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ΠΡΩΤ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ
Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ
σύγχρονος Ἕλληνας ἔφηβος δέν ἔχει τό πάθος παλαιότερων ἐποχῶν
ἔναντι τοῦ ἐρωτήματος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὕπαρξή Του τόν ἀφήνει μᾶλλον
ἀδιάφορο. Χωρίς νά εἶναι ἄπιστος ἤ ἄθεος δέν ἔχει τήν ἔγνοια τῆς ὁμολογίας.
Θά πάει ἐκκλησία, ἐφόσον ἡ οἰκογένεια ἐκκλησιάζεται. Θά κοινωνήσει, ἰδίως
τίς μεγάλες ἑορτές. Δέ θά πειράξει καί δέ θά εἰρωνευτεῖ τούς συνομηλίκους
του ἄν πιστεύουν, ἀκόμη κι ἄν ὁ ἴδιος δέν ἔχει στέρεη σχέση μέ τήν πίστη. Σέ
μικρότερες ἤ μεγαλύτερες δοκιμασίες ὅπως εἶναι οἱ ἐξετάσεις θά ἀνάψει κερί,
θά κάνει τόν σταυρό του, θά προσευχηθεῖ πρίν ξεκινήσει τήν προσπάθειά του.
Δέν εἶναι ἀρνητικός στό νά συμμετέχει σέ δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας ἀκτιβιστικοῦ περιεχομένου ἤ σέ κατασκηνώσεις τό καλοκαίρι. Ἡ ἀναζήτησή του
ὅμως δέν εἶναι ἐμφανής. Πιθανά ἐρωτήματα τά κρατᾶ ἐντός του. Ἡ ἐκκοσμικευμένη πραγματικότητα ὅμως τόν ἑλκύει. Ὅταν συναντηθεῖ μέ ὑπαρξιακές
κρίσεις, ὅπως ὁ θάνατος κάποιου οἰκείου ἤ φίλου, ἡ ἀσθένεια, ἡ ἀποτυχία, ἡ
ἀπογοήτευση στίς σχέσεις του, μπορεῖ νά ἐκμυστηρευθεῖ τόν καημό του καί
τούς φόβους του σέ κάποιον ἱερέα-πνευματικό, συνήθως ὅμως θά συνεχίσει
τή ζωή του.
Μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90 τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἡ ὁμολογία ἤ ἡ
ἄρνηση ἦταν πολωτικά φαινόμενα στή ζωή τῶν ἐφήβων. Τούς χαρακτήριζαν.
Οἱ ἔφηβοι ἔπαιρναν θέση στό ζήτημα τοῦ Θεοῦ καί ἰδιαιτέρως τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅσοι πίστευαν θεωροῦσαν χρέος τους νά ξεχωρίζουν. Νά ἀκολουθοῦν τήν
πίστη ἰδεολογικά. Νά τό δηλώνουν. Ἦταν ἡ κατεύθυνση τῆς οἰκογένειας
ἐμφανής ἐπάνω τους. Ὅσοι πάλι ἤθελαν «νά ζήσουν τή ζωή τους», ἔπαιρναν
μαχητική στάση ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῆς πίστης. Κύριο χαρακτηριστικό ἡ
εἰρωνεία. Κλειδί οἱ σεξουαλικές σχέσεις. Οἱ ἔφηβοι πού ἀρνοῦνταν τόν Θεό ἤ
ἀδιαφοροῦσαν γι’ Αὐτόν ἔρχονταν σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἐκκλησία καί ὅσους
πίστευαν στό ζήτημα τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς. Τοῦ ἔρωτα. Θεωροῦσαν τήν
Ἐκκλησία καταπιεστική στό ζήτημα αὐτό. Ἔπαιρναν θέση ὅμως. Γνώριζαν τί
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πιστεύει ἡ Ἐκκλησία. Κι αὐτό τούς ἔκανε νά ἀντιτίθενται. Νά ἀπιστοῦν. Τό
ἴδιο συνέβαινε καί σέ οἰκογένειες καταπιεστικές στό ζήτημα τῆς θρησκευτικότητας. Ἰδίως ὁ ἐκκλησιασμός τίς Κυριακές καί τίς γιορτές ἀποτελοῦσε ἀφορμή
γιά ρήξη, γιά τήν ἐφηβική ἐπανάσταση. Ἔτσι ὁ Θεός γινόταν ἕνα Πρόσωπο
ἔναντι τοῦ ὁποίου ἐκδηλωνόταν ἡ ἀντίθεση τῶν ἐφήβων στό αἴσθημα τῆς
καταπίεσης καί τῆς πειθαρχίας. Ταυτιζόταν μέ τίς ἠθικές ἀξίες, στίς ὁποῖες ἡ
οἰκογένεια ὄμνυε καί ὁ ἔφηβος, στήν προσπάθεια κατάκτησης δικῆς του ταυτότητας, ἄφηνε κατά μέρος.
