
Περίληψη

	 Ο	 φόβος,	 εκ	 των	 πλέον	 αρχεγόνων	 ψυχολογικών	
φαινομένων,	 προβάλλεται	 διά	 μέσου	 των	 αιώνων	 ως	 το	
πλέον	 καταδειναστευτικόν	 αρνητικόν	 συναίσθημα,	 του	
οποίου	η	παρουσία	σκιαγραφείται	εις	όλα	τα	 ιστορικά	κείμενα	
υπό	 πολλάς	 επί	 μέρους	 μορφάς	 ή	 ως	 διάχυτος	 απειλή.	 Το	
γενεσιουργόν	αίτιον	του	φόβου	είναι	το	αίσθημα	της	υπαρξιακής	
ανασφαλείας	 και	 απειλής.	 	 Αι	 τραγικαί	 φοβικαί	 εικόνες	 των	
φυσικών	 καταστροφών	 και	 του	 θανάτου	 ενεχαράχθησαν	 εις	
την	 μνήμην	 του	 ανθρώπου,	 από	 των	 πρώτων	 ήδη	 ετών	 της	
αβεβαίας	 ζωής	 του.	 Η	 συvειδητoπoίησις,	 ότι	 καθ’	 ημέραv	
oδεύει	 πρoς	 τov	 φυσικόv	 θάvατov,	 χωρίς	 vα	 γvωρίζη	 πότε	
θα	 επέλθη	 oύτoς,	 απετέλει	 συγκλovιστικήv	 αίσθησιv,	 πλήρη	
oδύvης,	έχoυσα	τεραστίας	ψυχoλoγικάς	διαστάσεις.	Ο	φόβος	
του	 θανάτου	 ήρχισεν	 να	 εμφωλεύη	 και	 να	 εγχαράσσεται	 εις	
την	 σκέψιν	 από	 της	 βρεφικής	 ήδη	 ηλικίας.	 Είναι	 σημαντικόν	
το	γεγονός,	ότι	εκάστη	φοβική	εμπειρία	επαυξάνει	το	αίσθημα	
του	φόβου,	εις	σημείον	ώστε	ο	φόβος	να	γεννά	μείζονα	φόβον	
και	 να	 ενισχύη	 το	 αίσθημα	 της	 ευρυτέρας	 ανασφαλείας.	 Η	
εκτίμησις	 του	 κινδύνου,	 εκ	 του	 οποίου	 εκπηγάζει	 ο	 φόβος	
αποτελεί	 συνάρτησιν,	 κατά	 κανόνα,	 προγενεστέρας	 φοβικής	
εμπειρίας.	Η	διαπαιδαγώγησις	 του	νέου	ανθρώπου	εντός	 του	
πλαισίου	του	φόβου	και	της	κοινωνικής	ανασφαλείας	συνθέτει	
την	 τραγικήν	 συγχορδίαν	 του	 άγχους	 και	 της	 καταθλίψεως	 η	
οποία	 ηχεί	 εις	 την	 ψυχήν	 του	 ανθρώπου.	 Υπήρξαν	 εποχαί,	
ως	 καταφαίνεται	 εις	 την	 λογοτεχνίαν	 των	 λαών,	 κατά	 τας	
οποίας	 ο	 φόβος	 κατέστη	 αληθής	 δυνάστης	 της	 ανθρωπίνης	
ζωής	 και	 προεκάλει	 λειτουργικήν	 αδρανοποίησιν	 εις	 τον	 καθ’	
ημέραν	 βίον.	 Εις	 την	 πορείαν	 της	 ανθρωπίνης	 ιστορίας,	 ο	
φόβος	 και	 η	 απειλή	 κατέστησαν	 εν	 συνεχεία	 μέσα	 επιβολής	
και	 εξουσίας,	 οδηγούντα	 εις	 την	 υποταγήν	 και	 υποδούλωσιν	
ατόμων	 και	 κοινωνιών.	 Ο	 καλλιεργούμενος	 φόβος	 κατέστη	
κανών	 και	 αρμοστής	 της	 καθημερινής	 ζωής	 των	 ανθρώπων,	
διεισδύων	 εις	 τας	 ψυχάς	 και	 την	 σκέψιν,	 	 καθορίζων	 τόσον	
την	 προσωπικήν	 συμπεριφοράν	 όσον	 τας	 πολιτικάς	 και	 τας	
ευρείας	κοινωνικάς	μορφάς	συμπεριφοράς.	Η	αναγκαστική	και	
επιβαλλομένη	υποταγή	συνεπάγετο	πάντοτε	την	τραγωδίαν	της	
συναισθηματικής	και	ψυχολογικής	συνθλίψεως	των	ατόμων	και	
της	αποσβέσεως	όλων	των	θετικών	προσδοκιών	αυτών.	Εις	το	
φάσμα	 του	φόβου,	 εξελισσομένης	 της	ανθρωπίνης	 κοινωνίας	
επιπροσετέθη	και	ο	φόβος	και	η	απειλή	της	ηθικής	καταπιέσεως	
και	εξουθενώσεως.	Εις	την	σύγχρονον	λαβυρινθώδη	δυτικήν	
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κοινωνίαν		ο	φόβος	καλλιεργείται	εν	εκτάσει	από	τα	μέσα	μαζικής	
ενημερώσεως,	 του	 τύπου	 της	 λογοτεχνίας	 ,	 των	 εικαστικών	
τεχνών	 και	 της	 μουσικής,	 με	 αποτέλεσμα	 	 ο	 ακαθόριστος	 και	
διάχυτος	φόβος	και	 τα	συνοδά	προς	αυτόν	συναισθήματα	να	
κορυφώνωνται	διηνεκώς.	Σήμερον	ο	πρυτανεύων	φόβος	είναι	
φόβος	των	πυρηνικών	όπλων,	της	τρομοκρατίας	,	των	ξένων,		
της	πενίας,	της	οικονομικής	και	κοινωνικής	απαθλιώσεως	και	ο	
φόβος	της	εκμηδενίσεως.	Εις	όλας	όμως	τας	επί	μέρους	αιτίας	
και	 μορφάς	 του	φόβου,	 το	 κύριον	 και	 κυρίαρχον	 υπόβαθρον	
είναι	 ο	 υπαρξιακός	 φόβος,	 ο	 φόβος	 του	 θανάτου.	 Διά	 τον	
πνευματικόν	άνθρωπον,	τον	αγωνιζόμενον	διά	την	εσωτερικήν	
αναγέννησιν,	 υφίσταται	 ο	 φόβος	 της	 παλινδρομήσεως	 και	
της	 στερήσεως	 των	 υπερόχων	 εμπειριών	 της	 πνευματικής	
αναβάσεως	και	συγχρόνως	ο	φόβος	της	κοινωνικής	ευθύνης.	
Οι	ηθικοί	φιλόσοφοι		προσεπάθησαν	να	υπερβούν	τον	φόβον	
του	 θανάτου	 και	 να	 εξοικειώσουν	 αρμονικώς	 τον	 άνθρωπον	
προς	αυτόν	υπογραμμίζοντες	την	αξίαν	της	αυτογνωσίας	και	της	
ορθής	συνειδήσεως,	ενισχύοντες,	εκ	παραλλήλου,	 τας	ηθικάς	
δυνάμεις	αυτού.		H	αναζήτησις	προτύπων,	τα	όποια	θα	ηδύνατο	
να	 χρησιμεύσουν	 ως	 οδηγοί	 εις	 την	 ανεύρεσιν	 των	 γνησίων	
αξιών	και	να	συμβάλουν	εις	την	έξοδον	εκ	του	ζοφερού	χώρου	
του	 φόβου	 και	 της	 θλίψεως,	 αποτελεί	 σήμερον	 εναγώνιον	
διεργασίαν,	ιδίως	διά	τον	νέον	άνθρωπον.	Διά	της	πίστεως	και	
της	συνειδητής	πνευματικής	ζωής,	ο	άνθρωπος		εισέρχεται	εις	
τηv	χαρισματικήv	ατμόσφαιραv	της	παρουσίας	του	θείου	εις	την	
ζωήν	και	την	σκέψιν	του	και	διά	της	ελπίδος	της	αιωνιότητος	και	
υπό	το	κράτος	της	γνησίας	και	ανυποκρίτου	αγάπης		αίρεται	η	
αγωνία	τoυ	πόνου,	η	ανασφάλεια,	η	αβεβαιότης,	η	αίσθησις	της	
απειλής,		η	θλίψις	και	ο	φόβος	του	θανάτου.
