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ΦΟΒΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΟΣ Ἤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ;

Ὅλοι ξέρουμε πῶς εἶναι νά νιώθεις φόβο… καί ἄν ἔχουμε διερωτηθεῖ
γιά τό ἄν θά ταχθοῦμε ἀπέναντι ἤ δίπλα του, ἄς γνωρίσουμε

κάποια πράγματα πού ἴσως μᾶς φανοῦν χρήσιμα καί ἄς ἀποφασίσουμε ἀργό-
τερα γιά τή «σχέση» μας μαζί του...

Ὁ φόβος προέρχεται ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική λέξη «φόβος» καί ὁρίζεται
ὡς τό ἐξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα πού καταλαμβάνει κάποιον στήν
παρουσία ἤ τή σκέψη πραγματικοῦ ἤ ὑποθετικοῦ κινδύνου ἤ ἀπειλῆς.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν American Psychological Association, «Ὁ φόβος
εἶναι ἕνα βασικό, ἔντονο συναίσθημα πού προκαλεῖται ἀπό τήν ἀνίχνευση ἐπι-
κείμενης ἀπειλῆς καί περιλαμβάνει μιά ἄμεση ἀντίδραση συναγερμοῦ πού
κινητοποιεῖ τόν ὀργανισμό προκαλῶντας ἕνα σύνολο φυσιολογικῶν ἀλλαγῶν.
Αὐτές περιλαμβάνουν γρήγορο καρδιακό παλμό, ἀνακατεύθυνση τῆς ροῆς τοῦ
αἵματος μακριά ἀπό τήν περιφέρεια πρός τό ἔντερο, τάνυση τῶν μυῶν καί μιά
γενική κινητοποίηση τοῦ ὀργανισμοῦ γιά ἀνάληψη δράσης (ἀπόκριση φόβου,
ἀντίδραση πάλης ἤ φυγῆς – fight or flight). Ὁ φόβος διαφέρει ἀπό τό ἄγχος
στό ὅτι ὁ πρῶτος θεωρεῖται κατάλληλη βραχυπρόθεσμη ἀπόκριση σέ μιά
παροῦσα, σαφῶς ἀναγνωρίσιμη ἀπειλή, ἐνῶ ἡ τελευταία εἶναι μιά μελλοντο-
στραφής, μακροπρόθεσμη ἀπάντηση ἐπικεντρωμένη σέ μιά διάχυτη ἀπειλή.
Μερικοί θεωρητικοί χαρακτηρίζουν αὐτήν τήν διάκριση πιό συγκεκριμένα,
προτείνοντας ὅτι ὁ φόβος βιώνεται ὅταν ἀποφεύγουμε ἤ ξεφεύγουμε ἀπό
ἀποτρεπτικά ἐρεθίσματα καί ὅτι τό ἄγχος βιώνεται ὅταν εἰσερχόμαστε σέ μιά
δυνητικά ἐπικίνδυνη κατάσταση (π.χ. ἕνα ζῶο πού ἀναζητᾶ σέ τροφή σέ ἕνα
πεδίο ὅπου μπορεῖ νά ὑπάρχει ἁρπακτικό). Ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ ἀκριβεῖς
διαφορές τους στήν ἔννοια, ὡστόσο, οἱ ὅροι χρησιμοποιοῦνται συχνά ἐναλλα-
κτικά σέ κοινή γλῶσσα». Ἡ φοβία πού πολλές φορές συγχέεται μέ τόν φόβο,
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ἀφορᾶ σέ καταστάσεις πού τό ἄτομο βιώνει ὑπερβολικό καί παράλογο φόβο,
δυσανάλογο τοῦ ἐπαπειλούμενου κινδύνου, τό ἐρέθισμα συνήθως ἀπουσιάζει
ἤ κρίνεται ἀσήμαντο καί, τέλος, παρατηρεῖται ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας
τοῦ ἀτόμου σέ κάποια πεδία.

Ὅταν ἀντικείμενα ἤ καταστάσεις ἀπειλοῦν τήν σωματική ἤ τήν συναισθη-
ματική μας ἀσφάλεια, τόσο ὅσο ἡ διάρκεια, ὅσο καί ἡ ἔνταση τοῦ φόβου πού
βιώνουμε, εἶναι ἀνάλογη μέ τόν ὑπάρχοντα κίνδυνο καί οἱ διαστάσεις τοῦ
φόβου ἀφοροῦν ἐξωτερικά τήν συμπεριφορική μας ἔκφραση καί ἐσωτερικά
τήν ὑποκειμενική μας ἐνόχληση. 

Ὅπως ἐκτενῶς μελέτησε τά συναισθήματα ὁ Paul Ekman στήν «Θεωρία
τῶν βασικῶν συναισθημάτων», ὁ φόβος κατατάσσεται σ’ ἕνα ἀπό τά ἐγγενῆ
καί οἰκουμενικά συναισθήματα πού βιώνουμε στίς πρώιμες ἐμπειρίες μας.
Ἀκόλουθα μέ τά ὑπόλοιπα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, ἀποστροφή,
θυμός), ἔτσι καί ὁ φόβος ἐμφανίζεται σέ ὅλους τούς πολιτισμούς, ἀναλόγως
μέ τήν ἀτομική βιολογική ἡλικία καί ἀπεικονίζεται παγκοσμίως μέ παρόμοιες
ἐκφράσεις τοῦ προσώπου. Συγκεκριμένα, τά μάτια εἶναι ἄγρυπνα καί ἀνήσυ-
χα, τά ἐσωτερικά σημεῖα τῶν φρυδιῶν κάμπτονται πρός τά πάνω, τά φρύδια
τραβιοῦνται μαζί πρός τά κάτω, τά χείλη τεντώνονται ὁριζόντια. (Σημ.:
Συναντᾶμε τόν φόβο καί στήν «Θεωρία τῶν βασικῶν συναισθημάτων» τοῦ
Robert Plutchik, ὅπου ἡ ψυχοεξελικτική θεωρία τοῦ συναισθήματος δομήθηκε
γύρω ἀπό ὀκτώ πρωτογενῆ συναισθήματα: τόν θυμό, τόν φόβο, τήν θλίψη, τήν
ἀηδία, τήν ἔκπληξη, τήν προσδοκία, τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν χαρά).

