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Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας
Διδάσκοντας το μάθημα των Θρησκευτικών (μτΘ) με κείμενα του Νίκου 

Καζαντζάκη

Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας 

Παράδοξο είναι το γεγονός ότι, ενώ κατά την τελευταία τριακονταετία το έργο του Νίκου Καζαντζάκη 
συστηματικά και με θετικό τρόπο έχει μελετηθεί από τη θεολογική επιστήμη, στο χώρο της εκπαίδευσης 
και όσων σ’ αυτή διακονούν και διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών (στο εξής μτΘ), δυστυχώς, ο 
μεγάλος Κρητικός, με σφοδρότητα επικρίνεται ως άθεος, αντίχριστος και ιερόσυλος συγγραφέας. Μια 
ματιά να ρίξει κανείς στο διαδικτυακό ιστοχώρο, κυρίως σε ιστοσελίδες και blogs, με σαφή αναφορά και 
εξάρτηση από θρησκευτικά περιβάλλοντα, όπου το «τέρας του δογματισμού» και η «ομογάλακτή του εξου-
σιαστικότητα» καλά κρατεί, για να διαπιστώσει πως ο Καζαντζάκης κατατάσσεται στους εχθρούς της Εκ-
κλησίας, αποκομμένος, πλήρως, από τον τρόπο, που ο ίδιος κατανόησε το μυστήριο του ανθρώπου και το 
μυστήριο του Θεού. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί αυτοί οι επικριτές του Καζαντζάκη ουδέποτε κατανόησαν ότι 
ο κορυφαίος συγγραφέας πρόσφερε στη θεολογία μια μαρτυρία για τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο 
αλλά και τη θέση του Θεού έναντι του κόσμου, μέσα από μια, θα ‘λεγα, ρωμαλέα πρόσληψη στο έργο του 
ολάκερης της χριστιανικής πνευματικότητας, ανατολικής και δυτικής συνάμα. Το γεγονός αυτό καταδει-
κνύει τη μεγάλη αδυναμία ουκ ολίγων θεολόγων εκπαιδευτικών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο 
με διαθεματικό - διεπιστημονικό τρόπο να διδάξουν το μτΘ, σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και 
μαθησιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας όμορα προς αυτό μαθήματα, όπως λόγου χάριν είναι η Λογοτεχνία 
και η Ιστορία, αλλά και να γνωρίσουν ότι o γνωστός Κρητικός συγγραφέας για τα νεοελληνικά γράμματα 
αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, με παγκόσμια ακτινοβολία, λόγω των μεταφράσεων των έργων του, 
μολονότι τα αξιολογικά και ερμηνευτικά κριτήρια γι’ αυτόν ποικίλουν.
Τονίζω, εδώ, ιδιαίτερα τη συνεισφορά της διαθεματικότητας (γνωστής ως Δ.Ε.Π.Π.Σ.) στη διδασκαλία του 
μτΘ, μιας και από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο σχεδιασμός και η αναδιοργάνωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, κατά κύριο λόγο, στηρίζεται σε δύο βασικές παραμέτρους: πρώτον, την ισόρ-
ροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης μαθημάτων ανά τάξη, μακριά δηλαδή από τις συνεχείς επικα-
λύψεις, και δεύτερον την οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, όπου και η δι-
αθεματική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων. Υπ’ αυτήν την έννοια, η εφαρμογή της διαθεματικότητας 
στο μτΘ και η γενναία συνέχισή της από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (στο εξής: ΝΠΣ), που από το 2011 
για μια τετραετία μέχρι το 2015 εφαρμόστηκαν πιλοτικά και από το 2016 εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, ανοίγουν το πεδίο του μτΘ προς μια 
«νέα παιδαγωγική πρόταση», η οποία, για πρώτη φορά, εφαρμόζεται στην ελληνική εκπαίδευση. Πρόκειται 
για την πιο καινοτόμα διδακτική και παιδαγωγική πρόταση, που υλοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης, 
από την εποχή της συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους το 1830, αίτημα, άλλωστε, ολόκληρου σχεδόν 
του κλάδου των θεολόγων εκπαιδευτικών για πλήρη αναμόρφωση του μτΘ, που προέκυψε από ένα διάλο-
γο τριών περίπου δεκαετιών. Αξιοποιώντας ολόκληρη την εμπειρία του παρελθόντος, το ΝΠΣ λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες και στοχεύει σε ένα σύγχρονο θρησκευ-
τικό γραμματισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ταυτότητα και 
δέσμευση, που έχει ο καθένας τους, να μάθει τη θρησκευτική γλώσσα και τη γραμματική της, βοηθώντας 
τον, με αυτόν τον τρόπο, σε υγιή επικοινωνία με το Θεό, με τον εαυτό του και με τους συνανθρώπους του 
τόπου, όπου ζει. Για το μεν Δημοτικό - Γυμνάσιο ο θρησκευτικός γραμματισμός είναι ενιαίος, σχεδιασμέ-
νος σε ένα τύπο προγράμματος διαδικασίας, για το δε Λύκειο στο πλαίσιο ενός εννοιοκεντρικού μοντέλου 
διδασκαλίας. Και οι δύο τύποι διακρίνονται για τη διευρυμένη συνέχεια του θρησκευτικού γραμματισμού 
και της θρησκευτικής μάθησης, σταδιακά από το Δημοτικό (απόπειρα κατανόησης), διαμέσου του Γυμνασί-
ου (ερμηνευτική προσέγγιση), φτάνοντας στο Λύκειο (κριτική διερεύνηση) του θρησκευτικού φαινομένου, 
δίνοντας, βέβαια, σε μεγάλο ποσοστό, έμφαση στην ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση, με ταυτόχρονη, 
όμως, έγκυρη αναφορά σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις και θρησκεύματα. 

