
1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΤΑΞΗ Α΄ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 

ΕΦΗΒΟΙ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΗΣΥΝΙΕΣ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 



Εισαγωγή 
Η εφηβεία είναι μια ηλικιακή φάση στην οποία 

συμβαίνουν πάρα πολλά.  

Σίγουρα πρόκειται για μια δύσκολη ηλικία.  

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η 
επισήμανση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και η δυνατότητα 
καταφυγής τους σε εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες τέτοιες  ώστε να 
αντιμετωπίζονται και να εξομαλύνονται τα 
ζητήματα που προκύπτουν κατά τη βίωση μιας 
από τις δυσκολότερες φάσεις στην ανθρώπινη 
ζωή. 



<<Κενές ψυχές σε χλιδάτο 
περιτύλιγμα…>> 

 
Μανταδάκη Νικολέτα 
Σαββίδης Πολύκαρπος 
Συμεωνίδης Λευτέρης 

Τσιρώνη Γεωργία 
Χαρισσόπουλος Λευτέρης 



     Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην 
παιδική ηλικία και την ώριμη ηλικία, όπου συντελούνται 
μεγάλες αλλαγές στα οργανικά-βιολογικά και στα ψυχικά 
και ψυχοκοινωνικά δεδομένα.  

     Είναι μια περίοδος κρίσεων και ανισορροπίας, αφενός 
εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται στη φυσιολογία 
του σώματος και των ψυχολογικών του συνεπειών και 
αφετέρου εξαιτίας της ανάγκης των νέων να πάρουν την 
τύχη τους στα χέρια τους.  

     Αυτό που διαφέρει από έφηβο σε έφηβο, είναι το εύρος, 
η ένταση και οι μορφές της κρίσης καθώς και η λύση που 
δίνεται. 
 



      Η συμπεριφορά είναι 
ακατανόητη επειδή 
χαρακτηρίζεται από 
συχνές διακυμάνσεις και 
αλλαγές χωρίς να έχουν 
καμιά φαινομενικά λογική 
εξήγηση.  

      Έτσι, οι γονείς καταλήγουν 
σε διάφορα 
συμπεράσματα και 
θεωρούν τη συμπεριφορά 
των εφήβων σαν 
επαναστατική ή οτιδήποτε 
άλλο, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται 
συγκρούσεις ή αδιέξοδα. 



Αν αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της 

δυσαρμονίας που περιπλέκει και κάνει 
δύσκολη τη σχέση γονέων και εφήβων, θα 
ξεχωρίσουμε μεταξύ αυτών ότι οι γονείς: 
 δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι 
 δεν έχουν τις επαρκείς γνώσεις για να 

αντιμετωπίσουν την κρίσιμη αυτή φάση 
της εφηβείας 

 επηρεάζονται από τα προσωπικά τους 
προβλήματα 

Είναι φυσικό, λοιπόν, να μας απασχολήσουν 

αυτές οι δυο αιτίες που έχουν σχέση αφενός 
μεν με την ψυχολογία που διακρίνει την 
κρίσιμη αυτή ηλικία των νέων, αφετέρου δε 
με την ψυχολογία των ίδιων των γονέων 
 



Δεν θα πρέπει, να μας ενοχλήσει μια 

απορριπτική στάση των εφήβων προς τους 
γονείς τους ή ακόμα όταν ειρωνεύονται κάποιο 
ελάττωμα των γονέων. 

Είναι η επαναστατική στάση των περισσότερων 

εφήβων εναντίον των γονέων τους, που οδηγεί 
στην ανεξαρτητοποίησή τους. 



Οι έφηβοι πιστεύουν ότι  
οι γονείς τους:  

 δεν δείχνουν κατανόηση 
 δεν κάνουν διάλογο 
 δεν τους δείχνουν 

εμπιστοσύνη 
 δεν εκτιμούν την 

προσωπικότητά τους 
Συχνά  όταν ο έφηβος 
έρχεται να αποφασίσει τι 
επάγγελμα θα διαλέξει, 
πολλοί γονείς 
επεμβαίνουν προκλητικά 
επιβάλλοντας την δική 
τους επιθυμία. 



      Καθώς τα παιδιά 
μεγαλώνουν και γίνονται πιο 
ανεξάρτητα από τους γονείς 
τους, ξεκινούν να 
εξαρτώνται σε σημαντικό 
βαθμό από τους φίλους τους 
για να δεχτούν 
συναισθηματική στήριξη, να 
δοκιμάσουν καινούριες αξίες 
και για να διαμορφώσουν 
την ταυτότητά τους.  
Για να αποδεχτεί ο έφηβος 
την ταυτότητά του, θα 
πρέπει να νιώθει αποδεκτός 
και αρεστός από τους 
άλλους. 
 



Ανάμεσα στις ηλικίες 12 και 17, οι έφηβοι είναι πολύ πιθανό να 
συμφωνήσουν με δηλώσεις όπως “Νιώθω άνετα να μιλήσω 
σχεδόν για τα πάντα με τους φίλους μου”, “Γνωρίζω πώς νιώθει 
ο/η φίλος-η μου για πράγματα ακόμα και αν δεν μου το πει”.  
Οι περισσότεροι έφηβοι αναφέρουν ότι έχουν ένα ή δύο 
“κολλητούς” και αρκετούς καλούς φίλους.  
Αυτές οι φιλίες τείνουν να διαρκούν για τουλάχιστον ένα χρόνο.  
Η σταθερότητα των φίλων συνήθως αυξάνει στο μέσο και προς το 
τέλος της εφηβικής περιόδου. 



     Η κοινωνική επιρροή 
και η πίεση από ομάδες 
συνομηλίκων μπορεί να 
είναι θετική και να 
ευνοεί την ανάπτυξη 
των εφήβων.  

