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Περίληψη 

 
Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για τους φόβους και τις φοβίες κοριτσιών 8-10 ετών από τη 

σκοπιά των γονέων τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ως εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις απομα-

γνητοφωνήθηκαν και παρουσιάσθηκε μια ακριβής αναπαράσταση της 

σκέψης των γονέων πάνω σε θέματα ανάπτυξης, αιτιολογίας και 

αντιμετώπισης των φόβων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημαντικότητα 

της οικογένειας και άλλων παραγόντων στην εκδήλωση των φόβων. 
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1.  Εισαγωγή 

 
Η φοβία ως διαταραχή παρουσιάστηκε στο DSM-III (προηγου-

μένως αναφερόταν ως φοβική νεύρωση και η μελέτη των φοβιών 

επικεντρωνόταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Η φοβία περιλαμβάνεται 

στις αγχώδεις διαταραχές οι οποίες περιλαμβάνονται στον άξονα Ι του 

DSM (Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. 2005). 

Ο φόβος και το άγχος είναι βασικά συναισθήματα που νιώθουν 

όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους. Ο φόβος παίζει σημαντικό ρόλο καθώς 

προειδοποιεί το άτομο για τον επικείμενο κίνδυνο, εστιάζοντας την 

προσοχή του αλλά και τις σωματικές του αντιδράσεις για να πολεμήσει ή 

να δραπετεύσει. Φυσικά, αυτή η εμπειρία εγγράφεται στη μνήμη για να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Μέσα από πολλές τέτοιες εμπειρίες οι 

άνθρωποι μπορούν να μάθουν πολλές τεχνικές αντιμετώπισης των 

φοβικών καταστάσεων. Παρόλα αυτά για κάποια παιδιά είναι δύσκολο να 

επεξεργαστούν σωστά αυτές τις εμπειρίες. Έτσι, βιώνουν ένταση και 

φόβους σε καθημερινές καταστάσεις. (Walker, E.C. & Roberts, C.M. 

2000). 

Παρακάτω θα παρουσιασθούν οι φόβοι των παιδιών, οι οποίοι 

εμφανίζονται φυσιολογικά κατά την παιδική ηλικία. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούν οι τρεις συχνότερες φοβίες των παιδιών (Κοινωνική φοβία, 

Σχολική φοβία και Αγοραφοβία) αλλά και τα αίτια εκδήλωσής τους. 
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2. Αναπτυξιακές πλευρές των φόβων 

 
Οι άνθρωποι και τα ζώα ίσως δείξουν να φοβούνται κάτι, κάποια 

στιγμή της ζωής τους. Συγκεκριμένα, κάποια ερεθίσματα προκαλούν 

μεγαλύτερο φόβο από κάποια άλλα. Επίσης, κάποιοι φόβοι φαίνεται να 

εμφανίζονται αναπτυξιακά χωρίς κάποια προηγούμενη φοβική εμπειρία. 

Όμως, αυτοί οι φόβοι έχουν κάποια εξελικτική σημασία για το 

ανθρώπινο είδος. 

Αμέσως μετά τη γέννησή τους, τα βρέφη δείχνουν να αντιδρούν στο 

θόρυβο και γενικά σε οποιοδήποτε έντονο, ξαφνικό ή νέο ερέθισμα, 

δηλαδή σε οτιδήποτε είναι απροσδόκητο γι’ αυτά. (Marks, M. I. 1997). 

Μεταξύ του έκτου και του δωδέκατου μήνα ζωής τα περισσότερα 

βρέφη ξεκινούν να φοβούνται τους ξένους. Αυτός ο φόβος εμφανίζεται 

όταν το παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ των ξένων και 

των οικείων προσώπων της οικογένειας. Ο φόβος για τους ξένους είναι 

ένα καλό παράδειγμα το οποίο εύκολα μεταφέρεται και στα άλλα είδη. 

Ένας Καναδός ψυχολόγος, ο Hebb, έδειξε πως οι χιμπατζήδες φοβούνται 

να έρθουν σε επαφή με μια πλαστική μάσκα νεκρού χιμπατζή. Τα νεαρά 

παιδιά είναι επίσης συχνά φοβισμένα από ξένες μάσκες ή ασυνήθιστα 

αντικείμενα. Π.χ. η μεγαλύτερη αδελφή ενός τρίχρονου κοριτσιού έφερε 

στο σπίτι μια περούκα από το σχολείο και την τοποθέτησε στα παιχνίδια 

της. Όταν το τρίχρονο κορίτσι έψαχνε για κάποιο παιχνίδι της, τότε 

τυχαία ανακάλυψε την περούκα και ούρλιαξε από φόβο. (Marks, M. I. 

1997). 
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Ένας άλλος συνηθισμένος φόβος των παιδιών είναι ο φόβος για τα 

ζώα, ο οποίος εμφανίζεται μεταξύ των δύο και τεσσάρων ετών των 

παιδιών. Ο Άγγλος ψυχολόγος Valentine αναφέρει πως ο γιος του 

απέκτησε το φόβο για τους σκύλους όταν ήταν δώδεκα μηνών, αν και δεν 

φοβόταν τους σκύλους νωρίτερα και χωρίς να έχει κάποια προηγούμενη 

τραυματική εμπειρία (Gray, J.A. 1987). Όμως παρατηρείται πως ο 

φόβος για τα ζώα δεν δημιουργούνται άλλο όταν τα παιδιά φθάσουν στην 

ηλικία των έξι ετών. Παράλληλα, από την ηλικία των εννέα και έντεκα τα 

παιδιά δείχνουν να μειώνουν τους φόβους τους για τα ζώα (εκτός εάν 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση). 

(Marks, M. I. 1997). Παρόλα αυτά εξελικτικά οι φόβοι αυτοί φαίνεται 

πως στο παρελθόν βοήθησαν τον άνθρωπο να επιβιώσει στο απειλητικό 

εκείνο περιβάλλον. 

Είναι επίσης φυσιολογικό τα παιδιά να φοβούνται το σκοτάδι. Ο 

φόβος αυτός εμφανίζεται ανάμεσα στις ηλικίες των τεσσάρων και έξι ετών, 

ίσως όμως και νωρίτερα. Ο Valentine ανέφερε πως η εμφάνιση του 

φόβου για το σκοτάδι ίσως οφείλεται σε κάποια δυσάρεστη εμπειρία κατά 

τη διάρκεια της νύχτας (ή μπορεί το παιδί να άκουσε κάποια ιστορία για 

φαντάσματα ή για ένα έγκλημα που έγινε η νύχτα) (Gray, J. A. 1987). 

Τέλος, κάποιοι φυσιολογικοί αναπτυξιακά φόβοι δημιουργούνται 

σε οποιαδήποτε ηλικία επειδή απλά το παιδί εκτίθεται για πρώτη φορά 

σε κάποιες καταστάσεις. Οι σχολικοί φόβοι και φοβίες είναι ένα 

παράδειγμα. Όταν τα παιδιά εκτίθονται σε μια εντελώς καινούργια 

κατάσταση, εκδηλώνουν άγχος αλλά προσαρμόζονται ταχύτατα. Κάποιοι 
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φόβοι για το σχολείο εμφανίζονται τους πρώτους μήνες της πρώτης 

δημοτικού ή όταν το παιδί αλλάζει σχολείο. (Marks, M. I. 1997). 

Οι περισσότεροι φόβοι αναφέρονται ως έμφυτοι και οι 

περισσότεροι επιστήμονες υποθέτουν πως επιτελούσαν κάποια 

συγκεκριμένη λειτουργία παλαιότερα. Τώρα όμως που δεν είμαστε 

εκτεθειμένοι στο περιβάλλον αυτοί οι φόβοι δεν είναι πλέον και τόσο 

λειτουργικοί. Δηλαδή, στη σημερινή εποχή ζώντας σε πόλεις δεν 

ερχόμαστε σε επαφή με φοβικά ερεθίσματα που οι πρόγονοί μας 

συναντούσαν καθημερινά. Έτσι, αυτοί οι φόβοι εξαλείφθηκαν κατά 

κάποιο τρόπο και έχασαν τη λειτουργικότητα που κάποτε είχαν. 

Παρακάτω θα αναπτύξουμε τρεις φοβίες, την κοινωνική φοβία, τη 

σχολική φοβία και την αγοραφοβία, οι οποίες είναι συνηθισμένες στο 

δυτικό πολιτισμό. 

3. Κοινωνική Φοβία 

 
 Η κοινωνική φοβία κατατάσσεται στις αγχώδεις διαταραχές και 

χαρακτηρίζεται από επίμονο φόβο για την επίδοση σε κοινωνικές 

καταστάσεις στις οποίες το άτομο ίσως βρεθεί σε δύσκολη θέση. Τα 

άτομα με κοινωνική φοβία αντιδρούν με τρέμουλο, με τραύλισμα κ.ο.κ. 

όταν βρεθούν σε μια κοινωνική κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο αποφεύγουν 

σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες όπως π.χ. να μιλήσουν, να φάνε ή να 

εκφράσουν τη γνώμη τους δημόσια (Neal, A.J. & Edelmann, J.R. 2003). 

Η κοινωνική φοβία είναι πολύ συνηθισμένη διαταραχή και 

επηρεάζει το 7% με 13% των ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες 

(Furmark, T. 2002 όπως αναφέρεται στο Rapee, M. R. & Spence, H. S. 
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2004). Επιδημιολογικά φαίνεται πως η κοινωνική φοβία εμφανίζεται 

περισσότερο στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Παράλληλα, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται νωρίς στη ζωή, πριν τα 18 

χρόνια, με μέσο όρο εμφάνισης τα 10 με 13 χρόνια. Έτσι, βλέπουμε 

σπάνια την κοινωνική φοβία να εκδηλώνεται στην ενήλικη ζωή (4-5 

άτομα ανά 1000 το χρόνο) και εάν αυτό συμβεί εκδηλώνεται ως 

δευτερογενές σύμπτωμα σε άλλη διαταραχή (Nelson, E.C. et al 2000 

όπως αναφέρεται στο Rapee, M.R. & Spence, H.S. 2004). Στη συνέχεια 

θα αναφερθούν οι οικογενειακοί παράγοντες που συμβάλλουν στην 

εκδήλωση της διαταραχής, τα γνωστικά σχήματα των ατόμων αυτών και 

το συναίσθημά τους. 

 

3.1  Οικογενειακοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της 

κοινωνικής φοβίας 
 
 Το περιβάλλον της οικογένειας έχει ερευνηθεί με σχολαστικότητα 

στις κοινωνικές φοβίες και αυτό γιατί οι γονείς και η αλληλεπίδρασή 

τους με τα παιδιά είναι παράγοντες ύποπτοι για την ανάπτυξη της 

φοβίας. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει εξετάσει την υπερπροστασία 

των γονέων. Π.χ. σε εργαστηριακές ασκήσεις που απαιτείται ενεργή 

συμμετοχή τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού, οι μητέρες δείχνουν 

να παίρνουν πρωτοβουλίες για τα παιδιά. Άλλες έρευνες αποκάλυψαν ότι 

οι μητέρες των φοβικών παιδιών προσπαθούσαν να κατευθύνουν και να 

ελέγξουν τις συμπεριφορές των παιδιών τους όπως π.χ. της ντροπαλό-

τητας. Γενικά, οι γονείς φαίνονται να εμπλέκονται περισσότερο στη ζωή 
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των παιδιών τους με όχι και τόσο εποικοδομητικό τρόπο (Taylor, T.C. & 

Alden, E.L. 2005). 

Φυσικά, μπορούμε να σκεφτούμε ότι η υπερπροστατευτικότητα 

των γονέων είναι αυτή που κάνει τα παιδιά ντροπαλά, καθώς η τακτική 

αυτή των γονέων περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία των παιδιών. 

Έτσι, τα παιδιά ανταποκρίνονται λιγότερο στο κοινωνικό περιβάλλον 

καθώς έχουν μάθει ότι δεν πρέπει να πράξουν κάτι χωρίς την 

ανατροφοδότηση των γονιών τους (Rubin, K.H. & Burgess, K.B. 2001). 

Επίσης, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επιδεινώνει την 

κατάσταση των παιδιών που είναι συνεσταλμένα είναι η μικρή έκθεση 

τους σε κοινωνικές επαφές. Τα παιδιά που έχουν ελάχιστες επαφές ίσως 

πιστεύουν ότι οι σχέσεις είναι βλαπτικές καθώς οι γονείς ενθαρρύνουν 

την αποφυγή δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων. Όπως μπορούμε να 

φανταστούμε αυτά τα παιδιά εξαιτίας της οικογενειακής τους 

απομόνωσης δεν έχουν αναπτύξει βασικές κοινωνικές δεξιότητες και έτσι 

ακόμα και στην ενηλικίωση δυσκολεύονται να συνάψουν σχέσεις. 

(Taylor, T. C. & Alden, E. L. 2005). Τέλος, φαίνεται πως οι κοινωνικές 

σχέσεις των παιδιών περιορίζονται λόγω της ντροπής που ενισχύεται μέσα 

στην οικογένεια καθώς η ντροπή χρησιμοποιείται ως μέθοδος 

πειθαρχίας. (Rapee, M. R. & Spence, H. S. 2004). 

Παράλληλα, πολλοί γονείς τείνουν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους 

να κάνουν πράγματα που ίσως φοβούνται επειδή είναι μια εμπειρία 

καινούργια γι’ αυτά. Όμως ίσως κάποιες φορές να υπερβάλουν και αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα ένα ντροπαλό παιδί να γίνει ακόμα πιο υποχωρητικό 

σε καινούργιες καταστάσεις. Όλοι μας φοβόμαστε και αγχωνόμαστε σε 
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καινούργιες καταστάσεις, πόσο μάλλον τα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι 

οι ερευνητές έδωσαν μεγάλη έμφαση στις γονεϊκές συμπεριφορές 

απέναντι στα παιδιά οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

κοινωνικής φοβίας (Neal, A. J. & Edelmann, R. J. 2003). 

Ένα άλλο θέμα για το οποίο έχουν αναρωτηθεί πολλοί ερευνητές 

είναι εάν η κοινωνική φοβία μεταδίδεται από τους γονείς που είναι 

φοβικοί, στα παιδιά. (Tillfors, M. et al 2001). Εάν οι γονείς είναι 

παθολογικά ντροπαλοί τότε αυτό θα έχει μεταδοθεί τόσο γενετικά αλλά 

και μέσω της μιμητικής μάθησης. Φυσικά οι ερευνητές δε μπορούν να 

καταλάβουν ποιος από τους δύο παράγοντες οφείλεται στη δημιουργία 

της κοινωνικής φοβίας. Οι Bruch & Heimberg (1989) βρήκαν πως οι 

ασθενείς με κοινωνική φοβία αντιλαμβάνονταν τους γονείς τους επίσης 

ως κοινωνικά φοβικούς, πράγμα το οποίο υποστηρίζει τη μάθηση μέσω 

μίμησης. Όμως τα αποτελέσματα είναι μικτά καθώς οι συνεντεύξεις με 

τους γονείς των παιδιών έδειξαν πως οι μητέρες σε συμφωνούσαν 

απόλυτα με τα λεγόμενα των παιδιών τους. (Bandelow, B. et al 2004). 

Επίσης, έρευνες έχουν δείξει πως κάποια σημαντικά ή τραυματικά 

γεγονότα στη ζωή των παιδιών ίσως συνέβαλαν στην εκδήλωση ή στην 

επιδείνωση της διαταραχής. Σε αυτά τα γεγονότα περιλαμβάνονται ο 

χωρισμός του παιδιού από τους γονείς, ο χωρισμός των γονέων, το 

κοινωνικό περιβάλλον μετά το διαζύγιο και η κακοποίηση του παιδιού 

μέσα στην οικογένεια. Όλα τα παραπάνω γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα 

τα παιδιά να κλείνονται στον εαυτό τους, να απομονώνονται και να 

φοβούνται να βγουν στο εξωτερικό περιβάλλον εφόσον διαπιστώνουν ότι 

και το οικογενειακό περιβάλλον είναι βλαπτικό και στρεσσογόνο (ένα 
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περιβάλλον το οποίο θα έπρεπε να εμπνέει το αντίθετο). Η παρούσα 

έρευνα που έγινε σύγκρινε φυσιολογικά άτομα με άτομα με κοινωνική 

φοβία ως προς τα παραπάνω γεγονότα. Η έρευνα έδειξε πως τα άτομα με 

κοινωνικό άγχος και φοβία ανέφεραν περισσότερα τραυματικά γεγονότα. 

Αυτό δείχνει πως υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στα γεγονότα αυτά 

και στην κοινωνική φοβία (Bandelow, B. et al 2004). 

 

3.2  Γνωστικά σχήματα στην κοινωνική φοβία 

 Τα γνωστικά μοντέλα για την κοινωνική φοβία αναφέρουν πως οι 

διαφορές των ανθρώπων στην επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της 

διαταραχής. (Clark, D. M. & Wells, A. 1995). Οι περισσότεροι ερευνητές 

προτείνουν ότι η κοινωνική φοβία διατηρείται μέσα από ένα γνωστικό 

φαύλο κύκλο. Αυτός ο γνωστικός κύκλος δημιουργεί προβλήματα όχι 

μόνο στην επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών αλλά προκαλεί και 

εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων μέσω αυτών των σκέψεων. Η 

αποφυγή των κοινωνικών καταστάσεων (λόγω των αρνητικών σκέψεων) 

μειώνει την πιθανότητα των ατόμων με κοινωνική φοβία να αναπτυχθούν 

ψυχοκοινωνικά και έτσι διατηρείται η υπόθεσή τους ότι θα αποτύχουν 

(Rapee, M. R. & Spence, H. S. 2004). 

 Το φαινόμενο των συνεχών αρνητικών σκέψεων έχει παρατηρηθεί 

και σε παιδιά ηλικίας 8 ετών. Σε μια έρευνα ζητήθηκε από παιδιά να 

συμμετάσχουν σε μια σειρά από κοινωνικές καταστάσεις. Αργότερα τους 

ζητήθηκε να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και να αναφέρουν τις σκέψεις 

τους για την επίδοσή τους. Τα παιδιά με κοινωνική φοβία έδειξαν να 
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αξιολογούν τις αρνητικές καταστάσεις το ίδιο αρνητικά όπως και οι 

ενήλικες με κοινωνική φοβία. Αυτό σημαίνει πως αυτές οι γνωστικές 

δυσλειτουργίες ξεκινούν νωρίς στη ζωή και πολλοί ερευνητές 

προσπαθούν να διασαφηνίσουν τα αίτια (Spence, H. S. et al 1999). 

Οι σύγχρονες υποθέσεις για αίτια αυτών των αρνητικών σκέψεων 

συνοψίζονται παρακάτω. Μια υπόθεση αναφέρεται στους γενετικούς 

παράγοντες, όπου συγκεκριμένες γενετικές συνθέσεις ίσως επηρεάζουν 

τη νευρολογική δομή και λειτουργία, η οποία προκαλεί την τάση να 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ως πιο απειλητικό. Δηλαδή, μπαίνουμε στη 

διαδικασία να προσέχουμε περισσότερο για απειλητικά ερεθίσματα αλλά 

και να αντιλαμβανόμαστε κάποιες κοινωνικές καταστάσεις ως 

απειλητικές (Rapee, M. R. & Spence, H. S. 2004). 

Φυσικά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα παιδιά δεν ξεκινούν 

ξαφνικά να σκέφτονται και να αξιολογούν τον κόσμο με αρνητικό τρόπο. 

Επίσης, τα παιδιά δεν είναι απλά παθητικοί δέκτες περιβαλλοντικών 

ερεθισμάτων αλλά αντιδρούν μέσα σ’ αυτό, επηρεάζουν και επηρεά-

ζονται. Από τη γέννηση, ένα παιδί που στρεσάρεται και φοβάται εύκολα 

από τις κοινωνικές επαφές, που αποτυγχάνει να χαμογελάσει και να 

αντιδράσει θετικά στους άλλους είναι πιθανό να βιώσει πιο αρνητικές 

κοινωνικές καταστάσεις. Μια συνεχόμενη αρνητική έκβαση των 

κοινωνικών συναναστροφών ή το βίωμα τραυματικών εμπειριών μπορεί 

να διαμορφώσει αρνητική σκέψη. Οπότε και οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί (Rapee, R.M. & Spence, S.H. 2004). 

Τέλος, ένα αίτιο για τη δημιουργία αυτών των δυσλειτουργικών 

σκέψεων είναι οι πρώτες εμπειρίες από τους σημαντικούς άλλους. Έχει 
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βρεθεί πως τα παιδιά με κοινωνική φοβία έχουν υποστεί έντονη κριτική 

και εξευτελισμό. Εφόσον, έχουν βιώσει πολύ έντονα κάποιες καταστάσεις 

νωρίς στη ζωή τους από σημαντικά πρόσωπα, τότε διαμορφώνουν τη 

σκέψη πως η κριτική είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου και 

γίνεται συνεχώς για να αξιολογούν τους άλλους αρνητικά. (Rapee, R. M. 

& Heimberg, R. G. 1997). 

Κλινική εμπειρία από την κοινωνική φοβία δείχνει πως οι σκέψεις 

των ατόμων αυτών δεν αφορούν μόνο το φόβο της αποτυχίας και της 

χαμηλής επίδοσης σε κοινωνικές καταστάσεις αλλά και το φόβο της 

επίπτωσης των παραπάνω (αποτυχία και χαμηλή επίδοση) στους άλλους 

ανθρώπους. (Gouveia – Pinto, J. et al 2006). Για παράδειγμα ένας 

ασθενής με κοινωνική φοβία αρνήθηκε να πάει βόλτα με την κοπέλα του 

και ένα άλλο ζευγάρι γιατί σκεφτόταν πως το άγχος του θα κάνει το άλλο 

ζευγάρι να νιώθει άβολα. Αυτοί οι φόβοι και οι σκέψεις έχουν σκοπό να 

προστατέψουν τους άλλους και όχι τον εαυτό τους σ’ αυτή την περίπτωση 

(π.χ. εάν ένιωθα λιγότερο άγχος, οι άλλοι θα περνούσαν καλύτερα). 

(Rector, A. N. et al 2006). Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε πως τα άτομα με 

κοινωνική φοβία είναι πολύ προσκολλημένα στις φιλικές τους σχέσεις, 

μοιάζουν να υποχωρούν εύκολα γιατί νιώθουν τύψεις που φέρνουν τους 

άλλους σε δύσκολη θέση και νιώθουν ανασφάλεια (Neal, J. A. & 

Edelman, R. J. 2003). 

Ο φόβος ότι θα προκαλέσουν δυσφορία σε τρίτους φαίνεται να 

επηρεάζει τη σκέψη των φοβικών σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη 

φάση είναι αυτή πριν συμβεί κάποιο γεγονός (πρόκειται να καταστρέψω 

το πάρτυ των άλλων). Η δεύτερη φάση είναι αυτή κατά τη διάρκεια του 
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γεγονότος (κάνω την Μαρία να νιώθει άβολα) και η τρίτη φάση είναι αυτή 

μετά το πέρας του γεγονότος (δεν έπρεπε να πάω στο πάρτυ. Έφτασα 

τους πάντες στα άκρα). Αν και η σκέψη της πρόκλησης δυσφορίας στους 

άλλους δεν εμφανίζεται σε όλα τα άτομα με κοινωνική φοβία, όταν 

εμφανίζεται προκαλεί πολλαπλά προβλήματα αφού συνδυάζεται και με 

τους προηγούμενους φόβους που αναφέρθηκαν (Rector, A.N. et al 2006). 

Είναι ενδιαφέρον πως το παραπάνω φαινόμενο που εμφανίζεται 

στις δυτικές κοινωνίες, εμφανίζεται και σε κοινωνίες όπως η Ιαπωνική. Οι 

Ιάπωνες έχουν ένα συνεχές κοινωνικό άγχος ότι θα καταστρέψουν την 

κοινωνική αρμονία. Ο Takahashi πρώτος αναφέρθηκε στους δύο φόβους 

που κυριαρχούν σε κοινωνικό επίπεδο στην Ιαπωνία. Ο φόβος ότι οι 

άνθρωποι παρατηρούνται από τους άλλους και ο φόβος ότι θα 

προσβάλλουν κάποιον άλλον. Αυτοί οι φόβοι μοιάζουν πολύ με αυτό που 

ονομάζουμε εμείς κοινωνική φοβία (Rector, A. N. et al 2006). 

 

3.3  Συναίσθημα στην κοινωνική φοβία 

 Το συναίσθημα που κυριαρχεί στην κοινωνική φοβία είναι η 

ντροπή. Η ντροπή μπορεί να προκαλέσει κοινωνική απόσυρση και να 

απομονώσει τα άτομα από κοινωνικές συναλλαγές. Η απομόνωση των 

ατόμων αυτών γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και το είδος αυτής της 

απόσυρσης ονομάζεται παθητική απόσυρση (Rapee, R. M. 1995 όπως 

αναφέρεται στο Rapee, R. M. & Spence, S. H. 2004). 

Τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν μια συμπεριφορά 

προσέγγισης – αποφυγής όσον αφορά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

Όμως, οι γονείς και οι δάσκαλοι των παιδιών που αποσύρονται 
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παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα γι’ αυτά τα παιδιά. Τα δειλά 

παιδιά φαίνεται να κολλάνε στην σύγκρουση προσέγγισης – αποφυγής 

και ενώ θέλουν να είναι κοινωνικά, η επιθυμία τους περιορίζεται λόγω 

του κινήτρου της αποφυγής. Βλέπουμε λοιπόν, πως τα παιδιά έχουν 

αυτή την συναισθηματική αντίδραση λόγω των κινήτρων τους τα οποία 

είναι διαφορετικά από των υπόλοιπων παιδιών (τάση για αποφυγή, 

απουσία τάσης για προσέγγιση) (Neal, J. A. & Edelman, R. J. 2003). 

Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία πως τα παιδιά αυτά έχουν κάποια 

ελλείμματα στη μη λεκτική επικοινωνία και στις αντιληπτικές τους 

ικανότητες για τα κοινωνικά ερεθίσματα. Η έρευνα του Malfsen et al 

(2000) έδειξε πως τα άτομα με κοινωνική φοβία παρουσιάζουν μειωμένη 

δραστηριότητα του προσώπου και λιγότερο σαφής έκφραση των 

συναισθημάτων. Επίσης, τα παιδιά με περισσότερο αρνητικό συναίσθημα 

είχαν δυσκολία στο να καταλάβουν την κατάσταση των άλλων ανθρώπων 

(μάλλον επειδή εστιάζουν στον εαυτό τους όταν συναναστρέφονται με 

άλλους ανθρώπους) (Malfsen, S. et al 2000). 

Άλλοι ερευνητές έχουν βρει πως τα άτομα με κοινωνική φοβία 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων μέσω της 

έκφρασης του προσώπου. Φαίνεται πως τα παιδιά αυτά είτε δεν έχουν 

μάθει σωστά αυτές τις δεξιότητες είτε τις έχουν μάθει αλλά είναι 

ελλειμματικές λόγω του άγχους που βιώνουν (Rapee, R. M. & Spence, S. 

H. 2004). Τέλος, υπάρχει πιθανότητα να κάνουν λάθος αποκωδι-

κοποίηση των συναισθημάτων καθώς έρευνες που αφορούν τη μνήμη των 

κοινωνικών φοβικών δείχνουν πως τα άτομα αυτά ανακαλούν από τη 

μνήμη τους περισσότερες εκφράσεις οι οποίες έδειχναν να ασκούν 
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κριτική παρά να δείχνουν αποδοχή. Και ένα άλλο σημαντικό δεδομένο 

είναι πως τα άτομα αυτά έχουν καλύτερη μνήμη για τις αρνητικές 

εκφράσεις του προσώπου παρά για τις θετικές. Αυτό ίσως δείχνει πως και  

η μνήμη τους δεν τους βοηθάει να κάνουν θετικές σκέψεις για τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει η υποψία ότι ίσως 

αντιλαμβάνονται πολλά από τα θετικά μηνύματα ως αρνητικά (D’ 

argembeau, A. et al 2006). 

 

4. Σχολική φοβία 
 
 

Η άρνηση ενός παιδιού να πάει σχολείο θεωρείται ως μια 

συμπεριφορά η οποία παρατηρείται στο μεγαλύτερο αριθμό παιδιών 

τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Αυτή η 

απουσία μπορεί να θεωρείται φυσιολογική από τους γονείς, όμως η 

συνεχής άρνηση του παιδιού να πάει σχολείο έχει μια σειρά από 

επιπτώσεις τόσο στο ίδιο όσο και στην οικογένειά του. 

Η κατάσταση της συνεχούς άρνησης επηρεάζει το 5-28% όλων των 

παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο και φαίνεται να επηρεάζει στον ίδιο 

βαθμό και τα δύο φύλα. Η συμπεριφορά αυτή είναι πολύ συνηθισμένη 

στους μαθητές που πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο ή για αυτούς 

που αλλάζουν σχολική βαθμίδα (π.χ. από την πρωτοβάθμια περνούν στη 

δευτεροβάθμια) (Kearney, A. C. et al 2004). Δηλαδή, οι Ollendick και 

Mayer (1984) αναφέρουν ότι η άρνηση των παιδιών να πάνε σχολείο 

συμβαίνει στις ηλικίες 5-6 και 10-11, οπότε οι ηλικίες συμφωνούν με 

αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω (King, J.N. et al 2001). Παρόλα αυτά 

ο Hersov αναφέρει πως η άρνηση των παιδιών να πάνε σχολείο 
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παρουσιάζεται και στα παιδιά 14 ετών τα οποία τελειώνουν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση (Heyne, D. et al 2001). 

 

4.1 Τύπος άρνησης και σχολική φοβία 

 Η άρνηση ως συμπεριφορά εκδηλώνεται για διαφορετικούς λόγους 

ανάλογα με την αιτία της άρνησης. Οι Srickney and Miltenberger (1998) 

έκαναν μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης της άρνησης ανάλογα με το 

γιατί εκδηλώνεται. Αυτή η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει την 

προσπάθεια μείωσης του άγχους (αγχώδης τύπος), την αποφυγή 

ανεπιθύμητων γεγονότων (αποφευκτικός τύπος) και τη δέσμευση με άλλα 

ευχάριστα γεγονότα πέρα του σχολείου (τύπος του ψευδο-άρρωστου) 

(Evans, D. L. 2000). 

Τα παιδιά με αγχώδη τύπο παρουσιάζουν τη συμπεριφορά της 

άρνησης επειδή αναπτύσσουν άγχος. Φυσικά, είναι μια ακατάλληλη 

αντίδραση σ’ ένα αντιλαμβανόμενο φόβο ή απειλή αλλά αυτή η 

αντίδραση μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιου σωματικού, συναισθη-

ματικού ή γνωστικού χαρακτηριστικού. Για παράδειγμα πολλά παιδιά 

παρουσιάζουν σωματικά συμπτώματα όπως στομαχόπονους, πονοκεφά-

λους κ.ο.κ. Έτσι, το παιδί που νιώθει αγχωμένο εξουθενώνεται και δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτητικές καταστάσεις (Evans, D. L. 2000). 

Υπάρχουν διαφορές στο γιατί εκδηλώνεται η άρνηση ανάλογα με 

τις ηλικίες των παιδιών. Τα μικρά παιδιά δεν είναι αγχωμένα ή 

φοβισμένα για το σχολείο, αλλά για τα αποτελέσματα του χωρισμού τους 

από τους γονείς. Τα παιδιά αυτά βίωσαν ένα τραυματικό γεγονός στο 

παρελθόν (εγκατάλειψη, αρρώστια του ενός γονέα) και αυτό επέδρασε 
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αρνητικά στη σκέψη του. Τα παιδιά αυτά βλέπουν εφιάλτες με θέματα 

αποχωρισμού και αναφέρουν σωματικά συμπτώματα τα οποία δεν 

αληθεύουν πάντοτε. Στην προσπάθειά τους να πείσουν τους γονείς να 

μην πάνε σχολείο υπερβάλλουν συναισθηματικά και δείχνουν 

επιθετικότητα (Kearney, C. A. et al 1995). 

Τα μεγάλα παιδιά είναι αγχωμένα, όχι για τον αποχωρισμό τους 

από τους γονείς, αλλά για τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο που προκύπτει 

από μια κοινωνική ή σχολική κατάσταση. Τα παιδιά αυτά μπορεί να 

έχουν κοινωνική φοβία ή ειδική φοβία (π.χ. το αίμα στο μάθημα της 

βιολογίας). Αυτές οι φοβίες όμως έχουν συνδεθεί με το σχολικό 

περιβάλλον γιατί οι μαθητές έχουν βιώσει κάποιο τραυματικό γεγονός 

μέσα σ’ αυτό και συνήθως είναι υποχρεωμένοι να τις ανεχτούν. Οι 

μεγαλύτεροι μαθητές μπορεί να φύγουν από το σχολείο μόνοι τους μια 

συγκεκριμένη ώρα ώστε να αποφύγουν το φοβικό γεγονός (Bernstein, G. 

E. et al 1997). 

Στον αποφευκτικό τύπο τα παιδιά έχουν μια αρνητική άποψη για 

κάποιες πλευρές της σχολικής ζωής και τείνουν να τις αποφεύγουν. Τα 

σωματικά συμπτώματα είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν (λιγότερο 

ο φόβος) τα παιδιά για να αποφύγουν τις καταστάσεις αυτές, τα οποία 

είτε διογκώνονται υπερβολικά είτε απουσιάζουν παντελώς. Οι 

καταστάσεις που αποφεύγουν είναι σχολικές δραστηριότητες που δεν τα 

πάνε καλά π.χ. κοινωνικές καταστάσεις μέσα στο κυλικείο (δεν θέλουν 

να τρώνε μόνα τους) ή τη γυμναστική (για να μην βρεθούν σε αμηχανία). 

Όμως, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά 

βιώνουν φόβο. Φόβο π.χ. ότι θα ντροπιαστούν εάν τους δουν οι 
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συμμαθητές τους να τρώνε μόνα τους στο κυλικείο. (Kearney, C. A. & 

Beasley, J. F. 1994  όπως αναφέρεται στο Evans, D. L. 2000). 

Τέλος, ο τύπος του ψευδο-άρρωστου μπορεί να οριστεί ως η 

επίμονη έλξη για θετικές δραστηριότητες άσχετες με το σχολείο με 

αποτέλεσμα να χάνει το παιδί το σχολείο του. Τα σωματικά συμπτώματα 

χρησιμοποιούνται και σ’ αυτή την περίπτωση για να αποφύγουν το 

σχολείο και είναι στην πραγματικότητα απόντα ή υπερβάλοντα. Έτσι, 

βλέπουμε πως τα παιδιά αυτά βρίσκουν ενισχυτές πιο ισχυρούς απ’ 

αυτούς που προσφέρει το σχολείο. Ο τρίτος αυτός τύπος δεν έχει κάποια 

άμεση σχέση με τις φοβίες παρά μόνο έμμεση. Δηλαδή, τα παιδιά που 

έχουν μια φοβία και μένουν σπίτι ενισχύονται από τους γονείς να 

συνεχίσουν την άρνηση για το σχολείο λόγω των προνομίων που έχουν. 

Παρακάτω θα δούμε τη σημαντικότητα αυτών των δεδομένων (Kearney, 

C. A. et al 2004). 

 
4.2  Επιπτώσεις της σχολικής φοβίας στη σχολική και κοινωνική 

ζωή των παιδιών 
 Είδαμε πως η σχολική φοβία δεν αφορά ένα συγκεκριμένο φόβο 

αλλά μια ειδική φοβία, δηλαδή μια συγκεκριμένη φοβική κατάσταση 

που βιώνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Η επίδραση της σχολικής φοβίας στην επίδοση των παιδιών δεν 

φαίνεται άμεσα αλλά μετά από εβδομάδες απουσίας από το σχολείο. 

Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά αναπτύσσουν μια δυσκολία να επανα-

προσαρμοστούν και να ακολουθήσουν τα σχολικά μαθήματα μετά από 

μακρόχρονη απουσία (Heyman, E. 2004). Αυτό βέβαια επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο. Όσο μεγαλύτερη 
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είναι η απουσία των παιδιών από το σχολείο και συνεπώς το κενό τους 

στα μαθήματα, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζουν στο να 

γυρίσουν στο σχολείο. Μπορούμε δηλαδή να παρατηρήσουμε πως το 

αρχικό πρόβλημα της φοβίας μπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει 

επιπλέον προβλήματα. (Head, G. & Jamieson, S. 2006). 

Ένα δεύτερο θέμα είναι αυτό της κοινωνικής προσαρμογής του 

παιδιού. Ένα παιδί που έχει φοβία και αρνείται να πάει σχολείο, 

διακόπτει τις σχέσεις του με τους συνομιλήκους στα πλαίσια του 

σχολείου αλλά όχι μόνο. Εξαιτίας της φοβίας (ειδικά εάν αφορά 

κοινωνικές καταστάσεις) μπορεί να δημιουργούνται αγχώδεις 

καταστάσεις και εκτός σχολείου και το σημαντικό είναι πως σε πολλές 

περιπτώσεις (εξαιτίας της φοβίας) τα παιδιά δεν βγαίνουν καθόλου έξω. 

Έτσι, τα παιδιά χάνουν την ευκαιρία της αλληλεπίδρασης με τα άλλα 

παιδιά και αυτό έχει επίπτωση και σε συναισθηματικό επίπεδο (Heyne, 

D. et al 2001). 

Τέλος, ένα σημαντικό δεδομένο που αφορά τα παιδιά που 

αρνούνται να πάνε σχολείο είναι πως βρίσκονται σε μεγάλο ρίσκο να 

αναπτύξουν κάποια ψυχική διαταραχή όταν θα ενηλικιωθούν (King, J. 

N. et al 2001). Έρευνες παρακολούθησαν τέτοια παιδιά μεταξύ 10 και 

29 χρόνια μετά τη θεραπεία και βρήκαν πως σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό και ομάδες ελέγχου τα παιδιά αυτά είχαν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να αναζητήσουν βοήθεια ή να έχουν κάποια ψυχιατρική 

διαταραχή σύμφωνα με το DSM (Heyne, D. et al 2001). 
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4.3 Γνωσιακά ελλείμματα στη σχολική φοβία 

Πολύ προσοχή έχει δοθεί ώστε να αναγνωριστεί ο εσωτερικός 

διάλογος των παιδιών ο οποίος δημιουργεί το άγχος. Πολλά από τα 

παιδιά έχουν ένα δυσλειτουργικό εσωτερικό διάλογο ο οποίος πολλές 

φορές είναι υπερβολικός και παράλογος και δεν υπάρχουν 

περιβαλλοντικά στοιχεία που να τον υποστηρίζουν αλλά παρόλα αυτά 

προκαλούν την άρνηση της παρακολούθησης του σχολείου (Heyne, D. et 

al 2001). 

 Τα παιδιά αυτά υπερεκτιμούν την πιθανότητα ότι θα συμβεί κάτι 

κακό. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο με ένα 

διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος και η σκέψη ότι κάτι θα 

συμβεί είναι από μόνο του ένα αίτιο για την φοβία. Για παράδειγμα, οι 

Taylor και Rachman (1994), βρήκαν ότι οι άνθρωποι που φοβούνται τα 

φίδια προβλέπουν το βαθμό του κινδύνου που σχετίζεται με το φίδι 

χωρίς οι ίδιοι να έχουν νιώσει απειλή από ένα φίδι, προτείνοντας ότι 

υπάρχει ένας γνωστικός μηχανισμός, ο οποίος διαφοροποιεί τα άτομα με 

το πώς αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο (υψηλός κίνδυνος ή χαμηλός 

κίνδυνος). Μια άλλη έρευνα της Lipsitz et al (2002) βρήκαν ότι το 39% 

των ατόμων με ειδική φοβία ανέφεραν πως ο φόβος τους εστιαζόταν σε 

πιθανό κίνδυνο ή βλάβη (π.χ. ίσως οι συμμαθητές μου, μου κάνουν 

κακό επειδή με μισούν). (Armfield, J. M. 2006). 

