
ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ 

Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του 

ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ 

απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. 

Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ προςαρμογισ που είναι 

απαραίτθτθ για τθν προςταςία και τθν επιβίωςι μασ.   

Όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ, 

βιϊνουν ποικίλουσ φόβουσ που είναι φυςιολογικοί, ςυνικωσ μικρισ διάρκειασ και διαφζρουν 

από παιδί ςε παιδί αλλά και από θλικία ςε θλικία. Μπορεί να εμφανιςτοφν από νωρίσ και να 

ςυνεχιςτοφν μζχρι και τθν εφθβικι ι ακόμα και τθν ενιλικθ ηωι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ να 

ξεχαςτοφν και να εμφανιςτοφν πάλι ςτθν ϊριμθ θλικία. Γενικότερα, ο φόβοσ είναι ζνα χριςιμο 

κομμάτι τθσ ηωισ μασ και αποτελεί μζροσ τθσ φυςιολογικισ ανάπτυξθσ των παιδιϊν. 

Πώσ προκαλοφνται οι φόβοι ςτα παιδιά; 

 Οι φόβοι μπορεί να είναι είτε ζμφυτοι είτε επίκτθτοι. Ζμφυτοι είναι όςοι παρουςιάηονται ςτο 

παιδί χωρίσ ςυγκεκριμζνο ερζκιςμα από το περιβάλλον, όπωσ  ο φόβοσ του πόνου, του φψουσ, 

του δυνατοφ κορφβου, ι ωσ αντίδραςθ ςε φυςικά κυρίωσ φαινόμενα, όπωσ θ αςτραπι ι ο 

ςειςμόσ. Αρκετζσ φορζσ, όμωσ, δεν υπάρχουν πραγματικζσ αιτίεσ που τα κάνουν να φοβοφνται. 

Τότε μιλάμε για επίκτθτουσ φόβουσ, οι οποίοι μπορεί να προζλκουν από ερεκίςματα του 

περιβάλλοντοσ, όπωσ θ τθλεόραςθ, ο κινθματογράφοσ, τα παραμφκια ι ακόμα και οι ίδιοι οι 

άνκρωποι. 

  Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι:  

• Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ:  π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.  

• Το άγνωςτο: Αφορά καταςτάςεισ, ηϊα ι αντικείμενα που δε γνωρίηει το παιδί και μπορεί να τα 

κεωριςει επικίνδυνα ι απειλθτικά. Για παράδειγμα, ζνασ κεραυνόσ ι άλλοσ δυνατόσ κόρυβοσ, 

που διαταράςςει τθν θςυχία του, μπορεί να του προκαλζςει αναςφάλεια και φόβο. 

•  Η αναπτυξιακι θλικία του παιδιοφ: Το παιδί από τθν μια επικυμεί και επιδιϊκει να 

ανεξαρτθτοποιθκεί από τουσ ενιλικεσ, ενϊ από τθν άλλθ φοβάται μθ χάςει τθν αγάπθ των 

γονιϊν του. Ο φόβοσ λοιπόν αυτόσ, μπορεί να πάρει τθ μορφι τεράτων ι φανταςμάτων που το 

απειλοφν. 



• Τα πρότυπα των γονζων: Πολλζσ φορζσ οι γονείσ που φοβοφνται και ανθςυχοφν για διάφορα 

πράγματα, όπωσ τα αεροπλάνα ι τα ηϊα, ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τα παιδιά τουσ και 

να διαμορφϊςουν κι εκείνα ανάλογεσ ςυμπεριφορζσ. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ που γίνονται 

υπερπροςτατευτικοί, καλλιεργοφν το ζδαφοσ για να αναπτυχκοφν φόβοι.  

• Η αγωγι που αςκείται από τθν οικογζνεια: Αφορά περιπτϊςεισ που οι γονείσ χρθςιμοποιοφν 

το φόβο ωσ μζςο πεικαρχίασ των παιδιϊν, π.χ. «Κάκιςε καλά, αλλιϊσ κα φωνάξω τον 

μπαμποφλα», είναι πικανό τα παιδιά να αποκτιςουν φόβουσ και αναςφάλειεσ.  