Όλο αυτό το περίγραμμα του θρησκευτικού γραμματισμού συνιστά την πιο καίρια μεταρρύθμιση σε ένα 
μάθημα, που στη σκέψη πολλών μαθητών, για αρκετά χρόνια, ήταν απαξιωμένο. Δεν θα αναφερθώ στα 
αίτια αυτής της απαξίωσης, διότι θα με έβγαζαν από το θέμα της εισήγησής μου, ωστόσο, οφείλω να ση-
μειώσω κάτι βασικό, που συνήθως διαφεύγει της προσοχής όσων ασχολούνται με την παρεχόμενη στους 
μαθητές θρησκευτική εκπαίδευση. Καίρια είναι η άποψη ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα ανήκει στην εποχή 
του. Στη σημερινή, λοιπόν, εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τα πολλαπλές κατακτήσεις της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, τα νέα κοινωνικά και φιλοσοφικά ρεύματα, τις τεράστιες οικονομικές αλλαγές και την 
κατάρρευση των πολιτικών ιδεολογιών, κοντά σε όλα αυτά και τις όλο και περισσότερο πληθυσμιακές με-
τακινήσεις και αλλαγές, η εκπαίδευση των μαθητών ενός οργανωμένου δημοκρατικού κράτους δεν μπορεί 
να είναι στάσιμη. Οφείλει συνεχώς να ανανεώνεται και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, έτσι ώστε 
να εντάσσεται ομαλά στην εποχή της, βοηθώντας τους μαθητές- αυριανούς πολίτες να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα και τις ανάγκες τους, με δημιουργικό τρόπο. Έτσι, ίσως, επαρκώς κατανοηθεί αυτό που προ-
φητικά για τους εκπαιδευτικούς, μισόν σχεδόν αιώνα πριν, έλεγε ο πολύς Ε. Π. Παπανούτσος, ο γνωστός 
οραματιστής και μεταρρυθμιστής του εκπαιδευτικού συστήματος της δεκαετίας του 1960: «πρέπει συχνά 
- πυκνά ν’ ανασέρνομε στη μνήμη τους και με όλους τους τρόπους να φωτίζομε μια μεγάλη αλήθεια· ότι αν 
θέλουν να μην είναι στεγνοί επαγγελματίες δάσκαλοι, δηλαδή παθητικοί αγωγοί γνώσεων (δήθεν!), που από 
τα βιβλία διοχετεύονται στα κεφάλια των παιδιών διαμέσου του στόματός των, αλλά να γίνουν παιδαγωγοί, 
κατά το μεγάλο και βαθύ νόημα του όρου, έχουν χρέος την παιδευτική λειτουργία, που προσφέρονται να δι-
ακονήσουν, να την αρχίσουν από τον εαυτό τους. Και να την αρχίσουν όχι με εξωτερικά επιχρίσματα, επιπλώ-
νοντας δηλαδή το νου τους με δάνειες ιδέες, από διαβάσματα και ακροάματα αλλά σοβαρά, πολύ σοβαρά· 
με μιαν ανάπλαση και ανάταξη ολόκληρης της προσωπικότητάς τους» (Παπανούτσος, 1996: 99).
Μια τέτοια θέση έχει άμεση σχέση και με την παρεχόμενη θρησκευτική εκπαίδευση κάθε εποχής. Υπό την 
εξής προϋπόθεση: να πατά γερά σε προηγούμενες θρησκευτικές εκπαιδευτικές εμπειρίες του παρελθό-
ντος, να συλλέγει από αυτές όλα τα άξια σεβασμού στοιχεία της, μακριά από τη νοοτροπία του στείρου και 
κακέκτυπου κατηχητισμού. Επάνω σε αυτή μάλιστα την εκδοχή (του κατηχητισμού) στηρίζεται σήμερα η 
σφοδρή πολεμική, που υφίσταται το ΝΠΣ από μερίδα θεολόγων και εκπροσώπων της Ελλαδικής Εκκλησί-
ας, με καίρια τη διαπίστωση πως η πολεμική αυτή, αντί να ωφελήσει το μάθημα, το εγκλωβίζει στη λογική 
ότι όποιος θεολόγος καθηγητής στην τάξη παλεύει για αλλαγή και κίνηση προς τα εμπρός ταυτόχρονα 
βρίσκεται χαμένος στο «πέλαγος του φόβου και της ενοχικότητας».

Το αγώγιμο όμως του ανθρώπου και η αναγκαιότητα της θρησκευτικής παιδείας, που αφορά στο μέλλον 
ολάκερης της παιδείας, είναι χρήσιμο να τη δούμε υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των ικανοτήτων και δε-
ξιοτήτων των μαθητών για μάθηση του θρησκευτικού φαινομένου, που στο Δημοτικό - Γυμνάσιο και το 
Λύκειο βασίζεται στους «κανόνες της παιδαγωγικής και επιστημονικής γνώσης», στοχεύοντας στην «κριτική 
ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής, που 
παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες, εφαρμόζοντας μια διερευνητική, ερμηνευτική και διαλογική 
μαθησιακή προσέγγιση» (Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2017: 21). Εδώ, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ΝΠΣ του 
μτΘ, λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές της διαθεματικής προσέγγισης των διδασκόμενων ενοτήτων και 
εννοιών, δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει ένα πλήρες και ενιαίο σύνολο γνώσεων, δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, ένα πλέγμα αξιών και στάσεων, το οποίο θα του αναπτύσσει την προσωπική στάση 
για ζητήματα, που σχετίζονται με τη θρησκευτική πίστη, διαμορφώνοντας παράλληλα για τον ίδιο κι ένα 
υγιές θρησκευτικό κοσμοείδωλο. Η εν λόγω προσέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται με διδακτικές 
μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, όπως η διερευνητική και η βιωματική.

