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93. Οἱ νεανικές καί ἐφηβικές ἐκρήξεις*

Οἱ πρό σφα τες ἐ κρή ξεις τῶν δε κα πε ν τά ρη δων, ὅ πως τίς ἀ πο κά-
λε   σαν, τρό μα ξαν πολ λούς καί προ σπά θη σαν νά τίς ἀ να λύ σουν. Κά-
θε γε γο νός ἐ πι δέ χε ται μιά ἀ νά λυ ση, ἰ δί ως τά γε γο νό τα ἐ κεῖ να πού 
δη μιούρ γη σαν με γά λη κοι νω νι κή ἀ να στά τω ση. Τό πρό βλη μα, ὅ μως, 
εἶ ναι ὅ τι κα τά τίς ἀ να λύ σεις ἤ «χα ϊ δεύ ουν τά αὐ τιά» τῶν νέ ων ἤ 
προ σπα θοῦν σέ αὐ τές νά βά λη ὁ κα θέ νας τήν δι κή του θε ω ρί α, ἰ δε ο-
λο γι κή, φι λο σο φι κή, κοι νω νι κή, πο λι τι κή.

Τό πρό βλη μα τῶν κοι νω νι κῶν ἐ κρή ξε ων τῶν νέ ων καί τῶν ἐ φή-
βων ἔ χει ἑρ μη νευ θῆ σω στά, νη φά λια καί αὐ θε ν τι κά, κα τά τό δυ να-
τόν, ἀ πό διά φο ρους ἐ πι στή μο νες (παι δα γω γούς, ψυ χο λό γους, κοι νω-
νιο λό γους) καί εἶ ναι συ νάρ τη ση τό σο τῆς ἡ λι κί ας τους ὅ σο καί τῶν 
κοι νω νι κῶν συν θη κῶν στίς ὁ ποῖ ες με γα λώ νουν.

Γνω ρί ζου με ἀ πό τήν ψυ χο λο γί α ὅ τι ὁ ἔ φη βος μέ τίς ἐ νέρ γει ές του 
προ σπα θεῖ νά ἀ πο κτή ση ταυ τό τη τα τοῦ χώ ρου καί τοῦ χρό νου, νά 
ἀ πο  κτή ση τήν δι κή του προ σω πι κό τη τα. Ἀ πό τήν «κλει στή» ὁ μά δα 
στήν ὁ ποί α ζῆ ὡς παι δί, με τά τήν γέν νη σή του, ὅ που δέν ἔ χει δι κή 
του προ σω πι κή ἐ λευ θε ρί α, πα σχί ζει νά ἀ νε ξαρ τη το ποι η θῆ, νά ἀ πο-
κτή ση τήν προ σω πι κή του ταυ τό τη τα στόν χῶ ρο καί τόν χρό νο, καί 
αὐ τό γί νε ται μέ διά φο ρες ἐ πα να στα στι κές ἐ κρή ξεις. 

Πρό κει ται, δη λα δή, γιά μιά φυ σιο λο γι κή δια δι κα σί α ὁ λο κλη ρώ -
σεως τῆς προ σω πι κό τη τας, ἀ φοῦ ἀ πό τήν ὑ πο τα γή του στήν οἰ κο γε-
νεια κή καί τήν κοι νω νι κή ὁ μά δα, πού λει τουρ γεῖ κα τά κά ποιο τρό πο 
κο λε κτι βι στι κά, πρέ πει νά φθά ση στήν βίωση τῆς ἐ λευ θε ρί ας του. 
Αὐ   τή ἡ με τά βα ση γί νε ται μέ συ γκρού σεις, ἐ πα να στά σεις, κά πο τε αἱ-
μα   τη ρές, ἀ νά λο γα μέ τίς συν θῆ κες κά θε ἐ πο χῆς.