Τήν τελευταία τριακονταετία αὐτή ἡ πόλωση ἔχει οὐσιαστικά ἐξαλειφθεῖ,
τουλάχιστον στήν ἑλληνική κοινωνία, ἡ ὁποία εἶναι ξεκάθαρα μία κοινωνία
δυτικοῦ τύπου, παρά τίς αὐταπάτες ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καί ἑνός συντηρητικοῦ τμήματος ἀπό αὐτούς πού μετέχουν στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα,
πού ὑψώνει μία παραδοσιολατρία ἠθικολογικοῦ τύπου. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι
ἑλκυστική γιά τούς νέους, παρά τό ἐνδιαφέρον πού προκλήθηκε ἰδίως κατά
τά πρῶτα χρόνια της Ἀρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου. Ἡ σχέση τῶν ἐφήβων
καί τῶν νέων μέ τόν Θεό δέν περνᾶ μέσα ἀπό ἐπικοινωνιακά τεχνάσματα.
Οὔτε κἄν ἡ χρήση τοῦ Διαδικτύου, τῶν ἰστοσελίδων καί τῶν προφίλ στίς σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἔφερε οὐσιαστικές
ἀλλαγές στόν τρόπο προσέγγισης ἤ μή τῶν ἐφήβων ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Αὐτό
βεβαίως δέν συνεπάγεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν χρειάζεται τήν ἐπικοινωνία μέ
τήν νέα γενιά μέσω καί τῆς τεχνολογίας. Ὅμως δέν πρέπει νά ὑπερεκτιμῶνται
οἱ δυνατότητές της. Ἀρκεῖ μία ματιά στούς διαλόγους πού ἀναπτύσσονται στό
Facebook ἀνάμεσα σέ κληρικούς καί νέους-ἐφήβους γιά νά πειστεῖ κάποιος
ὅτι ἡ τεχνολογία εἶναι χρήσιμη, χτίζει γέφυρες, ἀλλά δέν μπορεῖ ἀπό μόνη της
νά γεννήσει ποιοτικά γόνιμο διάλογο στό ἐρώτημα περί τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτό καί ἔχει σημασία νά ξαναγυρίσουμε στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά
μποροῦσε νά προσεγγίσει ὁ ἔφηβος τόν Θεό, τόσο ἀναπτυξιακά, μέ βάση τίς
ψυχολογικές δυνατότητες τῆς ἡλικίας του, ὅσο καί κοινωνικά, μέ βάση δηλαδή
τά ἐρεθίσματα πού τό οἰκογενειακό, σχολικό καί κοινωνικό περιβάλλον τοῦ
προσφέρουν, ἀλλά καί ὑπαρξιακά, μέ βάση τίς δικές του ἀναζητήσεις, ὅσο κι
ἄν αὐτές δέν μποροῦν νά σχηματοποιηθοῦν συγκεκριμένα καί ὁλοκληρωμένα
στήν ἐποχή μας.
«Ἡ ἐφηβεία ἔχει τήν ἀρχή της στήν βιολογία καί τό τέλος της στόν πολιτισμό, στό σημεῖο ἐκεῖνο ὅπου το κορίτσι καί τό ἀγόρι ἔχουν ἀποκτήσει ἕναν
ἱκανοποιητικό βαθμό ψυχολογικῆς ἀνεξαρτησίας ἀπό τούς γονεῖς τους... δέν
ὑπάρχει εὐδιάκριτο τέρμα στήν ἐφηβεία... ὁ πιό σημαντικός ἀναπτυξιακός στό-
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χος τῆς ἐφηβείας, ὅπως ὑποστηρίζουν πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι, εἶναι ἡ
ἀνάγκη τοῦ ἀτόμου νά διαμορφώσει ὁριστικά τήν ταυτότητά του, νά γίνει
δηλαδή ἕνα μοναδικό, ξεχωριστό καί ὥριμο ἄτομο, προκειμένου νά διαμορφώσει οὐσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις. Ἀρχίζει μέ τό ἔντονο ἐνδιαφέρον τοῦ
ἐφήβου νά ἀνακαλύψει τή φύση τοῦ ἑαυτοῦ του καί τελειώνει ὅταν τό ἄτομο
ἔχει πλέον διαμορφώσει τήν ἔννοια τοῦ ἑαυτοῦ ὡς ἑνιαίου συνόλου καί τήν
προσωπική του ταυτότητα. Αὐτός ὁ ἀναπτυξιακός στόχος, ἡ σταδιακή διαμόρφωση τῆς ἀτομικότητας, ὁλοκληρώνεται συνήθως στίς ἡλικίες μεταξύ 18
καί 22 ἐτῶν»1.
