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Αγαπητοί Γονείς, 

Θυμάστε τη δική σας εκπαίδευση –αν λάβατε καθόλου– πά-
νω σε θέματα της εφηβείας; Για πολλούς από εμάς ήταν σύντο-
μη, αμήχανη και διαχωρισμένη ανάλογα με το φύλο. Τα παιδιά 
μας αξίζουν κάτι καλύτερο, και αυτός είναι ο λόγος που γράψα-
με το Ένα βιβλίο για εσένα: Οδηγός εφηβείας. Είναι ένα βιβλίο ει-
λικρινές, χωρίς κείμενα που προκαλούν ντροπή και αμηχανία, 
και αναφέρεται σε ΚΑΘΕ σώμα. 

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ηγηθήκαμε εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για την εφηβεία σε όλη τη χώρα για χιλιάδες παιδιά 
και, ως γιατροί, έχουμε συγκεντρώσει αμέτρητες εμπειρίες από 
νέους ανθρώπους προκειμένου να εμπλουτίσουν αυτό το βιβλίο 
και να σας στηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Σε αυτό το βιβλίο παρέχουμε ιατρικώς τεκμηριωμένη πληρο-
φόρηση, κατάλληλη για την ηλικία των αναγνωστών, σχετικά με 
το πώς επιδρά η εφηβεία σε ΚΑΘΕ σώμα. Παρουσιάζουμε σύ-
ντομες ιστορίες από συνηθισμένα παιδιά για να ομαλοποιήσου-
με συνηθισμένες προκλήσεις. Εξηγούμε τις σωματικές και συναι-
σθηματικές αλλαγές στην εφηβεία με γλώσσα προσιτή στα παι-
διά. Όλοι θα μάθουν για τις στύσεις και το σπέρμα. Όλοι θα μά-
θουν για τις περιόδους. Όλοι θα λάβουν συμβουλές υγιεινής. Και 
επίσης εξηγούμε την εφηβεία σε παιδιά με διαφορετική έκφραση 
φύλου, επειδή ακόμα κι αν δεν έχετε προσωπική εμπειρία της δια-
φορετικότητας στην έκφραση φύλου στη δική σας οικογένεια, το 
παιδί σας είναι σίγουρο ότι θα έχει έναν φίλο ή συμμαθητή που 
εμφανίζει διαφορετικότητα ως προς την έκφραση φύλου. 

Πώς μπορεί αυτό το βιβλίο να βοηθήσει το παιδί σας;
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  Το παιδί σας θα αποκτήσει εμπιστοσύνη και θα νιώθει 
λιγότερη νευρικότητα ως προς το τι συμβαίνει στο σώμα 
του ή για το τι πρόκειται να συμβεί. Οι σύντομες ιστορίες 
που παρουσιάζουμε εξομαλύνουν συνηθισμένες προκλή-
σεις, κι εμείς απαντούμε στις ερωτήσεις του παιδιού σας 
με απλό και ιατρικώς ακριβή τρόπο. Πάνω από όλα, το 
παιδί σας θα μάθει ότι οι δικές του εμπειρίες και τα συ-
ναισθήματα που νιώθει είναι φυσιολογικά!

  Κάθε παιδί έχει την περιέργεια και επιθυμεί πολύ να μάθει 
πώς λειτουργεί και μεγαλώνει το σώμα. Εμείς εξηγούμε τις 
σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές που φέρνει η εφη-
βεία, με γλώσσα κατάλληλη για τα παιδιά. Αυτό σημαίνει 
ότι τα αγόρια, τα κορίτσια και τα παιδιά που εμφανίζουν 
διαφορετική έκφραση φύλου μπορούν να κατανοήσουν το 
ένα το άλλο καλύτερα. Αυτή η κατανόηση τα βοηθάει να 
αναπτύξουν σεβασμό για τους άλλους, και αυτό δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις ενός καλύτερου κόσμου για όλους. 

