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 Η πίεζε θαη ην άγρνο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ (άγρνο 

απνηπρίαο) 

 Δπζάξεζηε νηθνγελεηαθή αηκόζθαηξα: θαπγάδεο γνλέσλ, ηζαθσκνί κε ηα 

αδέξθηα, αδηαθνξία ή απνπζία γνλέσλ θ.α. (αίζζεκα αλαζθάιεηαο) 

 Δπζάξεζηε ζρνιηθή αηκόζθαηξα: ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε θάπνηνλ θαζεγεηή, 

θαθέο ζρέζεηο κε ζπκκαζεηέο, δπζθνιία γηα θαιέο επηδόζεηο ζηα καζήκαηα, 

θ.α. (αίζζεκα απνηπρίαο κεηνλεμίαο) 

 Δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο ή ζηελ παξέα: απνκόλσζε, 

ηζαθσκνί θαη εηξσλείεο, αληαγσληζκόο (αίζζεκα απόξξηςεο) 

 Απνπζία θίισλ ή παξέαο (αίζζεκα κνλαμηάο) 

 Δπζθνιίεο ζε εξσηηθά δεηήκαηα: εξσηηθή απνγνήηεπζε, ρσξηζκόο, δήιηα, 

πξνδνζία, πηέζεηο από ηνλ άιιν (αίζζεκα ζιίςεο ή ζπλαηζζεκαηηθνύ 

αδηέμνδνπ) 

 Χακειή απηνεθηίκεζε, απαηζηνδνμία, παζεηηθόηεηα ή αδηαθνξία, άγρνο γηα 

θάζε θαηλνύξγηα πξνζπάζεηα, αδηθαηνιόγεηνο θόβνο όηη θάηη θαθό πξόθεηηαη 

λα ζπκβεί. 

 Ιδηαίηεξα πξνζσπηθά ή νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα: δηαδύγην γνλέσλ, 

αζζέλεηα ή ζάλαηνο ζηελ νηθνγέλεηα, νηθνλνκηθά ή άιια θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα. 

 Έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ: θξνληηζηήξηα, μέλεο γιώζζεο computer, 

αζιεηηζκόο, κνπζηθή θ.ι.π. 
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(Εξωηήκαηα πνπ έζηεηιαλ έθεβνη ζε ηζηνζειίδα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο) 

Εθεβεία θαη ρακειή απηνπεπνίζεζε 

«Γεηα ζαο, Δίκαη 17 εηώλ, όια ζηε δσή κνπ είλαη κηα ραξά όζνλ αθνξά πγεία, νηθνγέλεηα θαη θηιίεο. Τν 

πξόβιεκα είλαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, δελ πηζηεύσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη έηζη πεξλώ απαξαηήξεηε. Θα ήζεια 

λα είκαη ζαλ δηάθνξα άηνκα πνπ γλσξίδσ θαη έρνπλ ηόζν πνιύ απηνπεπνίζεζε. Πνιιέο θνξέο ληώζσ πσο 

ππάξρσ δελ ππάξρσ είλαη ην ίδην πξάγκα. Γελ μέξσ πσο λα εμεγήζσ απηό πνπ αηζζάλνκαη ίζσο "κνλαμηά" ελώ 

είλαη ηόζνη άλζξσπνη γύξσ κνπ. Γελ μέξσ ηη λα θάλσ, ληώζσ πσο δελ είκαη ηθαλή λα θάλσ θάηη ή λα πξνζθέξσ 

θάηη, πσο δελ αμίδσ ηίπνηα, ηδηαίηεξα όηαλ είκαη κόλε. Θα εθηηκνύζα πνιύ νπνηαδήπνηε ζπκβνπιή.» 