• Οι οικογενειακζσ ςχζςεισ και το κλίμα ςτθν οικογζνεια: Όταν το παιδί ηει ςε περιβάλλον με 

ςυγκροφςεισ, εντάςεισ, φωνζσ και ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μελϊν τθσ, είναι πικανό 

να βιϊνει άγχοσ, ανθςυχία και αναςφάλεια. Ζνα τζτοιο κλίμα ευνοεί τθ δθμιουργία φόβων . 

• Οι αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο περιβάλλον του παιδιοφ: κάποια αρρϊςτια, κάνατοσ, 

χωριςμόσ, μπορεί να επθρεάςουν το παιδί και να του δθμιουργιςουν ςυναιςκιματα 

αναςφάλειασ και άγχουσ.  

  Πώσ μποροφμε να καταλάβουμε ότι τα παιδιά φοβοφνται;  

Τα παιδιά, ιδιαίτερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ, μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να εκφράςουν λεκτικά 

τουσ φόβουσ τουσ, αλλά μπορεί να παραπονεκοφν για διάφορα ςωματικά ςυμπτϊματα που να 

τουσ υποδθλϊνουν, όπωσ:  

• πόνο ςτθν κοιλιά  

• εφίδρωςθ   

• ταχυπαλμία   

• τρόμο  

• ηάλθ  

• άρνθςθ να πάνε ςτο ςχολείο ι να βρεκοφν ςε καταςτάςεισ που ξζρουν ότι κα φοβθκοφν   

• νυχτερινι ενοφρθςθ 

• ξαφνικά κλάματα  



• επιμονι να είναι ςυνζχεια μαηί με τουσ γονείσ τουσ 

• τρομακτικά όνειρα 

     Κοινοί φόβοι ςτα παιδιά: 

   Κάποιοι φόβοι είναι κοινοί ςε όλα τα παιδιά και εκδθλϊνονται ιδθ από τθ γζννθςι τουσ. 

Αυτοί είναι ο φόβοσ του αποχωριςμοφ και ο φόβοσ προσ τα ξζνα πρόςωπα, που αποτελοφν 

απόρροια του δεςμοφ με τθ μθτζρα και είναι ζνα φυςιολογικό και αναπόφευκτο ςτάδιο ςτθν 

ανάπτυξθ του κάκε παιδιοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα: 

• Ο φόβοσ του αποχωριςμοφ. Εμφανίηεται ςτθν θλικία των 7 -12 μθνϊν και κορυφϊνεται  γφρω 

ςτον 15ο –18ο μινα, ενϊ εξαφανίηεται εντελϊσ ςτο 3ο ζτοσ. Το βρζφοσ επικυμεί και προςπακεί 

να βρίςκεται κοντά ςτθ μθτζρα του για να νιϊκει αςφάλεια. Αντίκετα, ςτθν απουςία τθσ 

διακατζχεται από άγχοσ και αβεβαιότθτα, που εκδθλϊνεται με κλάματα και διαμαρτυρίεσ. Ο 

φόβοσ αυτόσ εμφανίηεται κατά τθν περίοδο όπου αναπτφςςεται θ προςκόλλθςθ, δθλαδι ο 

δυνατόσ ςυναιςκθματικόσ δεςμόσ, ανάμεςα ςτο βρζφοσ και τθ μθτζρα του. 