 Δεύτερον, τα παιδιά με φοβίες υποτιμούν τη δική τους ικανότητα 

να ανταπεξέλθουν στις καταστάσεις (π.χ. δεν θα τα καταφέρω ποτέ να 

μιλήσω δυνατά μπροστά σε όλη την τάξη). Ο ίδιος ο Bandura είχε 

αναφέρει πως η αυτοαποτελεσματικότητα ενός ατόμου ή η 



 21 

αντιλαμβανόμενη ικανότητά του να πράξει αποτελεσματικά αλλά και η 

προσδοκία για τα αποτελέσματα της πράξης είναι σημαντικά για το εάν 

το παιδί θα πράξει ή όχι. Και εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

τα παιδιά ουσιαστικά δειλιάζουν επειδή φοβούνται ότι δεν θα τα 

καταφέρουν (Armfield, J. M. 2006). 

Τέλος, τα παιδιά με φοβίες αντιλαμβάνονται κάθε αρνητικό 

γεγονός ως καταστροφικό (π.χ. είναι τρομερό όταν μου φωνάζει η 

δασκάλα). Εδώ θα μπορούσαμε να διακρίνουμε και το στοιχείο της 

υπερβολής στη σκέψη των παιδιών το οποίο σίγουρα επεκτείνεται σε 

πολλούς παράγοντες της σκέψης τους (Armfield, J. M. 2006). Η ανάλυση 

μιας περίπτωσης θα μας βοηθούσε πολύ στο να κατανοήσουμε το πώς 

σκέπτονται και λειτουργούν τα παιδιά με σχολική φοβία. 

 

4.4 Ανάλυση μιας περίπτωσης σχολικής φοβίας 

Ο Τζόναθαν είναι ένα παιδί δεκατριών ετών το οποίο έχει 

παραπεμφθεί σε μία κλινική για συμπεριφορά άρνησης παρακολού-

θησης του σχολείου τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, ο Τζόναθαν 

μόλις εισήχθε στη μέση εκπαίδευση και αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες 

προσαρμογής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μιλούσε χαμηλόφωνα 

και είπε πως συχνά ένιωθε άσχημα από τις εργασίες, τις αλλαγές τάξεων 

και τον μεγάλο αριθμό συνομιλήκων. Επίσης ανέφερε πως ένιωθε 

απομονωμένος από τους παλιούς του φίλους, οι οποίοι είτε άλλαξαν 

σχολείο είτε βρίσκονταν σε άλλες τάξεις. 

Σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών ο Τζόναθαν γινόταν υπερβολικά 

αγχώδης όταν ερχόταν σε επαφή με άλλα παιδιά. Το άγχος του έφτανε 
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στο ζενίθ όταν βρισκόταν σε χώρους όπου παρευρίσκονταν πολλοί 

άνθρωποι όπως η καφετέρια του σχολείου και όταν έπρεπε να κάνει κάτι 

μπροστά σε άλλους. Ο Τζόναθαν είχε το άγχος της αξιολόγησης από τους 

άλλους όταν σηκωνόταν στον πίνακα, όταν έπαιρνε βαθμολογίες και όταν 

εξεταζόταν προφορικά. Όλες αυτές οι καταστάσεις τον έκαναν να 

παραλείπει κάποια μαθήματα ή να επιστρέψει νωρίς στο σπίτι. 

Προσπάθησε βέβαια να κρύψει τις απουσίες του από τους γονείς του 

αλλά τελικά οι γονείς ενημερώθηκαν από το σχολείο. 

Η αξιολόγηση που έγινε έδειξε πως ο πρωταρχικός ρόλος που ο 

Τζόναθαν έφευγε από το σχολείο ήταν για να αποφύγει κοινωνικές και 

αξιολογικές καταστάσεις. Όμως συνέβαινε και κάτι άλλο. Ο Τζόναθαν 

όταν έμενε στο σπίτι, αντί για να πάει σχολείο, απολάμβανε μια σειρά 

από προνόμια τα οποία ενίσχυαν τον πρωταρχικό του φόβο. (Kearney, A. 

C. et al 2004). 

Η περίπτωση του Τζόναθαν είναι συνηθισμένη σε παιδιά τέτοιας 

ηλικίας. Το πρόβλημα προσαρμογής που είχε λόγω της τεράστιας 

αλλαγής από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν 

ξεπεράστηκε λόγω της απομάκρυνσής του από τους φίλους του. Το άγχος 

που είχε όταν μιλούσε ή εξεταζόταν μπροστά σε άλλα παιδιά εξελίχθηκε 

σε φοβία και απομάκρυνση από το σχολείο. 

Τα προγράμματα που οργανώνονται έχουν στόχο να επιστρέψει το 

παιδί στο σχολείο πράγμα καθόλου εύκολο. Αρχικά, οι ειδικοί 

προτείνουν να γίνει μια μερική επιστροφή στο σχολείο και σταδιακά. 

Σιγά – σιγά θα πρέπει να επανέλθει στο σχολείο κανονικά. Παράλληλα, 

είναι σημαντικό να μειωθούν οι ενισχύσεις που δίνονται στο σπίτι κατά 
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τη διάρκεια του σχολείου έτσι ώστε να μην υπάρχει λόγος να απουσιάζει 

από το σχολείο (King, N. J. et al 2001). 

 

5.  Αγοραφοβία 
 

Η αγοραφοβία είναι μια ιδιαίτερη διαταραχή η οποία συνήθως 

συνοδεύεται από τη διαταραχή πανικού. Γι’ αυτό το λόγο οι δύο αυτές 

διαταραχές εξετάζονται μαζί, είτε κλινικά είτε ερευνητικά. 

Ως αγοραφοβία ορίζεται ο φόβος του ατόμου να βρεθεί σε 

καταστάσεις όπου η διαφυγή είναι δύσκολη ή δεν υπάρχει δυνατότητα 

βοήθειας. Τα παραπάνω αποφεύγονται ή υπομένονται με έντονη 

δυσφορία και άγχος (Μάνος, Ν. 1997). 

Επιδημιολογικές έρευνες αναφέρουν πως το 13-16% του γενικού 

πληθυσμού έχει βιώσει κρίση πανικού τουλάχιστον μια φορά στη ζωή 

του, όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό τελικά αναπτύσσει διαταραχή 

πανικού (Iketani, T. et al 2002). Η διαταραχή πανικού με ή χωρίς 

αγοραφοβία καλύπτει ένα 1,5-3,5% του γενικού πληθυσμού (Μάνος, Ν. 

1997). Οι γυναίκες πάσχουν πιο συχνά από αυτή τη διαταραχή, 2-3 

φορές περισσότερο σε σχέση με τους άνδρες και η διαταραχή τείνει να 

εμφανίζεται στη νεαρή ενήλικη ζωή (με μέσο όρο έναρξης το 25ο έτος της 

ζωής), ενώ δεν αποκλείεται η διαταραχή να εμφανιστεί και σε παιδιά ή 

εφήβους (Kaplan, I. H. et al 2000). 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η διαταραχή πανικού εμφανίζεται 

πρώτη χρονικά σε σχέση με την αγοραφοβία και αυτό το γεγονός τους 

έκανε να σκεφθούν πως ίσως η διαταραχή πανικού να ευθύνεται για την 
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εμφάνιση της αγοραφοβίας. Δηλαδή, το άτομο πρώτα βιώνει μια ή 

περισσότερες κρίσεις πανικού, μετά αναπτύσσει το φόβο ότι θα 

ξανασυμβεί και μετά αρχίζει να αποφεύγει καταστάσεις όπου η 

πιθανότητα να συμβεί μια κρίση πανικού είναι αυξημένη (Μάνος, Ν. 

1997). Γι’ αυτό το λόγο δημιουργεί μια ζώνη ασφάλειας όπου σ’ αυτό το 

χώρο περιορίζει τη δραστηριότητά του και νιώθει ασφάλεια (Iketani, T. et 

al 2002). Σίγουρα, η δημιουργία αυτής της ζώνης ασφάλειας λειτουργεί 

και ως μέσο διατήρησης της σοβαρής συμπτωματολογίας και καθιστά την 

διαταραχή χρόνια. 

 

5.1 Πορεία της διαταραχής και υπάρχοντα προβλήματα 

 Η διαταραχή πανικού με αγοραφοβία είναι μια χρόνια διαταραχή 

όπου πολλές φορές παρατηρείται και σοβαρή συμπτωματολογία. Ένας 

καλός τρόπος για να υποχωρήσει η αγοραφοβία είναι να υποχωρήσει 

πρώτα η διαταραχή πανικού, όμως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. 

Πολλές φορές ακόμη και μετά την υποχώρηση του πανικού, η 

αγοραφοβία παραμένει (Μάνος, Ν. 1997). Επίσης, η αγοραφοβία χωρίς 

ιστορικό διαταραχής πανικού είναι μια κατάσταση χρόνια και δύσκολη 

ως προς την αντιμετώπιση που καθηλώνει κυριολεκτικά τα άτομα μέσα 

στο σπίτι (Kaplan, I. H. et al 2000). 

Τα άτομα με τη διαταραχή αυτή έχουν και άλλα προβλήματα τα 

οποία συνοδεύουν τα προβλήματα της διαταραχής. Συγκεκριμένα, το 

άγχος και οι φόβοι τους δεν περιορίζονται μόνο σε κάποιες καταστάσεις, 

αλλά τείνουν να επεκτείνονται και σε άλλες. Δηλαδή, τα άτομα αυτά 

φοβούνται να αγχώνονται για το εάν π.χ. αρρωστήσουν κοντινά τους 
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άτομα ή εάν αποχωριστούν κάποιο αγαπημένο τους άτομο. Συχνά, 

συνυπάρχει και κατάθλιψη, ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική διατα-

ραχή, κοινωνική φοβία και κατάχρηση ουσιών στην προσπάθεια να 

μειωθεί το άγχος (Μάνος, Ν. 1997). 

Η συνύπαρξη πολλών διαταραχών μαζί πολλές φορές παρακωλύει 

τη διαφοροδιάγνωση και ο εντοπισμός της αιτιολογίας γίνεται πολλές 

φορές δύσκολο εγχείρημα. 

 

5.2 Αιτιολογία 
Πολλές θεωρίες προσπάθησαν να εξηγήσουν την αγοραφοβία. 

Εκτός από τις κλασικές θεωρίες θα αναφερθούν κάποιοι παράγοντες 

προσωπικότητας αλλά και κάποιοι οικογενειακοί παράγοντες που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της διαταραχής. 

Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες προσπάθησαν να εξηγήσουν την 

διαταραχή πανικού με αγοραφοβία. Οι ψυχαναλυτές ισχυρίστηκαν πως 

η διαταραχή πανικού είναι μία αυξημένη αντίδραση του οργανισμού 

εξαιτίας της ανεπιτυχούς άμυνας ενάντια σε ενορμήσεις που προκαλούν 

άγχος. Ότι αρχικά ήταν μια φυσιολογική αγχώδης αντίδραση, τώρα 

μετατρέπεται σε ένα τρομερό αίσθημα ανησυχίας (Kaplan, Ι. Η. et al 

2000). Οι ψυχαναλυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στην παιδική ηλικία 

λέγοντας πως τα τωρινά άγχη τείνουν να σχετίζονται με τους παιδικούς 

φόβους (Μάνος, Ν. 1997). 

Στην αγοραφοβία δίνεται προσοχή στην απώλεια ενός γονέα αλλά 

και στο ιστορικό άγχους αποχωρισμού. Μια έρευνα που έγινε έδειξε πως 

τα άτομα με αγοραφοβία αναφέρουν σημαντικά περισσότερους αποχωρι-
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σμούς από τους γονείς σε σχέση με το μη-κλινικό δείγμα. Έτσι, μια 

ερμηνεία που δίνεται στην αγοραφοβία είναι πως τα παιδιά που έχουν 

βιώσει αποχωρισμό νιώθουν πως θα τον ξαναβιώσουν στην ενήλικη ζωή 

με αναζωπύρωση του άγχους και την μνημονικών συμβάντων και γι’ αυτό 

το λόγο αποφεύγουν να εγκαταλείψουν το σπίτι και να βρεθούν σε ένα 

δημόσιο χώρο (Peter, H. et al 2005). 

Η γνωστικό – συμπεριφοριστική προσέγγιση αναφέρει πως το 

άγχος είναι μια μαθημένη αντίδραση που οφείλεται είτε στη μίμηση των 

γονεϊκών συμπεριφορών είτε στην κλασική εξάρτηση. Σύμφωνα με τις 

αρχές της κλασικής εξάρτησης ένα βλαπτικό ερέθισμα (κρίση πανικού) 

που συμβαίνει σε ένα ουδέτερο ερέθισμα (μέσα σ’ ένα λεωφορείο) οδηγεί 

στην αποφυγή του ουδέτερου ερεθίσματος δημιουργώντας έτσι την 

αγοραφοβική αντίδραση (Kaplan, I. H. et al 2000). Παράλληλα, μεγάλο 

ρόλο παίζουν και οι σκέψεις των αγοραφοβικών. Οι σκέψεις τους είναι 

παράλογες με στοιχεία επικείμενης αποτυχίας σε ένα έργο. Η μεγάλη 

τους δυσκολία λοιπόν, είναι να αναγνωρίσουν το παραλογισμό των 

σκέψεών τους και οι οποίες είναι και σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για 

την αγοραφοβία (Iketani, T. et al 2002). 

Ένας άλλος σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας σ’ αυτή τη 

διαταραχή είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

προϋπάρχουν της διαταραχής αλλά τείνουν να τη διατηρούν μετά την 

εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σε έρευνες πως οι 

αγοραφοβικοί σκοράρουν σε τεστ υψηλότερους βαθμούς νευρωτισμού 

και χαμηλότερους βαθμούς εξωστρέφειας σε σχέση με το γενικό 

πληθυσμό. (Carrera, M. et al 2006). 
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Επίσης, και άλλος ένας παράγοντας προσωπικότητας συμβάλει  

στην εμφάνιση της διαταραχής. Είναι αυτός της τελειομανίας. Ακούμε 

πολλές φορές αγοραφοβικά άτομα να αναφέρουν πως δεν είναι πρόθυμα 

να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες εάν δεν τους εγγυηθούμε 

ότι δεν θα πανικοβληθούν. Όμως, φαίνονται πρόθυμα να φύγουν από το 

σπίτι και να βγουν έξω εάν πιστέψουν ότι δεν θα πάθουν πανικό. Αυτού 

του είδους η τελειομανία δημιουργεί εμμονές και ψυχαναγκασμούς, τα 

οποία είναι χαρακτηριστικά και άλλα διαταραχών. Εάν τώρα σκεφτούμε 

την τελειομανία σε συνδυασμό με την εσωστρέφεια καταλαβαίνουμε πως 

αυτά τα άτομα έπρεπε να είχαν μια τάση να εμφανίσουν αυτή τη 

διαταραχή και σαφώς τη διατηρούν (καθώς τα αγοραφοβικά άτομα 

κλείνονται στο σπίτι) (Iketani, T. et al 2002). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι και οι γονεϊκές στρατηγικές 

αντιμετώπισης των παιδιών παίζουν τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη της 

διαταραχής. Οι γονείς των παιδιών με αγοραφοβία είναι υπερπροστα-

τευτικοί και δείχνουν λιγότερο πραγματικό ενδιαφέρον για τα παιδιά 

τους. Πώς όμως σχετίζονται τα παραπάνω με την ανάπτυξη της 

αγοραφοβίας; Πρώτον, αυτοί οι γονείς ενθαρρύνουν στρατηγικές 

αποφυγής και υποτιμούν την ικανότητα των παιδιών τους να 

αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Γι’ αυτό και τα παιδιά αυτά είναι 

πιο εσωστρεφή και συνεσταλμένα. Δεύτερον, το άγχος των παιδιών 

αυξάνεται λόγω του άγχους των υπερπροστατευτικών γονέων. 

Ουσιαστικά, η υπερπροστατευτικότητα των γονέων αυξάνει το ρίσκο των 

παιδιών να γίνουν πιο αγχώδη. Τέλος, μια υπόθεση αναφέρει πως οι 

γονείς γίνονται υπερπροστατευτικοί λόγω των συμπεριφορών αποφυγής 
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των παιδιών. Όμως, η υπερπροστατευτικότητα επιδεινώνει την ήδη κακή 

κατάσταση των παιδιών (Turgeon, L. et al 2002). 

 

 

6. Επίλογος 

 
Η επίδραση πολλαπλών παραγόντων στη δημιουργία των φόβων 

κάνει κάποιες φορές την αντιμετώπισή τους ένα δύσκολο εγχείρημα. 

Είναι σίγουρο πως οι γονείς έχουν μεγάλο  μερίδιο ευθύνης στην 

ανάπτυξη των φόβων. Όμως, η ελλιπής γνώση τους πάνω σε θέματα 

ψυχικής υγείας καθιστά την πρόληψη ανέφικτη και την αντιμετώπιση 

ελλιπή. 



 29 

7. Σκοπός της έρευνας 

 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τους φόβους και 

τις φοβίες των παιδιών ηλικίας 8-10 ετών από την σκοπιά των γονέων 

τους. 

Οι φόβοι και οι φοβίες των παιδιών ποικίλουν. Αν και υπάρχουν 

κάποιοι κοινοί φόβοι στα περισσότερα παιδιά, κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξής τους μπορεί με κάποιο τρόπο ένας φόβος να γίνει 

παθολογικός (παράλογος φόβος) ή πολύ ειδικός (ειδική φοβία). Επίσης, 

οι φόβοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, ενώ κάποιοι φόβοι 

τείνουν να υποχωρούν στο τέλος της εφηβείας και κατά την ενηλικίωση. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αναφερθεί είναι τα 

πιστεύω των γονέων για τους φόβους και τις φοβίες. Οι γνώσεις των 

γονέων πάνω σε αυτά τα πολύ εξεζητημένα θέματα διαφέρουν ανάλογα 

με τη μόρφωση των ίδιων, με το χρόνο που αφιερώνουν στα παιδιά τους 

και με το χρόνο που αφιερώνουν στην παρατήρηση των παιδιών τους. 

Παράλληλα, η στάση των γονέων συνήθως είναι είτε η ενεργή συμμετοχή 

των ίδιων στην καταπολέμηση των φόβων, είτε η υιοθέτηση μιας 

παθητικής στάσης. 

Τρίτον, προσωπικά μου βιώματα μέσα στην οικογένειά μου, (η 

μητέρα μου φοβόταν υπερβολικά και με φόβιζε), με έκαναν να 

αναρωτηθώ εάν οι γονείς συντελούν στην εμφάνιση ή και επιδείνωση των 

φόβων των παιδιών. Εάν αυτό συνέβαινε ποιος μηχανισμός παρέμβαινε 

και δημιουργούσε τους φόβους και τις φοβίες; 
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Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να απαντήσει 

κάποια ερωτήματα: α) Ποιοι είναι οι φόβοι των παιδιών στις ηλικίες 8-10 

που αναφέρουν οι γονείς, β) Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των γονέων για τη 

φύση των φόβων και για την ενδεχόμενη αντιμετώπισή τους και γ) Οι 

γονείς επηρεάζουν την ανάπτυξη των φόβων στα παιδιά τους; 

 

8. Μεθοδολογία 

8.1 Συμμετέχοντες 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 10 γυναίκες, μητέρες 

κοριτσιών ηλικίας 8-10 ετών. Όλες οι γυναίκες ήταν από την περιοχή του 

Ρεθύμνου. Η ηλικία των συμμετεχόντων ποικίλει.  

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε το προφίλ των 

συμμετεχόντων. 

1. Η κα Σ. είναι μητέρα 28 ετών και έχει μια κόρη. Από τη στιγμή που 

μιλήσαμε από το τηλέφωνο φάνηκε πολύ πρόθυμη να βοηθήσει και η 

προθυμία της συνεχίστηκε και στη συνάντησή μας. Αν και δεν είναι 

πολύ μορφωμένη (έχει τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 

έδωσε σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τα θέματα που μας 

ενδιέφεραν. Η σχέση της με την κόρη της μου φάνηκε πως είναι 

διαλλακτική καθώς η μητέρα μου φάνηκε πολύ δημοκρατική. 

2. Η κα Ι. είναι μια μητέρα 30 ετών και έχει δύο κόρες. Εμείς μιλήσαμε 

για τη μεγαλύτερη κόρη της. Η κα Ι. δεν ήταν και τόσο πρόθυμη. 

Μάλιστα, μου φάνηκε απότομη και μου έβαλε χρονικό όριο για τη 

στιγμή που θα την απασχολήσω, με τη δικαιολογία ότι έχει να 

διαβάσει τα παιδιά της (αν και τα παιδιά της ήταν πολύ μικρά για να 
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αφιερώσουν πολύ χρόνο στο διάβασμα και εγώ της είχα κλείσει το 

ραντεβού πολύ νωρίς το απόγευμα). Η κα Ι. είναι δασκάλα. Η 

αλήθεια είναι ότι μου έδωσε μικρής διάρκειας συνέντευξη αλλά με 

ουσιώδεις πληροφορίες καθώς γνώριζε σημαντικά πράγματα. Η σχέση 

της με τα παιδιά της είναι λίγο πιεστική επειδή είναι δασκάλα και 

έτσι πιέζει περισσότερο τα παιδιά στο σχολικό τομέα. 

3. Η κα Ε. είναι μητέρα 33 χρονών με δύο κόρες. Στην προκειμένη 

περίπτωση μας ενδιέφερε η μικρότερη κόρη της. Η κα Ε. ήταν πολύ 

ανοιχτή και πήρε στα σοβαρά τη διαδικασία. Ήταν επίσης μια καλή 

συνέντευξη καθώς είχε κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα α) 

επειδή ήταν δασκάλα και β) από παρατήρηση προσωπικών 

εμπειριών. Η σχέση της με τα παιδιά της έμοιαζε πολύ εξαρτητική και 

από τις δύο πλευρές. Η μητέρα έμοιαζε να επηρεάζει σημαντικά τα 

παιδιά της αλλά και να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό. 

4. Η κα Μ. είναι μια μητέρα 35 ετών και έχει ένα γιο και μία κόρη. 

Εμείς μιλήσαμε για το κορίτσι. Η κα Μ. δεν είναι πολύ μορφωμένη 

και ασχολείται με τα οικιακά. Φαινόταν πολύ πρόθυμη και 

ισχυρίστηκε πως τις αρέσουν αυτά τα θέματα και ότι δεν χάνει την 

ευκαιρία να παρακολουθήσει σεμινάρια και άλλα σχετικά. Μου 

φάνηκε πολύ ανοιχτή σε ιδέες και προτάσεις λόγω φοβικών 

καταστάσεων του γιου της και έτσι γνώριζε σχετικές πληροφορίες. Η 

σχέση της με τα παιδιά της έμοιαζε στοργική. 

5. Η κα Φ. είναι μητέρα 33 ετών με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι. Το κορίτσι μας ενδιέφερε για τη διαδικασία. Η κα Φ. δεν 

ήταν πολύ μορφωμένη κα οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν 
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λιγοστές και δυσκολεύτηκε να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα καθώς δεν 

είχε καμία επαφή. Η σχέση της με τα παιδιά της είναι έντονα 

εξαρτητική από την πλευρά των παιδιών. 

6. Η κα Ο. είναι μια μητέρα 37 ετών και έχει μια κόρη. Η κα Ο. 

κατάγεται από μια χώρα του εξωτερικού (Ολλανδία) αλλά χειριζόταν 

την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ καλά. Η κα Ο. έδωσε πάρα πολύ 

σημαντικές πληροφορίες και ήταν σαφείς και ξεκάθαρη σ’ αυτά που 

έλεγε. Ήθελε να με βοηθήσει να κυλίσει ομαλά η συνέντευξη και ήταν 

πολύ ευγενική. Η σχέση της με το παιδί της ήταν γεμάτη από 

κατανόηση και στοργή. 

7. Η κα Φ. είναι μητέρα 32 ετών και έχει δύο κόρες. Το παιδί που μας 

ενδιέφερε ήταν το μικρότερο. Η κα Φ. ήταν χωρισμένη και έμενε 

μόνη με τα δύο της παιδιά. Αυτό το γεγονός σίγουρα δημιουργεί 

ανασφάλεια στην ίδια αλλά και στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης φαινόταν λίγο αγχωμένη αλλά προσαρμόστηκε στη 

συνέχεια. Οι πληροφορίες που έδωσε ήταν σημαντικές σε μια μικρή 

συνέντευξη. Η σχέση της με την κόρη της είναι έντονα προστατευτική 

λόγω της απουσίας του πατέρα. 

8. Η κα Μ. είναι μητέρα 34 ετών με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι. Το μικρότερο κορίτσι αποτέλεσε αντικείμενο της συζήτησης. 

Η κα Μ. ήταν πρόθυμη να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Η κα Μ. 

δεν ήταν πολύ μορφωμένη αφού δεν τελείωσε την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Ωστόσο, έδωσε σημαντικές πληροφορίες που βασίζονταν 

στην παρατήρηση των παιδιών της. Η σχέση της με τα παιδιά της 
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μπορεί να χαρακτηρισθεί δημοκρατική αλλά και λιγάκι υπερ-

προστατευτική. 

9. Η κα Σ. είναι μητέρα 28 ετών και έχει μια κόρη. Η κα Σ. δεν είναι 

πολύ μορφωμένη (δεν έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση) αλλά έδωσε πληροφορίες βασισμένες στην παρατήρηση 

της κόρης της με πολλά παραδείγματα. Ήταν επίσης πρόθυμη και 

φαινόταν πως η σχέση της με την κόρη της είναι διαλακτική. 

10. Η κα Β. είναι μητέρα 29 ετών και έχει μια κόρη. Όταν μίλησα 

αρχικά μαζί της, μου έβαλε όρους για να συναντηθούμε τονίζοντας το 

πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος της. Η κα Β. μου έδωσε τη 

μεγαλύτερη και πιο λεπτομερή συνέντευξη. Δεν είχε πρόβλημα στην 

αυτοαποκάλυψη αν και αρχικά σκεπτόμουν ότι θα με δυσκολέψει. Η 

κα Β. έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 

πληροφορίες που μου έδωσε ήταν σαφείς στηριζόμενες σε 

παραδείγματα και αυτοπαρατήρηση. Η σχέση της με την κόρη της 

ήταν έντονα εξαρτητική. 

 

8.2 Διαδικασία 

 Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες για να είναι περισσότερο 

ευέλικτες. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν από 20 λεπτά έως και 50 ανάλογα 

με το πόσο μιλούσαν οι συνεντευξιαζόμενοι και διεξήχθησαν στα σπίτια 

των γυναικών όπου και μαγνητοφωνήθηκαν. Οι συνεντεύξεις απομαγνη-

τοφωνήθηκαν λέξη προς λέξη και ξεκίνησε η ανάλυση. Οι συνεντεύξεις 

περιέχουν πληροφορίες, α) για τους φόβους και τις φοβίες των παιδιών 
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τις συγκεκριμένες ηλικίες, β) για τις ερμηνείες που δίνουν οι γονείς 

στους παιδικούς φόβους, γ) για τους τρόπους αντιμετώπισης των φόβων 

και δ) για τις επιπτώσεις των φόβων στα παιδιά. Για τη συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις. 

 

8.3 Ερωτήσεις συνέντευξης 

α) Θα ήθελα να μου ορίσετε τι είναι ο φόβος. Θα μπορούσατε να μου 

περιγράψετε τι είναι ο φόβος; 

β) Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

γ) Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς δημιουργούνται οι φόβοι ή οι 

φοβίες; 

δ) Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών ηλικίας 8-10 ετών; 

ε) Πιστεύετε ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

στ) Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

ζ) Εσείς πώς καταλάβατε την ύπαρξη αυτών των φόβων; 

η) Πού νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; 

θ) Σε τι ηλικία εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

ι) Από τους πρώτους μήνες ζωής, θυμόσαστε να παρουσίαζε κάποιους 

φόβους; 

κ) Εσείς τι κάνατε γι’ αυτό; 

λ) Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

μ) Πιστεύετε ότι οι φόβοι αυτοί έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της; 

ν) Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

ξ) Εσείς τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί να αντιμετωπίσει το φόβο 

του; 

ο) Εσείς τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή φοβίες; 

π) Πιστεύετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά τους; 
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9. Ανάλυση 

9.1 Ορισμοί του φόβου και της φοβίας από τους γονείς 

Ο φόβος και η φοβία έχουν ορισθεί από πολλά εγχειρίδια 

ψυχιατρική και κλινικής ψυχολογίας αλλά και το DSM. Σύμφωνα με το 

DSM-IV φόβος είναι η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση, που 

δημιουργείται ως απάντηση σε εξωτερικό πραγματικό κίνδυνο ή απειλή, 

που γίνεται αντιληπτός συνειδητά. Η φοβία είναι ένας επίμονος και 

παράλογος φόβος για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, χώρο, 

δραστηριότητα ή κατάσταση που έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο να 

επιθυμεί έντονα την αποφυγή αυτού που φοβάται. Παρακάτω 

παρατίθενται οι ορισμοί που έδωσαν οι γονείς για τους φόβους και τις 

φοβίες. 

1. - Φόβος είναι κάτι που σε ξαφνιάζει. Κάτι που δεν μπορείς καθόλου 

να το αντιμετωπίσεις. Κάτι που σε ενοχλεί. 

- Η φοβία έχει να κάνει με την εμμονή λίγο. Δηλαδή, κάποια πράγματα 

που μας γίνονται και εμμονή. Είναι λίγο πιο δυνατή η φοβία μάλλον. 

 
2. - Μια κατάσταση που προκαλεί άσχημα συναισθήματα και μια 

κατάσταση που μπορεί να προέρχεται από πρόσωπο, ζώο ή πράγμα. 

- Η φοβία είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ένας μόνιμος φόβος η φοβία. Η 

φοβία φαντάζομαι ότι είναι ένας μόνιμος φόβος που καταδυναστεύει το 

άτομο. 

 
3. - Η άρνηση να αντιμετωπίσω κάτι. Σαν άρνηση. Ένα δυσάρεστο 

συναίσθημα. Ένα δυνατό συναίσθημα. 
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- Η φοβία νομίζω πως είναι ένας μόνιμος φόβος για κάτι. Σαν ένταση στο 

συναίσθημα νομίζω πως είναι πιο δυνατό. 

 
4. - Ο τρόμος. Αυτό το ξαφνικό. Το έντονο. 

- Η φοβία είναι κάτι το οποίο έχουμε συνέχεια, για κάποια πράγματα, 

για κάτι που μας κυνηγάει από μικρούς ή το αποκτήσαμε κάποια στιγμή 

μετά από κάποιο σοβαρό γεγονός. 

 
5. - Κάτι που με τρομάζει. Κάτι που δε θέλω να το βλέπω…δε θέλω να 

μου συμβεί κάτι. 

- Πιστεύω ότι είναι το ίδιο. 

 
6. - Είναι κάτι που με κάνει να νιώθω, όχι άνετα. Που με τρομάζει. Που 

δεν ξέρω τι να κάνω. 

- Είναι η χειρότερη φάση από το φόβο και εάν έχει φόβο για κάτι μπορεί 

να καταλήξει σε φοβία. 

 
7. - Είναι ένα κακό συναίσθημα. Κάθε άνθρωπος έχει το φόβο. 

- Τη φοβία λίγο πολύ μπορεί να τη μεταφέρουμε εμείς. Οι φοβίες δεν 

είναι έμφυτες, φυσιολογικές. 

 

8. - Φόβος είναι κάτι που δε θέλουμε, που δεν το αντιμετωπίζουμε, που 

το φοβόμαστε, που δε θέλουμε να το ζήσουμε, το απωθούμε. Έχει γενική 

έννοια. 

- Τώρα η φοβία ίσως είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχουμε φοβία για 

ένα συγκεκριμένο είδος. Για παράδειγμα, έχω φοβία για τα φίδια. 
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9. - Φόβος για το άγνωστο. Νιώθω άσχημα μέσα μου συναισθηματικά, 

είμαι στεναχωρημένη, αλλά δε μπορώ να κάνω τίποτα. 

- Η φοβία λίγο παλεύεται, δηλαδή έχω φοβία με τα αεροπλάνα αλλά 

θέλω να το καταπολεμήσω. 

 
10. - Είναι ένα συναίσθημα. Προκαλεί… πάντως όχι πανικό. Πιστεύω 

πως όταν υπάρχει ψυχραιμία μπορείς να τον αντιμετωπίσεις καλύτερα. 

- Η φοβία είναι πιο συγκεκριμένη. Γιατί η φοβία… μπορεί να ‘χει 

κλειστοφοβία κάποιος. 

 
Όπως είδαμε από τους ορισμούς που έδωσαν οι γονείς, έχουν 

καταφέρει να ορίσουν σωστό το τι είναι φόβος και τι φοβία. Μόνο μια 

μητέρα λανθασμένα ανέφερε πώς φόβος και φοβία είναι το ίδιο πράγμα. 

Έξι από τις δέκα μητέρες πολύ σωστά απάντησαν ότι ο φόβος είναι 

ένα αρνητικό συναίσθημα. Όπως περίμενα οι γυναίκες αναφέρθηκαν 

κατευθείαν στο συναίσθημα και στην έντασή του. Όμως, καμία από τις 

μητέρες δε θεώρησε το φόβο ως κάτι επικίνδυνο ή παθολογικό. Όλες το 

έλαβαν ως φυσιολογικό μέσα στην ανθρώπινη καθημερινότητα. 

Επίσης, στον ορισμό του φόβου τέσσερις από τις δέκα μητέρες 

τόνισαν το σημείο της αποστροφής. Π.χ. «κάτι που δεν θέλουμε να το 

ζήσουμε, το απωθούμε, που δε θέλω να το βλέπω». Αυτό δείχνει πως 

προσπαθούν και θέλουν να αποφεύγουν τα φοβικά ερεθίσματα ίσως γιατί 

δεν έχουν στο ρεπερτόριό τους τρόπους αντιμετώπισης των φόβων. 

Παράλληλα, οι γονείς ανέφεραν πως ο φόβος αφορά κάτι γενικό, 

ότι υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και σ’ αυτό το σημείο 

διαφοροποίησαν το φόβο από τη φοβία. 
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Σύμφωνα με αυτούς η φοβία είναι πιο συγκεκριμένη, δεν 

εμφανίζεται φυσιολογικά στην ανάπτυξη όπως ο φόβος, και έχει 

μεγαλύτερη ένταση. Η τοποθέτηση των γονέων ήταν ορθή και 

διαμορφώθηκε από τη σωστή παρατήρησή τους. Όντως λοιπόν η φοβία 

είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι παθολογική και έχει μεγαλύτερη ένταση. 

Τέλος, δύο από τις μητέρες αναφέρουν κάτι πολύ σημαντικό. 

Ισχυρίζονται πως ο φόβος και η φοβία έχουν ένα συνεχές («είναι η 

χειρότερη φάση από το φόβο»). Δηλαδή, πως ένας αρχικός φόβος λόγω 

ενός γεγονός μπορεί να εξελιχθεί σε παθολογική φοβία. Αυτό είναι 

αλήθεια και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως ουσιαστικά δεν 

πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα αλλά για την πιο 

συγκεκριμένη, πιο επίμονη και πιο ενοχλητική συνέχεια του φόβου. 
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9.2  Οι φόβοι των παιδιών και των γονέων 

Φόβοι παιδιών Ηλικία Ηλικία εμφάνισης Φόβοι γονέων 
1. Θάνατος γονέων    
    Γηρατειά γονέων  
    Κάτι απροσδιόριστο     
    στο δωμάτιο  
    Σκοτάδι 

9 ετών 8 ετών 
7 ετών 
5 ετών 

 
5 ετών 

 
Ασφάλεια οικογένειας 
Περιβαλλοντικοί 
Κατσαρίδες 

2. Σκοτάδι    
    Ξένους  
    Έξοδο τη νύχτα     
    Παραμονή στο σπίτι  
    ολομόναχη (τη νύχτα) 

9 ετών Από τα πρώτα έτη ζωής 
6 ετών 

Από τα πρώτα έτη ζωής 
Από τα πρώτα έτη ζωής 

 
Κλειστούς χώρους (ασανσέρ) 
Σεισμοί 
Θάνατος κοντινού προσώπου 

3. Θάνατος γονέα    
    Σκοτάδι 

10 ετών 9 ετών 
9 ετών 

Νερό 
Θάνατος 

4. Θάνατος γονέων    
    Έντομα  
    Δάσκαλος     

9 ετών 8 ετών 
3,5 – 4 ετών 

7 ετών 

Θάνατος κοντινού προσώπου 
Ύψος 

5. Εγκατάλειψη    
    Ξένους  
    Σκοτάδι     
    Αστραπές 

9 ετών 5 – 6 ετών 
5 – 6 ετών 
5 – 6 ετών 
5 – 6 ετών 

Κατσαρίδες 

6. Κλόουν    
    Κλειστοί χώροι  
    Ξένους     

9 ετών Από πολύ μικρή ηλικία 
4 – 5 ετών 

Από πολύ μικρή ηλικία 

Κλειστούς χώρους 

7. Σκοτάδι    
     
    Κλειστούς χώρους      
    (ασανσέρ)  
    Ξένους     
    Σκυλιά 

9 ετών Μετά από τα 3-4 έτη 
(από τότε που απομακρύνθηκε 

από τη μητέρα) 

Μετά από τα 3-4 έτη 
Μετά από τα 3-4 έτη 
Μετά από τα 3-4 έτη 

Σκοτάδι 
Θάνατος ξένων προσώπων 

8. Σκυλιά    
    Να κάνει μια διαδρομή   
    μόνη της  
    Να μείνει μόνη στο    
    σπίτι     

8 ετών 3 ετών 
6 – 7 ετών 

 
3 ετών 

Φίδια 

9. Σκοτάδι    
    Θάνατο  
    Μόνη στο σπίτι 
    Αρρώστιες     

8 ετών Από 3 ετών 
Από 3 ετών  
Από 3 ετών 
Από 3 ετών 

Ύψος 
Αεροπλάνα 
Αρρώστιες 

10. Σκοτάδι    
      Άσχημες κούκλες  
      Θάνατος από πνιγμό     
      (φαγητό) 
      Ξένοι 
      Κατσαρίδες     

8 ετών Από το πρώτο έτος 
Από το πρώτο έτος 
Από το πρώτο έτος 

 
Από το πρώτο έτος 
Από το πρώτο έτος 

Οδήγηση 
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Οι φόβοι των παιδιών στις ηλικίες 8-10 ετών δεν διαφέρουν 

σημαντικά από παιδί σε παιδί. Είδαμε πως κάποιοι φόβοι παρατηρού-

νται σε όλα σχεδόν τα παιδιά. Π.χ. ο φόβος για το σκοτάδι παρατηρείται 

σε 7 από τα 10 παιδιά ενώ ο φόβος για τους ξένους στα 5 από τα 10 

παιδιά. Όπως είχαμε αναφέρει σε σχετικό κεφάλαιο ο φόβος για το 

σκοτάδι και για τους ξένους είναι φυσιολογικοί φόβοι και εμφανίζονται 

στα περισσότερα παιδιά, ενώ υποχωρούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Επίσης, πολλοί γονείς (6) ανέφεραν το θάνατο των γονέων ή την 

εγκατάλειψη ως φόβους που απασχολούν πολύ τα παιδιά τους. 

Επιπρόσθετα, κάποιοι γονείς (4) ανέφεραν πως τα παιδιά τους φοβούνται 

κάποια ζώα (σκυλιά ή έντομα). Και αυτός είναι ακόμα ένας κοινός φόβος 

των παιδιών ο οποίος τείνει να υποχωρήσει σ’ αυτές τις ηλικίες για να 

επανέλθει στη διάρκεια της εφηβείας. 