Μνλαμηά 

«Αηζζάλνκαη πάξα πνιύ κόλε. Γελ έρσ θίινπο θαη δελ κπνξώ λα θάλσ θάηη γηαηί δελ κπνξώ λα αθήζσ ηνλ 

εαπηό κνπ ειεύζεξν. Αηζζάλνκαη ηξνκεξή κνλαμηά. Καλείο δε κπνξεί λα κε θαηαιάβεη θαη θιαίσ ζπλέρεηα. Γελ 

έρσ λα πσ θάηη κε ηνπο γύξσ κνπ θαη θιείλνκαη όιν θαη πην πνιύ ζηνλ εαπηό κνπ. Σαο παξαθαιώ βνεζήζηε κε, 

δελ μέξσ πώο λα πξνζεγγίζσ έλαλ άλζξσπν, βνπιηάδσ όιν θαη πην πνιύ ζηελ κνλαμηά κνπ. Θέισ λα βγσ από 

απηή ηελ άζρεκε θάζε ηεο δσήο κνπ, δελ νλεηξεύηεθα έηζη ηε δσή κνπ αιιά έρσ βξεζεί ζε αδηέμνδν.» 

Φνβάκαη λα κηιήζω ζηηο παξέεο, γηαηί θνθθηλίδω 

«Δίκαη 16 εηώλ θνπέια. Τν πξόβιεκά κνπ είλαη όηη θνθθηλίδσ κε ην παξακηθξό. Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο όηαλ 

βξίζθνκαη ζε θαηλνύξγηεο παξέεο. Φνβάκαη λα κηιήζσ, κελ πσ θακηά αλνεζία. Πνιιέο θνξέο απνθεύγσ λα 

ζπκκεηάζρσ ζε ζπδεηήζεηο γηαηί όηαλ κνπ απεπζύλνπλ ην ιόγν θνθθηλίδσ πνιύ θαη πάληα ην ζρνιηάδνπλ θαη 

απηό κε απνγνεηεύεη αθόκα πεξηζζόηεξν. Γεληθόηεξα είκαη θνηλσληθό άηνκν, πξνζπαζώ λα κελ απνθεύγσ ηηο 

παξέεο. Πξνζπαζώ λα ην θαηαπνιεκήζσ κόλε κνπ αιιά ρσξίο θαλέλα απνηέιεζκα. Δίλαη θάηη ην νπνίν δελ 

κπνξώ λα ην ειέγμσ έξρεηαη αθνύζηα θαη πνιιέο θνξέο δελ θαηαιαβαίλσ όηη θνθθηλίδσ κέρξη λα κνπ ην πνύλε 

θαη ηόηε ρεηξνηεξεύνπλ ηα πξάγκαηα. Τν πξόβιεκα απηό ην έρσ ρξόληα. Αλεζπρώ κήπσο είλαη θάηη πνιύ 

ζνβαξό εθόζνλ κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλα δελ κπνξώ λα ην αληηκεησπίζσ. Θα ήζεια πνιύ λα κε 

ζπκβνπιέςεηε γηα ην ηη κπνξώ λα θάλσ.»  

Άγρνο εμεηάζεωλ θαη αίζζεκα πείλαο 
 

1) γηαηί πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εμεηάζεσλ ζρνιείνπ θξνληηζηεξίνπ έρνπκε άξρνο θαη πσο ζα κπνξνύζακε 
λα ην αληηκεησπίζνπκε; 

2) γηαηί όηαλ έρνπκε άγρνο δεκηνπξγείηαη έληνλν ην αίζζεκα ηεο πείλαο δελ κπνξνύκε λα αληηζηαζνύκε ζηηο 
΄ζνθνιάηεο'; 

3) κεηά από πξνζζήθε θηιώλ αηζζαλόκαζηε άβνια, θαη πξνζπαζνύκε λα ράζνπκε βάξνο εηδηθά εκείο νη θνπέιεο 
δειεύνληαο ην θαιύηεξν; 

Εηθόλα ηνπ ζώκαηνο, βνπιηκηθά επεηζόδηα θαη άγρνο 

«Με απαζρνιεί ζπλερώο ε εηθόλα ηνπ ζώκαηνο κνπ. ληώζσ πσο πξέπεη λα ράζσ θηιά, αιιά κε πηάλνπλ ζπρλά 

θξίζεηο θαη ηξώσ πνιύ, ηόζν πνπ κε πνλάεη ην ζηνκάρη κνπ. ε δηάζεζε κνπ εμαξηάηαη από ηα θηιά κνπ. ληώζσ 

νηη κνπ έρεη γίλεη εκκνλή. ηη ζπκβαίλεη? Πνπ λα απεπζπλζώ? Νηώζσ πσο ε ζρέζε κνπ κε ην θαγεηό δελ είλαη 

θαζόινπ θπζηνινγηθή.» 