Ὁ φόβος, ὡς μηχανισμός προειδοποίησης καί προστασίας σέ πραγματικό
κίνδυνο ἤ ἀπειλή, μπορεῖ νά εἶναι ἔμφυτος καί νά ἐξυπηρετεῖ τήν ἐπιβίωση
καί τήν αὐτοσυντήρησή μας, μπορεῖ νά εἶναι ὅμως καί ἐπίκτητος, πού ἐπέρ-
χεται μέ τή διαπαιδαγώγηση. Ὡς εἶδος, ἀντιδροῦμε στόν φόβο βιοψυχολογικά
ὡς ἔνστικτο στήν ἀπειλή, μέ σχετιζόμενες φοβικές πηγές, ὅπως ἐνδεικτικά
μποροῦμε νά ἀναφέρουμε τήν πτώση καί τούς δυνατούς θορύβους – πού
αἰσθανόμαστε ἀμέσως μετά τήν γέννησή μας, τό ἄγνωστο, τό σκοτάδι, τά ἐπι-
κίνδυνα ὕψη, τά ζῶα πού κινοῦνται ταχύτατα καί ἐμφανίζονται ξαφνικά πρός
τήν κατεύθυνσή μας κ.ἄ. Κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας, βιώνουμε καί
ἄλλους φόβους πιό σημαντικούς, μέ βαθύτερες αἰτίες, ὅπως ἐκείνων τοῦ θανά-
του, τῆς μοναξιᾶς, τῆς ἀπώλειας, τοῦ χωρισμοῦ/ἐγκατάλειψης, τῆς ἀποτυχίας,
τοῦ πόνου, τῆς ἀπώλειας ἐλευθερίας, ἀπόρριψης, τῆς ἀβεβαιότητας, τῆς ἀπό-
φασης, τῆς ἀλλαγῆς. 

Γίνεται σαφές ὅτι ὁ φόβος, ἄν καί ἀποτελεῖ μιά φυσιολογική συναισθημα-
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τική ἀντίδραση, λόγω τοῦ ὅτι συνδέεται μέ ἀπειλητικές καταστάσεις, εἶναι ἕνα
δυσάρεστο συναίσθημα πού ἐπιφέρει καί βιολογικές ἀλλαγές προερχόμενες
ἀπό τό αὐτόνομο κεντρικό σύστημα, οἱ ὁποῖες ἐνδέχεται νά προκαλέσουν
ἀκόλουθες μεταβολές σέ γνωστικό, συμπεριφορικό ἤ κοινωνικό ἐπίπεδο.

Οἱ τρόποι ἐκδήλωσης τοῦ φόβου διαφέρουν ἀνάλογα μέ τό στάδιο τῆς
ἐμπειρίας, φέρνοντας π.χ. ἀκινητοποίηση (πάγωμα), κάλυψη προσώπου ἤ
εὐάλωτων σωματικῶν σημείων, ἀναπήδημα ἤ τρέξιμο, προβλήματα στήν κανο-
νικότητα τοῦ ὕπνου, ἐφιάλτες, ὥς καί νυχτερινό τρόμο καί συμπτώματα ὅπως
αὐξημένοι παλμοί καρδιᾶς, βιαστική ἀναπνοή, ξηροστομία, ναυτία, ἐφίδρωση,
συσπάσεις μυῶν, ἀνασήκωμα τριχῶν κ.ἄ.

Ἄν καί οἰκουμενικό συναίσθημα, δέν παύει νά παρουσιάζει ἰδιαιτερότητες
καί διαφοροποιήσεις, ἀνάλογα μέ τό φύλο, τήν ἡλικία, τό εἶδος ἤ τό κοινωνι-
κό-πολιτιστικό ὑπόβαθρο. Ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ φόβου εἶναι βασικό
ἀντικείμενο τῶν ἐρευνητικῶν μελετῶν σέ διάφορα πεδία. Ἔχει παρατηρηθεῖ
λ.χ. ὅτι σέ κάποια κοινωνικά πλαίσια, ἡ βίωση ἤ ἔκφραση τοῦ φόβου εἶναι
περισσότερο ἀποδεκτή γιά τό γυναικεῖο φύλο, ἐνῶ θεωρεῖται «ντροπή» ἤ
«ἀσύμβατο» στό ἀνδρικό φύλο, τό ὁποῖο ἐνισχύεται διαγενεακά στήν κατά-
πνιξη αὐτοῦ του συναισθήματος. Σημαντική εἶναι καί ἡ διαφοροποίηση πού
παρουσιάζει ἀνά χρονολογικές περιόδους. Ἡ μελέτη τῆς «Ἑταιρείας Φυσιολο-
γίας» τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ἐρευνῶντας τούς φόβους τοῦ ἀνθρώπου τοῦ
21ου αἰῶνα, ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἐνδιαφέροντα εὐρήματα, πού σύμφωνα
μέ τόν βαθμό σημαντικότητας καί ἔντασης εἶναι τά ἑξῆς: θάνατος συγγενῆ ἤ
φίλου, φυλάκιση, καταστροφή σπιτιοῦ ἀπό πλημμύρα ἡ πυρκαγιά, σοβαρή
ἀσθένεια, ἀπόλυση πού ἐργασία, χωρισμός-διαζύγιο, κλοπή ταυτότητας, κλο-
πή, νέο ἐπαγγελματικό ξεκίνημα, ἑτοιμασίες γάμου, γέννηση πρώτου παιδιοῦ,
καθυστερήσεις μέσων μεταφορᾶς, τρομοκρατικές ἀπειλές, ἀπώλεια κινητοῦ
τηλεφώνου, μετακόμιση σέ μεγαλύτερο σπίτι. Σέ μελέτες πού πραγματοποι-
ήθηκαν σέ ποντίκια, διαπιστώθηκε πώς ἕνα γονίδιο πού παράγει τήν πρωτεΐ-
νη «σταθμίνη» (βρίσκεται στήν ἀμυγδαλή, στόν θάλαμο καί στόν φλοιό τοῦ
ἐγκεφάλου) εἶναι ὑπεύθυνο γιά τό αἴσθημα καί τόν ἔλεγχο τοῦ φόβου, γιατί
ἐμπλέκεται στήν καταγραφή τοῦ φόβου στήν μνήμη καί στήν ἀντίληψη. Ἄλλες
μελέτες ἔδειξαν πώς τό γονίδιο «Gastrin Releasing Peptide» εὐθύνεται γιά τήν
σύνθεση μιᾶς πρωτεΐνης πού καταστέλλει τό κύκλωμα πού σχετίζεται μέ τόν
φόβο λόγω τραυματικῶν μας ἐμπειριῶν. Μέ τήν πρόοδο καί συνεργασία ὅλων
τῶν κατευθύνσεων καί πρωτίστως τήν ὀρθολογική, δεοντολογική καί ἠθική
στάση τῶν ἐμπλεκομένων φορέων, ἴσως βρεθοῦμε κοντά στήν ἀνακάλυψη κατάλ-
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ληλης ἀγωγῆς γιά τή θεραπευτική ἀντιμετώπιση διαταραχῶν (π.χ. μετατραυματικό
στρές), καθώς καί φοβιῶν προερχομένων ἀπό τραυματικά βιώματα κ.ἄ.

