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93. Οἱ νεανικές καί ἐφηβικές ἐκρήξεις*
Οἱ πρόσφατες ἐκρήξεις τῶν δεκαπεντάρηδων, ὅπως τίς ἀποκά
λεσαν, τρόμαξαν πολλούς καί προσ πάθησαν νά τίς ἀναλύσουν. Κά
θε γεγονός ἐπιδέχεται μιά ἀνάλυση, ἰδίως τά γεγονότα ἐκεῖνα πού
δημιούργησαν μεγάλη κοινωνική ἀναστάτωση. Τό πρόβλημα, ὅμως,
εἶναι ὅτι κατά τίς ἀναλύσεις ἤ «χαϊδεύουν τά αὐτιά» τῶν νέων ἤ
προσ παθοῦν σέ αὐτές νά βάλη ὁ καθένας τήν δική του θεωρία, ἰδεο
λογική, φιλοσοφική, κοινωνική, πολιτική.
Τό πρόβλημα τῶν κοινωνικῶν ἐκρήξεων τῶν νέων καί τῶν ἐφή
βων ἔχει ἑρμηνευθῆ σωστά, νηφάλια καί αὐθεντικά, κατά τό δυνα
τόν, ἀπό διάφορους ἐπιστήμονες (παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινω
νιολόγους) καί εἶναι συνάρτηση τόσο τῆς ἡλικίας τους ὅσο καί τῶν
κοινωνικῶν συνθηκῶν στίς ὁποῖες μεγαλώνουν.
Γνωρίζουμε ἀπό τήν ψυχολογία ὅτι ὁ ἔφηβος μέ τίς ἐνέργειές του
προσ παθεῖ νά ἀποκτήση ταυτότητα τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, νά
ἀποκτήση τήν δική του προσωπικότητα. Ἀπό τήν «κλειστή» ὁμάδα
στήν ὁποία ζῆ ὡς παιδί, μετά τήν γέννησή του, ὅπου δέν ἔχει δική
του προσωπική ἐλευθερία, πασ χίζει νά ἀνεξαρτητοποιηθῆ, νά ἀπο
κτήση τήν προσωπική του ταυτότητα στόν χῶρο καί τόν χρόνο, καί
αὐτό γίνεται μέ διάφορες ἐπανασταστικές ἐκρήξεις.
Πρόκειται, δηλαδή, γιά μιά φυσιολογική διαδικασία ὁλοκ ληρώ
σεως τῆς προσωπικότητας, ἀφοῦ ἀπό τήν ὑποταγή του στήν οἰκογε
νειακή καί τήν κοινωνική ὁμάδα, πού λειτουργεῖ κατά κάποιο τρόπο
κολεκτιβιστικά, πρέπει νά φθάση στήν βίωση τῆς ἐλευθερίας του.
Αὐτή ἡ μετάβαση γίνεται μέ συγκρούσεις, ἐπαναστάσεις, κάποτε αἱ
ματηρές, ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες κάθε ἐποχῆς.
Ὁ Κόνραντ Λόρεντς, κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ, κάνει λόγο
γιά τήν λεγομένη φυσιολογική νεοφιλία καί μέ τόν ὅρο αὐτό ἐννοεῖ
ὅτι ὁ νέος προσ παθεῖ νά ἀποσ πασθῆ ἀπό κάθε τι τό παραδοσιακό, τό
ὁποῖο τοῦ εἶναι ἐνοχλητικό, καί, συγχρόνως, ἐπιδιώκει νά προσλάβη
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κάθε τι καινούργιο, πού τοῦ φαίνεται ἑλκυστικό. Ὅταν, ὅμως, ἐνηλικιώνεται, ἀποκτᾶ τήν «καθυστερημένη ὑπακοή», δηλαδή ἀποδέχεται
τήν παράδοση καί τίς πολιτισμικές ἀξίες μιᾶς κοινωνίας.
Τό πρόβλημα, κατά τόν Λόρεντς, δέν εἶναι αὐτή ἡ διαδικασία, πού
οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι φυσιολογική καί ὅλοι τήν περνοῦν, ἀλλά ἀφ᾿
ἑνός μέν ἡ ἐμμονή κάποιου νέου στήν παιδικότητα γιά πολύ χρόνο,
χωρίς νά ἀναπτυχθῆ μέσα του ἡ «φυσιολογική νεοφιλία» κατά τήν
ἐφηβεία του, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἡ ἐμμονή στήν «νεοφιλία» γιά πολύ χρό
νο, ἄν καί μεγαλώνη ἡλικιακά καί ἡ μή ἀπόσπαση ἀπό παιδικές καί
ἐφηβικές νοοτροπίες, δηλαδή ἡ παρατεταμένη ἐφηβεία. Καί στίς δύο
περιπτώσεις ἐκδηλώνεται μιά ψυχολογική ἀνωριμότητα.
