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-Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο; 

-Σν εξώηεκα αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα ηηο εμεηάζεηο αιιά θαη ηελ 

ζηάζε ησλ γνληώλ πξνο ηα παηδηά, ζε ζρέζε κε ηηο εμεηάζεηο. Οη Παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο είλαη έλα ζεκαληηθό θαηλόκελν ζηαζκόο ζηελ εθπαηδεπηηθή, ζηελ 

εμειηθηηθή θαη γεληθά ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηώλ, ησλ εθήβσλ δειαδή 

γηαηί ζεκαηνδνηνύλ ηελ κεηάβαζε από ηελ εθεβεία, ζηελ αξρή ηεο ελήιηθεο δσήο. 

Οπζηαζηηθά ζπκβαίλεη ζην 18 έηνο ηεο ειηθίαο πνπ ζπκβαηηθά ηειεηώλεη θαη ε 

εθεβεία θαη αξρίδεη ε πξώηε θάζε ηεο ελήιηθεο δσήο.Η κεηεθεβεία, ε πξώηε 

ελήιηθε δσή. ε απηήλ ηελ ειηθία ηα παηδηά δίλνπλ εμεηάζεηο γηα λα κπνπλ ζην 

παλεπηζηήκην. Επεηδή ην γεγνλόο απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό, είλαη ινγηθό λα 

θηλεηνπνηείηαη απηό πνπ ιέκε θπζηνινγηθό άγρνο ή δεκηνπξγηθό άγρνο, κε ηελ έλλνηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ νξγαληζκνύ, λνεηηθώλ, ςπρηθώλ θαη 

ζσκαηηθώλ δπλάκεσλ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ηδηαίηεξα δύζθνινπ θαηλνκέλνπ 

πνπ έρεη έλα βαζκό δπζθνιίαο, γηα άιινπο κεγάιν, γηα άιινπο κηθξόηεξν.Επεηδή ην 

γεγνλόο είλαη ζεκαληηθό,θηλεηνπνηείηαη ην δεκηνπξγηθό ή θπζηνινγηθό άγρνο, ην 

νπνίν θξαηά ηα παηδηά ζε εγξήγνξζε ώζηε λα απνδώζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα, 

κε βάζε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, αιιά θαη ηελ γεληθόηεξε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε απηό.Απηό είλαη ην δεκηνπξγηθό, ην θπζηνινγηθό άγρνο, ην 

νπνίν ζπκβαίλεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, όηαλ έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζπλζήθε, κηα 

ηδηαίηεξε ζηηγκή.Είλαη έλαο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο πνπ ππάξρεη κέζα καο, ππάξρεη 

ζηνλ εγθέθαιν, έλα κνληέιν πνπ θηλεηνπνηείηαη ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο.Όπσο ε 

πνιηηεία  έρεη κηα ππεξεζία αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ  έηζη θαη ν 

εγθέθαινο έρεη έλα κεραληζκό αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ.Απηό είλαη ην 

ζύζηεκα ηνπ stress πνπ θηλεηνπνηεί ην θπζηνινγηθό άγρνο , ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εμεηάζεσλ όπσο είπακε θαη θηλεηνπνηεί ηα παηδηά λα είλαη ζε εγξήγνξζε  λνεηηθή 

ςπρηθή ζσκαηηθή, ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ έθηαθηε ζπλζήθε. Σν 

θαηλόκελν όκσο ηείλεη λα πάξεη δηαζηάζεηο εζληθνύ ζπλαγεξκνύκε ηελ έλλνηα όηη 

όινο ν θόζκνο θηλείηαη γύξσ από απηό  

  - Από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο εηζόδνπ ησλ παηδηώλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή λα αξρίζεη κηα πξνεηνηκαζία γηα  απηέο ηηο εμεηάζεηο.Σα 

παηδηά από εθείλε ηελ ζηηγκή κπαίλνπλ ζηελ  δηαδηθαζία ηνπ άγρνπο. 