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Εισαγωγή

 Eις την ιστορίαν,  ο φόβος προβάλλεται διά μέσου 
των αιώνων ως το πλέον καταδειναστευτικόν αρνητικόν 
συναίσθημα1, το οποίον εμφωλεύει διηνεκώς εις την ψυχήν, 
καθιστάμενον πολλάκις αναπόσπαστον στοιχείον της 
ανθρωπίνης υπάρξεως2. Η παρουσία του σκιαγραφείται εις 
όλα τα ιστορικά κείμενα, άλλοτε ως φόβος του θανάτου, άλλοτε 
ως φόβος του τρόπου ή του χρόνου επελεύσεως του θανάτου, 
ως κίνδυνος προκλήσεως του θανάτου3, άλλοτε ως διάχυτος 
απειλή, προερχομένη από το φυσικόν περιβάλλον, από τα 
άγρια ζώα ή δυστυχώς από τον ίδιον τον άνθρωπον, άλλοτε 
ως φόβος του αγνώστου, της ασθενείας, της απωλείας της 
ελευθερίας και της υποδουλώσεως, ως φόβος του σωματικού ή 
ηθικού άλγους, της κοινωνικής απορρίψεως και απομονώσεως, 
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ως φόβος της πολιτικής ή θρησκευτικής διώξεως, ως φόβος 
των ετεροδόξων, ως φόβος του πολέμου4, της απωλείας 
προσφιλών προσώπων, ως φόβος της αδικίας, της δικαστικής 
διώξεως, της ποινής, της καταδίκης, της εκτελέσεως. 
 Σήμερον ο πρυτανεύων φόβος προβάλλεται, ως 
φόβος των πυρηνικών όπλων, της τρομοκρατίας , των ξένων,  
της πενίας, της οικονομικής και κοινωνικής απαθλιώσεως και 
ως φόβος της εκμηδενίσεως . Εις όλας όμως τας μορφάς του 
φόβου, το κύριον και κυρίαρχον υπόβαθρον είναι ο υπαρξιακός 
φόβος, ο φόβος του θανάτου5. 
 Εις τα φιλοσοφικά κείμενα το περίγραμμα του φόβου 
άλλοτε σχηματοποιείται εντόνως  και άλλοτε διαφαίνεται 
εμμέσως6, πάντοτε όμως προβάλλεται ως συναίσθημα, το 
οποίον διαταράσσει την αρμονίαν της εσωτερικής γαλήνης7 και 
εισάγει την ανασφάλειαν8 και την αγωνίαν9. 
 Οι ηθικοί και οι σκεπτικοί φιλόσοφοι  προσεπάθησαν 
να υπερβούν τον φόβον του θανάτου10, να συμφιλιώσουν 
τον άνθρωπον με τον εαυτόν του, τον πλησίον του και τας 
συνθήκας υπό τας οποίας ζη, να αυξήσουν τον αυτοέλεγχον11, 
την αυτογνωσίαν και την ψυχικήν ισχύν  του12, διά να δυνηθή 
να νικήση τελικώς το κράτος του φόβου13 διά της δυνάμεως της 
λογικής14  και να καλλιεργήση την εσωτερικήν ειρήνην, άλλοτε 
μεν υπό την μορφήν της απαθείας15 , άλλοτε δε υπό την μορφήν 
της αταραξίας16. Εις τους τραγικούς ποιητάς υπογραμμίζεται 
υπό μορφήν ελπίδος, ότι ο χρόνος έχει την δυνατότητα να 
απαλύνη τον φόβον17 διά της επερχομένης εξοικειώσεως προς 
αυτόν και η σταθερά προσπάθεια αυτών ήτο η απαλλαγή της 
εξαρτήσεως του ανθρώπου εκ των αιτίων, τα οποία εμπνέουν 
τον φόβον18.
        Εις τον χώρον των συγχρόνων φιλοσοφικών τάσεων 
κατεβλήθη η προσπάθεια να υπογραμμισθή κατά ακραίον 
τρόπον η αίσθησις της ανθρωπίνης ισχύος19 διά να υπερβή 
ούτος θριαμβευτικώς τον φόβον και την ανασφάλειαν. Άλλοτε 
επεδιώχθη  να καλλιεργηθή το πεπερασμένον της ανθρωπίνης 
υπάρξεως20 ή μάλλον να υπογραμμισθή η μηδενιστική 
αντίληψις της υπάρξεως, διά να ελαχιστοποιηθή η τραγικότης 
του θανάτου. 
 Εις την σύγχρονον λαβυρινθώδη δυτικήν κοινωνίαν  
ο φόβος καλλιεργείται εν εκτάσει από τα μέσα μαζικής 
ενημερώσεως, του τύπου της λογοτεχνίας , των εικαστικών 
τεχνών και της μουσικής , παρά δε το γεγονός ότι η διαβίωσις 
του ανθρώπου είναι ασφαλεστέρα σήμερον, εν σχέσει προς 
προγενεστέρας εποχάς, εν τούτοις το άγχος21, η ανασφάλεια, 
η απελπισία, η αβεβαιότης22, η απειλή,  ο ακαθόριστος και 
διάχυτος φόβος και τα συνοδά προς αυτόν συναισθήματα 
κορυφώνονται διηνεκώς. 
 H αναζήτησις προτύπων, τα όποια θα ηδύνατο να 
χρησιμεύσουν ως οδηγοί εις την ανεύρεσιν των γνησίων αξιών 
και εις την έξοδον εκ του ζοφερού χώρου του φόβου και της 
θλίψεως, αποτελεί σήμερον εναγώνιον διεργασίαν, ιδίως διά 
τον νέον άνθρωπον23. Η αναζήτησις του απολύτου24 και η επί 
τη βάσει ενός αρραγούς αξιολογικού συστήματος, ενέχοντος 
το στοιχείον της αιωνιότητος, εδραίωσις της ζωής, καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη διά να αποκτήση  το άτομον την αίσθησιν 
της αληθούς εσωτερικής πληρότητος. 
 Διά της πίστεως και της συνειδητής πνευματικής ζωής, 
ο άνθρωπος  εισέρχεται εις τηv χαρισματικήv ατμόσφαιραv της 
παρουσίας του θείου εις την ζωήν και την σκέψιν του και διά της 

ελπίδος της αιωνιότητος και υπό το κράτος της αγάπης  αίρεται 
η αγωνία τoυ πόνου, η θλίψις25 και το κοινωνικόν άγχος, παύων 
πλέον να αvτιμετωπίζη τo χάoς και τηv εκμηδέvισιv. Η vόσoς 
δεν είναι πηγή θλίψεως και αγωvίας. Ο θάvατoς απoβάλλει 
τηv τραγικότητα τoυ, και παύει vα πλαvάται απειλητικός, 
ενώ η βεβαιότης της αιωvιότητoς διαvoίγει vέας υπαρξιακάς 
διαστάσεις26. Η απoκάλυψις της δωρεάς τoυ Θεoύ  εις τηv 
ζωήv τoυ αvθρώπoυ27 καταλύει τηv αίσθησιv της θvητότητoς, 
εδραιουμένης της υπαρξιακής ασφαλείας   και της εσωτερικής 
ειρήνης. 