Ἔτσι, προβληματισμό δημιουργεῖ τόσο τό ἀνώριμο παιδί, πού δέν
ἀπογαλακτίζεται, ὅσο καί ὁ «παιδισμός» τῶν μεγάλων, οἱ ὁποῖοι,
ἐκτός τῶν ἄλλων, ἐκμεταλλεύονται αὐτήν τήν ψυχολογική διαδικα
σία ὡριμάνσεως τοῦ παιδιοῦ, γιά πολιτικούς καί κομματικούς σκο
πούς.
Πέρα ἀπό αὐτές τίς ἀναλύσεις πρέπει νά δῆ κανείς τό φαινόμενο
τῶν ἐκρήξεων μέσα ἀπό δύο σημαντικές παραμέτρους.
Ἡ μία εἶναι ἡ νοοτροπία τῶν οὐτοπικῶν ἰδεολογικῶν συστημά
των. Ἡ λέξη οὐτοπία –«οὐ τόπος»– σημαίνει μιά ἀνεφάρμοστη κοινω
νική ἰδεολογία. Ὁ ὅρος αὐτός προῆλθε ἀπό τό ἔργο τοῦ Τόμας Μούρ
Οὐτοπία, πού ἀναφέρεται σέ μιά ἰδανική πολιτεία, ἡ ὁποία εἶναι ἀπο
μακρυσμένη σέ ἕνα νησί καί εἶναι ὀργανωμένη μέ σοσιαλιστικό τρό
πο. Ποτέ, ὅμως, δέν ὑπῆρξε μιά τέτοια ἰδανική καί τέλεια κοινωνία,
γι᾿ αὐτό καί γίνεται λόγος γιά οὐτοπικό ὄνειρο. Αὐτό μᾶς θυμίζει τίς
οὐτοπικές ἰδέες τοῦ Πλάτωνα, ὅπως ἐκφράζονται στήν Πολιτεία του.
Βέβαια, ὁ Μάρξ σέ αὐτόν τόν ἠθικό σοσιαλισμό τῆς οὐτοπίας τοῦ
Μούρ ἀντέταξε τόν ἐπιστημονικό σοσιαλισμό, πού ἀναφέρεται στόν
κοινωνικό μετασ χηματισμό μέσα ἀπό συγκεκριμένους ἱστορικούς
καί κοινωνικούς ὅρους. Πρέπει, ὅμως, νά παρατηρηθῆ ὅτι πολλές τέ
τοιες οὐτοπίες, μερικές φορές, συνδέονται καί μέ ὁλοκ ληρωτισμούς
πού αὐτοδιαλύονται.
Ἡ ἄλλη παράμετρος εἶναι ὅτι οἱ ἀδικίες πού ἐπικρατοῦν στίς κοι
νωνίες βασανίζουν τόν ἄνθρωπο καί τήν ἐλευθερία του, καί τόν ἐξα
ναγκάζουν νά ἐπαναστατῆ, γιατί, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, «τό βίᾳ ὑποταττόμενον στασιάζει καιροῦ λαβόμενον». Ὁπότε,
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οἱ ἡλικιωμένοι ἀντί νά ἐρεθίζουν τήν νεοφιλία τῶν νέων, γιά δικούς
τους λόγους, ἀφοῦ πιστεύω ὅτι ἐν πολλοῖς τέτοια ἐπαναστατικά κι
νήματα εἶναι καθοδηγούμενα ἀπό τούς ἐνήλικες, θά πρέπει νά φρον
τίζουν νά ὀργανώνουν τήν κοινωνία πιό δίκαια καί δημοκρατικά.