-Σν  εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Ειιάδα έρεη πνιιά πξνβιήκαηα.Έρεη απνθιεηζκνύο, 

έρεη πνιιά παηδηά πνπ δελ νινθιεξώλνπλ ηε Σξίηε ιπθείνπ, έρεη αλζξώπνπο πνπ 

είλαη εθηόο εληειώο , έρεη κεγάιε δηαξξνή καζεηηθή θαη ζην γπκλάζην θαη ζην 

ιύθεην.Είλαη ιάζνο ζρεδηαζκέλν, είλαη ζρεδηαζκέλν κε  βάζε παιηά αλαρξνληζηηθά 

ζπζηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ γεληθά.Έρεη 

δηαθξίζεηο, έρεη γξαθεηνθξαηία θαη ινηπά. Εζηηάδεη ζην ζύζηεκα ησλ εμεηάζεσλ θαη 



απαιινηξηώλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηεο θαιιηέξγεηαο,θαη ηεο θαηάξηηζεο ζε 

δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ.Έηζη αληί γηα θαηάξηηζε ζε  δεμηόηεηεο, αληί γηα εθπαίδεπζε, 

αληί γηα κεηαιακπάδεπζε θνπιηνύξαο, γλώζεσλ, ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ 

ζηελ εθεβεία, έρνπκε κηα παζνινγηθνύ ηύπνπ εζηίαζε ζηηο εμεηάζεηοκε απνθιεηζκό 

βέβαηα πνιιώλ παηδηώλ γηαηί ην 1/3 ησλ παηδηώλ πνπ κπαίλνπλ ζηελ πξώηε 

γπκλαζίνπ, θηάλεη λα δίλεη εμεηάζεηο.Μπνξεί λα είλαη ½ ή 1/3, ράλεηαη έλα πνιύ 

ζεκαληηθό πνζνζηό ζην γπκλάζην θαη ράλεηαη έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ζην 

ιύθεην.Απηό είαλη ζπγθινληζηηθό.’Ερνπκε κεγάιε δηαξξνή, ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ 

γπκλαζίνπ έρνπκε δηαξξνή παηδηώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξόηεηεο, όζνλ αθνξά ηηο 

νκάδεο, παηδηά θησρώλ νηθνγελεηώλ, παηδηά κεηαλαζηώλ, ηζηγγάλνη, αζζελείο ή  πνιύ 

θησρνί.Από ην γπκλάζην έσο ην ιύθεην, έρνπκε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ από 

αγόξηα θαηά θαλόλα, ηα νπνία έρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο θαη δελ κπνξνύλ λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζην ζύζηεκα απνζηήζηζεο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν απαηηεί απόιπηε 

πεηζαξρία θαη πξνζήισζε ηνπ παηδηνύ θαη απαηηεί θαη θόζηνο, γηαηί ρξεηάδεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία, ην γλσζηό θξνληηζηήξην, ην νπνίν δελ ην αληέρνπλ 

όινη. Σα αγόξηα πνπ είλαη αηίζαζα ζηελ εθεβεία, δελ είλαη πεηζαξρεκέλα όπσο ηα 

θνξίηζηα, ηίζεληαη εθηόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε απηήλ ηελ ειηθία, αιιά 

αληηζέησο βιέπνπκε ηελ κεγάιε άλνδν ηνπ πνζνζηνύ ησλ γπλαηθώλ πνπ κπαίλνπλ ζε 

απηήλ ηελ ειηθία ζηα παλεπηζηήκηα.Έρνπκε θπξηαξρία ησλ θνξηζηώλ ζηα ΑΕΙ, 

εμαηηίαο ηνπ όηη ηα θνξίηζηα είλαη πνιύ επηηπρεκέλα ζην ιύθεην, γηαηί ζηε εθεβεία ηα 

θνξίηζηα είλαη εζσζηξεθή θαη πεηζαξρεκέλα θαη πηνζεηνύλ ην ζύζηεκα 

απνζηήζηζεο.Έρνπκε ηώξα ξαηζηζηηθνύ ηύπνπ δηαθξίζεηο από ηελ αλάπνδε, έρνπκε 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αγνξηώλ.Έρνπκε δηαθξίζεηο ησλ θνξηηζηώλ, παληνύ 

δηαπξέπνπλ ηα θνξίηζηα, αιιά απηό είλαη ηερλεηό, γηαηί νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ 

γίλεηαη ε δηδαζθαιία.Σα αγόξηα έηζη όπσο ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, είλαη 

εθηόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο,έηζη έρνπκε έλα πνιύ ζνβαξό θνηλσληθό θαη 