Η παθογένεια του φόβου

 Ο φόβος, ως έν εκ των πλέον αρχεγόνων 
συναισθημάτων, τα οποία ακολουθούν τον άνθρωπον καθ’  
όλην την ιστορικήν πορείαν του, υπό διαφορετικήν εκάστοτε 
μορφήν και έντασιν, επιδρά τα μέγιστα εις την διαμόρφωσιν 
της προσωπικότητος αυτού, τον καθορισμόν της κοινωνικής 
συμπεριφοράς του28, την ψυχικήν του ομοιόστασιν, την 
σωματικήν του υγείαν, την μιμικήν έκφρασιν αυτού29, τας 
αντιδράσεις εκ του αυτονόμου νευρικού συστήματος και 
της έσω εκκρίσεως, με όλας τας συνοδάς ψυχοσωματικάς 
εκδηλώσεις αυτών.
 Το γενεσιουργόν αίτιον του φόβου είναι το αίσθημα 
της ανασφαλείας30, το οποίον απορρέει από την αίσθησιν της 
απειλής, η οποία ασκείται επί της ζωής του, της σωματικής 
ακεραιότητος του, της σωματικής και ψυχικής υγείας του, της 
κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως του και ιδίως της 
υπαρξιακής υποστάσεως και πληρότητος του31.
 Η εκτίμησις του κινδύνου, εκ του οποίου εκπηγάζει 
ο φόβος αποτελεί συνάρτησιν της προγενεστέρας φοβικής 
εμπειρίας του ατόμου, της ορατής ή εν γένει αισθητής 
παρουσίας του φοβικού αιτίου ή των πληροφοριών και 
περιγραφών,  αι οποίαι αναφέρονται εις το φοβικόν αίτιον και 
τον εξ αυτού επικείμενον κίνδυνον32, της ψυχικής και σωματικής 
ισχύος του ατόμου και της ψυχολογικής καταστάσεως αυτού33. 
Είναι σημαντικόν το γεγονός, ότι εκάστη φοβική εμπειρία 
επαυξάνει το αίσθημα του φόβου, εις σημείον ώστε ο φόβος να 
γεννά μείζονα φόβον και να ενισχύη το αίσθημα της ευρυτέρας 
ανασφαλείας.
 Κατά την μακραίωνον ιστορίαν του ανθρώπου, το 
αίσθημα του φόβου προήλθεν αρχικώς εκ του αισθήματος της 
απειλής της ζωής του. Η απειλή της ζωής ελλόχευε παντού από 
της γεννήσεως έως του γήρατος. Εν μέσω τόσων φυσικών 
κινδύνων, περιβαλλόμενος από σωματικώς ισχυρότερα είδη, 
ευρισκόμενος υπό το κράτος απειλητικών φυσικών φαινομένων, 
ο ανίσχυρος, στερούμενος φυσικών αμυντικών όπλων και 
ιδιαιτέρως ευπαθής άνθρωπος ησθάνετο άκρως ανασφαλής 
και ευάλωτος. Αντιμετώπιζεν τον βίαιον και αιφνίδιον θάνατον 
εις έκαστον βήμα του34, εγνώρισεν ταχέως την ασθένειαν και 
την σωματικήν αναπηρίαν, είδε τον θάνατον των γονέων, 
των αδελφών και των τέκνων του και αι τραγικαί αυταί εικόνες 
ενεχαράχθησαν εις την μνήμην του από των πρώτων ήδη ετών 
της αβεβαίας ζωής του.
  Η εκάστoτε εμπειρία της σωματικής vόσoυ 
υπoγραμμίζουσα πάντοτε τηv αίσθησιv της αδυvαμίας και της 
πρoσωριvότητoς τoυ, εvισχύει τov φόβov τoυ θαvάτoυ35 και 
εισάγει τηv θλίψιv και τηv αvασφάλειαv και όλα τα συνοδά
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αρνητικά συναισθήματα εις τηv ψυχήv τoυ, μεταβάλλουσα την 
αρμονίαν του εσωτερικού κόσμου του. Η συvειδητoπoίησις, 
ότι καθ’ ημέραv oδεύει πρoς τov φυσικόv θάvατov, χωρίς vα 
γvωρίζη πότε θα επέλθη oύτoς, απoτελεί συγκλovιστικήv 
αίσθησιv, πλήρη oδύvης, έχoυσαν τεραστίας ψυχoλoγικάς 
επιπτώσεις36.
 Αργότερον, όταν η απειλή του θανάτου προήλθεν 
και από τον ίδιον τον άνθρωπον, όταν αυτός έγινε μάρτυς 
της ανθρωποκτονίας, της αδελφοκτονίας37 του μίσους38, της 
εκδικήσεως, των επιδρομών, των πολέμων, των βιαιοπραγιών, 
της αιχμαλωσίας, του εξανδραποδισμού, της δουλείας 
και της θανατικής καταδίκης39,  η ανασφάλεια και ο φόβος 
εκορυφώθησαν και ο άνθρωπος ησθάνθη περισσότερον μόνος 
και αβοήθητος, εν μέσω όλης της δημιουργίας, ζών υπό σκιάν 
θανάτου40. 
 Διά την αντιρρόπησιν της συνεχούς επικρεμαμένης 
απειλής επεστράτευσεν την ευφυΐαν του και την δημιουργικότητα 
του, διά να επινοήση και να κατασκευάση μέσα αμύνης και 
προστασίας, τα οποία δεν τον εκάλυπτον μεν πλήρως, αλλά 
τον προάσπιζαν υπό ωρισμένας συνθήκας μερικώς,  χωρίς 
όμως να απαλύνουν τον φόβον και την αίσθησιν της διαρκούς 
απειλής. 
 Η τραγικότης της ανασφαλείας προσέλαβεν ιδιαιτέρας 
διαστάσεις, όταν τα μέσα αμύνης του ανθρώπου κατέστησαν 
συντόμως και μέσα επιθέσεως και απειλής του συνανθρώπου 
του. Τα όπλα της προστασίας από τα επικίνδυνα είδη των 
ζώων, εξελίχθησαν εις όπλα επιθέσεως εναντίον ανθρώπων, 
συνήθως άλλων ομάδων και φυλών, ενίοτε όμως και της 
αυτής ομάδος ή δυστυχώς και της αυτής οικογενείας41. Το 
πυρ, ως μέσον αρχικώς θερμάνσεως, παρασκευής της τροφής 
και προστασίας, εγένετο μέσον καταστροφής, τιμωρίας και 
αφανισμού42. Η μάχαιρα, από εργαλείον κατασκευής εγένετο, 
εκ παραλλήλου, όργανον θανάτου43, ο λίθος από μέσον 
οικοδομήσεως εγένετο όργανον καταδίκης44 και εκδικήσεως45. 
Ο φόβος του θανάτου ήρχισεν να εμφωλεύη ακόμη και εις τον 
χώρον της οικογενείας και να εγχαράσσεται εις την σκέψιν από 
της βρεφικής ήδη ηλικίας.
 Υπήρξαν εποχαί, ως καταφαίνεται εις την 
λογοτεχνίαν των λαών46, κατά τας οποίας ο φόβος εγένετο 
αληθής δυνάστης της ανθρωπίνης ζωής και προεκάλει 
λειτουργικήν αδρανοποίησιν εις τον καθ’ ημέραν βίον47. Η 
έλλειψις επιστημονικής γνώσεως, η άγνοια. αι προλήψεις48, 
αι προκαταλήψεις, οι μύθοι, οι θρύλοι, η μεγιστοποίησις της 
φαντασίας, εδημιούργουν έν πλέγμα ανασφαλείας εις άτομα 
και κοινωνίας, αι οποίαι έζων  καθημερινώς εντός αρραγούς 
φοβικού κλοιού49 και καθώριζον την συμπεριφοράν των υπό 
το κράτος φόβου και τρόμου, προερχομένου από αισθητάς και 
υπεραισθητάς δυνάμεις50. 