Ὁ Κόν ρα ν τ Λό ρε ν τς, κά το χος τοῦ βρα βεί ου Νό μπελ, κά νει λό γο 
γιά τήν λε γο μέ νη φυ σιο λο γι κή νε ο φι λί α καί μέ τόν ὅ ρο αὐ τό ἐν νο εῖ 
ὅ τι ὁ νέ ος προ σπα θεῖ νά ἀ πο σπα σθῆ ἀ πό κά θε τι τό πα ρα δο σια κό, τό 
ὁ ποῖ ο τοῦ εἶ ναι ἐ νο χλη τι κό, καί, συγχρόνως, ἐ πι δι ώ κει νά προσ λά βη 
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κά θε τι και νού ργιο, πού τοῦ φαί νε ται ἑλ κυ στι κό. Ὅταν, ὅμως, ἐνηλι-
κιώνεται, ἀ πο κτᾶ τήν «κα θυ στε ρη μέ νη ὑ πα κο ή», δη λα δή ἀ πο δέ χε ται 
τήν πα ρά δο ση καί τίς πο λι τι σμι κές ἀ ξί ες μι ᾶς κοι νω νί ας. 

Τό πρό βλη μα, κα τά τόν Λό ρε ν τς, δέν εἶ ναι αὐ τή ἡ δια δι κα σί α, πού 
οὕ τως ἤ ἄλ λως εἶ ναι φυ σιο λο γι κή καί ὅ λοι τήν περ νοῦν, ἀλ λά ἀφ̓  
ἑ νός μέν ἡ ἐμ μο νή κά ποιου νέ ου στήν παι δι κό τη τα γιά πο λύ χρό νο, 
χω ρίς νά ἀ να πτυ χθῆ μέ σα του ἡ «φυ σιο λο γι κή νε ο φι λί α» κατά τήν 
ἐ φη βεί α του, ἀφ̓  ἑ τέ ρου δέ ἡ ἐμ μο νή στήν «νε ο φι λί α» γιά πο λύ χρό-
νο, ἄν καί με γα λώ νη ἡ λι κια κά καί ἡ μή ἀπόσπαση ἀ πό παι δι κές καί 
ἐ φη βι κές νο ο τρο πί ες, δηλαδή ἡ παρατεταμένη ἐφηβεία. Καί στίς δύ ο 
πε ρι πτώ σεις ἐκ δη λώ νε ται μιά ψυ χο λο γι κή ἀ νω ρι μό τη τα. 

Ἔ τσι, προ βλη μα τι σμό δη μιουρ γεῖ τό σο τό ἀ νώ ρι μο παι δί, πού δέν 
ἀπογαλακτίζεται, ὅ σο καί ὁ «παι δι σμός» τῶν με γά λων, οἱ ὁ ποῖ οι, 
ἐ κτός τῶν ἄλ λων, ἐ κμε ταλ λεύ ο ν ται αὐ τήν τήν ψυ χο λο γι κή δια δι κα-
σί α ὡ ρι μάν σε ως τοῦ παι διοῦ, γιά πο λι τι κούς καί κομ μα τι κούς σκο-
πούς.

Πέ ρα ἀ πό αὐ τές τίς ἀ να λύ σεις πρέ πει νά δῆ κα νείς τό φαι νό με νο 
τῶν ἐκρήξεων μέ σα ἀ πό δύ ο ση μα ν τι κές πα ρα μέ τρους.

Ἡ μί α εἶ ναι ἡ νο ο τρο πί α τῶν οὐ το πι κῶν ἰ δε ο λο γι κῶν συ στη μά-
των. Ἡ λέ ξη οὐ το πί α –«οὐ τό πος»– ση μαί νει μιά ἀ νε φάρ μο στη κοι νω -
νι κή ἰ δε ο λο γί α. Ὁ ὅ ρος αὐ τός προ ῆλ θε ἀ πό τό ἔρ γο τοῦ Τό μας Μούρ 
Οὐ το πί α, πού ἀ να φέ ρε ται σέ μιά ἰ δα νι κή πο λι τεί α, ἡ ὁ ποί α εἶ ναι ἀ πο-
μα κρυ σμέ νη σέ ἕ να νη σί καί εἶ ναι ὀρ γα νω μέ νη μέ σο σια λι στι κό τρό-
πο. Πο τέ, ὅ μως, δέν ὑ πῆρ ξε μιά τέ τοια ἰ δα νι κή καί τέ λεια κοι νω νί α, 
γἰ  αὐ τό καί γί νε ται λό γος γιά οὐ το πι κό ὄ νει ρο. Αὐ τό μᾶς θυ μί ζει τίς 
οὐ το πι κές ἰ δέ ες τοῦ Πλά τω να, ὅ πως ἐκ φρά ζο ν ται στήν Πο λι τεί α του. 