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ἡ ἀνάπτυξη, ἡ ἐξέλιξη, οἱ ἀπαιτήσεις, ὁ τρόπος ζωῆς,
μεταλλάσσουν ἤ προσθέτουν νέα εἴδη φόβου, οἱ ἔρευνες φέρνουν στό φῶς
ἀποκαλυπτικά καί ἰδιαίτερα ἐνδιαφέροντα εὐρήματα, ὁ ἄνθρωπος ὡστόσο
παραμένει εὐάλωτος ἀπέναντί του στό διάβα τῶν αἰώνων. Ἡ διαδρομή τοῦ
φόβου στόν χρόνο εἶναι σαφῶς παράλληλη μέ ἐκείνη τοῦ ἀνθρώπου. Στήν
ἀρχαία Ἑλλάδα, ὁ Φόβος, ἦταν γιός τοῦ Ἄρη καί τῆς Ἀφροδίτης καί μαζί μέ
τόν ἀδερφό του Δεῖμο (προσωποποίηση τοῦ τρόμου), συνόδευαν τόν πατέρα
τους στίς μάχες, ἐνῶ οἱ μορφές τους κοσμοῦσαν τίς περίφημες ἀσπίδες τῶν
Ἀγαμέμνονα καί Ἀχιλλέα. Τό 1877, τό ὄνομά του δόθηκε σέ ἕναν ἀπό τούς δύο
μεγαλύτερους δορυφόρους τοῦ κόκκινου πλανήτη. 

Πλούσια ἡ βιβλιογραφική ἀναφορά του καί ἡ γνωστική παρακαταθήκη,
στήν φιλοσοφία καί στίς ἀνθρωπιστικές πολιτικές καί κοινωνικές ἐπιστῆμες.
Στήν Ἀριστοτέλους Ρητορική 1381-1385, δίνεται μιά πολύπλευρη διάσταση τοῦ
φόβου καί ὁ φιλόσοφος τονίζει τήν δυναμική τοῦ φόβου, τήν θεραπευτική καί
προστατευτική ἀξία τῆς διαχείρισής του, ἀγκαλιάζοντας μέ εὐγένεια ψυχῆς
καί λόγου τήν λυτρωτική πορεία πρός τό θάρρος. Ἐπηρεασμένος ἀπό τίς
ἀρχές τῆς Ἀριστοτέλειας Λογικῆς, ὁ Ἐπίκουρος, ἀφιέρωσε μεγάλο μέρος τῆς
διδασκαλίας του στήν προσπάθεια ἀπαλλαγῆς ἀπό τόν φόβο (ἄγχος θανάτου)
καί στήν Σχολή τοῦ Κήπου πού ἵδρυσε, ἔδωσε ἔμφαση στούς λόγους του, ὅτι
ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐξουσιάζει τό αὔριο (κύρια πηγή φόβου), τόν
ὁδηγεῖ στό νά ἀναβάλλει, νά στερεῖται τή χαρά καί νά πεθαίνει ἀπασχολημέ-
νος ἀπό αὐτήν τήν ἀρνητική καί ἐγκλωβιστική σκέψη. Τόσο ὁ Ἀριστοτέλης
ὅσο καί ὁ Ἐπίκουρος ἐπέστησαν τήν προσοχή τῶν ἀκροατῶν τους, γιά ὅσους
τείνουν νά ἐκμεταλλεύονται τήν ἀδυναμία τοῦ φόβου, μέ σκοπό νά ἐξουσιά-
ζουν ψυχές καί συνειδήσεις. Καί ὅσα καί ἐάν ἔχουν γραφεῖ, ὅσο καί νά ἔχει
μελετηθεῖ αὐτό τό δυνατό συναίσθημα, παραμένει πολλές φορές καθηλωτικό
ἀκόμη καί γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, πού ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ
I. Yalom, ὅταν τόν περιβάλλει ὁ φόβος δέν βιώνει ὁλοκληρωμένα τή ζωή του. 

Ὁ φόβος, ἀναμφίβολα, συνόδευσε τήν ἀνθρωπότητα καί πολλές φορές
ἔκανε πιό αἰσθητή τήν παρουσία του, γιγαντώνοντας τήν σκιά του μέσα ἀπό
πολέμους, ἀσθένειες, λιμούς, πενία, διώξεις, φυσικές καταστροφές, τρομοκρα-
τία, σκοταδισμό, φανατισμό καί κακόβουλους νόες. 

Εἶναι γενικότερα παραδεκτό ὅτι οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἔχουν πολλούς
λόγους νά ἀναπτύσσουν φόβο τόσο γιά τό παρόν, ὅσο καί γιά τό μέλλον τους.
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Χωρίς νά παραβλέπουμε τήν προσωπική στάση ἀπέναντι στόν φόβο, δέν πρέ-
πει νά ἀγνοήσουμε ἕνα σημαντικό παράγοντα πού λέγεται «κοινωνία», γιατί ὁ
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀποκοπεῖ μονομερῶς ἀπό τά πλαίσια πού ὑπάρχει.
Κατανοῶντας πλήρως ὅτι ὁ φόβος εἶναι κάτι τό φυσιολογικό καί μέρος τῆς
σύγχρονης ὑποκειμενικότητας, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καλεῖται νά συνοδοι-
πορήσει στή ζωή του μέ τόν φόβο καί μέ τήν ἐμπειρία τῆς ἐνδεχομενικότητας
(ὅλα εἶναι πιθανά νά συμβοῦν κάτω ἀπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), ἀνά-
λογα πάντα μέ τίς ἐπιλογές του καί τά σενάρια φόβου πού ἐπιφέρει ἑκάστη.
Μέλημα μιά ὑγιοῦς κοινωνίας πρόνοιας, εἶναι νά ἀφαιρεῖ τίς πηγές φόβου, νά
παρέχει βοήθεια καί νά φροντίζει τίς «φοβικές πτυχές» τῶν πολιτῶν της, νά
καθησυχάζει τήν ἀγωνία τους, νά μή χειραγωγεῖ μέ τό ὕπουλο ὅπλο τοῦ
φόβου, νά μήν ἀναπτύσσει νέες φοβικές πηγές πού ὑποτάσσουν ἀξίες, ψυχές
καί συνειδήσεις καί νά μήν δημιουργεῖ σύγχρονα ἐκκολαπτήρια πού καλλιερ-
γοῦν τήν κουλτούρα τοῦ φόβου ὡς διαντίδραση ἀντιμετώπισης. Εὔκολα, λοι-
πόν, σήμερα μπορεῖ ὁ καθένας νά συμπεράνει ὅτι ἄνθρωπος καί κοινωνία
ἔχουν ἀκόμη νά διανύσουν μιά μεγάλη διαδρομή γιά τήν διαχείριση τοῦ φόβου.

