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Πρόλογος
Οι Παιδικοί φόβοι είναι το δεύτερο, μετά τους Παιδικούς έρωτες, βιβλίο
της σειράς ΣΧΟΛΗ ΑΝΗΣΥΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. Η πολύ θετική υποδοχή του πρώτου βιβλίου από γονείς και ειδικούς της παιδικής ηλικίας μού έδωσε χαρά
αλλά και αγωνία αν οι Φόβοι θα είναι αντάξιοι των Ερώτων. Τελικά φαίνεται πως τα δύο βιβλία δένουν καλά μεταξύ τους και ανοίγουν τον δρόμο για τα επόμενα, µε θέματα που αφορούν την εφηβεία, τη βία, τη σχολική και κοινωνική προσαρμογή, και άλλα.
Το υλικό αυτής της σειράς προέκυψε από την επεξεργασία μαγνητοφωνημένων βραδινών συζητήσεων-διαλέξεων που γίνονται µία φορά
τον μήνα µε τους γονείς των μαθητών ενός μικρού ιδιωτικού δημοτικού
σχολείου τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Η έντονη ανάγκη των γονέων να εκθέσουν και να συζητήσουν μια σειρά από θέματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη των παιδιών τους, στις
ενδοοικογενειακές σχέσεις και στη σύνδεση των παιδιών µε το σχολείο
και το κοινωνικό περιβάλλον συνιστά το φόντο των συναντήσεων. Η επι
θυμία τους για γνώση είναι το διαρκές κίνητρο, και η σταθερότητα του
πλαισίου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ µας, µε αποτέλεσμα τον υψηλό βαθμό προσωπικής έκθεσης, που ίσως εντυπωσιάσει τον αμύητο αναγνώστη. Όμως η πορεία για
την αναγνώριση των ζητημάτων των παιδιών δεν μπορεί να είναι παραγωγική παρά µόνο αν περνά μέσα από την αναγνώριση του τι αυτά τα ζη-
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τήματα ανακαλούν και προκαλούν στους γονείς. Αυτό είναι που ορίζει και
τη στάση τους απέναντι στην αναδυόμενη προσωπικότητα των παιδιών
τους. Γιατί η οικογένεια είναι ένας διαρκώς μεταβαλλόμενος χώρος δυνατών συγκρούσεων τόσο ανάμεσα στις δυνάμεις της αγάπης και σε εκείνες της επιθετικότητας καθενός από τα άτομα που τη συγκροτούν όσο και
ανάμεσα στην ίδια ως σύνολο και στην εξωτερική πραγματικότητα. Μέσα από αυτό το πρίσμα γίνονται οι συζητήσεις, µε αυτή την ψυχοδυναμική ψυχαναλυτική θεώρηση ορίζονται οι απαντήσεις.
Ο χωρισμός των κεφαλαίων του βιβλίου δεν θα μπορούσε να είναι
ιδιαίτερα αυστηρός, αφού πρόκειται για ζωντανές συζητήσεις, οι οποίες
–ευχάριστα, κατά τη γνώμη µου– συχνά παρεκκλίνουν και ξαναβρίσκουν
τον στόχο τους. Τα κείμενα που προέκυψαν αποτελούν τα γραπτά ίχνη
ενός συλλογικού συλλογισμού, μιας συν-σκέψης, μεγάλο μέρος της οποίας
δυστυχώς είναι αδύνατον να περάσει στον γραπτό λόγο, γιατί εκφράζεται
µε τον τόνο της φωνής, τη μιμική έκφραση και τη γλώσσα του σώματος.
Με αυτή την έννοια, αν ο αναγνώστης θέλει να τον κινητοποιήσουν
πραγματικά τα κείμενα του βιβλίου, ας αφεθεί να φανταστεί τον εαυτό
του ως µέλος αυτών των βραδινών µας συναντήσεων και ας αρχίσει να
µας ρωτά. Σε πολλά θα του απαντήσουμε εμείς, µε τον τρόπο µας. Σε πολλά θα απαντήσει ο ίδιος, µε τον δικό του τρόπο. Αυτή η διαδικασία ετεροπροσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού θα τον οδηγήσει στην καρδιά
του προβληματισμού του παιδιού του. Και έτσι, νομίζω, θα αρχίσει ο ουσιαστικός διάλογός τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Τη Μαίρη Αργύρη-Λαιµού, ιδιοκτήτρια των ομώνυμων εκπαιδευτηρίων,
για την εμπιστοσύνη που µου έδειξε αναθέτοντάς µου τις συναντήσεις
µε τους γονείς.
Τον Θανάση Λιάκο, διευθυντή του δημοτικού σχολείου, που ως εμψυχωτής οργανώνει τις συναντήσεις και προτείνει θέματα της επικαιρότητας των γονέων ή του σχολείου.
Τη Χαρά Μπουζάκη, που υποµονετικά αποµαγνητοφώνησε το υλικό,
προσφέροντας την πρώτη ύλη των κειμένων.
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Τη Μαρία Συμεωνίδου, που έδωσε σε αυτή την ύλη μορφή γραπτού
λόγου χωρίς να χαθεί η ζωντάνια της λαλιάς.
Τους γονείς, που ακούραστα –κάποιοι για πολλά χρόνια– συμμετέχουν
στις συζητήσεις και µε κινητοποιούν µε τις παρεµβάσεις τους.
Τα παιδιά, που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.
Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