     Μπορεί  όμως να είναι 
αρνητική και να 
οδηγήσει σε 
συμπεριφορές όπως 
κατάχρηση ουσιών, 
κάπνισμα, επιπόλαιη 
σεξουαλική 
δραστηριότητα.  



     Τα παιδιά και οι νέοι στην 
εποχή μας είναι όλο και πιο 
συχνά δυσαρεστημένα με την 
εξωτερική τους εμφάνιση, 
γεγονός που επιδεινώνεται από 
τις δυσκολίες στις σχέσεις με 
τους συνομηλίκους τους, καθώς 
γίνονται αντικείμενο 
πειραγμάτων, σύμφωνα με νέα 
επιστημονική μελέτη. 

  
 



Δυστυχώς, φαίνεται πως ο κανόνας σήμερα είναι, τα παιδιά να είναι 
ανικανοποίητα με την εμφάνισή τους και έτσι γενικότερα να 
διαμορφώνουν μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, η οποία μάλιστα 
διαρκεί για πολλά χρόνια μετά στη ζωή τους.  
Σύμφωνα με την μελέτη, μεταξύ των 10-14 ετών (την κατ' εξοχήν ηλικία 
υψηλού ρίσκου για να αποκτήσει ένα παιδί αρνητική εικόνα για το σώμα 
του), τα κορίτσια είναι συστηματικά πιο ανικανοποίητα σε σχέση με τα 
αγόρια για την εμφάνισή τους.  
Το πρόβλημα είναι πιο έντονο για τα παιδιά (ιδίως τα κορίτσια) που είχαν 
το μεγαλύτερο βάρος στα δέκα τους χρόνια.  
Τα υπέρβαρα κορίτσια γίνονται, σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό, 
αντικείμενο πειραγμάτων από τα άλλα παιδιά (αλλά και από τους γονείς 
τους).  
Επειδή οι αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στους υπέρβαρους ανθρώπους 
διαμορφώνονται σε αυτή τη νεανική ηλικία, η έρευνα επισημαίνει την 
ανάγκη να καταπολεμηθούν αυτές οι προκαταλήψεις έγκαιρα, σε αυτό το 
πρώιμο στάδιο. 

 



Η μελέτη τονίζει ότι η αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους έχει 

σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά και αυξάνει τον 
κίνδυνο, τα επόμενα χρόνια, να αναπτύξουν κατάθλιψη, 
βουλιμικές τάσεις, αντικοινωνικότητα, περιορισμένες ευκαιρίες 
στη ζωή ή ακόμα και σε τάσεις αυτοκτονίας.  

Πολλά παιδιά κινδυνεύουν να εστιάζουν σε τέτοιο βαθμό στο 

πρόβλημα έλλειψης ικανοποίησης για τη σωματική εμφάνισή 
τους, που να μην έχουν όρεξη να σκεφτούν τίποτε άλλο. 



Δομάτα Άννα 

Κοντοστέργιου Δέσποινα 

Τσινίκου Χριστίνα 

Χατζηπαντελή Ντορίτα 

Χορμόβα Σοφία 



Η επαγγελματική αποκατάσταση αφορά τον προσανατολισμό και τις αποφάσεις 

του ατόμου για το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει. 

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι στιγμιαία απόφαση, αλλά 

μακροχρόνια διαδικασία που διαπερνά όλα τα αναπτυξιακά στάδια του 

ανθρώπου. 

Οι έφηβοι δεν νιώθουν πάντοτε έτοιμοι να επιλέξουν  

το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν στο μέλλον  

και μπορεί συχνά να είναι μπερδεμένοι και  

αναποφάσιστοι.  

Στις μέρες μας, που η ανεργία είναι 

 στα ύψη και που πολλοί νέοι αναγκάζονται να  

εργαστούν στο εξωτερικό η απόφαση επιλογής  

μελλοντικού επαγγέλματος γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.  

Σε αυτήν την απόφαση επηρεάζουν τους έφηβους αρκετά το σχολείο, το 

οικογενειακό περιβάλλον και οι φίλοι τους. 

 



 

Ένας γενικός ορισμός της οικογένειας, που καλύπτει και τις ευρύτερες 

λειτουργίες της, είναι ότι αποτελεί κοινωνική ομάδα με χαρακτηριστικά 

την κατοίκηση στον ίδιο χώρο, την σύνδεση των ατόμων με συγγένεια 

και γάμο. 

 Πρωταρχικός παράγοντας επηρεασμού της επαγγελματικής ανάπτυξης 

είναι η οικογένεια καθώς, μέσα από τις αντιλήψεις της οικογένειας, τα 

παιδιά οικοδομούν ένα σύστημα επαγγελματικών προτύπων με 

κυρίαρχο ρόλο το μορφωτικό και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των 

γονέων.  

 



 επιθυμία συνέχισης των δικών τους επαγγελμάτων  

 ανεκπλήρωτοι στόχοι και όνειρα γονέων 

 προσδοκίες για επαγγέλματα με άμεση αποκατάσταση 

 γονείς-πρότυπα προς μίμηση από την οπτική των εφήβων 

 θετική στάση και ενθάρρυνση 

 αρνητική στάση και αποθάρρυνση 

 αδιαφορία 

 

 



Το σχολείο είναι ένας εκπαιδευτικός θεσμός με σκοπό την παροχή 

πνευματικής και ηθικής μόρφωσης στα παιδιά μέσω της συστηματικής 

διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων.  

Επίσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα  

επηρεασμού των επαγγελματικών  

επιδιώξεων των νέων, που σαν βασικός  

μηχανισμός κοινωνικοποίησης χαράζει  

στα παιδιά ένα σύστημα αξιών και  

προτύπων, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει σε 

 όλο και μεγαλύτερο βαθμό το είδος και  

την κατεύθυνση της επαγγελματικής μόρφωσης του ατόμου μέσα από 

την αξιολόγηση των ικανοτήτων που επιβάλλει, αλλά και μέσα από το 

είδος των γνώσεων που παρέχει.  