Τί εἶναι ἄραγε αὐτό πού καθιστᾶ τόν φόβο ἕνα συναίσθημα μέ τόσο βαρύ
καί ἰσχυρό «ἰικό» φορτίο; Ὁ βραβευμένος μέ Νόμπελ (1948) Βρετανός ποιητής
T. S. Eliot εἶπε χαρακτηριστικά «Θά σοῦ δείξω τόν φόβο σέ μιά χούφτα χῶμα». 

Ὁ φόβος συνοδεύεται στήν γνωστική μας παλέτα μέ ἀπειλή, κίνδυνο,
ἐγκλωβισμό, πάγωμα, ἀλλά καί συμπτώματα ἔντονης δυσφορίας. Ὁ φόβος
πηγάζει ἀπό ἀνασφάλεια, τάση ἐλέγχου, ἀρρωσταίνει, διαστρεβλώνει, δηλητη-
ριάζει σκέψεις, καθηλώνει, δημιουργεῖ ἀτέρμονες ἀναπάντητες ἐρωτήσεις, μᾶς
ἀποσπᾶ τήν προσοχή ἀπό τό γνωστό «ἐδῶ καί τώρα», μετατοπίζει τήν ὑπαρ-
ξιακή μας φροντίδα στό ἀβέβαιο μέλλον, στερεῖ τίς αὐτόνομες σκέψεις, τήν
ἐλευθερία, τήν βούληση, τήν κρίση. 

Ὁ φόβος εἶναι μιά ἀκούσια ἀφήγηση μέ πρωταγωνιστές τούς ἴδιους μας
τούς ἑαυτούς, σέ ἱστορίες πού ἔχουν ἀρχή, μέση καί τέλος, ἔχουν ἀγωνία καί
ἐπικεντρώνεται ἡ προσοχή τῆς πλοκῆς στό «τί γίνεται μετά;» «καί ἄν..;». Οἱ
φόβοι μᾶς ὁδηγοῦν στό μέλλον. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε τή μοναδική ἱκανότητα
νά προβάλλουμε τούς ἑαυτούς μας στό χρόνο, σέ μιά ἀλληλουχία ἀγχoγόνων
ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες μέσα στόν κατακλυσμό τῆς δυσφορίας δέν ἀποφέρουν
καμία λογική καί ἐπιβοηθητική ἀπάντηση. Ἕνας φαῦλος κύκλος αὐτόματων
ἀρνητικῶν σκέψεων, πού δημιουργεῖ τό ἐφιαλτικό σενάριο πού γράφουμε
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γιά τίς σκιώδεις πλευρές τῆς ζωῆς μας. Συγγραφεῖς καί
ἀναγνῶστες εἴμαστε καί ὁριοθετοῦμε τίς ζῶνες ἀσφαλείας μας, περιμένοντας
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σέ κατάσταση ἀναμονῆς νά δοῦμε ἄν θά βγοῦν οἱ φόβοι μᾶς ἀληθινοί. Καί ναί,
κάποιοι βγαίνουν ἀληθινοί. Πόσο ἕτοιμοι εἴμαστε ἄραγε γιά νά προβλέψουμε,
νά καταγράψουμε ἤ νά προετοιμαστοῦμε γιά ὅλους μας τούς φόβους; Εἶναι
ἐφικτό νά δοῦμε τό μέλλον νωρίς, ὅταν ἀκόμη μποροῦμε νά τό τροποποιήσου-
με; Τί μᾶς δυσκολεύει, τί μᾶς καθηλώνει, ἀπό ποῦ μᾶς προσανατολίζει, τί θά
μπορούσαμε νά γίνουμε χωρίς αὐτό; 

Ὁ φόβος μοιάζει μέ γνωστικό-συναισθηματική μόλυνση. Ὁ ἔλεγχος τοῦ μέλ-
λοντος, οἱ ἀνέφικτες ἐπιθυμίες, ἡ αἴσθηση παντογνωσίας καί παντοδυναμίας,
ἡ ἔλλειψη ταπεινοφροσύνης καί λογικῆς, ἡ ναρκισσιστική τάση, ἀφοπλίζουν
τά ἰσχυρά ὅπλα τῆς ἀντικειμενικότητας καί τῆς δύναμης τῆς τρωτότητας, πού
θά μᾶς βοηθοῦσαν νά σχηματίσουμε τήν πραγματική μας εἰκόνα ἔξω ἀπό τόν
φόβο ἤ νά τόν διαχειριστοῦμε ἀνάλογα. Ἐπακόλουθα, ἡ ἐξωτερική ἀπειλή
γιγαντώνεται καί κατατρώει τά ψυχικά μας ἀποθέματα, τόν πλοῦτο τῶν συναι-
σθηματικῶν ὀρυκτῶν καί τήν πηγή κάθε αὐτοπραγμάτωσής μας. Μετατρέπει
τόν ἄνθρωπο σέ Προμηθέα, δεμένο στούς βράχους μιᾶς φοβικῆς κοινωνίας πού,
τρομαγμένος πλέον, ἐπιβεβαιώνει τά λόγια τοῦ Οὐμπέρτο Ἔκο «τίποτε δέν
δίνει σ’ ἕναν φοβισμένο ἄνθρωπο περισσότερο κουράγιο ἀπό τόν φόβο τοῦ
ἄλλου». Καί ἔτσι τρέφεται καί τρέφει… Τρέφει τόν φόβο νά ἀντικρίσει τόν ἑαυ-
τό του, νά ζεῖ σάν τόν κλέφτη μέσα στή νύχτα, νά φοβᾶται νά δεῖ τό φῶς, τήν
διαφορετικότητα στή σκέψη, νά εἶναι εἰλικρινής, νά δεῖ ὅτι τό μέλλον τοῦ ἀνή-
κει, ὅτι δέν εἶναι μόνο οἱ ἀρνητικές σκέψεις καί οἱ ἀπεγνωσμένες πράξεις του.
Δέν εἶναι μόνο τα προβλήματα καί οἱ ἀδυναμίες του. Νά δεῖ ξεκάθαρα ὅτι αὐτή
ἡ ἀντιμετώπιση καί τό κλουβί τοῦ φόβου τόν ἔκαναν ἕνα γυμνό κορμί καί ἕνα
ὑποδουλωμένο μυαλό. Μιά φτωχή ψυχή πού τοῦ προσέφεραν ἕνα ἀβέβαιο μέλ-
λον, χωρίς νά ὑπολογίζουν τή μοναδικότητα καί τό παρελθόν του.