Φυσικά, τό ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι ἄδικη δέν σημαίνει ὅτι ὁ καθένας
ἔχει τό δικαίωμα νά τήν ἀνατρέπη χωρίς νά ἀνοικοδομῆ προηγου
μένως κάτι τό θετικό ἤ, τοὐλάχιστον, χωρίς νά διατυπώνη θετικές
προτάσεις. Ἐπίσης, δέν ἐπιτρέπεται στόν καθένα νά καταστρέφη τόν
κοινωνικό ἱστό καί τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου, οὔτε ἀκόμη
νά καταστρέφη τίς περιουσίες τῶν τρίτων. Μάλιστα, καί στό σημεῖο
αὐτό ὁ Λόρεντς ἔχει παρατηρήσει ὅτι τό νά ἐπαναστατοῦν οἱ νέοι
ἐναντίον τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καί τῶν γονέων τους, ἀλλά
παράλληλα «νά ἔχουν τήν ἀπαίτηση νά συντηροῦνται ἀπό τήν ἴδια
αὐτή κοινωνία καί ἀπό τούς γονεῖς τους» εἶναι μιά ἀπερίσκεπτη παι
δαριώδης συμπεριφορά.
Κατά τήν ἐκκλησιαστική μας παράδοση ἡ κοινωνική ἀδικία εἶναι
ἀποτέλεσμα τῶν ἐσωτερικῶν παθῶν, τά ὁποῖα πάθη ἀναπτύχθηκαν
στήν λεγόμενη μεταπτωτική κοινωνία. Σέ μιά τέτοια κοινωνία στήν
ὁποία ἐπικρατεῖ ἡ ἀδικία, τό συμφέρον, ἡ ἰδιοτέλεια, ἡ συσσώρευ
ση πλούτου ἀπό τούς λίγους σέ βάρος τῶν πολλῶν κλπ. πρέπει νά
ὑπάρχουν δίκαιοι νόμοι, ὁλοκ ληρωμένη παιδεία, ὥριμοι κοινωνικοί
καί πνευματικοί θεσμοί γιά νά φέρουν τήν κοινωνική ἰσορροπία. Γιά
νά ἐκφρασθῶ κατά τόν Μάξ Βέμπερ, ἡ νόμιμη ἐξουσία πρέπει νά συν
δυασθῆ μέ τήν παραδοσιακή καί χαρισματική ἐξουσία γιά νά λει
τουργῆ σωστά.
Βέβαια, ἐπειδή τό θέμα ξεκινᾶ ἀπό τό πάθος τῆς φιλαυτίας, πού
εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρρώστια τῆς ἐποχῆς μας, ὅλα τά ἀνθρώπινα
μέσα διόρθωσης εἶναι ἀνεπαρκῆ, ἐάν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀναγεννηθῆ
πνευματικά καί ἐάν δέν ἀποκτήση ἐσωτερική πληρότητα. Γι᾿ αὐτό
ἀπό τά Κόμματα γίνεται συνεχής λόγος γιά ἀλλαγή, κάθαρση, ἐκ
συγχρονισμό, ἐπανίδρυση τοῦ Κράτους, μεταρρυθμίσεις καί ὅλα δια
ψεύδονται στήν πράξη. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό ὅραμα
τῆς τέλειας κοινωνίας ὁμοιάζει ὡς μιά οὐτοπική ἰδεολογία πού πάν
τοτε ἀναζητᾶται καί, συνεχῶς, ὁδηγεῖ στήν ἀπογοήτευση.
Συνεπῶς, ὁ ἄρρωστος ἄνθρωπος ἀρρωσταίνει τήν κοινωνία καί
τούς θεσμούς, ἐνῶ ὁ ὑγιής ἄνθρωπος δίνει νόημα στόν θεσμό, τήν
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κοινωνία καί τήν ζωή· κρατᾶ τήν κοινωνία σέ μιά ἰσορροπία, στήν
ὁποία οὔτε ἐν ὀνόματι τοῦ συνόλου καταργεῖται ἡ ἐλευθερία τοῦ
κάθε ἀνθρώπου, ὅπως συμβαίνει στήν δικτατορία, οὔτε ἐν ὀνόματι
τῆς ἐλευθερίας τοῦ καθενός καταργεῖται τό κοινωνικό σύνολο, κατά
τήν πρακτική τῆς ἀναρχίας.
Συμπερασματικά, οἱ νεανικές καί ἐφηβικές ἐκρήξεις εἶναι σέ κά
ποιο βαθμό προβλεπόμενες καί καθοδηγούμενες, ἀλλά ἀπαιτοῦνται
ὑγιεῖς καί δίκαιοι θεσμοί καί ὁλοκ ληρωμένη παιδεία γιά νά ἐπιφέρη
τήν κοινωνική ἐξισορρόπηση καί νά ἱκανοποιῆ τά ὄνειρα τῶν νέων,
ἀποβάλλοντας τίς ἀβεβαιότητες τοῦ μέλλοντος.