Στήν ἐφηβεία τό ἄτομο ἀναγνωρίζει τό ἐγώ του. Βλέπει τίς ἀλλαγές τῆς
ἥβης καί πρέπει νά ἀποδεχθεῖ τήν νέα εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ του, ἡ ὁποία δέν
εἶναι σταθερή ἀλλά μεταβάλλεται σωματικά. Ταυτόχρονα, χρειάζεται νά ἰσορροπήσει τίς ἀλλαγές πού συμβαίνουν στόν τρόπο πού οἰκειώνεται τόν κόσμο,
τήν κρίση του, τά θέλω του, τίς ἀμφιθυμίες του, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο γίνεται ἀποδεκτό ἤ ὄχι ἀπό τούς ἄλλους, τό τί ζητᾶ ἀπό τούς ἄλλους καί τό τί
μποροῦν νά τοῦ δώσουν, ἀλλά καί τό τί ἔχει ἐπίγνωση ὅτι προσφέρει στούς
ἄλλους. Ὅπως καταλαβαίνουμε ἀπό τά παραπάνω ὁ Θεός δέν εἶναι πλέον
οἰκεῖος, ἀλλά εἶναι Ἄλλος πού πρέπει νά οἰκειωθεῖ ὁ ἔφηβος, γιά νά ἀποδεχτεῖ τήν ὕπαρξή του. Ἀπό τή στιγμή πού προτεραιότητα εἶναι ὁ ἑαυτός καί
τά πάντα κρίνονται μέ βάση τό ἐγώ καί τήν ἀποδοχή ἀπό τούς ἄλλους, τό ἴδιο
συμβαίνει καί μέ τόν Θεό. Δέν ἔχει σημασία ἄν ὑπάρχει ἤ ὄχι. Οἱ περισσότεροι
ἔφηβοι, ἰδίως στήν Ἑλλάδα, λόγω παράδοσης, ἐθίμων, οἰκογένειας, μαθήματος
Θρησκευτικῶν, σχέσης Ἐκκλησίας μέ κοινωνία, μποροῦν νά ποῦνε, κάποτε
βαριεστημένα, ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει. Τό πρόβλημα εἶναι στό «ἄν ὑπάρχει γιά
μένα». «Ἄν εἶναι οἰκεῖος μου».
Τό ἐρώτημα αὐτό μπορεῖ νά ἀπαντηθεῖ ἐμμέσως μέσω τῆς συμμετοχῆς στό
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἄς λάβουμε ὑπόψιν μας ὅτι, ἰδιαιτέρως σήμερα, ὁ ἔφηβος εἶναι ἀδύνατον νά μείνει στατικός. Νά παρακολουθεῖ παθητικά
ὁποιοδήποτε θέαμα δέν τόν συναρπάζει. Χρειάζεται νά μετέχει. Καί ἡ Θεία
Λειτουργία γιά τούς περισσότερους εἶναι ἕνα θέαμα παθητικό καί στατικό.
Εἶναι μία εἰκόνα πού ἔρχεται ἀπό τό παρελθόν. Ἦχοι σέ μία γλῶσσα πού δέν
εἶναι τόσο οἰκεία, ὄχι γιατί δέν εἶναι ἡ γλῶσσα μας, ἀλλά γιατί δέν ἀκούγεται
συχνά στήν ζωή τοῦ ἐφήβου καί τήν ἴδια στιγμή ἔχει συνδεθεῖ μέ ἕνα μάθημα

1

Ἄρτεμις Τσίτσικα-Ὀρέστης Γιωτάκος, Ἐφηβεία: ὁδηγός ἐπιβίωσης – ἡ πρόκληση τῆς μετάβασης,
Ἀθήνα 2015, ἐκδόσεις Πεδίο, σσ. 15-16.
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τό ὁποῖο ἀπαξιώνεται συναισθηματικά ἀπό τούς περισσότερους: τά ἀρχαῖα
Ἑλληνικά. Ὄχι ὅτι φταίει τό μάθημα καθαυτό. Κυρίως εἶναι τό περιεχόμενό
του στό Γυμνάσιο καί ἡ ἀγωνία τῶν ἐκπαιδευτικῶν νά τρέξουν μία ὕλη στήν
ὁποία ὁ ἔφηβος δέν βρίσκει τήν χαρά τῆς γνώσης, ἀλλά μένει προσκολλημένος
σέ τύπους πού εἶναι ἀπαραίτητοι, ἡ ἐκμάθησή τους ὅμως προϋποθέτει πειθαρχία χαρακτήρα καί ὡριμότητα νοῦ, στοιχεῖα πού ἀπουσιάζουν ἀπό τό
οἰκογενειακό καί κοινωνικό περιβάλλον καί ἐνίοτε καί ἀπό τήν σχολική τάξη.
Ἄς προεκτείνουμε τίς δυσκολίες αὐτές στόν τρόπο πρόσληψης τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅταν μάλιστα δέν ὑπάρχει ἡ προτροπή ἤ ἡ οἰκονομία τῆς μετοχῆς
στήν Θεία Κοινωνία. Ὁ ἔφηβος δέν βρίσκει συναρπαστική τήν σχέση μέ τόν
Θεό. Δέν βρίσκει συναρπαστική τήν μετοχή στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, παρεκτός ἄν συναντᾶ παρέες ἐκεῖ. Δηλαδή ἄν οἰκογένειες γνωστές μεταξύ τους
ἔχουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τίς Κυριακές καί κάποιες μεγάλες γιορτές ἕναν
ναό. Ἐκεῖ ὁ ἔφηβος μπορεῖ νά νιώσει οἰκειότητα. Ἀντίθετα, σέ ἕνα περιβάλλον
ὅπου εἶναι εἴτε μοναχικός εἴτε ξένος, ἄς μήν περιμένουμε θερμή καί συχνή
συμμετοχή.