• Ο φόβοσ προσ τα ξζνα πρόςωπα. Εμφανίηεται ςτθν θλικία των 8 -12 μθνϊν, τότε δθλαδι που 

το βρζφοσ αναπτφςςει προςκόλλθςθ προσ ζνα άτομο, ςυνικωσ τθ μθτζρα, και περιλαμβάνει 

τθν ζντονθ ανθςυχία και το άγχοσ του βρζφουσ, όταν το πλθςιάηει άγνωςτο πρόςωπο. Αυτό 

ςθμαίνει ότι το βρζφοσ ζχει αρχίςει να αναπτφςςει κάποιεσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ, κακϊσ 

αντιλαμβάνεται τισ διαφορζσ μεταξφ των ξζνων και των γονιϊν του.  Αυτι θ ανθςυχία και οι 

φόβοι των βρεφϊν μετριάηονται, όταν εξαςφαλίηεται θ ςτακερι παρουςία τθσ μθτζρασ, 

τουλάχιςτον τουσ πρϊτουσ μινεσ, ϊςτε να αιςκάνεται αςφαλζσ το παιδί. 

  Άλλοι ςυνηθιςμζνοι φόβοι: 

   Από τθν θλικία των 18 μθνϊν ζωσ και 6 ετϊν, τα παιδιά ςυνικωσ βιϊνουν οριςμζνουσ 

φόβουσ.  Αυτοί μπορεί να διαφοροποιοφνται από παιδί ςε παιδί και δεν είναι απαραίτθτο να 

εμφανιςτοφν όλοι. Ο φόβοσ, παρουςιάηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςτιγμζσ ςτθν παιδικι θλικία. 

Συνικωσ, εμφανίηεται ςε περιόδουσ που το παιδί μακαίνει γριγορα καινοφρια πράγματα και 

αποκτά νζεσ ικανότθτεσ. Είναι ζνασ «τρόποσ» για να εκφράςει το παιδί τθν αγωνία του για τθ 

νζα ανεξαρτθςία που αποκτά και ταυτόχρονα το ενεργοποιεί για να αντιμετωπίςει τισ αλλαγζσ 

που ςυμβαίνουν γφρω του με τισ νζεσ καταςτάςεισ και να προςαρμοςτεί ςε αυτζσ. 



Τα πιο ςυχνά είδθ φόβων που εμφανίηονται ςε αυτζσ τισ θλικίεσ είναι: 

• Φόβοσ για τα ηϊα: Κακϊσ το παιδί αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί τθ δικι του επικετικότθτα, 

μπορεί να φοβθκεί ο,τιδιποτε κεωρεί ότι μπορεί να του επιτεκεί ι να το δαγκϊςει.  

• Φόβοσ για το ςκοτάδι και τα φαντάςματα: Συνικωσ, εμφανίηεται ςτα παιδιά μετά τθν θλικία 

των 2 ετϊν και ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ τουσ. Για αυτό πολλζσ φορζσ, 

φοβοφνται και με τα παραμφκια. Παρόλο που μπορεί να κζλουν να τα ακοφνε, οριςμζνα 

παραμφκια με κθρία, κακοφσ λφκουσ, μθτριζσ, ςκοτωμοφσ κ.λ.π. είναι ακατάλλθλα για τα 

παιδιά, κακϊσ ςυνθκίηουν να τα μεταφζρουν  ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι με αποτζλεςμα  ν’ 

αρχίςουν να φοβοφνται διάφορεσ καταςτάςεισ, πράγματα ι πρόςωπα.  

• Φόβοσ για ιςχυροφσ κορφβουσ: Το παιδί τρομάηει ςτο άκουςμα τθσ ςειρινασ τθσ 

πυροςβεςτικισ, του αςκενοφόρου, ςτο απότομο κλείςιμο τθσ πόρτασ. Αυτό ςυμβαίνει εξαιτίασ 

τθσ ανάγκθσ του να γνωρίςει και να καταλάβει τον κόςμο γφρω του. Επομζνωσ, οι άγνωςτοι και 

ιςχυροί κόρυβοι το τρομοκρατοφν.  