πνιηηηθό θαηλόκελν ζηελ Ειιάδα ζήκεξα, ηελ αιβαλνπνίεζε ησλ λέσλ αλδξώλ, είλαη 

εθηόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο από ηα 15.Φησρά παηδηά πνπ είλαη απαίδεπηα θαη 

αγξάκκαηα.Πνιύ ζνβαξό ζέκα θαη νπδείο αζρνιείηαη κε απηό.Επνκέλσο γηα λα 

θιείζσ ηελ πξώηε ελόηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε, ηα 

παηδηά πνπ είλαη ζην ιύθεην θαη ηειεηώλνπλ, είλαη ε αθξόθξεκα, είλαη ε ειίη.Είλαη ηα 

θαιύηεξα παηδηά, ηα πην νξγαλσκέλα, ηα πην πεηζαξρεκέλα , ηα πην πξνζηαηεπκέλα 

από ηνπο γνλείο ηνπο θαη απηά πνπ βξίζθνληαη πνιύ θαιά εληαγκέλα ζην ζύζηεκα ηεο 

παξαπαηδείαο.Έρνπλ πνιύ θαιά νξγαλσκέλα θξνληηζηήξηα, έρνπλ ηνπο γνλείο από 

πάλσ, είλαη θαηαξηηζκέλα θαη απηά ζρεδόλ  ζα κπνπλ όια.Απηό πνπ ‘’παίδεη είλαη ζε 

πνηα ζρνιή ζα κπνπλ, ην όηη ζα κπνπλ, ζα κπνπλ , έηζη όπσο είλαη ζηεκέλν ην  

ζύζηεκα.Εδώ ππάξρνπλ νξηζκέλεο αληηζέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη νξηζκέλεο 

αληηθάζεηο.Κάπνηα παηδηά αδηθνύληαη, θάπνηα παηδηά επλννύληαη από ηπραίνπο 

παξάγνληεο θάπνηα παηδηά εμ νξηζκνύ δπζθνιεύνληαη από ηηο δέζκεο.Η ζεηηθή 

θαηεύζπλζε, είλαη κηα απίζηεπηα δύζθνιε θαηεύζπλζε, έρνπλ ρανηηθά αληηθείκελα, 

ηεξάζηηα ύιε, ζρεδόλ έρνπκε γπξίζεη ζηελ δηδαθηέα ύιε, δελ ππάξρεη ύιε πνπ λα 

βξίζθεηαη ζηα βηβιία, είλαη εθ’ όιεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ηα καζεκαηηθά, εθ’ 

όινπ ηνπ πεδίνπ ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε βηνινγία ε νπνία έρεη δπζθνιέςεη 

απίζηεπηα.Σα παηδηά έρνπλ δίθην όηη νη εμεηάζεηο είλαη δύζθνιεο. 



    Ο θνξκαιηζηηθόο ηξόπνο πνπ δηδάζθεηαη, νξγαλώλεηαη   θαη βαζκνινγείηαη ε 

έθζεζε είλαη δύζθνινο, όπσο θαη ηα αξραία θείκελα.ΟΙ εμεηάζεηο ζπκίδνπλ ηα 

βαζαληζηήξηα ησλ εθήβσλ ζηελ αξραία πάξηε.Είκαζηε κηα θνηλσλία όπνπ έρεη 

ζηαζκνύο.Έλαο από ηνπο ζηαζκνύο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη θαη νη παλειιήληεο 

εμεηάζεηο.Ο άιινο ζηαζκόο είλαη νη εθινγέο θαη ν ηξίηνο ζηαζκόο είλαη ε 

ζύληαμε.Απηά είλαη ηα ζηεξεόηππα ζηελ Ειιάδα. 

-Με βάζε ηα παξαπάλσ έρνπλ απόιπην δίθην ηα παηδηά λα αηζζάλνληαη απηό ην βάξνο 

πάλσ ηνπο. 