Ὁ φόβος εἶναι μιά κατάσταση μυαλοῦ καί μιά ζωή κυριευμένη ἀπό φόβο,
διαφαίνεται νά καταλήγει σέ ἕνα ἐσωτερικό σαμποτάζ πού μᾶς κρατᾶ δέσμι-
ους σέ φαινομενική ἀσφάλεια, μᾶς ποτίζει μέ τόν φθόνο, τήν καχυποψία… κι
ἄλλον φόβο. Αὐτή ἡ ἐσωτερική διαμάχη γεμίζει μέ ἀμφιθυμία κάθε κύτταρό
μας, κάνοντας ἀδύνατη τήν βαθύτερη ἀναζήτηση καί ἐπαφή μέ τό «ὅλον» μέσα
μας. Ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν ἴδια τήν δημιουργία μας, τόν Δημιουργό μας
καί ματαιώνουμε κάθε ἀνάγκη αὐτοπραγμάτωσης.

Οἱ δύσκολες στιγμές πού ζήσαμε καί ζοῦμε τούς τελευταίους μῆνες μᾶς
ἔφεραν πιό κοντά στήν εὐάλωτη πλευρά τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μάθαμε ὅτι μετά
τό τέλος τῆς πανδημίας, ὁ κόσμος δέν θά εἶναι ποτέ ἴδιος, ἀλλά πρωτίστως
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Εἴδαμε λοιπόν ἕνα νέο ἑαυτό, πού κλαίει πιό συχνά καί εὐκο-
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λότερα, πού δέν στολίζεται, δέν ἀγοράζει ἤ διασκεδάζει σέ καθημερινή βάση,
δέν νιώθει ἀσφαλής, πού νιώθει ἐγκλωβισμένος, πού κλονίζεται, γιατί φοβᾶται.
Σέ μιά κοινωνία πού ὁ ἄνθρωπος «πρέπει νά εἶναι αὐτό πού προβάλλεται»,
δηλ. ὅλοι πρέπει νά εἶναι καλά, ὄμορφοι, νέοι, μέ σύγχρονα κινητά, τέλεια κορ-
μιά, πρόσωπα χωρίς ρυτίδες, ὅλοι πρέπει νά χαμογελᾶνε, ὅλοι πρέπει νά
κάθονται εὐτυχισμένοι γύρω ἀπό ἕνα πλούσιο κυριακάτικο τραπέζι, ἔχοντας
τήν «τέλεια» καί ὑποστηρικτική σχέση, μέσα σέ ἕνα πολυτελές αὐτοκίνητο
πηγαίνοντας ἐκδρομή, ντυμένοι μέ τά πιό καινούργια καί μοντέρνα ροῦχα,
ἔχοντας τήν «τέλεια» δουλειά, ἄνεση χρημάτων, μετακίνησης καί ὅλα αὐτά, σέ
ὑπερσύγχρονες κοινωνίες, πού φάνηκε νά κατέρρευσαν φορεῖς, δομές, συστή-
ματα, σάν φθινοπωρινά πλατανόφυλλα, μπροστά σέ κάτι νέο, ἀόρατο στό
γυμνό μάτι πού θέλει 20 δευτερόλεπτα καλῆς σαπουνάδας, 2 μέτρα ἀπόστα-
ση, λίγο ἀντισηπτικό καί μιά χειρουργική μάσκα μιᾶς χρήσης, γιά νά ἐξαλει-
φθεῖ, νά μήν μεταδοθεῖ, νά μήν σκορπίσει θάνατο. 

Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα κατακλύστηκε ἀπό «ὑπόπτους», πανικό,
παραπληροφόρηση, «κρούσματα», στῖγμα, ἀμφιβολίες, κοινωνική καί ἀτομική
εὐθύνη, ἐνοχές, ἀγωνία, διχογνωμίες, ἀρνητές, ὑπέρμαχους καί μιά νέα κανο-
νικότητα. Ὁ φόβος ἀπώλειας τῆς σωματικῆς ὑγείας κάτω ἀπό τίς νέες
συνθῆκες δημιούργησε τούς κύριους ἄξονες γιά τόν κλονισμό καί τῆς ψυχικῆς
ἰσορροπίας ἔμφοβων ἀνθρώπων, χάρτινα τείχη, διότι βασίστηκε σέ ἕνα ἀνορ-
θολογικό σύστημα ἀσφάλειας. Ἡ διάχυτη ἀβεβαιότητα μετέτρεψε τόν φόβο σέ
«φόβο τοῦ φόβου» καί ἡ μεταδικότητά του ἀπεδείχθη ἰσχυρότερη καί πιό βλα-
βερή ἀπό ἐκείνη τοῦ ἀόρατου θανατηφόρου ἰοῦ.