 Εις την πορείαν της ανθρωπίνης ιστορίας ο φόβος 
και η απειλή κατέστησαν εν συνεχεία μέσα επιβολής και 
εξουσίας51. Ο εκφοβισμός εγένετο όπλον υποταγής52. 
Υποταγής ανθρώπων εις τον ισχυρώτερον53, τον δυνάμενον 
να ασκήση τον εκφοβισμόν διά των σωματικών54, υλικών ή 
αργότερον οικονομικών και πολιτικών δυνατοτήτων, τας οποίας 
διέθετε, υποταγής ομάδων εις τας ισχυρωτέρας ομάδας, 
υποταγής κοινωνιών και υποταγής εθνών εις τους διαθέτοντας 
μεγαλυτέραν στρατιωτικήν υπεροχήν και πολεμικήν εμπειρίαν, 
υποταγής ατόμων ή κοινωνιών εις την ηθικήν απαθλίωσιν, η 

απελευθέρωσις εκ της οποίας είναι δυσχερεστάτη55, υπό το 
φάσμα πάντοτε της καταστροφής και του θανάτου, το οποίον 
επλανάτο, οσάκις δεν θα υπετάσσετο ο ασθενέστερος εις την 
οργήν56, την φιλοδοξίαν και τας απαιτήσεις του ισχυρωτέρου57.
 Η αναγκαστική και επιβαλλομένη υποταγή συνεπάγεται 
πάντοτε την τραγωδίαν της συναισθηματικής και ψυχολογικής 
συνθλίψεως του ατόμου, της αποσβέσεως όλων των θετικών 
προσδοκιών, του περιορισμού της εκφράσεως και υλοποιήσεως 
των νοητικών δυνατοτήτων, της στερήσεως της προηγμένης 
παιδείας και της ανοδικής πολιτιστικής πορείας και ενίοτε της 
παλινδρομήσεως των ατόμων, των κοινωνιών και των εθνών 
εις προγενεστέρας καταστάσεις ή της αναγκαστικής ωθήσεως 
αυτών εις την οδόν της φθοράς και της απαθλιώσεως.
 Πολλάκις, υπό το κράτος του φόβου, κοινωνίαι, λαοί 
ή κράτη συνηργάζοντο διά την αντιμετώπισιν κοινού εχθρού, 
με σκοπόν να δυνηθούν, διά της αναπτυσσομένης συμμαχίας, 
να αποκρούσουν την απειλήν, να διατηρήσουν την ελευθερίαν 
των και να συνεχίσουν να ζουν αυτοδυνάμως58. Πολιτικαί 
παρατάξεις, εις δημοκρατικάς χώρας έχουσαι διαφορετικόν 
ιδεολογικόν υπόβαθρον υπό το κράτος του φόβου της 
εκλογικής ήττης συνενώνουν, κατά την πρόσφατον ιστορίαν, 
τας δυνάμεις των υπό κοινόν πολιτικόν σχήμα, επιδιώκουσαι 
ούτω την εκλογικήν επικράτησιν.
 Ο φόβος και η απειλή διεμόρφωσαν ολόκληρον 
ορολογίαν εις την διεθνή γλωσσολογίαν. Σειρά όρων ως εχθρός, 
πολέμιος, αντικείμενος, αντίπαλος, επιτιθέμενος, επιδρομεύς, 
εισβολεύς, βάρβαρος, βομβιστής, σφαγεύς, τρομοκράτης, 
οι οποίοι εντός αυτών εγκλείουν την απειλήν, τον κίνδυνον 
και εγκρύπτουν πολλάκις τον θάνατον, την καταστροφήν και 
την εκμηδένισιν, προστίθενται συνεχώς εις τον γλωσσικόν 
πλούτον, από αρχαιοτάτης ήδη εποχής59.  
 Εις το φάσμα του φόβου, εξελισσομένης της 
ανθρωπίνης κοινωνίας επιπροσετέθη και ο φόβος και η απειλή 
της ηθικής καταπιέσεως. Ο φόβος του φυσικού ή βιολογικού 
θανάτου εγένετο υπό πολλών ηπιότερος και προτιμώτερος 
από τον φόβον του ηθικού θανάτου. Η καταπάτησις των 
ηθικών αξιών60, η σύνθλιψις της αξιοπρεπείας του ανθρωπίνου 
προσώπου, η απόρριψις των πνευματικών αξιών, η δίωξις του 
ανθρώπου ή ολοκλήρων κοινωνιών διά τας θρησκευτικάς61 
ή ηθικάς των αξίας ησκήθησαν εν εκτάσει κατά καιρούς 
και ασκούνται εν πολλοίς και σήμερον, υπό διαφορετικόν 
εξωτερικόν ένδυμα.
 Η βιαία επιβολή θρησκειών ή πολιτικών συστημάτων, 
η επιβολή μέσων αναγκαστικής καθυποτάξεως της ανθρωπίνης 
ελευθερίας, αξιοπρεπείας, αυτοδυναμίας, αυτοσεβασμού, ως 
είναι αι προσβολαί, οι ονειδισμοί62,  οι διωγμοί63, αι δημεύσεις, 
αι εξορίαι, αι φυλακίσεις64, τα σωματικά ή ηθικά μαρτύρια65 και 
τελικώς αι εκτελέσεις, φαινόμενα και καταστάσεις, αι οποίαι 
επισυμβαίνουν καθ΄ όλην την διάρκειαν της ανθρωπίνης 
πορείας επί της γής, ακόμη και κατά την πρόσφατον ιστορίαν, 
επιβαλλόμεναι υπό νοσηρών ατόμων διατεταραγμένης 
προσωπικότητος66 εντείνουν την αίσθησιν της ανασφαλείας και 
μεγιστοποιούν την διάστασιν της κοινωνικής και ψυχολογικής 
ανασφαλείας,  εν σχέσει προς την βιολογικήν ή φυσικήν 
τοιαύτην.
 Ο νέος άνθρωπος συναντά σήμερον τον φόβον εντός 
του χώρου της πατρικής του οικογενείας. Βλέπει τον φόβον, 
την ανασφάλειαν και την αβεβαιότητα εις το πρόσωπον και το
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βλέμμα των γονέων του. Μαθαίνει να φοβήται ακόμη και διά 
μηδαμινά αίτια, διδάσκεται παιδιόθεν τον φόβον και την απειλήν, 
τον γογγυσμόν και την μεμψιμοιρίαν67, την σκοπιμότητα και 
την εκ φόβου ευθυγράμμισιν προς τους ισχύοντας, διδάσκεται 
την αποδοχήν της αμυντικής συμπεριφοράς, διά την 
αντιρρόπησιν της επιθετικότητος, την έλλειψιν εμπιστοσύνης 
εις τον άνθρωπον, την ύπαρξιν του ψεύδους, την έλλειψιν 
του αυθορμητισμού, της πηγαιότητος, του σεβασμού και 
της απλότητος68,της ειλικρινείας, της αληθείας και της 
σωφροσύνης69 εις την επικοινωνίαν των ανθρώπων. 
 Διδάσκεται εκ της νηπιακής ηλικίας την σωρείαν 
των κινδύνων, πραγματικών και φανταστικών70, οι οποίοι 
τον περιβάλλουν πανταχόθεν και αποβάλλει σταδιακώς την 
γνησιότητα του, διά να δομήση έν τείχος περιχαρακώσεως και 
προασπίσεως του εαυτού του και να επανορθώνη επιμελώς τας 
ρωγμάς, αι οποίαι κατά καιρούς επέρχονται εκ της επιθετικής 
συμπεριφοράς του περιβάλλοντος. 