-Είλαη αιήζεηα.Σα παηδηά αηζζάλνληαη βάξνο θαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί κηα πνιύ κεγάιε πίεζε.Παξόηη  ζηελ αξρή ην πεξηγξάςακε σο 

θπζηνινγηθό γεγνλόο, σο δεκηνπξγηθό άγρνο πνπ ην δεκηνπξγηθό άγρνο πνιιέο θνξέο 

βνεζάεη, θαηαιήγνπκε ε όιε δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγεί πάξα πνιύ επηζεηηθά πάλσ ζην 

άηνκν θαη λα δεκηνπξγεί θαηλόκελα θαηάπνζεο, εμνπζέλσζεο, ηα νπνία ζηνπο πγηείο 

εθήβνπο, δελ εκθαλίδνληαη εθείλε ηελ ζηηγκή εκθαλίδνληαη κεηά, ζην παλεπηζηήκην, 

όπνπ ζηα δπν πξώηα ρξόληα αθνινπζεί κηα παξαιεξεηηθνύ ηύπνπ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηα παηδηά είλαη απνραπλσκέλα, πεξηθέξνληαη από  θαθεηέξηα ζε θαθεηέξηα, ρσξίο λα 

κπνξνύλ λα ζπληνλίζνπλ ηελ λνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε, κε ηελ δσή, κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.Τπάξρεη κα θαηάζηαζε δύζθνιε  κεηά ηηο 

εμεηάζεηο πεξίνδνο.Επνκέλσο νη εμεηάζεηο είλαη ηίπνηε κπξνζηά  ζε απηά πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

  - Πνηα είλαη ε ζσζηή αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο ησλ παηδηώλ από ηνπο γνλείο ηνπο; 

-Οη γνλείο έρνπλ εκπιαθεί ζηηο εμεηάζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο από πνιύ λσξίο.Είλαη 

εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  ζπζηήκαηνο θαη νη γνλείο πνιινί γνλείο αλαιακβάλνπλ νη 

ίδηνη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο, όζνη έρνπλ ζρέζε κε επηζηεκνληθά 

επαγγέικαηα πνπ νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ , είλαη θαζεγεηέο, γεσπόλνη, γηαηξνί, 

δηθεγόξνη, εκπιέθνληαη πνιύ ζνβαξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο.Παίξλνπλ 

βηβιίν θαη θάζνληαη δίπια.Τπάξρεη έλα ηξίην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.Σν πξώην είλαη 

ην δεκόζην πνπ πάλε ην πξσί ζην ζρνιείν θαη δελ ιεηηνπξγεί, ην δεύηεξν είλαη ην 

θξνληηζηήξην ην νπνίν ππεξιεηηνπξγεί θαη ην ηξίην είλαη ην ζπκπιεξσκαηηθό ζηελ 

νηθνγέλεηα.Έρνπκε ηξία επίπεδα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ πνπ δίλνπλ εμεηάζεηο, ην 

δεκόζην, ε παξαπαηδεία θαη ε νηθνγέλεηα.Έρνπκε ηξία επίπεδα, επνκέλσο ε 

νηθνγέλεηα δελ παίδεη ξόιν νηθνγέλεηαο, παίδεη  έρεη ξόιν θαζεγεηηθό.Η κεηέξα 

γίλεηαη θαζεγήηξηα θαη ν παηέξαο θαζεγεηήο.Απηέο είλαη νη εθηξνπέο.Έρνπκε 

θαηλόκελα πνπ ν έλαο κπαίλεη ζηνλ ξόιν ηνπ άιινπ.Παύεη λα γίλεηαη γνληόο θαη 

γίλεηαη θαζεγεηήο,ην παηδί θνξηώλεηαη άιινπο ξόινπο, από άιια πξόζσπα, έρνπκε 

αληηπνίεζε  ξόισλ ζηελ θάζε ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, έρνπκε πνιύ 

ελδηαθέξνληα ςπρνθνηλσληθά θαηλόκελα, ηα νπνία βιέπνπκε ζηελ ζπλέρεηα ην πόζν 

επεξεάδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί έρνπκε θαηλόκελα πνιύ ελδηαθέξνληα ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Ειιάδα.Απηά νθείινληαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηηο 

παξαλνήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ εθεβεία, όπσο πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ παηέξαο; πνηνο 



είλαη ν ξόινο ηεο κεηέξαο, πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή;πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ 

θξνληηζηή; 