17

Ο φόβος

«[…] Το φως αυτό χρειάζεται, μια μέρα για να γίνη μια δόξα κοινή,
μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων,
που πρώτοι, θαρρώ, αυτοί, στον κόσμον εδώ κάτω,
έκαμαν οίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου».
Ανδρέας Εμπειρίκος,
«Εις την οδόν των Φιλελλήνων», Οκτάνα

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όπου Α διάβαζε Αναλυτής, όπου Μ Μητέρα, όπου Π Πατέρας και

όπου Λ Λιάκος.

Α: Καλησπέρα σας. Το σημερινό μας θέμα είναι ο φόβος και, γιατί όχι, ο
τρόμος. Έχετε σκεφτεί κάτι πάνω σ’ αυτό;
Μ: Τα παιδιά μου έχουν τον φόβο του θανάτου: αν θα πεθάνουν, πώς
θα πεθάνουν, ποιος θα πεθάνει πρώτος και ποιος τελευταίος – για τους
γονείς τους αλλά και για τα ίδια.
Μ: Για τους δικούς μας φόβους μιλάμε, ή για των παιδιών;
Α: Πείτε ό,τι θέλετε.
Μ: Εγώ φοβάμαι τις ασθένειες, γιατί μπορεί να οδηγήσουν και στον θάνατο των παιδιών μου.
Μ: Ο φόβος για τις ασθένειες, για τα ατυχήματα – όλα αυτά.
Μ: Για την απώλεια, για απρόβλεπτες καταστάσεις.
Μ: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ανακουφίσουμε κάποιον συγκεκριμένο φόβο των παιδιών και να τα βοηθήσουμε, να τα υποστηρίξουμε,
να τα ενισχύσουμε ως προς αυτό; Μιλάω για συγκεκριμένο φόβο επειδή
έχω ένα παράδειγμα: Όταν μας έκλεψαν το αυτοκίνητο, ο γιος μου άρχισε
να έχει έντονο φόβο για τους κλέφτες, παρότι εμείς το αντιμετωπίσαμε
αρκετά ψύχραιμα και του είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν. Το είδαμε μάλιστα
και κάπως «θετικά»: « Ήταν παλιό, θα πάρουμε άλλο». Ίσως επειδή του
άρεσε αυτό το αυτοκίνητο, τον πήγαινε βόλτες από μικρό, ίσως επειδή
το είχαμε για καιρό και το συνδύαζε με άλλα πράγματα, η κλοπή του του
στοίχισε πολύ και σαν να σήμανε συναγερμό: Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχουν
κλέφτες.
Εκτός από αυτό, υπάρχει και ο θάνατος, η απώλεια, όλοι αυτοί οι φόβοι.
Μ: Και ο φόβος για τα όνειρα – δεν ξέρω αν είπατε για αυτό το θέμα προη
γουμένως, γιατί άργησα λίγο να έρθω. Όταν τα παιδιά βλέπουν άσχημα
όνειρα, πώς το αντιμετωπίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε;
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Μ: Και η μοναξιά είναι άσχημος φόβος.
Μ: Και τα γηρατειά.
Μ: Θα θέσω έναν προβληματισμό μου για τον ρόλο του φόβου. Κάποιοι
πιστεύουν ότι ο φόβος χρειάζεται για να κινούνται ορισμένα πράγματα και
τον χρησιμοποιούν πολύ – ειδικά οι γονείς. Πόσο χρειάζεται να φοβάται ο
άνθρωπος και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον φόβο γενικά, αλλά