• Φόβοσ για τα φψθ: Το παιδί φοβάται μθν πζςει από τα ζπιπλα ι το παράκυρο. Οι φόβοι αυτοί 

εμφανίηονται μετά τα 3 χρόνια, κακϊσ το παιδί αρχίηει να ςυνειδθτοποιεί τον πραγματικό 

κίνδυνο μιασ πτϊςθσ και νιϊκει τθν ανάγκθ να προςτατεφςει τον εαυτό του. Ο φόβοσ αυτόσ 

μπορεί να αυξάνεται και να παραμείνει και ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ. 

• Φόβοσ για τον κάνατο των γονζων: Στθν θλικία των 4 -5 ετϊν, τα παιδιά αρχίηουν να ζχουν 

υπαρξιακζσ αγωνίεσ και να φοβοφνται καταςτάςεισ που δε μποροφν να ελζγξουν, οι οποίεσ 

ςχετίηονται είτε με το χαμό του γονιοφ είτε με το δικό τουσ κάνατο. Στθν ουςία, πρόκειται για 

φυςιολογικά ςυναιςκιματα, με τα οποία το παιδί εκφράηει τθν ανάγκθ του για διαβεβαίωςθ 

από τουσ γονείσ του ότι κα είναι δίπλα του για να το προςτατεφουν και ότι δε κα το αφιςουν να 

βρεκεί ςε κίνδυνο. 

• Φόβοσ για τθν αποτυχία: Όλα τα παιδιά φοβοφνται τθν αποτυχία. Αν και ο φόβοσ αυτόσ 

μπορεί να τα βοθκιςει να βελτιωκοφν, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να τα αποδιοργανϊςει. 

Σε κάκε  περίπτωςθ, το ςθμαντικό είναι να δοκεί ςτο παιδί το μινυμα ότι το εκτιμάμε και το 

δεχόμαςτε όπωσ είναι, παρζχοντάσ του παράλλθλα ευκαιρίεσ να επιτφχει ςε πράγματα που 

ξζρουμε ότι μπορεί  να τα καταφζρει. 



• Φόβοσ για τουσ τραυματιςμοφσ και τα ατυχιματα: Στθν θλικία των τεςςάρων, το παιδί 

αναπτφςςει ςυνείδθςθ του ςϊματόσ του. Κατανοεί ότι το ςϊμα του τοφ είναι απαραίτθτο για να 

μπορζςει να ηιςει και ότι μπορεί να τραυματιςτεί, αν δεν προςζξει. Εξάλλου, ςϋ αυτιν τθν 

θλικία, τα παιδιά γίνονται ιδιαίτερα παρατθρθτικά όταν ακοφν για ποντίκια ι ζντομα που 

μποροφν να ςκάψουν παντοφ. Ποιοσ του εξαςφαλίηει ότι δε κα το φάνε και το ίδιο; 

  Οι φόβοι του παιδιοφ διαφοροποιοφνται, κακϊσ μεγαλϊνει. Μετά τθν προςχολικι θλικία, 

παρατθρείται ότι μειϊνονται οι φόβοι για το ςκοτάδι και τα φαντάςματα αλλά παράλλθλα  

κάποιοι παραμζνουν, όπωσ π.χ. για τα ηϊα, ι εμφανίηονται νζοι. Συγκεκριμζνα, με τθν πάροδο 

του χρόνου, το μεγαλφτερο παιδί μπορεί να φοβάται πιο ζντονα τα άγνωςτα πρόςωπα, απϋ ό, τι 

ςε μικρότερθ θλικία. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι ζχει αποκτιςει περιςςότερθ εμπειρία με 

ανκρϊπουσ αλλά και ςτισ προειδοποιιςεισ που ζχει ακοφςει από τουσ γονείσ του, ςχετικά με 

τουσ κινδφνουσ που μπορεί να ςυναντιςει, όπωσ «Μθ μιλάσ ςε αγνϊςτουσ»  κ.λ.π..  

  Φαίνεται ότι από τα 7 χρόνια και μετά, εμφανίηεται ο φόβοσ για τισ φυςικζσ καταςτροφζσ, 

κακϊσ το παιδί αρχίηει να κατανοεί καλφτερα τα φυςικά φαινόμενα και τισ ςυνζπειεσ που 

μπορεί να ζχουν.  