-Τπάξρνπλ θαη γνλείο πνπ πηέδνπλ ηα παηδηά ηνπο βγάδνληαο ηα δηθά ηνπο 

απσζεκέλα;Εγώ έρσ απηά ηα όλεηξα γηα εζέλα θνηηά λα ηα πξαγκαηνπνηήζεηο; Αλ δελ 

πεξάζεηο  θνίηαμε λα δεηο ηη ζα θάλεηο.Όια απηά δελ παίδνπλ θαηαπηεζηηθό ξόιν ζηα 

παηδηά; 

-Όια απηά παίδνπλ θαηαπηεζηηθό ξόιν ζηα παηδηά, αιιά νη γνλείο είλαη αλαγθαζκέλνη 

λα κπνπλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα ηελ ιέγακε ππεξεκπινθή θαη 

ππεξπξνζηαζία πνπ ςπρνινγηθά ζεκαίλεη παξακέιεζε, ρεηξαγώγεζε, κηα πίεζε  ησλ 

εθήβσλ ζε απηήλ ηελ πνιύ ηδηαίηεξε ειηθία.Αιιά αο κελ μερλάκε όηη ζηελ Ειιάδα 

έρνπκε πνιύ ιίγα παηδηά, ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ θζίλεη, θα΄ζε ρξόλν έρνπκε όιν θαη 

ιηγόηεξνπο  καζεηέο ζηα ζρνιεία, απελαληίαο, απμάλεη ν αξηζκόο ησλ γεξόλησλ.Ο 

αξηζκόο ησλ αηόκσλ άλσ ησλ 65 ηείλεη λα γίλεη ην 20-25% ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ ν 

πιεζπζκόο ησλ παηδηώλ κεηώλεηαη ζπλερώο.Έρνπκε κεγάιν πξόβιεκα 

ππνγελλεηηθόηεηαο.Επνκέλσο ηα παηδηά είλαη πνιύηηκα, είκαζηε όινη πάλσ ηνπο, 

ζηξεθόκαζηε ζε απηά.Επεηδή δνύκε ζηε θνηλσλία ηεο γλώζεο ε κόξθσζε ηνπο έρεη 

πνιύ κεγάιε ζεκαζία πνπ  δελ είλαη ηόζν αιεζέο απηό είλαη ππεξηηκεκέλε ε ηόζν 

θαλαηηθή θαηάξηηζε ησλ παηδηώλ γηα λα κπνπλ ζε ζρνιέο πςειώλ 

απαηηήζεσλ.Πξνηηκάκε πην ώξηκνπο εθήβνπο θαη πην θνηλσληθνπνηεκέλνπο παξά 

πνιύ θαηαξηηζκέλνπο θαη κάιηζηα κε θαηαπηεζηηθό ηξόπν εθήβνπο πνπ ζα κπνπλ 

θαηαλαγθαζηηθά κέζα ζε κηα ζρνιή πςειώλ απαηηήζεσλ, γηαηί ζηα παλεπηζηήκηα δελ 

κπαίλνπλ κόλν ηα άξηζηα παηδηά, αιιά θαη ηα παηδηά πνπ θάλνπλ πνιύ θαιή 

πξνεηνηκαζία, απηό δελ είλαη άδηθν, αιιά πνιύ βαζαληζηηθό. Πνιινί βαζαλίδνληαη 

γηα λα κπνπλ ζε κηα ζρνιή πνιύ πςειώλ απαηηήζεσλ. 

-Σνπο βγαίλεη κεηά, κπνξεί θαη λα κελ ηελ  ηειεηώζνπλ ηελ ζρνιή, λα ηα 

παξαηήζνπλ. 

 -Έρνπκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα απηνύο πνπ κπήθαλ πξώηνη ζην παλεπηζηήκην; 

Πόζνη από ηνπο πξώηνπο απηνύο ηειείσζαλ πξώηνη επίζεο; Λίγνη κπήθαλ πξώηνη θαη 

ηειείσζαλ πξώηνη. Καζνδόλ γίλεηαη κηα κεγάιε αιιαγή θαη κηα κεγάιε κεηαζηξνθή 

ησλ ζπκπεξηθνξώλ. Έρνπκε κεγάιε εγθαηάιεηςε ζπνπδώλ.Απηνί νη ρξόληνη θνηηεηέο 

πσο πξνέθπςαλ;Πξνέθπςαλ από ηελ εγθαηάιεηςε ζπνπδώλ  θαζνδόλ. 