Οι παραπάνω φόβοι που αναφέρθηκαν έχουν μια συγκεκριμένη 

ηλικία εμφάνισης. Είπαμε για παράδειγμα ότι ο φόβος για τα ζώα 

εμφανίζεται μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών, ενώ ο φόβος για το σκοτάδι 

στην ηλικία μεταξύ τεσσάρων και έξι ετών. Όταν οι φόβοι εμφανίζονται 

στις ηλικίες αυτές τότε είναι φυσιολογικοί, όταν όμως εμφανίζονται σε 

ασύμβατες ηλικίες τότε δεν είναι φυσιολογικοί και τείνουν να γίνονται 

φοβίες επειδή είναι πιο επίμονοι, υποχωρούν πιο δύσκολα και 

συνδέονται με ένα αρνητικό περιστατικό στη μέση παιδική ηλικία (όπως 

π.χ. στην περίπτωση no 6 όπου το κορίτσι εμφάνισε το φόβο για το 

σκοτάδι αλλά και το φόβο για το θάνατο του πατέρα στην ηλικία των 9 

ετών. Με κάποιο τρόπο πρέπει να συνδέονται αυτοί οι φόβοι). 
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Επίσης, και κάποια άλλα άτομα, είχανε φοβίες. Συγκεκριμένα, 

κάποια παιδιά φοβόντουσαν κάτι μέσα στο σκοτάδι, να βγουν έξω μόνα 

τους, ένα κλόουν, το ασανσέρ, τις άσχημες κούκλες κ.ο.κ. Αυτές οι 

φοβίες είναι πολύ ειδικές και είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να 

προκαλούν προβλήματα στα παιδιά για μεγαλύτερο διάστημα. Μάλιστα, 

πολλές από αυτές τις φοβίες τις απέκτησαν από τα πρώτα χρόνια ζωής 

που σημαίνει ότι επέμεναν μέχρι και σήμερα. 

Οι φόβοι των γονέων δε φάνηκαν να σχετίζονται σημαντικά με τους 

φόβους των παιδιών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είχαμε 

προβλέψει, όμως σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις, (9 από τις 10), οι 

γονείς παραδέχτηκαν πως επηρεάζουν με τα λόγια τους και τις πράξεις 

τους, τους φόβους των παιδιών. Δηλαδή, μπορεί να μη μεταφέρουν τους 

φόβους τους αυτούσιους αλλά μέσω του εκφοβισμού ή της 

φαντασιωτικής εμπειρίας (όταν οι γονείς υπερβάλλουν) μπορούν να 

καλλιεργηθούν οι φόβοι των παιδιών. 

 

9.3 Αντιδράσεις των παιδιών στα φοβικά ερεθίσματα 

Τα φοβικά ερεθίσματα προκαλούν διάφορες αντιδράσεις οι οποίες 

διαφοροποιούνται, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό, από παιδί σε παιδί. Στη 

συγκεκριμένη έρευνα πήραμε πληροφορίες για τους φόβους κοριτσιών 

8-10 ετών. Οι αντιδράσεις τους μπορούσε να ήταν σε κάποιες 

περιπτώσεις το κλάμα, οι φωνές ή ο πανικός. Συγκεκριμένα, το κλάμα 

αναφέρθηκε από πέντε γονείς. Οι φωνές και ο πανικός ήταν επίσης 

συνηθισμένα στις αντιδράσεις των κοριτσιών. Άλλες λιγότερο συχνές 
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αντιδράσεις των παιδιών που αναφέρθηκαν από τους γονείς είναι το 

μάζεμα και το παράπονο.  

Τα κορίτσια παρουσιάζουν αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν το 

φύλο τους. Οι μητέρες στην ερώτηση «πιστεύεται ότι υπάρχουν διαφορές 

στους φόβους ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια;» απάντησαν πως τα 

αγόρια και τα κορίτσια φοβούνται τα ίδια πράγματα, απλώς τα αγόρια 

μαθαίνουν από την οικογένειά τους ότι δεν πρέπει να φοβούνται (αυτό δε 

σημαίνει ότι δε φοβούνται). Γι’ αυτό είναι πιθανό να διαφέρουν οι 

αντιδράσεις των αγοριών απ’ αυτές των κοριτσιών. Δηλαδή τα αγόρια θα 

αντιδράσουν μάλλον με ένα κεκαλυμμένο τρόπο χωρίς φωνές, κλάματα 

κ.ο.κ. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες σωματικές 

αντιδράσεις όπως ξαφνικός ιδρώτας, σήκωμα των τριχών κ.τ.λ. αντί να 

εξωτερικεύουν ότι φοβούνται. 

 

9.4 Η επίπτωση των φόβων στη λειτουργικότητα των παιδιών 

 Η λειτουργικότητα των παιδιών είναι ένα θέμα σημαντικό, καθώς 

εάν αυτή πλήττεται από τους φόβους τότε δημιουργούνται πολλά 

προβλήματα. 

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι φόβοι αυτοί έχουν κάποια 

επίπτωση στην λειτουργικότητα του παιδιού;» οι έξι από τους δέκα γονείς 

απάντησαν πως οι φόβοι δεν έχουν καμία επίπτωση στη λειτουργικότητά 

του. Δύο από τους έξι γονείς δεν παραδέχθηκαν ότι το παιδί τους έχει 

πρόβλημα στη λειτουργικότητά τους λόγω των φόβων (γύρισε από το 

σχολείο επειδή ένα έντομο είχε μπερδευτεί στα μαλλιά της, φοβάται να 

κάνει μια μικρή απόσταση μόνη της). Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι 
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υπερβολικές αντιδράσεις των παιδιών στους φόβους τους, αν και τα 

παιδιά είναι 9 και 8 ετών. 

Οι υπόλοιποι τέσσερις γονείς παραδέχτηκαν πως τα παιδιά τους 

πράγματι επηρεάζονται από τους φόβους. Τα κορίτσια π.χ. δεν πρόκειται 

να παραμείνουν μόνα στο σπίτι, επηρεάζεται η σχολική επίδοση και δεν 

μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν βγαίνει έξω από το σπίτι όταν βλέπει 

σκυλί, δε κοιμάται μόνη της κ.τ.λ. Τα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές 

επιπτώσεις στη λειτουργικότητά τους έχουν αναπτύξει τους φόβους τους 

σε ασύμβατες ηλικίες με τις συνηθισμένες όπου δεν είναι φυσιολογικό. 

Έτσι, οι φόβοι τους τείνουν να είναι πιο ισχυροί και να έχουν επιπτώσεις 

στη λειτουργικότητά τους. 

 

9.5 Αίτια των φόβων των παιδιών σύμφωνα με τους γονείς 

1. μετάδοση των φόβων από τους γονείς 

προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

ανασφάλεια 

 

2. εκ γενετής ύπαρξη 

προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

μετάδοση των φόβων από τους συμμαθητές 

μετάδοση των φόβων από τους γονείς 

 

3. προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

μετάδοση των φόβων από τους γονείς 

 

4. εκ γενετής ύπαρξη 

προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

μετάδοση των φόβων από τους γονείς 
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5. ανασφάλεια 

μετάδοση των φόβων από τους γονείς 

 

6. μετάδοση των φόβων από τους γονείς, το σχολείο και τα ΜΜΕ 

 

7. μετάδοση των φόβων από την οικογένεια 

προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

 

8. έλλειψη θάρρους 

 

9. μετάδοση των φόβων από το κοινωνικό περιβάλλον και τα ΜΜΕ 

 

10. προηγούμενη εμπειρία με φοβικό ερέθισμα 

εγκεφαλικά αίτια 

μετάδοση των φόβων από τους γονείς 

 

Οι απόψεις των γονέων για τα αίτια των φόβων των παιδιών τους 

δίνουν πολλά στοιχεία για τον τρόπο σκέψης τους ο οποίος 

διαμορφώνεται περισσότερο από την άμεση παρατήρηση παρά από δικές 

τους υποθέσεις. Απ’ ότι είδαμε οι απόψεις των γονέων για τα αίτια των 

φόβων συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό και αυτό δείχνει πως τα παιδιά τους 

επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό. 

Αυτό που αναφέρθηκε περισσότερο από τους γονείς είναι η 

μετάδοση των φόβων από τους ίδιους στα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, 

εννέα στις δέκα μητέρες είπαν πως οι φόβοι οι δικοί τους τείνουν να 

γίνονται και φόβοι των παιδιών τους. Αυτό γίνεται μέσω της μίμησης, 

δηλαδή όταν ένα παιδί βλέπει τη μητέρα του να ουρλιάζει βλέποντας μία 

κατσαρίδα τότε η μητέρα λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί και μιμείται 

τη συμπεριφορά της μητέρας. 
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Όπως είπαμε, η μίμηση είναι ένας τρόπος μετάδοσης των φόβων. 

Ένας άλλος είναι ο εκφοβισμός. Δηλαδή, πολλοί γονείς για να 

αποτρέψουν μια συμπεριφορά του παιδιού τους μεγαλοποιούν κάποιες 

καταστάσεις δίνοντάς τους τεράστιες διαστάσεις με μεταφυσικό 

περιεχόμενο καμιά φορά. Π.χ. μην πηγαίνεις έξω στον κήπο να παίξεις 

γιατί το βράδυ βγαίνει ο μπαμπούλας. Τέτοια γεγονότα τρομοκρατούν το 

παιδί κάνοντάς το να δίνει σημασία σε ασήμαντους ή ανύπαρκτους 

φόβους. 

Ως δεύτερης σημασία γεγονός οι γονείς ανέφεραν τον εκφοβισμό 

από τους συμμαθητές και από τα ΜΜΕ. Τρεις στους δέκα γονείς 

πρόσθεσαν στη μετάδοση των φόβων από τους ίδιους στα παιδιά και την 

επιρροή από τους συμμαθητές και από τα ΜΜΕ. Είναι αλήθεια πως στις 

ηλικίες των 8-10 ετών τα παιδιά δέχονται μεγάλη επιρροή τόσο από τους 

συνομίληκους όσο και από τα ΜΜΕ. Όμως, η σχέση των γονέων με τα 

παιδιά παίζει πρωταρχικό ρόλο και εάν παρέχεται ασφάλεια από την 

πλευρά των γονέων τότε οι επιδράσεις των άλλων δύο παραγόντων 

περιορίζονται. 

Για τους παραπάνω λόγους δύο από τις μητέρες ανέφεραν πως η 

ανασφάλεια των παιδιών λειτουργεί ως ένα εκλυτικό αίτιο των φόβων. 

Δηλαδή, όταν το παιδί νιώσει πως κάτι δεν του εμπνέει σιγουριά τότε θα 

αποσυρθεί και δε θα το πλησιάσει. Επίσης, αυτά τα παιδιά δεν 

απολαμβάνουν τις καινούργιες εμπειρίες όπως τα άλλα παιδιά καθώς 

φοβούνται οτιδήποτε άγνωστο και μη οικείο. 

Ένα άλλο αίτιο που αναφέρθηκε επίσης πολύ συχνά ήταν η 

προηγούμενη εμπειρία με το φοβικό ερέθισμα. Πολύ σωστά οι γονείς 



 46 

ανέφεραν πως η αρνητική εμπειρία με ένα αντικείμενο, ζώο ή κατάσταση 

μπορεί να το καταστήσει φοβικό μέσω της κλασικής εξαρτημένης 

μάθησης. Οι γονείς τείνουν να αναφέρουν αυτά τα γεγονότα ως 

τραυματικά και γι’ αυτό το λόγο το παιδί αποφεύγει την περαιτέρω 

επαφή μαζί τους. 

Τέλος, δύο από τις μητέρες, ανέφεραν την εκ γενετής ύπαρξη των 

φόβων. Αυτό το στοιχείο έχει μια δόση αλήθειας γιατί κάποιοι φόβοι που 

εμφανίζονται φυσιολογικά στο μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών όπως 

π.χ. ο φόβος για τους ξένους, κάνουν την εμφάνισή τους, τους πρώτους 

μήνες ζωής. (Ο φόβος για τους ξένους εμφανίζεται μεταξύ του έκτου και 

του δωδέκατου μήνα ζωής). 

 

9.6 Τρόποι αντιμετώπισης των φόβων 

Οι συνεντεύξεις που δόθηκαν από τις μητέρες κατέδειξαν εμφανώς 

πως οι γυναίκες αυτές λειτουργούν με ένα τρόπο δυναμικό αλλά και με 

αυτοπεποίθηση χωρίς απαραίτητα να βλέπουν αποτελέσματα στην πράξη 

τους. Οι μητέρες ανέφεραν πως σαν πρώτο τρόπο αντιμετώπισης θα 

χρησιμοποιούσαν τη συζήτηση. Αυτό το υποστήριξαν σχεδόν όλοι οι 

γονείς και συγκεκριμένα 9 στις 10 μητέρες. Δηλαδή, αρχικά οι μητέρες 

θα χρησιμοποιούσαν τις δικές τους ικανότητες πειθούς για να 

καταφέρουν τις κόρες τους να μη φοβούνται. Εδώ βλέπουμε πως οι 

μητέρες υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους και την επιρροή που έχουν 

πάνω στα παιδιά τους, ενώ υποτιμούν το πρόβλημα αφού το θεωρούν 

εύκολα επιλύσιμο από τις ίδιες. 
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Κάποιες μητέρες ανέφεραν πως η συζήτηση δεν είναι από μόνη 

της αρκετή και γι’ αυτό πρέπει να καταφύγουν σε αποτελεσματικότερα 

μέσα. Συγκεκριμένα, 8 από τις 10 μητέρες είπαν πως πλέον θα 

χρησιμοποιούσαν πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των φόβων, οι 

οποίοι είναι όλοι συμπεριφοριστικής προσέγγισης. Δηλαδή, ανέφεραν 

πως η επαφή με το φοβικό ερέθισμα (6/10), η σταδιακή έκθεση στο 

φοβικό ερέθισμα (1/10) και η άμεση και ξαφνική επαφή με το ερέθισμα 

(2/10) ήταν σωστοί τρόποι που θα αντιμετώπιζαν τους φόβους. Όντως, οι 

συμπεριφοριστικές τεχνικές είναι από τις πλέον αποτελεσματικότερες σε 

θεραπευτικά πλαίσια. 

Από τις τρεις τεχνικές που ανέφεραν οι γονείς ενστερνίζονται τις 

πρώτες δύο. Δηλαδή είναι πιο επιεικείς με τα παιδιά τους και 

αποφεύγουν να λάβουν αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση των φόβων. 

Θεωρούν πως οι αυστηρές λύσεις δεν έχουν σίγουρο αποτέλεσμα και 

ταλαιπωρούν το παιδί. 

Οι μητέρες λοιπόν λαμβάνουν προσωπικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση των φόβων των παιδιών τους. Εάν όλες οι προσπάθειές τους 

αποτύχουν τότε θα απευθυνθούν σε ειδικό. Η επιλογή αυτή για τις 

μητέρες είναι η έσχατη και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως οι 

φόβοι των παιδιών πρέπει να έχουν τρομερές επιπτώσεις στη 

λειτουργικότητα και στον ψυχισμό τους για να απευθυνθούν οι μητέρες 

σε ειδικούς. 

Ουσιαστικά οι μητέρες αναφέρουν αυτή τη λύση όταν όλα τα άλλα 

έχουν αποτύχει. Όμως, αυτή τους η σκέψη και πράξη τείνει να 

χειροτερεύει την κατάσταση καθώς αφήνεται να περάσει πολύς χρόνος 
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ανεκμετάλλευτος. Ίσως βέβαια αυτός ο τρόπος σκέψης να ενισχύεται από 

τη δομή της ελληνικής οικογένειας όπου οι γονείς εμπλέκονται σε 

μεγάλο βαθμό σε όλα τα θέματα των παιδιών τους και μάλιστα με 

μεγάλη σιγουριά ότι τα καταφέρνουν καλά. 
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9.7  Τρόπος σκέψης των γονέων 

 

Φόβος  ως αρνητικό 
συναίσθημα (φυσιολογικό) 

Φόβος ως αποστροφικό 
συναίσθημα (φυσιολογικό) 

Φοβία  
(παθολογικό) 

Άρνηση 
προβλήματος 

Αντιδράσεις όπως το κλάμα, 
οι φωνές και ο πανικός 

(φυσιολογικό) 

Επιπτώσεις στην κοινωνική, 
σχολική και προσωπική 

λειτουργικότητα των παιδιών 
(φυσιολογικό) 

Υποτίμηση του 
προβλήματος 

Αίτια προερχόμενα από 
προηγούμενη εμπειρία 

Αίτια προερχόμενα  
από τους γονείς 

Αντιμετώπιση του προβλήματος  
από τους γονείς με συζήτηση και 
συμπεριφορικές τεχνικές χωρίς να 
σκέπτονται εάν έχουν τις δεξιότητες 

για να αντεπεξέλθουν.  
Δεν απευθύνονται σε ειδικό. 

Επιμονή του φόβου  
με τεράστιες επιπτώσεις 

(παθολογικό) 

Αντιμετώπιση της 
κατάστασης από ειδικό 
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10. Συζήτηση 

  
Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τους 

φόβους και τις φοβίες παιδιών ηλικίας 8-10 ετών μέσω των γονέων τους. 

Οι συνεντεύξεις αποκάλυψαν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία 

τείνουν να υποστηρίζονται από τη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι γονείς 

ανέφεραν κάποιους φόβους των παιδιών οι οποίοι είναι αναμενόμενοι 

σύμφωνα με τους ειδικούς και τις αναφορές τους. Δηλαδή, ο φόβος για 

το σκοτάδι και τους ξένους αλλά και ο φόβος ότι τα παιδιά θα 

αποχωριστούν τους γονείς τους είναι συνηθισμένοι φόβοι που 

εμφανίζονταν πολύ νωρίς στη ζωή και τείνουν να υποχωρούν κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξής τους. Επίσης, οι μητέρες πολύ σωστά ανέφεραν 

τις ηλικίες έναρξης των φόβων οι οποίες υποστηρίζονται και από 

ερευνητικά δεδομένα των παιδιών (Marks, M.I. 1997). 

Παράλληλα, έχει καταδειχθεί πως όλοι οι φόβοι και οι φοβίες 

δέχονται μια μεγάλη επιρροή από την οικογένεια. Π.χ. ο φόβος για το 

σκοτάδι μπορεί να δημιουργηθεί από τον εκφοβισμό του γονέα ή η 

σχολική φοβία μπορεί να ενισχυθεί στο σπίτι μέσω των προνομίων που 

απολαμβάνει το παιδί. Οι γονείς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 

ανέφεραν (πολλές φορές πρωτού τους ερωτηθεί) πως οι ίδιοι συμβάλλουν 

σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των φόβων των παιδιών τους (Tillfors, 

M. et al 2001). 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η έμφαση που δώσανε οι γονείς 

στη μαθησιακή εμπειρία (η προηγούμενη αρνητική εμπειρία με το 

φοβικό ερέθισμα) ως ένα δεύτερο σημαντικό αίτιο στη δημιουργία των 
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φόβων. Η μάθηση ως αίτιο ανάπτυξης των φόβων έχει μελετηθεί 

περισσότερο απ’ όλα τα άλλα φαινόμενα (Kaplan, I. H. et al 2000). 

Τέλος, στον τομέα αντιμετώπισης των φόβων οι γονείς ανέφεραν 

(εκτός από τη συζήτηση) συμπεριφοριστικές τεχνικές αντιμετώπισης των 

φόβων οι οποίες σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές είναι από τις 

πλέον αποτελεσματικότερες και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από τους 

ειδικούς (Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. 2005). 

Είναι αλήθεια πως ο ρόλος των γονέων στη σημερινή οικογένεια 

έχει γίνει πολυδιάστατος και οι γονείς μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο 

προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους με τις ικανότητες 

που ήδη έχουν. Σε κάποια θέματα όπως αυτό των φόβων οι γονείς πρέπει 

να λάβουν αναλυτικότερη ενημέρωση για τους μηχανισμούς που 

ευθύνονται για τη δημιουργία του φόβου, πότε ένας φόβος είναι 

παθολογικός και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του. Με 

αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια των γονέων και έτσι θα 

γνωρίζουν πώς να δράσουν αποτελεσματικότερα. 

 

11. Περιορισμοί της έρευνας 

 
Η παραπάνω έρευνα ήταν μια εργασία στα πλαίσια μιας 

πτυχιακής εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο. Η έρευνα αυτή είχε 

κάποιους περιορισμούς και κάποιες αδυναμίες οι οποίες πρέπει να 

αναφερθούν. 

Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως το δείγμα της έρευνας ήταν 

μικρό. Συγκεκριμένα, για να διεξαχθεί η έρευνα πήραμε συνεντεύξεις 
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από δέκα μητέρες. Ένα ιδανικό δείγμα για την ποιοτική έρευνα θα ήταν 

πάνω από είκοσι άτομα. 

Λόγω του παραπάνω περιορισμού οι δυνατότητες γενίκευσης των 

αποτελεσμάτων στο γενικό πληθυσμό είναι ελάχιστες αν και κάποια 

δεδομένα αναφέρθηκαν από όλες σχεδόν τις μητέρες. 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναφερθεί είναι το βάθος της 

ανάλυσης. Σκοπός της έρευνας ήταν να μάθω τον τρόπο που διεξάγεται 

μια ποιοτική έρευνα και όχι τόσο η βαθιά ανάλυση των δεδομένων. 

Ωστόσο, προσπάθησα να μην παραμελήσω την ανάλυση των 

συνεντεύξεων γιατί το θεώρησα πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας. 

Ελπίζω πως το μέλλον θα καταφέρω να συνεχίσω την εργασία 

αυτή, να πάρω συνεντεύξεις από περισσότερους γονείς, να αναλύσω τα 

δεδομένα περισσότερο και να καταφέρω να τη δημοσιεύσω. 
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12. Προσωπικό σημείωμα 

  
Η ποιοτική αυτή έρευνα για τους φόβους και τις φοβίες, η οποία 

έγινε σε συνεργασία με την κα Τριλίβα μου έμαθε πολλά σημαντικά και 

απαραίτητα πράγματα. 

Αρχικά κατάλαβα το σωστό τρόπο προσέγγισης των 

συνεντευξιαζόμενων καθώς ήταν η πρώτη μου φορά που έκανε μια τόσο 

μεγάλη και οργανωμένη συνέντευξη. Ήξερα ακριβώς τι πληροφορίες 

ήθελα να πάρω και αυτό οφείλεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

για τους φόβους και τις φοβίες. 

Δεύτερον, έμαθα πως ακριβώς να χρησιμοποιώ τις θεωρητικές μου 

γνώσεις και τις ήδη υπάρχουσες έρευνες ώστε να κατασκευάζω τις 

ερωτήσεις που θα χρησιμοποιήσω κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

Πιστεύω πως αυτή η γνώση είναι βασική και θα με βοηθήσει πολύ στο 

μέλλον εάν ασχοληθώ με την έρευνα. 

Τέλος, κατάλαβα τις αρχές που διέπουν μια συνέντευξη αλλά και 

τις αρχές που διέπουν γενικότερα τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. 

Η διαδικασία της έρευνας ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία 

διήρκησε γύρω στους τέσσερις μήνες, διάστημα που με βοήθησε να 

καταλάβω ακριβώς (σε συνδυασμό με την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας) τον τρόπο που διεξάγεται η ποιοτική έρευνα. 
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Συνέντευξη  1 

 

Λ: Θα ήθελα να μου ορίσετε τι είναι ο φόβος. Θα μπορούσατε να μου 

περιγράψετε τι είναι ο φόβος; 

Ε: Φόβος; Τι να σου πω τώρα; Κάτι που σε ξαφνιάζει. Κάτι που δεν 

μπορείς καθόλου να το αντιμετωπίσεις τέλος πάντων. Κάτι που σε 

ενοχλεί, το διώχνεις. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Η φοβία μάλλον θα έχει να κάνει με την εμμονή λίγο; Δηλαδή, 

κάποια πράγματα που μας γίνονται και εμμονή και… ενώ το φόβο 

πιστεύω ότι μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, τη φοβία μάλλον δεν είναι 

εύκολο να την αντιμετωπίσεις. Κάποια τέτοια διαφορά. Κάτι τέτοιο είναι. 

Ότι τη φοβία μάλλον δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, ενώ ο φόβος 

κάποια στιγμή καταρρίπτεται κιόλας. Κάπως έτσι. Είναι λίγο πιο δυνατή 

η φοβία μάλλον. 

Λ: Ως προς τι; 

Ε: Δηλαδή, ας πούμε, φαντάζομαι ότι όταν λέω φοβάμαι εννοώ τα έντομα 

αλλά κάποια στιγμή μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Τώρα η φοβία είναι κάτι 

πιο δυνατό μάλλον, ε; 

Λ: Δηλαδή για τα έντομα πώς θα μπορούσε να εκφραστεί μια φοβία ή 

ένας φόβος; 

Ε: Περισσότερο είναι αηδία, δεν είναι φοβία τόσο. Ειδικά εγώ με τις 

κατσαρίδες έχω μια σχέση αηδίας. 

Λ: Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς δημιουργούνται οι φόβοι ή οι 

φοβίες; 
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Ε: Πώς δημιουργούνται; Μάλλον στην παιδική ηλικία δημιουργούνται με 

κάποιο τρόπο. Κάτι ίσως συμβαίνει και μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο. 

Λ: Δηλαδή τι συμβαίνει; 

Ε: Τι ενοχλεί το παιδί και το ακολουθεί αυτός ο φόβος; Κάτι πολύ 

δυνατό. Κάποιο δυνατό συναίσθημα μάλλον, αρνητικό που έχει βιώσει. 

Ξέρω ‘γω. Κανένα όνειρο ίσως. Τι άλλο; Ίσως, εγώ πιστεύω και καμία 

φορά αυτά που φοβούνται οι μεγάλοι τα μεταδίδουν και στα παιδιά. 

Δηλαδή μπορεί να φοβούνται τα παιδιά πράγματα που φοβούνται και οι 

μεγάλοι. Χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο. 

Λ: Αυτό πώς γίνεται; Πώς πιστεύετε ότι γίνεται αυτό, δηλαδή οι μεγάλοι 

να περνούν τους φόβους τους στα παιδιά; 

Ε: Με την καθημερινότητα. Βλέπει το παιδί ας πούμε τη μαμά ή το 

μπαμπά να φοβούνται και ξαφνικά σιγά – σιγά ξέρεις το παιδί με το 

γονιό έχει μια σχέση πολύ στενή, πολύ δεμένη. Δηλαδή, βλέποντας το 

παιδί κάποια στιγμή αυτά που κάνει ο γονιός θα τα κάνει και το παιδί. 

Σε κάποιες φάσεις. Και προφανώς το δέχεται χωρίς να το θέλει, χωρίς να 

το… σου λέω αφού συμβαίνει αυτό, η μαμά φοβάται ή σιχαίνεται τα 

φίδια τότε και ‘γω. Χωρίς να σημαίνει κάτι για το ίδιο το παιδί. Κάπως 

έτσι; Με την καθημερινότητα. 

Λ: Ένας άλλος τρόπος; Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο; Έχετε σκυλί; 

Ε: Ναι. Φοβάσαι; 

Λ: Ναι. 

Ε: Αλήθεια; Γιατί; Σ’ έχει δαγκώσει; 

Λ: Ναι. 
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Ε: Είναι πίσω από κάγκελα, μην ανησυχείς. Α ναι, μπράβο, να μια 

φοβία. Η κόρη μου ας πούμε δε θυμάμαι να ‘χει τέτοια προβλήματα. 

Αυτή ορμάει παντού. Δηλαδή ορμάει και σε σκυλιά και σε αδέσποτα. 

Ενώ εγώ τι λέω «ώπα μην το πιάνεις», όχι τόσο γιατί τα φοβάμαι όσο γιατί 

περισσότερο για τις αρρώστιες. Ααα, ναι. Μπορεί δηλαδή ας πούμε να 

δημιουργηθεί φοβία για τους σκύλους γιατί μπορεί να σ’ έχει δαγκώσει 

ένα σκυλί όταν ήσουνα μικρός και ένιωσες τον πόνο και αυτό βοήθησε. 

Λ: Οπότε και η εμπειρία. Μας βοήθησε και ο σκύλος για να βγει η 

πληροφορία. 

Ε: Είδες; 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών 8-10 ετών; Τι φοβούνται 

αυτά τα παιδιά; 

Ε: Δεν φοβούνται και ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις 

παίρνω απ’ την κόρη μου αλλά… Μάλλον φοβούνται περισσότερο μη 

τυχόν πεθάνουν οι γονείς τους. Τώρα τα παίρνω από την Ιωάννα. Μην 

τυχόν πάθουν τίποτα οι γονείς. Έχουν έτσι πολύ πιο υπαρξιακές φοβίες 

παρά έτσι μην πέσουν, μη χτυπήσουν. Αυτά δεν έχουν τέτοιες φοβίες.  Η 

κόρη μου έχει εκφράσει κάποια στιγμή ότι φοβάμαι μη πεθάνεις εσύ, μη 

πεθάνει ο μπαμπάς. Φοβάται μη γεράσουμε εμείς. Δεν της αρέσει να την 

πλησιάζουν οι μεγάλοι άνθρωποι για κάποιο λόγο. Δεν της αρέσουν οι 

άνθρωποι όταν γερνάνε, την ενοχλεί, δεν αισθάνεται άνετα. Αυτά 

φοβούνται πιο πολύ τα παιδιά. 

Λ: Τώρα το πήγαμε πολύ συγκεκριμένα στην Ιωάννα. Άλλα παιδιά αυτής 

της ηλικίας τι θα μπορούσανε να φοβηθούνε; 
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Ε: Και από δυο-τρία κοριτσάκια που ξέρω, δεν έχω καταλάβει κάτι, δεν 

μου έχουν εκφράσει, δεν έχω νιώσει ότι φοβούνται κάτι. Και είναι πολύ 

γενικό τώρα η φοβία. 

Λ: Ας μην πάμε μόνο στη φοβία. Και γενικά σκεφτείτε το φόβο. 

Ε: Δεν έχω καταλάβει κάτι να τα φοβίζει ιδιαίτερα. 

Λ: Ωραία. Τώρα θα ‘ρθουμε λίγο πιο ειδικά στην Ιωάννα. Η Ιωάννα 

αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Αυτό που σου είπα με τους γονείς, με τους δικούς της ανθρώπους, 

αυτούς που αγαπάει, τα ξαδέλφια της έτσι είναι πολύ προστατευτική. 

Φοβάται μην χτυπήσουν. Δεν ξέρω εάν είναι φόβος αυτό, που ξυπνά 

καμία φορά και νιώθει…έρχεται στο κρεβάτι μας γιατί φοβάται. 

Λ: Για ποιο λόγο; 

Ε: Γιατί κάτι θα ‘χει δει στο όνειρό της που την ενοχλεί. Βλέπει αυτή 

διάφορα θρίλερ. 

Λ: Βλέπει στη τηλεόραση; 

Ε: Όχι, στο όνειρό της. Και έρχεται. Είχαμε βάλει, κολλήσει μια 

ζωγραφιά, κάποιος τη ζωγράφισε και για κάποιο λόγο ξύπνησε ένα βράδυ 

και την ενοχλούσε. Νόμιζε πως ήταν κάποιος μέσα στο δωμάτιο. Και 

φοβήθηκε και ήρθε μέσα στο δικό μας το δωμάτιο. Και έτσι, δεν την 

θέλει αυτή τη ζωγραφιά. Γιατί φοβάται. Νιώθει ότι κάποιος είναι εκεί. Τι 

άλλο; Τα ζώα δεν τα φοβάται. Αυτά. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε ότι έχει αυτούς τους φόβους; 

Ε: Ποιους; 

Λ: Π.χ. αυτό με τους γονείς. 

Ε: Μου το λέει. Και πολλές φορές μου το λέει τόσο έντονα που κλαίει 

κιόλας. 
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Λ: Έτσι αντιδρά; 

Ε: Ναι. Ή ξέρω ‘γω όταν πρέπει να φιλήσει κάποια γιαγιά, ή πάει η 

γιαγιά να τη φιλήσει, τότε τραβιέται, δεν της αρέσει καθόλου. 

Λ: Για ποιο λόγο; 

Ε: Δεν ξέρω τι την φοβίζει. Τη φοβίζει το γερασμένο δέρμα, έτσι όπως τον 

βλέπει τον άλλο. Δεν ξέρω γιατί της έχει δημιουργηθεί αυτός ο φόβος. 

Λ: Οπότε φοβάται και άτομα τρίτης ηλικίας; 

Ε: Ναι, αλλά και άλλα παιδάκια κάπως έτσι πρέπει να αντιδρούνε. Ίσως 

τα ενοχλεί… Δεν ξέρω. Δεν μου το έχει διευκρινίσει. Μάλλον οπτικά την 

ενοχλεί. 

Λ: Εκτός από τα κλάμα που αναφέρατε. Αντιδρά και με κάποιον άλλον 

τρόπο στο φόβο; 

Ε: Συμπεριφορά επιθετική και τέτοια εννοείς; 

Λ: Γενικά. 

Ε: Όχι, όχι.  Και είναι και πολύ συγκεκριμένο. Κλαίει επειδή φοβάται μη 

συμβεί κάτι αλλά όχι κάτι άλλο. 

Λ: Εσείς που νομίζετε ότι οφείλεται αυτός ο φόβος; 

Ε: Δεν ξέρω. Και ‘γω φοβόμουνα. Νομίζω πως όλα τα παιδιά σε κάποια 

ηλικία. Ειδικά τα παιδιά που έχουνε λίγο… σκέφτονται λίγο παραπάνω, 

έτσι τρέχει λίγο το μυαλό τους. Νομίζω πως όλα τα παιδιά σκέφτονται 

αυτό για τους δικούς τους ανθρώπους. Το φόβο μη τους χάσουνε. Ξέρεις 

λειτουργεί η ανασφάλεια προφανώς. Μη χαθούν οι γονείς γιατί εγώ τι θα 

γίνω μετά. Κάπως έτσι. 

Λ: Οπότε οφείλεται στην ανασφάλεια; 

Ε: Ναι. 
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Λ: Πότε νομίζετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Από πέρυσι μου το λέει αυτό. 

Λ: Δηλαδή πόσο χρονών ήταν πέρυσι; 

Ε: Ήτανε 8 περίπου. Μόλις άρχισε να σκέφτεται έτσι πιο… να ωριμάζει 

πιο πολύ. Άρχισε να μου σκέφτεται και αυτό. 

Λ: Και το άλλο με τους ηλικιωμένους; 

Ε: Αυτό και από πιο μικρό την ενοχλούσε. Και απ’ την πρώτη 

(δημοτικού). Δεν της αρέσει να την πολυπλησιάζεις, να σου πω την 

αλήθεια και να πλησιάζει και αυτή. 

Λ: Το τρίτο ήταν αυτό που μου είπατε για τον ύπνο, κάποιο όνειρο. Αυτό 

από πότε θα παρατηρηθεί; 

Ε: Η Ιωάννα πάντα όταν έβλεπε όνειρα… και γενικά δεν βλέπει… άμα 

δει όνειρα την ταράζουνε πολύ, δεν ξέρω τι βλέπει, δεν μπορώ να 

καταλάβω τι βλέπει. Κάποιες φορές μου τα λέει, αλλά από πάντα 

θυμάμαι, από μικρή και απ’ το νήπιο. Σηκωνόταν πολλές φορές και 

ερχόταν στο κρεβάτι μας. Γενικά φαίνεται βλέπει όνειρα που την 

ενοχλούνε και φοβάται εκείνη την ώρα και σηκώνεται και έρχεται στο 

κρεβάτι μας. Άλλες φορές μου τα λέει, άλλες φορές δεν τα θυμάται. 

Λ: Δεν υπάρχει περίπτωση να φοβάται το σκοτάδι; 

Ε: Ναι, εντάξει της ανοίγω το φως. Της βάζω ένα φωτάκι. Το θέλει αυτό, 

ναι. Μπορεί να φοβάται το σκοτάδι. Γι’ αυτό και θέλει το φωτάκι. Δεν το 

είχα σκεφτεί έτσι. Έχει και την παρέα της. Παίρνει διάφορα και 

κουκλάκια και τα αγκαλιάζει και κοιμάται. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε, 

θυμόμαστε να παρουσιάζει κάποιους φόβους; 
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Ε: Όχι. Όταν τη βάλαμε σ’ αυτό το κρεβάτι, στο μεγάλο κρεβάτι, όχι στην 

κούνια πια. Ένιωθε ανασφάλεια. Θέλει να είναι κοντά μου. Νιώθει 

ασφάλεια. Της αρέσει να την παίρνεις αγκαλιά να την προστατεύεις. 

Είναι γενικά… σ’ αυτό είναι ανασφαλές μάλλον. Θέλει να νιώθει την 

επαφή. Της αρέσει πολύ. Και ειδικά το βράδυ μέσα στο σκοτάδι μπορεί 

να σκέφτεται, να βλέπει διάφορα. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Να το δέρνεις; Δεν είναι ένας τρόπος; Και γρήγορα στο κρεβάτι. 

Λ: Δεν θα ήταν και ο καλύτερος. 

Ε: Με πολύ τρυφερότητα και αγάπη. Εγώ έτσι νομίζω. 

Λ: Νομίζετε πως έτσι υποχωρούν οι φόβοι; 

Ε: Όταν έχω τη μικρή, την παίρνω αγκαλίτσα, της μιλάω και ηρεμεί. 

Σιγά – σιγά μεγαλώνοντας πιστεύω ότι αντιμετωπίζονται οι φόβοι, όταν 

γίνονται και πιο... όταν μπορεί να το αντιμετωπίσει και να καταλάβει και 

το παιδί μόνο του ότι δεν υπάρχει λόγος ας πούμε να φοβάσαι το 

σκοτάδι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι. 

Λ: Να σας πω ένα παράδειγμα. Π.χ. εμένα τώρα που με δάγκωσε το 

σκυλί, ξεκινάω να φοβάμαι τα σκυλιά. Πώς νομίζετε ότι θα σταματήσω να 

φοβάμαι τα σκυλιά; 

Ε: Ξέρω ‘γω. Κάποιοι λένε να τον βάλεις μαζί με το σκυλί και κάποια 

στιγμή θα τον αντιμετωπίσει το φόβο του. Ένας τρόπος.  Εγώ πάλι λέω 

εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Σιγά – σιγά θα το αποβάλλεις από μόνος σου 

με κάποιο τρόπο. Δεν πρέπει να τον πιέζεις τον άλλο. Δηλαδή με το ζόρι. 

Έχω δίπλα τα ξαδελφάκια της Ιωάννας. Ο μικρός ο οποίος είναι 2,5 δεν 
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μπορεί το σκυλί. Δεν το αντέχει. Μόνο που τον βλέπει βάζει τα κλάματα. 

Χωρίς όμως να έχει... Γιατί όμως πρόσεξε να δεις. Μετά που σκέφτηκα 

για ποιο λόγο τώρα ένα παιδάκι χωρίς να το έχει πειράξει, χωρίς να τον 

έχει γρατζουνίσει, χωρίς τίποτα να μην το θέλει. Η μαμά φοβάται τα 

σκυλιά. Και δεν τα πλησιάζει. Και μαζί της δεν τα πλησιάζουν και τα 

παιδιά. Ειδικά ο μικρός. Η κόρη της είναι κάπως καλύτερα. Δεν είναι 

τόσο… δεν τα απωθεί τόσο πολύ. Ο μικρός δεν μπορεί. Φαντάσου ότι 

κάποια στιγμή κατουρήθηκε. Πήγε ο άλλος να το πάει πιο κοντά. Και 

όταν σου λέω πιο κοντά, εννοώ ότι ήμασταν πίσω από το τζάμι κιόλας. 

Παθολογικός φόβος αυτός. 

Λ: Έχετε σκεφτεί κάποιον άλλο τρόπο διαφορετικό; 

Ε: Ναι αυτός. Εγώ νομίζω και με τη συζήτηση και να κάνεις τον άλλον να 

καταλάβει ότι δεν συμβαίνει κάτι εκτός και εάν είναι κάτι που το έχει 

πληγώσει πάρα πολύ. Και θέλει να το απωθήσει τελείως. 