Είκαη πνιύ αδύλαηνο θαη κηζώ ην ζώκα κνπ 

«Καη’ αξρήλ ην site ζαο είλαη θαηαπιεθηηθό έλα κεγάιν bravo!!! Λνηπόλ ζα ήζεια λα ζαο πσ γηα ην πξόβιεκα 

κνπ, είκαη έλα αγόξη 20ρξ θαη έρσ πξόβιεκα κε ην ζώκα κνπ είκαη 184πςνο θαη είκαη κόλν 58θηια,δειαδε 

πάξα πνιύ αδύλαηνο. Μνπ ιέλε όινη λα ηξώσ θηι αιιά δελ κπνξώ, ηξώσ ιίγν κεηά δελ κπνξώ λα θάσ άιιν 

ππάξρνπλ θαη κέξεο πνπ δελ έρσ θάεη ηίπνηα! ηη λα θάλσ? Σαο παξαθαιώ κπνξείηε λα κε βνεζήζεηε??? θαη γηα 

κέλα γηαηί κηζώ ην ζώκα κνπ αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο γηαηί κηα δσή κόλν αξλεηηθά ζρόιηα κνπ ιέλε. ειπίδσ 

λα απαληήζεηε ζύληνκα, ζαο επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο.» 

Είκαη 18 ρξνλώλ.. πεγαίλω ηξίηε ιπθείνπ..δελ έρω όξεμε 

«Δίκαη 18 ρξνλώλ… πεγαίλσ ηξίηε ιπθείνπ...ε πην θξίζηκε ρξνληά, γηα εκέλα.. ληώζσ πνιύ ώξηκε... εμ άιινπ 

κνπ έρνπλ πεη θ άιινη πσο ζθέθηνκαη πνιύ ώξηκα γηα ηελ ειηθία κνπ... απηό ίζσο λα είλαη ε αηηία, γηαηί ληώζσ 

πνιύ κόλε... έρσ ζέιεζε θ όξεμε λα δηαβάζσ λα γίλσ πξώηε καζήηξηα, λα είλαη πνιύ επραξηζηεκέλε νη γνλείο 

κνπ θ νη γύξσ κνπ... από εκέλα... έρσ ζέιεζε, θ ζηόρνπο πνπ είκαη ζίγνπξε πσο θάπνηα κέξα ζα ηνπο 

πεηύρσ....ην πξόβιεκα είλαη, ε ηάζε ηνπ λα κε θάλσ ηίπνηα! γπξλάσ από ην ζρνιείν, ιέσ ζα δηαβάζσ, κόιηο 

θάλσ έλα δηάιεηκκα...κεηά βαξηέκαη, λα ην πσ...δε μέξσ ηη κνπ ζπκβαίλεη, θ ην απνηέιεζκα? Να δηαβάδσ κέζα 

ζηε ηάμε.. κε επηηπρία! Χσξίο λα ην θαηαιάβεη θαλείο... ληώζσ νηη κεγαιώλσ κόλε κνπ...δελ έρσ όξεμε εδώ θ 

2 κήλεο νύηε γηα ζρέζε...ζέισ λα αλεμαξηεηνπνηεζώ...λα θύγσ από ην ζπίηη...ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν..απηό όκσο 

είλαη αδύλαην..ειπίδσ, πσο ζα ιάβσ απάληεζε ζαο άκεζα.. ζα ζαο είκαη επγλώκσλ...» 



