
Άγχος και Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πολλά  έχουν  γραφτεί  για  το  άγχος  και  τα  ψυχοσωματικά  προβλήματα  με  τα  οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές πριν και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, μια και,  για ένα μεγάλο ποσοστό νέων, η κρίσιμη αυτή δοκιμασία είναι το εισιτήριο της μελλοντικής  τους  επαγγελματικής  σταδιοδρομίας  και  ευημερίας.   Τα  τελευταία  χρόνια μάλιστα, οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, έχουν εμπλέξει στο παιχνίδι της αποτελεσματικής αντιμετώπισης  του  άγχους  και  τους  γονείς  των  μαθητών,  οι  οποίοι  ενθαρρύνονται  σε μερικά απλά βήματα να γίνουν ενεργοί συμπαραστάτες των παιδιών τους: η υπομονή, η ψυχραιμία, οι χαμηλοί τόνοι, η αποφυγή κρίσεων, η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για μελέτη και αφομοίωση του τεράστιου όγκου των πληροφοριών, καθώς και η σωστή διατροφή,  είναι  μερικά  από  τα  όπλα  που  έχουν  στη  διάθεσή  τους  και  οι  δυό  πλευρές ενάντια  στη  σχολική  αποτυχία.   Ακόμα  όμως  και  μετά  το  πέρας  των  συναισθηματικά βεβαρημένων αυτών εξετάσεων, το άγχος,  που συνήθως έχει βαθύτερα αίτια, παραμένει και ταλαιπωρεί πολλά από τα θύματά του,  διογκώνεται και αποκτά τα χαρακτηριστικά διαταραχής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσπάθειας των μαθητών.  Σε  αυτό  το  σημείο  θα  άξιζε  κανείς  να  σταθεί,  για  δύο  λόγους:   Από  τη  μια  μεριά,  τα συναισθηματικά  οφέλη  που  αποκομίζουν  οι  μαθητές  ή  οι  απώλειες  που  βιώνουν  από τέτοιου είδους εξετάσεις, αν και θα έπρεπε να αποτελούν θέματα προς συζήτηση, συνήθως  αποσιωπώνται, μια και η σχολική επιτυχία στη χώρα μας, ούσα συνώνυμη της προσωπικής καταξίωσης,  είναι  μη  διαπραγματεύσιμη.   Άρα  το  άγχος  που  προκύπτει  από  τέτοιες καταστάσεις  δεν  αντιμετωπίζεται  αποτελεσματικά  σχεδόν  ποτέ  και  συντροφεύει  ένα άτομο σε όλη την υπόλοιπη ενήλικη ζωή του.  Από την άλλη μεριά, οι μαθητές, που κατά τη  διάρκεια της προετοιμασίας λαμβάνουν την αμέριστη συμπαράσταση και προσοχή ενός μεγάλου  αριθμού  φροντιστών (της  οικογένειάς  τους,  των φίλων τους,  των καθηγητών τους,  και  ενδεχομένως  κάποιων  ειδικών  της  υγείας,  όπως  π.χ  γιατρών,  ψυχολόγων, διατροφολόγων κ.λ.π), μετά τις εξετάσεις, χάνουν απότομα το δίχτυ ασφαλείας κάτω από τα  πόδια  τους  και  μένουν  μόνοι  -  σε  ένα  μεταβατικό  στάδιο  για  το  οποίο  δεν  έχουν προετοιμαστεί - να παλέψουν με παραμέτρους τις οποίες δεν έχουν υπολογίσει.  Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια ψυχολογική κατάσταση έντασης, που 



φέρει συγκρούσεις που δημιουργούν αναστάτωση στο άτομο, αλλά δεν απελευθερώνονται ποτέ.     Είναι  κοινό  μυστικό,  ότι  οι  πανελλαδικές  εξετάσεις  είναι  κάτι  περισσότερο  από  ένα εξωτερικό ερέθισμα ή μια εποχιακή πρόκληση - για την πλειοψηφία των μαθητών, γίνονται τρόπος σκέψης και ζωής.  Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά πρέπει να μπουν σε ένα κανάλι, καλούνται να διαλέξουν τον δρόμο που θα τους οδηγήσει γρηγορότερα και ασφαλέστερα στον  δικό  τους  ορισμό  της  επιτυχίας,  προτού  όμως  ανακαλύψουν  τα  βαθύτερα ενδιαφέροντα  και  τις  κλίσεις  τους,  προτού  να  έχουν  την  ευκαιρία  να  δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα, να πειραματιστούν ή να καλλιεργήσουν μια ταυτότητα.  