  Όταν τα παιδιά κατανοούν αυτό που βιώνουν οι συνο-
μήλικοί τους, τότε μεγαλώνοντας αποκτούν περισσότε-
ρη ενσυναίσθηση και γίνονται πιο υποστηρικτικά. Ως γο-
νείς, όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν με αυ-
τόν τον τρόπο και αυτός είναι ο λόγος που το βιβλίο εί-
ναι τόσο συμπεριληπτικό. 

Ελπίζουμε ότι είστε πρόθυμοι να βοηθήσετε τα παιδιά σας 
να προετοιμαστούν για το δικό τους ταξίδι στην εφηβεία και να 
καταλάβουν ότι η αναπτυξιακή φάση της εφηβείας συμβαίνει 
σε ΚΑΘΕ σώμα. 

Με ευγνωμοσύνη και υποστήριξη για όλα τα παιδιά,

Μελίσα Χολμς, γιατρός
Τρις Χάτσινσον, γιατρός
Κάθριν Λόου, γιατρός
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Το Ένα βιβλίο για εσένα: Οδηγός εφηβείας δεν είναι απλώς ένα 
βιβλίο γεμάτο πληροφορίες. Κάθε κεφάλαιό του περιέχει επί-

σης και ιστορίες, όπου μέσα από αυτές θα γνωρίσετε μια παρέα 
παιδιών που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και βρίσκονται στην ηλι-
κία που είναι τα παιδιά συνήθως όταν μπαίνουν στην εφηβεία. 
Υπάρχουν 6 κεντρικοί χαρακτήρες και πολλοί άλλοι δευτερεύο-
ντες που εμφανίζονται επίσης στις αφηγήσεις αυτές. Ίσως να δεις 
και ομοιότητες σ’ εσένα και τους φίλους σου ενώ θα διαβάζεις για 
τις διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με 
τον οποίο τις διαχειρίζονται, καθώς οι ήρωές μας μαθαίνουν για 
τον εαυτό τους και τους άλλους. 

Να μερικές πληροφορίες για τους κεντρικούς χαρακτήρες.

Η Μαρία έχει κοντά μαλλιά 
και είναι αθλητικός τύπος. 
Δεν της αρέσουν τα κο-
σμήματα και το μέικ απ. 
Λατρεύει να συμμετέχει 
σε αγώνες με τηλεκατευθυ-
νόμενα αυτο κινητάκια! Στο σχολείο 
ζορίζεται με το διάβασμα, όμως είναι κα-
ταπληκτική στα μαθηματικά και αγαπάει 
να ζωγραφίζει. Θέλει να γίνει αρχιτέκτο-
νας και αθλήτρια. 

Γεια, είμαι η Μαρία! 
Θέλω να γίνω διάσημη 
ποδοσφαιρίστρια.
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Ο Τζακ ακούει όλα τα είδη μου-
σικής. Παίζει κιθάρα, θέλει 
να μάθει επίσης πιάνο και 
ντραμς. Ονειρεύεται κάπο-
τε να αποκτήσει τη δική 
του μπάντα! Η μαμά του είναι 
η μεγαλύτερη φαν του μπέιζμπολ 
και του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια 
μαζί της μασουλώντας ποπκόρν. 

Οι αγαπημένες δραστηριότητες της Νί-
νας είναι το τραγούδι, ο χορός και το να 
συνθέτει μουσική. Της αρέσει να πηγαίνει 

στην παραλία με την οικογένειά της 
και να κολυμπάει όλη τη μέρα. Θέλει 
να μάθει να κάνει σέρφινγκ! Η Νίνα 
είναι περήφανη που είναι διεμφυλι-
κή, όμως θέλει να μοιραστεί αυτή την 
πληροφορία με τους φίλους της μόνο 

όταν θα νιώσει έτοιμη. 

