
Φόβος # Φοβία

Όλοι  μας φοβόμαστε διάφορα πράγματα.   Ο φόβος είναι  ένα αίσθημα που μας βοηθάει  να 
επιβιώσουμε.  Είναι χρήσιμο π.χ. να φοβόμαστε να αγγίξουμε τη φωτιά ή να περπατήσουμε 
στην άκρη ενός γκρεμού, επειδή αυτοί οι φόβοι μας βοηθούν να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας 
και την υγεία μας από άμεσους, προφανείς κινδύνους και τελικά να ζούμε καλύτερα.  Επιπλέον, 
χαμηλά,  ελεγχόμενα ποσοστά ανησυχίας  μπροστά σε  μια  επικείμενη  δοκιμασία,  μία  γραπτή 
εξέταση  για  παράδειγμα,  μπορεί  να  βελτιώσουν  τις  επιδόσεις  μας,  να  μας  ωθήσουν  να 
δράσουμε, να μας κινητοποιήσουν να ενεργήσουμε, ακόμα και να ρισκάρουμε.  Η φοβία όμως - 
ο  διαρκής  και  αδικαιολόγητος  φόβος για  κάποιο  συγκεκριμένο  εξωτερικό  ερέθισμα  ή 
κατάσταση τα οποία στην πραγματικότητα απειλούν λίγο ή καθόλου τη σωματική ακεραιότητά 
μας - όχι μόνο δεν μας προστατεύει, αλλά αντίθετα μας περορίζει τη ζωή, μας κρατάει πίσω, 
μας φυλακίζει, μας εμποδίζει να χαρούμε τη ζωή, να απολαύσουμε τις στιγμές ή να δοκιμάσουμε 
διαφορετικά πράγματα. 

Οι φόβοι, ως επί το πλείστον, έχουν τις ρίζες τους σε τακτικές και συνήθειες της παιδικής κι 
εφηβικής μας ηλικίας, επειδή είναι κομμάτι της αναπτυξιακής διαδικασίας: κάνουν δηλαδή την 
εμφάνισή τους στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης από τα οποία περνάμε στην πορεία για την 
ενηλικίωση.  Μερικοί φόβοι που παρουσιάζονται συχνά σε άτομα βρεφικής και νηπιακής ηλικίας 
είναι οι φόβοι για δυνατούς θορύβους, για άγνωστα πρόσωπα, για το σκοτάδι, τα υπερφυσικά 
όντα (π.χ. τέρατα, φαντάσματα κ.λ.π), ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι έως και την 
ηλικία  των  16  χρόνων,  ανησυχούν  για  πιο  καθημερινά  πράγματα,  όπως τις  ασθένειες,  τον 
τραυματισμό, τις σχολικές επιδόσεις, τα φυσικά φαινόμενα ή το θάνατο.  Κάθε εν εξελίξει άτομο 
αντιδρά στα εξωτερικά ερεθίσματα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο και έτσι σταδιακά «υφαίνει» 
τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα.  Ωστόσο, η αγωνία και η προσπάθεια των παιδιών και 
των εφήβων να προσαρμοστούν στις αλλαγές που προκύπτουν με το χρόνο και την ηλικία, 
καθώς και η προσπάθεια να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του περιβάλλοντός 
τους, συχνά παίρνουν τη μορφή αγχώδους και επίμονης διαταραχής ή φοβίας, που προσδιορίζει  
τη μετέπειτα συμπεριφορά τους.  

Η  φοβία  είναι  μια  γενικευμένη  αίσθηση  φόβου  και  απειλής.   Το  άτομο  αισθάνεται  πως 
απειλείται  από  κάποιο  συγκεκριμένο  αντικείμενο,  ή  κάποια  κατάσταση  που  όμως  στην 
πραγματικότητα δεν αποτελεί πηγή κινδύνου.  Η εγκατάσταση ενός τέτοιου παράλογου φόβου 
«εξαρτάται» σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το άτομο, επειδή αν απαντήσει εξαρχής με λάθος 
τρόπο  σε  έναν  φόβο,  αυξάνει  τις  πιθανότητες  να  τον  συντηρήσει  ή  να  τον  αυξήσει, 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.  Στην παιδική και εφηβική τους ηλικία όμως, οι άνθρωποι 
δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει μέσα τους τα όπλα εκείνα που θα τους βοηθήσουν να κρίνουν και 
να συγκρίνουν τη σοβαρότητα ορισμένων καταστάσεων, να διαλέξουν αυτά τα πράγματα που 
τους αφορούν ή να απορρίψουν εκείνα που δεν τους βοηθούν να προχωρήσουν στη ζωή.  Η 
εσωτερική τους «πυξίδα» στροβιλίζεται τυχαία, προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να υπάρχει 
ένας  συγκεκριμένος  προορισμός  και  αυτή  η  πραγματικότητα  είναι  τόσο  συναρπαστική  και 
δημιουργική, όσο και επικίνδυνη.  Αυτό σημαίνει πως τα παιδιά και οι έφηβοι δεν γνωρίζουν 
ακόμα τον κατάλληλο τρόπο να απαντήσουν στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους.  Είναι 



στο χέρι λοιπόν του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος να τους βοηθήσουν να 
προσανατολιστούν  και  να  μάθουν  να  αντιμετωπίζουν  τη  ζωή  χωρίς  φόβο.   Στην  αντίθετη 
περίπτωση τα παιδιά μπορεί να μεγαλώσουν αγκαλιά με τους φόβους και τις ανησυχίες τους, 
γλείφοντας τις πληγές που θα δημιουργούνται στο πέρασμα των χρόνων.
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