Καθημερινή ὑπερέκθεση στήν ἐπικινδυνότητα, ἐξοικείωση μέ νούμερα
θανάτου, καταιγισμός εἰκόνων πόνου, στεναχώριας, θανάτου, ἐγκατάλειψης,
περιορισμοῦ γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, πού ἐνῶ ἔχει ζήσει κατά τό πλεῖστον
μέ μεγαλύτερη εὐμάρεια, ἀπό ὅ,τι οἱ προηγούμενες γενεές, πού ἐνῶ εἶχε διά-
χυτη αἴσθηση «ὑπερδύναμης», χαλαρότητας, εὐκολιῶν, δέν εἶχε ἀνθεκτικότη-
τα, δέν εἶχε χῶρο γιά τόση θλίψη, δέν εἶχε χρόνο γιά τόσο φόβο. Ὁ περιορι-
σμός καί ἡ ἀπομόνωση ἀποκάλυψαν τά πραγματικά ἐσωτερικά ἐφόδια τῆς
ζωῆς του. Μπορεῖ νά ἐκτέλεσε συνταγές μαγειρικῆς, νά ἀθλήθηκε, νά ξεκου-
ράστηκε, νά εἶδε ταινίες, νά χειροκρότησε σέ μπαλκόνια, παρ᾽ ὅλα αὐτά
δυσκολεύτηκε νά ἀντιμετωπίσει τήν ἐσωτερική ἀλλαγή καί τό ἐνδεχόμενο τῆς
ἀπώλειας. Τῆς ἀπώλειας τῶν εὐκολιῶν πού «μακιγιάριζαν» τήν καθημερινό-
τητά του καί περιόριζαν τά βήματά του ἐντός τῶν ζωνῶν ἀσφαλείας. Ἡ παν-
δημία ἀνέδειξε τίς ἐλλειμματικές στιγμές τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἡ βαθύτα-
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τη καί πολυεπίπεδη ἀλλαγή τροφοδότησε τήν ἀπαισιοδοξία, κύριο παραγωγό
τῆς καθήλωσης καί τοῦ σκοταδισμοῦ. Κατέδειξε πόσο ἀνέτοιμοι ἤμασταν στά
«δύσκολα». Δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀποτέλεσε ἐξίσου καί ἕνα ὁρμη-
τήριο σκέψεων καί ἀναστοχασμοῦ γιά τήν προσφορά, τήν ἀλληλεγγύη, τήν
φροντίδα καί τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο. Μέσα στόν φόβο τῆς ἀπειλῆς, τό
«ἐγώ» καί τό «ἐμεῖς», ἦρθαν πιό κοντά καί ἄλλοτε συλλειτούργησαν καί ἄλλο-
τε συγκρούστηκαν. Μοιράστηκαν διαδικτυακά φόβοι, ἀποφάσεις, σκέψεις,
ὄνειρα, ξεχασμένα «θέλω», «δέν μπορῶ», θυμηθήκαμε τούς συνανθρώπους
μας, πού πρίν ἀπό τήν πανδημία ἡ καθημερινότητά τους πάγωσε ἀπότομα
καί βίωναν καί βιώνουν γιά χρόνια ὅλα ὅσα ἐμεῖς καλούμαστε νά διαχειρι-
στοῦμε σέ λίγες μέρες, σέ λίγους μῆνες. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἡ ἐσωτερική μάχη δέν
ἔπαψε νά δονεῖ τό σύστημα τῶν ἀρνητικῶν μας σκέψεων καί τῶν ἀντιρροπι-
στικῶν μας συμπεριφορῶν. «Ἀπό ὅλο αὐτό ἑνωμένοι, θά βγοῦμε πιό δυνατοί»,
ἦταν τό ἐνθαρρυντικό σύνθημα, ἀλλά μέσα στήν ἐπιβεβλημένη ἀπομόνωση καί
ἀπόσταση, ἀκουγόταν ἀπό μέσα μας ὁ φόβος του νά ἠχεῖ «πῶς θά γίνει
αὐτό;», «πότε θά τελειώσει;», «δέν ἀντέχω ἄλλο», «δέν θά τά καταφέρω». Καί
τό «νά ἀντιμετωπίσουμε τόν φόβο, χρειάζεται νά ἀντιμετωπίσουμε τόν ἑαυτό
μας», σημαίνει νά ἀντέξουμε τίς ἀδυναμίες καί τά σκοτάδια μας. Χρειάζεται νά
φέρουμε τήν τρωτότητά μας ἀπέναντι στήν ἐπί σειρά ἐτῶν πλαστογραφημένη
«δυνατή καί τέλεια» εἰκόνα μας. 

Ἡ συνύπαρξη ἦταν καί παραμένει δύσκολη. Δύο πλευρές πού δέν συναντή-
θηκαν ποτέ, πού δέν ἔδωσαν τά χέρια, δέν ἔκαναν ποτέ μιά μεγάλη βόλτα μαζί.
Οἱ συνεργασίες τους σύντομες καί σχεδόν πάντα, ἡ χαρούμενη «δυνατή» πλευ-
ρά κατέπνιγε κάθε προσπάθεια τῆς «ἀδύναμης» θλιμμένης. Μιά κοινωνικά καί
πολιτισμικά κατασκευασμένη ὑπεροχή πού δέν ἐπιτρέπει στήν εὐαλωτότητά
μας νά ἀναπνεύσει, στήν ἀδυναμία μας νά μιλήσει. Πέφτουμε σ’ ἕνα ψυχογνω-
στικό διάκενο, ὅταν ἡ κοινωνία ἀρνεῖται νά ἀποδεχτεῖ αὐτό πού στήν πραγ-
ματικότητα εἴμαστε, ἀφοῦ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν ἀποδεχόμαστε τήν πραγματική
μας εἰκόνα. Ἄλλος ἕνας φαῦλος κύκλος συντηρεῖται, ὅταν ἀπό τά μέσα
δικτύωσης, τίς συναναστροφές μας, τήν συμπεριφορά μας, δείχνουμε νά κατα-
λαβαίνουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, μά στήν οὐσία δέν ἀφιερώνουμε χρόνο νά παρα-
τηρήσουμε καί νά ἐξηγήσουμε οὔτε τόν ἑαυτό μας. 

Φοβόμαστε νά ἔχουμε ἐγγύτητα, νά νιώσουμε οἰκειότητα, νά ἀποκαλυ-
φθοῦμε, καί ἔτσι μάσκες καί ἀπόσταση ἔγιναν σύμμαχοι στίς συμπεριφορές
ἀποφυγῆς-διαφυγῆς ἀπό τήν οὐσιαστική ἐπαφή. Ὅλοι μας συνδεόμαστε μέ
κάποιον τρόπο καί αὐτό πού μᾶς κάνει διαφορετικούς εἶναι τό ἐπίπεδο ἀπο-
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σύνδεσης πού ἔχουμε, δηλαδή πόση ντροπή καί φόβο νιώθει ὁ καθένας μας.
Ντροπή γιά τό νά εἶμαι ἀρκετά καλός, ντροπή γιά τό νά μήν μπορῶ νά κάνω
κάτι, ντροπή γιά τό σῶμα μου, φόβος γιά νά ξεπεράσω τή δυσκολία μου,
φόβος ὅτι δέν θά μέ ἀγαπᾶνε ἄν τούς πῶ «ὄχι», φόβος νά μήν πληγωθῶ, νά
μήν μοῦ κάνουν κακό…. Ὁ φόβος ὅτι κάποιος θά δεῖ αὐτό πού εἴμαστε στήν
πραγματικότητα, ὁ φόβος τοῦ ὅτι δέν ἀξίζουμε νά συνδεθοῦμε, νά ἐνταχθοῦμε,
νά ἀγαπηθοῦμε, νά εἴμαστε ἱκανοί. 