Βέ βαια, ὁ Μάρξ σέ αὐ τόν τόν ἠ θι κό σο σια λι σμό τῆς οὐ το πί ας τοῦ 
Μούρ ἀ ν τέ τα ξε τόν ἐ πι στη μο νι κό σο σια λι σμό, πού ἀ να φέ ρε ται στόν 
κοι νω νι κό με τα σχη μα τι σμό μέ σα ἀ πό συ γκε κρι μέ νους ἱ στο ρι κούς 
καί κοι νω νι κούς ὅ ρους. Πρέ πει, ὅ μως, νά πα ρα τη ρη θῆ ὅ τι πολ λές τέ-
τοι ες οὐ το πί ες, με ρι κές φο ρές, συν δέ ο ν ται καί μέ ὁ λο κλη ρω τι σμούς 
πού αὐ το δια λύ ο ν ται.

Ἡ ἄλ λη πα ρά με τρος εἶ ναι ὅτι οἱ ἀ δι κί ες πού ἐ πι κρα τοῦν στίς κοι-
νω νί ες βα σα νί ζουν τόν ἄνθρωπο καί τήν ἐ λευ θε ρί α του, καί τόν ἐ ξα-
να γκά ζουν νά ἐ πα να στα τῆ, γιατί, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεο-
λόγο, «τό βί ᾳ ὑ πο τατ τό με νον στα σιά ζει και ροῦ λα βό με νον». Ὁ πό τε, 
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οἱ ἡ λι κι ω μέ νοι ἀ ν τί νά ἐ ρε θί ζουν τήν νε ο φι λί α τῶν νέ ων, γιά δι κούς 
τους λό γους, ἀ φοῦ πι στεύ ω ὅτι ἐν πολ λοῖς τέ τοια ἐ πα να στα τι κά κι-
νή μα τα εἶ ναι κα θο δη γού με να ἀπό τούς ἐνήλικες, θά πρέ πει νά φρο ν-
τί ζουν νά ὀρ γα νώ νουν τήν κοι νω νί α πι ό δί καια καί δη μο κρα τι κά.

Φυ σι κά, τό ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι ἄδικη δέν σημαίνει ὅτι ὁ καθένας 
ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἀ να τρέ πη χω ρίς νά ἀ νοι κο δο μῆ προ η γου-
μέ νως κά τι τό θε τι κό ἤ, τοὐ λά χι στον, χωρίς νά δια τυ πώ νη θε τι κές 
προ τά σεις. Ἐπίσης, δέν ἐπιτρέπεται στόν καθένα νά κα τα στρέ φη τόν 
κοι νω νι κό ἱ στό καί τήν ἐ λευ θε ρί α τοῦ κάθε ἀνθρώπου, οὔ τε ἀ κό μη 
νά καταστρέφη τίς πε ριου σί ες τῶν τρί των. Μά λι στα, καί στό ση μεῖ ο 
αὐ τό ὁ Λό ρε ν τς ἔ χει πα ρα τη ρή σει ὅ τι τό νά ἐ πα να στα τοῦν οἱ νέ οι 
ἐ να ν τί ον τοῦ κοι νω νι κοῦ κα θε στῶ τος καί τῶν γο νέ ων τους, ἀλ λά 
πα   ράλ λη λα «νά ἔ χουν τήν ἀ παί τη ση νά συ ν τη ροῦ ν ται ἀ πό τήν ἴ δια 
αὐ τή κοι νω νί α καί ἀ πό τούς γο νεῖς τους» εἶ ναι μιά ἀ πε ρί σκε πτη παι-
δα ρι ώ δης συ μπε ρι φο ρά. 

