
                                                                        

1) Τι είναι το άγχος; Πως θα το ορίζατε; 

Άγχος ονομάζουμε μία φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση σε ερεθίσματα εσωτερικά 

ή/και εξωτερικά (ατομικούς ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες) που μεταφράζονται 

είτε εν δυνάμει απειλητικά/επικίνδυνα είτε ιδιαίτερα σημαντικά για την ευημερία του 

ατόμου και απαιτούν άμεση δράση. Η αδιαμφισβήτητα φυσιολογική αυτή απόκριση σε 

διάφορα γεγονότα ή καταστάσεις παύει να είναι λειτουργικά χρήσιμη όταν παίρνει 

ακραίες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τότε μιλάμε για Διαταραχή του άγχους που 

εμφανίζεται με διάφορες μορφές στον πληθυσμό.  

2) Ποιες είναι οι αιτίες του άγχους; 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, που θεωρείται 

φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις 

το συνεχές, επίμονο και ανεξέλεγκτο άγχος προξενεί κακό και συντελεί στο να 

υπολειτουργεί το άτομο στις δραστηριότητες του, ακόμα και στο να επηρεάζεται 

αρνητικά η υγεία του. Το παθολογικό άγχος μπορεί να έχει ενδογενή προέλευση 

(βιολογικούς παράγοντες)  ή  να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης, μπορεί ακόμα 

να είναι αποτέλεσμα αντίξοων συνθηκών διαβίωσης/ακατάλληλου περιβάλλοντος, το 

οποίο ασκεί συνεχείς ψυχοσυναισθηματικές πιέσεις. Επιπλέον, εξαρτάται από τις 

γνωστικές, συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου, τις αξίες του 

και τον τρόπο αντίληψης του για τα πράγματα.  

 

3) Πως συμπεριφέρεται ένας μαθητής που έχει άγχος; 

Είναι γνωστό ότι το άγχος επιδρά σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας μας, 

επηρεάζοντας άμεσα το σωματικό, το συναισθηματικό μας πεδίο, την συμπεριφορά 

καθώς επίσης και το πεδίο των νοητικών μας λειτουργιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

να εκδηλωθεί το άγχος στο κάθε άτομο ξεχωριστά, σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι 

συνηθισμένες εκφράσεις του αποτελούν: οι σωματικές ενοχλήσεις όπως το σφίξιμο στο 

στήθος, η ταχυκαρδία, η δυσκολία στην αναπνοή, οι ζαλάδες, ο πονοκέφαλος, 

στομαχικές διαταραχές, η μυϊκή ένταση, το τρέμουλο καθώς και ανεξήγητοι σωματικοί 

πόνοι. 

Σε συναισθηματικό επίπεδο παρουσιάζεται μείωση της αίσθηση της ευεξίας και της 

ικανοποίησης. Πιθανόν προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει το άτομο όπως, λόγου 

χάρη, η υπάρχουσα υπερευαισθησία, η αμυντικότητα και οι φοβίες να επιδεινώνονται. 

Παρατηρείται ραγδαία πτώση της αυτοεκτίμησης ενώ συχνά αναπτύσσονται 

συναισθήματα ανικανότητας και αναξιότητας. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να 

εκδηλωθεί κατάθλιψη ή/και αισθήματα αδυναμίας. 

Το παθολογικό άγχος πλήττει επίσης τις νοητικές μας διεργασίες. Παρατηρείται 

αύξηση της διάσπασης της προσοχής, ενώ παράλληλα μειώνεται η διάρκεια της 

συγκέντρωσης της προσοχής. Εξασθενίζει η ικανότητα οργάνωσης, μακροπρόθεσμου 



προγραμματισμού και η ικανότητα λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζεται εξασθένηση της 

μνήμης, μειώνεται η ταχύτητα αντίδρασης μας στα ερεθίσματα. Αυτό μπορεί να μας 

καταστήσει επιρρεπείς στα ατυχήματα. 