Εκρηκτικό και φωτεινό είναι ολάκερο το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Μύθος, άσκηση, έριδες, φιλοσοφικός 
και θεολογικός στοχασμός συνθέτουν ένα λογοτεχνικό έργο απαράμιλλης αξίας, γεγονός που ορθότατα 
του προσδίδει τους χαρακτηρισμούς: «ασκητής, ποιητής και μύστης», (Δ. Πικιώνης, 2010: 273). Ωστόσο, από 
την εποχή ακόμη που ζούσε αυτό το μεγάλο τέκνο της Κρήτης, δεν έλειψαν εκείνες οι παραμορφωτικές 
θεωρήσεις του έργου του, βαρύτατες πολλές φορές, οι οποίες και τον αδίκησαν. Επιτρέψτε μου, εδώ, να 
αναφέρω το παράδειγμα μιας μαθήτριάς μου της Β΄ Λυκείου, όταν κατά τη συζήτηση, που είχαμε στην 

2Α2 - ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Διδάσκοντας το μάθημα των Θρησκευτικών (μτΘ) με κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας 

στιγμή. Η Ασκητική του Καζαντζάκη έχει επαναστατικό περιεχόμενο και, σε συνδυασμό με την αγάπη, μας 
προτρέπει: να αγαπάμε τον άνθρωπο, να αγαπάμε τη φύση, να αγαπάμε τον Θεό, να αγαπάμε την ευθύνη, 
να γεννιόμαστε και να πεθαίνουμε κάθε μέρα, να ερωτευόμαστε. Σαν κάποιες από τις δέκα εντολές, αυτές 
οι παραπάνω προτροπές δίνουν ένα νόημα στη ζωή, που, αν δεν το ζήσει κανείς, δεν θα το καταλάβει ποτέ. 
Κι αν δεν σας πειράζει, θέλω να κλείσω με αυτό: “Ξέρω τώρα. Δεν ελπίζω τίποτε, δεν φοβάμαι τίποτα είμαι 
λεύτερος”». Σε αυτά τα γραφόμενα του μαθητή, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, δεν είναι δύσκολο να δια-
κρίνει κανείς πόσο «φλεγόμενη ύπαρξη» ήταν ο σπουδαίος Κρητικός (Σταμούλης, 2009).

Η περίπτωση της μαθήτριάς μου, που ζήτησε να διαβάσει τον Τελευταίο πειρασμό, θα ‘λεγα πως ήταν πιο 
τολμηρή. Καθώς μου εκμυστηρεύτηκε, ένα χρόνο πριν είχε διαβάσει ακόμη ένα βιβλίο του Καζαντζάκη, 
το Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Για τον Τελευταίο πειρασμό είχε δει και την ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε. 
Αρκετές φορές, μάλιστα, στα διαλείμματα με προσέγγιζε, ζητώντας επίμονα την άποψή μου για τη σχέση 
του Καζαντζάκη με το Θεό. Ομολογώ ότι αυτή η επιμονή, συχνά πυκνά, με έβαζε στη σκέψη πως μια μα-
θήτρια, ως αναγνώστρια λογοτεχνικών έργων, με σαφείς θεολογικές αναφορές, επικοινωνεί με το έργο 
ενός κορυφαίου συγγραφέα, όπως ο Καζαντζάκης, όταν βέβαια αυτό γίνεται εντός της σχολικής τάξης, 
στη βάση του διαλεκτικού τρόπου διδασκαλίας, όπου το περιεχόμενο του κειμένου εμπίπτει στη διδακτική 
μέθοδο της «ευρετικής και ανακαλυπτικής λειτουργίας» (Κάλφας, 1998: 33-35), γνωστής και ως ανακαλυ-
πτικής - διερευνητικής μάθησης, με αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για μια μαθήτρια - δημιουρ-
γική, κριτική και συνθετική σκέψη - αναζητά εκείνο το κάτι παραπάνω από αυτά που εισπράττει από ένα 
συνάδελφο όμορης ειδικότητας, τον φιλόλογο, που διδάσκει αντίστοιχα μνημειώδη λογοτεχνικά κείμενα. 
Αξίζει, νομίζω, για όλα αυτά να παραθέσω αυτούσια τα γραφόμενά της σε φύλλο εργασίας, όταν τέλειωσε 
την ανάγνωση του Τελευταίου πειρασμού: «Όταν είσαι παιδί δεν κατανοείς πλήρως τα κλασικά στερεότυπα 
των ενηλίκων. Έτσι προσπαθείς, μέσα στην αφέλεια και στην αθωότητα, να διεισδύσεις με τα δικά σου πι-
στεύω στο χάος των πυκνών νοημάτων. Αρχίζεις την αναζήτηση… Εγώ ξεκίνησα από τον Καζαντζάκη. Αρχικά, 
έχοντας ακούσει από εσάς τόσα θαυμάσια λόγια για έναν άρτιο συγγραφέα, με ανεξάντλητο ταλέντο και 
ανιδιοτελή άποψη για τη ζωή, ένιωθα δέος και ένα είδος αποστροφής ταυτόχρονα, λόγω του ότι θεωρούσα 
ανεπαρκή τον εαυτό μου για κάτι το τόσο μεγαλειώδες. Παρόλα αυτά, σε μια στιγμή απερισκεψίας και αυ-
θορμητισμού, ξεβόλεψα ένα βιβλίο από το ράφι. Κοίταξα τον τίτλο: Ο τελευταίος πειρασμός. Φούντωσε η 
περιέργειά μου και η προσοχή μου στάθηκε στη λέξη - κλειδί: πειρασμός. Αμφιλεγόμενο το νόημα αυτής της 
λέξης. Σε πειρασμό μπήκε η Εύα και δάγκωσε το μήλο, μα κι ο άνθρωπος μπήκε στον πειρασμό να πιστέψει 
στο Θεό. Ξεφύλλισα κι έφτασα στην αρχή. Ήταν μεσημέρι... Το επόμενο μεσημέρι είχα φτάσει στο τέλος. 
Η μανία μου να προχωρήσω στην επόμενη και στη μεθεπόμενη σελίδα με έκανε να αμφιβάλλω, για το αν 
είχα καταλάβει το πραγματικό, βαθύτερο νόημα. Το κείμενο όμως, οι προτάσεις, οι λέξεις, τα γράμματα με 
μαγνήτιζαν με έναν τρόπο, που κανένα άλλο βιβλίο δεν είχε κατορθώσει μέχρι τότε. Το ξαναδιάβασα άλλες 
δυο φορές. Πάλι υστερούσα στο να αποκρυπτογραφήσω όλα τα νοήματα. Ομολογώ ότι απογοητεύτηκα. Το 
πέταξα στην άκρη… Κάποια στιγμή, μετά από αρκετό καιρό, με αφορμή κάποιο γεγονός, έκανα μια τελευ-
ταία προσπάθεια. Μόλις το ακούμπησα, ένιωσα πως ήμουν έτοιμη. Τότε συνειδητοποίησα τι έφταιγε. Δεν με 
επισκίαζε πλέον το βαρυσήμαντο όνομα του συγγραφέα. Τον έκανα δικό μου. Ίσως, αυτή, να είναι η προϋ-
πόθεση, για να διαβείς την πύλη του αψεγάδιαστου κόσμου του συγγραφέα. Αφού το τέλειωσα για άλλη μια 
φορά, στάθηκα στα διάφορα ονόματα, που δίνει ο Νίκος Καζαντζάκης στην έννοια του Θεού: Βασανισμένος, 
Αδύναμος, Εγκαταλελειμμένος, Απρόσιτος, Θαυματουργός, Οδηγός, Θνητός, Θείος. Για κάποιους χαρακτη-
ρισμούς του προέκυψε σκάνδαλο. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποια άλλη τελική εκδοχή του Χριστού 
και να διαστρεβλώνει το πιο ατράνταχτο, σκανδαλώδες μυστήριο της θρησκευτικής ιστορίας παγκοσμίως; 
Κατηγορήθηκε γι’ αυτή του την σκέψη. Παρόλα αυτά, εκείνο που με κέρδισε ήταν τόσο η θρησκευτική του 
πλευρά όσο και η διάρθρωση και η συνοχή της ιστορίας του. Υπήρχε μια μαγική δύναμη, που σε τραβούσε 
και σε προκαλούσε κάθε φορά κάτι καινούριο να βρεις, να αναζητήσεις. Ο Θεός του Καζαντζάκη δεν ήταν 
μια υπεράνω δύναμη, ήταν η μούσα του, η πηγή έμπνευσής του. Έδινε εκείνος σάρκα και οστά στα πρόχειρα 
χειρόγραφα, που βρίσκονταν στον πάτο του συρταριού, μιας ξεχασμένης συρταριέρας, κάπου σε μια γωνιά 
της ψυχής. Η πίστη του δεν χωράει στα καλούπια των κοινωνικών και κατηχητικών νόμων αλλά στην ακατα-
στασία της ελεύθερης πεποίθησης, όπου οδηγός δεν είναι μόνον ο επίγειος εκπρόσωπός του, ο άνθρωπος 