-Οη γνλείο ηη πξέπεη λα θάλνπλ;  

ηνπο γνλείο πξέπεη λα πνύκε ζπγραξεηήξηα, γηαηί παξόιν πνπ έρνπλ αιιάμεη ξόιν 

θαη έρνπλ γίλεη θαζεγεηέο, γηαηί ζην ζπίηη έρεη ζηεζεί  έλα θξνληηζηήξην, έλα 

ζηξαηόπεδν εθπαηδεπηηθό.Σν ζπίηη έρεη γίλεη θαη θξνληηζηήξην καδί κε θαλόλεο  

ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ, δειαδή μππλάκε ηελ ηάδε ώξα, ηξώκε ηελ ηάδε ώξα, 

θνηκόκαζηε ηελ ηάδε ώξα .Σν ζπίηη ησλ ππνςεθίσλ είλαη εθαπηδεπηηθό ζηξαηόπεδν 

ηέηνηεο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ην θαηλόκελν.Εγώ νθείισ λα πσ ζηνπο γνλείο 

ζπγραξεηήξηα, νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ θάλεη απίζηεπηε δνπιεηά, ζηέθνληαη πνιύ 

θνληά ζηα παηδηά ηνπο.Άιισζηε είλαη νη κόλνη πνπ ζηέθνληαη πνιύ θνληά ζηα 



παηδηά.Αθνινπζνύλ νη θξνληηζηέο θαη ηειεπηαίνη θαη θαηαηδξσκέλνη νη θαζεγεηέο 

πνπ  δελ έρνπλ θακία επαθή κε απηά ηα παηδηα.Είλαη εληειώο παξαηεξεηέο. 

-Σνλ ηειεπηαίν θαηξό εηδηθά ηα παηδηά δελ πάλε νύηε ζην ζρνιείν.Σν θαηλόκελν απηό 

βέβαηα είλαη ππαξθηό εδώ θαη ρξόληα, πάλσ από 20 -30 ρξόληα.Σν Μάην κήλα δελ 

ππάξρεη καζεηήο ζην Λύθεην κόλν νη αδηάθνξνη θαη θνπέιεο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ.Επνκέλσο έρνπκε πιήξε απαμίσζε θαη δηάιπζε ηνπ ιπθείνπ ζηελ 

δεκόζηα εθαπίδεπζε, ηελ πιήξε αδηαθνξία ησλ θαζεγεηώλ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηελ αλάιεςε ηεο επζύλεο από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα θξνληηζηήξην.Έρνπκε κηα 

πιήξε εθηξνπή ηνπ θαηλνκέλνπ , έρνπκε κηα ππνθαηάζηαζε ηνπ ξόινπ ηνπ δεκίζνπ 

ζρνιείνπ από ηνπο γνλείο θαη ηα θξνληηζηήξηα. 

-Πνηνο ν ξόινο ησλ ΜΜΕ; 

Απαίζηνο, έλαο ξόινο πνπ δελ βνεζά θαζόινπ, δεκηνπξγεί ζηξεβιέο εληππώζεηο, 

παξαπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο, εξσνπνηεί αλζξώπνπο, παξαραξάζζεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ππεξηνλίδεη ηνλ ξόιν ησλ θαζεγεηώλ, θαηεγνξεί ζέκαηα, δίλεη 

νδεγίεο, δίλεη θαηεπζύλζεηο, δίλεη ηνλ ηόλν ηεο επθνιίαο ή ηεο δπζθνιίαο, δεκηνπξγεί 

πιαζηέο εληππώζεηο πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ αιήζεηα.Εάλ έρνπκε 

πξννδεύζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη όηη έρνπκε βγαιεη ην ζέκα ησλ παλειιελίσλ 

από πξώην ζέκα ζηηο εηδήζεηο.Επηπρώο θαη ιόγσ ηεο θξίζεο, ην ζέκα ησλ 

παλειιελίσλ είλαη ρακειά θαη θαιύηεξα, θάηη πνπ θάλεη θαιό ζηα παηδηά θαη ηνπο 

ίδηνπο.Πξέπεη λα ζεσξεζεί έλα θπζηνινγηθό γεγνλόο, γηαηί έηζη είλαη ζε όιν ηνλ 

θόζκν πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ ιπθείνπ θαη ηηο εμεηάζεηο γηα λα κπνπλ ηα 