Επιπλέον,  η απόφαση για ανώτερες και ανώτατες σπουδές λαμβάνεται σε ηλικία στην οποία το παιδί δεν έχει αναπτύξει κριτική σκέψη και, άρα, δεν μπορεί ακόμα προβλέψει τις συνέπειες των αποφάσεών του.  Έτσι, αυτή η απόφαση – που οπωσδήποτε αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα αποφάσεων που θα κληθεί το άτομο να πάρει στη ζωή του - συγκεντρώνει τις αξιώσεις της  οικογένειας  και  τις  προσδοκίες  του  ευρύτερου  περιβάλλοντος  του  παιδιού,  είναι  ένα «κράμα» των ελπίδων και των κρυφών επιθυμιών που προβάλλει ο κοινωνικός περίγυρος στο παιδί, ή, στην καλύτερη περίπτωση, μια απόφαση από κοινού.  Στο κυνήγι  της  υποτιθέμενης  επιτυχίας  που  δεν μπορεί  ακόμα να αντιληφθεί,  το  παιδί  θυσιάζει πολλά πράγματα με πρώτα και καλύτερα την παιδικότητά του, το παιχνίδι,  τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ψυχαγωγία του, πράγματα δηλαδή που χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.  Η επιτυχία ή η αποτυχία τότε, γίνεται και ο καθρέπτης της προσωπικής αξίας του  παιδιού,  αφού  δεν  υπάρχει  τίποτα  άλλο  από  το  οποίο  το  παιδί  να  αντλήσει ικανοποίηση, τίποτα άλλο να συγκρίνει,  ένας καθρέπτης όμως που θα δείχνει πάντα «το ποτήρι μισοάδειο»: όλα αυτά που χάνει θα εμφανιστούν στην πορεία σαν φαντάσματα από το παρελθόν του.  Έτσι η υπερβολική προσήλωση σε ένα εξωτερικό στόχο εις  βάρος της προσωπικής του καλλιέργειας,  ακόμα  κι  αν  έχει  βραχυπρόθεσμα  οφέλη,  θα  γυρίσει  μπούμεραγκ  σε  ένα παιδί.  Αλλά ακόμα και στην αντίθετη περίπτωση, ο έφηβος μαθητής, προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του - με όλες τις ανησυχίες του σταδίου ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται, και με την αυτοεκτίμηση που πηγάζει από τον τρόπο που τον βλέπουν οι άλλοι – θα βρεθεί γρήγορα σε μειονεκτική θέση.  Θα χρειαστεί καθοδήγηση  και εξηγήσεις, επειδή έχει παρακάμψει και αγνοήσει πράγματα, τα οποία θα βρει μπροστά του αργότερα με τη μορφή εμποδίων. Είναι επίσης γεγονός πως, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο ρόλος της οικογένειας στη φροντίδα,  προστασία και υποστήριξη των παιδιών, δεν γνωρίζει χρονικά ή γεωγραφικά όρια.  Αυτό σημαίνει πως τα περισσότερα παιδιά στη χώρα μας είναι δεμένα με έναν ομφάλιο λώρο που αγκαλιάζει  τα πάντα και στον οποίο ολόκληρη η κοινωνία μας είναι υπόλογη.   Αυτός ο ομφάλιος λώρος που μεγαλώνει γενιές και δεν διαρρηγνύεται σχεδόν ποτέ, είναι υπεύθυνος για την ελλειπή ανάπτυξη των πτυχών της προσωπικότητας πολλών ανθρώπων, νεαρών ανθρώπων που ρίχνονται στον επαγγελματικό στίβο νωρίς, χωρίς να έχουν μάθει κολύμπι. Γι’αυτό  και  πολλά  παιδιά  που,  επιτυγχάνοντας  σε  μια  σχολή  απομακρύνονται  από  τα σπίτια τους, δεν είναι απαραίτητα έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες που θα προκύψουν:  σύντομα παρουσιάζουν  τα χαρακτηριστικά ενός  «προϊόντος  θερμοκηπίου». Έχουν λάβει τόση υπερβολική φροντίδα επί σειρά ετών χωρίς να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να θέσουν τους δικούς τους όρους και κανόνες, να κάνουν την  προσωπική  τους  επανάσταση,  που  το  άγχος  εξακολουθεί  να  τα  βασανίζει  για  πολύ 



περισσότερο  καιρό  μετά,  ενώ  η  αίσθηση  πως  βιώνουν  αδιέξοδες  καταστάσεις  γίνεται πλήγμα για την αυτοπεποίθησή τους.
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