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Εισαγωγή 

Η εφηβεία αποτελεί μια εξελικτική περίοδο η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την παιδική. 

Είναι μια μεταβατική φάση η οποία χαρακτηρίζεται από βιολογικές, σωματικές, γνωστικές και 

ψυχολογικές μεταβολές. Η κρίσιμη αυτή περίοδος προκαλεί άγχος, σύγχυση και αναστάτωση, 

καθώς οι έφηβοι προσπαθούν να κατανοήσουν την πληθώρα αλλαγών που  τους συμβαίνουν.  

Για πολλούς γονείς η περίοδος αυτή είναι ένας μεγάλος «πονοκέφαλος» καθώς και οι ίδιοι 

έρχονται αντιμέτωποι με τους έφηβους και τα συναισθήματά τους, που στην προσπάθειά τους 

να προσαρμοστούν στις αλλαγές, να  ανεξαρτητοποιηθούν και να κερδίσουν μία θέση στην 

ενήλικη ζωή, παρουσιάζουν έντονες εναλλαγές συναισθημάτων και συμπεριφορών με 

αποτέλεσμα οι ίδιοι οι γονείς να δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τις 

αντιδράσεις των παιδιών τους. Επιπλέον πολλοί είναι οι γονείς και οι έφηβοι οι οποίοι δε 

γνωρίζουν τι θεωρείται φυσιολογικό κατά την εφηβεία και τι όχι. 

Σκοπός αυτού του σύντομου οδηγού είναι να δοθεί μια εικόνα της Εφηβείας και να εξηγήσει 

διεργασίες της εφηβικής ανάπτυξης αλλά κυρίως να βοηθήσει τους αναγνώστες να 

κατανοήσουν πως κάποιες συμπεριφορές είναι απολύτως φυσιολογικές και συμβαίνουν ως 

αποτέλεσμα των διαφόρων αλλαγών που επιτελούνται σε διάφορους τομείς. 
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Προσδιορισμός της εφηβείας 

Η απάντηση στο ερώτημα: «Θα μπορέσουμε ποτέ να καταλάβουμε τους εφήβους;» είναι πάντα 

αινιγματική.  Πολλές φορές προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τους έφηβους και 

διερωτόμαστε αν κάποια αντίδραση ή συμπεριφορά οφείλεται στην εφηβεία, ή αν κάτι πάει 

στραβά.  

Ενώ θεωρούμε ότι ποτέ δε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε πραγματικά τους εφήβους,  

μπορούμε να μάθουμε για ποιο λόγο συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.  

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τα παιδιά αποκτούν το 50% του ενήλικου σώματός τους, 

βιώνουν μία εγκεφαλική μεταμόρφωση και «δέχονται» μεταβολές που συμβαίνουν σε 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι έφηβοι αρχίζουν σταδιακά να αντιλαμβάνονται τις 

ευθύνες της ενήλικης ζωής, όπως η δημιουργία ρομαντικών σχέσεων, η διατήρηση υγιών 

φιλικών σχέσεων αλλά και κοινωνικών σχέσεων, η αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας, κοκ. 

Συνεπώς κατανοώντας τις αναπτυξιακές αλλαγές που επιτελούνται – τι συμβαίνει και γιατί – 

μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες, αλλά και τους ίδιους τους έφηβους να απολαύσουν τη 

δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, αλλά και να τους ενισχύσει να προωθήσουν την υγιή ανάπτυξή 

τους.   

Τι είναι όμως η εφηβεία; 

Υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές στον προσδιορισμό και ορισμός της εφηβείας. Η εφηβεία είναι 

το αναπτυξιακό στάδιο το οποίο μεσολαβεί μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενήλικης ζωής, 

άρα τα άτομα αυτής της ηλικίας δε θεωρούνται ούτε παιδιά, ούτε ενήλικες. Χρονικά η εφηβική 

ηλικία χωρίζεται σε τρεις περιόδους, στην πρώιμη εφηβεία (11-13 ετών), στη μέση εφηβεία (14-

16), στην ύστερη εφηβεία ή νεότητα (17-22) και σύμφωνα με διάφορους θεωρητικούς 

επεκτείνεται μέχρι και την ηλικία των  24-25. Είναι μια περίοδος όπου το άτομο μεταβαίνει από 

την εξάρτηση, στην ανεξαρτησία, την αυτονομία, την ωριμότητα και αρχίζει να διεκδικεί τη θέση 

του στην ομάδα των συνομηλίκων, αλλά κυρίως στον κόσμο των ενηλίκων. Επιπλέον είναι μια 

αναπτυξιακή περίοδος με πολυδιάστατες μεταβολές που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του 

παιδιού σε ένα «μικρό» ενήλικα. Αποτελείται από ένα συνονθύλευμα διεργασιών, 

διαφορετικών από άτομο σε άτομο. Γενικά η εφηβεία είναι μια φάση προκλήσεων, σε 

βιοσωματικό, γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό επίπεδο.  
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Με απλά λόγια, αυτό που βλέπουμε στην εφηβεία είναι ένα σώμα που αλλάζει εντυπωσιακά, 

γνωστικές αλλαγές, οι οποίες κάνουν τον κόσμο να μοιάζει πολύπλοκος, εμφάνιση διάφορων 

πειρασμών όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση ουσιών, οι σεξουαλικές σχέσεις, αλλάγες στις 

κοινωνικές σχέσεις, προσπάθεια για διαμόρφωση ταυτότητας, συγκρούσεις ειδικότερα με τους 

γονείς και γενικά παρουσία και εναλλαγές έντονων συναισθήματων. 

 
 

 

 

τα εφηβικά χρόνια 
είναι...