Δέν πρέπει, ὡστόσο, νά ἀγνοήσουμε τό γεγονός πώς τό «πατρόν» τοῦ
φόβου φτιάχνεται στή μήτρα καί στήν ἀγκαλιά τῶν γονιῶν μας. Ὅσο μεγαλώ-
νουμε, μᾶς παροτρύνουν νά σκεφτόμαστε τόν φόβο ὡς ἀδυναμία, σάν κάτι
πού πρέπει νά βγάλουμε ἀπό πάνω μας ὅπως τήν σκόνη ἀπό τό παλτό μας.
Μαθαίνουμε ὅτι δέν ὑπάρχουν τέρατα κάτω ἀπό τό κρεβάτι ἤ πίσω ἀπό τήν
κουρτίνα, ὅταν ἤδη ἔχουμε χάσει τόν ὕπνο μας. Μαθαίνουμε ὅτι ὁ φόβος εἶναι
ντροπή καί ἡ φράση «μή φοβᾶσαι» δέν χωράει στούς λιλιπούτειους λαβυρίν-
θους τοῦ παιδικοῦ μας μυαλοῦ. Πόσο ἁπλό θά ἦταν ἁπλά νά βοηθηθοῦμε μέ
τό νά κατανοήσουμε αὐτό τό συναίσθημα; Πόσο παραγωγικό θά ἦταν γιά τήν
αὐτογνωσία μας νά μᾶς ψιθυρίσουν καθησυχαστικά στά αὐτάκια μας τά λόγια
τοῦ Ἀμερικανοῦ καθηγητῆ Joseph Campbell ὅτι «Ἡ σπηλιά πού φοβᾶσαι νά
μπεῖς, κρύβει τόν θησαυρό πού ψάχνεις»… Πόσο διαφορετική ἐξέλιξη θά ἔφερ-
νε στήν αὐτοεικόνα καί στήν αὐτοεκτίμησή μας, ὅτι ὁ δυνατός ἄνθρωπος δέν
εἶναι ὁ ἄτρωτος καί ὁ ἀτρόμητος, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πού κατανοεῖ, ἀποδέχεται
καί διαχειρίζεται τόν φόβο του… Ἴσως τότε προλάβουμε ἐκείνους πού «πεθαί-
νουν στά 25 καί μένουν ἄθαφτοι μέχρι τά 75», ὅπως περιγράφει ὁ Benjamin
Franklin.

Τό θάρρος εἶναι αὐτό πού κάνει τή διαφορά, εἶναι σάν ἀντιβιοτικό πρώτης
γραμμῆς. Τό θάρρος τοῦ νά ποῦμε τήν ἱστορία μας, νά εἴμαστε ἀτελεῖς, νά
εἴμαστε εὐγενικοί μέ τόν ἑαυτό μας καί τούς ἄλλους, νά ἔχουμε αὐθεντικότητα
καί προθυμία, νά φύγουμε ἀπό αὐτό πού σκεφτόμαστε ὅτι πρέπει νά γίνουμε
καί νά γίνουμε αὐτό πού εἴμαστε. Τό θάρρος τῆς προθυμίας νά ποῦμε πρῶτοι
«σ’ ἀγαπῶ», «συγγνώμη», νά κάνουμε κάτι ὅταν δέν ὑπάρχουν ἐγγυήσεις, νά
ἀναπνέουμε μέ κανονικούς ρυθμούς ἀναπνοῆς ὅταν περιμένουμε νά πάρουμε
τά ἀποτελέσματα τῆς μαγνητικῆς, νά ἀξιοποιήσουμε τό «ἐδῶ καί τώρα».
Κανείς δέν λέει ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς τρωτότητας εἶναι ἁπλή, εἶναι ὅμως ἐφικτή,
ὅταν σταματήσουμε νά προβλέπουμε καί νά ἐλέγχουμε. Ὁ Ἀριστοτέλης ἀνα-
φέρει σχετικά: «…ἀφοῦ λοιπόν ἀποσαφηνίσαμε τί εἶναι φόβος καί ποιά πράγ-
ματα εἶναι φοβερά καί σέ ποιά ψυχική κατάσταση βρίσκονται οἱ ἄνθρωποι
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πού φοβοῦνται, ἀπό ὅλα αὐτά γίνεται φανερό καί τί εἶναι τό θάρρος καί σέ
ποιά πράγματα οἱ ἄνθρωποι εἶναι θαρραλέοι καί σέ ποιά κατάσταση βρίσκον-
ται καί εἶναι θαρραλέοι. Γιατί τό θάρρος εἶναι ἀντίθετο στόν φόβο καί τό θαρ-
ραλέο εἶναι ἀντίθετο στό φοβερό, ἔτσι πού ἡ ἐλπίδα γιά κάτι τό σωτήριο
συνοδεύεται ἀπό μιά ἐντύπωση ὅτι βρίσκεται πολύ κοντά, κι ὅτι τά φοβερά
ἤ δέν ὑπάρχουν ἤ βρίσκονται μακριά. Θάρρος ἐμπνέουν καί τά φοβερά ὅταν
βρίσκονται μακριά, καί τά θαρραλέα ὅταν βρίσκονται κοντά. Κι ἄν ἡ θεραπεία
(ἑνός κάπου) εἶναι δυνατή κι ὅταν προσφέρονται μεγάλες καί πολλές βοήθειες
ἤ ὅταν συντρέχουν καί τά δυό μαζί. Καί ὅταν δέν ἔχουμε ἀδικηθεῖ ἤ δέν ἔχουμε
ἀδικήσει κι ὅταν δέν ὑπάρχουν καθόλου ἀντίπαλοί μας ἤ δέν ἔχουν δύναμη ἤ
ἔχουν δύναμη κι εἶναι φίλοι μας ἤ μᾶς ἔχουν εὐεργετήσει ἤ ἔχουν εὐεργετηθεῖ
ἀπό ἐμᾶς. Ἤ ἄν εἶναι πολλοί αὐτοί πού ἔχουν τά ἴδια μέ ἐμᾶς συμφέροντα ἤ
ἄν εἶναι ἰσχυροί ἤ καί τά δυό μαζί…». 

Ἡ αὐτογνωσία καί τό θάρρος εἶναι οἱ πυξίδες μας στό μονοπάτι τοῦ φόβου
πού ἔχουμε νά βαδίσουμε γιά νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό ὅποιο φοβικό μᾶς
δεσμεύει, νά κατανοήσουμε τί εἶναι τελικά αὐτό πού μᾶς κρατᾶ αἰχμάλωτους, νά
διακόψουμε τά χειρότερα σενάρια, νά δώσουμε τήν ἀξία καί τήν εὐκαιρία σέ ἐμᾶς
τούς ἴδιους νά βγοῦμε νικητές, πλουσιότεροι γνωστικά καί ψυχο-συναισθηματικά. 