Ἡ μετοχή στήν Θεία Κοινωνία εἶναι πάντως σημεῖο-κλειδί γιά τή σχέση τοῦ
ἐφήβου μέ τόν Θεό. Ὁ Θεός δέν εἶναι μία πνευματική πραγματικότητα, μεταφυσικῆς διάστασης, κάπου στόν οὐρανό, πού ἀκούει προσευχές. Εἶναι Σῶμα
καί Αἷμα στό ὁποῖο ὁ ἔφηβος μετέχει πρωτίστως μέ τίς αἰσθήσεις του, ἀλλά
καί τήν ἴδια στιγμή μέ τήν λιγοστή ἤ τήν πολλή προσευχή του. Ἄν ἀκούει ἕναν
λόγο Θεοῦ πού εἶναι προσιτός καί κυρίως παραμυθητικός. Ἄν βλέπει γύρω του
πρόσωπα πού χαίρονται τήν χριστιανική ζωή, πού δέν σχολιάζουν τό ἕνα ἤ τό
ἄλλο καί ἰδίως οἱ μεγαλύτεροι τούς μικρότερους, ὅπως ἐπίσης καί ἱερεῖς οἱ
ὁποῖοι θά τόν χαιρετήσουν στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, θά τοῦ δώσουν
χῶρο στόν ναό καί στήν ἐνοριακή ζωή, τότε ὑπάρχει σοβαρή περίπτωση ὁ ἔφηβος νά αἰσθανθεῖ ὅτι ὁ Θεός κάνει κάποιους ἀνθρώπους νά τόν ἀναγνωρίζουν
ὡς πρόσωπο. Κι ἐδῶ ἔχει σημασία ὁ ἔφηβος νά λέει τό ὄνομά του τήν στιγμή
πού κοινωνᾶ. Δέν συζητοῦμε γιά τήν νοοτροπία κληρικῶν, κάποτε καί ἐπισκόπων, νά κοινωνοῦν ἀπρόσωπά τους ἀνθρώπους ἤ, στήν καλύτερη περίπτωση,
νά λένε μόνο το «σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ», καθιστῶντας τόν Θεό ὡς κάτι ἀπόμακρο πού ἔρχεται στούς ἀνθρώπους πού δέν ἀξίζουν οὔτε τό ὄνομά τους νά
Τοῦ ποῦνε. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι ἄρχοντας. Καί ὁ ἄρχοντας δίνεται σέ πρόσωπα.
Ὁ Θεός εἶναι Φίλος. Καί δίνεται σέ φίλους. Χαρακτηριστικό τῆς κοινωνίας εἶναι
τό ὄνομα τοῦ προσώπου. Ἡ μή ἀναφορά του δείχνει καί σέ συμβολικό ἐπίπεδο
τήν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη καί μέσα στήν Ἐκκλησία.
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Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας στόν χῶρο τῆς νεότητας τόν 20ό καί τόν 21ο
αἰῶνα στηρίζεται στήν κατήχηση. Ἕνας πρωτοχριστιανικός θεσμός, ὁ ὁποῖος
προσαρμόσθηκε στά δεδομένα τῆς δυτικῆς πραγματικότητας καί τῶν προτεσταντικῶν ἐπιδράσεων μέ τά κατηχητικά σχολεῖα καί τίς κατασκηνώσεις. Ἡ
κατήχηση εἶναι διδασκαλία τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστης, μέ εὔληπτο τρόπο καί
προσαρμοσμένη στά νοητικά δεδομένα τῶν κατηχουμένων. Μέσα ἀπό τίς ἐπιδράσεις τῆς δυτικῆς θεολογίας, ἡ κατήχηση εἶχε μεταβληθεῖ στό παρελθόν σέ
μία προσπάθεια ἠθικοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, μέ ἔμφαση σέ ζητήματα
σεξουαλικότητας. Ἡ στάση ἔναντί τους θεωροῦνταν τό κλειδί γιά νά χαρακτηριστεῖ ἕνας ἔφηβος «καλό παιδί» καί τήν ἴδια στιγμή ἔδιναν τόν τόνο του στή
σχέση μέ τόν Θεό. Ὁ Θεός ταυτίζονταν μέ τίς ἀπαγορεύσεις. Ὁ ἴδιος Θεός
ἦταν πού προτεινόταν σέ μία σειρά θεμάτων, ὅπως ἡ καθηκοντολογία καί τό
χρέος, ἡ ἀνάγκη γιά ἀρετή, ἡ σχέση τοῦ ἐφήβου μέ τούς γονεῖς καί τούς μεγαλυτέρους. Δέσποζαν τά «πρέπει», ἐνῶ στόχος ἦταν ἡ μορφοποίηση τῆς συμπεριφορᾶς, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπαγόταν. Ὁ Θεός πού προκαλοῦσε ἐνοχές, ὁ
Θεός πού ἔκρινε τούς πάντες μέ τήν αὐστηρότητα τῶν λόγων Του, ὁ Θεός πού
ζητοῦσε ἡρωικό φρόνημα, ἡ ἔμφαση στήν ἐξομολόγηση (ὄχι στήν μετάνοια) καί
ἡ στρατιωτικοποίηση τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων δημιούργησαν ἕνα κλίμα
ἀντίδρασης καί τελικά ἄρνησης σέ πολλούς ἐφήβους, πού ἔγινε ἀρνητικό
ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ χαμένες γιά τήν Ἐκκλησία γενιές, οἱ ὁποῖες
ἔμαθαν πολλά γιά τόν Θεό καί τήν ἠθική, ἀλλά θεώρησαν ὅτι δέν ἀντέχεται
αὐτός ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος δέν καταφάσκει στή χαρά καί, τήν ἴδια στιγμή, ἀπορρίπτει τόν κόσμο καί τή ζωή. Ὡστόσο, ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν οἰκογένειες,
παλαιότερα περισσότερες, τώρα λιγότερες, πού ἐξακολουθοῦν νά υἱοθετοῦν
αὐτό τό πρότυπο ἤ μέ παραλλαγές του νά ἐμπιστεύονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους
τήν κατήχηση, ἡ ὁποία στηρίζεται στό συναίσθημα, σέ μία καλουπαρισμένη
ἀνατροφή καί σχέση μέ τόν Θεό καί τά τελευταῖα χρόνια ἔχει προσθέσει στοιχεῖα πιό αὐθεντικά, κυρίως ἀπό τήν μοναχική ζωή, ὅπως εἶναι ἡ πιό συχνή
μετοχή στή θεία κοινωνία.