περίοδος 
προσωπικής 
εξερεύνησης

τρομακτικά

περιόδος 
συναισθηματικών 

εναλλαγών

επαναστατικά

βαρετά

εχθρικά 

περίοδος 
πειραματισμού

ενθουσιώδη 

περίοδος 
αλλαγών

περιπετειώδη

διασκεδαστικά 

δύσκολα
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Σωματική ανάπτυξη στην εφηβεία. 

Χαρακτηρίζεται από ταχείς ρυθμούς σωματικής και σεξουαλικής ωρίμανσης.  Ο έφηβος σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα μεταμορφώνεται εξωτερικά από παιδί σε ενήλικα, με το λεγόμενο 

αναπτυξιακό τίναγμα, όπου παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του ύψους και βάρους. Το 

αναπτυξιακό τίναγμα εμφανίζεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στα δύο φύλα. Ενώ στις 

ηλικίες 12 και 13 τα κορίτσια τείνουν να είναι ψηλότερα από τα αγόρια, από τα 13 – 14 έτη και 

έπειτα τα αγόρια τείνουν να είναι ψηλότερα από τα κορίτσια.  

Ήβη:  Η έναρξη της σεξουαλικής ωρίμανσης.  

Η ήβη είναι η περίοδος που ωριμάζουν τα όργανα αναπαραγωγής. Όπως το αυξητικό τίναγμα 

έτσι και η ήβη εμφανίζεται πιο γρήγορα στα κορίτσια  (11-12 έτη) απ’ ότι στα αγόρια (13-14 έτη) 

και όπως είναι φυσικό υπάρχουν και οι ατομικές διαφορές.  

Ήβη στα κορίτσια.  Μπορεί να αρχίσει και από την ηλικία των 8 ή πολύ αργότερα στην ηλικία 

των 15-16. Υπάρχουν πολιτισμικές και περιβαλλοντικές διαφορές.  Η έμμηνος ρήση είναι η 

πρώτη εμφανής ένδειξη της ήβης στα κορίτσια. Το στήθος των κοριτσιών αρχίζει να 

αναπτύσσεται στην ηλικία των 10 ετών και η τριχοφυΐα στο εφηβαίο περίπου στην ηλικία των 

11. Η τριχοφυΐα στις μασχάλες εμφανίζεται περίπου 2 χρόνια αργότερα. Η πρώιμη έναρξη της 

ήβης αποτελεί τάση του αιώνα όπου οι αλλαγές που παρατηρούνται σε σωματικά 

χαρακτηριστικά γίνονται γρηγορότερα. Σήμερα η ήβη των κοριτσιών αρχίζει περίπου στα 11-12 

έτη. Εξαιτίας της παραγωγής ορμονών τα κορίτσια βιώνουν έντονα συναισθήματα, πολλές 

φορές θυμού και κατάθλιψης.  

Η ήβη στα αγόρια. Η σεξουαλική ωρίμανση των αγοριών διαφοροποιείται από αυτήν των 

κοριτσιών. Το πέος και τα όσχεο αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς  από την ηλικία των 12 

και 4-5 χρόνια αργότερα παίρνουν την τελική τους μορφή.  Η πρώτη εκσπερμάτιση του αγοριού 

εμφανίζεται γύρω στην ηλικία των 12-13 ετών. Η ηβική κόμη εμφανίζεται γύρω στην ηλικία των 

12 και ακολουθούν η τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στις μασχάλες. Επιπλέον η φωνή του αγοριού 

βαθαίνει, γίνεται πιο βαριά και βραχνή. Αυτή η ραγδαία παραγωγή ορμονών προκαλεί 

εναλλαγές στη ψυχική διάθεση και πολλά αγόρια βιώνουν συναισθήματα θυμού και 

ευερεθιστότητας.   

Όσον αφορά την πρώιμη και καθυστερημένη ήβη, συνοδεύονται από ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για τους εφήβους. Η πρώιμη ήβη για τα κορίτσια, και 
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συγκεκριμένα οι προφανείς αλλαγές στο σώμα κάνει τα κορίτσια να αισθάνονται άβολα.  Από 

την άλλη τα κορίτσια που τείνουν να ωριμάζουν νωρίτερα τείνουν να είναι δημοφιλέστερα στα 

αγόρια κάτι το οποίο ενισχύει την αυτοεικόνα τους. Εάν όμως αυτές οι πρόωρες αλλαγές 

απαιτούν και την εμπλοκή σε καταστάσεις στις οποίες συνήθως εμπλέκονται κορίτσια 

μεγαλύτερης ηλικίας  (π.χ. ερωτικές σχέσεις), αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο και 

αγχογόνο. Υπάρχουν βέβαια και οι πολιτισμικοί κανόνες και αξίες που σχετίζονται με την 

εξωτερική γυναικεία εμφάνιση και παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πως βιώνουν τα κορίτσια την 

πρώιμη ήβη. Από την άλλη για τα αγόρια η πρώιμη ήβη θεωρείται μια θετική εξέλιξη  και αυτό 

σχετίζεται με θετική αυτοαντίληψη. Η αρνητική διάσταση της πρώιμης ήβης σχετίζεται με την 

εμπλοκή σε δραστηριότητες νεανικής παραβατικότητας, αφού τα αγόρια με πρώιμη ήβη τείνουν 

να αλληλεπιδρούν με αγόρια μεγαλύτερη ηλικίας, οι οποίοι πιθανόν να τους εμπλέξουν σε 

ακατάλληλες για την ηλικία τους δραστηριότητες. Γενικότερα, η πρώιμη ήβη στα αγόρια έχει 

περισσότερα πλεονεκτήματα. Όσον αφορά την καθυστερημένη ήβη, για τα κορίτσια είναι 

αρκετά θετική αφού θεωρείται πως εμφανίζουν ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης  από τον 

εαυτό και το σώμα τους, εφόσον ανταποκρίνεται και στο ιδεώδες των κοινωνιών, ότι δηλαδή τα 

κορίτσια πρέπει να είναι μικρόσωμα αντί μεγαλόσωμα και βαρύτερα, όπως τα κορίτσια της 

πρώιμης ήβης. Στα αγόρια λειτουργεί κάπως διαφορετικά αφού τα μικρόσωμα αγόρια δεν είναι 

τόσο ελκυστικά σε αυτήν την ηλικία και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επίσης, οι σχέσεις με 

το άλλο φύλο ενδέχεται να παρουσιάσουν δυσκολίες αφού με βάση κάποιες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις  τα αγόρια πρέπει να είναι πιο μεγαλόσωμα από τα κορίτσια. Έτσι αυτές οι δυσκολίες 

μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη αυτοεκτίμηση. 