Ο Λεσόν είναι ένα αγόρι που 
λατρεύει να φοράει τα μοβ 
κολλητά τζιν του. Τον τρο-
μάζουν οι αράχνες και εί-
ναι φουλ ερωτευμένος με 
τη Στέφανι. Θέλει να γί-
νει ηθοποιός και να πάει σε μια 
καλοκαιρινή κατασκήνωση για ηθοποιούς, 
όμως τον πιάνει νοσταλγία όποτε είναι μακριά 
από την οικογένειά του.

Γεια, με λένε Τζακ! Παίζω 
κιθάρα στην μπάντα 
του σχολείου.

Γεια! Είμαι η Νίνα. Παίζω 
ντραμς και αγαπώ 
το μιούζικαλ!

Είμαι ο Λεσόν! Μου αρέσουν 
τα παιχνίδια στην πισίνα, 
ονειρεύομαι να γίνω ηθοποιός.
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Ο Πέτρος όχι μόνο αγαπάει το κόσπλεϊ 
(δηλαδή να ντύνεται όπως οι αγαπη-
μένοι του χαρακτήρες από ταινίες 
και κόμικς) αλλά επίσης αγαπάει 
τις μηχανές μοτοκρός. Η καλύτερη 
φίλη του είναι η Τζάσμιν, και μαζί 
παίζουν μπάσκετ και ποδοσφαιρά-
κι. Στον Πέτρο αρέσει πολύ να κά-
νει παρέα με τον Ντέιβιντ, τον με-
γαλύτερο αδελφό του.

Η Στέφανι αγαπάει τα δαντελω-
τά και εξεζητημένα ρούχα. Είναι 
αρχηγός στην ομάδα ρομποτικής 
του σχολείου της. Γράφει κώδι-
κα από τότε που ήταν πέντε χρόνων 
και αγαπάει τους υπολογιστές σχεδόν τόσο 
όσο και το γκλίτερ. Η μεγάλη της αδυναμία είναι το 
κουταβάκι της, ο Τσαμπ! Η μεγαλύτερη αδελφή της 
έχει σύνδρομο Ντάουν. Η Στέφανι πάντα πάει στη 
μεγαλύτερη αδελφή της, όταν χρειάζεται συμβου-
λές. Διασκεδάζουν δοκιμάζοντας ρούχα και μακιγιάζ. 

Να μερικοί από τους άλλους χαρακτήρες που θα συναντήσεις!
              

Είμαι ο Πέτρος! ∆ιαβάζω 
πολλά κόμικς και μου αρέσουν 
τα επιτραπέζια.

Είμαι η Στέφανι! Μου αρέσει 
ο χορός και οι υπολογιστές. 
Α, και το κουταβάκι μου, 
ο Τσαμπ!

Άλκης
Νάνσι

Τζάσμιν Φοίβη Κουίν Αντώνης
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Στο γυμναστήριο προετοιμάζονται για μια σημαντική επίσκεψη 
και επικρατεί φασαρία. Οι μαθητές του γυμνασίου γεμίζουν τις 

σειρές με τα άδεια καθίσματα, τη μία μετά την άλλη. Σήμερα είναι 
η Μέρα του Προσκεκλημένου Ομιλητή, που λαμβάνει χώρα κάθε 
χρόνο την πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Όλοι περιμένουν με εν-
θουσιασμό να δουν ποιος θα είναι ο μυστηριώδης ομιλητής. Πέρ-
σι, ήρθε και μίλησε για τη συγγραφή ο συγγραφέας μιας σειράς βι-
βλίων περιπέτειας. Την προηγούμενη χρονιά, ένας ζωολόγος εξή-
γησε ότι η δουλειά του είναι να μελετάει και να φροντίζει τα ζώα. 
Είχε μάλιστα μαζί του κι ένα αληθινό φίδι όπου κάποια από τα παι-
διά το κράτησαν στα χέρια τους!
Ο Πέτρος θυμάται τι είχε πει ο μεγάλος του αδελφός, ο Ντέι-