Τά τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει μία ἀλλαγή στό περιεχόμενο τῆς κατήχησης.
Δίδεται περισσότερο ἔμφαση στό δόγμα, στίς γιορτές, τήν θεολογία τῆς εἰκόνας, τήν λατρευτική ζωή, τούς βίους τῶν ἁγίων, τήν ἀσκητική παράδοση. Εἶναι
ὅμως ἀμφίβολο κατά πόσον ἔχει ξεπεραστεῖ ὁ στόχος τῆς ἠθικοποίησης. Σέ
μία κοινωνία ξεχαρβαλωμένη ἠθικά καί ἀπό-ἱεροποιημένη, ὅπου ἡ ἐκκοσμίκευση ἔχει θριαμβεύσει, στοιχεῖα πειθαρχίας καί σχέσης μέ τό ὑπερβατικό μοιάζουν ἀξίες πού ἀνακουφίζουν. Ἀπό τή ἄλλη ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι οἱ ρομαντι-
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κοί οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι εἶναι ἀρκετή ἡ μετοχή στήν Εὐχαριστία καί ἡ κατήχηση
θά γίνει βιωματική. Σά νά μήν ὑπάρχει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀπολυτότητα,
ἐξάλλου, αὐτῆς τῆς θέσης, ἡ ὁποία ἀδιαφορεῖ γιά τίς κατηχητικές συνάξεις ἤ καί
προτείνει τήν κατάργησή τους, δέν λαμβάνει ὑπόψιν της οὔτε τήν ποιότητα
τῶν σχέσεων στήν λειτουργική σύναξη οὔτε τήν δυνατότητα τῶν κληρικῶν καί
τῶν ἱεροψαλτῶν νά κατηχήσουν μέ τό ἦθος καί τό ὕφος τῆς λατρείας, ἀλλά
οὔτε καί τήν ἀνάγκη τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων νά ἔχουν κάποια δική τους
σύναξη καί παρέα, ὅπου νά βρίσκουν κάτι παραπάνω ἀπό ἕνα μάθημα, στήν
ἀξία τοῦ ὁποίου ἐν τέλει δέν πιστεύουν.
Ἡ κατηχητική σύναξη ὑποβοηθᾶ τόν ἔφηβο νά ἀπαντήσει σέ ἕνα ἐρώτημα
πού ἡ ἐποχή μας θέτει ὡς καίριο: «Τί μοῦ χρειάζεται ὁ Θεός;». Ὅσο κι ἄν φαίνεται ἐκτός τῆς παράδοσής μας αὐτό τό ἐρώτημα ὁ σύγχρονος ἔφηβος τό θέτει
στόν ἑαυτό του. Καί ἡ κατηχητική ἤ ἡ κατασκηνωτική σύναξη δίνουν ἀπάντηση: ἐπειδή ὑπάρχει ὁ Θεός γιά μένα, μπορῶ νά ἔχω μία παρέα πού μέ ἀναγνωρίζει ὡς πρόσωπο καί πού μέ δέχεται ὅπως εἶμαι. Ἐπειδή ὑπάρχει ὁ Θεός γιά
μένα μπορῶ νά μοιραστῶ ἐμπειρίες, ἀπορρίψεις, ἀποδοχές, νά ἀποκτήσω
φίλους, νά αἰσθάνομαι ὅτι ἀξίζω γά κάποιους, ἀκόμη κι ἄν δέν εἶναι ὅλα
τέλεια. Ἐπειδή ὑπάρχει ὁ Θεός γιά μένα συναντῶ ἀνθρώπους ὅπως ἱερεῖς,
κατηχητές, στελέχη κατασκηνώσεων, πού ἀκόμη κι ἄν δέν μέ γνωρίζουν, προσπαθοῦν νά μοῦ δείξουν ἀγάπη. Ἐπειδή ὑπάρχει ὁ Θεός γιά μένα μπορῶ νά
συζητήσω γιά τόν κόσμο, τά προβλήματα, τή ζωή, νά δραστηριοποιηθῶ καί νά
ἐλπίσω.