Γξεγόξεο Μηράιεο, Υπεύζπλνο Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ Νέσλ 

 

Εθεβεία θαη εξωηηθέο εκπεηξίεο 

«Βαζηθά γεληθά ε δσή κνπ είλαη σξαία. Όκσο ηώξα ηειεπηαία έρσ άγρνο γηαηί ζ’ έλα κήλα δίλσ παλειιήληεο 

θαη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα κνπ – πνπ έρσ από όηαλ πήγαηλα γπκλάζην – είλαη πσο δελ έρσ θάλεη πνηέ 

κνπ ζρέζε. Γελ μέξσ πώο είλαη λα θηιάο θαη ην ζεσξώ ιππεξό. Πνηέ θαλέλαο πνπ κνπ άξεζε δελ κε ήζειε 

εθηόο από κία θνξά πνπ θαη πάιη ηίπνηα δελ έγηλε γηαηί ππήξραλ άιια πξνβιήκαηα… Τώξα εδώ θαη 5 κήλεο 

είκαη εξσηεπκέλε κε έλα ζπκκαζεηή κνπ. Δίλαη θνβεξό παηδί έρνπκε έξζεη θνληά θηιηθά όκσο θαη έρσ κάζεη 

πσο δελ είλαη ζε θάζε απηό ηνλ θαηξό. Ξέξσ πσο θαη κε απηόλ δε ζα γίλεη ηίπνηα. Δλώ ζέισ πάξα πνιύ λα 

είρακε. Δίκαη ζρεδόλ 18 ρξνλώλ θαη δελ έρσ θηιεζεί πνηέ. Γελ έρσ θάλεη έξσηα, ηίπνηα. Τν ζεσξώ πνιύ 

ιππεξό θαη ζηελνρσξηέκαη πάξα πνιύ γη απηό. Φνβάκαη πσο ζα αξγήζεη πνιύ λα έξζεη απηό θαη ζην ηέινο ζα 

απειπηζηώ θαη ζα θάλσ ζρέζε κε θάπνηνλ πνπ δελ ζέισ» 

Αλνξεμηθνύ ηύπνπ ζπκπεξηθνξά 

«Γεηα ζαο, είκαη 15 ρξνλώλ θαη ζηα 13 κνπ ήκνπλ 80 θηιά. Έθαλα κία δίαηηα θαη έραζα 32 θηιά!!! Τώξα είκαη 48 

θηιά 1,70 ύςνο θαη όινη κνπ ιέλε όηη είκαη πνιύ αδύλαηε θαη πξέπεη λα πάξσ 5 θηιά (έηζη κνπ ιέλε) αιιά εγώ 

λνκίδσ όηη είκαη ρνληξή θαη δελ ηξώσ θαη πάξα πνιύ, νύηε γιπθά θαη ηέηνηα, θαη νη θαζεγεηέο ζην ζρνιείν όιν 

κνπ ιέλε πξέπεη λα παρύλσ ιίγν. Καη νη θνιιεηέο κνπ απηό ιέλε αιιά εγώ ληώζσ ρνληξή. Τη πξέπεη λα θάλσ;» 

Χακειή απηνπεπνίζεζε 

«Γεηα ζαο. Δίκαη 19 ρξνλώλ θαη πξαγκαηηθά ληώζσ αόξαηε....... Έρσ κηα νηθνγέλεηα θαη θίινπο πνπ κε 

αγαπάλε, αιιά κέρξη εθεί. Σρέζε έρσ θάλεη κόλν κηα θνξά, θξάηεζε 4 κήλεο θαη απηή πξνέθπςε από γλσξηκία 

κέζσ internet. Δίλαη πνιύ ζθιεξό γηα κέλα λα πξνρσξάσ ζηνλ δξόκν θαη όινη λα παξαηεξνύλ θαη λα 

ζαπκάδνπλ αλνηρηά ηηο θίιεο κνπ θαη εγώ ηίπνηα. Ούηε κηα ιέμε... Σαλ λα κελ βξίζθνκαη θαλ εθεί... Καη όρη 

ηώξα! Από πνιύ κηθξή... Όζν πεξλάεη ν θαηξόο γίλνκαη ρεηξόηεξα. Κιείλνκαη ώξεο ζην δσκάηην κνπ 

δηαβάδνληαο ή θιαίσ γηαηί πιένλ έρσ θνπξαζηεί. Έρσ θάπνηα παξαπαλίζηα θηιά ηα νπνία κε ξίρλνπλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν, ιέσ όηη θηαίλε απηά αιιά ηειηθά δελ ηζρύεη, παξ' όια απηά ζεσξνύκαη όκνξθε.... Δγώ δελ ην 