Ο φόβος
ως έμφυτο
φαινόμενο

και ειδικά στο θέμα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών;
Α: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ότι ο φόβος είναι, κατά τη γνώμη μου,
ένα εσωτερικό φαινόμενο, το οποίο παίρνει σχήμα και μορφή όταν συναντά μια εξωτερική πραγματικότητα. Είναι ένα συναίσθημα που γεννιέται
από μέσα μας, μια από τις έμφυτες ικανότητες του ψυχισμού μας. Αυτό το
βασικό και μεγάλο συναίσθημα σίγουρα θα συναντήσει, αρκετά νωρίς στη
ζωή μας, έναν εξωτερικό παράγοντα ο οποίος θα το ενεργοποιήσει, και με
αυτήν τη συνάντηση θα δηλωθεί, θα αναγνωριστεί. Ο εξωτερικός παράγοντας –ως προς τον ψυχισμό μιλώντας– υπάρχει από την πρώτη στιγμή.
Αν, για παράδειγμα, με πονέσει η κοιλιά μου, θα το νιώσω στην ψυχή μου
ως εξωτερικό παράγοντα. Το αν ο πόνος στην κοιλιά θα αναγνωριστεί ως
εξωτερικό στοιχείο ή ως εσωτερικό, ενδοψυχικό, σχετίζεται με το επίπεδο
της ψυχολογικής ανάπτυξής μας. Δηλαδή στην αρχή, στη βρεφική ηλικία,
μπορεί να νομίζουμε ότι από εμάς τους ίδιους προέρχονται όλα, και τα
καλά και τα κακά που μας συμβαίνουν. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στη
φροϋδική θεωρία.

Ο φόβος ως
προσωπικό
δημιούργημα

Με μια άλλη προσέγγιση, την κλαϊνική –της ψυχαναλύτριας Μέλανι
Κλάιν–, όλα τα καλά και όλα τα κακά προέρχονται από το περιβάλλον, το
οποίο αρχικά προσωποποιείται στη μητέρα. Αλλά και οι κλαϊνικοί αναλυτές θεωρούν ότι στην αρχή της ανάπτυξης, στη βρεφική και στην πρώτη
νηπιακή ηλικία, το παιδί εκλαμβάνει τη μητέρα ως δικό του δημιούργημα.
Επομένως, ακόμη και αν αποδίδονται στη μητέρα, όλα είναι δημιουργήματα του παιδιού, μεταξύ αυτών και τα συναισθήματα, άρα και ο φόβος.
Στη συνέχεια, όταν το παιδί και η μητέρα αρχίζουν να διαφοροποιούνται,
ό,τι συμβαίνει είναι κάτι «δικό τους», «μεταξύ τους». Φυσικά, αν προχωρήσει η διαφοροποίηση, το παιδί αναγνωρίζει το δικό του συναίσθημα,
που μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικό από της μητέρας. Σε αυτή
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την κατάσταση, μπορεί να δεχτεί το εξής: Εγώ φοβάμαι, και εσύ, αφού
μου δηλώνεις ότι δεν φοβάσαι, δεν φοβάσαι. Ας το πούμε σχηματικά: Σε
πρώτη φάση, φοβόμαστε μαζί οι δυο μας: εγώ και η μαμά. Ύστερα ο φόβος
παίρνει μια αντικειμενική διάσταση, και φοβόμαστε μαζί οι τρεις μας: εγώ,
η μαμά και ο φόβος ως αιτία του συναισθήματός μου – για παράδειγμα, το
σκοτάδι, το κρύο που θα με κάνει να αρρωστήσω, και λοιπά. Και μετά γινόμαστε τέσσερις: εγώ, ο φόβος μου για το σκοτάδι, η μαμά μου και ο φόβος
που απουσιάζει από τη μαμά μου. Αν το γράψουμε αλγεβρικά: + φόβος σε
εμένα - φόβος στη μαμά μου.
Λοιπόν, όπως θα έλεγε ένας σημαντικός ψυχαναλυτής, ο Ουίλφρεντ
Μπίον, έχουμε μια preconception, μια προσύλληψη, των διαφόρων συναισθημάτων και κάποιων βασικών εννοιών, μεταξύ των οποίων θεωρώ
ότι είναι και ο φόβος, και όταν γίνεται η συνάντηση με ένα πραγματικό