Πώσ μποροφν οι γονείσ να αντιμετωπίςουν 

τουσ φόβουσ του παιδιοφ; 

  Είναι γεγονόσ, ότι οι γονείσ μποροφν να 

δθμιουργιςουν τισ απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ τόςο για τθν πρόλθψθ, όςο 

και για τθν αντιμετϊπιςθ των φόβων των 

παιδιϊν τουσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί αν: 

• Υπάρχει ζνα ιρεμο οικογενειακό κλίμα, 

όπου διζπεται από αλλθλοςεβαςμό και εμπιςτοςφνθ. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά νιϊκουν 

αςφάλεια και απολαμβάνουν τθν αγάπθ και τθ ςτοργι των γονιϊν τουσ. Ζτςι, αποκτοφν κάρροσ 

και δφναμθ για να αντιμετωπίηουν τισ δυςκολίεσ τουσ. 

• Ακοφτε προςεχτικά ο,τιδιποτε ζχει να ςασ πει το παιδί ι παρατθρείςτε αν υπάρχει κάτι 

ανθςυχθτικό ςτθ ςυμπεριφορά του. 



• Δείχνετε κατανόθςθ ςτουσ φόβουσ των παιδιϊν ςασ. Είναι ςθμαντικό να τα βοθκιςετε να 

καταλάβουν ότι  είναι φυςιολογικό να φοβοφνται και να ανθςυχοφν για μερικά πράγματα, 

χωρίσ να προςπακιςετε όμωσ να τουσ υποτιμιςετε ι να τουσ κοροϊδζψετε (π.χ. «Δεν 

ντρζπεςαι, ολόκλθροσ άντρασ να φοβάςαι το ςκοτάδι;»), αλλά οφτε και να τουσ δϊςετε το 

μινυμα ότι οι φόβοι τουσ είναι αδικαιολόγθτοι. Ωςτόςο, θ υπερβολικι ανθςυχία ςασ, δεν κα τα 

βοθκιςει, κακϊσ θ ςυμπεριφορά αυτι ακυρϊνει τθ γονεϊκι ςασ δφναμθ και προκαλεί επιπλζον 

αναςφάλεια . 

• Κακθςυχάηετε τα παιδιά ςασ, όταν τα βλζπετε να αγωνιοφν και προςπακείτε να τα κάνετε να 

νιϊςουν καλφτερα. 

• Διαβεβαιϊνετε το παιδί,  ότι όλα τα παιδιά ζχουν παρόμοιουσ φόβουσ και κακϊσ μεγαλϊνει 

κα μάκει να τουσ αντιμετωπίηει και να τουσ ξεπερνάει. 

• Βρίςκετε πρακτικοφσ τρόπουσ να αντιμετωπίςετε τουσ φόβουσ των παιδιϊν, π.χ.: 

 Αν το παιδί φοβάται το ςκοτάδι, μπορείτε να  αφιςετε ζνα φωτάκι αναμμζνο, ϊςτε να 

νιϊκει καλφτερα. 

 Διαβάςτε του βιβλία γφρω από το κζμα που φοβάται, ϊςτε να μπορζςει ςταδιακά να το 

καταπολεμιςει. 

 Εξομολογθκείτε ςτα παιδιά ςασ και τουσ δικοφσ ςασ φόβουσ (ζτςι κα νιϊκει ότι  δεν 

είναι μόνο του). 

 Βοθκιςτε το να εξοικειωκεί ςταδιακά με αυτό που το φοβίηει, κρατϊντασ το ςτθν 

αγκαλιά ςασ, για να νιϊςει μεγαλφτερθ αςφάλεια. 