Λ: Έχετε δει αποτελέσματα στη συζήτηση; 

Ε: Ναι, ναι. Βέβαια εντάξει, δεν είναι… έχω δει. Τέλος πάντων, όσον 

αφορά αυτό το θέμα με το σκοτάδι και με την Ιωάννα και τι φοβάται, από 

τότε που έχει ξεκινήσει δηλαδή από το νηπιαγωγείο που έμενε μόνη της 

μέσα στο δωμάτιο το βράδυ και κοιμότανε μέχρι τώρα έχει βελτιωθεί 

πολύ. Και μόνη της σιγά – σιγά. Αλλά τι έκανα; Δεν την έκοψα. Ερχόταν 

στο κρεβάτι μας και δεν της έλεγα σήκω φύγε, πήγαινε μέσα. Την 

έπαιρνα μαζί μου. Ή την επόμενη μέρα πάλι ή καθόμουνα μαζί της στο 

κρεβάτι μέχρι να κοιμηθεί, ή της έλεγα θα πάω μέσα να κάνω δουλειά, 

εδώ είμαι εγώ, ακούς, είναι ανοικτή η πόρτα κ.τ.λ. Και έτσι περιορίστηκε 

λίγο. Όχι δεν έχει εκλείψει τελείως αλλά δεν συγκρίνεται με πριν. 
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Λ: Αυτό ήθελα να πω. Όχι για να ηρεμήσει απλώς αλλά για να φύγει 

τελείως ο φόβος. Οπότε δεν είναι και τόσο αποτελεσματική η συζήτηση. 

Ε: Εεε… Ξέρω ‘γω. Υπάρχει όμως βελτίωση. Εσύ θέλεις να φύγει και 

τελείως. Δεν ξέρω τώρα. Για πες μου. Να το βάλεις μόνο του να 

αντιμετωπίσει το φόβο του, να πεις κάτσε εδώ και κολύμπα. Πώς δηλαδή 

αλλιώς; Να τη κλείσω στο σκοτεινό δωμάτιο; 

Λ: Και αυτός είναι ένας τρόπος. 

Ε: Και να αρχίσει το παιδί. Δεν μπορώ. Να λέει μαμά άνοιξέ μου. Εγώ θα 

έχω το πρόβλημα, όχι αυτή. Δεν μπορώ να το κάνω τόσο δραστικά 

μάλλον χρειάζεται δραστικός τρόπος αλλά δεν είμαι έτσι, των δραστικών 

μέτρων. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι φόβοι της Ιωάννας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της, κοινωνική, προσωπική ή σχολική; 

Ε: Όχι είναι πολύ κοινωνική, δεν έχω καταλάβει κάτι. Δεν επηρεάζουν. 

Λ: Το βράδυ θα βγει έξω; 

Ε: Όταν λέω φοβάται το σκοτάδι εννοώ φοβάται το σκοτάδι στο δωμάτιο 

δεν φοβάται να βγει έξω ας πούμε. Γιατί προφανώς μέσα στο δωμάτιο 

εκείνη την ώρα είναι διάφορα και τώρα το παιδάκι στο μυαλό του 

φτιάχνει φιγούρες, ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται. Και νιώθει. Εγώ ας πούμε 

θυμάμαι όταν ήμουνα μικρή φοβόμουνα πως θα βγει κάτι/κάποιος κάτω 

από το κρεβάτι μου. Και δεν έβαζα το χέρι μου κάτω, το θυμάμαι σαν 

τώρα γιατί φοβόμουνα μην το αρπάξει κανείς. Άκου τώρα. 

Μεγαλώνοντας, το αντιμετώπισα. Δηλαδή είδα ότι είναι χαζό να το 

σκέφτομαι αυτό γιατί δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε κανείς κάτω από το 

κρεβάτι. Απ’ την άλλη μπορεί να του πεις έλα αγάπη μου, κοίταξε δεν 
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υπάρχει κανείς κάτω απ’ το κρεβάτι, οπότε κοιμήσου ήσυχα. Ένας 

τρόπος και αυτός. 

Λ: Εσείς πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού για 

τους φόβους; 

Ε: Φαντάζομαι όταν το παιδί είναι επιθετικό, όταν κάνει κακό στον εαυτό 

του δηλαδή όταν είναι έτσι σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι και δύσκολο 

να καταλάβει τώρα ο γονιός ότι μπορεί το παιδί να έχει επιθετικότητα 

γιατί φοβάται κάτι. Αυτό είναι δύσκολο. Τότε νομίζω πως χρειάζεται. 

Αφού εξαντλήσει και ο γονιός κάθε μέσο. Γιατί όταν μπορείς να το 

αντιμετωπίσεις μόνος σου, δε χρειάζεται να τρέχεις στον ειδικό με το 

παραμικρό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες. 

Ε: Εγώ; Τα πάντα. Εγώ έχω πιο πολλούς φόβους από τη μικρή και 

φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι. Ας πούμε ότι από τότε που γέννησα 

φοβάμαι μη μου το κλέψουν το παιδί και γενικά με την οικογένεια μην 

πάθουν τίποτα. Αυτά που φοβούνται όλοι φαντάζομαι. Μην πάθει κακό ή 

μην τον κάνουν κακό, τέτοια πράγματα. Ο άνδρας μου μην πάθει τίποτα. 

Λ: Φοβάστε κάτι άλλο που δεν έχει σχέση με την οικογένειά σας; 

Ε: Ναι, φοβάμαι μην καταστρέψουν τον πλανήτη, που θα γίνει έτσι όπως 

πάει. Φοβάμαι μην τελειώσει το νερό. Με έχουν πιάσει τέτοια πράγματα 

που δεν τα σκεφτόμουν πριν. Παγκόσμιο φόβο. Φοβάμαι και τις 

κατσαρίδες. Όχι τόσο τις φοβάμαι, τις σιχαίνομαι πιο πολύ. Αυτό που 

φοβάμαι περισσότερο είναι μη πάθε κανείς τίποτα. Και με εκνευρίζει 

πάρα πολύ και με στεναχωρεί. 
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Λ: Το εκφράζετε; 

Ε: Εννοείς εάν μιλάω; Ναι, βέβαια. 

Λ: Μήπως σχετίζεται αυτό με το φόβο της Ιωάννας για το εάν θα πάθετε 

κάτι εσείς; 

Ε: Όχι, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι να της είχα εκμυστηρευτεί ότι φοβάμαι. 

Λ: Μήπως ακούσει κάτι; 

Ε: Ε, μπορεί. Δεν το κάνω όμως μπροστά της. Και με όλα αυτά που 

ακούμε της λέω συνεχώς πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, πρόσεχε μη σε 

πλησιάσει κανείς, πρόσεχε μη σε πειράξει κανείς. Διάφορα τέτοια. 

Μπορεί να το έχει και αυτή. Φοβάται μη πάθουν κάτι οι γονείς της. Ναι 

μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους άλλους δικούς σας φόβους που να είναι 

κοινοί με της Ιωάννας; 

Ε: Όχι. Η Ιωάννα έχει λιγότερους φόβους αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει 

πολύ με το ότι εγώ είμαι πολύ πιο μεγάλη απ’ αυτή και πάντα όταν 

μεγαλώνεις σε πιάνουν διάφορα πράγματα που δεν φοβόσουν από πριν. 

Λ: Πιστεύεται ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια στο τι φοβούνται; 

Ε: Όχι δε νομίζω. 

Λ: Φοβούνται τα ίδια πράγματα; 

Ε: Δε νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. 
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Συνέντευξη 2 

 

Λ: Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι ο φόβος. Θα μπορούσατε να μου 

περιγράψετε τι είναι ο φόβος για εσάς; 

Ε: Τι είναι ο φόβος; 

Λ: Τι πιστεύετε εσείς; Έναν ορισμό. 

Ε: Μια κατάσταση που προκαλεί άσχημα συναισθήματα και μια 

κατάσταση που μπορεί να προέρχεται από πρόσωπο, ζώο ή πράγμα και 

δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; 

Ε: Πρέπει να έχει μια μικρή διαφορά, αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποια. 

Πρέπει να υπάρχει. Μήπως είναι κάτι παροδικό η φοβία; Ή μόνιμο; Δεν 

ξέρω. 

Λ: Πού χρησιμοποιείται ο όρος φοβία πιο πολύ; Για να σας βοηθήσω 

λίγο. Καθημερινά ποια λέξη χρησιμοποιούμε περισσότερο; 

Ε: Φόβο. Μήπως η φοβία είναι μια μόνιμη κατάσταση; Ως επί τω 

πλείστον χρησιμοποιείται ο όρος φόβος. Ο όρος φοβία δεν χρησιμοποι-

είται και τόσο. Είναι μια μόνιμη κατάσταση. Ένας μόνιμος φόβος η 

φοβία. Ο φόβος μπορεί να είναι και κάτι περιστασιακό, της στιγμής. Η 

φοβία φαντάζομαι ότι είναι ένας μόνιμος φόβος που καταδυναστεύει το 

άτομο. Κατάλαβες; 

Λ: Πώς νομίζετε ότι δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Από τι εξαρτάται; 

Λ: Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος θα δημιουργήσει το φόβο του για τα 

σκυλιά; 
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Ε: Μπορεί καμιά φορά αυτοί οι φόβοι να είναι και εκ γενετής. Να 

υπάρχουν κάποιες φοβίες. Οπότε είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. 

Αλλά μπορεί να προκληθεί και από ένα τυχαίο περιστατικό. Π.χ. το 

σκυλί που είπες μπορεί να δέχτηκε κάποιος μια επίθεση από ένα σκύλο 

και από τότε να σου προκληθεί μια φοβία. Κατάλαβες; Ένας μόνιμος 

φόβος. Ή μπορεί να της δημιουργήσουνε φοβία οι συμμαθητές της. 

Λ: Πώς θα γίνει αυτό; 

Ε: Εξιστορώντας κάποιο περιστατικό με ατύχημα ή υπάρχουν κάποια 

παιδιά τα οποία φοβίζουν επίτηδες τα άλλα παιδιά. Υπήρχαν τέτοια 

παιδιά στα σχολεία. Αλλά είναι μετά θέμα χαρακτήρα του παιδιού που 

δέχεται αυτές… αυτά τα σχόλια κατά πόσο θα του δημιουργήσουν 

μόνιμη φοβία ή όχι. Οπότε μετά πάμε σε άλλα θέματα. Θέματα 

οικογένειας. 

Λ: Πιστεύετε πως επηρεάζει η οικογένεια; 

Ε: Και βέβαια επηρεάζει. Όταν υπάρχει μια μαμά που λέει στο παιδάκι, 

μη πας μέσα γιατί είναι ο μπαμπούλας που αυτό είναι πολύ συχνό, δε 

θα του προκαλεί φόβο; Και βέβαια επηρεάζει. Και το μορφωτικό επίπεδο 

της οικογένειας και όλα. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών 8-10 ετών; 

Ε: Τους ξένους φοβούνται. Άγνωστα πρόσωπα. Τα ζώα. Το να βρεθούν 

κάπου μοναχά τους. Τα ασανσέρ. Αλλά ως επί τω πλείστων τους αγνώ-

στους. Άγνωστα πρόσωπα και άγνωστους χώρους. Αυτά. 

Λ: Πιστεύεται ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιο φόβο;  

Ε: Όχι. Α, και το σκοτάδι φοβούνται τα παιδιά. Να μείνουν μοναχά τους. 

Στο σπίτι. Με το να κλείσεις το φως. Φοβούνται το σκοτάδι. Δηλαδή εάν 
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θέλεις να τους ιεραρχήσω είναι σκοτάδι, μόνος στο σπίτι, άγνωστος 

κόσμος, άγνωστος χώρος και ζώα. Αυτά τα βάζω τελευταία. 

Λ: Την ερώτηση που σας έκανα προηγουμένως. Το παιδί σας δεν 

αντιμετωπίζει κανένα φόβο; Τίποτα; 

Ε: Εντάξει, όλα τα παιδιά φοβούνται. Έχει φόβους αλλά όχι φοβίες. 

Εντάξει φοβάται μέσα σε φυσιολογικά πλαίσια. 

Λ: Δηλαδή τι φοβάται; 

Ε: Ε, δεν είναι και φυσιολογικό να μη φοβάται και ένα παιδί. Τι 

φοβάται; Το να πάει μοναχή της κάπου. Άμα είναι ειδικά νύχτα. Το να 

βρεθεί μοναχή της νύχτας στο σπίτι. Τους αγνώστους. Κυρίως το σκοτάδι 

αλλά και όλα τα άλλα. Φυσιολογικοί φόβοι. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε πως έχει αυτούς τους φόβους; 

Ε: Τη βλέπω, δεν αντιδρά; Αντιδρά κάποιες φορές. Χθες βράδυ για 

παράδειγμα της λέω πήγαινε να πάρεις την αδερφή από τα αγγλικά και 

μου λέει είναι νύχτα και φοβάμαι μαμά. Το απόλυτα φυσιολογικό. 

Λ: Το εκφράζει δηλαδή; 

Ε: Ναι, ε βέβαια. Ή άμα της κλείσω το φως στο δωμάτιο θα μου πει. 

Μαμά φοβάμαι. Άναψέ μου το φως στο διάδρομο τουλάχιστον. 

Κατάλαβες; Τα ζώα πάντως δεν τα φοβάται. 

Λ: Ποιες είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

Ε: Διαμαρτύρεται ή αρνείται να κάνει έτσι. Δηλαδή όταν είναι σκοτεινά 

θα φωνάξει μαμά δεν μπορώ, φοβάμαι. Άμα μείνει μοναχή της 

φαντάζομαι, που δεν την έχω αφήσει ποτέ μοναχή της θα βάλει τα 

κλάματα. Αλλά δεν την έχω αφήσει ποτέ να σου πω. Δηλαδή εάν για 

παράδειγμα γίνει διακοπή ρεύματος και είναι μοναχή της στο σπίτι 
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σίγουρα θα βάλει τα κλάματα και θα αρχίσει να κλαίει και να φωνάζει. 

Κατάλαβες; Ή θα πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της στο κινητό. Άμα κάτι 

τη φοβίζει παίρνει τηλέφωνο. Άμα καμιά φορά λείπουμε και εμείς 

μπορεί να χτυπήσει η πόρτα και να πάρει τον πατέρα της να του πει. 

Ξέρεις χτύπησε η πόρτα, να ανοίξω ή όχι; Ειδοποιεί. Γιατί εγώ δεν έχω 

κινητό, οπότε εμένα δεν με παίρνει, παίρνει στον μπαμπά κατευθείαν. 

Λ: Δεν έχει έρθει σε επαφή ποτέ με κάποιο φόβο της και ας μην είναι 

έντονος. Π.χ. να έρθει σπίτι και να μη βρει κανέναν ή να έρθει σε επαφή 

με έναν άγνωστο, να της μιλήσει ένας άγνωστος και να φοβηθεί λίγο. 

Εκεί πώς θα αντιδράσει; 

Ε: Φεύγει, ναι. Της έχει τύχει αυτό. Αλλά εγώ της έχω μάθει ότι πρέπει 

να φεύγει. Δεν θα μιλήσει σε άγνωστο. Της έχει τύχει μια φορά και 

έφυγε. Βέβαια, αυτό τη φόβισε. Στο δρόμο δηλαδή από το σχολείο. Της 

λέω καλά το έκανες και έφυγες. Φοβάται όμως. Αλλά φοβίες δεν έχει. 

Φόβους φυσιολογικούς που πρέπει να έχουνε οι πάντες έχει. Φοβίες όχι. 

Λ: Πού νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Είναι οι φόβοι της φύσης. Ο καθένας γεννιέται με κάποιους φόβους 

μέσα του. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω. Αλλά κάποιες φορές ίσως να 

επιδεινώνονται από το περιβάλλον. Όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε 

σχολικό, οικογενειακό, φιλικό. Γενικά ο περίγυρος. 

Λ: Δηλαδή μου αναφέρατε το σκοτάδι, ότι φοβάται να μείνει μόνη της 

στο σπίτι, τους αγνώστους. 

Ε: Ειδικά τη νύχτα. Τη μέρα μένει. 

Λ: Δηλαδή και τα τρία εμφανίστηκαν ξαφνικά ή συνέβη κάτι το οποίο 

συντέλεσε ώστε να ξεκινήσει να φοβάται; 
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Ε: Ειδικά για το σκοτάδι πιστεύω ότι είναι εκ φύσεως αυτός ο φόβος. 

Τόσο όσον αφορά τους αγνώστους ίσως να καλλιεργήθηκε από εμάς τους 

μεγάλους γιατί ξέρεις πρέπει να προσέχεις, δε μιλάμε σε άγνωστους, δεν 

παίρνουμε τίποτα από άγνωστους και τέτοια. Ίσως όσον αφορά τους 

άλλους να καλλιεργείται από εμάς. Όσον αφορά το σκοτάδι πιστεύω ότι 

είναι εκ φύσεως. Νομίζω. Δεν ξέρω και οι θεωρίες σας τι λένε. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής, θυμάστε, η Δέσποινα να παρουσίασε 

κάποιους φόβους; 

Ε: Όταν ήταν μωρό φοβόταν τους ξένους και σφιγγόταν στην αγκαλιά μου 

γιατί ένιωθε ασφάλεια. Οπότε είναι εκ φύσεως. Το εμφανίζουν όλα τα  

βρέφη. 

Λ: Πριν φθάσει σ’ αυτήν την ηλικία. Στα 4-5 έτη ζωής είχε κάποιο 

διαφορετικό φόβο; 

Ε: Δεν είχε φόβο για τους άλλους. Το σκοτάδι το φοβότανε και ακόμα το 

φοβάται. Εδώ το φοβάμαι εγώ. 

Λ: Εσείς ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Το να του μιλήσεις, να του πεις κάποια πράγματα. Σε συγκεκριμένο 

φόβο μου λες; 

Λ: Π.χ. Πείτε ότι φοβάται κάποιος ένα σκυλί. Πώς πιστεύεται ότι μπορεί 

να αντιμετωπίσει το φόβο του; 

Ε: Να του μιλήσεις και να του πεις πως δεν πρέπει να φοβάται και τα 

σχετικά. Μετά έρχεται σε επαφή με ένα σκύλο και έτσι μπορεί να 

ξεπεράσει το φόβο του, για να καταλάβει δηλαδή πως δεν είναι όλα τα 
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σκυλάκια επικίνδυνα, πως κάποιες φορές είναι επικίνδυνα και πρέπει να 

προσέχει. Το να έρθει δηλαδή σε επαφή με το ίδιο το ζώο. 

Λ: Με τον ίδιο το φόβο. Για το σκοτάδι θα μπορούσε να γίνει αυτό; 

Ε: Στο σκοτάδι θα μπορούσε να γίνει. Με ποιο τρόπο; Να είναι η μαμά 

δίπλα και αγκαλίτσα για να δει ότι δεν υπάρχει κάποιος φόβος. Είναι 

σκοτεινά βέβαια αλλά δεν υπάρχει κανένας φόβος. Δεν ήρθε τίποτα. Δεν 

προέκυψε τίποτα το άσχημο. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι φόβοι του παιδιού έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά του, σχολική, κοινωνική, προσωπική; 

Ε: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ε, μετά καταντάει αρρωστη-

μένη κατάσταση. 

Λ: Αυτός ο φόβος για τους ξένους επηρεάζει; Δηλαδή, θα φοβηθεί να βγει 

βράδυ έξω μόνη της; 

Ε: Ε, βέβαια. Σ’ αυτήν την ηλικία. Βέβαια. Και πιστεύω και πιο μεγάλη 

όταν θα ’ναι θα φοβάται. 

Λ: Εσείς πότε πιστεύεται ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Όταν οι καταστάσεις είναι ακραίες και δημιουργούν προβλήματα. 

Λ: Δηλαδή; 

Ε: Όταν οι φόβοι γίνονται φοβίες. Μια κατάσταση αρρωστημένη που 

προκαλεί… τι να σου πω τώρα… που του δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή 

του. Όταν διαταράσσεται ο ψυχικός του κόσμος. Όταν δηλαδή, να είναι 

υστερική κατάσταση. Τότε χρειάζεται παρέμβαση αλλά από το 

κατάλληλο άτομο βέβαια. 

Λ: Εσείς τι θα κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιμετωπίσει 

κάποιο φόβο; 
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Ε: Αυτά που σου είπα προηγουμένως. Να της μιλήσω. Ότι δεν πρόκειται 

να συμβεί κάτι το άσχημο. 

Λ: Πιστεύετε πως έχει αποτέλεσμα η συζήτηση; 

Ε: Όχι τόσο, όσο το να κάτσεις δίπλα της. Να ζήσετε μαζί την κατάσταση 

και να δει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Ναι, τους φόβους που έχουν και οι υπόλοιποι. Αλλά έχω ως επί το 

πλείστων κλειστοφοβία. Φοβάμαι τους κλειστούς χώρους και το σκοτάδι. 

Αυτό που μου έχει γίνει έμμονη ιδέα είναι οι σεισμοί επειδή ίσως έχει να 

κάνει και με την κλειστοφοβία, με τη σκέψη ότι άμα τώρα κλειστούμε σε 

ένα σπίτι και πως θα αντέξω. Το βασικό όμως είναι η κλειστοφοβία. Η 

σκέψη ότι μπορεί να κλειστώ στο ασανσέρ με αναστατώνει. 

Λ: Κάτι άλλο; 

Ε: Ε και το θάνατο. Και το θάνατο που τον φοβούνται όλοι. Κυρίως 

θάνατο κοντινού προσώπου. Αυτά. 

Λ: Πιστεύετε πως οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά; 

Ε: Ναι, και αυτό επηρεάζει. Μια φορά κλείστηκα στο ασανσέρ νύχτα και 

άρχιζα και φώναζα. Και με άκουσε από πάνω η μικρή. Οπότε αυτό δεν 

της προκαλεί φόβο; Οπότε εάν κλειστεί και η ίδια στο ασανσέρ θα 

αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τη κατάσταση. 

Λ: Τώρα φοβάται να μπει στο ασανσέρ; 

Ε: Νύχτα μόνη της; Καταρχήν δεν την αφήνω να μπει μόνη της. Δεν 

επιτρέπεται. Αλλά ούτε και αυτή θέλει γιατί της έχω πει ότι είναι 
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επικίνδυνο. Οπότε δεν μπαίνει. Αλλά νομίζω ότι νύχτα ούτε αργότερα θα 

θέλει να μπαίνει μοναχή της. Είχε ζήσει μια τέτοια κατάσταση που είχε 

γίνει διακοπή, είχε άσχημο καιρό και έγινε διακοπή ρεύματος. Εγώ 

βρέθηκα στο ασανσέρ και άρχισα και φώναζα γιατί ήμουνα μοναχή 

μέσα. Σκοτάδι μέσα στο ασανσέρ. Να φοβάμαι και το σκοτάδι, να έχω 

και κλειστοφοβία. Αυτή την κατάσταση την έχει ζήσει και σίγουρα 

επηρεάζεται. 

Λ: Πιστεύετε πως υπάρχουν διαφορές στους φόβους ανάμεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια; 

Ε: Δεν νομίζω. Απλώς μεγαλώνουμε τα αγόρια με την ιδέα ότι εσύ δεν 

πρέπει να φοβάσαι γιατί είσαι άνδρας. Εσύ είσαι αγόρι και δεν πρέπει να 

φοβάσαι. Οπότε κάποιους φόβους μπορεί να μην τους εκδηλώνουν γιατί 

ο ρόλος τους είναι διαφορετικός από τα κορίτσια και οφείλουν να μην 

δείχνουν τους φόβους που έχουνε. Αλλά νομίζω ότι έχουν τους ίδιους 

φόβους. Τουλάχιστον σ’ αυτήν την ηλικία. 
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Συνέντευξη 3 

 

Λ: Τι είναι φόβος; Με λίγα λόγια θα μπορούσες να μου περιγράψεις τι 

είναι ο φόβος; 

Ε: Η άρνηση να αντιμετωπίσω κάτι. Σαν άρνηση. Αυτό θεωρώ εγώ. Ότι 

είναι άρνηση. Ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Ένα δυνατό συναίσθημα. Και 

για μένα ίσως το χειρότερο απ’ όλα. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Η φοβία νομίζω πως είναι ένας μόνιμος φόβος για κάτι. Σαν ένταση 

στο συναίσθημα, νομίζω πως είναι πιο δυνατό. Η φοβία από το φόβο. Ότι 

το βιώνει ένα άτομο. Πιο δυνατά, πιο πολύ. Ο φόβος είναι κάτι στιγμιαίο. 

Κάτι ας πούμε με φοβίζει. Δεν υπάρχει στο μυαλό μου συνέχεια. Απλά 

όταν βρεθώ αντιμέτωπος με κάτι, με αυτή την κατάσταση, μου 

προκαλείται αυτό το συναίσθημα. Η φοβία νομίζω πως υπάρχει μονίμως 

μέσα μας. Και με κάθε ευκαιρία εκδηλώνεται η παρουσία της. Αυτό 

νομίζω εγώ. 

Λ: Πώς νομίζετε ότι δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Νομίζω ή από κάτι καταστάσεις που θα ζήσουμε, ή τις φοβίες τις 

καλλιεργεί κάποιος άλλος σε εμάς. 

Λ: Δηλαδή; 

Ε: Δηλαδή, εάν εγώ σαν μαμά φοβάμαι κάτι, αυτό το φόβο θα το περάσω 

και στα παιδιά μου γιατί θα με βλέπει το παιδί ότι φοβάμαι να 

αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα; 

Λ: Φυσικά. 
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Ε: Για την αδερφή μου θα σου πω. Η μητέρα μου φοβάται υπερβολικά 

τα σκυλιά. Δεν είχαμε ποτέ σκύλο στο σπίτι. Πάντα όταν μιλούσαμε… 

από πολύ μικρές ακούγαμε τη μαμά μας να λέει τούτο, εκείνο για τα 

σκυλιά. Η αδερφή μου δε μπορεί να βρεθεί καν στον ίδιο χώρο με 

σκύλο. Αυτό το είχα και ‘γω μέχρι την ηλικία των 17 χρονών που έφυγα 

από το σπίτι τέλος πάντων, πήγα στη γιαγιά μου για να τελειώσω το 

σχολείο και η γιαγιά είχε σκύλο. Αναγκάστηκα λοιπόν, να συμβιώσω με 

ένα σκύλο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην αρχή. Κάθε φορά που με 

πλησίαζε μου φαινόταν ότι θα πάνω ανακοπή, ότι θα πεθάνω. Τελικά τον 

αγάπησα πάρα πολύ. Αντιμετώπισα, ήρθα αντιμέτωπη με αυτό που με 

φόβιζε και το ξεπέρασα. Και αυτό το φόβο μας για τα σκυλιά, αυτό το 

έχουμε από τη μαμά μας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δηλαδή, ποτέ δεν 

είχαμε δεχτεί επίθεση από σκυλί, δεν είχαμε σκυλί στο σπίτι για να 

έχουμε ας πούμε μια εικόνα αρνητική. Ήταν καθαρά, μας το είχε 

περάσει αυτό η μητέρα μου. 

Λ: Τι νομίζετε ότι φοβούνται τα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών; Τι νομίζετε ότι 

φοβούνται αυτά τα παιδιά; 

Ε: Γενικά; 

Λ: Ναι. 

Ε: Το σκοτάδι. Τους ξένους, ξενοφοβία και αυτό νομίζω ότι από εμάς 

τους μεγάλους νομίζω ότι έχει καλλιεργηθεί. Τι άλλο; Την αποτυχία στο 

σχολείο. Μερικά παιδιά. Δεν νομίζω τόσο τα φυσικά φαινόμενα. Τα 

παιδιά είναι πιο θαρραλέα στην αντιμετώπιση φωτιάς, σεισμός και τέτοια. 

Νομίζω αυτά τα δύο. 

Λ: Τους ξένους και το σκοτάδι; 
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Ε: Ναι. 

Λ: Νομίζετε πως το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Τη συγκεκριμένη στιγμή; 

Λ: Ναι. 

Ε: Προσπάθησα να βρω τι ήταν αυτό που τη φόβιζε. Νομίζω ότι το 

βρήκα. Την είχε επηρεάσει πολύ ο χαμός του πατέρα μου. Πρόσφατα 

αρρώστησε ο πεθερός μου και μάλλον είμαστε σε πολύ δύσκολη 

κατάσταση. Επειδή θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο η Έφη δεν 

στεναχωριότανε επειδή έχασε τον παππού της τόσο. Στεναχωριόταν για 

’μένα. Επειδή έβλεπε ότι εγώ δεν είμαι καλά. Όταν λοιπόν συνέβη το 

περιστατικό με τον πεθερό μου, φοβήθηκε ότι κάτι θα πάθει ο πατέρας 

της, και το αντιμετωπίσαμε έτσι κάπως δύσκολα. Είχε κάποιες 

εκδηλώσεις. Έβγαζε φοβίες με το μπαμπά. Δε κοιμόταν τα βράδια, 

φοβόταν να κοιμηθεί μόνη της. Έχει περάσει μια τέτοια κατάσταση. 

Λ: Οπότε πως θα το συνόψιζες όλο αυτό; 

Ε: Φοβόταν την απώλεια, την απώλεια προσώπου. Επειδή είδε πόσο 

πολύ στεναχωρήθηκα εγώ που έχασα τον πατέρα μου δεν ήθελε να μπει 

στη ίδια κατάσταση. Να χάσει και αυτή το δικό της. 

Λ: Αυτός ο φόβος γενικεύτηκε, δηλαδή επηρέασε και αλλού ή έμεινε 

μόνο στην απώλεια; 

Ε: Θέλω να πιστεύω ότι έμεινε εκεί. Επειδή το συζητήσαμε πάρα μα 

πάρα πολύ και με εμένα και με τον μπαμπά της το συζήτησε και έμεινε 

εκεί. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον. 

Λ: Επειδή μου είπες ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. 
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Ε: Ναι, αυτό το αντιμετωπίσαμε με ένα πρακτικό τρόπο. Ενώ καθένα από 

τα κορίτσια έχει το δικό της δωμάτιο συμφωνήσαμε με την Κλεοπάτρα 

και κοιμόντουσαν πλέον μαζί. Στο ίδιο δωμάτιο. Αλλάξαμε δηλαδή 

δωμάτιο. Έχει την αδελφή της δίπλα. Αισθάνεται σιγουριά. Δεν έχω 

τίποτα άλλο να πω. 

Λ: Δηλαδή φοβότανε να κοιμηθεί μόνη της στο σκοτάδι. 

Ε: Ναι. 

Λ: Είναι δύο διαφορετικά αυτά; 

Ε: Ναι, ίσως. Δεν μπόρεσα να εξηγήσω τι ακριβώς ήτανε; 

Λ: Συνέβαινε την ίδια χρονική περίοδο; 

Ε: Ναι, είχε περάσει και ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό που σου λέω το 

περιστατικό έγινε το καλοκαίρι. Είχε προηγηθεί ένας χειμώνας που 

είχαμε παρόμοια περιστατικά. Και στο σχολείο δηλαδή. Τότε θεωρούσα 

ότι πιεζότανε στο σχολείο πολύ. Και προσπαθούσα να δω τι συμβαίνει. 

Λένε ότι οι μαμάδες εκπαιδευτικοί είναι πολύ καταπιεστικές. Νομίζω πως 

ναι. Έχουνε δίκιο. Στο σχολείο η δασκάλα της ήτανε μια δεύτερη μαμά. 

Επειδή είχε γυρίσει και μου είπε κάποια στιγμή ότι δεν σας αντέχω εσάς 

τις δύο. Έχω μία μαμά στο σπίτι και μία στο σχολείο. Είχε περάσει έτσι 

ένα χειμώνα που είχε πιεστεί με το σχολείο. Το είχαμε συζητήσει και μου 

είπε ότι έτσι όπως δεν θέλω να απογοητεύσω εσένα, δηλαδή θέλω να 

είμαι εντάξει σε όλα, έτσι θέλω να είμαι εντάξει στη δασκάλα μου. 

Πιεζότανε λοιπόν να είναι η καλύτερη και στο σπίτι και καλό παιδί και 

καλή μαθήτρια. Και της έμεινε όλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να 

κοιμηθεί το βράδυ, έκλαιγε, ξύπναγε μέσα στη νύχτα. Αυτό το χειμώνα. 

Το καλοκαίρι συνέβη αυτό το περιστατικό που σου λέω με τον παππού 
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και συνεχίστηκε η ίδια αντίδραση. Αυτό που σου λέω να κλαίει τα 

βράδια. Αλλά σε ποιο έντονο βαθμό. Δεν ξέρω να σου πω αν το ένα έφερε 

το άλλο.  Ή ήταν δύο μεμονωμένα περιστατικά που απλά επιδεινωνόταν 

με τον ίδιο τρόπο. Με τις αϋπνίες και το κλάμα τη νύχτα. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε ως γονέας ότι φοβάται αυτά τα πράγματα; 

Ε: Καταρχήν δεν αφήνω τίποτα μα τίποτε να περάσει απαρατήρητο όσον 

αφορά τα παιδιά. Κάθε φορά που θα γυρίσει από το σχολείο, από την 

έκφραση του προσώπου της θα καταλάβω εάν πέρασε καλή μέρα ή όχι. 

Τις έχω και τις δύο σε διαρκή παρακολούθηση. Ξέρω πολύ καλά τις 

αντιδράσεις τους. Από τον τρόπο που θα μου μιλήσουνε, από τις 

εκφράσεις τους. Το κατάλαβα επειδή τις παρατηρώ συνέχεια. Γι’ αυτό. 

Όταν κάτι δεν πάει καλά, το βλέπω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Με τον 

τρόπο που έχουν οι μανούλες. 

Λ: Εκτός από τους δύο φόβους που μου αναφέρατε, δηλαδή το σκοτάδι 

και το φόβο της απώλειας, υπάρχει κάτι άλλο; 

Ε: Όχι δε νομίζω. Μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει τίποτα άλλο. Κάτι 

δηλαδή που να είναι αξιοσημείωτο. Δε νομίζω. Ζώα όχι. Φυσικό 

φαινόμενο δηλαδή έτσι να έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο φόβο απέναντι σε 

φωτιά ή σε σεισμό όχι. Η μεγάλη μου η κόρη ναι.  Με τους σεισμούς 

γιατί έχει περάσει παρόμοια κατάσταση. Ήμασταν στην Αθήνα στο 

τελευταίο μεγάλο σεισμό. Οπότε έχει εκδηλώσει κάποιο φόβο. 

Λ: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

Ε: Πανικοβάλλεται. Της μιλά και είναι σαν να μην σε ακούει. Κλάμα. 

Αυτό. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 
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Ε: Ηλικία; 

Λ: Ναι. 

Ε: Γύρω στα 9. 

Λ: Και οι δύο φόβοι; 

Ε: Ναι. 

Λ: Μου φαίνεται λίγο παράξενο γιατί ο φόβος του σκοταδιού 

εμφανίστηκε γύρω στα 9. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τα παιδιά που 

φοβούνται το σκοτάδι, το φοβούνται από τα 3, 4 έτη. 

Ε: Σε πληροφορώ ότι η Έφη ήταν ένα παιδί που εγώ θα το χαρακτήριζα 

ατρόμητο. Όταν ήταν μικρή τουλάχιστον. Δεν έχει εκδηλώσει ποτέ κάτι. 

Να τη φοβίζει ιδιαίτερα κάτι. Ούτε με τα ζώα. Και από πολύ μικρή 

κοιμόταν μόνη της στο δωμάτιο. Χωρίς κανενός την παρουσία. Από μωρό 

την έβαζα στη κούνια και κοιμότανε. Μεγάλωσε έτσι. Με ζώα και με 

ξένους ήταν πολύ κοινωνική. Τίποτα. Και ειλικρινά έτσι προβληματί-

στηκα και εντυπωσιάστηκα και εγώ πως η Έφη που εμείς την είχαμε για 

τη γενναία της οικογένειας, ξαφνικά είπε «εγώ δεν μπορώ να κοιμάμαι 

μόνη μου, φοβάμαι». Και μάλιστα και εμένα και τον άνδρα μου μας 

παραξένεψε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είμαι ειδική. 

Λ: Ίσως έχει σχέση και με τον πεθερό σου. 

Ε: Μπορεί. Πριν τρία χρόνια έλειπα. Ήμουν διορισμένη στα Χανιά. Σ’ 

ένα χωριό των Χανίων. Όλη την εβδομάδα έλειπα. Έμενα εκεί. 

Ερχόμουνα σαββατοκύριακο. Η Έφη κοιμόταν μόνη της στο δωμάτιο της 

εκείνο το διάστημα. Που θα μπορούσε κάλλιστα να πει ότι επειδή λείπει 

η μαμά νιώθω ανασφάλεια. Όχι. Αυτό ξεκίνησε αφού γύρισα εγώ. Αφού 

πολλές φορές σκέφτομαι μήπως εγώ την πίεσα σε κάτι, τη στρέσαρα. Το 
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‘χω σκεφτεί πολλές φορές αυτό το πράγμα. Μήπως εγώ την πίεσα κάπου 

και της έβγαινε η ένταση. Το βράδυ ας πούμε που χαλάρωνε της έβγαινε 

η ένταση όλης της ημέρας. 

Λ: Είχε και πολύ άγχος δηλαδή; 

Ε: Ναι, έλεγε για παράδειγμα η καρδιά μου χτυπάει πολύ δυνατά, δεν 

μπορώ να κοιμηθώ, τι θα γίνει εάν εγώ δεν κοιμηθώ, δεν θα έχω όρεξη 

να ξυπνήσω αύριο για το σχολείο. Είχε και τέτοιες εκδηλώσεις. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής, δηλαδή από τότε που γεννήθηκε, 

θυμόμαστε να παρουσίασε κάποιους φόβους; 

Ε: Όχι. Τίποτα. Ούτε με ζώα. Ούτε με ξένους. Τίποτα. Γι’ αυτό σου είπα 

ότι και αργότερα όταν άρχισε να εκδηλώνει και αυτό το φόβο με το 

σκοτάδι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Καθόλου, τίποτα. Δεν ξέρω 

αν αυτό είναι φυσιολογικό. Γιατί συνήθως τα παιδάκια έχουνε κάποιους 

φόβους, κάποιους ενδοιασμούς. Αυτή όχι. Να σκεφτείς ότι ένα καλοκαίρι 

υπήρχε μια μέλισσα πάνω στο χωριό. Τις έπιανε τις μέλισσες. Κυνηγάνε 

τα σκυλιά. Είχε αγκαλιάσει σκυλί, το είχε φιλήσει. Δεν θυμάμαι κάτι. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Να το εκλογικεύσεις. Να εκλογικεύσεις την κατάσταση, να 

προσπαθήσεις να το εξηγήσεις όσο μπορείς πιο λογικά. Τουλάχιστον εγώ 

αυτό προσπάθησα να κάνω με την Έφη. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει; Με 

φοβίζει αυτό. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή προσπάθησα 

να της το εξηγήσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν αντιμετώπισα την 

κατάσταση σαν προβληματική, δηλαδή δεν άφησα να περάσει «ξέρεις 

έχεις πρόβλημα» ότι έχεις κάποιο πρόβλημα που προσπαθώ να στο 
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λύσω. Δεν την άφησα δηλαδή να αισθανθεί ότι αυτό που κάνω είναι ένα 

πρόβλημα, ότι αχ τι έχω πάθει. Της είπα ότι όλα τα παιδάκια το 

αντιμετωπίζουν αυτό κάποια στιγμή. Της το έφερα δηλαδή ότι είναι κάτι 

πολύ φυσιολογικό και προσπαθώ να σε βοηθήσω να το ξεπεράσεις, με 

όποιο τρόπο γίνεται. Θέλω να μου μιλάς, δε πειράζει που δε κοιμάσαι, 

έτσι δηλαδή με συζήτηση. 

Λ: Κάτι άλλο; 

Ε: Κάτι άλλο. Πρακτικούς τρόπους μετά. Να αφήνουμε το φωτάκι να 

ανάβει. Έμεινε ο μπαμπάς της εδώ στο σαλόνι με ανοιχτή την τηλεόραση 

ώστε όση ώρα αυτή προσπαθούσε να κοιμηθεί, ώστε να ακούει ότι ο 

μπαμπάς είναι ακόμα ξύπνιος, αν χρειαστώ κάτι είναι κάποιος μεγάλος 

εκεί, ότι μπορεί να βοηθήσει. Αυτό. 