Ἕνας ἄλλος χῶρος στόν ὁποῖο ὁ ἔφηβος μπορεῖ νά καταθέσει ἐρωτήματα
σχετικά μέ τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί τό τί θέλει τόσο ὁ Θεός ὅσο καί ὁ ἴδιος
ἀπό τόν Θεό εἶναι στήν σχολική τάξη, στά πλαίσια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἰδίως ἄν ὁ/ἡ θεολόγος ἔχει δεκτικότητα. Τά ἐρωτήματα ἔχουν νά
κάνουν συνήθως μέ τό ποιός δημιούργησε τόν Θεό, ποιά εἶναι ἡ σχέση τοῦ
Θεοῦ μέ τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, καθώς τά μαθήματα
τόσο τῆς Γεωγραφίας, ὅσο καί τῆς Φυσικῆς καί τῆς Βιολογίας δίνουν τήν ἐπιστημονική ἑρμηνεία τῆς δημιουργίας, ὅπως ἐπίσης καί τό ἄν ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη τότε πῶς ὑπάρχει κακό καί θάνατος τόν κόσμο. Ἀνέγγιχτη δέ μένει καί ἡ
ἐκκλησιαστική πραγματικότητα. Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τό ζήτημα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας; Γιατί ἡ Ἐκκλησία νά ἔχει περιουσία; Γιατί νά εἶναι πλούσια
τά ἄμφια τῶν ἐπισκόπων καί τῶν κληρικῶν; Γιατί νά ὑπάρχουν χρυσά καί
ἀσημένια καντήλια καί στολίδια στούς ναούς; Γιατί ἡ Ἐκκλησία νά ἀρνεῖται
τούς ἐφηβικούς ἔρωτες καί τίς προγαμιαῖες σχέσεις; Γιατί νά ἀπορρίπτει τούς
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ὁμοφυλόφιλους καί τούς γάμους τους; Τά περισσότερα ἀπό αὐτά εἶναι ἐρωτήματα καί προβληματισμοί πού ἔρχονται ἀπό τίς συζητήσεις στήν τηλεόραση
καί στό Διαδίκτυο, ἀλλά καί ἀπό τό ἴδιο το σπίτι, ὅταν εἶναι ἀδιάφορο ἤ ἀρνητικό. Ἡ δημοσιότητα γιά τήν Ἐκκλησία συνήθως εἶναι ἀρνητική. Οἱ θεολόγοι,
ἄν ἔχουν ζωντανή σχέση μέ τήν πίστη καί τήν Ἐκκλησία, ἄν ἔχουν ἀνοιχτό
πνεῦμα καί διάθεση κατανόησης τῶν ἐφήβων, μποροῦν νά δώσουν τίς ἀπαντήσεις πού χρειάζεται καί νά κατευθύνουν τόν ἔφηβο στό καίριο τοῦ προβληματισμοῦ πού εἶναι: τί εἶναι ὁ Θεός γιά μένα; Πῶς μπορεῖ νά γίνει οἰκεῖος μου;
Αὐτό δέν ἔχει νά κάνει μέ κατάλυση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐφήβου. Ἄλλωστε
τό σχολεῖο δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει οὔτε ὡς ὑποκατάστατο τοῦ κατηχητικοῦ κενοῦ, οὔτε νά ἐπαναφέρει ἕνα μάθημα ὁμολογιακοῦ περιεχομένου. Τά
Θρησκευτικά προτείνουν. Καλλιεργοῦν τόν διάλογο. Δείχνουν στόν ἔφηβο ποιές
ἀπαντήσεις δίνει ἤ δέ δίνει ἡ πίστη στίς περιστάσεις τῆς ζωῆς, στούς σταυρούς
τῶν ἀνθρώπων. Προτείνουν ἕναν Θεό πού ναί μέν δέν θέλει τήν ἁμαρτία, ἀλλά
τή συγχωρεῖ. Προτείνουν ἕναν Θεό πού σταυρώθηκε γιά ἐκείνους πού Τόν ἀγαποῦνε ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού Τόν ἀπορρίπτουν καί τόν ἐχθρεύονται. Προτείνουν ἕναν Θεό πού καλεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀγάπη καί στήν πορεία τῆς
ἀνάστασης. Προτείνουν ἕναν Θεό πού μπορεῖ νά γίνει οἰκεῖος στόν ἔφηβο
ὅταν Τόν ἐμπιστευθεῖ καί Τόν ἀναζητήσει. Ὅταν Τοῦ δώσει λίγο χῶρο στήν
καρδιά του. Ὅταν ἀναζητήσει τήν χαρά στή ζωή του καί ἀφήσει τόν Θεό νά
τοῦ τήν προσθέσει. Καί στίς μικρές ἤ μεγάλες δοκιμασίες, ἰδίως στήν περίοδο
τῶν ἐξετάσεων, ὁ ἔφηβος πού πιστεύει, θά ἀναζητήσει ἕναν Θεό ὄχι πού δίνει
μαγικά καί σίγουρα ἐπιτυχίες, ἀλλά πού ἀφήνει νά ἁπλωθεῖ τό σχέδιο τῆς
πρόνοιάς Του γιά τόν καθέναν καί βεβαίως γιά ἐκεῖνον.
Ἐδῶ λοιπόν χρειάζεται νά ἀναπτυχθεῖ αὐτή ἡ μυστική σχέση μέ τόν Θεό.