 Μθν το πιζηετε να ξεπεράςει τουσ φόβουσ του. Δϊςτε πρϊτοι εςείσ το καλό παράδειγμα, 

π.χ.  αν  φοβάται τθ κάλαςςα, μθν το αναγκάςετε να κολυμπιςει. Aπολαφςτε εςείσ το 

μπάνιο ςασ, χωρίσ όμωσ να επιμζνετε να ςασ ακολουκιςει. Απλά ενκαρρφνετζ το. 

  Συηθτιςετε και δϊςτε εξθγιςεισ για ηθτιματα που μπορεί να τα φοβίηουν, αλλά μθν 

επιμείνετε πολφ αν δείτε ότι ο φόβοσ του παιδιοφ μονοπωλεί τισ ςυηθτιςεισ ςασ. 

  Ελζγξτε τι βλζπει ςτθν τθλεόραςθ. Ακόμθ και τα παιδικά προγράμματα μπορεί να το 

τρομάξουν, ειδικά λίγο πριν τθν ϊρα του φπνου. 



   Γενικότερα, καλό κα ιταν να μθν αλλάηει ςυχνά θ κακθμερινότθτα των παιδιϊν ι ακόμα κι αν 

χρειαςτεί, να τα προετοιμάηετε για τισ αλλαγζσ που κα επζλκουν. Η ρουτίνα ςτθν ηωι τουσ τα 

βοθκάει να νιϊκουν αςφάλεια. 

Πότε όμωσ οι φόβοι μπορεί να γίνουν φοβίεσ; 

  Οι φόβοι ςτθν παιδικι θλικία κεωροφνται 

φυςιολογικοί και ςταδιακά υποχωροφν, 

κακϊσ το παιδί μεγαλϊνει και ωριμάηει. 

Όταν όμωσ, δε φαίνεται να υποχωροφν, 

αλλά επιμζνουν και ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ 

και αρχίηουν να επθρεάηουν τθν κακθμερινι 

ηωι του παιδιοφ, τθ ςχολικι του απόδοςθ 

και τθν κοινωνικοποίθςι του, τότε πικανόν 

να ζχουν εξελιχκεί ςε φοβία για 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ι κατάςταςθ. Με 

τον όρο «φοβία» εννοοφμε ζναν επίμονο, ζντονο, διαρκι και παράλογο φόβο για ζνα 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, χϊρο, κατάςταςθ ι δραςτθριότθτα που επθρεάηει αρνθτικά τθν 

κακθμερινι λειτουργία του ατόμου.  

 Σε γενικζσ γραμμζσ, οι παιδικοί φόβοι δεν χρειάηεται να μασ ανθςυχοφν υπερβολικά ϊςτε να 

χρειαςτεί να  απευκυνκοφμε άμεςα ςε ζναν ειδικό. Αν όμωσ, παρά τθ ςυςτθματικι προςπάκεια 

των γονζων, το παιδί δε μπορεί να αντιμετωπίςει τουσ φόβουσ του, αλλά ςυνεχίηουν να 

εκδθλϊνονται με μεγάλθ ζνταςθ, διάρκεια και ςυχνότθτα, και να κυριεφουν τθ ηωι του, τότε οι 

γονείσ καλό κα ιταν να ςυμβουλευτοφν κάποιο ειδικό.   Ζχει παρατθρθκεί ότι τα παιδιά που 

ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, ικανότθτα να διαχειρίηονται τα ςυναιςκιματά τουσ και να 

αντιμετωπίηουν δφςκολεσ καταςτάςεισ, ζχουν λιγότερεσ πικανότθτεσ να αναπτφξουν  φόβουσ ι 

ακόμα κι αν εμφανιςτοφν μποροφν να τουσ αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά.  Γι’ αυτό είναι 

ςθμαντικό, να ενιςχφςουμε τα παιδιά από πολφ νωρίσ να γνωρίςουν τον κόςμο γφρω τουσ, αλλά 

ταυτόχρονα να είμαςτε δίπλα τουσ, προςφζροντάσ τουσ τθν αςφάλεια που χρειάηονται. 
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