Λ: Δηλαδή εάν ένα παιδί φοβόταν τα σκυλιά, ποιος θα ήταν ο καλύτερος 

τρόπος να το αντιμετωπίσει; 

Ε: Να του πάρεις ένα σκυλάκι. Δηλαδή, έτσι το έζησα εγώ στην 

περίπτωσή μου. Μπορεί σε άλλον να μη πιάσει. Αν δηλαδή φοβόταν τα 

σκυλιά, ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο μια και πλησιάζουν οι 

γιορτές, μαζί με τους γονείς ότι θέλουμε να σου κάνουμε ένα δώρο και ας 

μην ξεκινούσε με το σκυλάκι, ας ξεκινούσε με ένα άλλο κατοικίδιο, ένα 

πιο ήπιο, ένα παπαγαλάκι ή ένα χρυσόψαρο. Και μετά μαθαίνοντας ότι 

«α, τι ωραία, έχω ένα κατοικίδιο, μήπως να πάρουμε και ένα σκύλο». 

Εγώ έτσι θα το έκανα. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι φόβοι του παιδιού έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά του; 
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Ε: Ίσως να το επηρεάζει ο φόβος, να σκεφτώ τώρα όσον αφορά την Έφη, 

μου είναι πολύ πιο εύκολο να στο πω. Ναι, το χρονικό διάστημα που την 

είχε κυριεύσει αυτό το συναίσθημα, «ότι τα βράδια εγώ δεν μπορώ να 

κοιμηθώ», επηρέαζε την απόδοσή της στο σχολείο. Άρα, θεωρώ ότι 

επηρεάστηκε απ’ αυτό. Όσο αρχίσαμε να της το εκλογικεύουμε και να 

προσπαθούμε να τη χαλαρώσουμε και να την ηρεμήσουμε, τόσο 

ανέβαινε και η αυτοπεποίθησή της. Γι’ αυτό σου είπα προηγουμένως ότι 

προσπαθήσαμε να μην το περάσουμε σαν πρόβλημα γιατί αυτή έτσι το 

έβλεπε «ότι κάτι έπαθα, κάτι έχω, γιατί φοβάμαι», δε μπορούσε ούτε και 

η ίδια να το εξηγήσει. Την έβαζα και έκανε διάφορα. Επηρεάζει λοιπόν ο 

φόβος. 

Λ: Μόνο στο σχολικό παράγοντα την επηρέασε; 

Ε: Την δικιά μου ναι. Μπορεί κάποιο άλλο να το περάσει και στις 

σχέσεις του με τους άλλους. Να σκεφτώ τώρα και την αδερφή μου. Την 

αδερφή μου την έχει επηρεάσει στις σχέσεις με τους άλλους. Με ποιο 

τρόπο; Αυτός ο φόβος που σου είπα για τους σκύλους. Είχε απορρίψει 

φίλους. Έχασε φίλη γι’ αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να πάω σπίτι σου 

γιατί έχεις σκυλί. Αλήθεια. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Και κάπου απομα-

κρύνθηκε. Ακραίο αλλά μπορεί να συμβεί. 

Λ: Εσύ πότε νομίζεις ότι χρειάζεται παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε:  Όταν μια κατάσταση γίνει χρόνια. Δηλαδή, εάν η Έφη εξακολουθούσε 

να έχει αυτό το πρόβλημα, αν περνούσε εξάμηνο και έβλεπα ότι δεν είχε 

βελτιωθεί η κατάσταση θα απευθυνόμουνα σε ένα ειδικό και σου λέω 

εξάμηνο διότι εγώ τουλάχιστον τόσο άντεξα. Να προσπαθώ μόνη μου να 

αντιμετωπίσω την κατάσταση. Μετά πήρα τη γνώμη μιας παιδιάτρου. Της 
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περιέγραψα την κατάσταση και με καθησύχασε αυτή. Έβλεπα και 

βελτίωση, όσο περνούσε ο καιρός τα πράγματα πήγαιναν ακόμα 

καλύτερα, και έτσι δεν απευθύνθηκα σε κάποιον. Αλλά όταν περάσει 

εξάμηνο ή και χρόνος, που το χρόνο το θεωρώ πολύ. Γνώμη μου. Το 

εξάμηνο νομίζω ότι ναι. Αν για έξι μήνες το παιδί σου παρουσιάζει την 

κατάσταση με αμείωτο ρυθμό, νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθείς σε 

ειδικό. Και το λέω αυτό και σαν δασκάλα. Γιατί; Γιατί βλέπουμε 

καταστάσεις στα σχολεία που χρονίζουνε. Δηλαδή, παίρνουμε ένα παιδί 

στην πρώτη δημοτικού, θα δούμε ότι έχει ένα πρόβλημα, απευθυνόμαστε 

στους γονείς, λέμε κοιτάξτε το. Οι γονείς ξέρεις πως το αντιμετωπίζουν ότι 

«αυτή δεν είναι καλά στα μυαλά της», πάει να μου βγάλει το παιδί τρελό. 

Ξέρεις εκεί άμα πεις στο γονιό τη λέξη ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγος. 

Είναι ταμπού λέξη. Νομίζουν ότι το παιδί τους το στιγματίζεις. Και φτάνει 

τρίτη ή τετάρτη δημοτικού πλέον το παιδί έχει χάσει το παιχνίδι. Αυτό 

είναι φοβερό λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς. Να μην παραδέχεσαι 

ότι κάτι τρέχει. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί σας; 

Ε: Πέρα από τη συζήτηση; 

Λ: Ναι. 

Ε: Την έβαλα να ζωγραφίζει. Να ζωγραφίζει τον εαυτό της στο δωμάτιό 

της. Ήθελα να δω πώς το έχει στο μυαλό της. Την έβαζα να μου λέει. Της 

έλεγα μια λέξη να μου λέει ένα χρώμα. Αυτό το έκανα την περίοδο που 

προσπαθούσα να εντοπίσω τι ακριβώς είναι αυτό που την ενοχλεί. Π.χ. 

σχολείο να μου πει ένα χρώμα γι’ αυτή τη λέξη. Φίλους, δασκάλα, μαμά, 

αδελφή. Να βάλει ένα χρώμα. Παίζαμε τέτοια παιχνίδια δηλαδή. Άλλοτε 
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της έλεγα λέξεις να μου πει συναίσθημα. Π.χ. μαμά τι θα έβαζες. Πιο 

πολύ όμως τη ζωγραφική, γιατί της αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζει και 

την παρότρυνα για να το εκτονώσει. Να το βγάλει. 

Λ: Βοήθησε αυτό την Έφη; 

Ε: Ναι. Και τώρα δε θυμάμαι που της έβαλε τις ζωγραφιές από εκείνη 

την περίοδο να στις δείξω. Αλλά να δεις όντως πόσο το έβγαζε. 

Λ: Φαινότανε; 

Ε: Εγώ το έβλεπα. Από τα χρώματα που χρησιμοποιούσε. Όταν ήταν στο 

κρεβάτι της τα χρώματα ήταν όλα μουντά. Σκούρα χρώματα. Εμένα 

τουλάχιστον κάτι μου ‘λεγε αυτό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Τι φοβάμαι; Τη θάλασσα. Το νερό πολύ. Τη θάλασσα, δηλαδή νομίζω 

ότι ο χειρότερος θάνατός μου θα ήταν από πνιγμό. Δεν θέλω ούτε καν να 

το σκεφτώ. Δεν ξέρω να κολυμπάω. Δεν θα μάθω ποτέ γιατί δεν νομίζω να 

ξεπεράσω ποτέ το φόβο μου. Δεν μπορώ να πάω ούτε βόλτα με βάρκα. 

Έχω φοβερό πρόβλημα με το νερό. Με το νερό εννοώ με τη θάλασσα, όχι 

με το νερό το τρεχούμενο. Και μετά το θάνατο του πατέρα μου φοβάμαι 

και το θάνατο, φοβάμαι την απώλεια. Ήμουνα πολύ δεμένη με τον 

μπαμπά μου. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και το πέρασα πολύ δύσκολα 

και νομίζω ότι επηρεάστηκε και η Έφη. Το είδε. Και ίσως της το 

καλλιέργησα. Το πέρασα πολύ δύσκολα. Ήταν και ξαφνικό. Εν τω μεταξύ 

δεν είμαι άνθρωπος που εκδηλώνει τα αισθήματά μου. Δηλαδή, δεν θα 

κάτσω να πω στη φίλη μου ότι δεν είμαι καλά. Τα αρνητικά δε τα βγάζω. 

Φαίνεται στην έκφραση. Και νομίζω ότι η κόρη μου το μάντευε. Δηλαδή, 
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μου έλεγε είσαι άσχημη μαμά με τα μαύρα. Βγάλτα. Δεν μπορώ να σε 

βλέπω. Μη φοράς μαύρα. Φορούσα μαύρα ένα χρόνο. Και φοράω 

ακόμα. Δηλαδή και όταν είμαι στεναχωρημένη διαλέγω μαύρα. Δηλαδή 

τις περιόδους που δεν είμαι καλά, νομίζω ότι η Έφη το παίρνει το 

μήνυμα. 

Λ: Κάτι άλλο; 

Ε: Όχι. 

Λ: Με ποιο τρόπο περνάνε τους φόβους οι γονείς στα παιδιά τους; 

Ε: Δεν υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος. Απλά όταν ζεις δίπλα σε κάποιον, 

υιοθετείς τη συμπεριφορά του. Ένα παιδί μιμείται τους γονείς του. Με 

ποιο τρόπο περνάω αξίες στο παιδί μου. Έτσι. Το μεγαλώνω βάση 

κάποιας θεωρίας δικιάς μου. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Του απαγορεύω 

κάποια πράγματα, θέτω κάποιους κανόνες είναι τρόπος ζωής πιστεύω. 

Έτσι περνάει, ασυναίσθητα. 

Λ: Έχεις παρατηρήσει κάποιους φόβους της Έφης οι οποίοι συγκλίνουν 

με τους δικούς σου; 

Ε: Το φόβο της απώλειας προσώπου. Είναι ακριβώς ίδιος φόβος. Και γι’ 

αυτό λέω πως ίσως τον έχω καλλιεργήσει εγώ. 

Λ: Δε μιλούσες εσύ γι’ αυτό, δηλαδή δεν σε άκουγε να λες αρνητικά 

πράγματα γι’ αυτό ποτέ; 

Ε: Όχι, αλλά νομίζω ότι κάποιες στιγμές όταν συζητούσε με τον άνδρα 

μου, νομίζω ότι λογικά πρέπει να ‘χει ακούσει κάποια πράγματα. Όταν 

συζητάμε δεν έχουμε κλειστές πόρτες. Νομίζω ότι θα ‘χει ακούσει. Αλλά 

μπροστά της ποτέ. Και έκανα μεγάλο χρονικό διάστημα να τις πάω και 

στο χωριό. Οι γονείς μένανε στο χωριό. Ούτε στην κηδεία τις πήγα. Και 
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μετά περάσανε τέσσερις μήνες για να πάμε στο χωριό. Εγώ δεν ήμουνα 

έτοιμη να το αντιμετωπίσω. 

Λ: Πιστεύεις ότι έχουν διαφορές τα αγόρια και τα κορίτσια ως προς τους 

φόβους; 

Ε:  Ναι, γιατί έχει διαφορά ο τρόπος που τα μεγαλώνουν οι μαμάδες. Δεν 

έχω αγόρι, αλλά αν είχα θα μεγάλωνα διαφορετικά ένα αγόρι από ένα 

κορίτσι. Στα αγόρια δεν τους επιτρέπεται να έχουν και φόβους. Από 

μωρά του λένε ότι είσαι άνδρας δε φοβάσε. Λάθος βέβαια για μένα γιατί 

νομίζω ότι εάν ένα αγόρι έχει μια φοβία για κάτι δε θα την εκδηλώσει, θα 

την κρύψει και θα είναι ίσως χειρότερα. Ένα κορίτσι του επιτρέπεται να 

φοβάται κάτι. Και κάποια στιγμή μπορεί να το εκδηλώσει και να 

αντιμετωπισθεί. Τα αγόρια όχι. 
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Συνέντευξη 4 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι είναι ο φόβος 

για εσάς; 

Ε: Για μένα προσωπικά είναι ένα πράγμα το οποίο παγώνω όλη, με κόβει 

κρύος ιδρώτας και δεν μπορώ να κουνηθώ από τη θέση μου. Δηλαδή 

αυτή την αίσθηση έχω για το φόβο. Ή ότι με παρακολουθεί κάποιος ή ότι 

ξαφνικά δεν αισθάνομαι καλά. Δηλαδή έχω ένα ψυχοπλάκωμα. Ο 

τρόμος. Αυτό το ξαφνικό, το έντονο. Αυτό είναι για μένα ο φόβος. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Ναι, νομίζω ότι διαφέρει. Δηλαδή η φοβία είναι κάτι το οποίο έχουμε 

συνέχεια, για κάποια πράγματα, για κάτι που μας κυνηγάει από μικρούς 

ή το αποκτήσαμε κάποια στιγμή μετά από κάποιο σοβαρό γεγονός, όμως 

είναι κάτι στιγμιαίο. Δεν το αισθάνεσαι συνέχεια τον φόβο. Νομίζω ότι 

αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. 

Λ: Πώς δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Τώρα ο φόβος πιστεύω ότι είναι έμφυτος στον άνθρωπο. Δηλαδή 

υπάρχει από καταβολής ανθρώπων. Η φοβία, όπως σου είπα και πριν, 

ίσως είχε κάποιο περιστατικό, κάτι σοβαρό που σε φοβίζει. Δεν μπορώ να 

το διευκρινίσω καλά. Νομίζω ότι ο φόβος πάντα υπήρχε. Από όταν θα 

γεννηθεί ο άνθρωπος υπάρχει η αίσθηση του φόβου. Η φοβία τώρα 

πιστεύω ότι αποκτιέται από κάτι άλλο. 

Λ: Δηλαδή; 

Ε: Μπορεί να μου ‘χει τύχει ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ας πούμε, το 

οποίο μου άφησε έντονα συναισθήματα στα οποία ανατρέχω συνέχεια σ’ 
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αυτά ή ξαφνικά ανεβαίνω κάπου ψηλά και ενώ πριν δεν είχα πρόβλημα 

ξαφνικά αρχίζω και φοβάμαι. Φοβάμαι, το ύψος, για κάποιο αδιευκρί-

νιστο λόγο για μένα. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει αυτό. Δηλαδή εγώ 

μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχα πρόβλημα ούτε με το ύψος, ούτε τίποτα. 

Και είχαμε πάει μια εκδρομή στα Σφακιά στη γέφυρα της Αράδαινας, 

δεν ξέρω αν την ξέρεις, και πήγα να την περάσω. Λοιπόν, την ώρα που 

είχα κάνει δύο βήματα. Ξαφνικά καρφώθηκα εκεί με έκοψε κρύος 

ιδρώτας και δε μπορούσα να κάνω ούτε έτσι ούτε έτσι. Δηλαδή 

αισθανόμουν ότι ήμουν 600 μέτρα πάνω από τη γη και έβλεπα το χάος 

από κάτω. Αυτό ήταν. Από τότε δεν μπορώ. Ανεβαίνω καμία φορά στην 

ταράτσα για να απλώσω τα ρούχα και φοβάμαι να κοιτάξω κάτω στο 

δρόμο. Με έπιασε έτσι ξαφνικά δηλαδή δεν είχα κάποιο επεισόδιο για να 

αποκτήσω την υψοφοβία. 

Λ: Ήταν δηλαδή εκείνο το γεγονός; 

Ε: Ναι εκεί με έπιασε. Δεν ξέρω. Ίσως η αγριάδα της φύσης; Έπαιξε 

ρόλο; Το ότι ήταν ξύλινη η γέφυρα και χτυπούσαν τα τέτοια και υπήρχαν 

και κάποια χωρίσματα που έβλεπες από κάτω. Δεν ξέρω. Από τότε όμως 

είναι τώρα γύρω στα δεκατρία χρόνια που μου ‘χε τύχει αυτό το γεγονός 

δεν μπορώ να αποφύγω. Όταν ανεβαίνω ψηλά φοβάμαι. Δηλαδή δεν 

μπορώ να κοιτάζω κάτω. Ή ακόμα και στις σκάλες όταν πάω για να 

αλλάξω κάποια λάμπα φοβάμαι λίγο που δεν είναι και η απόσταση ας 

πούμε μεγάλη. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών 8-10 ετών; 

Ε: Πρωταρχικά πιστεύω ότι συνεχίζεται ο φόβος που έχουν από μικρά 

για το σκοτάδι. Δηλαδή δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα αυτό το πράγμα. Αυτό 
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είναι σίγουρο. Ή βλέπουν κάποιο κακό όνειρο και θα σηκωθούν εμένα 

προσωπικά θα σηκωθεί να έρθει να με ξυπνήσει «είδα κακό όνειρο, δεν 

μπορώ να κοιμηθώ μόνο μου τώρα». Και ο φόβος των γονιών. Δηλαδή μη 

γυρίσω σπίτι και δε βρω τους γονείς μου, τη μαμά μου, το μπαμπά μου. 

Αυτό. Δηλαδή, αν χάσουν την οικογένειά τους ξαφνικά. 

Λ: Όταν λέτε να χάσουν την οικογένειά τους εννοείται να πάθετε κάτι 

εσείς ή να φύγετε και να τους εγκαταλείψετε; 

Ε: Και τα δύο. Δηλαδή μου το έχουνε εκφράσει και με λόγια. 

Λ: Έχετε πολλά παιδιά; 

Ε: Δύο. 

Λ: Κορίτσια; 

Ε: Όχι. Ένα αγόρι 13 ετών και την κόρη μου. 

Λ: Άλλο τίποτα έχετε στο μυαλό σας; 

Ε: Άλλο δε νομίζω. Ε, και για το σχολείο κάποιες φοβίες, δηλαδή άμα 

είναι αυστηρός ο δάσκαλος. Υπάρχουν κάποιες φοβίες και εκεί αλλά όχι 

κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί δηλαδή να πήγε στο σχολείο, να είναι διαβασμένο 

το παιδί απλώς να μην έχει το θάρρος να συμμετάσχει. Να είναι 

ντροπαλό. Να είναι μαζεμένο ή να φοβάται να σηκώσει το χέρι του για να 

μιλήσει νομίζοντας ότι δεν θα είναι σωστό αυτό που θα πει και θα το 

κοροϊδέψουν τα άλλα παιδιά. Αυτή η φοβία. Κάτι άλλο δε νομίζω. 

Λ: Νομίζετε πως η Μαρία αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Η κόρη μου συγκεκριμένα όχι. Απλώς φοβάται μόνο μην πάθει κάτι η 

μαμά ή ο μπαμπάς της. Τίποτα άλλο. Ούτε σκοτάδι φοβάται. Από μωρό 

που ήταν δηλαδή δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Με το γιο μου είχαμε. Με 

την κόρη όχι. Είναι προχωρημένο παιδί σε πολλά πράγματα. 
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Λ: Πώς το καταλάβατε ότι έχει αυτό το φόβο; 

Ε: Ήρθε μια μέρα από το σχολείο και είχε γίνει ένα ατύχημα πριν δυο 

μέρες, ο μπαμπάς δύο παιδιών, συμμαθητών της, είχε πέσει και είχε 

σκοτωθεί, ήταν εργολάβος. Εντάξει, τα παιδάκια δεν το ξέρανε, και τους 

το είπε η δασκάλα, λείπανε τα δύο παιδάκια, ήταν δύο δίδυμα ένα 

κοριτσάκι και ένα αγοράκι και τους το είπε η δασκάλα των παιδιών μετά 

από δύο μέρες, ότι ξέρετε ο μπαμπάς… και θα πρέπει να κάνουμε έναν 

έρανο από μόνη μας επειδή η οικογένεια είναι φτωχή. Και η κόρη μου 

σοκαρίστηκε. Ήρθε και έκλαιγε στο σπίτι. Τι έχεις Μαρία; Δεν μου είπε 

την πρώτη φορά. Δηλαδή, όταν την ρώτησα την πρώτη φορά μου είπε 

«τίποτα μαμά είμαι κουρασμένη». Αλλά την είδα ότι είχε πέσει πολύ 

ψυχολογικά και φοβήθηκα μήπως έγινε κάτι στο σχολείο. Λέω άσε θα 

την αφήσω λίγο ακόμα μήπως. Και ήρθε μετά ο πατέρας της και του το 

είπα επειδή έχει μια αδυναμία στον μπαμπά της όπως τα κορίτσια 

γενικά. Του λέω προσπάθησε εσύ να δεις μήπως και καταλάβεις κάτι και 

την έπιασε αυτός τώρα και της έλεγε. Και μετά ήρθε σ’ εμένα από μόνη 

της και μου είπε «μαμά αυτό και αυτό έγινε στο σχολείο. Γιατί τώρα αυτά 

τα παιδιά να μην έχουν μπαμπά; Πώς θα μεγαλώσουνε; Πώς θα 

βρίσκουνε τώρα λεφτά να παίρνουν»…. Δηλαδή, τώρα το μυαλό της αυτό 

σκέφτηκε και είπε. Πώς θα τους λείψει ο μπαμπάς του. Και είπε «Αν 

πάθετε και εσείς κάτι; Ο μπαμπάς με το αυτοκίνητο;» Και ήταν ένα 

διάστημα πολύ πεσμένη. Ήταν η μόνη φοβία που μου έδειξε. Ο 

αποχωρισμός των γονιών. 

Λ: Αναφέρετε τρεις φόβους του παιδιού σας. Ο ένας ήταν αυτό που μου 

είπατε πριν. Κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας; 
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Ε: Άλλο φόβο ειδικά για την κόρη μου, όχι. Ααα ναι. Φοβάται τα έντομα, 

όλα τα έντομα. Από τη μύγα μέχρι το κουνούπι. Την κατσαρίδα. Η 

κατσαρίδα ειδικά άπαπα. Μη δούμε κατσαρίδα. Τις μέλισσες, τα πάντα. 

Ότι υπάρχει και είναι έντομο. Τις αράχνες. Τα πάντα. Δεν τα μπορεί 

καθόλου, ούτε να τα βλέπει ούτε να αισθάνεται ότι είναι… Προχθές 

μπήκε μια μύγα και φώναζε μαμά διώξε την μύγα, διώξε τη μύγα, δεν 

μπορώ. Αυτό το πράγμα με τα έντομα. Άλλες φοβίες δεν έχει. 

Λ: Για το σχολείο που είπατε; 

Ε: Και αυτό με το σχολείο. 

Λ: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

Ε: Έτσι μαζεύεται και κλαίει. Είναι λίγο γκρινιάρα αλλά όχι σε σημείο να 

πεις ότι είναι κλαψιάρα και κλαίει με το παραμικρό. Όχι. Όταν φοβηθεί, 

ναι.  Αυτές είναι οι αντιδράσεις της. 

Λ: Πού νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; Ας πάρουμε πρώτα το 

φόβο για τους γονείς. 

Ε: Ναι, αυτό τώρα το αισθάνθηκε όταν έγινε αυτή η ιστορία στο σχολείο 

της. Τότε το παρουσίασε αυτό το πράγμα για τους γονείς. Από ένα άλλο 

περιστατικό έξω από το σπίτι της, έξω από την οικογένειά της. Ίσως 

βέβαια να την επηρέασε αλλά ήταν μικρή, τότε, αλλά ξέρεις καμιά φορά 

τα παιδιά έχουνε μνήμη, που πέθανε ο παππούς της, όταν ήτανε η κόρη 

μου τριών χρονών. Την είχε φοβερή αδυναμία ο παππούς της. Την 

έπαιρνε, την έπαιζε, την έπαιρνε στο χωριό. Και αυτή τον γνώριζε. Μου 

λέει καμία φορά «μαμά προσπαθώ να κλείσω τα μάτια μου να σκεφθώ το 

πώς ήταν ο παππούς». Μου λέει καμία φορά «σαν να το βλέπω» μου λέει. 

Που τριών χρονών πιστεύω είναι λίγο δύσκολο να κρατήσεις μνήμη. Π.χ. 
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ο γιος μου ήταν 6 χρόνια όταν πέθανε ο παππούς του και τον θυμάτε 

κανονικά. Ίσως να έπαιξε και αυτό ρόλο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή τη 

φοβία και ‘γω πιστεύω την απόκτησε από το σχολείο, μέσα από το σπίτι 

όχι. Τώρα με τα έντομα και αυτά από μικρή έτσι ξαφνικά. Είδε μια φορά 

ένα μυρμήγκι, αυτά τα μεγάλα μυρμήγκια που πετάνε στο χωριό και 

ούρλιαζε και φώναζε και δε ξέραμε τι είχε πάνω της. Δεν έβλεπα εγώ. 

Ξέρεις μέχρι να το ανακαλύψω και να το πάρω από πάνω της κόντεψε να 

λιποθυμήσει. 

Λ: Και για το σχολείο; 

Ε: Ε, για το σχολείο πιστεύω ότι θα είδε κάποιο περιστατικό. Θα μάλωσε 

ο δάσκαλος κάποιο παιδί που δεν ήξερε ή τα παιδιά κοροϊδέψανε κάποιο 

παιδί που είπε κάτι λάθος και από εκεί της έμεινε. 

Λ: Πότε πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; Αυτό το περιστατικό 

με τον πατέρα που σκοτώθηκε πότε έγινε; 

Ε: Πέρυσι έγινε. Ναι τώρα πρόσφατα. 

Λ: Και οι φόβοι με τα έντομα; 

Ε: Τρισήμιση χρονών ήταν στα τέσσερα, όταν άρχισε να έχει αυτή την 

απέχθεια για τα έντομα. Από εκείνο το περιστατικό με το μυρμήγκι. Από 

‘κει και πέρα ότι έντομο έβλεπε, είτε μύγα είτε οτιδήποτε… Και τη 

ρώτησα μια μέρα «μα καλά ρε Μαρία πώς κάνεις έτσι;» «Α, τα σιχαίνομαι, 

δεν μπορώ». Δηλαδή δε μου είπε ακριβώς τα φοβάμαι, τα σιχαίνομαι, 

αυτό το πράγμα. Εντάξει τη μέλισσα, ξέρει ότι η μέλισσα έχει κεντρί, 

τσιμπάει. Και την είχε τσιμπήσει ένα καλοκαίρι κιόλας. Όχι μέλισσα, 

σφήκα. Η οποία πρέπει να ήτανε μολυσμένη και της δημιούργησε 

κάποιο πρόβλημα και είχε ένα πρόβλημα στο πόδι της για καμιά 
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εβδομάδα, είχε πρηστεί, κάναμε θεραπεία. Και ίσως αυτό να της έδινε το 

φόβο πιο πολύ για τα έντομα. Να τα φοβάται και πιο πολύ. 

Λ: Και ο φόβος για το σχολείο; 

Ε: Το σχολείο τώρα. Αυτό το περιστατικό με το παιδί, πρέπει να ήταν 

πολύ μικρή. Πρώτη δημοτικού ήτανε. 

Λ: Δηλαδή γύρω στα 6. Από τότε  που ξεκίνησε το σχολείο; 

Ε: Ναι, από τότε που ξεκίνησε το σχολείο. Όμως φέτος μπορώ να σου πω, 

επειδή έχω μιλήσει και με τη δασκάλα της, έχει καινούργια δασκάλα. 

Γιατί η δασκάλα που είχε στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη ήταν παράξενη. 

Ήταν και αυστηρή πολύ στα παιδιά. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι ήταν και η 

κόρη μου έτσι. Φέτος, που η δασκάλα της είναι πάρα πολύ καλή, κάνει 

συζητήσεις με τα παιδιά, κάνει πολύ ωραία το μάθημα, μου είπε τελείως 

αλλά πράγματα για τη Μαρία. Μου είπε ότι είναι πολύ πρόθυμη στην 

αίθουσα, ότι σηκώνει συνέχεια το χέρι της, ότι συμμετέχει. Που δεν 

μιλούσε η κόρη μου στο σχολείο. Δηλαδή, έπρεπε να τη ρωτήσει η 

δασκάλα «Πες μας Μαρία αυτό». Δε σήκωνε το χέρι. Μέσα στην τάξη 

τώρα. Στο διάλειμμα ήτανε άλλη Μαρία. 

Λ: Δηλαδή πιστεύετε ότι η αυστηρότητα της δασκάλας έπαιξε ρόλο; 

Ε: Ναι, φώναζε πολύ η δασκάλα. Πρέπει να χτυπούσε και κάποια 

παιδιά. Μου είχε πει η Μαρία ότι είχε πάρει ένα βιβλίο και χτυπούσε 

ένα παιδί στο κεφάλι με το βιβλίο. Που δεν ήξερε κάτι. Εν τω μεταξύ εγώ 

το διασταύρωσα αυτό αν ήταν αλήθεια και όντως ήταν αλήθεια και 

είχαμε πάει στο διευθυντή. Αυτό είχε γίνει στη δευτέρα δημοτικού. Και 

το είχαμε πει. Και ο διευθυντής μας είχε πει «ε, εντάξει πάνω στα νεύρα 

της». Μα τι μπορεί να του ‘κανε ζημιά του παιδιού. Τι σημασία έχει αυτό. 
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Να κρατάει τα νεύρα της. Εν τω μεταξύ όποτε πηγαίναμε εκεί πέρα ήταν 

πολύ ειρωνική από τη μεριά της προς εμάς. Μετά έφυγε από το σχολείο. 

Πήρε μετάθεση. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής φάνηκε να παρουσιάζει κάποιους 

φόβους; 

Ε: Όχι. Ούτε το σκοτάδι. Κοιμότανε. Την είχα στο δωμάτιό της και από 

μωρό, από νεογέννητο από 8,5 μηνών την έβγαλα από το δικό μας το 

δωμάτιο και την έβαλα στο δωμάτιο το άλλο. Όχι. Ούτε φωτάκια, ούτε 

τίποτα. Καμιά φορά μόνο ξυπνούσε τη νύχτα και ήθελε νερό και φώναζε. 

Έτσι, φόβο να ξυπνήσει και να ‘ναι σκοτάδι. Όχι, τέτοια πράγματα. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Νομίζω με τη συζήτηση, με συμβουλές. Εάν συνεχίζει πολύ έντονα να 

πας σε έναν ειδικό. Όλα βέβαια από το σπίτι μέσα ξεκινάνε. Δηλαδή, 

πρέπει να παίρνουν ενεργό μέρος οι γονείς σε αυτά. Δηλαδή κάτι άμα 

δούνε και συνεχίζεται και είναι επίμονο θα πούνε «έλα μωρέ παιδί είναι, 

θα του περάσει». Εγώ πιστεύω πως αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί 

νομίζω ότι δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα αργότερα. 

Λ: Οπότε πιστεύετε ότι με τη συζήτηση θα περάσει ο φόβος; 

Ε: Άμα του πω κάποια πράγματα και τα καταλάβει… Εντάξει δεν 

περνάει, δεν κόβεται μαχαίρι, αυτό είναι σίγουρο, αυτό θέλει συνέχεια 

συζήτηση. Να το ‘χεις από κοντά το παιδί. Να του εξηγείς κάποια 

πράγματα. Άμα όμως δεις ότι δεν γίνεται τίποτα και συνεχίζεται αυτό το 

πράγμα, πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις τη γνώμη κάποιου ειδικού. 

Δηλαδή, το καλύτερο νομίζω ότι είναι αυτό. 
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Λ: Πιστεύετε ότι οι φόβοι του παιδιού σας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά του; 

Ε: Εμένα δε μου έχει τύχει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το 

επηρεάσει το παιδί. Δηλαδή άμα φοβάται τους κεραυνούς, μπορεί να πει 

«δε θέλω να πάω σχολείο γιατί φοβάμαι». 

Λ: Αυτά που έχει η Μαρία, δηλαδή άμα π.χ. δεν έχει διαβάσει καλά, 

είναι κάποιο έντομο έξω… 

Ε: Λοιπόν, όχι. Θα σου πω κάτι. Εάν δεν έχει διαβάσει καλά έχω 

καταλάβει πως αντιδράει. «Η κοιλιά μου μαμά, πονάει η κοιλιά μου, 

πονάνε τα πόδια μου, δεν μπορώ να πάω σχολείο». Αυτή είναι η άμυνά 

της, απέναντι στο ότι… άμα ξέρει ότι δεν έχει προλάβει να διαβάσει. Αυτό 

γινότανε σου λέω μέχρι πέρυσι. Έχει γίνει αρκετές φορές. 

Λ: Το καταλαβαίνετε αλλά την αφήνετε σπίτι. 

Ε: Όχι, δεν την αφήνω πάντα. Μια μέρα δεν την άφησα. Επέμενα, «όχι 

θα πας στο σχολείο, δεν έχεις τίποτα». Και με πήραν τηλέφωνο από το 

σχολείο. Έκανε εμετό. Ήτανε τόσο πολύ στρεσαρισμένη. Δηλαδή πίστεψε 

πραγματικά ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Ενώ φέτος σας λέω τίποτα τέτοιο. 

Μια χαρά. Σηκώνεται και πρωί -  πρωί μόνη της και ετοιμάζεται μέσα 

στην καλή χαρά. Άλλαξε δασκάλα, είναι καλύτερα. 

Λ: Αν υπάρχει π.χ. ένα έντομο. Έχει τύχει ποτέ να υπάρχει ένα έντομο; 

Ε: Έχει γυρίσει πίσω. Α, το χάλι μας το μεγάλο είναι το καλοκαίρι με τα 

τζιτζίκια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Φέτος καθόμασταν στο μπαλκόνι ε, 

και μαζεύουν τα φώτα τα τζιτζίκια το καλοκαίρι. Και μπαίνει ένα τζιτζίκι 

μέσα στην κουζίνα, πετάγεται μέσα και καθόταν στο τραπέζι. Αν μας 

ακούγανε από πουθενά, θα λέγανε ότι έπαθε κάτι σοβαρό. Φωνές, 
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στριγκλιές. Να προσπαθώ εγώ να πιάσω το τζιτζίκι, αυτό να έχει τρελαθεί 

με τις φωνές και με τα φώτα να μην μπορούμε να το πιάσουμε. Την 

έπιασε υστερία. Λες και… ούτε καν την είχε ακουμπήσει το τζιτζίκι. Και 

μόνο που ήταν στο χώρο της. Στο σχολείο γύρισε πίσω από το δρόμο… 

δεν είχα καταλάβει τι έντομο ήτανε. Κάποιο έντομο, κάτι πέρασε 

πετώντας και μπερδεύτηκε στα μαλλιά της, στα ρούχα της. Κάτι έγινε. 

Λ: Και γύρισε πίσω; 

Ε: Τρομοκρατημένη. Και αναγκάστηκα και την πήγα εγώ μετά στο 

σχολείο. 

Λ: Και είπατε επίσης ότι φοβάται μήπως χάσει εσάς. Γι’ αυτό έχει γίνει 

κάτι σοβαρό; 

Ε: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. 

Λ: Δηλαδή να μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να… 

Ε: Όχι, σε τέτοια πράγματα όχι. Απλά το έχει εκφράσει σαν… 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί σας να 

αντιμετωπίσει κάποιο φόβο; 

Ε: Θα προσπαθήσω να του μιλήσω. Όχι θα προσπαθήσω. Σίγουρα θα του 

μιλήσω. Αλλά όπως σου είπα αν δω και συνεχίζεται αυτό το πράγμα, 

όπως και μου είχε τύχει και με το γιο μου, θα πάω σε ειδικό. 

Λ: Έχει τύχει με το άλλο σας παιδί; 

Ε: Με το σκοτάδι. Είχαμε φοβερό πρόβλημα. Εφιάλτες, πράγματα. Να 

φανταστείτε ήταν 8 χρονών και ερχότανε στο κρεβάτι μου. Δεν κοιμότανε 

χωρίς φωτάκι στο δωμάτιο με τίποτα. Έγινε μια διακοπή ρεύματος. 

Χειμώνας ήτανε, είχε κακοκαιρία και ούρλιαζε. Ξύπνησε, είδε σκοτεινά 

και ούρλιαζε. Και ξέρεις μέσα στον ύπνο σου να ακούσεις τώρα… μέχρι 
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να συνειδητοποιήσεις τι είναι. Και εκεί το πήρα απόφαση. Λέω δεν 

γίνεται. Πρέπει να πάμε κάπου. 

Λ: Τι κάνατε; 

Ε: Πήγαμε σε ειδικό. 

Λ: Ειδικό; 

Ε: Πήγαμε σε ψυχολόγο. Ψυχολόγοι για παιδιά. Η αδελφή μου έχει 

σπουδάσει ψυχολογία. Είναι γιατρός και έχει πάρει διδακτορικό στην 

ψυχολογία στην Αμερική. Και αυτή μου είπε, να πας σε ένα ειδικό να 

δούμε, να του κάνει κάποιο τεστ, να δούμε μήπως και υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα. Και πήγαμε στο Ηράκλειο γιατί εδώ δεν έχει. Και τελικά 

βρήκαμε ότι πάσχει από δυσλεξία αριθμού α. 

Λ: Έχει σχέση η δυσλεξία με το σκοτάδι; 

Ε: Έχει. Είναι τέσσερα είδη δυσλεξίας. Λοιπόν, ο Μάρκος είχε την πιο 

ελαφριά μορφή της και συνδυάστηκε με το σχολείο που ήτανε πολύ 

ανορθόγραφος, ενώ γράφαμε την ορθογραφία του σωστά, την άλλη μέρα 

πήγαινε στο σχολείο και μου τα έγραφε όλα λάθος. Διάβαζε, πήγαινε στο 

σχολείο και δε θυμότανε τίποτα. Ήταν πολύ κλειστό παιδί, πολύ μαζεμέ-

νο. Δε μιλούσε στην τάξη, δεν συμμετείχε, δεν έκανε τίποτα. Στον κόσμο 

του, αφαιρότανε συνέχεια και μου το ‘χε πει και η δασκάλα του τότε. 

Λ: Είχε και με την προσοχή του τίποτα; 

Ε: Είχε διάσπαση προσοχής. Λοιπόν όλα αυτά τα είπα εγώ στη 

ψυχολόγο, του έκανε κάποια τεστ και μου λέει ότι είναι κάποια 

μαθησιακή δυσκολία που με λίγη προσοχή δεν θα χρειαστεί να κάνει 

κάτι περαιτέρω. Και τώρα που είναι πρώτη γυμνασίου, ενώ στο δημοτικό 

είχαμε προβλήματα και στα μαθήματα, δεν συμμετείχε σωστά, φέτος 
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είναι πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Εν τω μεταξύ τον έσπρωξα 

και στον αθλητισμό. Γιατί μου είπανε εάν μπορεί να πάρει μέρος και σε 

κάποιο άλλο εκτός από το σχολείο, ρε παιδί μου, να ασχοληθεί με τον 

αθλητισμό που του αρέσει. Του άρεσε το μπάσκετ του γιου μου εμένα 

και τον πήγα στο μπάσκετ. Έχει μπει σε αγωνιστική ομάδα. Έχει φτιάξει 

και σαν χαρακτήρας. Έχει κοινωνικοποιηθεί, έχει κάνει φίλους. Όταν 

ήταν στο σχολείο μέχρι και πριν δυο χρόνια δεν είχε ούτε φίλους. Είχε 

μόνο ένα που ήταν μαζί από τον παιδικό σταθμό. Ο κολλητός του που 

λένε. Με άλλα παιδιά δεν είχε. 

Λ: Εγώ δεν κατάλαβα πως συσχετίζεται η δυσλεξία με το φόβο. 

Ε: Ναι, επειδή δεν μπορεί στην ορθογραφία του να διορθωθεί και είναι 

αργός στο διάβασμα. Όταν λέμε αργός, διαβάζει αργά. Αυτό το πράγμα, 

δεν μπορεί να το εξαλείψει και ειδικά άμα είναι πολύ μεγάλες οι λέξεις 

αρχίζει και κόβει. Σαν να συλλαβίζει, δηλαδή όπως διαβάζει κανονικά 

όταν του τύχει μεγάλη λέξη σύνθετη λέξη θα κόψει λίγο τη ροή του 

διαβάσματος. Θα συλλαβίζει. 