Η χρονική περίοδος στην οποία ολοκληρώνονται οι μεταβολές διαφέρει από άτομο σε άτομο, 

ενώ διαφορές παρατηρούνται και ως προς την ηλικία αλλά και τον ρυθμό που 

πραγματοποιούνται. Όλες αυτές οι αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση μπορούν να 

προκαλέσουν άγχος και αμηχανία στον έφηβο, κάτι το οποίο δε πρέπει να προκαλεί κάποια 

έκπληξη.   

Τέλος, η αύξηση των σεξουαλικών ορμονών μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική 

κατάσταση του εφήβου. Οι αλλαγές στη διάθεση δεν οφείλονται αποκλειστικά στις ορμόνες, 

αλλά αλληλεπιδρούν με άλλες αλλαγές που επηρεάζουν τη ψυχοσύνθεση του εφήβου. 
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Η εξωτερική εμφάνιση και η εικόνα του σώματος  

Πέρα από το ότι η εφηβεία είναι περίοδος σωματικών αλλαγών η εφηβική ηλικία είναι μια 

περίοδος όπου η εξωτερική εμφάνιση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Κορίτσια και αγόρια 

συνηθίζουν να ασχολούνται πολλές ώρες με την εμφάνισή τους με στόχο να γίνουν αποδεκτοί 

από τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες θέλουν να ανήκουν και με τις οποίες θέλουν να 

ταυτιστούν. Την ίδια ώρα όμως προσπαθούν να έχουν ένα μοναδικό στυλ και περνούν πολλές 

ώρες μπροστά από τον καθρέφτη με στόχο να το πετύχουν. Οι γονείς από τη δική τους πλευρά 

πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους εφήβους όταν εκφράζουν ανησυχίες για στοιχεία της 

εμφάνισής τους, όπως η ακμή, τα γυαλιά, το σωματικό βάρος ή άλλα χαρακτηριστικά του 

προσώπου. Αν για παράδειγμα κάποιος έφηβος είναι υπέρβαρος και το εκφράζει ως ανησυχία, 

είναι σημαντικό ο γονιός να περάσει χρόνο ακούγοντάς τον παρά να τον απορρίψει και να τον 

διαβεβαιώσει ότι όλα είναι μια χαρά. Γενικά, οι ενήλικες χρειάζεται να καταλάβουν  τη σημασία 

των ανησυχιών των εφήβων και να κρατούν ανοικτά κανάλια επικοινωνίας, διαφορετικά η 

περίοδος αυτή μπορεί να καταλήξει να είναι ακόμα δυσκολότερη τόσο για τους γονείς όσο και 

για τους έφηβους. Ας μη ξεχνάμε ότι σε αυτή την περίοδο παρουσιάζονται και οι εμμονές με το 

βάρος και κυρίως οι διατροφικές διαταραχές.  

Υπάρχουν πρακτικές σχετικές με την εικόνα του σώματος, οι οποίες λειτουργούν προστατευτικά 

για τους εφήβους: 

 Προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και όλων των τύπων εξωτερικής 

εμφάνισης 

 Προστασία από κακοποιητικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την εικόνα του 

σώματος 

 Προώθηση θετικής αυτοεικόνας 

 Εκπαίδευση των εφήβων και των οικογενειών τους στις καταστροφικές συνέπειες της 

αρνητικής επικέντρωσης στην εικόνα του σώματος  

 Προώθηση και επικέντρωση σε θετικές πτυχές του ατόμου πέρα από την εξωτερική 

εμφάνιση, όπως ακαδημαϊκή αθλητική ή καλλιτεχνική επίδοση, που ενισχύουν τα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.  
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Γνωστική ανάπτυξη στην εφηβεία 

Πέρα από τις βιολογικές αλλαγές ο έφηβος αντιμετώπιζει και μια σειρά από γνωστικές 

μεταβολές που σίγουρα δε θυμίζουν προγενέστερα αναπτυξιακά στάδια. Είναι η περίδος που 

εμφανίζεται η ικανότητας της αφηρημένης σκέψης, της εγωκεντρικής σκέψης, της κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης, αλλά και η ανάπτυξη νέων τρόπων επεξεργασίας πληροφοριών. 

Αυτό που ξεχωρίζει τον τρόπο σκέψης των εφήβων από τα παιδιά είναι η ικανότητα του εφήβου 

να σκέφτεται πέρα από τη συγκεκριμένη παρούσα κατάσταση δηλαδή, να σκεφτεί τι θα 

μπορούσε να συμβαίνει σε μια κατάσταση.  Επίσης είναι ικανοί να χρησιμοποιούν έννοιες 

αφηρημένες, να σκέφτονται πιθανά σενάρια και επίσης να βλέπουν μια κατάσταση όχι ως 

άσπρο ή μαύρο, αλλά και με μία ενδοιάμεση απόχρωση. 