τάξη, δουλεύοντας σε φύλλο εργασίας ένα απόσπασμα του Καζαντζάκη για την έννοια της λύτρωσης 
(Φάκελος Μαθήματος, 2017: 34-35) από το έργο του: Αναφορά στον Γκρέκο, με ζήλο υποστήριξε πως ο 
Καζαντζάκης ήταν άθεος. Προς επίρρωση μάλιστα της άποψής της, στο επόμενο μάθημα μου έφερε ένα 
βιβλίο, το οποίο παρουσίαζε το μεγάλο Κρητικό ως «ανυπέρβλητο εχθρό του Χριστού». Το συγκεκριμένο 
βιβλίο, προφανώς άγνωστο στη βιβλιογραφία για τον Καζαντζάκη, με τίτλο: Ο Καζαντζάκης ως διανοού-
μενος και συγγραφέας (Μυτιλήνη 21975) και συγγραφέα έναν τμηματάρχη της Νομαρχίας Λέσβου, τον Ιω-
άννη Δ. Κορδορούμπα, παραμορφώνει το πρόσωπο του Καζαντζάκη, γιατί, όπως φαίνεται, ο συγγραφέας 
του υπήρξε ιδιαίτερα ευάλωτος στις απόψεις των μέχρι τότε ερμηνευτών του έργου του Καζαντζάκη, οι 
οποίοι βρήκαν ένα μεγάλο μέρος του τόσο συγγενικό με την ιδεολογία και την κοσμοθεωρία του Μπερξόν, 
του Νίτσε και του Βούδα, (Οικονόμου, 1985), αγνοώντας βέβαια, πόσο γερά δεμένος ήταν με τη βυζαντινή 
και ελληνορθόδοξη παράδοση. Σε ερώτημα προς αυτήν τη μαθήτριά μου αν έχει διαβάσει έστω κι ένα 
έργο του Καζαντζάκη, η απάντησή της ήταν πως όχι, μόνο αποσπάσματα και αυτά από σχολικά εγχειρίδια 
του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η εν λόγω μάλιστα μαθήτρια δυσκολεύτηκε να απαντήσει 
σε βασικά ερωτήματα για την έννοια της λύτρωσης, τα οποία έθετε το συγκεκριμένο απόσπασμα από την 
Αναφορά στον Γκρέκο. Αν και τα ερωτήματα ήταν καθοδηγητικά, όπως: Γιατί η ελπίδα και ο φόβος δεν 
οδηγούν στη λύτρωση; Ποια τελικά είναι η αληθινή λύτρωση; Πώς ο άνθρωπος μπορεί να κατορθώσει και 
να κατακτήσει την αληθινή λύτρωση; - οι απαντήσεις της κινήθηκαν στο γνωστό αρνητικό μοτίβο πως ο 
Καζαντζάκης ήταν ένας φανατικά «αρνησίθρησκος» και «αντίχριστος» λογοτέχνης. Για να την απαλλάξω 
από αυτό το στερεότυπο της έδωσα εν ευθέτω χρόνω να διαβάσει ένα αξιόλογο άρθρο και ένα ιδιαίτερα 
πρωτοποριακό βιβλίο, τα οποία καταθέτουν βασικούς προβληματισμούς για τους δύο παραπάνω χαρα-
κτηρισμούς της (Αρβανίτης, 2013. Χατζηαποστόλου, 2013). Πέρασε αρκετός καιρός αλλά απάντηση δεν 
πήρα. Προφανώς η μαθήτριά μου αρνήθηκε να αλλάξει στάση, μιας και το οικείο θρησκευτικό περιβάλλον 
της ήταν περίκλειστο-προσκολλημένο δηλαδή στη για δεκαετίες καθιερωμένη άποψη ότι η εκκλησιαστική 
ηγεσία αναθεμάτισε τον Καζαντζάκη, πεποίθηση που, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στον αντικληρικαλισμό 
της εγχώριας και της διεθνούς διανόησης, η οποία για τα καλά, δεκαετίες τώρα, έχει εδραιώσει ετούτη 
την, ομολογουμένως, ιστορική ανακρίβεια, (Υφαντής, 2007: 21-22) -και το οποίο ζούσε στη δική του αυ-
τοδικαιωτική εσωστρέφεια - ή πιθανόν δυσκολεύτηκε να διαβάσει τις δύο παραπάνω μελέτες. Εν πάση 
περιπτώσει, εκείνο που εδώ έχει σημασία είναι η εξής διαπίστωση: ένα αρκετά μεγάλο μέρος μαθητών, 
όσον αφορά στη θρησκευτικότητα του Καζαντζάκη, είτε ακολουθεί την παραπάνω παραμορφωτική εικόνα, 
ότι δηλαδή ήταν ένας άθεος και αρνησίθρησκος συγγραφέας, ή, στην καλύτερη περίπτωση, κι αυτές είναι 
ελάχιστες, γοητεύεται από το θεολογικό στοχασμό του, με αποτέλεσμα να υιοθετεί την άποψη, που τον 
θέλει να είναι ένας «κοσμοπολίτης», «πλάνης σε Δύση και Ανατολή, όπως ο αρχαίος Έλληνας και ο Βυζα-
ντινός», που είχε «ακέραιη την πολιτιστική του ταυτότητα και την εθνική του συνείδηση, γι’ αυτό και είχε και 
τον πόνο και τον καημό της Ρωμιοσύνης» (Ματσούκας, 1989: 17), και που η περίπτωσή του ήταν εκείνη του 
«ανήσυχου ερημίτη, που, αποτραβηγμένος χρόνια πολλά στη μοναξιά, μόχθησε αδιάλειπτα για την πνευμα-
τική του τελείωση» και η περίπτωση ακόμη του «ακαταπόνητου μαχητή, που “είχε την εγκαρτέρηση εκείνων 
που είναι απαραίτητοι” αλλά και την άκαμπτη αρετή εκείνων που αντιμετωπίζουν σαν χρέος τη ζωή και σαν 
απαράδεκτη πρόκληση το θάνατο» (Αποστολόπουλος, 1960: 134). 