Ακόμα παρατηρούνται διαταραχές στη σκέψη: μειώνονται οι δυνατότητες 

αντικειμενικής και κριτικής σκέψης. Μπορεί να εμφανισθεί ακόμα και σύγχυση. 

Στο πλαίσιο της συμπεριφοράς συχνά εμφανίζεται ελάττωση των ενδιαφερόντων αλλά 

και του ενθουσιασμού. Οι αγαπημένες δραστηριότητες και οι στόχοι συχνά 

εγκαταλείπονται. Το άτομο μπορεί να απομονωθεί λόγω υπερκόπωσης, πιθανόν να 

υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο και στις διατροφικές συνήθειες. 

Μπορεί επίσης να αυξηθούν οι απουσίες στο σχολείο, να γίνεται κατάχρηση ουσιών, 

όπως οινοπνευματωδών ποτών, καφεΐνης ώστε να υπάρξει προσωρινή ανακούφιση από 

τα συμπτώματα του άγχους. 

Στις σχέσεις του με τους άλλους το άτομο με υψηλό άγχος μπορεί να παρουσιάζει 

διακυμάνσεις στην συμπεριφορά και στο συναίσθημα, να πραγματοποιεί συχνούς 

διαπληκτισμούς, να εμφανίζει απόσυρσή ή/και επιθετικότητα. 

 

4) Κρίσεις άγχους – Κρίσεις πανικού. Τι κάνουμε; 

Πρόκειται για ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση η εμπειρία της κρίσης του άγχους 
ή/και της κρίσης πανικού. Αφορά σε βίωση πολύ υψηλών επιπέδων άγχους με 
αποτέλεσμα να έχουμε μία αλυσιδωτή αντίδρασηλόγωτης αύξησης οργανικών 
χημικών εκκρίσεων στο αίμα, για παράδειγμα της κορτιζόλης, ντοπαμίνης και άλλων 
νευροδιαβιβαστών που μεταφέρουν μηνύματα «συναγερμού» στον οργανισμό. 
Εμφανίζονται λοιπόν προοδευτικά στην κρίση άγχους και απότομα/ξαφνικά στην 
κρίση πανικού δυσάρεστα σωματικά συμπτώματα που εμμένουν και επιδεινώνονται 
εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Παράλληλα το άτομο κατακλύζεται από 
αυτόματες και ανεξέλεγκτες ιδέες καταστροφής, απόλυτες σκέψεις μοναδικής 
έκβασης μίας κατάστασης (π.χ. αν δεν περάσω στις πανελλήνιες δεν θα με 
συγχωρήσουν οι γονείς μου), σκέψεις προσωπικής αδυναμίας και μείωσης της 
αυτοαξίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα σωματικά συμπτώματα είναι έντονα και 
οι διεργασίες τις σκέψης φθίνουν και αλλοιώνονται κατά την διάρκεια μίας κρίσης. 

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε άμεσα κατά την έναρξη ή και την διάρκεια μίας 
κρίσης είναι να βρούμε ένα ήσυχο μέρος ώστε να ηρεμίσουμε το σώμα και το μυαλό 
μας. Βοηθάει η εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, όπως οι διαφραγματική αναπνοή και 
η σταδιακή μυϊκή χαλάρωση (υπάρχουν πολλά βίντεος στο ίντερνετ), η τεχνική των 
θετικών δηλώσεων προς τον εαυτό («μπορώ να καταφέρω να πάω μέχρι το παγκάκι 
να καθίσω», «μπορώ να αναπνεύσω χαλαρά»), η διάσπαση της προσοχής από τις 
αρνητικές σκέψεις (για παράδειγμα μετράω τις βαθιές αναπνοές, παρατηρώ και 
περιγράφω αντικείμενα στο περιβάλλον γύρω μου), καλώ σε βοήθεια κάποιο άτομο 
που βρίσκεται κοντά μου/ή τηλεφωνώ για υποστήριξη. Εάν οι κρίσεις δεν 
εξαλειφθούν αναζητήστε βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας. 