Αυτήν την περίοδο, η οποία ξεκινά περίπου στην ηλικία των 12 ετών, ο έφηβος είναι σε θέση να 

βλέπει τα προβλήματα όχι με συγκεκριμένους, αλλά με αφαιρετικούς τρόπους. Χρησιμοποιεί τη 

λογική σκέψη και ξεκινά να διαμορφώνει υποθέσεις σε σχέση με ένα πρόβλημα, τις οποίες 

ελέγχει στη συνέχεια. Άρα, ξεκινά με αφηρημένες έννοιες και καταλήγει σε συγκεκριμένες, σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα στάδια  όπου τα παιδιά είναι προσηλωμένα σε κάτι συγκεκριμένο. 

Σύμφωνα με τον Piaget, οι νοητικές αυτές ικανότητες κατακτώνται σταδιακά, απαιτούν τη δράση 

των περιβαλλοντικών εμπειριών και εξαρτώνται από το πολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο μεγάλωσε 

ο έφηβος.  

Η κατάκτηση των τυπικών λογικών πράξεων στον έφηβο έχουν ως επακόλουθο τη μη αποδοχή 

κανόνων και ερμηνειών που άλλοι επιβάλλουν με αποτέλεσμα να αρχίζει να αμφισβητεί τους 

γονείς και άλλα πρόσωπα εξουσίας, αφού είναι πλέον ικανός να επιχειρηματολογεί και να 

αντιληφθεί ότι τα υπό συζήτηση θέματα είναι πολυδιάστατα. 

Γενικά η εφηβική σκέψη διαφέρει από την παιδική ηλικία αφού ο έφηβος: 

 Μπορεί να κατανοήσει προβλήματα 

 Σκέφτεται υποθετικά 

 Μπορεί να φανταστεί πιθανά και απίθανα σενάρια 

 Μπορεί να κατανοήσει ότι μια επιλογή έχει πολλά αποτελέσματα και μία κατάσταση έχει 

πιθανές εκδοχές 

 Σκέφτεται ότι ένας συλλογισμός έχει και τις ανάλογες συνέπειες 



11 | Σ ε λ ί δ α  

 

 Επιλύει προβλήματα με βάση υποθέσεις και συμπεράσματα 

 Μπορεί να επιλύσει προβλήματα με τη χρήση ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων 

Τέλος, ο έφηβος αποκτά περισσότερες γνώσεις για τον κόσμο γύρω του. Μία από τις 

σημαντικότερες νοητικές εξελίξεις είναι η ανάπτυξη της Μεταγνώσης, της επίγνωσης δηλαδή 

που έχει το άτομο για τη δική του γνώση και της παρατήρησης των δικών του γνωστικών 

διεργασιών. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εκμάθηση της ύλης για ένα διαγώνισμα, όπου ο 

έφηβος είναι πλέον ικανός να υπολογίσει τον χρόνο που απαιτείται από τον ίδιο, έτσι ώστε να 

εμπεδώσει τη διδακτική ύλη.   

Μία άλλη σημαντική εξέλιξη της εφηβικής περιόδου είναι η εφηβική εγωκεντρική σκέψη που 

αφορά μία κατάσταση επικέντρωσης στον εαυτό και η αντίληψη του κόσμου από τη δική του 

οπτική γωνία. Ο έφηβος φαντάζεται ότι όλοι ασχολούνται με αυτόν και κατασκευάζει σενάρια 

σχετικά με τις πεποιθήσεις των άλλων. Επίσης θεωρεί πως όλα όσα συμβαίνουν, συμβαίνουν 

μόνον σε αυτόν και καθετί που βιώνει είναι μοναδικό και εξαιρετικό. Ο έφηβος επίσης 

δημιουργεί ένα μύθο γύρω από τον εαυτό του και αισθάνεται πολλές φορές άτρωτος, αλλά και 

παντοδύναμος με αποτέλεσμα να επιδίδεται πολλές φορές σε ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. 

Παράδειγμα αποτελεί ο έφηβος που οδηγεί μια μοτοσυκλέτα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και θεωρεί 

πως ξέρει τι κάνει, πως όλα είναι υπό τον έλεγχό του και πως δε θα πάθει τίποτα. 
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Yes... It’s Normal for Adolescents To...  

• Argue for the sake of arguing. Adolescents often go off on tangents, seeming to argue 

side issues for no apparent reason; this can be highly frustrating to many adults (Walker & 

Taylor, 1991). Keep in mind that, for adolescents, exercising their new reasoning 

capabilities can be exhilarating, and they need the opportunity to experiment with these 

new skills.  

• Jump to conclusions. Adolescents, even with their newfound capacities for logical 

thinking, sometimes jump to startling conclusions (Jaffe, 1998). However, an adolescent 

may be taking a risk in staking out a position verbally, and what may seem brash may 

actually be bravado to cover his or her anxiety. Instead of correcting their reasoning, give 

adolescents the floor and simply listen. You build trust by being a good listener. Allow an 

adolescent to save face by not correcting or arguing with faulty logic at every turn. Try to 

find what is realistically positive in what is being said and reinforce that; you may someday 

find yourself enjoying the intellectual stimulation of the debates. 

• Be self-centered (Jaffe, 1998). Adolescents can be very “me-centered.” It takes time to 

learn to take others’ perspectives into account; in fact, this is a skill that can be learned.  

• Constantly find fault in the adult’s position (Bjorklund & Green, 1992). Adolescents’ 

newfound ability to think critically encourages. them to look for discrepancies, 

contradictions, or exceptions in what adults (in particular) say. Sometimes they will be most 

openly questioning or critical of adults with whom they feel especially safe. This can be 

quite a change to adjust to, particularly if you take it personally or the youth idealized you 

in the past.  