Ενδεικτικά, εδώ, είναι δύο ακόμη παραδείγματα, ενός μαθητή και μιας μαθήτριάς μου στην Α΄ Λυκείου, 
που με αφορμή ένα φύλλο εργασίας για την έννοια της ατομικής και συλλογικής ευθύνης του χριστιανού 
έναντι του τρίπτυχου Θεός - άνθρωπος - κόσμος, διαβάζοντας την παρακάτω φράση από την Ασκητική: 
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ 
φταίω» (Φάκελος Μαθήματος, 2017: 196), και οι δύο, αυθόρμητα, μου ζήτησαν να διαβάσουν ο μεν μαθη-
τής την Ασκητική, η δε μαθήτρια τον Τελευταίο πειρασμό. Είναι άκρως σημαντικά όσα ο μαθητής έγραψε 
σε φύλλο εργασίας: «Τι μπορεί να πει κανείς για τον Καζαντζάκη. Κάθε μέρα πεθαίνει και γεννιέται. Αυτά που 
γράφει στην Ασκητική πιστεύω πως υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος μέσα του έχει μια κραυγή. 
Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Καζαντζάκης επιστρατεύει όλα τα πνευματικά και σωματικά 
“όπλα” του ανθρώπου, για να μπορέσει να κατανοήσει τον Θεό. Ο Θεός γι’ αυτόν δεν είναι ένας αφηρημένος 
στοχασμός· βρίσκεται μέσα σε κάθε άνθρωπο, άντρα και γυναίκα. Γι’ αυτό αξίζει να τον αναζητάμε κάθε 
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Διδάσκοντας το μάθημα των Θρησκευτικών (μτΘ) με κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας 