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το μαθητή οι συμμαθητές του και οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις που υιοθετούν απέναντί του ασκούν ισχυρή 

επίδραση στις μετέπειτα επαγγελματικές του επιλογές. 
 



Φιλία ονομάζεται η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων του ίδιου ή και 

διαφορετικού φύλου, με κύριο χαρακτηριστικό την αμοιβαία αγάπη, αφοσίωση 

και κατανόηση. Οι φιλίες αρχίζουν να χτίζονται την περίοδο της ενηλικίωσης, 

συνήθως στην εφηβεία. Παίζει ρόλο στην ανάπτυξη του ατόμου, της 

προσωπικότητας, της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Οι φιλίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιλογή επαγγέλματος. 

Χαρακτηριστικά (αρνητικά) παραδείγματα είναι: 

οι έφηβοι επηρεάζονται από τις παρέες  

τους (βόλτες, ξενύχτια, ‘θέλω να ζήσω την  

ζωή μου’ κ.τ.λ.) και κατά συνέπεια αδιαφορούν  

για το διάβασμα και ιδιαίτερα την περίοδο των  

Πανελληνίων, στάση που επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο επαγγελματικό τους 

μέλλον.  

Ακόμα, και όταν κρίνονται να επιλέξουν την επαγγελματική τους πορεία, στην 

προσπάθεια τους να διατηρήσουν τις φιλίες τους συνήθως αναζητούν σχολές 

στην ίδια πόλη με τους φίλους τους ή ακόμα και την ίδια σχολή ανεξαρτήτως 

προσωπικής τους αρεσκείας. 



ΚΙΤΙΞΗ ΕΛΛΗ 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΙΛΑΪ ΑΝΤΖΕΛΑ 





 Εφηβεία σημαίνει πειραματισμός. 
Οι έφηβοι νιώθουν αήττητοι και 
θέλουν να προκαλέσουν κάθε 
κίνδυνο. Στη διαδικασία 
σταθεροποίησης της σεξουαλικής 
τους ταυτότητας, πειραματίζονται 
και με τις διαφυλικές τους σχέσεις 
για να απαντήσουν στο ερώτημα 
«Είμαι φυσιολογικός;». Οι σχέσεις 
είναι εξιδανικευμένες, αλλά και 
απομυθοποιούνται πολύ εύκολα. Η 
αγάπη, η ζήλια, το μίσος και ο 
έρωτας συνυπάρχουν και συνεχώς 
εναλλάσσονται.  Η κατάκτηση τους 
άλλου αποτελεί μια πρόκληση για 
τον έφηβο που προϋποθέτει 
προσωπικές θυσίες. Το 
συναίσθημα της απογοήτευσης 
είναι πολύ οικεία για τον έφηβο. 
 

 Σε μια ανθρώπινη κοινωνία οι 
διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν 
την βάση της πυραμίδας για την 
ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
Ειδικότερα, για τον έφηβο η 
δημιουργία διαπροσωπικών 
σχέσεων, φιλικών και ερωτικών, 
ενισχύει την αυτογνωσία του. Μέσα 
από τις σχέσεις οι έφηβοι αποκτούν 
δεξιότητες για να αντιμετωπίζουν 
τα θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα που αναδύονται 
όπως απογοήτευση, χαρά, λύπη και 
ζήλια. Η διαχείριση των 
συναισθημάτων τους συνεπάγεται 
έναν σταθερό συναισθηματικό 
κόσμο. Κάθε χωρισμός αποτελεί 
και έναν «μικρό θάνατο». Η 
απώλεια τους ερωτικού 
αντικειμένου του εφήβου, του 
επιτρέπει να βιώσει το πένθος και 
να ενδυναμωθεί. 
 
 



 Η πρώτη ερωτική σχέση των εφήβων δεν 
εκφράζει απαραίτητα και τον «πρώτο 
έρωτα». Μπορεί να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένες ή μη ερωτικές επαφές. 
Περικλείει όμως πάντα το ερωτικό 
στοιχείο. Τα παιδιά συνήθως είναι 
πανευτυχή όταν είναι ερωτευμένα. Όμως 
πιθανόν τα αισθήματα να μην είναι 
αμοιβαία ή να μην είναι εξίσου ισχυρά και 
από την άλλη πλευρά. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι πιθανόν ο ένας από τους 
δύο να εκμεταλλεύεται την αδυναμία του 
άλλου και να τον χειραγωγεί 
συστηματικά. Αν το παιδί σας «κάνει τον 
άλλο ό,τι θέλει», μη νιώθετε υπερήφανοι. 
Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο το παιδί σας 
(αγόρι ή κορίτσι) θέλει τον άλλο 
«υποτακτικό» του. Βιώνει τον έρωτα ή 
βλέπει τη σχέση σαν μια ευκαιρία για 
επιβολή; Αν ναι, γιατί έχει τόσο μεγάλη 
ανάγκη επίδειξης δύναμης επάνω σε ένα 
άλλο ανθρώπινο πλάσμα; Ίσις χρειάζεται 
έμμεσα τη βοήθειά σας για τις ισορροπίες 
του. 



Οι ερωτικές σχέσεις λειτουργούν 
στην εφηβεία συχνά με πολύ κτητικό 
και απόλυτο τρόπο. Όσο ερωτευμένο 
κι αν είναι ένα παιδί πρέπει να 
διατηρεί τις σχέσεις του με άλλους 
ανθρώπους, να έχει τον ζωτικό του 
χώρο, το προσωπικό του 
ημερολόγιο, τις προσωπικές του 
επιλογές κ.λπ. Προσπαθήστε να 
δείξετε στο παιδί σας από νωρίς πόσο 
σημαντικό είναι ο καθένας μέσα στη 
σχέση να διατηρεί την αυτονομία του 
και να αποδέχεται τη 
διαφορετικότητα του άλλου. 