 Η διαπαιδαγώγησις του νέου ανθρώπου εντός του 
πλαισίου του φόβου και της κοινωνικής ανασφαλείας συνθέτει 
την τραγικήν συγχορδίαν του άγχους και της καταθλίψεως, η 
οποία ηχεί εις τα βάθη της ψυχής του συγχρόνου ανθρώπου.
 Εις τα πλαίσια της φοβικής διαπαιδαγωγήσεως η 
αναπτυσσομένη ευαισθησία εις τα φοβικά κίνητρα είναι δυνατόν 
να οδηγήση ομάδας ανθρώπων πάσης ηλικίας και παιδείας εις 
αντιδράσεις πανικού, απλώς επί τη βάσει εσφαλμένων, αλλά 
αληθοφανών διαδόσεων, χωρίς να υφίσταται αληθές φοβικόν 
αίτιον71. Το υπόβαθρον του άγχους και της ανασφαλείας, υπό 
το κράτος των διαδόσεων κορυφούται ως αίσθημα εντόνου 
φόβου, ο οποίος οδηγεί εις μαζικάς αντιδράσεις πανικού εις 
ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένον κοινωνικόν περιβάλλον72 .
 Ο φόβος, ως εμπειρία και τα συνεχή φοβικά αίτια 
οδηγούν εις την ανάπτυξιν σειράς εξηρτημένων απαντήσεων, 
τόσον εκ της σωματικής όσον και εκ της ψυχικής σφαίρας 
εις την διαμόρφωσιν των οποίων σημαντικόν ρόλον 
διαδραματίζουν τα νευρωνικά δίκτυα του αμυγδαλοειδούς 
πυρήνος του κροταφικού λοβού του εγκεφάλου73, δεδομένου 
ότι μορφολογικαί αλλοιώσεις του κεντρικού κυρίως πυρήνος 
αυτού αίρουν το αίσθημα του φόβου και καταργούν τα φοβικάς 
αντιδράσεις εκ του αυτονόμου νευρικού συστήματος74. Ενώ, 
εκ παραλλήλου, αι φοβικαί μνημονικαί εγχαράξεις εις τον 
ιππόκαμπον είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσουν τας αντιδράσεις 
εις τον φόβον ή να προκαλέσουν οψίμους αντιδράσεις και επί 
μόνης αναμνήσεως των φοβικών εμπειριών75. 
Πολλάκις διαδόσεις φοβικού χαρακτήρος καλλιεργούνται, υπό 
κακοήθη έννοιαν, και διασπείρονται καταλλήλως,  με σκοπόν 
να μειώσουν την ηθικήν αντίστασιν και την αγωνιστικότητα 
ομάδος ανθρώπων76 και διά του προκαλουμένου πανικού να 
οδηγήσουν αυτούς εις πλήρη αδρανοποίησιν, εξουθένωσιν, 
ήτταν και υποταγήν77.
 Φανταστικαί περιγραφαί καταστροφών, κοινωνικών 
ανατροπών και απειλαί αιμοσταγών εκδικήσεων και τιμωριών 
είναι εις θέσιν, κατά κανόνα, να κάμψουν την ηθικήν αντίστασιν 
ευρείας ομάδος ατόμων και να οδηγήσουν αυτούς εις τον 
όλεθρον ή την πλήρη υποταγήν άνευ οιασδήποτε αντιστάσεως78, 
καλλιεργούσαι εκ παραλλήλου εις τας επερχομένας γενεάς το 
αίσθημα της συνεχούς απειλής και της μεγίστης κοινωνικής 
ανασφαλείας, συνθλίβουσαι  τας ελπίδας και προσδοκίας διά 
κοινωνικήν ανάταξιν και μελλοντικήν ατομικήν και κοινωνικήν 

ελευθερίαν79. Ο καλλιεργούμενος φόβος καθίσταται ο κανών 
και ο αρμοστής της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, 
διεισδύων εις τας ψυχάς και την σκέψιν και καθορίζων τόσον 
την προσωπικήν συμπεριφοράν όσον ιδίως τας πολιτικάς και 
τας ευρείας κοινωνικάς μορφάς συμπεριφοράς αυτών80.
 Είναι τραγικόν, ότι ο τρόμος αποτελεί μεταδιδόμενον 
συναίσθημα αμφιδρόμου χαρακτήρος. Άτομα διακατεχόμενα 
υπό του φόβου, μεταδίδουν αυτόν εις άλλους διά του γραπτού 
και προφορικού λόγου των, της συμπεριφοράς, των κοινωνικών 
αντιδράσεων των, των αποφάσεων των, μεγιστοποιούντες και 
διευρύνοντες πολλάκις την υφισταμένην απειλήν. Αντιστρόφως 
άτομα ανθιστάμενα εις τον φόβον, αναπτύσσοντα αμυντικούς 
μηχανισμούς, εκλογικεύοντα την απειλήν και τον κίνδυνον, 
δύνανται να συμβάλλουν εις την καταστολήν του φόβου και εις 
την ψυχολογικήν στήριξιν των πλέον ευενδότων και ανασφαλών 
ατόμων.
 Εις τον πνευματικόν άνθρωπον ο φόβος και η 
απειλή παύουν να ασκούν επίδρασιν επί της ψυχής του81. Ο 
σωματικός, ο ψυχολογικός και ο κοινωνικός φόβος σταδιακώς 
σμικρύνονται και τελικώς εκμηδενίζονται. Η υπαρξιακή 
σταθερότης, η οποία προσλαμβάνει όλον και μεγαλυτέρας 
διαστάσεις, όταν η ζωή και η φιλοσοφία του ατόμου στηρίζονται 
επί αναλλοιώτων αξιών και όταν υφίσταται έν αληθές νόημα 
ζωής και το άτομον αποκτά συνείδησιν της αυτοτελείας του, 
διά της γνώσεως της αληθείας82 και της απελευθερωτικής 
ισχύος αυτής83, ανεξαρτήτως των κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονομικών συνθηκών, όταν κυρίως ανάπτει το εσωτερικόν 
φως84, το οποίον καταυγάζει την ψυχήν85 και τον νουν86, ο 
φόβος, το άγχος και η θλίψις87.
 Εις την θέσιν του φόβου εγκαθίσταται η αγωνία, διά 
την διατήρησιν και επαύξησιν των ηθικών και πνευματικών 
αξιών και κυρίως η αγωνία της ενδεχομένης παλινδρομήσεως. 
Όταν ο άνθρωπος πραγματοποιεί έν άλμα επάνω από την 
φθοράν88, υφίσταται πλέον μόνον η αγωνία της πτώσεως. 
Όταν ζήση την ωραιότητα των πνευματικών αξιών ευλόγως 
διακατέχεται εκ της αγωνίας της απωλείας αυτών. Όσον δε 
υψηλότεραι είναι αι πνευματικαί αναβάσεις, τόσον ολιγώτερος 
είναι ο αρχέγονος φόβος της ανασφαλείας, της απειλής και 
του θανάτου και τόσον μεγαλύτερος καθίσταται ο φόβος της 
απωλείας των πνευματικών βιώσεων και της παλινδρομήσεως 
εις προγενεστέρας καταστάσεις. 