• Be overly dramatic (Jaffe, 1998). Everything seems to be a “big deal” to teens. For some 

adolescents, being overly dramatic or exaggerating their opinions and behaviors simply 

comes with the territory. Dramatic talk is usually best seen as a style of oration rather than 

an indicator of possible extreme action, unless an adolescent’s history indicates otherwise. 

American Psychological Association 
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Ανάπτυξη ταυτότητας στην εφηβεία. 

Διαμόρφωση ταυτότητας και απάντηση στο ερώτημα «Ποιος είμαι»; 

Ο έφηβος συνειδητοποιεί ότι είναι ξεχωριστό άτομο από τους γονείς του και τα άτομα του 

περιβάλλοντός του και κατανοεί τη θέση του μέσα στον κόσμο των συνομηλίκων και των 

ενηλίκων. Η εφηβεία φέρει όπως αναφέραμε προηγουμένως  αλλαγές στην αυτοεικόνα του 

εφήβου και στις αντιλήψεις του σχετικά με την ταυτότητά του. Μπορεί να αντιληφθεί ποικίλες 

διαστάσεις του εαυτού και αξιολογεί τον εαυτό του με βάση ψυχολογικά και ιδεολογικά  

χαρακτηριστικά και λιγότερο με εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ο έφηβος έρχεται αντιμέτωπος με 

τα πολλαπλά στοιχεία της προσωπικότητάς του και ενδεχομένως να τον οδηγήσει σε 

προβληματισμό και σύγχυση. Επιπλέον, γίνεται ικανός να αντιλαμβάνεται όλο και με 

περισσότερη ακρίβεια το ποιος είναι (αυτοαντίληψη), χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι 

ικανοποιημένος από αυτό που είναι και την εικόνα του εαυτού (αυτοεκτίμηση). Η νοητική του 

ανάπτυξη του επιτρέπει να διακρίνει τις ποικίλες πλευρές του εαυτού του και να τις αξιολογεί 

έχοντας έτσι πλήρη επίγνωση των θετικών και αρνητικών του πτυχών. Υπάρχουν διαφυλικές 

διαφορές στην αυτοεκτίμηση και συγκεκριμένα στα κορίτσια στην αρχή της εφηβείας που είναι 

χαμηλότερη και πιο ευάλωτη από αυτή των αγοριών. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κορίτσια 

ανησυχούν περισσότερο για την εξωτερική τους εμφάνιση και την κοινωνική αναγνώριση. 

Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση των εφήβων όπως 

το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι φυλετικές διαφορές χωρίς να αποκλείεται και ο 

συνδυασμός αυτών ή άλλων παραγόντων. 

Η αναζήτηση ταυτότητας μπορεί να οδηγήσει τον έφηβο σε μια συναισθηματική 

αποδιοργάνωση ή αναστάτωση καθώς αντιμετωπίζουν κρίση ταυτότητας. Ο Erikson υποστηρίζει 

ότι σε αυτήν την περίοδο ο έφηβος περνά από το στάδιο της ταυτότητας ή σύγχυσης ταυτότητας. 

Σε αυτό το ψυχοκοινωνικό στάδιο ο έφηβος, προσπαθεί να ανακαλύψει τα προτερήματα και τις 

αδυναμίες του και να τα ταυτίσει με τις ικανότητές του και την αντίληψη που έχει για τον εαυτό 

του. Επίσης προσπαθεί να ανακαλύψει τους ρόλους που θα χρειαστεί να αναλάβει σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής του. Τέλος επιδιώκει να βρει τον προσανατολισμό του σε 

εκπαιδευτικά/ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα, προσωπικά και σεξουαλικά θέματα και 

σε άλλα που αφορούν τις προτιμήσεις και τις αποφάσεις του. 
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Αδιαμφισβήτητα, η αναζήτηση ταυτότητας είναι μια «επίπονη» και δύσκολη διαδικασία, που 

κάποιες φορές μπορεί να καταλήξει σε λανθασμένες επιλογές και σε μη αποδεκτούς ρόλους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο έφηβος βασίζεται σε φίλους και συνομηλίκους με αποτέλεσμα να 

διαμορφώνει την ταυτότητά του και ταυτόχρονα να τη διαχωρίζει από την ταυτότητα των 

άλλων. Η στήριξη των συνομηλίκων βοηθά τον έφηβο να καθορίσει την ταυτότητά του και 

ταυτόχρονα να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στην περίοδο της ανακάλυψης είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι έφηβοι έρχονται 

αντιμέτωποι με νέες εμπειρίες, καταστάσεις και ταυτόχρονα καλούνται να προσαρμοστούν σε 

όλες τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Όλα αυτά προκαλούν άγχος ευερεθιστότητα, 

ανησυχία, και έχουν ως επακόλουθο τη μειωμένη ανοχή , την αντιδραστικότητα και ξεσπάσματα 

με έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. 
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Κοινωνική ανάπτυξη στην εφηβεία. 

Οικογενειακές σχέσεις   

Σε αυτό το στάδιο οι οικογενειακές σχέσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες καθώς ο έφηβος 

διευρύνει τον ορίζοντα των σχέσεων του εκτός του οικογενειακού πλαισίου. Ο  έφηβος 

προσπαθεί να αποκτήσει την αυτονομία του και αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τις 

συμπεριφορές των γονιών οι οποίες κάποτε ήταν αποδεκτές (κριτική, οδηγίες, υποδείξεις). 