βιντ, περιγράφοντας τη δική του αγαπημένη Μέρα Προσκεκλημέ-
νου Ομιλητή: μια διάσημη μπάντα έρχεται για μια συναυλία μετά 
τις ομιλίες, και δεν είναι άλλη από τον Ντέιβιντ με τους φίλους του 
που μετά δίνουν συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
Η Μαρία και η Στέφανι κάθονται δίπλα δίπλα στην πρώτη σει-

ρά. Άκουσαν μια φήμη ότι ο καλεσμένος ομιλητής είναι κάποιος 
διάσημος αθλητής, και η Μαρία θέλει να βρίσκεται κοντά, σε πε-
ρίπτωση που ο ομιλητής είναι κάποιος από τους αγαπημένους της 
ποδοσφαιριστές. 

«Ησυχία, παρακαλώ!» λέει ο διευθυντής του σχολείου από τη σκη-
νή, χτυπώντας ελαφρά το μικρόφωνο με το δάχτυλο. Σιγά σιγά επι-
κρατεί ηρεμία στο γυμναστήριο και ακόμα και το ενθουσιώδες κου-
βεντολόι των μαθητών αρχίζει να καταλαγιάζει. «Είναι τιμή μου να 
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παρουσιάσω την Προσκεκλημένη Ομιλήτρια αυτής της χρονιάς. Νομί-
ζω ότι θα είναι η καλύτερη ομιλήτρια που έχει έρθει μέχρι στιγμής!»
Οι μαθητές ξεσπούν σε χειροκροτήματα. 
«Να δεις που θα είναι ο πρωθυπουργός» ψιθυρίζει ο Τζακ στον 

φίλο του Λεσόν.
«Έχω την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός έχει πιο σπουδαία 

πράγματα να κάνει» του απαντάει ο Λεσόν σιγανά.
«Τότε θα είναι τουλάχιστον από το υπουργείο Παιδείας» μουρ-

μουρίζει ο Τζακ.
Ο διευθυντής ξεροβήχει και η αίθουσα ησυχάζει και πάλι. «Σας 

παρακαλώ να καλωσορίσετε θερμά τη δρα Κάτια Θεοχάρη, που βρί-
σκεται σήμερα εδώ για να σας μιλήσει για το σημαντικό, συναρπα-
στικό, παγκόσμιο θέμα της… εφηβείας!»
Στην αίθουσα επικρατεί απόλυτη σιγή. Έπειτα ακούγεται ένα 

αμήχανο, σκόρπιο χειροκρότημα, καθώς μια γυναίκα ανεβαίνει στη 
σκηνή.
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«Εφηβεία!;» αναφωνεί η Νίνα. Νόμιζε ότι η Μέρα του Προσκε-
κλημένου Ομιλητή θα ήταν κάτι διασκεδαστικό. Γύρω της όλοι οι 
φίλοι της συμμερίζονται τη δυσπιστία της.

«Ναι!» φωνάζει η Στέφανι και αρπάζει το χέρι της Μαρίας με 
ενθουσιασμό. «Αυτό είναι πολύ καλύτερο από έναν αθλητή!»

«Είναι;» ρωτάει η Μαρία.
«Ναι!» η Στέφανι σφίγγει το χέρι της Μαρίας. «Θα γίνουμε ενή-

λικες!»
«Αυτή τη στιγμή;» δυσανασχετεί η Μαρία.
Από την άλλη μεριά του γυμναστηρίου, ο Λεσόν κοιτάζει τον Τζακ. 
«Ξέρεις, βασικά είμαι λίγο περίεργος για όλο αυτό» λέει. «Θέ-

λω να μάθω περισσότερα για αυτή την περίοδο».
«Εγώ τα ξέρω ήδη όλα αυτά» απαντάει ψιθυρίζοντας ο Τζακ.
« Ίσως να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα» λέει ο Λεσόν, «αλλά δεν 