Λ: Και δηλαδή από τότε βελτιώθηκε; Ο φόβος του έφυγε σιγά – σιγά; 

Ε: Ναι, τώρα δεν έχουμε αυτά τα προβλήματα. Καμία σχέση. Πότε – πότε 

βλέπει κανένα εφιάλτη. Αλλά όχι, με το σκοτάδι τώρα όχι. Και μου είχε 

πει και η ψυχολόγος ότι στην εφηβεία όλα αυτά θα φύγουν. Τώρα αν σε 

μια περίπτωση το συνεχίσει, πάμε για άλλα πράγματα. Πήγα και στο 

γυμνάσιο και το είπα στους καθηγητές, στο γυμνασιάρχη και στα 

διαγωνίσματα όταν θα γράφει τεστ να τον αφήνουν παραπάνω γιατί είναι 

αργός. Δηλαδή δε γράφει τόσο γρήγορα. Πρέπει να σκεφτεί για να 

γράψει. Δε σκέφτεται και γράφει συγχρόνως. Μου είπαν να του βγάλω 
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χαρτί. Όχι δεν θέλω, θέλω να γράφει. Αφού μπορεί να γράφει. Και θέλω 

να συμμετέχει κανονικά σαν κανονικό παιδί.  

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Όχι ιδιαίτερα. Φόβο δεν έχω βιώσει. Ούτε φοβίες έχω. Έτσι μόνο 

μια… Αυτό βέβαια είναι και λίγο αστείο. Πριν τρία χρόνια είχε έρθει η 

αδερφή μου η μικρή και μου είχε φέρει μια ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις 

ακούσει. Το Blair, μια μάγισσα. 

Λ: Το Blair Witch; 

Ε: Ναι, που έλεγε ότι είναι αληθινή ιστορία. Η μάγισσα αυτή υπάρχει, 

την είδαμε. Και δεν ξέρω με επηρέασε τόσο πολύ. Επί ένα μήνα ξύπναγα 

τη νύχτα μούσκεμα στον ιδρώτα, νόμιζα ότι ήταν μέσα στο δωμάτιο. Εγώ 

δεν το έχω πάθει ποτέ αυτό το πράγμα. Που έχω δει θρίλερ και θρίλερ 

και δεν μ’ έχει επηρεάσει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί με άγγιξε τόσο. Είχα 

πρόβλημα. Δηλαδή φοβόμουνα να ξυπνήσω τη νύχτα, νόμιζα ότι θα την 

έβλεπα δίπλα μου, ή από πάνω μου στη γωνία του δωματίου. Πάγωνα. 

Ίδρωνα. 

Λ: Οπότε νομίζω πως και η τηλεόραση μπορεί να επηρεάσει τους φόβους 

των παιδιών. 

Ε: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά εγώ τα παιδιά μου δεν τα αφήνω να βλέπουν 

πολύ τηλεόραση. Τις καθημερινές καθόλου. Δεν προλαβαίνουμε κιόλας. 

Το σαββατοκύριακο η κόρη μου βλέπει κάποια παιδικά το πρωί που 

είναι ωραία, δεν έχω πρόβλημα. Ο γιος μου έχει το Playstation αυτό δεν 

μπορούμε να το… δυστυχώς, το βλέπεις εδώ. Αλλά ο Μάρκος έχει ένα 

καλό. Στο Playstation έχει μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο. 
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Λ: Οπότε μου λέτε ότι είχατε αυτό το φόβο. 

Ε: Ναι, επειδή είδα την ταινία. Τώρα δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Η μόνη 

φοβία που έχω εγώ είναι εάν ο άνδρας αργήσει να γυρίσει απ’ τη δουλειά 

του ή το παιδί να αργήσει λίγο από το σχολείο. Τώρα ο Μάρκος που 

πηγαίνει στο αθλητικό στα Μυσίρια και έρχεται τρεις παρά είκοσι στο 

σπίτι. Εάν πάει τρεις παρά δέκα και δεν έχει έρθει ακόμα αρχίζω εγώ 

τώρα. Και μ’ έχει πιάσει αγωνία. Και τρώγομαι γιατί δεν ήρθε ακόμα. Ή 

όταν πάει προπόνηση που εννέα πρέπει να είναι σπίτι. Εννέα και δέκα 

εάν δεν έχει έρθει αρχίζω εγώ και τρώγομαι. Γιατί δεν ήρθε ακόμα; Λες 

να του έτυχε κάτι στο δρόμο; Έχω πάρει τους δρόμους εγώ που 

αφαιρέθηκε μια μέρα και δεν έφυγε αμέσως από το γήπεδο και καθόταν 

και έπαιζε με άλλα παιδιά. Είχε πάει εννέα και μισή. Είχα τρελαθεί εγώ. 

Κάτι του έτυχε. Πήρα το δρόμο και κατέβηκα να τον βρω. Βλέπω άλλους 

γονείς. Τι να πω. Δεν τους νοιάζει ρε παιδί μου. Αυτό μπορείς να το πεις 

φοβία. 

Λ: Μου είχατε πει και την υψοφοβία. 

Ε: Ναι, και την υψοφοβία. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά; Με ποιο τρόπο; 

Ε: Ε, άμα το παιδί σε βλέπει να τρομάζεις για κάτι, θα το αποκλείσει και 

αυτό. Δεν ξέρω εάν αυτό υπάρχει και στην εγκυμοσύνη, που λένε ότι το 

παιδί παίρνει τα ερεθίσματα απ’ έξω από τη μάνα. Λένε ότι παίρνει 

κάποια ερεθίσματα το παιδί. Στο λέω αυτό γιατί όταν ήμουν έγκυος στο 

γιο μου ήμουνα όλο νεύρα. Χωρίς λόγο. Οι ορμόνες δε ξέρω. Τα πάντα 

με νευριάζανε. Ειδικά τους πρώτους μήνες ήμουνα μεσ’  τα νεύρα. Ε, 
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λοιπόν και το άλλο. Μου άρεσε να ακούω κλασική μουσική. Πάντα μου 

αρέσει η κλασική μουσική. Και άκουγα πολλές φορές καθόμουνα στο 

καναπέ και άκουγα. Ε, ο γιος μου έχει νεύρα και του αρέσει η κλασική 

μουσική. Πιστεύω ότι έτσι μπορεί να περνάει ο φόβος στα παιδιά. Άμα 

δηλαδή έχει κάποιο χρόνιο φόβο ο γονέας, η μάνα συγκεκριμένα ή με 

την κουβέντα. Αν μου ακούει εμένα συνέχεια «ωχ φοβάμαι να πάω εκεί, 

φοβάμαι να μη πέσω» εγώ πιστεύω ότι θα το αφομοιώσει και θα το κάνει 

και δικό του. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους φόβους του παιδιού οι οποίοι 

συγκλίνουν με τους δικούς σας; 

Ε: Όχι, κανένα μου παιδί. Και ίσως επειδή εγώ δεν μιλάω κιόλας. Δεν 

ανοίγομαι να πω ξέρεις φοβάμαι αυτό. Ίσως άμα το έλεγα συνέχεια, 

μπορεί. 
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Συνέντευξη 5 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι είναι ο 

φόβος; 

Ε: Κάτι που με τρομάζει. Κάτι που δεν θέλω να το βλέπω… δεν θέλω να 

μου συμβεί κάτι. Αυτό πιστεύω. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πως; 

Ε: Πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο; 

Λ: Εσείς τι νομίζετε; 

Ε: Πιστεύω ότι είναι το ίδιο. 

Λ: Τι νομίζετε ότι φοβούνται τα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών; 

Ε: Σύμφωνα με το δικό μου το παιδί… φοβάται μην το εγκαταλείψω, να 

μη φύγω από κοντά της. Φοβάται τους ξένους. Και από τέτοιο φοβάται το 

σκοτάδι, τις αστραπές. Αυτά φοβάται. 

Λ: Άλλα παιδιά τι φοβούνται; Εκτός της Βάλιας, δηλαδή θα έχει 

κάποιους φίλους, σίγουρα θα σας μιλάει για συμμαθητές. Ή θα έχετε 

παρατηρήσει εσείς κάποιο παιδί. 

Ε: Περισσότερο για φυσικές καταστροφές. Όταν κουβεντιάζουμε αυτό 

μου λένε. Επειδή τυχαίνει να είμαι στο σχολείο, σχολικός τροχονόμος. 

Μου λένε διάφορα όταν πλησιάζω τα παιδιά. Κάποια φοβούνται κάποια 

έντομα. Τέτοια πράγματα. Αυτά μου λένε. 

Λ: Πιστεύετε ότι η Βάλια αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Ναι, συγκεκριμένα κάποια άτομα που δεν της αρέσουν, που της 

έχουν κάνει κάτι, τη φοβίζουν, δε θέλει λέει να τα ξαναπλησιάσει. 

Λ: Αυτά που μου αναφέρατε πριν για τη Βάλια. Το σκοτάδι κ.τ.λ. 



 108 

Ε: Ειδικά όταν είναι μόνη της. Όταν είμαστε όλοι στο σπίτι δεν το 

φοβάται. Αν είναι μόνη της το φοβάται. Εκείνη είναι η διαφορά. Δηλαδή 

κοιμάται με σβηστό το φως. Αλλά εάν είναι μόνη της στο σπίτι και γίνει 

μια διακοπή ρεύματος θα φοβηθεί. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει να 

σηκωθεί, να πάρει, να ανάψει ένα κερί κάτι να το αντιμετωπίσει. Δεν το 

κάνει. 

Λ: Και τα προηγούμενα που μου είπατε. 

Ε: Μην την εγκαταλείψω. Ναι και αυτό. Καμιά φορά όταν παράδειγμα 

τσακώνεται με τον αδερφό της και με νευριάζουνε, με φέρνουνε στο 

αμήν. «Θα φύγω, σταματήστε. Με έχετε φέρει στο τέτοιο σημείο που θα 

ανοίξω την πόρτα και θα φύγω». Πάει στην πόρτα. «Όχι μαμά, μη 

φεύγεις». Κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε ότι έχει αυτούς τους φόβους; 

Ε: Με τις αντιδράσεις της. Ε, αυτές τις σκηνές που κάνει, τώρα που είπα, 

που φοβάται να μη φύγω. Ή θα πει καμία φορά στις αγκαλιές, στις 

τρυφερότητες που έχουμε. Θα έρθει να μου πει. Εάν χωρίσετε με το 

μπαμπά, της περνάει και αυτό από το μυαλό, αν χωρίσετε με το 

μπαμπά… χωρίς να υπάρχει τέτοια περίπτωση, εγώ θα έρθω μαζί σου. 

Και αυτό ίσως είναι επειδή τα παιδιά είναι προσκολλημένα μαζί μου. Δεν 

ξέρω. Λείπει πολλές ώρες ο μπαμπάς και ίσως γι’ αυτό. Δεν ξέρω. Και 

από τις αντιδράσεις της γενικά. Θα ζητήσει βοήθεια σε κάτι και από εκεί 

καταλαβαίνω κάτι που τη φοβίζει. Από εκεί καταλαβαίνω ότι το φοβάται. 

Λ: Οι αντιδράσεις φτάνουν μέχρι το σημείο του παραπόνου; Δεν αντιδρά 

ποτέ υπερβολικά; 
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Ε: Όχι, δεν θα την βγάλει στο κλάμα. Όχι. Την άλλη φορά που έγινε η 

κακοκαιρία με το χαλάζι, εγώ έλειπα με τον αδελφό της και ήταν μόνη 

της εδώ και με πήρε τηλέφωνο. «Έλα γιατί έσβησε το φως, έλα γιατί 

φοβάμαι». Δηλαδή δεν θα κλάψει. Θα έρθω θα τη βρω σε μια γωνία 

μαζεμένε και αυτά. Θα ζητήσει βοήθεια. Μόνο εκεί φτάνει. Τίποτα άλλο. 

Δεν αντιδρά ακραία. 

Λ: Εσείς που νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Πιστεύω ότι έχει ανασφάλεια. Αυτό πιστεύω. Θέλει κάποιο δίπλα της 

να τη βοηθάει. Και αυτό μόνο που μου κάνει. Εγώ δεν θέλω να φύγεις. 

Εγώ μαζί σου θα ’μαι και ακόμα που κουβεντιάζουμε για το μέλλον μου 

λέει «Αν γεράσεις μαμά, όταν θα γεράσεις, εγώ θα έρχομαι να σου φέρνω 

τα φάρμακα. Εγώ θα είμαι δίπλα σου». Πιστεύω ότι είναι κάποια 

ανασφάλεια αυτό. 

Λ: Παράδειγμα, ο φόβος για το σκοτάδι οφείλεται σε ανασφάλεια; 

Ε: Ναι. Γιατί όταν είμαστε όλοι στο σπίτι και είναι σκοτάδι δε φοβάται; Ε, 

κοιμάται χωρίς φως το βράδυ, αρκεί να ξέρει ότι είναι στο σπίτι και άλλα 

άτομα. Μόνη της όταν είναι το φοβάται. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Από 5-6 χρονών υπολογίζω. 

Λ: Υπήρχε κάποιο γεγονός που την έκανε ανασφαλή ή ξαφνικά; 

Ε: Εγώ πιστεύω ότι είναι τα παιδιά δεμένα μαζί μου, γιατί δουλεύει δύο 

δουλειές ο άντρας μου, λείπει από το σπίτι και σου λέει αν φύγει και η 

μαμά τι θα γίνουμε εμείς. Αν λείπει πολλές ώρες η μαμά… Ακόμα και το 

καλοκαίρι που πήγα να δουλέψω ερχότανε μαζί μου. Δεν καθότανε. Τους 

έλεγα καθίστε στο σπίτι, θα έρθω εγώ το μεσημέρι θα είμαι πίσω. Με 
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παίρνανε τηλέφωνο και ερχότανε μαζί μου στη δουλειά. Ερχόταν και με  

βρίσκανε. Παίρνανε τα ποδήλατα και ερχότανε. Αυτό πιστεύω ότι είναι. 

Δεν θέλουν να μένουν μόνα τους. Θέλουν να μας έχουν δίπλα τους. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής, φάνηκε η Βάλια να αντιμετωπίζει 

κάποιους φόβους; 

Ε: Όχι, όχι. Μόλις γυρίσαμε από το νοσοκομείο που γέννησα, νεογέννητη 

ήταν στο δικό της το δωμάτιο. Σηκωνόμουνα εγώ από το δωμάτιο κάθε 

δύο, τρεις ώρες και πήγαινα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Αλλά αυτά 

ήταν από μόνα τους, ημερών που ήταν στο δικό τους δωμάτιο, στο δικό 

τους χώρο. Δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί ένας 

φόβος; 

Ε: Με τη συζήτηση πιστεύω. Με το να μείνω και εγώ κάποια στιγμή μόνη 

μου να τη πω «Κοίτα δεν έπαθα τίποτα». Τον παραδειγματισμό. Δηλαδή 

να μείνω μόνη μου, να κλείσω τα φώτα και να της πω κοίτα. Βέβαια τα 

άλλα άτομα… αυτό το λέω όσον αφορά το σκοτάδι αλλά με τα ξένα άτομα 

θα ήθελα να κρατάει κάποιες αποστάσεις. 

Λ: Λόγω εκείνου του γεγονότος; (σεξουαλική παρενόχληση). 

Ε: Ναι, και ότι… κακές οι εποχές τώρα, δεν είναι να έχεις και σε κανένα 

εμπιστοσύνη. 

Λ: Κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας; 

Ε: Δεν περνάει κάτι άλλο από το μυαλό μου. 

Λ: Πιστεύετε ότι ο φόβοι της Βάλιας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της; 
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Ε: Όχι, σας λέω αρκεί να μην είναι μόνη της. Αν είναι στο σχολείο επειδή 

είναι οι δάσκαλοι, επειδή είναι τα άλλα τα παιδιά δεν τα φοβάται. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Όταν πλέον παίρνει ανεξέλεγκτες… γίνεται ανεξέλεγκτος αυτός ο 

φόβος. Πιστεύω ότι εκεί χρειάζεται. Από πιο πριν βέβαια για να μη 

φτάσει σ’ αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω τώρα για το παιδί μου ότι δεν 

είναι τόσο… να τη τρομάζουν τόσο πολύ να φτάνει σε ακραίες 

καταστάσεις να το συζητήσω, να δει κάποιον ειδικό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί σας να 

αντιμετωπίσει το φόβο του; 

Ε: Θα το κουβεντιάζαμε πρώτα και θα προσπαθούσα να της δώσω να 

καταλάβει το λάθος που έχει. Ότι λάθος φοβάται κάτι συγκεκριμένο. 

Αυτό που φοβάσαι είναι λάθος. Δεν έχεις να πάθεις τίποτα. Με τη 

συζήτηση. 

Λ: Έχει αποτέλεσμα η συζήτηση; 

Ε: Στην αρχή όχι. Αλλά σιγά – σιγά κουβεντιάζοντάς το συνέχεια. Κάποια 

στιγμή κάτι ίσως να γίνει. Εντάξει εάν υπάρχει φόβος για κάποιο ζώο 

κάτι γίνεται. Αλλά εάν είναι μια φυσική καταστροφή πώς μπορώ; 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Τις κατσαρίδες. Αλήθεια το λέω. Αυτό φοβάμαι μόνο. 

Λ: Τίποτα άλλο; 

Ε: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ακόμα και το θάνατο δε το φοβάμαι. Πολλές 

φορές περνάει από το μυαλό μου και δεν το φοβάμαι. 
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Λ: Πιστεύετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά τους; 

Ε: Ναι. 

Λ: Με ποιο τρόπο; 

Ε: Χωρίς βέβαια να το θέλουν. Γίνεται αυτό. Όπως αυτό που λέμε στους 

ξένους ανθρώπους να μη πλησιάζουνε. Θα σου κάνει κακό. Δε θα 

μιλήσεις σ’ ένα ξένο άνθρωπο, δεν θα πάρεις κάτι χωρίς να τον γνωρίζεις, 

ποτέ δεν πηγαίνεις στο δρόμο μόνο σου, θα αποφεύγεις να είσαι κοντά σε 

πόρτες, πίσω σε αυτοκίνητα. Αυτό δε του δημιουργεί μια φοβία του 

παιδιού; Χωρίς να το θέλουμε για να το προστατέψουμε. Γίνεται αυτό 

πιστεύω. Το μεταφέρουν. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους φόβους του παιδιού οι οποίοι είναι ίδιοι 

με τους δικούς σας; 

Ε: Όχι. 

Λ: Πιστεύετε ότι φοβούνται διαφορετικά πράγματα τα αγόρια και τα 

κορίτσια; 

Ε: Δεν έχει κάποια σχέση αυτό. Τι και εάν είναι αγόρι ή κορίτσι. Μπορεί 

να φοβούνται τα ίδια πράγματα, δεν υπάρχει διαχωρισμός σ’ αυτό. 

Λ: Το εκφράζουν το ίδιο; 

Ε: Το αγόρι είναι πιο κλειστό, δηλαδή είμαι άνδρας, δεν πρέπει να 

φοβάμαι. Εγώ πρέπει να προστατεύσω τις γυναίκες. Δηλαδή, πρέπει να 

το παρατηρήσω εάν γίνει κάτι πολύ έντονα. Τότε θα το παρατηρήσω ότι 

φοβάται. 



 113 

Συνέντευξη 6 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος για εσάς; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι 

είναι ο φόβος; 

Ε: Τώρα μιλάς για μένα. Είναι κάτι που με κάνει να νιώθω όχι άνετα. 

Δηλαδή αυτό είναι ο φόβος για μένα. Που με τρομάζει. Που δεν ξέρω τι 

να κάνω. Δεν νιώθω άνετα. Αυτό νιώθω όταν μιλάμε για φόβους. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; 

Ε: Αν μπορώ να το κρίνω αυτό. Γι’ αυτό πρέπει να είσαι ψυχολόγος. Εγώ 

πιστεύω η φοβία είναι ακόμα… η χειρότερη φάση από φόβο και αν έχεις 

φόβο για κάτι μπορεί να καταλήξει σε φοβία. 

Λ: Πώς δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Μπορεί να το έχεις ήδη πιστεύω, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό 

που φοβάμαι εγώ εσένα δεν σου κάνει τίποτα. Πιστεύω πως μετράει το 

περιβάλλον, όταν ας πούμε, μιλάω για ένα παιδί, άμα εγώ φοβάμαι κάτι 

μπορώ να το μεταφέρω στο παιδί μου και αυτό που βλέπω στην 

τηλεόραση, αυτό που ακούμε στο σχολείο. Πιστεύω αυτό μπορεί να το 

κάνει να φοβάται παραπάνω, ανάλογα με αυτό που ακούνε βεβαίως. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών ηλικίας 8-10 ετών; 

Ε: Αυτό είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει τόσο με το χαρακτήρα του 

παιδιού. Ας πούμε το ασανσέρ, επειδή είναι κλειστός χώρος ή το ύψος 

πιστεύω. Ανθρώπους, κλόουν καμιά φορά αντί να τους δίνει χαρά, τους 

κάνει να φοβούνται. Ανθρώπους που δεν είναι συνηθισμένοι, δηλαδή 

ανθρώπους που έχουν άλλο χρώμα. 

Λ: Το διαφορετικό δηλαδή. 
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Ε: Μπράβο ναι. Τα ζώα ναι. Αυτό μπορεί. Μπορεί να είναι το σκυλάκι, η 

γάτα, η αράχνη. Πιστεύω ναι, ανάλογα πάλι με το παιδί. 

Λ: Πιστεύετε ότι η Κέλυ αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Ναι. Είναι ο κλόουν. Το φοβάται πάρα πολύ. Δεν θα το παραδεχτεί 

αλλά βλέπω από την έκφραση του προσώπου ότι τον φοβάται πάρα πολύ. 

Με το ύψος δεν έχει πρόβλημα. Με τους κλειστούς χώρους, ναι. Βλέπω 

πως δε νιώθει άνετα. Με ζώα καθόλου. Με την τηλεόραση. Αν δει μία 

ταινία που είναι τρομακτική μπορεί να μη κοιμάται καθόλου μετά. 

Δηλαδή πρέπει να προσέχω πάρα πολύ όταν δείχνει μια ταινία στην 

τηλεόραση που ξέρω ότι είναι τρομακτική. Να μη την αφήνω να τη δει 

γιατί μετά θα το ονειρεύεται και μπορεί να κρατάει και δύο με τρεις 

μέρες. Δεν είναι μόνο μια νύχτα και τελειώνει. Τίποτα άλλο. 

Λ: Εσείς που καταλάβατε ότι φοβάται αυτά τα πράγματα; 

Ε: Επειδή, είναι ένα παιδί που έχει χαρακτήρα που δε θέλει να 

παραδεχτεί κάτι εύκολα όταν φοβάται. Όταν δεν κάνει κάτι καλά, δεν 

θέλει να μου το δείξει. Αλλά όταν φοβάται ας πούμε από το κλόουν το 

βλέπω γιατί κρύβεται από πίσω μου, δε μιλάει καθόλου, βλέπω τα 

πρόσωπό της πως φοβάται σα στεναχώρια. Όταν έχει δει ας πούμε μια 

ταινία που την έχει φοβίσει το βλέπω γιατί ξυπνάει πολλές φορές τη 

νύχτα. Δεν θα μου το πει κατευθείαν πως φταίει η ταινία αλλά τελικά θα 

μου πει πως τρόμαξε από την ταινία και δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί το 

βλέπει στο όνειρό της. 

Λ: Μπορείτε να μου πείτε εάν φοβάται κάτι ακόμα; 

Ε: Με τους ξένους. Αυτό είναι για το δικό μου παιδί. Είναι πολύ ανοιχτός 

χαρακτήρας αλλά με τους δικούς της. Όταν έρχεται ένας ξένος δηλαδή 
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που δε βλέπει πολλές φορές δε μιλάει πολύ, πάει κάπου αλλού ας 

πούμε, στο δωμάτιό της ή κρύβεται πίσω από εμένα. Αυτό δείχνει πως 

είναι φόβος. 

Λ: Πού νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Για τους κλειστούς χώρους μάλλον το έχει από μένα γιατί εγώ είμαι 

έτσι. Και επειδή βλέπει πως φοβάμαι νομίζει πως ίσως πρέπει να 

φοβάται και αυτή. Τους ξένους …εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι. Απλά, αυτό 

πιστεύω πως είναι από το χαρακτήρα της. Και με τους κλόουν, αυτό είναι 

κάτι… εγώ πιστεύω το παιδί είναι έτσι. Δεν το έχει δει ας πούμε από 

κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της. 

Λ: Δεν της έχει συμβεί δηλαδή κάτι που να την τρομάξει ο κλόουν; 

Ε: Όχι, είναι από την εμφάνισή του. Αυτό είναι. Γιατί ο κλόουν είναι 

πολλές φορές τρυφερός με τα παιδιά. Όχι, είναι απλά το πρόσωπό του 

που τους τρομάζει. 

Λ: Πότε πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Αυτό με τον κλόουν το έχει από πάρα πολύ μικρή. Έτσι ήτανε πάντα. 

Οι ταινίες ας πούμε, που φοβάται, όσο μεγάλωσε και κατάλαβε πιο πολύ 

τι συμβαίνει σε μια ταινία που την τρομάζει, από τότε. Τους κλειστούς 

χώρους είναι από την ηλικία των τέσσερα με πέντε που αρχίζει να 

καταλαβαίνει τους χώρους, τα πάντα. Από τότε πιστεύω. Αλλά τον 

κλόουν, το συγκεκριμένο φόβο, τον είχε από πάρα πολύ μικρό και 

ανθρώπους που έχουν άλλη εμφάνιση, άλλο χρώμα. Αλλά τώρα βλέπεις 

τελευταία και στην Ελλάδα που έχουμε πιο πολλούς ξένους, ο φόβος 

γίνεται λιγότερος αλλά εγώ ας πούμε που έχω μεγαλώσει στην Ολλανδία 

το έχω συνηθίσει. Όταν ας πούμε είδε έναν μαύρο άνθρωπο τρόμαξε 
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πάρα πολύ. Όταν λέμε εκεί που ήτανε έμεινε. Επειδή δεν το έχει 

συνηθίσει. Τώρα όντως που έρχεται εδώ και έχουμε πιο πολλούς 

διαφορετικούς τύπους ανθρώπων δεν το έχει πια αυτό. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής θυμάστε να παρουσίασε κάποιους 

φόβους; 

Ε: Εγώ πιστεύω ότι σε τόσο μικρή ηλικία μπορεί να είναι ο θόρυβος. 

Όταν είναι ένας τόσο δυνατός θόρυβος τρομάζει το μωρό επειδή δεν το 

έχει συνηθίσει. Από εκεί και πέρα… Το παράξενο είναι τώρα που το λες 

με ανθρώπους. Ο φόβος για ανθρώπους. Τώρα το γνωρίζει το παιδί σε 

τόσο μικρή ηλικία; Γιατί όντως κάνει διάφορα με τους ξένους 

ανθρώπους. Όταν έχεις ένα μωρό και έχουμε ας πούμε επισκέψεις με τη 

μία θα κλαίει και με κάποιον άλλο μπορεί να είναι πολύ άνετα και να 

χαμογελάει. Από πού έρχεται αυτό; Το νιώθει το παιδί; Δεν το ξέρω αυτό. 

Αλλά αυτό το έχω δει στα παιδιά. Ναι, που με τον ένα είναι μια χαρά με 

κάποιον άλλο να κλαίει και ούτε αγκαλίτσα, τίποτα να μη κάνει. Από 

πού έρχεται αυτό δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί το νιώθει. 

Λ: Εσείς ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Άμα τον αποφεύγεις πάντα θα τον έχεις αυτό το φόβο. 

Λ: Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να ξεπεράσει το φόβο του; 

Ε: Ας πούμε, να μην το παρακάνεις και να μην επιμένεις γιατί θα 

τρομάζει πάρα - πάρα πολύ και πιστεύω ότι δεν θα πάει ποτέ ξανά κοντά. 

Αλλά άμα μιλάς στο παιδί και εξηγάς πως αυτό είναι η εμφάνιση του 

κλόουν και δεν είναι αληθινός και ο άνθρωπος από κάτω από την 
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εμφάνιση είναι καλός, πιστεύω ότι αυτό σιγά – σιγά μπορεί να φύγει 

αυτός ο φόβος. 

Λ: Δηλαδή μόνο με τη συζήτηση φεύγει ο φόβος; 

Ε: Και να ξαναπείς ή να ξαναδείς αυτό που φοβάται το παιδί. 

Λ: Δηλαδή; 

Ε: Άμα ας πούμε τη στιγμή που φοβάται τον κλόουν πρέπει να φύγεις 

αυτή τη στιγμή γιατί το παιδί θα ταραχτεί τόσο πολύ, δεν μπορεί να 

μείνει εκεί. Αλλά άμα το εξηγάει, αυτό που σου είπα πριν και το 

ξαναδοκιμάζεις πιστεύω ότι μπορεί να γίνει λιγότερο. Η κόρη μου 

συγκεκριμένα στην αρχή δεν ήθελε να το δει καθόλου. Τώρα θα πάει 

εντάξει. Δεν θα έχει ας πούμε ακόμα πολύ χαρά αλλά δεν είναι όσο ήταν 

πριν επειδή της μίλησα και της εξηγώ. Και το ίδιο και για τις ταινίες. 

Όταν είδε αίμα ή κάτι τέτοιο τρόμαξε πάρα πολύ. Τώρα ας πούμε λέει 

από μόνη της «Άντε δεν είναι αλήθεια είναι κέτσαπ». Επειδή έχουμε 

εξηγήσει… η φαντασία η… πώς να στο εξηγήσω… αυτό που βλέπεις είναι 

ταινία δεν είναι αληθινό. 

Λ: Οπότε λέτε ότι κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με αυτό το φοβάται 

λιγότερο; 

Ε: Μπορεί ναι. Υπάρχουνε φοβίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

φύγει. Αλλά εάν είναι ένας φόβος. Ναι, το βλέπω και από τη δικιά μου 

σιγά – σιγά γίνεται λιγότερο, ναι. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι φόβοι της Κέλλυ έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της; 
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Ε: Όχι, θα φοβάται έτσι όπως λες π.χ. τους κεραυνούς λιγάκι, αλλά θα 

πάει στο σχολείο. Όχι σε αυτό το σημείο. Μπορεί να φοβάται αλλά δε 

σταματάει να λειτουργεί. Όχι. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Αν γίνεται αυτό που είπες πριν. Αν φοβάται τόσο πολύ που δεν 

λειτουργεί πια ή με σχέσεις ή δε θέλει να πάει σχολείο. Δεν ξέρω αν 

μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό επειδή έχει συμβεί στην κόρη μου και τότε 

ήτανε 9 χρονών. Εγώ πιστεύω έχει να κάνει πάρα πολύ με το χαρακτήρα 

του παιδιού. Η μεγάλη μου τότε ήτανε 14. Είχε συμβεί κάτι με τη γιαγιά 

της ένα ατύχημα μετά τον αδελφό της και μετά τέλος του χρόνου κάτι με 

την μικρή της αδελφή. Έγιναν όλα σε ένα χρόνο. Η κόρη μου είναι ένα 

παιδί που είναι πάρα πολύ …τα θέλει όλα καλά. Προσέχει τα πράγματά 

της, οργανωμένη πως το λένε. Αλλά μια στιγμή είδε πώς να κρατάς τα 

βιβλία σου ωραία, όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Αν όντως άρχιζε και 

γίνεσαι νευρωτικός… να λέει πρέπει να το ξαναγράψω, πρέπει να το 

σβήσω δεν πρέπει να είναι τσαλακωμένο γιατί η κυρία θα μου πει κάτι. 

Δεν πρέπει να είναι βρώμικη η τσάντα μου γιατί δεν μπορώ να πάω 

σχολείο. Να τη στέλνω στο σχολείο και να την παίρνω γιατί θέλει να πάει 

σπίτι, ήθελε να μείνει μόνο στο σπίτι. Και κάποια στιγμή απελπίστηκα 

πάρα πολύ γιατί είχε φόβους, δεν ήθελε να πάει σχολείο, φοβόταν πως 

τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και την πήγα σ’ ένα ψυχολόγο και την 

έκανε να ζωγραφίσει μια ζωγραφιά και είχε φτιάξει την οικογένειά της 

όλη μαζί μικρή και τον εαυτό της έξω – έξω και πάρα πολύ μεγάλο. Και 

μας είτε τότε πως είναι ένα παιδί που νιώθει πάρα πολύ ευθύνη για την 

οικογένειά της και επειδή είχαν συμβεί τόσα πολλά, είχε την ιδέα πως 
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είχε αποτύχει. Δεν μπορούσε να μας κρατάει όλους μαζί και καλά και γι’ 

αυτό είχε δημιουργηθεί αυτός ο φόβος πως έπρεπε να είναι συνέχεια στο 

σπίτι μαζί μας να μας προσέχει. Είχαμε πάει δύο με τρεις φορές στον 

ψυχολόγο και είχε φύγει αυτό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να 

αντιμετωπίσουν ένα φόβο; 

Ε: Θα προσπαθούσα όσο μπορούσα να τους μιλήσω. Και γιατί φοβούνται 

και να της εξηγήσω πως δε χρειάζεται να φοβάται και να τα 

αντιμετωπίζουν, να μην τα αποφεύγουν. Αυτό πιστεύω. 

Λ: Εσείς τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή φοβίες; 

Ε: Σε κλειστούς χώρους. Μόνο αυτό. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά τους; Εάν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ε: Επειδή το βλέπεις απ’ τους γονείς σου. Ο πατέρας μου ήταν έτσι. 

Λ: Ήταν κλειστοφοβικός; 

Ε: Ναι. Και ‘γω το έχω από το πατέρα μου. Και πιστεύω ότι η μικρή το 

έχει δει από μένα. Κοίτα όταν είσαι μεγάλος δεν θέλεις να το δει το παιδί. 

Γιατί όπως λέμε ο γονιός είναι το παράδειγμα για τα παιδιά και 

προσπαθείς να μη δείχνεις …Και δεν είναι και κακό να δείχνεις και 

καμιά φορά φόβους γιατί έτσι βλέπουν τα παιδιά πως και ‘συ άνθρωπος 

είσαι. Απλά, πιστεύω ότι επειδή το είδε από εμένα το πήρε και αυτή. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους άλλους φόβους της Κέλλυ, οι οποίοι 

είναι ίδιοι με τους δικούς σας; 

Ε: Όχι. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι φόβοι μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι ίδιοι; 
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Ε: Ναι. Απλά τα αγόρια έχουν μεγαλώσει έτσι όπως πρέπει να είναι ο 

άνδρας. Οι άνδρες δεν κλαίνε, δε φοβούνται, δε το δείχνουν τόσο εύκολα 

όσο ένα κοριτσάκι. Αλλά νομίζω ότι έχουν ίδιους φόβους. Ναι. 
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Συνέντευξη 7 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε με λίγα λόγια τι 

είναι ο φόβος; 

Ε: Δεν ξέρω. Είναι ένα κακό συναίσθημα που δεν ξέρω όμως από πού 

κάθε παιδί να το έχει εισπράξει αυτό το πράγμα. Εμένα γενικά τα παιδιά 

δεν φοβούνται πολύ. Δεν είναι… δηλαδή και τα τρία παιδιά που έχω δε 

μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα φοβούνται. Δηλαδή πιστεύω ότι άλλα παιδιά 

φοβούνται πιο πολύ ή λιγότερο ή σε ορισμένα θέματα. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Ναι, εγώ πιστεύω διαφέρει. Αλλά τώρα συγκεκριμένα; Πώς να το 

εξηγήσω; Ο φόβος πιστεύεται ότι κάθε άνθρωπος έχει το φόβο και ότι η 

φοβία λίγο πολύ μπορεί να τη μεταφέραμε εμείς από… είτε οι γονείς, 

από το περιβάλλον που ζει ένα παιδί, όταν τους λες μη αυτό, μη εκείνο 

αναπτύσσει κάποιες φοβίες οι οποίες… πώς να το εξηγήσω, δεν είναι 

έμφυτες. Φυσιολογικές. 

Λ: Πώς νομίζετε ότι δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Ε, αυτό που σας είπα από πριν. Πιο πολύ από τους γονείς, από τα 

αδέλφια, από το περιβάλλον που ζει. Όταν ένας γονέας εγώ πιστεύω ότι 

δεν έχει τόσες φοβίες όπως ένας άλλος γονέας τότε δεν τις παίρνει τόσο 

πολύ και το παιδί. Δεν τις μεταδίδει στο παιδί τόσο πολύ. Όταν μια 

μητέρα λέει «εγώ φοβάμαι αυτό, φοβάμαι εκείνο, φοβάμαι το άλλο» εγώ 

πιστεύω ότι θα φοβάται και το παιδί το ίδιο. 

Λ: Εσείς τι νομίζετε ότι φοβούνται τα παιδιά ηλικίας 8-10 ετών; 
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Ε: Εγώ πιο πολύ από την κόρη μου το βλέπω, φοβάται αγνώστους, 

φοβάται το σκοτάδι, να μπει σε ένα ασανσέρ μόνη της, να περπατήσει… 

δηλαδή νιώθει πιο άνετα να είμαστε μαζί. Εντάξει, είναι μικρό παιδί, 

φυσιολογικό, σε ορισμένα θέματα. Αυτά. 

Λ: Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που νομίζετε ότι φοβούνται άλλα 

παιδιά, εκτός από την κόρη σας; Κάτι άλλο; 

Ε: Τι άλλο; Δεν μου έρχεται τώρα. Ε, τα σκυλιά, μερικά ζώα. 

Λ: Πιστεύετε ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιους άλλους φόβους; 

Μου είπατε το σκοτάδι, τους ξένους, το ασανσέρ. Κάτι άλλο για το παιδί 

σας; 

Ε: Όχι ιδιαίτερα. Αυτά. Δηλαδή μην την αφήσουμε στο ασανσέρ μόνη 

της, να μην είναι μέσα στο σκοτάδι. Εντάξει και στο σπίτι καμιά φορά 

εάν την αφήσω μόνη της δεν κάνει. Θέλει κάποιον παρέα. Τα σκυλιά 

πολύ φοβάται. Πάρα πολύ. Αυτά. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε ότι το παιδί σας φοβάται αυτά τα πράγματα; 

Ε: Ε, από τις αντιδράσεις της κάθε μέρα που τη ζω και τη βλέπω. 

Λ: Πώς αντιδρά δηλαδή; 

Ε: Ε, φωνάζει συνήθως, κλαίει. 

Λ: Εσείς που νομίζετε ότι οφείλονται οι συγκεκριμένοι φόβοι της κόρης 

σας; 

Ε: Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω πού οφείλονται αυτοί οι φόβοι. Έτσι 

αισθάνεται και αντιδρά. Δεν ξέρω. 

Λ: Υπήρξε κάποιο γεγονός για παράδειγμα ή είδε κάτι στη τηλεόραση και 

τρόμαξε ή κάποιος άλλος την τρόμαξε. 
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Ε: Μπα, όχι από μόνη της, από το ένστικτό της δηλαδή και απλά με το 

σκυλί την είχε πάρει μια φορά κυνήγι ένα σκυλί και από τότε δεν θέλει 

να τα βλέπει τα σκυλιά. 

Λ: Οπότε ήταν από αυτό το γεγονός. 

Ε: Ναι, με τα σκυλιά συγκεκριμένα ήταν αυτό το γεγονός. Τώρα με το 

ασανσέρ και αυτά δεν της είχε τύχει δηλαδή ούτε να κλειστεί σε ασανσέρ 

και τέτοια. Ίσως επειδή το βλέπει μικρό και ξέρει ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να συμβεί κάτι μια διακοπή ρεύματος και αυτά. Της βγαίνει ο 

φόβος. 

Λ: Για το σκοτάδι και τους ξένους. 

Ε: Κοίταξε για τους ξένους της το έχω προκαλέσει λίγο εγώ. Επειδή 

φοβάμαι και εγώ. Θα της πω Μάνια πρόσεχε μη μιλάς σε ξένους εάν δεν 

ξέρεις κάποιον. Μην έχεις εμπιστοσύνη, εκτός από ανθρώπους που 

ξέρεις. Και φοβάται το παιδί. Δηλαδή πιο πολύ σε αυτό το θέμα την έχω 

τρομοκρατήσει εγώ. 