 

5) Πως το σχολείο και οι εξετάσεις προκαλούν άγχος στους μαθητές; 

Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται μία συγκεκριμένη πηγή άγχους που προέρχεται 

από τις καταστάσεις επίτευξης. Το είδος αυτό του άγχους φαίνεται να ενυπάρχει στον 

ανταγωνισμό και στα υπερβολικά υψηλά κριτήρια για απόδοση που καλλιεργούνται 



στον χώρο του σχολείου. Οι υψηλές, δηλαδή, προσδοκίες που διατηρεί το άτομο για 

τον εαυτό του, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, η πίεση των γονιών για υψηλές 

επιδόσεις όπως και η συνεχής αξιολόγηση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο 

αποτελούν σημαντικές πηγές άγχους. Σε άμεση σχέση με το σχολικό/ακαδημαϊκό 

περιβάλλον βρίσκεται και το άγχος των εξετάσεων. Η συγκεκριμένη μορφή άγχους 

αναφέρεται στις αντιδράσεις και στην συμπεριφορά που συνοδεύει την ανησυχία για 

μια πιθανή αποτυχία. Ο μαθητής βιώνει ανησυχία που σχετίζεται με την διαδικασία 

αξιολόγησης. Φυσικά, πάντα σε συνάρτηση με την προσωπικότητα του μαθητή, το 

άγχος της αξιολόγησης μπορεί να είναι ελάχιστό, ήπιο ή και πολύ υψηλό! Το άτομο, 

για παράδειγμα, που από προηγούμενες εμπειρίες ερμηνεύει αρνητικά αυτήν την 

κατάσταση μπορεί και μόνο στην ιδέα ενός διαγωνίσματος να βιώνει πολύ υψηλά 

επίπεδα άγχους. 

6) Πως μπορούμε να διαχειριστούνε οι μαθητές το άγχος; 

Η παροχή αυτοβοήθειας και η εκπαίδευση στους τρόπους διαχείρισης του στρες 

προϋποθέτει την εκμάθηση μεθόδων χαλάρωσης καθώς και εναλλακτικούς τρόπους 

επεξεργασίας των δυσλειτουργικών σκέψεων. Ο καταλληλότερος τρόπος για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι ο συνδυασμός της σωματικής άσκησης με άλλες 

παρεμβάσεις. Για παράδειγμά, οι μαθητές εκπαιδεύονται στη διαφραγματική αναπνοή, 

στην βαθιά μυϊκή χαλάρωση, στις αυτοκαθοδηγούμενες νοερές εικόνες, ακόμα και 

στην απόσπαση της προσοχής από τις αρνητικές σκέψεις. Το βασικό στοιχείο των 

παθολογικών ανησυχιών είναι μια υπερβολική και καταστροφική αναμονή 

μελλοντικών αρνητικών αποτελεσμάτων (π.χ. «κάτι κακό μπορεί να συμβεί»),επομένως 

είναι καίριο να αλλάξουμε τον τρόπο θέασης ενός ζητήματος. Σε αυτό βοηθάει η 

κατασκευή εναλλακτικών σεναρίων και ο σχεδιασμός πιθανών τρόπων διαχείρισης 

μιας κατάστασης.  

Ιδιαίτερα χρήσιμη στην μείωση του άγχους είναι η συστηματική καλλιέργεια της 

αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, με άμεση αναγνώριση των προσωπικών μας 

δυνατοτήτων και αρετών αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την οπτική των σημαντικών 

Άλλων στον εντοπισμό τους. Οι καλές, ζεστές και εμπιστευτικές σχέσεις συμβάλλουν 

στην διατήρηση μιας θετικής εικόνας του εαυτού. Η συμμετοχή σε κοινωνικές 

δραστηριότητες, οι εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και η αξιοποίηση των ταλέντων που 

διαθέτει το άτομο θωρακίζουν την αίσθηση της αυτοαξίας. 

