε διατηρεί 
ακόμη. Αλήθεια μόνο ό θεός, μόνο ή σπίθα’ τη στιγμή που κιντυνεύει σε 
μια γωνιά της Ελλάδας να σβήσει, πετιέται σε μιαν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