Λ: Πότε πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Σε ποια ηλικία; 

Λ: Ναι. 

Ε: Πιστεύω μετά τα τρία, τέσσερα χρόνια, όταν άρχισε να καταλαβαίνει 

λίγο και να υπάρχουν κάποιες στιγμές που απομακρύνεται από κοντά 

μου. Δηλαδή δεν έχει την ασφάλεια που είχε όταν ήταν δύο ή τριών 

χρονών που δεν την άφηνα να κάνει βήμα από εμένα. Τώρα υπάρχουν 

κάποιες στιγμές που εγώ θα λείπω, θα κάνω… και τότε καταλαβαίνω πως 

αρχίζει και φοβάται διάφορα πράγματα. 
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Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής θυμόμαστε να παρουσιάζει κάποιους 

φόβους; 

Ε: Όχι, συγκεκριμένα, δηλαδή κάποιο σημαντικό γεγονός, όχι. Τώρα το 

να ακούσει μια φωνή και να τρομάξει δύο λεπτά ή να δει κάτι είτε στην 

τηλεόραση ακόμα και να φοβηθεί εντάξει. Λίγο εκεί πέρα. Αλλά κάτι 

ιδιαίτερο δεν θυμάμαι. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι φόβοι του παιδιού σας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά του; 

Ε: Όχι, τόσο πολύ. Εμένα δηλαδή συγκεκριμένα το παιδί μου, όχι. Ο πιο 

συγκεκριμένος φόβος στο παιδί μου είναι το σκυλί. Όταν ξέρει ότι 

υπάρχει έξω από το σπίτι ένα σκυλί που δεν είναι δεμένο, δε βγαίνει με 

τίποτα να πάει στο σχολείο. Με τίποτα. Κάθεται σπίτι μέχρι να την πάω 

εγώ. Από μόνη της, όχι. Δεν βγαίνει καθόλου. 

Λ: Το βράδυ θα βγει μόνη της να περπατήσει; 

Ε: Ναι, όταν υπάρχει λίγο φως, έχει κίνηση ο δρόμος, όταν είναι κοντινή 

η απόσταση θα βγει ναι. 

Λ: Κοιμάται μόνη στο δωμάτιο; 

Ε: Ναι, στο δωμάτιο κοιμάται μόνη της. Δεν φοβάται. Όταν ξέρει ότι είμαι 

στο σπίτι, στο διπλανό δωμάτιο, θα κοιμηθεί. Αλλά εάν λείπω εγώ, δε 

κοιμάται. 

Λ: Εσείς ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Εγώ πιστεύω ότι το παιδί σιγά – σιγά όταν του εξηγείς και προσπαθείς 

με τον τρόπο σου σιγά – σιγά να το κάνεις να καταλάβει ποιο είναι η 

αλήθεια, το ψέμα. Μαθαίνει σιγά – σιγά και δεν φοβάται. Πιστεύω ότι 
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ορισμένα πράγματα πρέπει να τα φοβάται κάποιο παιδί. Ειδικά μέχρι 

κάποια ορισμένη ηλικία, πρέπει να φοβάται ορισμένα πράγματα. Του 

κάνει καλό. Όχι να είναι τρομοκρατημένο, να μην μπορεί να κοιμηθεί. 

Αλλά και στην κοινωνία που ζούμε σήμερα ορισμένα πράγματα πρέπει 

να τα φοβάται, να έχει το νου του. 

Λ: Δηλαδή πιστεύεται πως η ενημέρωση μόνο αρκεί για να ξεπεραστεί 

ένας φόβος; 

Ε: Η ενημέρωση, και με την ηλικία. Πιστεύω ότι από μόνο του ένα παιδί 

όταν μεγαλώνει και συνειδητοποιεί ορισμένα πράγματα και από μόνο του 

ξεπερνάει κάποιες φοβίες. Αλλά όταν το ενθαρρύνεις κιόλας και του λες 

ποιο είναι το ψέμα, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το… Εγώ δηλαδή 

καμιά φορά της εξηγώ ότι και τη νύχτα όπως κυλάει η ζωή τη μέρα, 

κυλάει και τη νύχτα. Απλά είναι αυτό το σκοτάδι που φοβάσαι είτε να 

μπεις από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και δε λέω να την αφήσω μόνη να 

προχωράει στο δρόμο τη νύχτα δέκα χρονών παιδί. Κανείς γονιός δεν το 

κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα να της πω πήγαινε στο μέσα δωμάτιο 

και να μου πει φοβάμαι, προσπαθώ να της εξηγήσω ότι, είναι τη μέρα 

είναι και τη νύχτα. Και μετά πιστεύω ότι από μια ηλικία και μετά κάθε 

παιδί καταλαβαίνει μόνο του την πραγματικότητα, την αλήθεια από το 

ψέμα και αρχίζει να ξεπερνά κάποιους φόβους από μόνο του. 

Λ: Εάν αυτοί οι φόβοι δεν ξεπεραστούν μέχρι να ενηλικιωθεί, μετά πώς 

νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί; 

Ε: Πιστεύω ότι αν δεν ξεπεραστεί κάποιος φόβος μέχρι να ενηλικιωθεί το 

παιδί μετά δύσκολα ξεπερνιέται. Αυτή είναι η γνώμη μου και από 

προσωπική πείρα. Εγώ δηλαδή κάποιους φόβους που είχα π.χ. όταν 
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ήμουνα μικρή φοβόμουνα να ακούσω για κάποιον ότι πέθανε. Και το 

έχω ακόμα καμιά φορά. Δηλαδή, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά αν ακούσω 

ειδικά κάποιο νέο ότι πέθανε κάποιος, τον βάζω στο μυαλό μου, 

φοβάμαι, μου φαίνεται ότι θα τον δω από το ένα δωμάτιο στο άλλο και το 

είχα φοβηθεί αυτό το πράγμα και δεν το έχω ξεπεράσει τελείως. Είναι 

κάποιος φόβος που είχα και εγώ σαν μικρό παιδί και εντάξει με την 

ηλικία τους κατάλαβα και τους ξεπέρασα. Εγώ πιστεύω από δική μου 

πείρα ότι εάν δεν ξεπεράσεις κάποιους φόβους μέχρι να ενηλικιωθείς 

τότε δύσκολα τους ξεπερνάς. Τους κουβαλάς δηλαδή μια ζωή. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Εγώ νομίζω ότι όταν αυτός ο φόβος ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια. 

Δηλαδή, δε σ’ αφήνει να κοιμηθείς και να λειτουργήσεις φυσιολογικά. 

Τότε φυσικά πρέπει να δει κάποιον ειδικό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνετε για να βοηθήσετε το παιδί σας να 

αντιμετωπίσετε κάποιο φόβο; 

Ε: Σε φυσιολογικό επίπεδο μιλάτε ή αν έβλεπα κάποια φοβία; 

Λ: Εάν για παράδειγμα υπήρχε μια υπερβολική φοβία; 

Ε: Εγώ από μόνη μου θα προσπαθούσα να το ενθαρρύνω το παιδί, να 

του εξηγήσω κάποια πράγματα από μόνη μου. Εάν έβλεπα ότι δεν 

υπήρχε κάποια διαφορά θα συμβουλευόμουνα και κάποιο ειδικό για να 

με βοηθήσει. Αλλά εγώ δόξα το Θεό δεν αντιμετωπίζω τόσο μεγάλο 

πρόβλημα. Σου λέω η Μάνια έχει δύο τρεις φοβίες. Δεν είναι τόσο 

σημαντικές. Πιστεύω ότι μεγαλώνοντας θα τα ξεπεράσει και αυτά. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 
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Ε: Εγώ σας είπα, αυτό ειδικά όταν άκουγα κάποιον που πεθαίνει, αν 

ήξερα δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος που περνάει από αυτό το δρόμο, 

κάτω από το σπίτι μου, μπορούσα εγώ μια εβδομάδα να μη βγω έξω. Ή 

να έβγαινα με παρέα πάντα. Μόνη μου ποτέ. Αυτά. Το σκοτάδι πάρα 

πολύ φοβάμαι και εγώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ εάν δεν 

υπάρχει λίγο φως. Πάντα θέλω να υπάρχει κάποιο φως στο δωμάτιο. 

Αυτά. 

Λ: Κάτι άλλο; 

Ε: Όχι. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά τους; 

Ε: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώτος λόγος είναι οι γονείς, όταν τα παιδιά 

φοβούνται, είναι φοβισμένα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο γονέας. Όταν 

έχει ο γονέας κάποιους φόβους και ωχ και μη, του το μεταδίδει στο 

τέλος. Ή το τρομοκρατεί και του λέει αυτά που αισθάνεται αυτός τα 

μεταφέρει στο παιδί και του λέει μην κάνεις αυτό γιατί έτσι, μην κάνεις 

εκείνο γιατί θα πάθεις αυτό. Εγώ φοβάμαι να κοιμάμαι το βράδυ, εσύ 

πώς μπορεί και σιγά – σιγά το παιδί το ίδιο θα αισθανθεί. Εγώ πιστεύω 

ότι κατά κύριο ρόλο παίζουν οι γονείς. Όταν αφήνεις το παιδί ελεύθερο 

και δε το φοβίζεις είναι πιο ατρόμητο. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους φόβους της Μάνιας οι οποίοι είναι ίδιοι 

με τους δικούς σας; 

Ε: Ναι, αυτό με το ασανσέρ, η κλειστοφοβία. Ναι, την έχω και ‘γω. Και 

την έχει όχι μόνο η Μάνια αλλά και οι άλλες μου οι κόρες. Μπαίνουνε 
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στο ασανσέρ αλλά φοβούνται. Μπαίνουνε επειδή πρέπει να μπούνε ή με 

παρέα. Αυτή την κλειστοφοβία την έχουμε οικογενειακώς. 

Λ: Ο δικός σας ο φόβος πώς έπαιξε ρόλο στο να υπάρξει και στα παιδιά σας; 

Ε: Με το να ακούνε εμένα «ωχ και αν κλειστώ στο ασανσέρ, και τι θα 

γίνει, και ποιος θα μου ανοίξει» και όλα αυτά. Τώρα πολλές φορές που 

μπαίνουμε όλοι μαζί και τα βλέπω τα παιδιά μου λένε, μαμά δεν πάμε 

καλύτερα από τις σκάλες. Λέω εντάξει, θα μπούμε μαζί, μη φοβάστε, δεν 

είναι τίποτα. Τόσος κόσμος μπαίνει. Προσπαθώ δηλαδή να τα ενθαρρύνω 

να μη φοβούνται παρόλο που και εγώ μέσα μου ακόμα μπορεί να 

φοβάμαι. Προσπαθώ να μη μου μοιάσουν ακριβώς το παιδιά σ’ αυτό 

θέμα. 

Λ: Κάτι άλλο; 

Ε: Ή αυτό που σας είπα πριν ότι φοβάμαι να μην πεθάνει κάποιος. 

Μπορεί να φοβάμαι μόνη μου, αλλά ποτέ δεν εκφράζομαι μπροστά στα 

παιδιά. Γιατί δεν θέλω και αυτά να φοβούνται όπως φοβόμουνα κι εγώ. 

Γιατί σου λέω όταν ήμουν πιο μικρή έτρεμα, δεν έβγαινα έξω στο δρόμο, 

ειδικά μόνη μου. 

Λ: Νομίζετε ότι υπάρχουν διαφορές στους φόβους μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών; 

Ε: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά. Δεν ξέρω γιατί αλλά πιστεύω ότι τα 

αγόρια δε φοβούνται όσο τα κορίτσια. Τα κορίτσια φοβούνται πιο πολύ. 

Λ: Γιατί πιστεύεται ότι γίνεται αυτό; 

Ε: Δεν ξέρω τώρα. Είναι από τη φύση τους τα αγόρια να φοβούνται, 

λιγότερο. Νομίζω ότι στην ηλικία 8-10 οι φόβοι μοιάζουν στα παιδιά, 

αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τα αγόρια δε φοβούνται τόσο όσο τα 

κορίτσια. 
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Συνέντευξη 8 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι είναι ο 

φόβος; 

Ε: Την έννοια θέλεις; 

Λ: Ναι. 

Ε: Φόβος, είναι κάτι που δεν θέλουμε, που δεν το αντιμετωπίζουμε, που 

το φοβόμαστε, που δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό, αυτή την κατάσταση. 

Τώρα η κατάσταση, το πράγμα. Είναι κάτι που δεν θέλουμε, το 

απωθούμε. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; 

Ε: Τώρα η φοβία ίσως είναι κάτι συγκεκριμένο. Πιο συγκεκριμένο. 

Δηλαδή έχουμε φοβία για ένα συγκεκριμένο είδος. Για παράδειγμα, εγώ 

έχω φοβία για τα φίδια. Τώρα φόβος ίσως έχει γενική έννοια. Έτσι το 

καταλαβαίνω εγώ. 

Λ: Πώς δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Θα σου μιλήσω για μένα. Εγώ από μωρό, από μικρή από... είχα 

πρόβλημα με τα φίδια, δεν μπορούσα να δω φίδι. Ούτε στη φωτογραφία. 

Αληθινό δεν έχω δει ποτέ. Άμα δω νομίζω πως δε θα το αντέξω. Αλλά από 

περιοδικό, από τηλεόραση με ανατριχιάζει, οι χειρότεροί μου εφιάλτες 

ήταν όταν έβλεπα φίδι. Μόνο στην ιδέα τώρα που σου μιλάω, νομίζω ότι 

είναι γύρω μου. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να στο εξηγήσω. 

Λ: Πώς νομίζετε ότι αυτό δημιουργήθηκε, από τότε που ήσασταν παιδί; 

Ε: Όχι, δεν το έχω δει, να πω ότι ήταν κάτι αληθινό, ότι με τσίμπησε. 

Τώρα δε ξέρω αν ισχύουν αυτά που λέμε ότι είχαμε μια προηγούμενη 
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ζωή και μπορεί… δεν ξέρω εάν ισχύουν αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι 

που από μικρή που θυμάμαι τον εαυτό μου δεν μπορώ να το αντικρίσω. 

Λ: Μήπως ακούσατε κάποιο γεγονός, ότι κάποιον τον τσίμπησε φίδι; 

Κάποια προσωπική εμπειρία δεν υπήρχε; 

Ε: Όχι προσωπική δεν υπήρχε, από τους γύρω δεν υπήρχε, από την 

οικογένεια. Απλώς με ανατριχιάζει μόνο που το βλέπω όταν… φυσικά 

δύο φορές που το είδα τσίριζα. Δεν μπορώ να το δω ούτε στις 

φωτογραφίες. Και είναι κάτι που με απωθεί τελείως, δε μπορώ, δεν θέλω 

ούτε καν να το συζητάω. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών ηλικίας 8-10 ετών; 

Ε: Εντάξει, σίγουρα φοβούνται να μείνουν μόνα τους. Φοβούνται κάποια 

ζώα που δεν έχουν δει ή που έχουν δει. Φοβούνται όταν τα μαλώνουμε. 

Γενικώς έχουν φόβο. 

Λ: Πιστεύετε πως το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Ναι, η κόρη μου ας πούμε έχει έναν ανεξήγητο φόβο με τα σκυλιά. 

Δηλαδή από μακριά τα βλέπει και θέλει να κρύβεται. Πολύ μικρή όταν 

ήταν ένα πολύ μικρό σκυλάκι, τα ψεύτικα που ήτανε. Αυτό έπαιζε και τη 

γαργάλισε το πόδι και αυτή είχε την εντύπωση ότι πήγε να τη δαγκώσει 

το σκυλί. Έχει ένα φοβερό φόβο με τα σκυλιά. Άλλο συγκεκριμένο φόβο, 

τόσο έντονο δεν έχει. Γενικώς είναι πολύ φοβιτσιάρα από την άποψη ότι, 

επειδή είναι και πολύ πειθαρχημένο άτομο, όταν της φωνάζεις ή της 

επιβληθείς ή της μιλήσεις λίγο απότομα, φοβάται, συμμαζεύεται. Αυτό 

δεν είναι φόβος. Είναι ήσυχη. Πιστεύω ότι πάει σε άλλη κατηγορία. Εδώ 

δεν είναι ότι φοβάται να το αντιμετωπίσει, απλώς είναι πολύ ήσυχη, πολύ 
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υπάκουη και όταν εμείς φωνάζουμε αυτή φοβάται και είναι πιο 

μαζεμένη. 

Λ: Αναφέρετε τρεις φόβους του παιδιού σας. Είπατε ότι το ένα είναι τα 

σκυλιά. Κάποιους άλλους; 

Ε: Φοβάται να πάει μόνη της, αν και δεν το έχω επιχειρήσει εγώ, αλλά 

και μόνο στην ιδέα να πάει από το σπίτι μια απόσταση κάποια μέτρα να 

πάρει κάτι, φοβάται μόνη της. 

Λ: Παίζει ρόλο εάν είναι μέρα ή νύχτα; 

Ε: Τη μέρα ίσως πάει. Αν και δεν το έχω επιχειρήσει, αλλά νύχτα δεν το 

συζητάω καθόλου. Δεν το κάνει. Και μέχρι πρότινος, μέχρι πριν ένα 

χρόνο περίπου φοβότανε να μείνει μόνη της στο σπίτι. Φοβότανε. Δεν 

ήθελε να μείνει μόνη της. Εάν ήταν κάποιος και έστω κοιμότανε 

μεγάλος, δεν είχε πρόβλημα. Αλλά μόνη της δεν ήθελε. Τώρα έτσι το έχει 

ξεπεράσει. Εάν δηλαδή απασχοληθεί, εάν έχει κάτι που της αρέσει στην 

τηλεόραση, ή όταν διαβάζει δεν τη πειράζει. Τώρα. Αλλά πριν ένα χρόνο 

δεν το ήθελε. 

Λ: Εσείς πώς καταλάβατε την ύπαρξη αυτών των φόβων; 

Ε: Ε, κοίταξε με τα σκυλιά το είδα. Το βλέπω. Όταν βλέπει σκυλί μπορεί 

να φωνάξει, να τρέξει από πίσω μου, να κρυφτεί, να κάνει διάφορα. Όταν 

την πλησιάζει. Όταν το δει από μακριά δεν θα κάνει τίποτα άλλο όταν την 

πλησιάζει. Τη νύχτα φοβάται να βγει γιατί της έχω πει και εγώ διάφορα 

ότι δεν απομακρυνόμαστε από τη μαμά γιατί μπορεί κάποιος να σε 

πάρει να σε κάνει. Οπότε το θεωρώ και αυτή ότι δεν πρέπει να 

απομακρυνθεί από τη μαμά και να μείνει μόνη της γιατί νόμιζε ότι 
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κάποιος θα έρθει να την πάρει. Ότι θα μπει κάποιος στο σπίτι, άσχετα αν 

της κλείδωνα εγώ. Φοβότανε, ήθελε πάντα την παρουσία κάποιου. 

Λ: Οπότε αυτό που της εξηγήσατε «να μην απομακρύνεται κ.τ.λ.» έπαιξε 

κάποιο ρόλο. 

Ε: Ναι, γενικώς, νιώθει ασφαλείς όταν είναι κάποιος κοντά της. Είτε είναι 

η μαμά, ακόμα και το μικρό τον αδελφό, μπορεί να κάτσει. 

Λ: Εσείς που νομίζετε ότι οφείλονται αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Ίσως είναι και θέμα χαρακτήρα γιατί ο γιος μου που τους μεγαλώνω 

μαζί και είναι και μικρότερος δεν έχει τους συγκεκριμένους φόβους. 

Ίσως είναι και θέμα χαρακτήρα. Γιατί αυτή είναι τόσο ήσυχη και τόσο 

συνεσταλμένο παιδί που πιστεύω ότι δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει 

μια κατάσταση π.χ. εάν είναι μόνη της στο σπίτι και χτυπήσει το 

κουδούνι. Πώς θα πρέπει να κάνει. Άσε που την έχω πει ότι δεν θα 

ανοίγει, θα λέει η μαμά μου λείπει. Ίσως, επειδή φοβάται, δεν έχει αυτό 

το θάρρος να το αντιμετωπίσει. Ή ίσως δεν έχει θάρρος να πει ότι το 

σκυλί δεν θα μου κάνει κακό εάν δεν το πειράξω. Είναι ένα μικρό 

σκυλάκι, θα απομακρυνθώ. Είναι θέμα χαρακτήρα κιόλας. 

Λ: Μπορεί να είναι και διαφορά φύλου; 

Ε: Ναι, ναι έχουν διαφορά σίγουρα. 

Λ: Δηλαδή εσείς παρατηρείται ότι το αγόρι έχει διαφορετικούς φόβους; 

Ε: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά πιο πολύ θα ‘λεγα ότι είναι θέμα 

χαρακτήρα. Πόσο ισχυρή προσωπικότητα, πόσο θάρρος, τι αντοχές έχεις 

σαν χαρακτήρας. Εκεί, δηλαδή το αποδίδω. 

Λ: Σε τι ηλικία εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 
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Ε: Η κόρη μου, από τότε που θυμάμαι ότι καταλαβαίνει τον εαυτό της, 

από τα τρία και μετά ήταν το σκυλί. Την είχα και δύο χρονών, δεν την 

άφηνα μόνη αλλά από τα τρία και μετά είχα και το μωρό, χρειαζόμουν 

και κάπου να πεταχτώ. Απ’ τα τρία ας πούμε και μετά. 

Λ: Και για τους τρεις φόβους; 

Ε: Ναι, εντάξει τριών χρονών δεν την άφηνα να πάει κάπου μόνη της 

αλλά πιο πολύ για το να μείνει στο σπίτι αν χρειαστεί για πέντε λεπτά. 

Και το σκυλί. 

Λ: Δηλαδή ο φόβος της για το σκυλί και να μείνει μόνη στο σπίτι τους 

έχει από παλιά. Αυτός ο φόβος για την έξοδο από το σπίτι μόνη της 

εμφανίστηκε τώρα τελευταία. 

Ε: Ναι. 

Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις που 

ίσως ήταν φοβικές. 

Ε: Πάρα πολλές. Η κόρη μου δε πλησίαζε κανένα πέρα από ‘μένα. Ήταν 

πάρα πολύ ήσυχο παιδί αλλά ήταν και γενικά αν ήμασταν δύο άτομα, δε 

πλησίαζε εύκολα. Αν ερχόταν κάποιος στο σπίτι τώρα και έλεγες «αχ τι 

καλό μωρό» να την πάρεις αγκαλιά, δεν θα το έκανε. 

Λ: Δηλαδή φόβο προς τους ξένους. Αυτό τι ηλικία ήτανε; 

Ε: Μηνών. Από την ηλικία που ξεχωρίζει πρόσωπα, από έξι-επτά μηνών. 

Από τότε. 

Λ: Οι αντιδράσεις της ποιες ήταν; 

Ε: Ότι χειρότερο. Κλάμα, και τσιρίδα. 

Λ: Εσείς τι κάνατε γι’ αυτό; 
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Ε: Προσπαθούσα να την ησυχάσω. Στην αρχή ήμουνα πιο από πάνω της 

και προσπαθούσα να την ηρεμήσω. Αλλά άρχισα να εκνευρίζομαι. Λέω 

δε γίνεται να μην έρχεται κάποιος στο σπίτι. Δηλαδή, αυτή δεν ήθελε να 

χαλάσει την ησυχία της. Ήθελε να ‘ναι μόνη της εκεί στο relax και να 

‘μαστε οι δυο μας. Και μετά άρχισα να εκνευρίζομαι. Δεν την άφηνα 

βέβαια και ‘γω καθόλου. Μέρα, νύχτα δεν απομακρύνθηκε από ‘μένα 

μέχρι εφτά μηνών. Ε, μετά έκανα δύο βράδια, την άφηνα λίγο στη 

γιαγιά, λίγο σ’ αυτό μπας και συνηθίσει. 

Λ: Κάποιο άλλο φόβο; 

Ε: Όχι, όχι, αυτό. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

κάποιος φόβος; 

Ε: Τώρα ανάλογα. Στο να μείνει μόνη ή να πάει κάπου, αυτό πιστεύω ότι 

αντιμετωπίζεται σιγά – σιγά. Στο να την πείσω να μη φοβάται τα σκυλιά. 

Έχοντας παράδειγμα με τον εαυτό μου δε θέλω να… 

Λ: Τα δύο πρώτα που είπατε ότι αντιμετωπίζονται. Πώς; 

Ε: Με το να την αφήσω μόνη της, να την τσεκάρω. Να την πω, θα 

πεταχτώ για λίγο στο ψωμί για πέντε λεπτά και θα… Στην αρχή αν είναι 

πολύ αρνητική θα τη δωροδοκήσω. Θα της πω θα μείνεις και μετά θα 

σου πάρω εκείνο ή θα πάμε εκεί. Για να έχει ένα κίνητρο να το κάνει. Να 

την πω ότι θα σε κλειδώσω από την άποψη μην ξεχαστείς και ανοίξεις 

εάν θα χτυπήσει κανείς. Θες να κλειδωθούμε; Ή δεν θες να κλειδωθούμε 

γιατί μπορεί να γίνει κάτι στα πέντε αυτά λεπτά. Πιστεύω ότι με την 

κουβέντα και με πειράματα ότι μπορεί να γίνει αυτό. Στα πέντε λεπτά 

ήδη κάθεται πλέον. Δεν έτυχε να την αφήσω παραπάνω. Ή και να πάει 
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μόνη της. Να την αφήσω εγώ να πάει μόνη της σιγά – σιγά ας πούμε στις 

έξι που ακόμα δεν νυχτώνει πολύ, και ‘γω ίσως να την ακολουθήσω από 

πίσω για να νιώθω μια σιγουριά και ‘γω. Και να δω που θα πάει. Άμα 

κάνει αυτό που θα της πω. Για το σκυλί δεν θέλω να επιμένω. Θέλω να το 

δει μόνη της. Όπως και μένα δε θέλω να με πιέσουν. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι φόβοι αυτοί έχουν κάποια επίπτωση στη λειτουργι-

κότητά της; 

Ε: Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Και μάλιστα για να την αφήσω σιγά – σιγά να 

πηγαίνει κάποια απόσταση μόνη της. Το σχολείο είναι απέναντι. Υπάρχει 

σχολική τροχονόμος και πλέον την αφήνω και περνάει και μόνη της το 

δρόμο, με τη σχολική τροχονόμο και να μπαίνει μόνη της στο σχολείο. 

Δηλαδή, αυτή την απόσταση πέντε με δέκα μέτρα να την κάνει μόνη της. 

Εγώ από μακριά βλέπω. Και την κάνει μόνη της. Είναι μέρα, δίπλα 

υπάρχουν και άλλα παιδάκια. Το κάνει μόνη της. Δεν υπάρχει 

πρόβλημα. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Ε, όταν αρχίσει να γίνεται εφιάλτης πλέον. Δηλαδή, οι φόβοι αυτοί να 

γίνουν ψύχωση. Τότε. Εγώ πλέον δεν θέλω να βλέπω ένα φίδι. Αλλά όλη 

μέρα εάν σκέπτομαι ότι από εδώ εάν θα πάω εκεί μπορεί να δω φίδι ή να 

σκέπτομαι όλη την μέρα τα φίδια, τότε γίνεται αρρώστια. Γίνεται 

ψύχωση. Ίσως τότε να πρέπει να αντιμετωπισθεί με κάποιο τρόπο. 

Λ: Εσείς τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί να αντιμετωπίσει το 

φόβο του; 

Ε: Με συζήτηση. Φέρνοντας κάποια παραδείγματα κάποιας φίλης της ότι 

ξέρεις αυτό δεν το φοβούνται και το αντιμετωπίζουν έτσι και εσύ δεν 



 136 

υστερείς σε τίποτα απ’ αυτές. Όλα δηλαδή πιστεύω πως είναι θέμα 

κουβέντας. Ή για το σκυλί, το πιο απίθανο π.χ. να έπαιρνα ένα σκυλάκι 

στο σπίτι αλλά ξέρω ότι αυτό θα τη φόβιζε πάρα μα πάρα πολύ, οπότε 

αυτό το αφήνω, ότι θέλω μεγαλώνοντας να καταλάβει ότι όχι μόνο δεν 

πρέπει να τα φοβάται αλλά ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι του ανθρώπου. 

Και φέρνω παράδειγμα ότι όταν ήμουνα μικρή και πολύ μωρό μάλιστα η 

γυναίκα που με κοιτούσε επειδή η μαμά μου δούλευε, είχε ένα σκυλάκι 

στο σπίτι. Και όχι μόνο δεν με πείραζε αλλά όταν εγώ κοιμόμουνα, αυτό 

κοιμόταν στα πόδια μου για να με προστατεύει από τους γύρω και 

όποιος πήγαινε να με πλησιάσει τον γάβγιζε για να μη με πάρουν. Και 

της φέρνω κάτι τέτοια παραδείγματα για να δει ότι τα σκυλάκια είναι 

καλά, τώρα δε κοιτάμε τα μαντρόσκυλα και τα μεγάλα που γάβγιζαν. Με 

την κουβέντα. 

Λ: Βλέπετε αποτελέσματα με τη συζήτηση; 

Ε: Ναι, ήδη με το να κάτσει μόνη της, μου το ζητάει κιόλας. Το μεσημέρι 

παίρνω το μικρό για λογοθεραπεία και μου λέει «μαμά γιατί με παίρνεις 

μαζί σου έξω για μισή ώρα. Άφησέ με διαβάζω, δε χρειάζεται να ‘ρθω». Το 

ζητάει. 

Λ: Εσείς τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή φοβίες; (εκτός από 

το φίδι). 

Ε: Όχι. Κάτι τόσο έντονο όχι. 

Λ: Πιστεύεται ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά τους; 

Ε: Όχι, γιατί όσο εγώ τα φοβάμαι τα φίδια, τα παιδιά μου μαζεύονται και 

τρελαίνονται για φωτογραφίες φιδιών και πάνε στο ζωολογικό κήπο που 



 137 

έχει ειδικά σπιτάκια με φίδια και πάνε όσο γίνεται πιο κοντά να τα δουν. 

Δηλαδή, όχι μόνο δεν τους το έχω μεταδώσει, γελάνε κιόλας. Γιατί το 

θεωρούν πολύ χαζό. 

Λ: Όλες αυτές οι δηλώσεις που κάνετε «Μην απομακρύνεσαι από τη 

μαμά γιατί μπορεί να σε πάρει κάποιος» κ.τ.λ. δεν πιστεύετε ότι 

επηρεάζει το φόβο; 

Ε: Όχι. Αυτό είναι προειδοποίηση και ότι πρέπει… ζούμε σε μια 

κοινωνία που πρέπει να φοβόμαστε ακόμα και τη σκιά μας, δυστυχώς. 

Πρέπει να της το κάνω αυτό. Δεν μπορεί να είναι τελείως ανέμελα και 

μιλάμε στο καθένα που μας μιλάει και δεχόμαστε τις καραμέλες και όλα 

αυτά. Η κόρη μου είναι σε μια ηλικία που μπορεί να ξεγελαστεί και όσο 

πάει απομακρύνεται από ‘μένα. 
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Συνέντευξη 9 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι είναι ο 

φόβος; 

Ε: Τι είναι φόβος; Φόβος είναι το άγνωστο. Ξέρω ‘γω. Κάτι που δεν ξέρω 

τι… όπως είναι όταν φοβάμαι για κάτι, δεν ξέρω τι μπορεί να μου 

συμβεί. Νιώθω άσχημα μέσα μου συναισθηματικά, είμαι στεναχωρη-

μένη. Φοβάμαι για το άγνωστο. 

Λ: Τι είναι φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Α, έπρεπε να πάρω ένα λεξικό. Φοβία. Έχω φοβία ας πούμε για να 

είναι καλά τα παιδιά μου, για να είμαστε όλη καλά η οικογένειά μου 

στην υγεία μας. Έχω φοβία για τις αρρώστιες. Μην αρρωστήσουμε. 

Αρρώστιες που είναι θανατηφόρες, όχι απλές αρρώστιες. Έχω φοβία στο 

αεροπλάνο. Φοβάμαι να ανέβω. Έχω ανέβει αλλά έχω μια φοβία. 

Λ: Συνοψίστε αυτό που λέτε. Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του φόβου με 

τη φοβία; 

Ε: Η φοβία λίγο παλεύεται, δηλαδή έχω φοβία με τα αεροπλάνα αλλά 

θέλω να το καταπολεμήσω. Ανεβαίνω ας πούμε στο αεροπλάνο. Είναι 

λίγο πιο… μπορεί λίγο να το ελέγξω ας πούμε. Ενώ το φόβο δεν μπορώ. 

Έχω φόβο για το σκοτάδι, για το θάνατο αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. 

Μέχρι εκεί. 

Λ: Πώς νομίζετε ότι δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες στους 

ανθρώπους; 
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Ε: Από την τηλεόραση. Όλη μέρα άμα βλέπεις τηλεόραση ακούς 

πράγματα που σε τρομάζουν, που σε φοβίζουν. Από διάφορες συζήτησεις 

που γίνονται στον κοινωνικό περίγυρο. Από τις εφημερίδες. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών 8-10 ετών; 

Ε: Αν πάρω παράδειγμα από την κόρη μου, φοβάται να μένει πολλές 

ώρες στο σπίτι και κυρίως το βράδυ, τη νύχτα και γι’ αυτό δεν την αφήνω 

άλλωστε. Φοβάται όταν γυρίζει από τα αγγλικά να έρχεται μόνη της όταν 

είναι σκοτάδι. Και πολλές φορές ακούει από την τηλεόραση και από 

διάφορες συζητήσεις και φοβάται το θάνατο. Μου το λέει δηλαδή καμιά 

φορά έχει τύχει «αχ μαμά δε θέλω να πεθάνουμε, τι είναι ο θάνατος, δεν 

θέλω». Τώρα αυτό. 

Λ: Κάτι άλλο που πιστεύετε ότι φοβούνται άλλα παιδιά; 

Ε: Σε γενικές γραμμές αυτά πιστεύω. Να μένουν μόνα τους, φοβούνται 

στους δρόμους λόγω όλων αυτών που ακούμε με τους παιδεραστές, με 

τους βιαστές και όλα αυτά. Και τώρα επειδή λίγο μεγάλωσε και ακούει 

για θανάτους και αυτά και μπορεί λίγο αντιληφθεί. Πιστεύω όλα τα 

παιδιά το ίδιο. 

Λ: Πιστεύεται ότι η Αποστολία αντιμετωπίζει κάποιο φόβο; 

Ε: Όχι, κάτι ιδιαίτερο όχι. Κάτι έντονο που να χρειάζεται να συζητήσω 

μαζί της και να προσπαθήσω να της το καταβάλω. Όχι. 

Λ: Αναφέρεται τρεις φόβους της Αποστολίας. 

Ε: Να μείνει μόνη της στο σπίτι. Να γυρίζει μόνη της από τα αγγλικά 

άμα έχει σκοτάδι το βράδυ. Και το θάνατο, τις αρρώστιες. 

Λ: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

Ε: Ε, μαζεύεται και φωνάζει, τσιρίζει. Μαμά, μαμά. 
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Λ: Εσείς κατά τη γνώμη σας που νομίζετε ότι οφείλεται αυτός ο φόβος; 

Ε: Ο φόβος οφείλεται ίσως και στο χαρακτήρα της, γιατί είναι αρκετά 

ευαίσθητη αν και είναι δυναμικό παιδί αλλά είναι και ευαίσθητο 

παράλληλα. Αλλά και σε όλα αυτά που ακούμε από την τηλεόραση, 

θέλοντας και μη και εγώ αναγκάστηκα να συζητήσω μαζί της να της πω 

να προσέχει στους δρόμους. Και αυτό όλο της δημιούργησε ένα άγχος 

και ένα φόβο. Διαφορετικά εάν δεν ακούγαμε για όλους αυτούς και 

πρόπερσι που έγινε όλο εκείνο με τον Άλεξ όλο εκείνο το περιστατικό, 

αναγκάστηκες να πεις πέντε πράγματα στο παιδί για να ξέρει τι ακριβώς 

γίνεται. Εάν δε γινόταν εκείνο ή οτιδήποτε άλλο δε θα γινόταν αυτή η 

συζήτηση και θα ήταν πιο ανέμελο. Και αναγκαστικά συζητήσαμε και 

αυτό λίγο την κάνει. Όσο να ‘ναι έχει το νου της, προσέχει όσο μπορεί 

βέβαια σαν παιδί σ’ αυτήν την ηλικία. 

Λ: Εσείς πιστεύετε πως τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετικούς 

φόβους; 

Ε: Όχι δε νομίζω. Τα ίδια πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς… άμα 

εννοείς τώρα άμα δουν και ένα σκυλί στο δρόμο που το φοβούνται. Αλλά 

εγώ εκείνο τώρα το θεωρώ μηδαμηνό. 

Λ: Και αυτό είναι. 

Ε: Γιατί και ‘γω βλέπω τώρα ένα σκυλί και το φοβάμαι. Φοβάμαι δηλαδή 

τα σκυλιά αυτά προπαντός τα μεγάλα που πλησιάζουν. 

Λ: Εσείς πότε νομίζετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Από τότε που αρχίζει και καταλαβαίνει. Από τριών χρονών και μετά. 

Λ: Όλα αυτά τα φοβόταν από τότε δηλαδή; 

Ε: Ναι. 
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Λ: Από τους πρώτους μήνες ζωής θυμόμαστε να παρουσιάζει κάποιους 

φόβους; 

Ε: Όχι, από τότε που γεννήθηκε, όχι. Μόνο που όταν ήταν να κοιμηθεί 

που ήθελε οπωσδήποτε το λαμπάκι που αυτό πιστεύω εντάξει. Που και 

‘γω που είμαι σ’ αυτήν την ηλικία που είμαι ακόμη θέλω ένα λαμπάκι. 

Μέσα στο σκοτάδι τελείως δεν μπορώ να κοιμηθώ. 

Λ: Δηλαδή όταν υπήρχε απόλυτο σκοτάδι δε μπορούσε να… έκλαιγε; 

Ε: Δεν έκλαιγε. Μαμά βάλε μου το φωτάκι, δε μπορώ να κοιμηθώ. Θέλω 

να βλέπω. Δηλαδή πάντα της το έβαζα. Δεν την άφηνα να… δεν της έλεγα 

«όχι δεν θα στο βάλω» για να αρχίσει να κλαίει, να κάνει. Μου το ‘λέγε, το 

έβαζα. Καμιά φορά και ‘γω το ξεχνούσα γιατί η πρώτη μου κίνηση είναι 

κατευθείαν να της το βάλω. Τώρα κάτι άλλο σ’ αυτή την ηλικία, όχι. Δεν 

θυμάμαι κάτι. Ούτε να πω ότι υπήρχε κάτι, όχι. 

Λ: Ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί ένας 

φόβος; 

Ε: Ο καλύτερος τρόπος είναι να το συζητήσουμε το πρόβλημα, να το 

πιάσουμε από όλες τις μεριές, τα θετικά, τα αρνητικά. Τώρα ας πούμε 

εάν φοβάται τα σκυλιά, να πούμε και κάποια θετικά, ότι είναι πιστός 

φίλος του ανθρώπου και ότι χρειάζεται στον άνθρωπο και ξέρω ‘γω. Και 

άμα μετά το πράγμα χειροτερεύσει και δεν μπορέσω να κάνω τίποτα με 

το διάλογο, να απευθυνθούμε σε ειδικούς. 

Λ: Πιστεύετε ότι έχει αποτέλεσμα μόνο η ομιλία, δηλαδή να μιλάμε μόνο 

με τα παιδιά; Δηλαδή πιστεύετε ότι άμα πείτε στο παιδί σας ότι μη 

φοβάσαι το σκοτάδι γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο θα σταματήσει να 

φοβάται το σκοτάδι; 
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Ε: Καμιά φορά με το διάλογο δεν… Χρειάζεται και πράξη να γίνει. 