Κα τά τήν ἐκκλησιαστική μας πα ρά δο ση ἡ κοι νω νι κή ἀ δι κί α εἶ ναι 
ἀ πο τέ λε σμα τῶν ἐ σω τε ρι κῶν πα θῶν, τά ὁ ποῖ α πά θη ἀναπτύχ θη καν 
στήν λε γό με νη με τα πτω τι κή κοι νω νί α. Σέ μιά τέ τοια κοι νω νί α στήν 
ὁ ποί α ἐ πι κρα τεῖ ἡ ἀδικία, τό συμ φέ ρον, ἡ ἰ διο τέ λεια, ἡ συσ σώ ρευ-
ση πλού του ἀ πό τούς λίγους σέ βάρος τῶν πολλῶν κλπ. πρέπει νά 
ὑπάρχουν δί καιοι νό μοι, ὁ λο κλη ρω μέ νη παι δεί α, ὥ ρι μοι κοι νω νι κοί 
καί πνευ μα τι κοί θε σμοί γιά νά φέ ρουν τήν κοι νω νι κή ἰ σορ ρο πί α. Γιά 
νά ἐκφρασθῶ κατά τόν Μάξ Βέμπερ, ἡ νό μι μη ἐ ξου σί α πρέ πει νά συν-
δυ α σθῆ μέ τήν πα ρα δο σια κή καί χα ρι σμα τι κή ἐ ξου σί α γιά νά λει-
τουρ γῆ σωστά. 

Βέ βαια, ἐ πει δή τό θέ μα ξε κι νᾶ ἀ πό τό πά θος τῆς φι λαυ τί ας, πού 
εἶ ναι ἡ με γα λύ τε ρη ἀρ ρώ στια τῆς ἐ πο χῆς μας, ὅ λα τά ἀν θρώ πι να 
μέ σα δι όρ θω σης εἶ ναι ἀ νε παρ κῆ, ἐ άν ὁ ἄν θρω πος δέν ἀ να γεν νη θῆ 
πνευ μα τι κά καί ἐ άν δέν ἀ πο κτή ση ἐ σω τε ρι κή πλη ρό τη τα. Γἰ  αὐ τό 
ἀπό τά Κόμματα γί νε ται συ νε χής λό γος γιά ἀλ λα γή, κά θαρ ση, ἐκ-
συγ χρο νι σμό, ἐ πα νί δρυ ση τοῦ Κρά τους, με ταρ ρυθ μί σεις καί ὅ λα δια-
ψεύ δο ν ται στήν πρά ξη. Αὐ τός εἶ ναι ὁ λό γος γιά τόν ὁ ποῖ ο τό ὅ ρα μα 
τῆς τέ λειας κοι νω νί ας ὁ μοιά ζει ὡς μιά οὐ το πι κή ἰ δε ο λο γί α πού πά ν-
το τε ἀ να ζη τᾶ ται καί, συ νε χῶς, ὁ δη γεῖ στήν ἀ πο γο ή τευ ση. 

Συνεπῶς, ὁ ἄρ ρω στος ἄνθρωπος ἀρ ρω σταί νει τήν κοι νω νί α καί 
τούς θε σμούς, ἐ νῶ ὁ ὑγιής ἄνθρωπος δί νει νό η μα στόν θε σμό, τήν 
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κοι νω νί α καί τήν ζω ή· κρα τᾶ τήν κοι νω νί α σέ μιά ἰ σορ ρο πί α, στήν 
ὁ ποί α οὔ τε ἐν ὀ νό μα τι τοῦ συ νό λου κα ταρ γεῖ ται ἡ ἐ λευ θε  ρί α τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου, ὅπως συμβαίνει στήν δι κτα το ρί α, οὔ τε ἐν ὀ νό μα τι 
τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ καθενός κα ταρ γεῖ ται τό κοι νω νι κό σύ νο λο, κα τά 
τήν πρα κτι κή τῆς ἀ ναρ χί ας.

Συ μπε ρα σμα τι κά, οἱ νε α νι κές καί ἐ φη βι κές ἐ κρή ξεις εἶ ναι σέ κά-
ποιο βαθ μό προ βλε πό με νες καί καθοδηγούμενες, ἀλ λά ἀ παι τοῦ ν ται 
ὑ γι εῖς καί δί καιοι θε σμοί καί ὁ λο κλη ρω μέ νη παι δεί α γιά νά ἐ πι φέ ρη 
τήν κοι νω νι κή ἐ ξι σορ ρό πη ση καί νά ἱ κα νο ποι ῆ τά ὄ νει ρα τῶν νέ ων, 
ἀ πο βάλ λο ν τας τίς ἀ βε βαι ό τη τες τοῦ μέλ λο ν τος.