 Κατά την πνευματικήν ανάβασιν ο φόβος, ο οποίος 
αρχίζει να κυριαρχή είναι ο φόβος προς τον ίδιον εαυτόν, ο φόβος 
προς το άγνωστον, το οποίον εγκρύπτεται εντός του ατόμου, 
ο φόβος προς την χοϊκότητα89, προς την εμπάθειαν, προς 
τον παλαιόν άνθρωπον90, η παρουσία του οποίου εμφωλεύει 
εις την ανθρωπίνην ψυχήν και χρειάζεται πολύν εσωτερικόν 
αγώνα και πολλήν πνευματικήν άσκησιν, διά να περιορισθή και 
να υποταγή εις τον νέον αναγεννηθέντα άνθρωπον91. Εις τον 
εσωτερικόν φόβον επιπροστίθεται ο φόβος της απωλείας της 
εσωτερικής ενότητος, της ειρήνης, της εσωτερικής αρμονίας, 
της αρραγούς εδραιώσεως και παγιώσεως ενός  συμπαγούς, 
υπαρξιακής βαρύτητος αξιολογικού συστήματος, το οποίον 
συνυφαίνεται μετά του Είναι, χωρίς να υφίσταται εσωτερική 
πολυφωνία και χωρίς να εκτυλίσσεται το δράμα της διψυχίας92. 
 Ο φόβος της απωλείας της υπαρξιακής σταθερότητος 
και της εσωτερικής ευταξίας, η οποία επέρχεται όταν ο 
άνθρωπος διαφύγει από τον εξουθενωτικόν δαίδαλον της
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όταν το άτομον υφίσταται ισχυράς συναισθηματικάς  δονήσεις93.
 Παραλλήλως προς τον φόβον της παλινδρομήσεως 
και της στερήσεως των υπερόχων εμπειριών της πνευματικής 
αναβάσεως αναφύεται και ο φόβος της κοινωνικής ευθύνης. Η 
κοινωνική ευθύνη αποτελεί κυρίαρχον αίσθημα εις την ψυχήν, 
την γνωρίζουσαν, ότι η προσωπική πορεία προσλαμβάνει 
πανανθρώπινον διάστασιν και το προσωπικόν αγαθόν 
λαμβάνει αληθή υπόστασιν, όταν πλέον καθίσταται κοινωνικόν 
αγαθόν. Έκαστον βήμα εις την πνευματικήν ζωήν, εκάστη 
καλλιεργουμένη αρετή, εκάστη πορεία προς την αλήθειαν και 
το αγαθόν, αναβιβάζει ουχί μόνον το άτομον αλλά και όλην την 
κοινωνίαν,  όλη την ανθρωπότητα94. Το εσωτερικόν φως δεν 
φωτίζει μόνον το άτομον αλλά καταυγάζει εντός του κοινωνικού 
περιγράμματος αυτού. Το αγαθόν λαμβάνει υπόστασιν όταν 
βιούται, ουχί μόνον υπό την έννοιαν της ατομικής ευθύνης, 
αλλά κυρίως υπό την έννοιαν της κοινωνικής. Ο άνθρωπος 
ολοκληρούται ως πρόσωπον εντός του κοινωνικού χώρου και 
ο προσωπικός αγών του προσλαμβάνει την αληθή διάστασιν 
αυτού εντός του κοινωνικού ιστού, εις την σύνθεσιν του οποίου 
βαρύνουσαν αξίαν έχει η μέθεξις και η λειτουργική συμβολή 
εκάστου προσώπου. Ο φόβος της κοινωνικής ευθύνης και η 
αγωνία της ανταποκρίσεως των προσδοκιών της κοινωνίας 
από έκαστον άνθρωπον να συμβάλη εις την διαμόρφωσιν 
μιάς καλλιτέρας κοινωνίας, η αξία της οποίας δεν θα στηρίζεται 
μόνον εις την τεχνολογικήν και οικονομικήν ανέλιξιν, αλλά 
εις τας βιουμένας πνευματικάς αξίας, εις την πορείαν προς 
την αρετήν, εις τον σεβασμόν του ανθρωπίνου προσώπου, 
εις την πρυτάνευσιν του δικαίου και κυρίως εις το πνεύμα 
της ανυποκρίτου αγάπης, αποτελεί κυρίαρχον βίωμα διά 
τον πνευματικόν άνθρωπον95. Ο αγών διά την προσωπικήν 
τελείωσιν καθίσταται αγών διά την τελείωσιν της κοινωνίας και 
ο φόβος διά την προσωπικήν παλινδρόμησιν καθίσταται φόβος 
διά την παλινδρόμησιν της κοινωνίας, οσάκις το προσωπικόν 
αγαθόν συνειδητοποιείται ως κοινωνικόν και το προσωπικόν 
συμφέρον υποχωρεί προ της ευεργετικής συμβολής εκάστου 
εις το κοινωνικόν σύνολον.

Ο φόβος σήμερον

 Σήμερον, παρ’ όλον τον αγώνα διά την γνώσιν, την 
τεχνολογικήν εξέλιξιν, την επιστήμην, την κατάκτησιν του 
διαστήματος, την βελτίωσιν των εκπαιδευτικών συστημάτων, 
τον σεβασμόν εις την ελευθερίαν του ατόμου και την συνεχή 
προσπάθειαν υπερασπίσεως των δικαιωμάτων του ατόμου, ο 
φόβος πλανάται συνεχώς εις την ψυχήν του ανθρώπου. 
 Η τρομοκρατία96, η επιφέρουσα ισχυράς 
ψυχοτραυματικάς επιπτώσεις97,  η νεοφανής αυτοκτονική 
τρομοκρατία98, η πενία, η νόσος, η κοινωνική απόρριψις, η 
οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, προερχομένη εκ της 
αιφνιδίας μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, 
η πολιτική αστάθεια, η αποσύνθεσις του οικογενειακού θεσμού, 
η τραγική εξάπλωσις της χρήσεως των εξαρτησιογόνων ουσιών 
εν μέσω των νέων, η κορύφωσις της αυτοχειρίας εσχάτως εις 
ωρισμένας κοινωνίας και το νέφος πάντοτε της απειλής του 
πυρηνικού πολέμου συνθέτουν την συγχορδίαν του φόβου, του 
τρόμου, της απειλής, της θλίψεως της απογνώσεως, η οποία 
ηχεί καθημερινώς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως99 και από 
τα πονήματα της συγχρόνου τέχνης100 και λογοτεχνίας101. 

 Καινοφανή φαινόμενα, ως ο φόβος των απαγωγών, 
των ληστρικών επιθέσεων εν μέση οδώ ή εις υποκαταστήματα 
τραπεζών εις μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, των εκρήξεων 
βομβών εν μέση οδώ ή εντός κτηρίων και οχημάτων102, ο 
φόβος της δραπετεύσεως κακοποιών εκ των σωφρονιστικών 
καταστημάτων και της συνεχίσεως της εγκληματικής δράσεως 
των, ο φόβος των διαρρήξεων, ο φόβος της επιθέσεως εις 
τα σχολεία υπό ανηλίκων οπλοφόρων και της προκλήσεως 
μαζικών ανθρωποκτονιών, αποτελούν τραγικά φαινόμενα, 
υπογραμμίζοντα την ηθικήν και πνευματικήν ανεπάρκειαν του 
συγχρόνου πολιτισμού των δυτικών κοινωνιών103. 
 Η διαρκώς διογκουμένη παραβατικότης των ανηλίκων 
και η ανεπάρκεια των σωφρονιστικών μεθόδων και συστημάτων 
και η μη επάρκεια των καταλλήλων εγκαθιδρυμάτων, αποτελεί 
αληθή απειλήν σήμερον και γεννά τον εύλογον φόβον διά 
την κατάστασιν της κοινωνίας του μέλλοντος. Η ταχεία 
γνωστοποίησις και μετάδοσις των φαινομένων της παιδικής 
και εφηβικής εγκλιματικότητος, διά των μέσων της μαζικής 
ενημερώσεως, εις παγκόσμιον επίπεδον, ενισχύει την 
ανασφάλειαν και την αγωνίαν, ιδίως εν μέσω των συνομηλίκων 
των και των ατόμων της προβεβηκυίας ηλικίας104.