και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (Α΄, σ. 67, Β΄, σσ. 36-38, Γ΄, σ. 116) περιλαμβάνονται αποσπάσματα από 
τα έργα του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο τελευταίος πειρασμός και Ο φτωχούλης του Θεού· στην Α΄ (σ. 
196) και Β΄ (σσ. 34-35) Λυκείου από την Ασκητική και την Αναφορά στον Γκρέκο - νομίζω πως είναι στην 
ευχέρεια του διδάσκοντα θεολόγου καθηγητή να εμπλουτίσει το διδακτικό υλικό του και με άλλα κείμενα 
του μεγάλου Κρητικού· εκτός από τα λογοτεχνικά αναφέρομαι στα ταξιδιωτικά του (Ταξιδεύοντας: Ρουσία) 
και στα θεατρικά του (Τραγωδίες: Χριστός, Σόδομα και Γόμορα), με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τη θρη-
σκευτικότητά του. Για τις ανάγκες της εισήγησης, ενδεικτικά σημειώνω το παρακάτω: «Το μάτι του Μύστη 
ξεκρίνει και στο πιο ταπεινό σκουλήκι αλάκερο το όραμα του Θεού. Ποτέ δε θα ξεχάσω το όνειρο, που είδα 
μια νύχτα: Ένα μαμούδι μικρό, σα μαύρη μέλισσα, γιομάτο ολοτρίγυρα από μεγάλες, μαυρογάλαζες κεραίες, 
δύο μικρότατα ολόμαυρα μάτια, που γυάλιζαν βαθιά, θλιμμένα, γλυκύτατα. Φόβος με κυρίεψε ιερός, σαν το 
Μωυσή ομπρός στη φλεγόμενη βάτο, και στάθηκα φρίσσοντας κ’ είπα: “ο Θεός!” Κι ως ξύπνησα τρομαγ-
μένος, το προσκεφάλι μου ήτανε μουσκεμένο στα δάκρυα» (Συμπόσιον, 2009: 33). Δεν θα ήταν υπερβολή 
η σύνδεση αυτού του αποσπάσματος με την παρακάτω αφήγηση του αγίου Γέροντα Πορφυρίου: «Μια 
μέρα, ένα πρωινό επροχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα, δροσισμένα από την πρωινή δροσιά, 
λαμπύριζαν στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα. Την πέρασα. Κάθισα σ’ ένα βράχο. Δίπλα μου κρύα νερά 
κυλούσαν ήσυχα κι έλεγα την ευχή. Ησυχία απόλυτη. Τίποτα δεν ακουγόταν. Σε λίγο, μέσα στην ησυχία ακούω 
μια γλυκιά φωνή, μεθυστική, να ψάλλει, να υμνεί τον Πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτα. Τελικά, απέναντί 
σ’ ένα κλαδί βλέπω ένα πουλάκι· ήταν αηδόνι. Κι ακούω το αηδονάκι να κελαηδάει, να σχίζεται· μάλλιασε, που 
λέμε, η γλώσσα του, φούσκωσε απ’ τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να 
κάνει κατά πίσω τα φτερά του, για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτή την 
ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λάρυγγάς του! Πω, πω πω! Να ‘χα ‘ένα ποτηράκι με νερό, για να πηγαίνει 
να πίνει και να ξεδιψάει: Μου ήλθαν δάκρυα στα μάτια. Τα ίδια εκείνα δάκρυα της χάριτος, που κυλούσαν 
αβίαστα και τα οποία απέκτησα απ’ τον Γερο-Δημά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμαζα» (Πορφύριος 
Καυσοκαλυβίτης, 2003: 86). Σαφέστατα, εδώ, πρόκειται για πιστή αναφορά του Καζαντζάκη στην ελληνορ-
θόδοξη παράδοση (Δετοράκης, 1987). Από αυτήν αντλεί και από αυτήν αναπνέει (Καραλής, 1994: 67-85). 
Με άλλα λόγια, γίνεται δημιουργός, έχει την ικανότητα να βλέπει τα κρυφά πράγματα και να τα φανερώνει 
με την απαράμιλλη λογοτεχνική του δημιουργία. Δεν χωρεί αμφιβολία πως για τον θρησκευτικό άνθρωπο 
Καζαντζάκη το χάρισμα αυτό ήταν θείο δώρο, γι’ αυτό και ο μεστός λόγος του για το Δημιουργό Θεό, χά-
ρισμα που τον έφηβο αναγνώστη μαθητή μπορεί να τον ωθήσει να γνωρίσει ακόμη πιο βαθιά τη θρησκευ-
τική κοσμοθεωρία του καζαντζακικού έργου και την πίστη στον ένα και μοναδικό Θεό. Χαρακτηριστικός 
εδώ είναι ο διάλογος του Λωτ με τον Αβραάμ: «ΛΩΤ. Αδελφέ του κυρού μου Χαράν, Πατριάρχη Αβραάμ, 
πιστό τσοπανόσκυλο του Θεού, μακάριε δούλε της αρετής, / Καλώς μας κόπιασες! Σκύβω και προσκυνώ τον 
Αρχιτσέλιγκα του Γένους. Ποιος σε φέρνει στο φτωχικό μου; ΑΒΡΑΑΜ. Ο Θεός! ΛΩΤ. Ο Θεός; Ποιος Θεός; 
ΑΒΡΑΑΜ. Ένας είναι ο Θεός, ο Θεός μας. Κανένας δεν μπορεί να προσφέρει τ’ όνομά Του· καίει τα χείλια» 
(Σόδομα και Γόμαρα, 1998: 325). Για τον Καζαντζάκη με το Θεό της Αγίας Γραφής, που είναι φωτιά και 
φως, που σαρκώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνήσει, μπορεί να νιώσει το 
βλέμμα του, μπορεί να υπερνικήσει ακόμη και το φοβερό μυστήριο του θανάτου. Γράφει ο μεγάλος Κρητι-
κός στην τραγωδία του Χριστός: «ΦΙΛΙΠΠΟΣ. “Αχ, Κύριε!” κράζω “αφώτιστη ήταν, κολασμένη, / χωρίς ελπίδα 
ως σήμερα η ζωή μου! Ξάπλωσε / τα δύο μεγάλα σου φτερά και σκέπασέ με!” […] ΚΟΣΜΑΣ. Διώξετε πια 
το φόβο, αδέλφια! Ποιος για θάνατο / και για σκλαβιά μιλάει; Νικήθηκε, αδελφοί μου, / πατήθηκε στον Άδη 
ο θάνατος και φτερούγες / γενήκαν λευτεριάς οι σκλάβες αλυσίδες!» (Χριστός, 1998: 46-47). Σ’ ό,τι αφορά 
στην πραγματικότητα του θανάτου, θεωρώ απαραίτητη την παρακάτω επισήμανση: η ταύτιση του Καζαντζά-
κη με τον κατ’ εξοχήν αγαπημένο του άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, εξ ου και η γοητεία, που του άσκησε 
όχι μόνο αυτός ο άγιος της Δυτικής Εκκλησίας αλλά κι ένας άλλος άγιος της Ανατολικής Εκκλησίας, ο 
Ιωάννης Καλυβίτης, για την ιδέα του αναχωρητισμού, του έδινε τη δύναμη να υπερβεί το θάνατο ή, στην 
καλύτερη περίπτωση, με αγώνα να τον «εκλογικεύσει μέσω του μηδενιστικού και πεσιμιστικού ηρωισμού της 
όψιμης “κρητικής ματιάς”» (Υφαντής, 2007: 101).