 Η τρυφερή καρδιά των εφήβων 
αναπόφευκτα νιώθει κάποια στιγμή και το 
πρώτο σημαντικό ερωτικό καρδιοχτύπι - 
συνήθως για έναν συμμαθητή ή μία 
συμμαθήτρια. Ο ερωτευμένος έφηβος νιώθει 
σαν βασιλιάς όσο «όλα πάνε καλά» και σαν 
ζητιάνος αν το ταίρι του «παραμελήσει τη 
σχέση». Το αγόρι ή το κορίτσι μπορεί να 
θεωρήσει ότι ο άλλος τον παραμελεί επειδή 
απλώς έχει να διαβάσει και δεν μπορεί να βγει 
μαζί του για καφέ. Όταν, απεναντίας, 
«μπορούν να βγουν», όλα είναι όμορφα και 
θαυμαστά. 

 Πιστεύουν ότι θα είναι για πάντα μαζί. 
Αποκόπτονται από τους άλλους. Με δυο 
λόγια, ο πρώτος έρωτας τις περισσότερες 
φορές είναι κάτι θαυμάσιο και ισορροπημένο, 
που όχι μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα στα 
παιδιά, αλλά αποτελεί ορμητήριο για 
δημιουργική ζωή. Τις περισσότερες φορές 
κρατάει μήνες ή 1-2 χρονιές. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις ο πρώτος έρωτας είναι και ο 
μοναδικός - κρατάει δηλαδή αρκετά χρόνια 
ώστε να οδηγήσει και σε γάμο. 
 



 Για να μπορέσει ο έφηβος να αναπτυχθεί πλήρως 
ψυχοσεξουαλικά, δεν αρκεί να έχει τη σωστή σωματική 
διάπλαση, πρέπει να έχει και την κατάλληλη 
ψυχολογική προετοιμασία. Όπως είναι λογικό, οι 
έφηβοι πειραματίζονται σεξουαλικά με διάφορους 
τρόπους, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό 
ωρίμανσής τους. Περίπου στην ηλικία των 11 ετών, οι 
έφηβοι είναι εξαιρετικά περίεργοι να μάθουν την αιτία 
αυτού του ενστίκτου το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν 
και το οποίο μονοπωλεί τη σκέψη τους. Γύρω στα 13 
χρόνια, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο να τους 
εξηγήσουν τι συμβαίνει μέσα στο σώμα τους. Εκείνο 
που στην πραγματικότητα θέλουν να καταλάβουν είναι 
πώς να έχουν επιτυχία όταν προσπαθούν να 
προσεγγίσουν το αντίθετο φύλο.  
 

 Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτό που 
αισθάνεται το αγόρι και σ’ αυτό που αισθάνεται 
το κορίτσι. Έτσι το δεκάχρονο αγόρι θέλει να 
μάθει, ενώ, αντίστοιχα, ο νέος των 16 
σκέφτεται πώς να ενεργήσει. Το δεκάχρονο 
κορίτσι έχει μια πολύ ρομαντική άποψη γύρω 
από το θέμα, ενώ η δεκαεξάχρονη ανησυχεί 
μήπως είναι παράφορα ερωτευμένη. 
Οι φάσεις των σεξουαλικών σχέσεων είναι οι 
παρακάτω: 
Πρώτη εφηβική φάση: Εξιδανίκευση και 
ρομαντισμός (10-13 ετών)*. 
Μέση εφηβική φάση: Προσέγγιση του 
αντίθετου φύλου. Φλερτ και «εφήμεροι 
δεσμοί» (14-15 ετών)*. 
Όψιμη εφηβική φάση: Έρωτας (15-18 ετών)*. 
Μετεφηβική περίοδος: Μόνιμος δεσμός (από 
τα 18 και μετά)*. 
{* Ηλικίες κατά προσέγγιση.} 
 



 
 
 

       Η ερωτική απογοήτευση είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στην εφηβεία, γιατί ναι μεν πολλά 
παιδιά χωρίζουν συναινετικά όταν βαρεθούν, αρκετά όμως χωρίζουν με πρωτοβουλία 
«του άλλου». Έτσι ο ένας από τους δύο νιώθει εγκαταλειμμένος και βιώνει την απόρριψη. 
Βέβαια κατά έναν τρόπο απογοήτευση υπάρχει και στους «συναινετικούς» χωρισμούς, 
γιατί ο έρωτας έχασε τη γοητεία του και το άλλο πρόσωπο απομυθοποιήθηκε. Η 
απογοήτευση όμως πονάει πιο πολύ όταν ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να βρίσκει το 
πρώην ταίρι του αναντικατάστατο και επιθυμητό. Και παρόλο που η απογοήτευση αυτή 
είναι συχνά αναμενόμενη στις εφηβικές σχέσεις, η πρόγνωση δεν πρέπει με κανέναν 
τρόπο να κάνει τους γονείς να «σαμποτάρουν» την πρώτη ερωτική σχέση των παιδιών 
τους σαν Κασσάνδρες. Ο έφηβος πρέπει να χαρεί αυτή την πρώτη ερωτική του σχέση και -
δυστυχώς- όταν έρθει η ώρα, θα πρέπει και να απογοητευθεί από αυτήν. Αν η ερωτική 
απογοήτευση «έρθει», τότε το παιδί θα την αντιμετωπίσει όπως και κάθε άλλη 
απογοήτευση της ζωής - με όπλο το κουράγιο του, τη βοήθεια των φίλων του και ίσως τη 
δική μας. 