Ὁ ἔφηβος νά μή νικηθεῖ ἀπό τόν πειρασμό τοῦ δοῦναι καί λαβεῖν, τοῦ δικαιώματος νά τά ἔχει ὅλα ὄχι μόνο ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀλλά καί ἀπό τόν Θεό,
ἀλλά νά λειτουργήσει στήν προοπτική τῆς προσωπικῆς οἰκείωσης. Στή μεταβατικότητα τῆς ἀναπτυξιακῆς πορείας, ὁπότε καί ὁ ἔφηβος παθιάζεται μέ τά
χειροπιαστά καί ὄχι μέ ἰδέες, ὁ Θεός μπορεῖ νά γίνει οἰκεῖος στόν ἔφηβο ὅταν
ὁ ἴδιος θελήσει νά καλλιεργήσει ἐμπιστοσύνη. Νά προσευχηθεῖ πέρα ἀπό τήν
τυπικότητα. Νά κάμει τόν κόπο του σέ ὅ,τι ἔχει νά ἀγωνιστεῖ καί νά ἀφήσει
τόν Θεό νά προσθέσει ἤ νά εὐδοκήσει, ἀκόμη κι ἄν τό ἀποτέλεσμα δέν εἶναι
τό ποθούμενο. Καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ σχέση μέ τόν Θεό καλλιεργεῖται μέσα ἀπό
τίς διαπροσωπικές σχέσεις, τόσο τίς φιλίες, ὅσο καί στήν διαφυλικότητα.
Οἱ κατευθύνσεις εἶναι δύο: ἡ μία εἶναι ἡ διδαχή ἀπό τό ἀρνητικό παράδειγ-
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μα τῶν ἄλλων. Ὅταν ὁ ἔφηβος βλέπει νά γίνονται στή ζωή του ἀπό τούς
φίλους του ἤ ἀπό ὅποιον ἤ ὅποια ἐπιθυμεῖ νά σχετιστεῖ μαζί του τά ἀντίθετα
ἀπό αὐτά πού περιμένει. Ὅταν ἀπογοητεύεται καί νιώθει ὅτι δέν παίρνει
πίσω οὔτε τήν ἀποδοχή καί τόν σεβασμό. Ὅταν αἰσθάνεται τήν ἀπουσία τῆς
ἀγάπης. Κι ἀπό τήν ἄλλη, ὅταν ὁ ἴδιος γίνεται θετικό παράδειγμα. Ὅταν μέσα
του νιώθει ὅτι πρῶτα καλεῖσαι νά δώσεις καί ὅσοι τό αἰσθάνονται, θά ἀνταποκριθοῦν, προσφέροντάς σου αὐτό πού μποροῦν. Ὁ ἔφηβος, κατά βάθος,
εἶναι ρομαντικός. Τά θέλει ὅλα καί, μάλιστα, ὅταν ὁ ἴδιος προσφέρει καί προσφέρεται. Καί γι’ αὐτό κάποτε ἀπορρίπτει τόν Θεό. Δέν μπορεῖ νά κατανοήσει
εὔκολα ὅτι ἡ ἀγάπη δέν ὠφελεῖ ὅταν δέν εἶναι στηριγμένη στό ὅριο τοῦ μακροχρόνια ὠφέλιμου. Πάντως, μέσα ἀπό τά θετικά καί ἀρνητικά παραδείγματα ὁ
ἔφηβος μπορεῖ νά καλλιεργήσει τή σχέση του μέ τόν Θεό. Διότι ὁ Θεός εἶναι
πού δέ θά τόν προδώσει οὔτε θά τόν ἀπογοητεύσει, ἐφόσον ὑπάρχει ἡ πίστη.
Ὄχι στή λογική τοῦ δοῦναι καί λαβεῖν. Ἀλλά στήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη, ἡ ὁποία χτίζεται σταδιακά, ἐφόσον ὁ ἔφηβος γνωρίσει τόν Θεό. Μόνο πού
ἐδῶ δέν πρέπει νά παραθεωροῦμε καί τόν παράγοντα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Οἱ
μεγαλύτεροι ζητοῦμε ἄμεσα ἀποτελέσματα, σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἀνατροφῆς, συχνά καί στόν θρησκευτικό. Ὅμως ὁ Θεός ἔχει τόν δικό Του χρόνο
καί τόν δικό Του τρόπο νά μιλήσει καί νά δώσει εὐκαιρίες στόν καθέναν καί
στόν ἔφηβο.
Ἄς μήν ξεχνοῦμε τό αἴσθημα τῆς ἐλευθερίας πού ὁ ἔφηβος τονίζει ἰδιαίτερα
στήν ἠλικιακή αὐτή φάση. Ἀπό τήν μία συγκρούεται μέ τούς μεγαλυτέρους,
φανερά ἤ ἄδηλα, γι’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ἐλευθερία του. Πόσο μᾶλλον μέ ἀξίες
καί αὐθεντίες πού προέρχονται ἀπό τόν κόσμο τῶν μεγάλων καί ἡ θρησκεία
εἶναι ἀκριβῶς μία τέτοια αὐθεντία. Ὁ ἔφηβος δοκιμάζει τίς δυνατότητες καί
τά ὅρια τῆς ἐλευθερίας του λέγοντας τά ΟΧΙ του, προκειμένου καί νά εὐχαριστηθεῖ γιά τή διαφορετικότητά του, ἀλλά καί νά τήν ἐπιδείξει στούς μεγαλυτέρους. Ἀπό τήν ἄλλη, ἔχει ἀκούσει ἤ καταλαβαίνει ὅτι ὁ Θεός δέν θέλει
δέσμιους κοντά Του τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τούς ἔχει δωρίσει ὁ Ἴδιος τήν
ἐλευθερία τους. Ἑπομένως, δοκιμάζει στήν οὐσία ὁ ἔφηβος καί τόν ἴδιο τόν
Θεό, κατά πόσον δηλαδή θεωρεῖ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νά χρησιμοποιήσει
τήν ἐλευθερία πού τοῦ ἔχει δωρίσει, ἀκόμη κι ἄν αὐτή συνεπάγεται τήν ἀπόρριψη τοῦ Ἰδίου. Ἡ ταυτότητα δέν ἀποκτιέται ἀληθινά ἄν δέν δοκιμαστεῖ
στούς δρόμους τῆς ἐλευθερίας.