Γεγονός πάντως είναι πως ίσως ποτέ άλλοτε να μην έχει μετουσιωθεί το θρησκευτικό συναίσθημα με 
τέτοια αγωνία και καθαρότητα στη λογοτεχνική γλώσσα και σε συγγραφείς όπως ο Καζαντζάκης. Αν και 

αλλά και εκείνη η δύναμη να κοιτάξεις ψηλά και να Τον ψάξεις στα αζήτητα. Μόνο τότε θα έχεις βρει τον 
επιθυμητό προορισμό σου, τον ποθητό παράδεισο».
Δεν χωρεί αμφιβολία πως οι δύο αυτές ενδεικτικές περιπτώσεις μαθητών γεύτηκαν τους καρπούς της 
γνήσιας και αληθινής θρησκευτικότητας του Καζαντζάκη, ενάντια στη για δεκαετίες παγιωμένη θεώρη-
ση πως ήταν βλάσφημος και αντίθετος προς τη χριστιανική πίστη συγγραφέας. Στρεβλή πέρα για πέρα 
ετούτη η θεώρηση, σ’ ότι αφορά τη διδασκαλία κειμένων του στο μτΘ, όχι μόνο σύμφωνα με το ΝΠΣ αλλά 
και με τα παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα -ο θεολόγος καθηγητής πάντα είχε και έχει την ελευθερία 
της επιλογής να εντάξει στη διδασκαλία του μτΘ και κείμενα πέρα των διδακτικών εγχειριδίων - φέρνει 
συχνά στο προσκήνιο ένα βασικό πρόταγμα, άμεσα σχετιζόμενο με την παιδαγωγική και διδακτική πράξη. 
Πρόκειται για εκείνη τη «θρυλούμενη πλήρη παιδαγωγική συμπεριφορά», την «πεμπτουσία των αιτημάτων 
όλων των μεγάλων παιδαγωγών», η οποία αποτελεί «πρωτίστως μια έκ-σταση, μια υπέρβαση από τη συνήθη, 
υποτονική, ανέμπνευστη, καθημερινή διαγωγή των υπόλοιπων επαγγελμάτων στην κοινωνία» και «δεν μπορεί 
να έχει άλλο κίνητρο από την εσωτερική ποιότητα, τη βαθιά φλόγα, του παιδαγωγού» (Σμυρναίος, 2009:198). 
Άλλωστε, αυτό το τόνισε και ο ίδιος ο Καζαντζάκης, όταν έγραφε την αρνητική εμπειρία του στο δημοτικό 
σχολείο με τη γνωστή Νέα Παιδαγωγική.

Γιατί μτΘ με κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη; Πράγματι αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα, που δυσκολεύει 
πολλούς θεολόγους καθηγητές αλλά και δασκάλους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να εντάξουν στη δι-
δασκαλία τους κείμενα του μεγάλου Κρητικού. Ευθύς εξ αρχής, πρέπει εδώ να τονίσω πως είναι άκρως 
παρακινδυνευμένο το γεγονός να διδάξει κανείς κείμενα του Καζαντζάκη στο μτΘ. Αν δεν έχει γερή θα 
’λεγα θεολογική αρματωσιά, αν δεν έχει άριστη γνώση του συγγραφικού έργου του και, βέβαια, αν δεν 
γνωρίζει πολύ καλά τη σχετική βιβλιογραφία, γύρω από την θεολογική αποτίμηση του έργου του, (Μακρά-
κης, 2009), κινδυνεύει να δημιουργήσει σύγχυση στους μαθητές. Κι αυτή η σύγχυση, ιδιαίτερα στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, πολλές φορές δημιουργείται όχι μόνο από θεολόγους αλλά και από αρκετούς φι-
λολόγους, οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, είτε αγνοούν τι κατά την τελευταία τριακονταετία έχει γραφεί 
για τη θρησκευτικότητα του Καζαντζάκη είτε, για διάφορους προσωπικούς λόγους, δεν ενδιαφέρονται να 
γνωρίσουν τη σχετική θεολογική βιβλιογραφία, η οποία, παρεμπιπτόντως, για τα διεθνή και τα ελληνικά 
δεδομένα είναι πλούσια (Κυριαζή, 2016: 17-20) και συνεχώς εμπλουτίζεται (Caroline Raluca Ghetu, 2016). 
Επιπλέον, ένας ακόμη κίνδυνος, που πιθανόν να προκύψει, είναι η λανθάνουσα διδακτική μεθοδολογία και 
στοχοθεσία, που θα ακολουθήσει ο διδάσκων θεολόγος καθηγητής. Και αυτό κυρίως αφορά στην πνευ-
ματική ωριμότητα των μαθητών, αν δηλαδή έχουν το υπόβαθρο να κατανοήσουν κείμενα του Καζαντζάκη, 
με θεολογικό περιεχόμενο.