Πλέον, αμφισβητούν όλα όσα προέρχονται από τους γονείς και πολλές φορές εναντιώνονται σε 

αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη μία ο έφηβος θέλει και επιδιώκει να αυτονομηθεί και από 

την άλλη υπάρχει μια μερίδα γονιών που αποδυναμώνει και αποθαρρύνει αυτή την προσπάθεια 

και εκδηλώνει συμπεριφορές άρνησης σε ότι ζητηθεί από τον έφηβο. Αυτή η άρνηση 

εκλαμβάνεται από τους εφήβους ως έλλειψη εμπιστοσύνης που σε αρκετές περιπτώσεις 

φαίνεται να μην ισχύει.  Αυτή η αύξηση της εφηβικής αυτονομίας κλονίζει τη σχέση μεταξύ 

γονιών και εφήβων. Οι γονείς πολλές φορές χάνουν τον έλεγχο και δεν ξέρουν πως να 

διαχειριστούν την αυξανόμενη επιθυμία του εφήβου για ανεξαρτησία. Σίγουρα ο έφηβος 

εξακολουθεί να αγαπά και να σέβεται τους γονείς του και σε καμία περίπτωση η ανάγκη για 

αυτονόμηση δεν πρέπει να ταυτίζεται με μειωμένα αισθήματα στοργής ή ασέβειας. Αντιθέτως, 

ο έφηβος χρειάζεται τους γονείς του να είναι διακριτικοί, υποστηρικτικοί και να δείχνουν και οι 

ίδιοι την ανάλογη κατανόηση και σεβασμό στις ανάγκες του.  Οι συγκρούσεις είναι επίσης 

αναπόφευκτες και είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες για 

να μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις ειδικότερα στην περίοδο της εφηβείας. 

Σχέσεις με συνομηλίκους 

Στην εφηβεία οι σχέσεις με τους συνομηλίκους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Παρατηρείται 

στροφή των εφήβων από την οικογένεια στην ομάδα των συνομηλίκων, χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι η οικογένεια έχει λιγότερη σημασία για αυτούς. Αντιθέτως η στροφή αυτή είναι απολύτως 

φυσιολογική αφού στην προσπάθειά του να ανεξαρτητοποιηθούν προσανατολίζονται και σε 

άλλες ομάδες ατόμων με στόχο να διευρύνουν τον κοινωνικό τους κύκλο. Μέσα από τη 

συναναστροφή με συνομηλίκους οι έφηβοι διαμορφώνουν και αναπτύσσουν την αίσθηση της 

ταυτότητας. Η ομάδα συνομηλίκων επίσης εξυπηρετεί την εκμάθηση πληροφορίων και την 

κατανόηση του έξω κόσμου, πέρα από το περιβάλλον της οικογένειας και τον ίδιο τους τον 

εαυτό. Επιπλέον έχουν μια ισχυρή επίδραση σε καταστάσεις όπως η αποδοχή, η δημοτικότητα, 
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κύρος και φήμη. Όλα αυτά σχετίζονται με την προσαρμογή των εφήβων καθώς και με θέματα 

όπως είναι η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση. Κατά τη διάρκεια της μέσης εφηβεία (14-16 ετών), 

οι ομάδες συνομηλίκων τείνουν να είναι ανάμεικτες, με αγόρια και κορίτσια, ενώ κατά την 

ύστερη εφηβεία υπάρχει μία τάση προς δυαδικές σχέσεις, είτε φιλικής είτε ρομαντικής φύσεως. 

Ωστόσο, για να μπορέσει ένας έφηβος να γίνει αποδεκτός σε μια ομάδα συνομηλίκων, να 

δημιουργήσει οικείες φιλικές και ρομαντικές σχέσεις προϋποθέτει κοινωνικές δεξιότητες που 

του επιτρέπουν να συμπεριφέρεται με αποδεκτούς τρόπους και μέσα από αυτές τις σχέσεις να 

μπορεί να δοκιμάζει, να μαθαίνει και να διευρύνει όχι μόνο τις κοινωνικές αλλά και τις 

διαπροσωπικές του δεξιότητες.  

 

Ρομαντικές σχέσεις και σεξουαλική συμπεριφορά εφήβων 

Το πότε οι έφηβοι αρχίζουν να συνάπτουν σχέσεις με το άλλο φύλο εξαρτάται από 

πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι μεταβάλλονται από γενιά σε γενιά. 

Σύμφωνα με προγενέστερες θεωρίες, τα ραντεβού αρχίζουν γύρω στην ηλικία των 13-15 ετών, 
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αλλά ακόμα και σε πιο νεαρές ηλικίες οι έφηβοι υιοθετούν το «cyberdating», μέσα από το 

διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο παρατηρείται έντονα τα τελευταία 

χρόνια. Οι σχέσεις πλέον σε αυτήν την ηλικία είναι σχετικά σύντομες και περιστασιακές και η 

οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει κάθε είδους συμπεριφορά, από απλό φιλί μέχρι και την 

ερωτική πράξη. Είναι σημαντικό συζητώντας με εφήβους για τη σεξουαλικότητα να λαμβάνουμε 

υπόψη κάποιες αντιλήψεις που σχετίζονται με αυτή αλλά και με το σεξ και να επιδιώκουμε ως 

ενήλικες να βοηθούμε τους εφήβους να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλικότητα.  

Όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις, αποτελούν πηγή και ενδιαφέροντος και ανησυχίας για 

τους έφηβους. Η πρώτη σεξουαλική δραστηριότητα ενός εφήβου είναι συνήθως ο αυνανισμός, 

ο οποίος αποτελεί μια φυσιολογική συμπεριφορά, παρά τα όσα υποστηρίζονταν όπου τον 

συνέδεαν με διάφορες παθήσεις. Αποκορύφωμα της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής 

επιθυμίας αποτελεί η  συνουσία, η οποία συνοδεύεται και από άλλες σεξουαλικές πρακτικές. Η 

μέση ηλικία είναι συνήθως η ηλικία που οι έφηβοι έχουν την πρώτη τους σεξουαλική σχέση, 

παρόλα αυτά 1 στους 5 εφήβους αναφέρει ότι έχει κάνει έρωτα πριν την ηλικία των 15. 