 Ο φόβος σήμερον διαχέεται και εξαπλούται ισχυρότερον 
εις ωρισμένας χώρας εν σχέσει προς ετέρας, αναλόγως 
προς την παιδείαν, το πολιτιστικόν, πολιτικόν, οικονομικόν 
και θρησκευτικόν υπόβαθρον αυτών, την γεωγραφικήν και 
γεωπολιτικήν θέσιν αυτών και την ευρυτέραν ψυχολογίαν των 
κατοίκων των105, προκαλών πάντοτε επίτασιν της υφισταμένης 
κοινωνικής ασταθείας και ανασφαλείας106.
 Εις μεγάλας μητροπόλεις οι δημόσιοι χώροι, κατά την 
διάρκειαν της νυκτός ενίοτε δε και κατά την ημέραν, εμπνέουν τον 
φόβον και καθίστανται απροσπέλαστοι, υπό της μεγαλυτέρας 
αναλογίας των πολιτών. Σήμερον εις πολλάς πολυανθρώπους 
πόλεις, εις ολόκληρον τον κόσμον, αναπτύσσονται αι «ζώναι 
του φόβου» και διαμορφώνεται η «οικολογία του φόβου»107, 
έχουσα σοβαράς επιπτώσεις επί της ψυχικής αρμονίας 
των κατοικούντων εις αυτάς και των επισκεπτών των108. 
Ταχέως αναπτυσσόμεναι πόλεις συγκεντρώνουν πληθώραν 
οικιστών, εχόντων τεραστίας κοινωνικοοικονομικάς και 
πολιτιστικάς διαφοράς109, ωρισμένοι εκ των  οποίων, λόγω της 
οικονομικής κρίσεως και της διαρκώς διογκουμένης ανεργίας, 
περιθωριοποιούμενοι, προβαίνουν συχνά εις παραβατικάς 
ενεργείας ενσπείροντες τον φόβον110 και την ανασφάλειαν και 
προκαλούντες εκρύθμους καταστάσεις111.
 Εν μέσω των κοινωνικών ομάδων, σήμερον ο φόβος 
είναι εντονώτερος, συνοδευόμενος υπό μεγίστης ανασφαλείας, 
εις τας ενδεεστέρας κυρίως ομάδας και εις τας φυλετικάς, 
εθνολογικάς και θρησκευτικάς μειονότητας. Εις όλας τας 
κοινωνικάς ομάδας, με μείζονα έμφασιν τας ενδεεστέρας, 
ο φόβος, ο προκαλούμενος εις τας γυναίκας112 υπερέχει 
σημαντικώς του φόβου των ανδρών και ο φόβος υπό του 
οποίου διακατέχονται οι γεροντότεροι113 υπερέχει του  φόβου 
των νεωτέρων. 
 Εις τον χώρον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατεβλήθησαν 
πολλαί προσπάθειαι καταστολής και υπερνικήσεως του 
αισθήματος του φόβου, εν μέσω των πολιτών της Ευρώπης, διά 
της εστιάσεως και καλλιεργείας ουσιωδών αρχών ευημερίας, 
ως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η κοινωνική ασφάλεια 
(AFSJ)114 και μέριμνα, η ειρήνη115, η πολιτική σταθερότης, εις
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αμφισβητήσεως  και της αμφιβολίας, αποτελεί καταδυναστευτικόν 
βίωμα ιδίως την θέσιν της εχθρότητος, του ανταγωνισμού και 
της τάσεως της υπεροχής, της πολιτικής υπερισχύσεως και της 
στρατιωτικής επικρατήσεως, εν μέσω των ευρωπαϊκών κρατών 
και των επί μέρους ευρωπαϊκών εθνοτήτων ευρύτερον116. 
 Εν τούτοις, παρ’ όλας τας συνεχώς καταβαλλομένας 
προσπαθείας117 ο φόβος επικρατεί εις τον Ευρωπαϊκόν χώρον 
και ιδίως εις ωρισμένας περιοχάς,  αυξανόμενος συνεχώς, όσον 
αυξάνονται αι οικονομικαί διαφοραί μεταξύ των ευρρωστοτέρων 
χωρών του βορρά και της διογκουμένης οικονομικής κρίσεως 
του νότου.
 Η ενεργειακή κρίσις, εκ της οποίας απορρέει 
εν πολλοίς και η οικονομική κρίσις αποτελεί σταθερόν 
αίτιον φόβου εις προηγμένας κυρίως κοινωνίας, αι οποίαι 
προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τας ενεργειακάς των 
απαιτήσεις ή να εξεύρουν επιπροσθέτους ενεργειακάς 
πηγάς118, αναπτύσσουσαι πολλάκις ισχυράς ανταγωνιστικάς 
σχέσεις μετά των γειτόνων των, αι οποίαι προσλαμβάνουν ουχί 
σπανίως τον χαρακτήρα της διπλωματικής ψυχρότητος ή την 
απειλήν της πολεμικής ρήξεως119.
 Εις όλην την ανθρωπότητα επικρατεί σήμερον ο φόβος 
του πυρηνικού πολέμου και ευρύτερον ο φόβος της πυρηνικής 
ενεργείας. Όλαι αι προσπάθειαι πυρηνικού αφοπλισμού 
εκφράζουν τον έντονον φόβον του πυρηνικού πολέμου και των 
ατυχημάτων, τα οποίαι είναι δυνατόν να προκληθούν εκ των 
πυρηνικών κεφαλών120. 
 Παρ’ όλας τας διεθνείς προσπαθείας, η εμμονή εις τον 
πυρηνικόν εξοπλισμόν, υπό περιφερικών κυρίως δυνάμεων, 
δημιουργεί έντονον την αγωνίαν του πυρηνικού πολέμου και 
των ανυπολογίστων εξ αυτού καταστροφών οσάκις εντείνονται 
αι μεταξύ των χωρών σχέσεις και η διεθνής ατμόσφαιρα 
φορτίζεται. Εκ παραλλήλου, τα ατυχήματα εκ των εν χρήσει 
πυρηνικών αντιδραστήρων καθιστούν άμεσον τον πυρηνικόν 
κίνδυνον και εν καιρώ ειρήνης121, ιδίως όταν αυτά είναι απότοκα 
ατελούς σχεδιασμού των αντιδραστήρων και πλημμελούς 
παιδείας του προσωπικού ή προκαλούνται εν τω πλαισίω 
αιφνιδίων και μη αναμενομένων φυσικών φαινομένων122.
 Ο φόβος σήμερον «ληστεύει την ελευθερίαν του 
ανθρώπου»123, έχει καταστή «ο έποικος του κόσμου τούτου»124. 
Ο συνεχής και παρατεινόμενος «χαμηλής εντάσεως φόβος», 
αποτελεί το υπόβαθρον των σκέψεων, των καθημερινών 
εμπειριών και της πορείας του συγχρόνου ανθρώπου εις 
το μέλλον125. Το σημαντικώτερον είναι ότι ο φόβος και ο 
καλλιεργούμενος κίνδυνος126 αφαιρούν την ελπίδα και την 
χαράν από την ψυχήν και εισάγουν το αίσθημα της διηνεκούς 
ανησυχίας127. 
 Ο άνθρωπος προσπαθεί να τροποποιήση την διάχυτον 
ανησυχίαν εις συγκεκριμένον φοβικόν βίωμα, να ανεύρη 
σταθερόν και αληθές αντικείμενον διά να αιτιολογήση τον φόβον, 
να μεταβάλη την αβεβαιότητα128 εις βεβαιότητα και το καθ΄ 
υπόθεσιν εις αληθές, να αποκαλύψη και να συνειδητοποιήση 
το φοβικόν αίτιον εντός της ζώσης πραγματικότητος129.