παηδηά ζην παλεπηζηήκην , όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε όιεο ηηο ρώξεο.Όινη νη άλζξσπνη 

έρνπλ ζπδεηήζεη ζνβαξά , έρνπλ δεη ν θαζέλαο ηελ επζύλε ηνπ, δνπιεύνπλ κεζνδηθά 

θαη ζσζηά κε θνηλσληθνύο όξνπο.Μπαίλνπλ όια ηα παηδηά ζε απηή  ηελ δηαδηθαζία, 

κε ηνλ ξόιν ησλ γνλέσλ δηαθξηηό, κε ηνλ ξόιν ησλ θαζεγεηώλ πξσηαγσληζηηθό κε 

ηνλ ξόιν ησλ θξνληηζηεξίσλ, εάλ ρξεηάδεηαη θαη όηαλ.ηελ Ειιάδα ππάξρεη πιήξεο 

εθηξνπή θαη πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε, ν θαζέλαο θάλεη απηό πνπ ηνπ πξνθύπηεη.Η 

εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα είλαη κηα ηδησηηθή ππόζεζε.Αλ νξγαλώζεηο κηα 

ζηξαηεγηθή ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ γηα λα κπεη ην παηδί ζην παλεπηζηήκην,  ην παηδί πάεη 

ζηα θξνληηζηήξηα πνπ πξέπεη, βάδεηο ην ζηξαηησηηθν πξόγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη ν 

έθεβνο ή ε  έθεβε, ην παηδί ζα κπεη. Ιδησηηθνπνηήζαζακε κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

θνζηίδεη αθξηβά.Αο κνπ επηηξαπεί λα πσ όηη απηό ην ζύζηεκα είλαη θαζαξά ηαμηθό. 

Επλνεί ηνπο δπλαηνύο θαη απνθιείεη ηνπο αδπλάηνπο.Αζρέησο αλ ππάξρνπλ θάπνηεο 

εμαηξέζεηο .Σα παηδηά πνπ ζα κπνπλ ζην παλεπηζηήκην ρσξίο πξνεηνηκαζία είλαη 

ειάρηζηα. Είρα ηελ ηύρε λα έρσ καζήηξηα, πνπ νη γνλείο ηεο κε είραλ ζπκβνπιεπζεί 

γηα θάπνην ζέκα, πέξαζε ζε κηα πνιύ δύζθνιε ζρνιή, ρσξίο λα θάλεη  

θξνληηζηήξην.Ήηαλ εμαηξεηηθά ραξηζκαηηθή.Τπάξρνπλ ζηνλ πιεζπζκό ραξηζκαηηθά 

παηδηά, ηα νπνία κπνξνύλ λα πεξάζνπλ ζηηο παλειιήληεο εάλ νξγαλώζνπλ ηελ 

δηαδηθαζία απηή κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Θέιεη απίζηεπηεο ζπζίεο θαη θνβεξό αγώλα 

επί 2 ρξόληα. 

-Ση πξέπεη λα θάλνπλ ηα παηδηά ιίγν πξηλ ηηο εμεηάζεηο; 



Σα παηδηά πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζην θπζηνινγηθό θαη ζην δεκηνπξγηθό άγρνο.Να ην 

δερηνύλ όηη ππάξρεη άγρνο λα ζηαζνύλ ζηελ θπζηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη λα ζρεηηθνπνηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή.Να ζεσξήζνπλ όηη είλαη κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία εμεηάζεσλ πνπ ζα ηελ έδηλαλ γηα λ αηειεηώζνπλ ην ζρνιείν.Όζν 

κπνξέζνπλ λα ηελ ππνβαζκίζνπλ θαη λα ηελ εληάμνπλ ζηα θπζηνινγηθά κέηξα. 