Τα χόμπι και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα μειώνουν τα επίπεδα άγχους, όπως η 

αναζωογονητική, χαρούμενη ή χαλαρή μουσική, η ζωγραφική, η παρακολούθηση ενός 

ψυχαγωγικού προγράμματος, ο χορός κ.α. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι έρευνες 

δείχνουν θετική συσχέτιση της αερόβιας άσκησης και της μείωσης του άγχους. 

Επομένως αθληθείτε, κολυμπήστε, κάντε ποδήλατο, περπατήστε στην φύση! 

Βεβαίως η ισορροπημένη υγιεινή διατροφή και ο επαρκής ύπνος, τουλάχιστον 7-8 ώρες 

καθημερινά χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα ικανό να αντιμετωπίζει τις 

αδιαθεσίες, σωματικές και ψυχικές. 

7) Ποια θα έπρεπε να είναι η στάση των γονέων και της οικογένειας προς τους 

μαθητές που έχουν άγχος; 

Η περίοδος της εφηβείας είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους γονείς που ανησυχούν 
βλέποντας το τέκνο τους να έχει μεταμορφωθεί σε έναν άνθρωπο πολύ διαφορετικό 
σε σχέση με την παιδική ηλικία του. Πολλές φορές θεωρούν τους έφηβους 



αντιδραστικούς, “κακοντυμένους”, αγενείς κοινωνικά, αντιδραστικούς ακόμη και στο 
σχολείο, συχνά με πτώση στη σχολική επίδοση. Άλλες φορές η πίεση που τους ασκούν 
για υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα ή/και σε άλλες δραστηριότητες αυξάνουν τα 
επίπεδα του άγχους και της δυσφορίας που νιώθουν, τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά. 
Ο φόβος και η συνεχής ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα των γονέων, που 
με την υπενθύμιση ή την επιβολή του αξιακού συστήματος της οικογένειας 
καταφέρνουν να συγκρούονται όλο και περισσότερο, πραγματοποιώντας πλήγματα 
στην σχέση αλληλοσεβασμού, αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ τους.  
Η οδηγία προς τους γονείς για αυτή την περίοδο είναι να μην χάσουν την οριοθέτηση 
και τους κανόνες της οικογένειας αλλά να επιτρέπουν στον έφηβο να κάνει τις δικές 
του επιλογές, να ακούνε και να σέβονται τις θέσεις του και την αισθητική του, να 
εμπιστεύονται την κρίση του. Η συνεχής προσπάθεια διατήρησης ενός θετικού, 
ήρεμου, αισιόδοξου και υποστηρικτικού πλαισίου μέσα στο σπίτι θα ωφελήσει πολύ 
τον αγχωμένο μαθητή. Εάν ο μαθητής βιώνει υψηλά επίπεδα άγχους κρίνεται 
αναγκαίο οι γονείς να ελέγξουν την δική τους στάση ως προς αυτό. Οι αγχωμένοι 
γονείς μεταφέρουν το άγχος τους στα παιδιά, πολλές φορές ασυνείδητα. Δεδομένου 
ότι αγαπούν τα παιδιά τους οφείλουν σε εκείνα και στον εαυτό τους να είναι ψυχικά 
υγιείς.  

8) Πως μπορεί να βοηθήσει το σχολείο; 

Οι εκπαιδευτικοί όπως και οι γονείς οφείλουν να επανακαθορίσουν τον ρόλο τους, 
από κάποιον που αξιολογεί επιδόσεις σε κάποιον που καθοδηγεί και εμπνέει. Επίσης 
είναι αναγκαίο να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην ατομική προσπάθεια που 
καταβάλλεται και στην παρακολούθηση των βημάτων που ακολουθήθηκαν προς την 
επίτευξη ενός στόχου αντί τηςεπιβράβευσης του τελικού αποτελέσματος (ο βαθμός 
π.χ.). Επιπλέον, θεωρείταιαπαραίτητο να αξιοποιηθεί η συνεργατική ατμόσφαιρα 
στο σχολικό πλαίσιο, έτσι ώστε να συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του 
ανταγωνισμού και επομένως στην μείωση του άγχους. 

9) Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το άγχος; 

Το άγχος σε φυσιολογικά επίπεδα αποτελεί χρήσιμο στοιχείο της ανθρώπινης 
προσωπικότητας. Με αυτό, οι σωματικές και πνευματικές επιδόσεις αυξάνονται και 
ενδυναμώνονται. Το άγχος σε χαμηλά επίπεδα μας κινητοποιεί ώστε να 
αναλάβουμε δράση, οπότε ανακινεί μέσα μας ψυχικές και νοητικές ποιότητες όπως 
το θάρρος, την αυτοπεποίθηση, την επιμονή, την προσήλωση στον στόχο, την 
σύνθεση των πληροφοριών ώστε να επιλύουμε προβλήματα, την δημιουργική 
ικανότητά μας... 
 
10) Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για το πώς να διώχνουμε τις 

αρνητικές σκέψεις που μας προκαλούν οι άλλοι; 

Γνωρίζουμε από πολυετείς έρευνες ότι εφόσον ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον 
δημιουργεί και χτίζει την πραγματικότητά του σε σχέση με την κοινωνία στην οποία 
ζει, σε συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Δηλαδή το άτομο είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την κουλτούρα και την ιστορία του τόπου του, άρα  η 
προσωπικότητα σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται από τις κυρίαρχες αξίες, 



πεποιθήσεις και νοητικές κατασκευές που ενυπάρχουν στην κουλτούρα στην οποία 
υπάγεται.  

Η εφηβεία είναι ένα ηλικιακό φάσμα μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η προσωπική 
ταυτότητα, και οι διαφορετικές ποιότητες της προσωπικότητας σφυριλατούνται. Σε 
αυτές τις διαδικασίες κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι επιρροές που δέχεται ο έφηβος από 
τους σημαντικούς Άλλους, δηλαδή από την οικογένειά του, τους εκπαιδευτικούς, 
τους συνομήλικους, άτομα που θαυμάζει και παρακολουθεί στα κοινωνικά δίκτυα. 
Η πίεση για συμμόρφωση με την κυρίαρχη κουλτούρα είναι μεγάλη. Οι ενήλικες 
έχουν διαφορετική οπτική για την πραγματικότητα και την ζωή εν συνόλω, οι 
έφηβοι βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση, αμφισβήτηση παρωχημένων ιδεών και 
αξιών, αναζητούν την περιπέτεια και τις συγκινήσεις που προσφέρει η 
πραγματικότητα, όπως τους παρουσιάζεται μέσα από τις αφηγήσεις και τους 
συμβολισμούς της εφηβικής κουλτούρας. Το να μπορεί κάποιος να φιλτράρει τις 
επιρροές που δέχεται από το κοινωνικό του περιβάλλον και το ίντερνετ σχετίζεται 
με την δουλειά που κάνει με τον εαυτό του πρωτίστως. Είναι απαραίτητο να 
μπορούμε να καθορίσουμε και να ιεραρχήσουμε τις δικές μας αξίες, να 
καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας έτσι ώστε να ισχυροποιήσουμε τα επιχειρήματα 
που διαθέτουμε για να στηρίξουμε τις απόψεις μας, να οξύνουμε την κριτική μας 
ικανότητα για τις καταστάσεις που μας κατακλύζουν, και τέλος να επενδύσουμε 
στην αυτογνωσία και στις προσωπικές μας ανάγκες, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την χάραξη του δικού μας, μοναδικού μονοπατιού σε αυτόν τον κόσμο. 

 