Δηλαδή τώρα να για το σκοτάδι να κλείσουμε ας πούμε το φως και να 

καθίσουμε και να δούμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Μπορούμε να 

κοιμηθούμε με τελείως σβηστό το φως. Ή να πάμε κοντά σ’ ένα σκυλί και 

λέμε ότι άμα δεν το πειράξουμε και άμα δεν αρχίσουμε να τρέχουμε θα 

δούμε ότι δεν θα μας κάνει τίποτα, ότι είναι ακίνδυνο. Εκτός βέβαια, 

που υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Χωρίς να κάνεις τίποτα σε 

ορμάει. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι φόβοι της Αποστολίας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της; 

Ε: Όχι ευτυχώς οι φόβοι της είναι ελεγχόμενοι μπορώ να πω και δεν 

έχουν επιπτώσεις. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι χρειάζεται η παρέμβαση κάποιου ειδικού; 

Ε: Όταν φτάσουμε σε σημείο να επηρεάζει την προσωπική της ζωή, την 

κοινωνικότητά της, να μην μπορούμε να το ελέγξουμε. Τότε αναγκαστικά 

πρέπει να πάμε σε κάποιο ειδικό. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι θα κάνατε για να βοηθήσετε το παιδί σας να 

αντιμετωπίσει κάποιο φόβο; 

Ε: Θα προσπαθούσα λέμε τώρα ένα παράδειγμα το ασανσέρ. Να μπει 

μέσα στο ασανσέρ. Θα κάνω μια εκτενέστερη συζήτηση μαζί της και μετά 

θα την πείσω να πάμε μαζί, να μπούμε μέσα, να κατεβούμε, να 

ανεβούμε, να δει ότι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα, είναι κάτι ακίνδυνο. 

Θα την ενημερώσω βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που 

μπορεί να συμβεί κάτι, να κλείσει το ρεύμα, να κοπεί το ρεύμα και να 

μείνουμε μέσα αλλά είναι μια στις τόσες. Γιατί μόνο ναι, με το διάλογο 
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δε γίνεται πιστεύω. Εάν έχεις άμεση επαφή με το αντικείμενο, με το 

φόβο σου τότε ίσως μπορείς να τον καταπολεμήσεις. Μόνο με το διάλογο 

δύσκολα. 

Λ: Εσείς προσωπικά τι φοβάστε; Έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχω λίγο υψοφοβία, δηλαδή άμα πάει πολύ 

ψηλά και πάω και κοιτάξω κάτω, νιώθω λίγο να τρέμουν τα γόνατά μου. 

Τα αεροπλάνα, λίγο το παλεύω δηλαδή, εντάξει ανεβαίνω. Απλά όταν 

πάει να ξεκινήσει νιώθω κάπως. Αυτά. Για φοβίες τώρα. Από φόβους να 

είμαστε καλά στην υγεία μας, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. 

Λ: Εσείς νομίζετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους 

τους στα παιδιά τους; Εάν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ε: Ναι, ναι τα περνάνε. Τα περνάνε. Τότε που είχε γίνει αυτό με τον Άλεξ. 

Το να κάθομαι εκείνες τις μέρες και να λέω «να προσέχεις πολύ, εάν 

έρθει κάποιος άγνωστος και σου μιλήσει, να φεύγεις, δε θα πας κοντά 

του. Ή το βράδυ, μόλις νυχτώνει θα περιμένεις να έρθουμε να σε 

πάρουμε δε θα ξεκινάς από τα αγγλικά». Όλα αυτά του δημιουργούν 

άγχος του παιδιού. Φτάνει στο σημείο να μου λέει «εντάξει ρε μαμά μη 

στεναχωριέσαι μπορώ, δεν είμαι μικρό παιδί. Ξέρω, άμα δω κάποιον θα 

φύγω, θα κάνω, μη με ζαλίζεις». Το δημιουργείς άγχος, διαφορετικά δε 

θα… Άμα δε γινόταν και όλα αυτά, αν δεν ήταν έτσι όπως είναι η ζωή 

μας, δε χρειαζόταν να πω τίποτα στο παιδί και όλα θα ήταν μια χαρά. 

Και δε θα είχε άγχος. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους φόβους της Αποστολίας να συγκλίνουν 

με τους δικούς σας φόβους; 
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Ε: Ναι. Ένα αυτό με το βράδυ για να κοιμηθούμε που θέλουμε ένα φως 

να έχουμε. Και τώρα έτσι που μεγαλώνει ακούω «Ρε μαμά δηλαδή όταν 

πεθαίνουμε μετά τι γινόμαστε, τι είναι ο άνθρωπος;». Ξέρεις αυτά λίγο τα 

φιλοσοφικά, τα τέτοια που τώρα είναι σε μια ηλικία και σου λέει «Α 

πεθαίνουμε. Και μετά τι υπάρχει, τι είναι;» Τώρα επειδή κάνουν και στα 

θρησκευτικά κάποια μαθήματα στην τετάρτη τάξη και έχει κάποιους 

προβληματισμούς. Που ακόμα και εμείς που είμαστε στην ηλικία που 

είμαστε και δεν έχουμε δώσει απαντήσεις. 
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Συνέντευξη 10 

 

Λ: Τι είναι ο φόβος; Με λίγα λόγια θα μπορούσατε να μου περιγράψετε τι 

είναι ο φόβος; 

Ε: Ο φόβος; Δεν ξέρω πώς περιγράφεται. Είναι ένα συναίσθημα. 

Λ: Το οποίο τι σας προκαλεί; 

Ε: Προκαλεί… πάντως όχι πανικό. Μπορεί να φοβάμαι εγώ προσωπικά 

για πολλά πράγματα αλλά πιστεύω πως όταν υπάρχει ψυχραιμία 

μπορείς να τον αντιμετωπίσεις καλύτερα. Τώρα τι να σου πω; Προσωπικά 

για μένα; 

Λ: Ναι, εσείς τι πιστεύεται; 

Ε: Πιστεύω ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Εγώ προσωπικά 

δεν το θεωρώ σαν κάτι που είναι ανεπανόρθωτο. Ο φόβος. Δηλαδή ενώ 

φοβάσαι και μπορεί να το ‘χω πάθει. Να φοβάμαι υστερικά και την 

επόμενη να μου ‘χει φύγει εντελώς ο φόβος. Δε ξέρω που μπορεί να 

εκφράζεται αυτό. 

Λ: Τι είναι η φοβία; Διαφέρει από το φόβο; Εάν ναι, πώς; 

Ε: Ναι, διαφέρει. Για ‘μένα τουλάχιστον διαφέρει. Γιατί η φοβία μπορεί 

να ‘χει κλειστοφοβία κάποιος. Δεν είναι ένα είδος φοβίας; Ένα άλλο 

παράδειγμα θα σου πω. Εμένα η κόρη μου είναι 8,5 ετών, πάει τετάρτη 

τάξη και έχει φοβία το βράδυ. Όχι το βράδυ να βγει έξω στο σκοτάδι, δε 

ξέρω. Δε μπορεί να κοιμηθεί μόνη της. Έρχεται στο κρεβάτι μου. Εγώ 

την έβαλα όταν έπρεπε να τη βγάλω απ’ το κρεβάτι, την κούνια και να τη 

βάλω σ’ άλλο δωμάτιο αλλά κοιμάται μαζί μου, με μένα προσωπικά γιατί 

μου λέει ότι το βράδυ βλέπει εφιάλτες και φοβάται. Δεν ξέρω τι άλλο 
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μπορεί να σκέφτεται. Διάφορα πράγματα. Πιστεύω ότι τα παιδιά 

χειρίζονται και λίγο την κατάσταση. Πού λέτε αυτό μου δείχνει μια 

φοβία. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δε πιστεύω ότι είναι 

φοβιτσιάρα. Ήταν πιο μικρό παιδί εντάξει. Φοβόταν ορισμένα πράγματα. 

Τώρα μου κάνει αυτό. 

Λ: Οπότε πώς διαφοροποιείται την φοβία από το φόβο; 

Ε: Ο φόβος πιστεύω ότι σε πολλούς ανθρώπους είναι μόνιμος. Γιατί ρε 

παιδί μου το ‘χουν μέσα τους συνέχεια. Εγώ προσωπικά, μπορεί να ‘χω 

φοβίες για ορισμένα πράγματα ή να φοβάμαι κάτι. Αλλά πιστεύω ότι δεν 

πάσχω από τη νόσο αυτή. Δεν ξέρω τώρα τι με φοβίζει. Φοβάμαι πολλά 

πράγματα. Φοβάμαι όλα, αλλά όλα έχουν ένα μέτρο. Δηλαδή εγώ …αν 

μου πεις πήγαινε μόνη σου, κάπου να με στείλεις θα πάω. Κάποιοι 

άνθρωποι δε πηγαίνουν γιατί φοβούνται στην πραγματικότητα. 

Λ: Πώς νομίζετε ότι δημιουργούνται οι φόβοι ή οι φοβίες; 

Ε: Οι φοβίες νομίζω ότι δημιουργούνται… ότι μπορούμε να τις 

δημιουργούμε και εμείς από μόνοι μας, ότι είναι εγκεφαλικό, ότι το 

μυαλό μπορεί να σου γεννάει πράγματα. Σκέφτεσαι πράγματα. Έτσι. Το 

εάν κάτι σου έχει συμβεί στο παρελθόν, κάτι άσχημο και φοβάσαι να 

βγεις έξω. Υπάρξουν και άνθρωποι που φοβούνται να βγουν με το φως 

της ημέρας ή το βράδυ. Δεν ξέρω τι, γιατί τους έχει συμβεί κάτι. Εκεί 

όντως επικρατεί ένα φόβος, ένας πανικός, τι να πω. 

Λ: Οπότε συνδέεται τη φοβία με κάποιο γεγονός που ίσως έχει συμβεί 

παλιά; 

Ε: Εγώ ναι. Τη φοβία σου λέω πολλές φορές τη γεννάει και το μυαλό 

μας. Διάφορα. Φοβάμαι πως το λένε δε μπαίνω στο ασανσέρ γιατί έχω 
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κλειστοφοβία. Πώς το ξέρει; Έχει ξαναμπεί; Μερικοί άνθρωποι 

υπάρχουν. Αλλά σου λέω νομίζω πως τα γεννάει ο εγκέφαλος. Σκέφτεσαι 

πράγματα και τα αναβιώνεις μέσα σου. 

Λ: Ποιοι νομίζετε ότι είναι οι φόβοι των παιδιών 8-10 ετών; 

Ε: Εγώ νομίζω ότι δεν φοβούνται τίποτα. 

Λ: Έτσι νομίζετε; 

Ε: Ναι. 

Λ: Αλλά; 

Ε: Αλλά εντάξει. Τώρα δεν ξέρω από πάρα πολλά παιδιά. Από τα παιδιά 

που γνωρίζω πιστεύω ότι φοβούνται πολύ πράγματα που δεν είναι ίσως 

της ηλικίας τους. Δηλαδή, της ηλικίας τους όταν εννοώ να μην τα 

ενοχλήσει κάποιος στο δρόμο, να πάθουν κάποιο ατύχημα. Από τα 

λεγόμενα που ακούω από τα παιδιά, μην πάθουν κάποιο ατύχημα, μην 

υπάρξει κάποιος κακοποιός. Ακούμε κάθε μέρα βέβαια για βιασμό και 

τέτοια πράγματα. Ναι. Και τόσο για τα άλλα θέματα, εάν φοβούνται μια 

κατσαρίδα ή ένα σκυλί και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά πιστεύω πως δεν 

φοβούνται τα περισσότερα παιδιά. Όπως εμένα με ρωτάει η κόρη μου για 

τα ναρκωτικά, της λέω διάφορα πράγματα, της λέω για τις διάφορες 

γιορτές που κάνουνε για το Πολυτεχνείο για όλα αυτά. Μου λέει «μαμά, 

αυτά θα ξαναγίνουν; Υπάρχει περίπτωση;» Εντάξει υπάρχουν και 

παιδάκια βέβαια που έχουνε φοβίες. Τώρα δε ξέρω στον καθένα. Βέβαια 

φταίει και το περιβάλλον του κάθε παιδιού. Όταν τη φοβίζω όπως π.χ. να 

ξέρεις ότι καμιά φορά το έκανα, αλλά για πολύ λίγο. Ότι θα ‘ρθει 

κάποιος να σε πάρει άμα δε κοιμηθείς και αυτά και κάτι τέτοια άλλα 

μερικοί γονείς το κάνουν μόνιμα αυτό και συνεχίζουνε μέχρι κάποιο 
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όριο ηλικίας που πρέπει το παιδί να μεγαλώσει για να καταλάβει. Εγώ 

τουλάχιστον την κόρη μου δεν την φοβίζω. Θέλω όμως να προσέχει και 

να φοβάται ορισμένα πράγματα και αυτό που της λέω ότι όλοι δεν είναι 

το ίδιο και να προσέχει. 

Λ: Εννοείται δηλαδή ότι και οι γονείς μπορούνε να δημιουργήσουν φόβο 

στα παιδιά; 

Ε: Ναι. 

Λ: Πιστεύεται πως το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποιους φόβους; Εάν ναι 

μπορείτε να τον περιγράψετε; 

Ε: Τι να σου πω τώρα; 

Λ: Τι φοβάται; 

Ε: Το συγκεκριμένο το παιδί σου είπα. Φοβάται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. 

Τώρα που μετακομίζουμε και της λέω πως θα πάς από το πρώτο βράδυ 

να κοιμηθείς στο δικό σου το δωμάτιο, εν τω μεταξύ τα δύο δωμάτιο… το 

τρίτο είναι απομονωμένο. Δεν την βάζω εκεί. Το αφήνω για κάποιον άλλο. 

Είναι δίπλα στο δικό μας. Της λέω θα πας από το πρώτο βράδυ να 

κοιμηθείς. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι από τότε που τελικά αποφασίστηκε 

να το πάρουμε να φύγουμε, κάθε βράδυ μα κάθε βράδυ αυτό το 

τροπάρι. «Εγώ κάθε βράδυ μαμά θα βλέπω εφιάλτες, πώς θα πάω να 

κοιμηθώ μόνη μου; Εγώ μόνο με μουσική μπορώ να κοιμηθώ. Δε μπορώ 

να κοιμηθώ. Θα ‘ρχομαι το βράδυ». Αυτό μου το έκανε γι’ αυτό και 

τώρα… Κατάντησα να είμαι ένα ράκος το βράδυ, δηλαδή να ξυπνάω κάθε 

μια ώρα γιατί μόλις ξύπναγε και δεν έβρισκε κάποιον δίπλα της… και 

τώρα κοντά είναι τα δωμάτια. Σηκωνότανε και επειδή ο πατέρας της, της 

είχε απαγορεύσει να ανεβαίνει πάνω στο κρεβάτι μου ‘λεγε «ξύπνα μαμά 
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ήρθα». Δηλαδή δε πιστεύω να φοβάται άλλο πράγμα τόσο πολύ. Εντάξει, 

φοβούνται τα παιδιά ορισμένα πράγματα και ίσως και εμείς οι γονείς να 

τα φοβίζουμε λίγο περισσότερο για πράγματα όμως χειροπιαστά. Για 

καθημερινά πράγματα. Γι’ αυτά που μπορεί να τους τύχουνε στο δρόμο, 

στο σχολείο. Κατάλαβες; 

Λ: Είπατε ότι το ένα είναι το σκοτάδι, ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί μόνη 

της. 

Ε: Δεν νομίζω ότι φοβάται τόσο κάτι αφού εντάξει της λέω τι φοβάσαι 

παιδί μου; Έτυχε και βρεθήκαμε σε σεισμό. Και ‘γω φοβήθηκα. 

Ήμασταν στην Αθήνα σε μιας θείας μου το σπίτι και αυτή το 

αντιμετώπισε με ψυχραιμία. Ενώ εμείς φοβηθήκαμε. Και μάλιστα τους  

έκανε εντύπωση. Εντάξει φοβήθηκε και αυτή αλλά το αντιμετώπισε με 

ψυχραιμία. Και όταν μου λέει εμένα ότι φοβάται να κοιμηθεί το βράδυ 

και δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί. Φοβάμαι ότι θα πάμε πάλι 

και θα μου λέει «να κοιμηθώ λίγο μαζί σου». Ξέρεις πολλές φορές σε 

κάνουν τα παιδιά και νιώθεις και άσχημα από πάνω. Όταν τη μαλώνω 

πολλές φορές μετά κάθομαι και σκέπτομαι διάφορα πράγματα. 

Λ: Εκτός απ’ αυτό μπορείτε να μου αναφέρετε άλλους δύο φόβους. Κάτι 

άλλο; 

Ε: Ναι, θα σου πω. Τώρα φοβάται της άσχημες κούκλες η κόρη μου. 

Φοβάται τις άσχημες κούκλες. Αυτό το ‘χει από πολύ μικρό βέβαια 

μπορώ να σου πω ότι παιχνίδι που είχε θόρυβο και ήταν άσχημο, δεν το 

πείραζε καθόλου. Τώρα μπορεί να το κοιτάξει αλλά δεν ασχολείται. 

Δηλαδή ακόμα και να της φέρουμε κάτι θα το δει αλλά δεν θα το παίξει. 

Θα το φυλάξει. Θυμάμαι μια θεία μου που της είχε φέρει μια κούκλα 
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από ένα παλαιοπωλείο. Αυτή λοιπόν ήταν μια παλιά κούκλα. Αυτής της 

θείας μου της αρέσουν πού τα παλιά πράγματα. Ήταν λοιπόν μια 

κούκλα παλιά. Όχι παλιά, για πέταμα. Ήταν λίγο περίεργη. Της 

δημιούργησε φόβο. Το ‘βλεπε αυτό το πράγμα και φοβότανε. Όπως και 

ορισμένα άλλα μικρά πράγματα που κάνουν θόρυβο και αυτά. Δεν τα 

ήθελε καθόλου. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Και μία άλλη κούκλα 

που ήταν μεγάλη λίγο. Σε ηλικία 3,5 χρονών της το έφερε δώρο η νονά 

της και αυτό έλεγε διάφορα λογάκια και κουνούσε το κεφάλι του και δεν 

ξέρω τι έκανε. Πήγε 5 χρονών για να το πιάσει και να το πλησιάσει. 

Τώρα, τι άλλο να σου πω. Άλλο ένα; Φοβάται πολύ για πνιγμό. Είναι με 

το φαγητό της. 

Λ: Με το νερό; 

Ε: Όχι. Με το φαγητό. Γιατί της το έχουμε δημιουργήσει λίγο και εμείς 

αυτό. Υπάρχει μια σθένωση που έχει στον οισοφάγο. Το ξέρουμε εμείς 

και ο γιατρός… Πάντα να βρίσκεται και στην ανάγκη όταν κοιμάται να 

είναι πιο ψηλά. Όταν ήταν μωρό της έτυχαν τα χίλια μύρια. Έχει πνιγεί 

πολλές φορές και τώρα. Κάθε φορά λέει πως «θα το φάω και θα πνιγώ». 

Της λέω να προσέχεις, να μην είσαι λαίμαργη, να μασάς αργά και 

σταθερά. Θα φας όπως τρώνε τα άλλα παιδάκια. Εντάξει, φοβάται και 

λίγο τους περίεργους ανθρώπους. Δηλαδή, τους περίεργους ανθρώπους, 

όχι ότι της προκαλούν φοβία. Τους περίεργους ανθρώπους… εντάξει 

υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι όχι άσχημοι, αλλά 

προκαλούν με τη συμπεριφορά τους ή κάνουν χρήση κάποιας ουσίας. 

Γιατί της έχει τύχει κάτι στο δρόμο. Και της λέει «καλά κάνεις Μαρία, να 

φοβάσαι». Πρέπει να υπάρχει φόβος μέσα σας. Μη φοβάσαι, μην έχεις 
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φοβίες, εμμονές. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε. Φυσιολογικό 

συναίσθημα. 

Λ: Ποιες νομίζετε ότι είναι οι αντιδράσεις της όταν φοβάται; 

Ε: Καταρχήν να βρεθεί σε κόσμο μέσα. Θέλει να βρεθεί σε κόσμο. Γιατί 

παλιότερα στο δωμάτιό της δεν έμπαινε εάν κλείσεις την πόρτα. Όταν της 

έλεγα, «Μαρία κλείσε την πόρτα σου να διαβάσεις» δεν έμπαινε ή 

έμπαινε. Ήθελε να είναι κάποιος δίπλα για παρέα της αλλά εντάξει σιγά 

– σιγά άρχισε και έμπαινε. Τώρα κλείνει και την πόρτα. Η αντίδρασή 

της… αυτό της το δημιούργησε η μοναξιά. Αυτό το φόβο. Που σου λέω 

ότι πολλές φορές δημιουργούμε το φόβο των παιδιών εμείς. Τις 

κατσαρίδες τις σιχαίνομαι και στο σπίτι που μένουμε είναι παλιό και 

βγαίνουνε από τις τρύπες. Και η αλήθεια του Θεού είναι ότι είναι και 

γελοίο να βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα. Και τη βλέπεις μόλις δει το 

παραμικρό, όσο μικρό και να είναι να πετάγεται απάνω «Ένα τέρας» μου 

λέει γιατί έχει ακούσει εμένα να το κάνω αυτό. 

Λ: Οπότε λέτε ότι είναι ένα είδος μάθησης; 

Ε: Ναι εγώ έτσι πιστεύω, σου είπα. Στις φοβίες, το να μη φοβάται, ένα 

παιδί καθόλου πάλι δε μ’ αρέσει. Δηλαδή εάν δε φοβάται τίποτα δε μ’ 

αρέσει γιατί θέλω να μάθει να ξεχωρίζει ορισμένα πράγματα. Να 

ξεχωρίζει δηλαδή ότι δε πρέπει να πλησιάζουμε στη φωτιά. Υπάρχει 

κίνδυνος. Κατάλαβες; Υπάρχουν μερικά παιδιά που δεν το νιώθουν αυτό 

το συναίσθημα. Δεν έχει πολλές φοβίες η κόρη μου. Αυτό μόνο. Δεν 

μπορώ να το ελέγξω. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμπεριφορά της 

μεθαύριο. Άμα φύγουμε από δω και πάμε στο δωμάτιό της. Δεν ξέρω πώς 

να της φερθώ πια. Από τη στιγμή που βλέπει εφιάλτες, πολλά βράδια 
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σηκωνόταν ο πατέρας της και την έβρισκε καθιστή στο κρεβάτι. Δίπλα 

τώρα, με ανοιχτές τις πόρτες και με φωτάκια και με ένα σπίτι μέσα στην 

πόλη. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι απομακρυσμένο. 

Λ: Εσείς πότε νομίζετε ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι φόβοι; 

Ε: Θα σου πω κάτι. Μπορεί να είναι βλακεία. Το ‘χω ακούσει και από 

γιατρό. Από γιατρό εννοώ παιδίατρο. Όχι δηλαδή της δικιάς σου 

ειδικότητας. Παιδιά που έχουνε μπει μέσα σε θερμοκοιτίδα ή παιδιά που 

έχουνε τα πρώτα - πρώτα… τις πρώτες μέρες της ζωής τους… Εμένα η 

κόρη μου αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Μπήκε μέσα στη 

θερμοκοιτίδα. Όχι ότι ήτανε απ’ αυτό. Απλά υπήρξε πρόβλημα με μια 

ορμόνη που της έλειπε και μέχρι να τακτοποιηθούνε όλα το παιδάκι 

ήτανε μόνο του. Κατ’ αρχήν εμείς είμαστε πολύ φοβισμένοι μέχρι να το 

μεγαλώσουμε, να το φτάσουμε σε μια ηλικία έπρεπε ορισμένα πράγματα 

να τα μάθουμε. Τα παιδιά λένε που μπήκανε σε θερμοκοιτίδες ή που 

αντιμετωπίσανε κάποιο πρόβλημα ή που μείνανε μακριά από την 

αγκαλιά της μάνας τους, έχουνε λίγο περισσότερους φόβους απ’ τα άλλα 

τα παιδιά. Αυτό είναι μια επιλογή. Δεν ξέρω αν ισχύει 100%. 

Λ: Ούτε και εγώ το έχω ακούσει. 

Ε: Ο γιατρός λέει ότι από την αρχή το παιδί πρέπει να αισθανθεί το 

μητρικό χάδι, την επαφή, να έρθει πιο κοντά. Ίσως γι’ αυτό έμεινε έχει 

ορισμένα… Σου λέω επειδή της έλειπε μια ορμόνη του θυρεοειδή έμεινε 

πολύ καιρό έτσι μόνη της. Μέχρι να το εξακριβώσουνε και μέχρι να το 

βρούνε γιατί αυτό δε βρίσκεται παρά την πρώτη μέρα που θα γεννηθεί 

μόνο. Κάποια στιγμή έμπαινα μέσα, ναι μεν το είχανε στη θερμοκοιτίδα 

αλλά στην εντατική και ένας γιατρός το θυμάμαι που το είπε «Το ‘χετε 
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πιάσει εσείς το παιδάκι σας;» Και του λέω όχι. Και δεν ξέρω μετά από 

πόσες μέρες μου το έδωσε και το πήρα αγκαλιά. 

Λ: Είχατε βγει από το νοσοκομείο; 

Ε: Είχα βγει. Όχι εδώ στο Ρέθυμνο. Δεν ήμουνα εδώ στο Ρέθυμνο. Στην 

Αθήνα. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός για μένα γιατί δεν το ξέραμε αυτό. 

Απλώς κάποιες αντιδράσεις του μωρού επειδή ήταν σε κλειστά 

εργαστήρια τα Χριστούγεννα. Αλλά σου λέω ότι τύχαμε στην περίπτωση 

και πήγαμε στο Παίδων. Είχαμε φτάσει είκοσι ημερών το παιδί και ενώ 

μπαινόβγαινα εκεί δεν το είχα κρατήσει. Και μου λέει η νοσοκόμα «Το 

κράτησες;» Και της λέω όχι και μου το έδωσε εκείνη τη στιγμή. Και μετά 

λέει και ο γιατρός «εντάξει δεν είναι και από κρύσταλλο, φοβάσαι να το 

πιάσεις, θέλουνε λίγο περισσότερο να ασχοληθείς μαζί τους, να…». Γιατί 

τον πρώτο καιρό της τρυφερής τους ηλικίας έχουνε στέρηση της μητέρας, 

της αγκαλιάς. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει. 

Λ: Εσείς ποιος νομίζετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπισθεί 

ένας φόβος; 

Ε: Κατ’ αρχήν δε συμφωνώ μ’ αυτό τον τρόπο. 

Λ: Με ποιόν; 

Ε: Το κάθετο. 

Λ: Ποιος είναι ο κάθετος; 

Ε: Δηλαδή, μου λένε πολλές μανάδες. Τη βάζω μέσα στο δωμάτιο, την 

κλειδώνω και την αφήνω να σκούζει μέχρι το πρωί. Θα κοιμηθεί κάποτε. 

Ε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω άμα είναι ο πιο 

σωστός τρόπος γιατί πολλές μου λένε ότι τα έχουνε καταφέρει με τα 

παιδιά τους. Εγώ κατ’ αρχήν αν της το κάνω αυτό ο πατέρας της δεν 
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συμφωνεί μ’ αυτό τον τρόπο. Δεν μπορεί, γιατί λέει έχει περάσει τόσα, 

έχει περάσει τόσα. Και άλλα παιδιά έχουνε περάσει πολύ πιο σοβαρά 

πράγματα. Μην τρελαθούμε τώρα. Εν τω μεταξύ έχει και μια ευαισθησία 

με την κόρη μου. Και μπαίνω εγώ στη μέση. Πολλές φορές και στο 

παρελθόν για να μην της χαλάσει το χατίρι την άφηνε και κοιμότανε μαζί 

μας. Πώς κόβετε τώρα αυτός ο ομφάλιος λώρος; 

Λ: Οπότε οι φίλες σας, σας είπαν για αυτή τη μέθοδο. Εσείς τι θα κάνατε; 

Ε: Εγώ πιστεύω ότι και είκοσι χρονών να πάει θα θέλει να κοιμάται μαζί 

μου. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα σου πω ότι εμείς ήμασταν τρεις αδελφές. Και 

εγώ ειδικά με την πρώτη την αδερφή μου ήμασταν σχεδόν κολλητά στα 

χρόνια, η άλλη ήταν πιο μικρή … λοιπόν ποτέ δεν αισθάνθηκα το φόβο, 

την απώλεια. Αλλά έπιανα τον εαυτό μου, όταν έφευγαν οι αδελφές μου 

ειδικά η μεγάλη, να θέλω να κοιμηθώ με τη μάνα μου. Δεν ξέρω εάν 

είναι βίωμα ή εάν είναι κληρονομικά βιώματα. Δεν μπορώ να το 

εξηγήσω. Αλλά εγώ όταν έπιανα τον εαυτό μου και έλεγα πολλές φορές 

«αχ τι καλά να ήμουνα κάπου αλλού, στην Αθήνα». Αυτό που κάνανε οι 

άλλες οι γυναίκες με τα παιδιά τους καλά το κάνανε. Αλλά εγώ δεν ξέρω 

άμα μπορώ να το κάνω αυτό στο δικό μου το παιδί. Και μου λένε ότι 

καλό είναι να το κάνεις. 

Λ: Εσείς νομίζετε ότι θα πετύχει; Θα είναι αποτελεσματικό εάν το κάνετε; 

Ε: Δεν ξέρω. Στο δικό μου το παιδί δεν ξέρω. Δεν θα μπορώ να το ακούω 

να κάθεται να κλαίει το βράδυ. Ή να κάθεται ξύπνια. 

Λ: Εσείς νομίζετε ότι οι φόβοι της Μαρίας έχουν κάποια επίπτωση στη 

λειτουργικότητά της; Είτε προσωπική, είτε κοινωνική, είτε σχολική. 
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Ε: Είναι πάρα πολύ κοινωνικό παιδί. Ότι και να φοβάται θα το πει. 

Δηλαδή θα τον εκφράσει το φόβο του όσο μικρή και εάν είναι. Εν τω 

μεταξύ πιάνει πολύ εύκολα φιλίες. Δηλαδή τώρα εάν σε γνωρίσει εσένα 

και της πεις ορισμένα πράγματα, θα κάτσει να σου πει πολλά πράγματα. 

Τι φοβάται και αν φοβάται και γιατί το φοβάται. Ή γιατί σκέφτεται κάτι. 

Λ: Δηλαδή, οι φόβοι της δεν επηρεάζουν την επίδοσή της στο σχολείο ή 

αν θα πάει σχολείο; 

Ε: Όχι, φοβότανε. Θα σου πω ένα περιστατικό. Τα πιο μεγάλα παιδιά τα 

φοβότανε γιατί την πειράζανε πολύ, επειδή ήταν πιο μικροκαμωμένη 

από τα άλλα παιδιά και την πειράζανε πολύ με άσχημο τρόπο. Δηλαδή, 

θέλανε να τη ρίξουνε, να την αυτό. Της λέγανε σιγά μην πηγαίνεις εσύ 

τέτοια τάξη που είσαι έτσι, δεν ξέρω τι. Και αργότερα υπήρχανε άτομα 

στην τάξη της μέσα που επειδή είναι καλόχαρο παιδί και κοινωνικό και 

πιάνει εύκολα φιλίες και είναι και καλή μαθήτρια δε το αμφισβητεί 

κανείς, όποιος και να τη γνώριζε είτε δασκάλα ήτανε είτε δάσκαλος την 

αγαπούσανε πάρα πολύ, υπήρχανε ζήλειες με τα άλλα τα κορίτσια. 

Εντάξει όχι με όλα. Αλλά υπήρξανε που είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή 

μου έλεγε κάποιο διάστημα ότι εγώ δεν θα ξαναπάω σ’ αυτό το σχολείο 

γιατί… στα πρώτα της χρόνια αυτό. Τη λέω «γιατί Μαρία μου τι φοβάσαι;» 

Και κάποια στιγμή της έλεγα και ‘γω ότι δεν μπορώ να ‘ρχομαι να 

μαλώνω συνέχεια και να λέω πράγματα. Να προσπαθήσεις της λέω το 

οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντας αντί οδόντου. Της έλεγα ότι σου 

κάνουνε να κάνεις. Μου ‘λεγε «μαμά να βρίζω;» και ήτανε πάρα πολύ 

άσχημο και ‘γω όλα τα χρόνια δηλαδή είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα που 

σταματήσανε πια να την πειράζουνε, αλλά ήμουνα κι εγώ από κοντά. Δεν 
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με φοβηθήκανε. Δεν μπορώ να το πω. Μου λέγανε οι άλλες ότι πρέπει να 

αφήσεις την κόρη σου να καθαρίσει μόνη της. Πάντα θα ‘σαι εσύ μαζί 

της. 

Λ: Πότε νομίζετε ότι κάποιο παιδί θα χρειαζόταν την παρέμβαση κάποιου 

ειδικού; 

Ε: Δεν ξέρω για ένα φόβο. Εγώ πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι γονείς πρέπει 

να το… να δίνουν την… σε κάποιο ειδικό. Να ενδιαφερθούν για το παιδί 

τους. Η συμπεριφορά κάποιου παιδιού για μένα είναι το πρόβλημα το 

κυριότερο. Η συμπεριφορά κάποιου παιδιού. Όταν η συμπεριφορά στο 

σχολείο… εγώ ξέρω δύο τρία παιδιά στη δική μας την τάξη που το ένα 

έχει πολύ πρόβλημα. Πολύ πρόβλημα με την έννοια ότι είναι παιδί 

χωρισμένων γονιών, έχει μαθησιακές δυσκολίες, πηγαίνει στο δάσκαλο 

αυτόν που είναι για παιδιά τέτοιου είδους. Πιστεύω η συμπεριφορά. 

Όταν εμένα η Μαρία μου θέλει να παίξει και για παιχνίδι την αρχίζουν 

στις κλωτσιές και στις μπουνιές και τέτοια πράγματα, αυτό το παιδί δεν 

θέλει την υποστήριξη και τη βοήθεια κάποιου. Η συμπεριφορά είναι το 

κυριότερο. Η μάνα δε βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού της. Δεν 

ακούει τα παράπονα. Δεν ακούει αυτά που της λέει η δασκάλα. Αλλά 

όταν και εκείνη δε δίνει σημασία, δεν πηγαίνει καθόλου. Εγώ τόσα 

χρόνια που πάει η Μαρία στο σχολείο, ποτέ δεν έλειψα. Εγώ δεν 

έλειψα… εντάξει άλλες δουλεύουν και δεν μπορούν να πηγαίνουν, το 

καταλαβαίνω. Αλλά έστω μια φορά την εβδομάδα, να ρωτήσεις. Εγώ 

φταίω. Και αυτά που έχουν κάνει στη κόρη μου να μην τα κάνουν σε 

άλλο παιδί. Δηλαδή τόσο πολύ τους μπήκε στο μάτι. Δηλαδή δε θέλουν 

όλα αυτά τα παιδιά. Μόνο στραβός εάν είσαι ή κουφός δεν θα το 
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καταλάβεις. Εντάξει εγώ έχω μια φίλη που είναι ψυχολόγος. Αλλά 

παλαιότερα της είχα μιλήσει για ένα παιδί, για έναν ανιψιό μου. Αλλά 

εντάξει εγώ νομίζω ότι η Μαρία είναι φυσιολογική, ένα από τα 

φυσιολογικά παιδιά. Δεν ξέρω πώς να χειριστώ αυτό το πράγμα, να κόψω 

αυτόν τον ομφάλιο λώρο. Αυτό με πειράζει πολύ. Μπορεί βέβαια 

πηγαίνοντας στ καινούργιο το σπίτι, που θα ‘χει άλλα πράγματα ίσως να 

της φανεί… ξέρω ‘γω πιο ωραίο, πιο ζεστό. Δεν ξέρω. 

Λ: Εσείς προσωπικά, τι φοβάστε, έχετε βιώσει κάποιους φόβους ή 

φοβίες; 

Ε: Φοβίες. Αν έχω βιώσει; Φοβίες δεν έχω δηλαδή τρομερά. Δεν έχω 

πρόβλημα να μπω σε αεροπλάνο ή να κλειστώ σε ασανσέρ και κάτι 

τέτοιο. Μπορεί να πανικοβληθώ κάποια στιγμή αλλά θα σε βγάλουν και 

από το ασανσέρ από οτιδήποτε. Φόβους έχω. Θα σου πω. Όπως π.χ. έχω 

ένα φόβο πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να πω ότι θα καθίσω σε αυτοκίνητο 

να οδηγήσω εγώ. Δεν έχω πάρει δίπλωμα. Τώρα, πολλοί έχουνε πάρει 

δίπλωμα και δεν οδηγούνε. Εγώ έχω μια ψύχωση, μια φοβία. Στο ότι… 

όχι ότι είμαι μόνη μου στο τιμόνι, αλλά βλέπω το… ειδικά εδώ, βλέπω 

και τους άλλους που κανένας δε σέβεται και κανένας δεν τηρεί… δεν 

μπορώ. Τώρα δηλαδή πρέπει με χίλια να πάω να βγάλω δίπλωμα. 

Μπορεί να πάθω… τι να σου πω. 

Λ: Γιατί το φοβάστε όμως; Το έχετε σκεφθεί λίγο; 

Ε: Δεν ξέρω αν φταίει ότι πριν από πολλά χρόνια είχα πάει διακοπές. 

Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα και εκεί που οδηγούσε διασχίζαμε ένα 

δρόμο και πετάγετε μια μηχανάρα απάνω στο καπό. Ο οδηγός φρέναρε 

με πολύ καλά αντανακλαστικά. Το αυτοκίνητο έκατσε, αλλά ο άλλος 
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βέβαια με τη μηχανή απάνω του το πήρε όλο μπροστά, αίματα, κακό 

πετάχτηκε δεν ξέρω πόσα μέτρα, η μηχανή έκατσε στο καπό και με το 

που έκατσε ήτανε ζωντανός – νεκρός. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε αλλά δεν 

ξέρω πως μας βγήκε… από τότε μου είχε μείνει η εικόνα στα μάτια. Δεν 

μπορώ να μάθω να οδηγώ, δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ ρε παιδί μου να 

οδηγήσω, δεν μπορώ να πιάσω στα χέρια μου τιμόνι. 

Λ: Πιστεύετε ότι οι γονείς περνάνε κατά κάποιο τρόπο τους φόβους τους 

στα παιδιά. Εάν ναι, με ποιο τρόπο; 

Ε: Με ποιο τρόπο; Και με τη συμπεριφορά του αλλά και με το λόγο. Του 

το λέει. Υπάρχουν πολλά παιδιά που αντιγράφουν τους γονείς τους. 

Εμένα όταν με βλέπει η Μαρία να κάνει κάτι, κάποια στιγμή το κάνει 

και αυτή. Εγώ βέβαια θα της εξηγήσω γιατί το κάνεις αυτό ή δεν πρέπει 

να το κάνεις γιατί είσαι μικρή ή άμα μεγαλώσεις ή οτιδήποτε. Αυτό 

ακριβώς. Αλλά όταν εμένα με βλέπει ότι θα δω την κατσαρίδα θα 

πεταχτώ, να αρχίζω να φωνάζω, να ωρύομαι. Το ίδιο κάνει και αυτή. 

Λ: Έχετε παρατηρήσει κάποιους φόβους του παιδιού οι οποίοι συγκλί-

νουν με τους δικούς σας; 

Ε: Όχι, όχι πάντα. Αλλά έχει συμβεί και αυτό. Δηλαδή έχει τύχει και έχω 

δει ορισμένα πράγματα. Πολλές φορές μου λέει «άφησέ με να καθίσω, 

γιατί θα με πάρεις στα ψώνια μαζί σου;» Γιατί της λέω «Μαρία μου 

μπορεί να λείψω πολλές ώρες». «Μα άφησέ με εμένα». Θα πρέπει να την 

αφήσω. Δεν την αφήνω όμως. Το σωστό είναι να την αφήσω, να μείνει και 

μόνη της, να αρχίσει να συνηθίζει, να γνωρίζεται. Εγώ όμως επειδή έχω 

κάποιο φόβο, δεν την αφήνω. Γι’ αυτό σου λέω ότι όλες οι φορές δεν είναι 

ο φόβος, ο ίδιος με του παιδιού. Κατάλαβες; 