βιέπσ όζν θαη λα πξνζπαζώ. Ζ απηνεθηίκεζε κνπ έρεη πέζεη ζην θαηώηεξν ηεο όξην αλ θαη πξνζπαζώ λα είλαη 

επδηάζεηε, ραξνύκελε θαη αηζηόδνμε. Ξέραζα λα πσ όηη όιεο νη θίιεο κνπ έρνπλ καθξνρξόληεο ζρέζεηο απηή 

ηελ ζηηγκή, απηό κε θάλεη λα "εμαθαλίδνκαη" αθόκα πεξηζζόηεξν. Θέισ λα κελ πεξάζεη ε δσή κνπ έηζη θαη λα 

κελ έρσ θάλεη ηίπνηα! Θέισ λα δήζσ!!!! Θέισ λα πάςσ λα είκαη αόξαηε ζηνλ θόζκν.... Θέισ λα αξρίδσ λα 

γειάσ πάιη αιεζηλά! Εεηάσ πνιιά?? Δπραξηζηώ.»  

Δπζθνιίεο ζηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο 

«Δίκαη κηα θνπέια ζρεδόλ 18 εηώλ. Δδώ θαη πέληε πεξίπνπ κήλεο λνηώζσ πνιύ κόλε θαη θιεηζηή ζηνλ εαπηό 

κνπ. Γελ έρσ όξεμε ή θαιύηεξα δηάζεζε λα κηιήζσ, λα γειάζσ θαη λα θάλσ πξάγκαηα. Βαξηέκαη ηα πάληα. Οη 

γνλείο κνπ ζέινπλ λα κε έρνπλ ζπλερώο θιεηζκέλε ζην ζπίηη, δελ κε αθήλνπλ λα θάλσ ηίπνηα κόλε. Τη λα 

θάλσ;» 

 

 

«Είλαη θαηξόο λα ζε ΄΄αγρώζεη΄΄ ηη δε ζε αθήλεη λα απνιαύζεηο ηε βόιηα ζνπ ζηνλ ήιην…» 
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Οη εξωηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θάπνηνπο έθεβνπο λα 

αλαγλωξίζνπλ ην άγρνο ηνπο: 

 

 

 Πώο ζπκπεξηθέξεζαη ή αληηδξάο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο; 

 Σε απαζρνιεί ην ζέκα ηνπ θαγεηνύ; (π.ρ. ν,ηη ηξσο ππεξβνιηθά ή πνιύ ιίγν;) 

 Πσο βηώλεηο ηε ζρνιηθή δσή; Είλαη θάηη επράξηζην ή δπζάξεζην γηα ζέλα; 

 Πξνηηκάο λα απνθεύγεηο θαηαζηάζεηο; 

 Νηώζεηο όηη ζα απνηύρεηο ή όηη δελ ζα ηα θαηαθέξεηο; 

 Πόζν ζπρλά ζπγθξίλεηο ηνλ εαπηό ζνπ κε ζπλνκειίθνπο ή θίινπο ζνπ; 

 Αηζζάλεζαη αλεπαξθήο θνηλσληθά, ζσκαηηθά, πλεπκαηηθά ή ςπρηθά; 

 Σνπ αξέζεη λα θάλεηο θαηλνύξγηνπο θίινπο; 

 Νηώζεηο ζιηκκέλνο ή θνβηζκέλνο; 

 Χξεηάδεζαη ζπλερή επηβεβαίσζε γηα λα ληώζεηο απνδεθηόο; 

 Παξαπνληέζαη όηη δελ αηζζάλεζαη θαιά γηα λα απνθύγεηο ην ζρνιείν; 

 Χηππάεη ε θαξδηά ζνπ πην γξήγνξα θαη ληώζεηο όηη δελ κπνξείο λα αλαπλεύζεηο; 

 Φνβάζαη πνιύ γηα ην κέιινλ ζνπ; 

 Νηώζεηο ζύγρπζε ή αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη πξαγκαηηθό θαη ηη όρη; 

 
 

 

 

                               