Ἡ σχέση λοιπόν τοῦ σύγχρονου ἐφήβου μέ τόν Θεό περνᾶ ἀπό πολλές
ἀτραπούς. Πέρα ἀπό τήν οἰκογένεια, τό σχολεῖο καί τό κοινωνικό περιβάλλον
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ὑπάρχει καί ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας νά βοηθήσει στό νά ἀποφασίσει ὁ ἔφηβος νά δεῖ τόν Θεό ὡς οἰκεῖο. Ἡ προσπάθεια γιά οἰκειότερη γλώσσα στήν ἐπικοινωνία τοῦ κλήρου μέ τούς ἐφήβους εἶναι ἀπαραίτητη. Τό νά μπορεῖ ὁ κληρικός νά ἀκούει τόν ἔφηβο καί ὄχι νά τόν προκαταλαμβάνει, ὅπως ἐπίσης καί
ἡ δραστηριοποίηση τῶν ἐφήβων σέ ἐκκλησιαστικούς χώρους εἶναι σημεῖακλειδιά. Τό ἴδιο καί ἡ ἐνθάρρυνση τῶν ἐφήβων νά κοινωνοῦν. Πρωτίστως ὅμως
ὁ σεβασμός στήν ἐλευθερία τοῦ ἐφήβου καί ἡ αἴσθηση ὅτι εἶναι ἰσότιμος συνομιλητής (π. Βασίλειος Θερμός) μέ τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη κι ἄν ἐκ
τῶν πραγμάτων εἶναι δύσκολο, μποροῦν νά βοηθήσουν στό νά δώσει εὐκολότερα ἀπαντήσεις ὁ ἔφηβος στό ἐρώτημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ταπεινή ἀγάπη ἀπό τήν
πλευρά τῶν ποιμένων, ἡ προσευχή γιά τούς ἐφήβους καί κυρίως ἡ μή οἰηματική
κατάθεση βεβαιοτήτων καί ἀπαντήσεων σέ ὅλα τα ζητήματα πού θέτει ἕνας ἔφηβος, κάτι πού ἐκ τῶν πραγμάτων μετατρέπει τούς ποιμένες σέ παντογνῶστεςἑρμηνευτές τοῦ θεϊκοῦ θελήματος καί καθιστᾶ τελικά τόν ἴδιο τόν Θεό περιττό, θά κάνουν τούς ἐφήβους χαρούμενους ὅταν πηγαίνουν στό ναό ἤ συζητοῦν
γιά τέτοια, ὑπαρξιακά θέματα. Διότι δέν θά βλέπουν ἀπέναντί τους ἐπιδειξίες
γνώσεων, ἀλλά συνοδοιπόρους. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς γονεῖς.
Ἡ τελική ἀπάντηση στό ἐρώτημα τῆς σχέσης τοῦ ἐφήβου μέ τόν Θεό θά
δοθεῖ ἀπό τούς ἄμεσα ἐμπλεκόμενους. Καί ὁ Θεός εἶναι δεδομένο ὅτι μιλᾶ μέ
τόν δικό Του τρόπο καί τόν δικό Του χρόνο στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἔφηβος, καθώς μεταβαίνει ἀπό τήν παιδικότητα στή ἐνηλικίωση, ἔχει κι αὐτός
τούς δικούς χρόνους καί προβληματισμούς. Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν εἶναι καλοπροαίρετος. Κι ἐδῶ ἡ εὐθύνη τῶν μεγαλυτέρων εἶναι μεγάλη, ὄχι στήν ἐφηβεία
μόνο, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀνατροφῆς. Καλοπροαίρετος σημαίνει ὁ
ἀνοιχτός, ὁ μή ἀπόλυτος. Ἀκόμη ὅμως κι ἄν εἶναι ἀπόλυτος, καλοπροαίρετος
εἶναι αὐτός πού ἔχει ἐπιλέξει νά συγχωρεῖ. Ὁ ἔφηβος πού μαθαίνει νά
ἀκροᾶται τούς ἄλλους, θά ἀκροασθεῖ καί τήν φωνή τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἔφηβος πού
δίνει ὁριστικές ἀπαντήσεις θά εἶναι δύσκολο ἤ ἀκατόρθωτο νά βρεῖ καί τόν
Θεό καί τούς ἀνθρώπους ὅπως θέλει. Οἱ ἔφηβοι συνήθως μιμοῦνται τούς
μεγαλυτέρους. Τελικά το ἐρώτημα τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἐρώτημα μόνο των ἐφήβων, ἀλλά χρήζει συνεχοῦς ἀπαντήσεως ἀπό ὅλους. Καί ἡ ἀπάντηση δείχνει
τόν βαθμό τῆς οἰκειώσεως ἤ μή, τόν βαθμό τῆς πίστης!
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