Το μτΘ είναι ένα μάθημα σε διαρκή κίνηση. Όπως όλα τα μαθήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια, υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Ειδικότερα, 
από το 2010 και εξής με το ΝΠΣ έχει εισέλθει σε μια περίοδο ριζικών αλλαγών, τόσο στο περιεχόμενο όσο 
και στη διδακτική μεθοδολογία του. Όσο καινοτόμες κι αν φαίνονται ετούτες οι αλλαγές, σίγουρο είναι 
πως χρειάζονται χρόνο, για να κριθούν αν θα πετύχουν. Σίγουρο, επίσης, είναι και το γεγονός ότι το μτΘ 
και κατ’ επέκταση η θεολογική επιστήμη, την οποία διακονεί, από μόνη της δεν αντιπροσωπεύει ένα ψιχίο 
της καθολικής προσπάθειας να κατακτηθεί η γνώση του ανθρώπου και της ύπαρξης του Θεού. Παραπάνω 
κατέγραψα κάποια από τα πολλά παραδείγματα πρόσληψης του καζαντζακικού έργου από μαθητές, που 
φοιτούν στην τελευταία βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη λυκειακή. Ενδεικτικά καθώς είναι 
καταδεικνύουν πως στη σχολική τάξη, κατά την ώρα του μτΘ, αν πιστά ακολουθηθεί η διερευνητική μέ-
θοδος διδασκαλίας κι αν βέβαια ληφθεί υπόψη το υπόβαθρο σε ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών, 
τα ερευνητικά πεδία, που θέτουν τα κείμενα του Καζαντζάκη σ’ ότι αφορά στη θρησκευτικότητά του, είναι 
ιδιαιτέρα αξιόλογα. Σε αρκετούς εξάλλου μαθητές, όλο και περισσότερο διαπιστώνεται πως είναι θετικοί 
στην πρόσληψη του δεδομένου πως ολάκερο το έργο του Καζαντζάκη χαρακτηρίζεται από βαθιά θρη-
σκευτικότητα, άλλοτε σταθερή και απόλυτη κι άλλοτε σε συνεχή αναζήτηση. Στους Φακέλους Μαθήματος 
του μτΘ, αν και περιλαμβάνονται ελάχιστα καζαντζακικά κείμενα - στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο 
στη Δ΄ Δημοτικού (σ. 133) υπάρχει ένα απόσπασμα από το Φτωχούλη του Θεού, ενώ στη δευτεροβάθμια 
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υπάρχουν κι άλλα λογοτεχνικά παράλληλα (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Διο-
νύσιος Σολωμός, Τάσος Λειβαδίτης, Νίκος - Γαβριήλ Πεντζίκης), τον Καζαντζάκη η θρησκευτικότητα τον 
βαραίνει πάρα πολύ. Η βαθιά αναζήτηση του Θεού, η πίστη του πως ο άνθρωπος μέσα του έχει την εικόνα 
του Δημιουργού του και η ταυτόχρονη πάλη μεταξύ του πρόσκαιρου με το αιώνιο, του θνητού με το αθά-
νατο δείχνει πόσο η θρησκευτική και ειδικότερα η «θεολογική ταυτότητά» του μπορεί να αποτελέσει ένα 
θαυμαστό υλικό για διδασκαλία θεολογικών και θρησκευτικών εννοιών στο μτΘ, στην πρωτοβάθμια και 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολύμορφο ετούτο το υλικό, ομολογώ ότι κάμει δύσκολη την αποστολή 
του θεολόγου καθηγητή στην τάξη. Είναι μια πρόκληση, που αν δεν αξιοποιήσει σωστά τα παιδαγωγικά, 
διδακτικά, θεολογικά και θρησκειολογικά κριτήρια του ΝΠΣ - απαραίτητη είναι εδώ η πολύ καλή γνώση 
των Οδηγών του Εκπαιδευτικού τόσο για το Δημοτικό - Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο - κινδυνεύει να 
παγιδεύσει όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τον ίδιο το θεολόγο καθηγητή σε αλλότρια διδακτικά σχήμα-
τα, τα οποία ουδεμία σχέση θα έχουν με τους θεμελιώδεις στόχους του ΝΠΣ του μτΘ, όπως η ανάπτυξη 
της προσωπικής ταυτότητας, η καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας, ο θρησκευτικός γραμματισμός, η 
κριτική θρησκευτικότητα των μαθητών αλλά και η γνωριμία, η επικοινωνία με τον «Άλλο», η κοινωνικοποί-
ηση και η αποδοχή ότι η σχολική τάξη είναι μια κοινότητα μάθησης, με κοινές εμπειρίες, με έμφαση στη 
συνεργατική μάθηση. 

Η οποιαδήποτε αρνητική κριτική - με πρωτοστατούσα μερίδα εκπροσώπων της Εκκλησίας - στο ΝΠΣ και 
μάλιστα η κριτική ότι κείμενα του Καζαντζάκη εμπεριέχονται σε αυτό, πέραν του ότι στερείται ουσιαστικών 
επιχειρημάτων, οδηγεί την ίδια την Εκκλησία, η οποία μάλιστα διεκδικεί και αποκλειστικό ρόλο στη συγ-
γραφή των βιβλίων του μτΘ, στο περιθώριο. Αν πράγματι η Εκκλησία επιθυμεί να έχει ουσιαστικό ρόλο στη 
θρησκευτική εκπαίδευση, οφείλει να «αρθρώσει μια βιβλικά συνεπή και ποιμαντικά αποτελεσματική αφή-
γηση του διαχρονικού και σωστικού νοήματος, που διαχειρίζεται, μια αφήγηση ικανή να αντισταθμίσει τον 
φόβο, τη δυσπιστία και την απώθηση, που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος απέναντι στη δύναμη, θα πρέπει 
να ανατρέξει και πάλι στο γεγονός και στην ανατρεπτική λογική του Σταυρού, ο οποίος αναποδογύρισε μια 
για πάντα τους όρους της ισχύος και της αδυναμίας καθώς και τους ρόλους του δημίου και του θύματος. 
Το σταυρικό “τι” της αφήγησης υπαγορεύει και τη γλώσσα και το ύφος της εκφοράς της. Που σημαίνει ότι 
η Εκκλησία θα πρέπει να εγκαταλείψει τους όρους του ιστορικού κλέους και του κοινωνικού εκτοπίσματος, 
ενθυμούμενη και θυμίζοντας, ακόμη και με τη σεμνότητα του ύφους της, τη θεμελιώδη ταυτότητά της ως 
Νύμφης του Εσταυρωμένου Νυμφίου» (Υφαντής, 2013: 106). Καίρια η παραπάνω διαπίστωση οφείλει σο-
βαρά να προβληματίσει τους πνευματικούς ταγούς της Εκκλησίας, ούτως ώστε να πάψουν, με πανάθλιο 
τρόπο, να χειραγωγούν συνειδήσεις νέων ανθρώπων και μάλιστα μαθητών. Η κραυγή μαθήτριάς μου, που 
σε φύλλο εργασίας, το οποίο περιείχε απόσπασμα από το έργο του Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώ-
νεται, έγραφε: «αποφεύγω να διαβάσω τα βιβλία του Καζαντζάκη, γιατί ο πνευματικός μου το απαγορεύει», 
νομίζω ότι μετατρέπει την ίδια την Εκκλησία σε μια γραφική και μειοψηφική σέκτα και, βέβαια, απομονώνει 
το μτΘ από τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. 
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