Μπνξνύλ ηα παηδηά λα είλαη πην ραιαξά;Να βγαίλνπλ ηηο βόιηεο ηνπο έμσ;Η ζα 

θηάζνπκε ζην άιιν άθξν;  

Ννκίδσ όηη ηα παηδηά  έρνπλ κπεη ηόζν βαζηά ζε απηή ηελ δηαδηθαζία πνπ δύζθνια ζα 

έρνπλ όξεμε λα βγνπλ έμσ.Απελαληίαο κε ηηο εμεηάζεηο πξνζνκνίσζεο πνπ γξάθνπλ 

ηα άββαηα, θάλνπλ πξνζνκνίσζε ζην ρξόλν.Σώξα απηήλ ηελ εβδνκάδα θάλνπλ  

πξνζνκνίσζε ζην σξάξην, θνηκνύληαη λσξίο μππλάλε λσξίο ζηηο 6.Γίλεηαη κηα 

απίζηεπηε πξνεηνηκαζία ηελ νπνία έρνπλ πηνζεηήζεη εκπεηξηθά νη γνλείο θαη ε νπνία 

δηδάζθεηαη ζηα παηδηά.Σα παηδηά είλαη θαιά νξγαλσκέλα δελ ρξεηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο από ηνπο εηδηθνύο, ηα μέξνπλ όια.Οη γνλείο είλαη ηόζν έκπεηξνη θαη νη 

ηθαλνί πνπ ν απηνζρεδηαζκόο   ηνπο έρεη νδεγήζεη  ζε κηα επηζηεκνληθή νξγάλσζε 

ηεο  δηαδηθαζίαο.Όζνη όκσο δελ είλαη ηόζν θαιά νξγαλσκέλνη, ζα πξέπεη λα ηνπο 

ζπζηήζνπκε λα κείλνπλ ζηελ δηάζηαζε ηνπ θπζηνινγηθνύ θαη δεκηνπξγηθνύ 

άγρνπο.Να πξνζέρνπλ ηα ζπκβαηηθά, ηελ δηαηξνθή ηνπο θαη ηνλ ύπλν ηνπο, λα 

αθνινπζήζνπλ ην σξάξην πξνζνκνίσζεο, λα μππλάλε ιίγν λσξίο γηαηί 6 ε ώξα είλαη 

ιίγν δύζθνιν λα μππλήζνπλ ηα παηδηά.Από ζήκεξα πξέπεη λα θνηκνύληαη λσξίο γηα 

λα μππλάλε λσξίο θαη λα απνδώζνπλ.Να κελ πηλνπλ θαθέ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηύλ 

άιιεο νπζίεο ρεκηθέο πξνθεηκέλνπ λα δηεγείξνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο 

επηδόζεηο.Αθνινπζνύκε ην θπζηνινγηθό ηξόπν. 

-Καη δελ θνηηάκε ην βηβιίν ηειεπηαία ζηηγκή. 

-Απηά ηα μέξνπλ, άιισζηε απηά ηα έρνπλ πεη θαη νη θξνληηζηέο πνπ είλαη πνιύ 

νξγαλσκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνη ζε απηέο ηηο αζθήζεηο.Εύρνκαη απηό λα βγεη ζε 

θαιό ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θνβάκαη όηη απηό έρεη κέζα ηνπ πνιύ έληαζε , 

όινο απηόο ν απηνζρεδηαζκόο, ε ζηξαηησηηθή πξνζέγγηζε.Η ζηξαηησηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη γηα άιια , δελ είλαη γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 

-Μηα άιιε θνξά ζα ζπδεηήζνπκε γηα ην ηη ζα γίλεη εάλ δελ πάκε θαιά. 

ε κηα ηέηνηα επνρή κε πνιιέο επηινγέο θαη ειεπζεξία ηα παηδηά κπνξεί λα πάλε ζε 

έλα ηδησηηθό παλεπηζηήκην πνπ ζα έπξεπε λα ππήξρε θαη ζηελ Ειιάδα, ή λα πάλε 

ζηελ Επξώπε, έρνπλ δπλαηόηεηεο γηα πξώηε, γηα δεύηεξε γηα ηξίηε επθαηξία  ρσξίο 

θαλέλα θόζηνο ςπρηθό.Να κελ ζηελνρσξηνύληαη γηα ηηο πηζαλέο απνηπρίεο, λα 

ζπλερίζνπλ λα δώζνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο ζε όια ηα καζήκαηα θαη λα ζπλερίζνπλ λα 

έρνπλ απηό ην δεκηνπξγηθό άγρνο λα πηζηεύνπλ ζε απηήλ ηελ δνθηκαζία.Καιή ηνπο 

επηηπρία. 

 