 Επειδή, σε γενικές γραμμές, τα παιδιά 
έχουν την τάση να μιμούνται τις φίλες 
και τους φίλους τους, πρέπει να 
ξεκαθαριστεί ότι στα σημαντικά 
ζητήματα δεν πρέπει να λειτουργούν με 
τη γενική αρχή «θέλω να είμαι σαν τους 
άλλους». Πρώτον το παιδί δεν μπορεί να 
ξέρει την αλήθεια για τους άλλους και 
δεύτερον, το σεξ δεν ανήκει στην ίδια 
κατηγορία με το κούρεμα που θα 
προτιμήσει. Η πρώτη ερωτική επαφή 
είναι μια ιδιαίτερη προσωπική στιγμή 
που θα τη θυμούνται πάντα. Κατά 
συνέπεια ο χώρος, ο χρόνος και το 
πρόσωπο με το οποίο θα προχωρήσει 
ένας ή μία έφηβος στην ολοκλήρωση 
των σχέσεών του, πρέπει να είναι μια 
απόλυτα προσωπική επιλογή την οποία 
οι έφηβοι πρέπει εξαρχής να 
αντιμετωπίζουν σαν κάτι ουσιαστικό. 

 Καλό είναι να μιλήσετε στο παιδί σας για την ερωτική 
πράξη από την ηλικία των 10-11 ετών. Τα παιδιά πρέπει 
να ξέρουν ακριβώς τον μηχανισμό με τον οποίο μπορεί 
να μεταδοθεί μια ασθένεια ή να μείνει έγκυος ένα 
κορίτσι. Δώστε στο παιδί σας να καταλάβει με 
σαφήνεια τη φυσιολογία της ερωτικής πράξης. 
Εξηγήστε στο παιδί τις βασικές αρχές στη μετάδοση 
ασθενειών. Ενημερώστε το χωρίς να του προκαλέσετε 
αποστροφή ή φόβο για το σεξ. 



ΒΑΣΙΑ ΣΠΑΝΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΤΥΡΝΑΒΙΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΣΑΒΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 



      Πρότυπα είναι κάποια είδωλα κυρίως προσώπων που έχουν 
καταξιωθεί σε έναν τομέα και είναι είτε από το κοντινό 
περιβάλλον ενός ανθρώπου είτε από το καλλιτεχνικό στερέωμα. 
Όλοι οι άνθρωποι υποσυνείδητα ή όχι διαλέγουν πρότυπα και με 
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο άθελα ή μη προσπαθεί να τα 
μιμηθεί, να τα υπερβεί, να τα ακολουθήσει και να γίνει ακόμα 
καλύτερος από αυτά ενώ στο τέλος τα λατρεύει τα αγαπάει και 
τα υπερασπίζεται. 

 



 Τα πρότυπα που επιλέγει ο 
καθένας είναι σύμφωνα με την 
προσωπικότητα, το χαρακτήρα, 
τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις 
αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, 
τα μηνύματα που περνάει η 
οικογένεια και το κοντινό 
περιβάλλον αλλά κυρίως την 
κρίση του καθενός και τις 
γνώσεις και τα ερεθίσματα που 
έχει πάρει από μικρός. Πολλές 
φορές τα πρότυπα που έχει ο 
κάθε άνθρωπος, ένα ή 
περισσότερα, δεν τα διαλέγει ο 
ίδιος αλλά του τα περνάει η 
κοινωνία ολόκληρη με έμμεσο 
ή άμεσο τρόπο. 

  Η τηλεόραση, ο 
κινηματογράφος, το 
ραδιόφωνο, οι διαφημίσεις, οι 
εφημερίδες, τα περιοδικά και 
γενικά όλα τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης συμβάλλουν πολύ 
ενεργά και αποτελεσματικά στη 
προσπάθεια αυτή όλων των 
κοινωνιών να εμφυτέψουν 
κυρίως στους νεότερους 
ανθρώπους της κοινωνίας 
προκαθορισμένα και 
συγκεκριμένα από αυτούς 
πρότυπα. 

  
 



         Μόδα 
        Μόδα είναι η παροδική συνήθεια που 

για ορισμένο χρονικό διάστημα 
γενικεύεται σε μεγάλο φάσμα της 
κοινωνίας, σε ότι αφορά την 
ενδυμασία, την κόμμωση, τη μουσική, 
ο συρμός, ο νεωτερισμός. Ο 
χαρακτηρισμός «μοντέρνος» 
αποδίδεται τόσο σε αντικείμενα όσο 
και σε αντιλήψεις και το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει ότι η μόδα αποτελεί 
σημαντικό κεφάλαιο του σύγχρονου 
ανθρώπου και ειδικότερα του νέου. 
Μέσω επωνύμων προσώπων, όπως για 
παράδειγμα ηθοποιών και 
τραγουδιστών, ενισχύονται 
αμφισβητούμενα πρότυπα 
συμπεριφοράς, που αποδέκτες έχουν 
συνήθως τους νέους.  

         Η επίδραση της μόδας στο άτομο 
συγκεκριμένα μπορεί να έχει άσχημες 
συνέπειες. Ο καθένας προσπαθεί να 
βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο των 
προσταγών της μόδας για να μην 
θεωρηθεί οπισθοδρομικός, είτε 
συμφωνεί μ’ αυτές είτε όχι. Έτσι 
καταλήγουμε να ανήκουμε όλοι σε ένα 
ομοιόμορφο σύνολο ανθρώπων, στο 
οποίο δεν διαφέρει ο ένας από τον άλλο, 
έχουμε όλοι τα ίδια πρότυπα και 
κοινούς στόχους και οδηγούμαστε από 
τη βιομηχανοποιημένη μαζική 
κουλτούρα. 
 



     ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: 
     Η παρακολούθηση της τηλεόρασης αποτελεί μια 

πολύ σημαντική και καθημερινή δραστηριότητα των 
παιδιών και των εφήβων. Ένα πολύ ανησυχητικό 
δεδομένο είναι ότι τα παιδιά παίρνουν 
πληροφόρηση από την τηλεόραση που μπορεί να 
είναι ακατάλληλη ή λανθασμένη. Επίσης θέματα που 
πολύ συχνά αποτελούν στερεότυπα τηλεοπτικών 
προγραμμάτων περιλαμβάνουν τη βία, θέματα σεξ, 
κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικά. Πολλές φορές η 
τηλεόραση αποτελεί ένα μέσο καθοδήγησης για τον 
τρόπο ενδυμασίας των εφήβων επηρεασμένα απο 
μοντέλα και τραγουδιστές. 



