
 

 

 

 

 

 

της Αυγερινού Κωνσταντίνας 

 

Οι πανελλήνιες σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και ένα άγχος διακατέχει όλους τους 

μαθητές, ανεξαρτήτως μαθησιακού επιπέδου, αφού είναι μια περίοδος γεμάτη 

άγχος και πίεση για καθένα από αυτούς. Οι υποψήφιοι βρίσκονται σε μία 

διαδικασία κατά την οποία προσπαθούν να ανασυντάξουν τα προγράμματα τους, 

να οργανώσουν την ύλη τους και να βάλουν τα μυαλά τους στην θέση τους. 

Ταυτόχρονα, οι γονείς ψάχνουν εναγωνίως συμβουλές για τις τροφές και τα 

μυστικά που θα βοηθήσουν τα βλαστάρια τους να γράψουν άριστα, ενώ τα παιδία 

τους προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά το στρες βρίσκεται 

πάντα στα… SOS. Όντως πάντα 

υπάρχουν πράματα τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν την 

αγχωτική αυτή κατάσταση και 

να ανακουφίσουν έστω και 

ελάχιστα. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι αλλαγές σε 

τέσσερις τομείς: Διατροφή, 

ύπνος, ψυχολογία, οργάνωση.  

 

 

 

 

 

 



 

Τι σχέση έχει το πιάτο με την… κόλλα των 

εξετάσεων; Μεγάλη! …υποστηρίζουν οι ειδικοί, 

που δίνουν τις συμβουλές τους για μια διατροφή 

κατάλληλη για περιόδους μεγάλου άγχους, 

πνευματικής κόπωσης και οργανικών αναγκών.  

 Πρώτη μέριμνα στην λίστα της σωστής διατροφής είναι η άφθονη 

πρόσληψη υγρών (νερό και φρέσκοι χυμοί) καθημερινά, κυρίως 

ενδιάμεσα στα γεύματα, αλλά όχι σε υπερβολικές ποσότητες, ώστε να μην 

υπερφορτώνεται το στομάχι με υγρά. 

 Ένα καλό πρωινό, αλλά όχι βαρύ, πριν τις εξετάσεις είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, ενώ υπάρχει και ένα σύνολο βιταμινών και 

θρεπτικών στοιχείων, που μπορούν να κάνουν την «διαυγή» διαφορά. 

 Κάνε τα Ω-3 λιπαρά ‘φίλους’ σου. Βοηθά στην ενίσχυση 

μνήμης και πρόκειται για μία θρεπτική ουσία που όπως έχουν επιβεβαιώσει 

οι έρευνες βελτιώνει την διάθεση. 

 

 

 

 

 

…που θρέφει τα μυαλά! 
Είναι γεγονός πως με τον μορφέα 

σύμμαχο σου μπορείς να ενισχύσεις 

σημαντικά την πνευματική 

συγκέντρωση σου αλλά και την 

μνήμη σου. Μην αγχωθείς αν 

κάποιο βράδυ δεν κοιμηθείς 

αρκετά. Σύμφωνα με έρευνες, 

ακόμη και μία ώρα μεσημεριανού 

ύπνου την επόμενη ημέρα θα βοηθήσει τον εγκέφαλο σου να αφομοιώσει 

πληροφορίες κειμένων.  

Η σωματική άσκηση, όσο περίεργο κι αν φαίνεται, είναι επίσης ένας 

τρόπος χαλάρωσης του νου. Δεν χρειάζεται να έχεις άπειρο ελεύθερο 

χρόνο για να βγεις στην γύρα, μισή ώρα για παράδειγμα από μία αθλητική 

δραστηριότητα αρκεί.   



 

 

 

 

Η ψυχολογία είναι ο καταλυτικότερος παράγοντας για την επίδοση των 

παιδιών στις πανελλήνιες. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου παιδιά με 

υψηλούς βαθμούς απέτυχαν από τον στόχο τους λόγω της κακής 

ψυχολογίας που τα διακατείχε την ώρα της διεξαγωγής των εξετάσεων. 

Προσπαθήστε λοιπόν να βλέπετε πάντα την θετική πλευρά των 

πραγμάτων…! 

 

 

 

 

 

…στο σπίτι. 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΟΥ: συγκέντρωσε όλα τα βιβλία και τα 

εργαλεία που θα χρειαστείς κατά την περίοδο των εξετάσεων στο δικό σου 

χώρο μελέτης που προαπαιτείται να είναι ήσυχος και φωτεινός για να 

βοηθά στη  διάθεση σου. 