Προσύλληψη
και σύλληψη
συναισθημάτων
και εννοιών

γεγονός, τότε δημιουργείται η conception, δηλαδή ένα συναίσθημα ή μια
έννοια αρχίζει να γίνεται στοιχείο της σκέψης μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πώς σκεφτόμαστε τα πράγματα γύρω από τον φόβο, γιατί
πολλοί φόβοι μας δεν είναι στο επίπεδο της conception αλλά στο επίπεδο
της preconception. Ο φόβος βρίσκεται εκεί και υφίσταται μια διεργασία, η
οποία μπορεί να τον μεταθέσει, να τον προβάλει στον άλλο –«Δεν φοβάμαι
εγώ, εσύ φοβάσαι»–, μπορεί να τον στρέψει στο αντίθετο –«Καθόλου δεν
φοβάμαι»– ή μπορεί να μεταθέσει το αντικείμενο του φόβου, να το αλλάξει
με κάποιο άλλο, στο επίπεδο της preconception, άρα μπορεί να τον μετασχηματίσει, να τον συμβολοποιήσει.
Νομίζω ότι μέσα μας υπάρχουν πολλές τέτοιες αλυσίδες, και όλα αυτά
τα πράγματα που είπατε, όπως ο φόβος του θανάτου, ο φόβος της αρρώστιας, ο φόβος του ατυχήματος και λοιπά, σε μεγάλο βαθμό έχουν έναν
κοινό παρονομαστή, την απώλεια. Βασικά αυτό που φοβάμαι είναι η απώλεια – της ζωής μου, της υγείας μου, ενός αγαπημένου προσώπου, ενός
σημαντικού για μένα αντικειμένου, μιας περιβαλλοντικής κατάστασης. Το
περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά, το σπίτι, η γειτονιά, το σχολείο, το
οικογενειακό περιβάλλον –όχι μόνο η μικρή οικογένεια, αλλά και η ευρύτερη–, οι παρέες των γονέων, όλα αυτά αποτελούν προσυλλήψεις φόβου,
για όλα υπάρχει η σκέψη ότι μπορεί να χαθούν ή ότι έχουν ήδη χαθεί.
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Απώλεια:
ο κοινός
παρονομαστής
των φόβων

Επειδή από νωρίς ζούμε απώλειες, ο φόβος έρχεται μέσα μας πολύ γρήγορα, τουλάχιστον ως preconception.

Οι πρώτες
απώλειες

Αν πάμε πολύ πίσω, η πρώτη απώλεια είναι αυτή της ενδομήτριας
ζωής, ενός περιβάλλοντος το οποίο αφήνει μνήμες. Αυτό το γνωρίζουμε
από πειράματα που γίνονται: Βάζουν το νεογέννητο παιδάκι να ακούσει
ηχογραφημένους τους καρδιακούς παλμούς της μαμάς, και ηρεμεί. Βάζουν τη μαμά να διαβάσει κάποιο παραμύθι πάνω από την κοιλιά της όταν
το έμβρυο είναι στον ένατο μήνα, την ξαναβάζουν να το διαβάσει αφού
γεννηθεί το μωράκι –με μια παραλλαγή στη φωνή της, ώστε να ακούγεται
όπως όταν ήταν έμβρυο στη μήτρα–, και αυτό ηρεμεί. Το εντυπωσιακό
είναι ότι τα παιδάκια ηρεμούν ακόμη και αν τους διαβάσει κάποιος άλλος
αυτό το παραμύθι. Φαίνεται, λοιπόν, ότι έχουμε μνήμες ηχητικές από τότε
που ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας, που κρατούν κάποια αλληλουχία φωνημάτων και κάνουν τη φωνή της αναγνωρίσιμη. Αντίθετα,
αν κάποιος άγνωστος διαβάσει ένα άγνωστο παραμύθι, το παιδάκι είναι
πολύ ανήσυχο.
Μια άλλη απώλεια νωρίς στη ζωή του παιδιού είναι ο θηλασμός και
όλα αυτά που τον συνοδεύουν. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, στον θηλασμό δεν είναι μόνο το στήθος, η θηλή, το γάλα· είναι και η μυρωδιά, το
περιβάλλον, η ζέστη, το κράτημα, το χαμόγελο, το βλέμμα, το τραγούδι,
όλο το κλίμα που δημιουργείται ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Το
χάδι είναι κάτι που επίσης χάνεται, όσον αφορά την ένταση που έχει όταν
αποτελεί βασικό τρόπο συνάντησης και επικοινωνίας με τον άλλο – είμαι
σίγουρος ότι τα βρέφη έχουν μεγάλη ευαισθησία στο επίπεδο του αγγίγματος, ειδικά στην προγλωσσική φάση. Όταν αυτές οι βρεφικές φροντίδες
χάνονται, πολλές φορές τα παιδιά κάνουν παλινδρομήσεις για να τις ξαναβρούν: «Θέλω μπιμπερό», «Βάλε μου την πιπίλα», «Βάλε μου πάνα», και
λοιπά.
Επομένως η απώλεια έρχεται από πολύ νωρίς στη ζωή μας. Αυτό που
υποστηρίζω είναι ότι ο άνθρωπος από πολύ νωρίς υποψιάζεται πως θα
έχει απώλειες, οπότε μαθαίνει να επενδύει σε ομοειδή αντικείμενα: Με
χαϊδεύεις καλά εσύ, μαμά, αλλά μαθαίνω να με χαϊδεύει και η νταντά, η
θεία, η γειτόνισσα, ή όποιος είναι…
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