 Είδωλα αντίθετα είναι διάσημα 
πρόσωπα, όπως καλλιτέχνες, 
ηθοποιοί, τραγουδιστές, 
αθλητές, μοντέλα κα. που 
γίνονται αντικείμενο 
θαυμασμού ή λατρείας από το 
νεανικό κυρίως κοινό σε σημείο 
μάλιστα μαζικής ψύχωσης ή 
και υστερίας. Πρόκειται δηλαδή 
για εφηβικά ή νεανικά 
ινδάλματα που παράγει η 
«βιομηχανία του θεάματος» και 
προωθεί με το κατάλληλο 
μάρκετιγκ το σύνολο των 
media για εμπορικούς λόγους. 

  Η προβολή τους ακολουθεί τις 
επιταγές της μόδας και τη 
λογική της μαζικής 
κατανάλωσης, γι’ αυτό 
χρειάζεται και η διαρκής 
ανανέωσή τους. Επομένως η 
δόξα τους και η αξία χρήσης 
τους είναι περιορισμένη γιατί 
¨το άστρο τους σβήνει γρήγορα¨ 
και οι θαυμαστές τους 
ωριμάζουν κάποτε, ενώ δε 
συμβαίνει το ίδιο με τα αληθινά 
πρότυπα στη ζωή, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικές και περισσότερο 
διαχρονικές αξίες.  
 



 Τα περισσότερα αρνητικά 
πρότυπα της εποχής μας 
απορρέουν από τον 
καταναλωτικό τρόπο ζωής ο 
οποίος επιφέρει την απαξίωση 
των ηθικών αρχών και των 
κοινωνικών  κανόνων. Η 
μίμησή τους είναι άλλοτε 
συνειδητή και εκφράζει την 
αντίδραση των νέων στην 
εποχή τους και άλλοτε προϊόν 
παρόρμησης και εκφράζει την 
αδιάφορη στάση τους γενικά 
στην κοινωνία.  

 Τα αρνητικά πρότυπα 
αποδομούν τους θεσμούς και 
τις αξίες της κοινωνίας, 
απειλούν τη συνοχή της, τη 
συνεργασία και αλληλεγγύη 
των μελών της ή καταλύουν την 
έννομη τάξη και ειρήνη. Έτσι 
πληθαίνουν τα φαινόμενα 
ανομίας, παραβατικότητας και 
ανεξέλεγκτης βίας από άτομα ή 
ομάδες, που δεν κατανοούν την 
ανάγκη να αποδεχτούν τα 
θεμιτά πρότυπα και τις 
συλλογικές αξίες που πρεσβεύει 
η κοινωνία της εποχής τους.  

  
 



      Τα αρνητικά πρότυπα επιδρούν στην ψυχοσύνθεση των 
ανθρώπων από μικρή ηλικία, όταν είναι ακόμη παιδιά ή έφηβοι, 
υποβάλλουν τη συμπεριφορά τους, ενώ σε μερικές μάλιστα 
περιπτώσεις διαμορφώνουν και τον χαρακτήρα τους. Οι νέοι 
υιοθετούν πιο εύκολα αυτά τα πρότυπα γιατί δεν έχουν την 
ωριμότητα να τα κρίνουν ορθολογικά, να τα αξιολογήσουν 
αρνητικά, ώστε να τα απορρίψουν, οπότε αρκούνται στην 
εύκολη πρόσληψη που είναι η μίμησή τους. Έτσι ασχολούνται 
υπερβολικά με την εμφάνισή τους, ακολουθούν γενικά τη μόδα 
με τις φίρμες εισαγωγής, μιμούνται διασημότητες  ή ανθρώπους 
του θεάματος, που προβάλλει το τηλεοπτικό star system, κυρίως 
από την ανάγκη να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους και να 
αποκτήσουν κάποια ταυτότητα.  



     Θέλουν να είναι αναγνωρίσιμοι και να θεωρούνται 
¨επιτυχημένοι¨, για αυτό επενδύουν περισσότερο 
στην εικόνα του εαυτού τους (φαίνεσθαι) και 
λιγότερο στην καλλιέργεια των αρετών τους (είναι). 
Όμως δεν μπορούν να ιεραρχήσουν και να 
ικανοποιήσουν όλες τις επιθυμίες τους, οπότε 
νιώθουν συχνά απογοήτευση και απαισιοδοξία. Το 
αποτέλεσμα είναι είτε να απομονώνονται κοινωνικά, 
να απέχουν από τα κοινά και να απαξιώνουν την 
πολιτική δημοκρατία, είτε να εκτονώνονται βίαια 
στο περιβάλλον τους (σχολικός εκφοβισμός, 
παραβατικότητα, χουλιγκανισμός κα).  
 



 Στο περιβάλλον της οικογένειας, πολλές κακές συνήθειες των γονέων ή ακόμα 
και οι ίδιοι γονείς γίνονται αρνητικά πρότυπα και ασκούν καταλυτική επίδραση 
στον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά των παιδιών. Τα παιδιά προσαρμόζονται 
εύκολα σ’ αυτό το ιδιαίτερο κλίμα και νιώθουν την ανάγκη να μιμηθούν τα 
γονεϊκά τους πρότυπα για να αποκτήσουν κάποια ταυτότητα. Παράλληλα 
η τηλεόραση κατηγορείται, και όχι άδικα, για τα καταναλωτικά - υλιστικά 
πρότυπα που προβάλλει με τις πολλές διαφημίσεις, τις τηλεπωλήσεις, αλλά και 
την υποκουλτούρα εκπομπών, όπως είναι τα reality shows, οι ¨σαπουνόπερες¨ 
κα.  



 Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην παρεχόμενη 
πληροφόρηση από πολλά μέσα, κυρίως έντυπα, είναι και 
η ιδεολογική προπαγάνδα, που εξυπηρετεί πολιτικούς 
στόχους κομμάτων και υποβιβάζει τη νοημοσύνη των 
ανθρώπων κάνοντάς τους άβουλα όντα ή φανατικούς 
οπαδούς.  

 Ακόμα η σύγχρονη τεχνολογία επικοινωνιών με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλλε στην απαξίωση 
πολλών αρετών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η αληθινή 
φιλία, η οικειότητα, η ανθρωπιά, η αγάπη, γιατί 
περιόρισε την εξωστρέφεια της κοινωνικής μας ζωής και 
τις επαφές μας με τους άλλους ανθρώπους σε μια 
διαδικτυακού τύπου επικοινωνία, όπου όλοι μπορούν να 
μιλούν με όλους αλλά μηχανικά και απρόσωπα.  

 



 Οι σύγχρονοι χρήστες του διαδικτύου εξοικειώνονται από πολύ μικρή 
ηλικία με ένα εικονικό περιβάλλον, οπότε βιώνουν πλαστά 
συναισθήματα σχέσεων, πριν να δουν και να κατανοήσουν τον αληθινό 
κόσμο που τους περιβάλλει. Έτσι η προσαρμογή τους στην κοινωνία και 
η αντίδραση τους γενικότερα στη ζωή διατηρεί την ομοιομορφία της 
μάζας και χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει μια ξεχωριστή 
ύπαρξη, όπως πρέπει να είναι ο κάθε λογικός και συναισθηματικός 
άνθρωπος.  
 



    ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
     Ένας είναι ο τρόπος να επιλέξουμε τα σωστά πρότυπα στη ζωή 

μας. Η κρίση του καθενός. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την 
ιδιαίτερη ικανότητα να κρίνει, να συγκρίνει, να αξιολογεί, τότε 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για ό,τι περνάει, για ό,τι κάνει και 
για ό,τι είναι τελικά. Ακόμα κι αν δε βρεθεί στο καλύτερο 
οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον, πρέπει να κάνει τις 
επιλογές του εκούσια, να νιώσει την ανάγκη να βελτιώσει τον 
εαυτό του και παράλληλα τους όρους της ζωής του. Πρότυπα 
υπάρχουν για όλους, αρκεί να έχουμε τη σύνεση να το 
καταλάβουμε και τη θέληση να τα μιμηθούμε. Πρότυπα 
υπάρχουν για όλους, αρκεί να έχουμε τη σύνεση να το 
καταλάβουμε και τη θέληση να τα μιμηθούμε.  

  



     ΣΧΟΛΕΙΟ 
     Ωστόσο τον κύριο ρόλο στη ζωή μας, απ’ όταν είμαστε 

παιδιά, τον έχει η οικογένεια και συμπληρωματικά 
το σχολείο. Ευθύνη λοιπόν τόσο των γονέων, όσο και 
των δασκάλων ή καθηγητών στο σχολείο δεν είναι να 
υποδεικνύουν κάθε φορά και κάποιο άλλο πρότυπο, 
αλλά να είναι πρότυπα οι ίδιοι, γιατί ο καλύτερος τρόπος 
για να διδάξεις και να διαπαιδαγωγήσεις σωστά τους 
νέους είναι το παράδειγμα δηλαδή το ηθικό πρότυπο 
που αντιπροσωπεύεις. Διαφορετικά ας αφήσουν τους 
νέους να κάνουν οι ίδιοι επιλογή προτύπων. Η 
ωριμότητα της σκέψης δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο 
των μεγάλων. 
 



 Η νεότητα είναι η περίοδος κατά 
την οποία διαμορφώνεται η 
προσωπικότητα και πλάθεται ο 
χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. 
Στην διαδικασία αυτή σημαντικό 
ρόλο έχουν τα πρότυπα ή τα 
είδωλα που επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την πορεία της ανάπτυξης 
του ατόμου. 
 

  Οι νέοι επειδή είναι αμφισβητίες 
και αντιδραστικοί στο κατεστημένο 
, εντυπωσιάζονται εύκολα από το 
διαφορετικό και το ασυνήθιστο , 
ταυτίζονται με αυτό και έτσι 
προσπαθούν να το μιμηθούν για να 
απελευθερωθούν από την 
ανωνυμία του πλήθους. 
Απογοητευμένοι από τους 
μεγάλους ψάχνουν για ερείσματα 
που ανταποκρίνονται στο δικό τους 
κόσμο του μέλλοντος. Άλλοι πάλι 
κινούμενοι από φιλοδοξία 
καταφεύγουν σε παλιά 
δοκιμασμένα πρότυπα , για να 
κερδίσουν γρήγορα την κοινωνική 
αποδοχή ή συμμετέχουν σε 
ομοϊδεατικές ομάδες. 



  Πάρα πολλοί άνθρωποι στη νεότητα θαυμάζουν και 
εντυπωσιάζονται από είδωλα που παρουσιάζουν τα Μ.Μ.Ε. 
Παρουσιάζονται ως φωτεινά πρότυπα στο γενικότερο τέλμα της 
εποχής και επηρεάζουν πολλούς εύπιστους  νέους. Οι τελευταίοι 
μόνοι στο πολύβουο πλήθος των σύγχρονων πόλεων 
εγκλωβισμένοι σε οικογένειες που δεν 
επικοινωνούν,επηρεάζονται από αυτά. Θέλουν να 
ικανοποιήσουν την έμφυτη ορμή τους για αναγνώριση των 
ικανοτήτων τους και επιλέγουν να μιμηθούν διάφορα ,όχι πάντα 
σωστά πρότυπα. 

  Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι είναι στη φύση της νεολαίας 
να αναζητά πρότυπα. Το ζητούμενο όμως είναι  η επιλογή των 
καταλληλότερων για την άρτια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νέων. 

  
 



ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΩΦΕΛΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

•Είναι ηθικά πρόσωπα του 
παρελθόντος. 
Έχουν ευδοκιμήσει μέσα στον 
κοινωνικό χώρο.  
•Έχουν την εκτίμηση και την 
αναγνώριση της κοινωνίας.  
•Διακρίνονται από ειλικρίνεια 
•Έχουν πρωτοστατήσει στις 
ιστορικές, κοινωνικές και 
επιστημονικές μεταβολές.  
•Μπορούν να οδηγήσουν τους 
νέους στην αυτογνωσία και 
τον αυτοέλεγχο. 
•Αφυπνίζουν τους νέους στην 
έμφυτη τάση της μίμησης. 



 Διαμορφώνουν το χαρακτήρα 
και αναπτύσσουν την 
προσωπικότητα των 
σημερινών νέων.  

 Προβάλλουν κοινωνικές αρετές 
για μίμηση.  

 Αποτελούν παραδείγματα 
αρετής για το νέο. 

 Γεννούν την εμπιστοσύνη και 
την ασφάλεια στους νέους.  

 Καλούν τον σύγχρονο να 
συνεργαστολυν με το 
μεγαλύτερο για την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων. 

 Παίζουν διδακτικό ρόλο 
 

 Φέρνουν μηνύματα του 
παρελθόντος, τα οποία είναι 
χρήσιμα για το παρόν και το 
μέλλον.  

 Κάνουν αισιόδοξο και 
δραστήριο το σύγχρονο νέο. 

 Γεμίζουν με ιδανικά και αξίες το 
σημερινό νέο. 

 Συνδέουν το νέο με το 
παρελθόν.  

 Αναπτύσσουν την εθνική 
συνείδηση των νέων. 

 Μαθαίνουν το νέο να εργάζεται, 
να συνεργάζεται και να 
αναπτύσσει πρωτοβουλίες. 

 Καλλιεργούν την έμφυτη 
κοινωνικότητα του νέου. 
 



 Τα χαρακτηριστικά των 
σημερινών ειδώλων είναι 
ποικίλα και συνήθως δεν είναι 
ποιοτικά. Αρχικά, είναι εμφανές 
το πρότυπο της οικονομικής 
ευχέρειας, το εύκολο κέρδος, 
αφού οι περισσότεροι νέοι 
σήμερα επιδιώκουν να 
αποκτήσουν με εύκολο τρόπο 
χρήματα και γι’ αυτό 
«κυνηγούν» μια δουλειά η 
οποία να καλύπτει κυρίως 
αυτήν την ανάγκη τους. Στη 
συνέχεια, ένα από τα 
δημοφιλή πρότυπα σήμερα 
είναι η αναγνωρισιμότητα. 
Αυτή η με όποιο κόστος 
περίπτωση ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό στην σημερινή εποχή 
από την στιγμή που ένα 
μέρος των νέων θέλουν να 
γίνουν δημοφιλείς.  

 Επίσης ένα πρότυπο που παρουσιάζουν 
κυρίως τα ΜΜΕ είναι η εξωτερική 
εμφάνιση. Παρατηρούμε στις μέρες μας 
ότι και τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια 
αποδέχονται μοντέλα ομορφιάς που 
τους επιβάλλονται μέσω συνεχούς 
προβολής. 
 
 



 Τα πρότυπα επιδρούν στους νέους 
όχι μόνο θετικά αλλά και αρνητικά. 
Οι αρνητικές επιδράσεις που τους 
ασκούν είναι ότι τους προωθούν 
στον καταναλωτισμό και στην 
απόκτηση υλικών αγαθών. Επίσης 
τους περιορίζουν την κριτική 
σκέψη και τον προσωπικό τρόπο 
έκφρασης. Στη συνέχεια 
καλλιεργείται το αίσθημα του 
ατομικισμού.  
 

 Επιβραβεύεται το ψεύδος, η 
υποκρισία, η ανεντιμότητα εφόσον 
τα ΜΜΕ προβάλλουν και 
καλλιεργούν ιδιαίτερα τον 
μιμητισμό, περιορίζοντας τις 
ελεύθερες επιλογές τους 
αυξάνοντας το άγχος και την 
αγωνία στους νέους, προκειμένου 
να εναρμονιστούν οι τελευταίοι με 
τα προβαλλόμενα πρότυπα. Ένα 
αρνητικό ακόμα αποτέλεσμα είναι 
η κρίση των κοινωνικών θεσμών 
που δημιουργεί σύγχυση στην 
κοινωνία. Διευρύνεται το χάσμα 
των γενεών όταν τα πρότυπα των 
νέων είναι παντελώς αντίθετα από 
των μεγαλυτέρων. Τέλος 
χειραγωγούνται έτσι οι νέοι εύκολα 
από επιτήδειους δημαγωγούς κάθε 
χώρου. 





Επίλογος 
Η σωστή ενημέρωση συμβάλλει  στο να έχει ο 
έφηβος τη δυνατότητα να λάβει όλα τα 
απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις που είναι 
χρήσιμες για την ενήλικη ζωή και να υιοθετήσει 
υγιείς και ασφαλείς συμπεριφορές και στάσεις 
ζωής.  

Γνώση σημαίνει βεβαιότητα και βεβαιότητα 
χρειάζεται κάθε νέος άνθρωπος όταν αρχίζει τον 
αγώνα του με τον κόσμο των ενηλίκων. 



 http://papatsiros.blogspot.gr/2015/04/blog-
post_27.html 

 http://ekthesi.tumblr.com/protypa 
 https://efhbeia.wikispaces.com/%CE%A0%C

F%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%C
E%B1+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B5
%CF%86%CE%AE%CE%B2%CF%89%CE%B
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