ΦΤΙΑΞΕ ΑΡΧΕΙΟ: ποια βιβλία περιλαμβάνει η ύλη; Ταχτοποίησε τα και 

ταξινόμησε τα. 

ΠΑΡΕ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: το βήμα αυτό θα σε βοηθήσει πολύ στην 

μελέτη. Με μαρκαδοράκια θα τονίσεις τα σημαντικά σημεία, θα κρατήσεις 

σημειώσεις από τα πιο δύσκολα σημεία, πράγμα το οποίο όσο δύσκολο και 

αν ακούγεται θα είναι η σωτηρία σου. 

 

…στην μελέτη. 
ΒΑΛΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ: ξεκίνα με τα πιο εύκολα μαθήματα και 

συνέχισε με τα δύσκολα. Έτσι θα μάθεις όσα περισσότερα μπορείς.  

ΖΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: οι καθηγητές είναι εκεί για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο. Να σε βοηθήσουν στην δυσκολία σου. 

 

 

 

 

 

 



Πάρε τον έλεγχο! 

 

 
 

1. ΚΑΝΕ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ: με αυτό τον τρόπο θα 

αποφορτωθείς από το άγχος. Ιδανικά βγες για μία βόλτα στο 

τετράγωνο. 

2. ΜΗΝ ΞΕΚΟΒΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ: κράτα 

κοντά σου οποιονδήποτε σου συμπαραστέκεται και σε βοηθά να 

χαλαρώσεις. 

3. ΠΕΣ ΝΑΙ ΣΤΟ ΥΓΙΕΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ: το junk food 

ακούγεται σε όλους πιο δελεαστικό ειδικά όταν είμαστε 

κουρασμένοι αλλά είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά και 

πλούσιο σε θερμίδες και κακά λιπαρά. 

4. ΠΕΣ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ: προκαλεί διαταραχές 

ύπνου και επιδεινώνει το στρες. Για τον ίδιο λόγο απέφυγε και 

τους απανωτούς καφέδες. 

5. ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ: μπορείς να 

απευθυνθείς σε καθηγητές και κέντρα υποστήριξης μαθητών.  

6. Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ : Αν βάλεις μουσική 

κατά την διάρκεια της μελέτης θα έχεις τριπλό όφελος: i) Θα 

απομονωθείς από εξωτερικούς θορύβους. ii) θα μειώσεις το 

στρες iii) Θα κάνεις το διάβασμα κατά το ελάχιστο πιο 

ευχάριστο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ: 

 Μάθε να αντιμετωπίζεις τις εξετάσεις, παρ’ όλο τον φόβο 

 Προετοιμάσου καλά, φτιάχνοντας ένα οργανόγραμμα 

 Κάνε επαναλήψεις μαζί με φίλους και δοκίμασε να εξηγήσεις αυτό που 

μελετάς στους άλλους. Αν δεν μπορείς, σημαίνει πως χρειάζεσαι 

περισσότερη… επανάληψη 

 Ανάλυσε την κατάσταση ρεαλιστικά, καταγράφοντας ποιοι ακριβώς είναι 

οι φόβοι σου, και προσπαθώντας να εξοικειωθείς με τις καταστάσεις που 

τον προκαλούν 

 Δοκίμασε να κάνεις ασκήσεις χαλάρωσης για 15 λεπτά κάθε μέρα, όπως 

διαφραγματικές αναπνοές με ταυτόχρονες θετικές σκέψεις 

 Ξεκίνα στις εξετάσεις με ό,τι γνωρίζεις καλά και σκέψου κάτι 

καθησυχαστικό με τα πρώτα σημάδια του πανικού. 

 

 

 

 

 

 

«Κι αν αποτύχω;» 
 

Η αποτυχία είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα αλλά ποτέ δεν σημαίνει το τέλος 

του κόσμου. Η αποτυχία αποτελεί ένα χρήσιμο μάθημα για το μέλλον, καθώς 

μπορεί να προκαλεί αρχικά αρνητικά συναισθήματα, τα οποία οι γονείς θα πρέπει 

να αποδεχθούν ως έκφραση, αλλά είναι εκμεταλλεύσιμη για επιτυχία στην 

επόμενη δοκιμασία…. 

 

 

 

 