Δέν μποροῦμε νά προβλέψουμε τό μέλλον, ὅμως μποροῦμε νά κατανοήσου-
με τό «ἐδῶ καί τώρα», νά κάνουμε ἐπαφή μέ τό γνωστό σήμερα, νά μείνουμε
γιά λίγο στό οἰκεῖο καί στή σιγουριά, τοῦ τί μποροῦμε νά προβλέψουμε καί νά
κατανοήσουμε. Μικρά καί σταθερά βήματα, ὅπου καθαρή σκέψη καί ἤρεμη
πράξη ὀφείλουν νά βρίσκονται στούς ἀντίποδες τοῦ τρόμου καί τοῦ φόβου.
Ἡ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἐντοπισμός τοῦ ἐκλυτικοῦ μηχανισμοῦ τῶν ἀρνητικῶν
μας σκέψεων, ἡ αὐτοπαρατήρηση, ἡ ἐκμάθηση ἐναλλακτικοῦ τρόπου σκέψης,
τό χιοῦμορ, ἡ ἔκφραση τῶν συναισθημάτων μας, ἡ ἄνευ ὅρων ἀποδοχή, ἡ ἀνα-
κάλυψη τῶν ὁρίων καί τῶν δυνατοτήτων μας, ἡ ἐπικέντρωση σ’ αὐτά πού
θέλουμε καί ὄχι σ’ αὐτά πού φοβόμαστε, ἡ ἀνάδειξη τῶν ἱκανοτήτων καί τῶν
κινήτρων μας, ὁ πειραματισμός σέ ὠφέλιμες δράσεις, ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐσωτε-
ρικῶν μας πηγῶν, ἡ αὐτο-φροντίδα, ἡ γνησιότητα, ἡ ἐνσυναίσθηση, ὁ ἀνθρω-
πισμός, ἡ ἀποδέσμευση ἀπό τίς προσδοκίες, ἡ ἀποκήρυξη τῆς τελειομανίας,
θά ἀνοίξουν τούς ὁρίζοντες τῆς οὐσιαστικότερης καί πιό παραγωγικῆς
ἀλλαγῆς πού βιώσαμε ποτέ: νά μή φοβόμαστε κάθε ἀρχή καί κάθε τέλος. Νά
μή φοβόμαστε τήν ἴδια τή ζωή, γιατί αὐτή εἶναι ἡ δυσκολία της: μιά ἀρχή καί
ἕνα τέλος. Ἄς μήν χρωματίσουμε τήν ἐνδοχώρα τῆς ζωῆς μας μέ τά μελάνια τοῦ
φόβου, γιατί τό παρόν εἶναι τό μοναδικό πού μποροῦμε νά ἐλέγξουμε. Καί στό
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σύνθημα ὅτι «ἡ ζωή δέν θά εἶναι πιά ἴδια», νά ἀπαντήσουμε μέ σιγουριά καί
ὄχι φόβο καί ἀπογοήτευση, ὅτι «ἡ ζωή π ο τ έ δέν ἦταν ἴδια καί αὐτή ἦταν,
εἶναι καί θά εἶναι ἡ ὀμορφιά της, ἀλλά καί ἡ προσωπική μας πρόκληση γιά
τίς νέες ὠφέλιμες μεταβάσεις μας». Νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τόν «φόβο τοῦ
φόβου» καί νά ἀφήσουμε γιά λίγο τόν ὑγιῆ φόβο νά μᾶς διδάξει, ὅ,τι δέν ἀφή-
σαμε τήν ἀγάπη νά κάνει μέχρι τώρα. Ἄς βάλουμε προτεραιότητες καί μικρούς
ἐφικτούς στόχους γιά νά προχωρήσουμε στό «ἐδῶ καί τώρα», ἔτσι ὥστε νά μή
φοβόμαστε ἤ προβλέπουμε τό αὔριο, ἀλλά νά τό χτίζουμε σέ δικές μας στα-
θερές βάσεις, καί θά δανειστῶ τή γνωστή ρήση τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου γιά τόν
δάσκαλό του Ἀριστοτέλη, παραφράζοντάς την ὡς ἑξῆς: «Εἰς τόν μέν φόβον
ὀφείλω τό ζῆν, εἰς τήν δέ ἀγάπην τό εὖ ζῆν»

Ὁ φόβος…, οἱ φόβοι, δέν ἀποτελοῦν τό τέλος αὐτοῦ τοῦ γνωστοῦ κόσμου.
Τό ἐμβόλιο κατά τοῦ ἰοῦ (ἤ τῶν ἰῶν πού θά ἐμφανισθοῦν) δέν ἔχει κυκλοφο-
ρήσει ἀκόμη, δέν ἔχει δοκιμασθεῖ ἐπιτυχῶς, δέν γνωρίζουμε πλήρως τήν ἀσφά-
λεια καί τίς παρενέργειές του καί ἀναμένουμε τούς ἐπιστήμονες, τηρῶντας τόν
ὅρκο καί τή δεοντολογία τους, νά βοηθήσουν μέ τό ἔργο τους ἀποτελεσματικά
στή λήξη αὐτῆς τῆς μεγάλης κρίσης. Τό ἐμβόλιο ὅμως κατά τοῦ «Φόβου»
κυκλοφορεῖ ἐδῶ καί 2.000 χρόνια περίπου καί δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία
γιά τά ἀποτελέσματά του: καθαρότητα νοῦ, ἐσωτερική εὐταξία, αἴσθημα ἐλευ-
θερίας, ὑπαρξιακή σταθερότητα, πνευματική ἀνάπτυξη. Μέ πίστη καί ἐμπι-
στοσύνη στόν Θεό, ἀδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, ταπεινοφροσύνη, ὁπλι-
ζόμαστε μέ θάρρος καί ὁ κάθε φόβος μετατρέπεται σέ «σωτήριο φόβο» πού
μᾶς καθησυχάζει ἀπό ἀβεβαιότητες, ἐνισχύει τήν ἀνθεκτικότητά μας, μᾶς κάνει
εὐέλικτους στίς ἀλλαγές, ἐλεύθερους, γενναιόδωρους, φροντιστικούς, νά μπο-
ροῦμε νά ζητᾶμε βοήθεια, νά ἀξιοποιοῦμε τίς ἱκανότητες, τίς δυνατότητές μας,
νά ἀναπτύσσουμε δεξιότητες, νά ἐπιλύουμε τά προβλήματά μας, νά ζοῦμε μέ
μετάνοια καί χωρίς τό ἐπιβλαβές ἄγχος ἀλλά μέ χαρά, μέ ἐλπίδα τήν κάθε στιγ-
μή, νά συγχωροῦμε τόν ἑαυτό μας καί τούς ἄλλους, νά ἀναγνωρίζουμε τήν
τρωτότητά μας καί νά προσπαθοῦμε πάντα γιά τήν αὐτοβελτίωσή μας μέσα
ἀπό τήν ἐνδοσκόπηση καί τή φιλανθρωπία, ὄχι γιά ἕνα ἀβέβαιο αὔριο, ἀλλά
γιά μιά αἰώνια ζωή. Μά πάνω ἀπό ὅλα, μᾶς θυμίζει ὅτι τό Φῶς νικάει τό σκο-
τάδι καί τά πάντα εἶναι σχέση, ὅπου ἡ Ἀγάπη ἔχει τόν πρωταγωνιστικό καί
λυτρωτικό ρόλο. 

«Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπη, ἀλλά ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν
φόβον» 

(Α´ Ἰωάν. 4, 18).

397

ΦΟΒΟΣ: ΠΟΛΕΜΙΟΣ Ἤ ΔΑΣΚΑΛΟΣ;

ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  18/11/2020  17:47  Page 397