Γενικότερα η μελέτη της σεξουαλικής συμπεριφορά είναι πάντα σε συνάρτηση με τους εκάστοτε 

κοινωνικούς δείκτες. 

Σχολικό πλαίσιο 

Για τους έφηβους το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. Για κάποιους από 

αυτούς αποτελεί στοιχείο ασφάλειας και σταθερότητας. Η ποιότητα και το είδος των σχέσεων 

με τους γονείς αντικατοπτρίζεται πολλές φορές και στις σχέσεις με τους καθηγητές και το 

σχολείο τους. Κατά τη εφηβεία, τα νεαρά άτομα προάγονται από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και 

από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και αργότερα, στο στρατό ή σε σπουδές. Κάθε ένα από αυτά τα 

μεταβατικά στάδια δημιουργεί προκλήσεις και δυσκολίες τόσο στην ακαδημαϊκή επίδοση όσο 

και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των εφήβων. Η εμπλοκή και η σύνδεση με το σχολείο είναι 

επίσης σημαντική για τη γενικότερη προσαρμογή των εφήβων. Συνεπώς είναι εξέχουσας 

σημασίας η δημιουργία ενός θετικού, ασφαλούς, υποστηρικτικού και σταθερού σχολικού 

πλαισίου που να προάγει την υγιή ανάπτυξη και προσαρμογή του εφήβου και παράλληλα να 

παρέχει τις ευκαιρίες για ενδυνάμωση και ενίσχυση του εφήβου τόσο και προσωπικό όσο και 

ακαδημαϊκό επίπεδο.     
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Μέσα (Media) 

Τα μέσα έχουν εισβάλει στη ζωή μας και ιδιαίτερα στις ζωές και την καθημερινότητα των 

εφήβων. Οι έφηβοι περνούν πολύ από τον χρόνο τους σε κάποια από τις μορφές των μέσων. Τα 

μέσα και ειδικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μείζων επιρροή στην ανάπτυξη των 

εφήβων αλλά και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους, κάτι το οποίο πολλές φορές έχει 

αρνητικές επιπτώσεις. Ενώ αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης, επικοινωνίας και 

ψυχαγωγίας, η χρήση τους απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς καθώς και δεξιότητες κριτικής 

σκέψης που επιτρέπουν το φιλτράρισμα και την επεξεργασία των προσλαμβανόμενων 

ερεθισμάτων και πληροφοριών.        

Συναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία  

Η συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εφηβεία σχετίζεται με τη διαμόρφωση και θεμελίωση 

μιας ρεαλιστικής λογικής και συνεκτικής αίσθησης της ταυτότητας καθώς και την ικανότητα του 

εφήβου να σχετίζεται με τους άλλους και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Δεν αφορά την 

ταυτότητα και το πώς βλέπουν τον εαυτό τους το παρόν αλλά σχετίζεται και με την έννοια του 

δυνητικού εαυτού (possible self), δηλαδή τι θα μπορούσε το κάθε άτομο να γίνει και ποιοι θα 

ήθελαν να γίνουν. Η διαμόρφωση ταυτότητας σε καμιά περίπτωση δε ξεκινά ούτε και 

ολοκληρώνεται κατά την εφηβεία, είναι όμως το στάδιο που αποκτούν συνείδηση του εαυτού 

τους και των στοιχείων που τους κάνει ξεχωριστούς.   

Δύο βασικές διαστάσεις της ταυτότητας είναι η αυτοαντίληψη (σύνολο πεποιθήσεων, απόψεων 

και στάσεων που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του κι αφορά τις πλευρές της 

προσωπικότητάς του) και η αυτοεκτίμηση (εκτίμηση που έχει κάποιο άτομο σχετικά με την αξία 

του ως άτομο και αφορά τις διαστάσεις του εαυτού). Η χαμηλή αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται 

όταν υπάρχει στο άτομο μια απόσταση μεταξύ της αυτοαντίληψης και του πως θα έπρεπε να 

είναι.  Συνοψίζουμε κάποια αναγνωριστικά σημάδια του ατόμου με χαμηλή αυτοεκτίμηση:  

 Έλλειψη ενέργειας 

 Καταθλιπτική διάθεση 

 Αίσθηση ανασφάλειας και ανεπάρκειας τις πιο πολλές φορές 

 Μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον εαυτό 

 Αμφιβολίες για το μέλλον 
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 Ντροπαλότητα και σπάνια εκφράζει τη γνώμη του/της 

 Συμμόρφωση σε αυτά που θέλουν οι άλλοι. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται επίσης με τη συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων 

και αφορά την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα δικά του συναισθήματα 

αλλά και τα συναισθήματα των άλλων καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά αυτά τα 

συναισθήματα και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που σχετίζονται 

με τη συναισθηματική εξέλιξη των εφήβων είναι η αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, 

η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, η επίλυση συγκρούσεων με εποικοδομητικό τρόπο καθώς και 

η ανάπτυξη ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος. 

Ηθική και πνευματική ανάπτυξη στην εφηβεία. 

Παράλληλα με την διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη των 

εφήβων υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξής τους. Ο 

έφηβος έρχεται αντιμέτωπος με ηθικά διλήμματα. Υπάρχουν στάδια ηθικής ανάπτυξης τα οποία 

βασίζονται στον τρόπο σκέψης σε ζητήματα ηθικής και κατά τον Kohlberg είναι τα εξής: 

Στάδιο πρώτο: προσυμβατική ηθική (4-10ετών). Το κίνητρο του παιδιού για να κάνει μια καλή 

πράξη ή όχι είναι η ανταμοιβή ή η τιμωρία αντίστοιχα.   