 Η κατάστρωσις και ο προγραμματισμός του  
μέλλοντος, ο οποίος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθή 
αρμονικώς και με σημαντικόν βαθμόν ορθότητος και επιτυχίας 
επιβάλλεται να στηρίζεται εις το αίσθημα της ελπίδος, της 
ελευθερίας, της αυτεξουσιότητος και επί υψηλού αξιολογικού 
συστήματος εις το οποίον θα πρυτανεύουν αι ηθικαί και 

κοινωνικαί αξίαι. Είναι αδύνατος ο ορθός προγραμματισμός 
του μέλλοντος υπό το κράτος του φόβου, των κινδύνων130, των 
απειλών, της ανασφαλείας, της αντιπαλότητος, των ασόφων 
διεκδικήσεων, των συνεχών ανακατατάξεων και της κοινωνικής 
δυσαρμονίας131. 
 Ωρισμένοι διισχυρίζονται ότι ο φόβος δύναται να 
ενεργοποιήση το άτομον και να αποτελέση προαγωγικόν 
παράγοντα εις την ψυχικήν και κοινωνικήν του πορείαν. Εν 
αρμονία προς την αίσθησιν του κινδύνου, ο φόβος δύναται να 
ασκήση ιδιαιτέραν γοητείαν132 εις τον συναισθηματικόν κόσμον 
του ατόμου133, το οποίον συνήθισεν να βλέπη τον κόσμον διά 
των προσεκτικών μεγεθυντικών φακών του φόβου. 
 Ο φόβος και ο κίνδυνος συμβάλλουν εις την συνεχή 
ανάπτυξιν αμυντικών μηχανισμών εις το άτομον και την 
κοινωνίαν ευρύτερον ή εις την διαμόρφωσιν ισορρόπων 
συσχετίσεων εις την επικοινωνίαν των ανθρώπων ή των 
εθνών. Κατ’ ουσίαν όμως ο φόβος, υπό οιανδήποτε μορφήν, 
αυξάνει πάντοτε το αίσθημα της υπαρξιακής ανασφαλείας, το 
οποίον ασκεί καταδυναστευτικήν και καθηλωτικήν επίδρασιν 
επί της ανθρωπίνης ψυχής134.
 Είναι σημαντικόν να αναπτυχθή η προσωπικότης του 
ατόμου χωρίς το καταδειναστευτικόν βίωμα του φόβου135. Εις την 
θέσιν των αρνητικών συναισθημάτων του φόβου, της απειλής, 
της ανασφαλείας, της αβεβαιότητος να επικρατούν το θάρρος, 
η πίστις, η ανδρεία, η γνώσις, η ελπίς, η δύναμις και η αγάπη136. 
Η πνευματική συγκρότησις του ατόμου, η αυτογνωσία137 και 
η απελευθέρωσις αυτού από τα πάθη της ψυχής138. εκβάλλει 
όλους τους ανθρωπίνους φόβους και παραμένει εντός αυτού 
η βεβαιότης της παρουσίας του θείου139, η οποία ανατείνει 
εκ της προσδέσεως εις την γηίνην προσωρινότητα, εκβάλλει 
την ανθρωπίνην ανασφάλειαν140, παρέχουσα εκ παραλλήλου 
ανεκλάλητον εσωτερικήν χαράν141. Διά την υπερνίκησιν του 
φόβου απαραίτητος είναι η εγκατάστασις της εσωτερικής 
αρμονίας και ειρήνης. Τα εξωτερικά αίτια, τα οποία εμβάλλουν 
τον φόβον και την ανασφάλειαν είναι εξαιρετικώς δυσχερές 
να εκλείψουν επί τη βάσει των κοινωνικοοικονομικών και των 
γεωπολιτικών δεδομένων των συγχρόνων κοινωνιών. 
 Η αλλαγή επί τα βελτίω της κοινωνίας θα στηριχθή εις 
την επί τα βελτίω αλλαγήν ενός εκάστου ατόμου142, το οποίον  
θα λειτουργή με γνώμονα τας αναλλοιώτους ηθικάς αξίας143 
και το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης144. Το 
κράτος του φόβου θα καταλυθή όταν η εσωτερική σταθερότης 
και η πνευματική ισχύς πρυτανεύσουν εις την ανθρωπίνην 
ψυχήν και η βεβαιότης και το φως της αιωνιότητος εκτοπίση 
την αγωνίαν της προσωρινότητος145.
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ΣΧΟΛΙΑ
1. Το συναίσθημα αποτελεί την τελικήν συνισταμένην αλληλοεπιδράσεων 
αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων, οι οποίοι καθίστανται αντιληπτοί 
και αναλύονται υπό συνθέτων νευρωνικών δικτύων του κρικοειδούς συστήματος, 
επί των οποίων επιδρούν νευροδιαβιβασταί και ορμονικοί παράγοντες. Το 
συναίσθημα υφίσταται ευρείαν κριτικήν ανάλυσιν κυρίως υπό νευρωνικών δικτύων 
της προμετωπιαίας περιοχής, ενώ εκ παραλλήλου διαμορφώνει τας αντιδράσεις 
του αυτονόμου νευρικού συστήματος και ασκεί καθοριστικόν ρόλον επί της 
συμπεριφοράς. Βλέπε και Kleinginna, Paul, R. Jr.; Kleinginna, Anne, M. 1981. ‘A 
Categorized List of Emotion Definitions, with Suggestions for a Consensual Defini-
tion’. Motivation and Emotion, Vol. 5, No. 4, pp. 345- 379.
2, Öhman, Arne. 2008. “Fear and Anxiety: Overlaps and Dissociations,” in Michael 
Lewis, Jeannette M., Haviland-Jones, and Lisa F. Barrett, eds., Handbook of Emo-
tions, 3rd Edition (New York: The Guildford Press), pp.709-29.
3. Εις την αρχαιότητα θαυμάσια περιγράφεται υπό του Θουκυδίδου  (II, 52-53) 
ο φόβος ο οποίος ανεφύει εκ του λοιμού των Αθηνών κατά την διάρκειαν του 
Πελοποννησιακού πολέμου. «Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι 
ἀτοπίας, ὡς ἑκάστῳ ἐτύγχανέ τι διαφερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, 
τοιοῦτον ἦν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν 
τῶν εἰωθότων• ὃ δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ἔθνῃσκον δὲ οἱ μὲν ἀμελείᾳ, 
οἱ δὲ καὶ πάνυ θεραπευόμενοι. ἕν τε οὐδὲ ἓν κατέστη ἴαμα ὡς εἰπεῖν ὅτι χρῆν 
προσφέροντας ὠφελεῖν• τὸ γάρ τῳ ξυνενεγκὸν ἄλλον τοῦτο ἔβλαπτεν. σῶμά τε 
αὔταρκες ὂν οὐδὲν διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἰσχύος πέρι ἢ ἀσθενείας, ἀλλὰ πάντα ξυνῄρει 
καὶ τὰ πάσῃ διαίτῃ θεραπευόμενα. δεινότατον δὲ παντὸς ἦν τοῦ κακοῦ ἥ τε ἀθυμία 
ὁπότε τις αἴσθοιτο κάμνων (πρὸς γὰρ τὸ ἀνέλπιστον εὐθὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ 
πολλῷ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντεῖχον), καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ’ ἑτέρου 
θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ὥσπερ τὰ πρόβατα ἔθνῃσκον• καὶ τὸν πλεῖστον φθόρον 
τοῦτο ἐνεποίει. εἴτε γὰρ μὴ ‘θέλοιεν δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο 
ἐρῆμοι, καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώθησαν ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύσοντος• εἴτε προσίοιεν, 
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