Στάδιο δεύτερο: συμβατική ηθική (10-13). Το παιδί ή ο έφηβος μαθαίνει να συμμορφώνεται και 

να τηρά κανόνες και τα κίνητρά του εστιάζουν στην έγκριση των μεγαλύτερων. 

Στάδιο τρίτο: μετασυμβατική ηθική (13 και άνω). Το άτομο αρχίζει να αναπτύσσει συνείδηση. 

Υπερασπίζεται τα πιστεύω και τις απόψεις του και αναπτύσσει και αφομοιώνει ηθικές αξίες. Σε 

αυτό το στάδιο δε φτάνουν όλοι έφηβοι.  

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω μοντέλο προέκυψε από έρευνα με την πλειοψηφία των 

υποκειμένων να είναι άνδρες.  

Όσον αφορά την πνευματική ανάπτυξη, οι έφηβοι ξεκινούν να αναζητούν το νόημα της ζωής. 

Προσπαθούν να δώσουν εξήγηση σε βαθύτερες σκέψεις και συναισθήματα και οδηγεί πολλούς 

στην αναζήτηση απαντήσεων πνευματικού χαρακτήρα. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

πνευματικών αντιλήψεων έχουν οι προσωπικές εμπειρίες, σύμβολά και τελετουργίες. Για 

κάποιους οι συμβατικές θρησκευτικές  πρακτικές παρουσιάζονται αναποτελεσματικές και 



20 | Σ ε λ ί δ α  

 

κάποιοι επιδιώκουν να απομακρυνθούν από οικογενειακές παραδόσεις και αξίες. Υπάρχει και 

μερίδα εφήβων οι οποίοι στρέφονται σε θρησκευτικές αιρέσεις και μη ορθόδοξες πρακτικές. 

Συνοπτικά και με βάση τα πιο πάνω φαίνεται πως οι έφηβοι για ακόμα  μια φορά έρχονται 

αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης, 

με βάση τις οποίες επιτυγχάνουν τη σταδιακή διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Τόσο η 

ηθική όσο και η πνευματική διάσταση της προσωπικότητας, πολλές φορές παραγκωνίζονται ή 

αποδυναμώνονται.   

 

Κίνδυνοι που απειλούν τους εφήβους. 

Η εφηβεία είναι μια περίοδος προκλήσεων, πειραματισμού, που πολλές φορές φτάνει στα όρια 

της επικινδυνότητας. Οι έφηβοι είναι παρορμητικοί, ριψοκίνδυνοι πολλές φορές, αλλά έχουν 

και τη ψευδαίσθηση ότι τίποτα δε μπορεί να τους συμβεί. Υπάρχουν όμως κάποιοι κίνδυνοι που 

είτε θα κληθούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν, είτε παρουσιάζονται συχνότερα σε γενικότερο 

πλαίσιο. Αυτοί είναι:    

 Κάπνισμα 

 Χρήση παράνομων ουσιών  

 Χρήση και κατάχρηση αλκοόλ 

 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες 

 Διαδικτυακοί κίνδυνοι  

 Εφηβική κατάθλιψη και αυτοκτονία 

 Εφηβική εγκυμοσύνη 

 Σχολική αποτυχία και σχολική εγκατάλειψη 

 Ομάδες συνομηλίκων και συμμορίες  

 Παραβατικότητα, εγκληματικότητα 

Η διαχείριση και αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλήσεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την 

εξελικτική πορεία του έφηβου προς την ενηλικίωση. Είναι σημαντικό οι έφηβοι να έχουν 

υποστηρικτικό δίκτυο για να μπορέσουν όχι μόνο να αποταθούν εύκολα σε κάποιον αλλά και 

να τύχουν σωστής διαχείρισης.  
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Ανακεφαλαίωση  

Είναι προφανές ότι το αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας παρουσιάζει προκλήσεις σε όλα τα 

επίπεδα. Οι έφηβοι αντιμετωπίζουν βιολογικές, γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές 

μεταβολές και κατά αυτόν τον τρόπο περνούν σιγά σιγά στο στάδιο της ενηλικίωσης. Αποτελεί 

μια κρίσιμη περίοδο γιατί ο έφηβος είτε θα καταφέρει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις, 

είτε θα οδηγηθεί σε δυσπροσαρμοστικές ή και προβληματικές συμπεριφορές. Το πως ένας 

έφηβος διανύει την περίοδο της εφηβείας του σχετίζεται και με τα προγενέστερα στάδια της 

ζωής του, τα βιώματα, τις εμπειρίες του αλλά και τον τρόπο που οι γονείς, οι συνομήλικοι, οι 

καθηγητές, το σχολείο καθώς και σημαντικοί άλλοι λειτούργησαν κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Εάν λειτουργήσουν ως προστατευτικοί παράγοντες τότε μπορούν να προάγουν την 

υγιή ανάπτυξη των εφήβων με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεκκλίσεις. 

Ας μη φοβόμαστε και ας μην τρέμουμε με το άκουσμα της λέξης «εφηβεία». Εξάλλου είναι ένα 

στάδιο από το οποίο περάσαμε όλοι. Η εφηβεία, τα νιάτα, η ζωντάνια, είναι ευλογία. Ας 

βοηθήσουμε τα παιδιά μας να τη ζήσουν και να τη βιώσουν ως μια μοναδική περίοδο, την οποία 

μπορούν να αξιοποιήσουν σωστά και να επενδύσουν για να επωφεληθούν από τις εμπειρίες 

που θα τους προσφέρει. Είμαστε σύμμαχοι, συνοδοιπόροι και καθοδηγητές, διακριτικά αλλά 

πάντα «παρόντες»… 

 

 

“Adolescents are not monsters, 

they are just people trying to learn how to make it 

among the adults in the world 

who are probably not so sure themselves” 

Virginia Satir 
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