τα ξέρεις».
Μακάρι να είχα κάνει τον άρρωστο, σκέφτεται ο Πέτρος, ξέρο-

ντας ότι και πολλά άλλα παιδιά μάλλον έχουν την ίδια ιδέα με αυτόν.
Η δρ Θεοχάρη ανεβαίνει στη σκηνή και περιμένει να σταματή-

σουν οι ψίθυροι.
«Καλημέρα σε όλους» χαιρετάει, και η φωνή της ακούγεται μέ-

σα από το μικρόφωνο. «Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ για 
να σας μιλήσω για την εφηβεία». 
Κοιτάζει το κοινό χαμογελαστή. «Όλοι περνούν από το στάδιο της 

εφηβείας. Είναι φυσιολογικό να νιώθετε λίγο αμήχανα και νευρικά. 
Επίσης όμως είναι φυσιολογικό να είστε και ενθουσιασμένοι! Όλοι 
σας μεγαλώνετε και αυτό σημαίνει καινούριες αλλαγές και επιλογές». 
Κάποιος από το βάθος της αίθουσας σηκώνει το χέρι του.
«Ναι;» ρωτάει η δρ Θεοχάρη και δείχνει προς την άλλη μεριά 

του γυμναστηρίου. «Υπάρχει κάποια ερώτηση;» 
Σε όλο το γυμναστήριο τα παιδιά γυρίζουν το κεφάλι, όμως κά-

νεις δεν μπορεί να δει σε ποιον μιλάει. 
«Χμ» λέει η φωνή, «τι είναι η εφηβεία;» 
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Μεγαλώνεις; Αλήθεια; Μήπως ένας μεγάλος σου έδωσε αυτό 
το βιβλίο; Το κοίταξες δυσανασχετώντας ή ίσως και να γέλα-
σες λιγάκι; Όποια κι αν είναι η αντίδρασή σου, είναι φυσιολο-
γική γιατί αυτό το βιβλίο θα σου δώσει πολλές πληροφορίες με 
τις οποίες μπορεί να νιώσεις αμήχανα. Επίσης μπορεί να είναι 
λίγο αστείες, όμως είναι πραγματικά σημαντικές. Έχουν να κά-
νουν με την εφηβεία, αυτή την περίοδο στη ζωή σου που το σώ-
μα αρχίζει να αλλάζει για να δείχνει πιο μεγάλο.

Εφηβεία, τι ακριβώς σημαίνει όμως; Θα σας πω ότι η λέξη 
αυτή εμπεριέχει το όνομα Ήβη, που στην ελληνική μυθολογία 
ήταν η θεά της νεότητας και της ζωντάνιας. Είναι σύνθετη λέξη 
και προέρχεται από το πρόθεμα επί- και τη λέξη ήβη, που προσ-
διορίζει το στάδιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενηλι-
κίωση. Επίσης ως «ήβη» χαρακτηρίζεται και η ανάπτυξη τριχών 
σε ιδιαίτερα σημεία του σώματος. Αυτή η εξήγηση, όμως, σας 
είναι αρκετή;

Για να το πούμε απλά, η εφηβεία είναι η περίοδος που το σώ-
μα σου αλλάζει και αρχίζει να θυμίζει λιγότερο παιδικό σώμα και 
περισσότερο σώμα μεγάλου ανθρώπου. Για τους περισσότερους, 
το στάδιο της εφηβείας διαρκεί περίπου 5 χρόνια. Απαιτείται 
πολύς χρόνος για να δημιουργηθεί ένα αριστούργημα!

Τα περισσότερα κορίτσια, όπως και παιδιά σαν τον Πέτρο, 
αρχίζουν την εφηβεία ανάμεσα στην ηλικία των 8 και των 13 
ετών. Τα περισσότερα αγόρια, όπως και παιδιά σαν τη Νίνα, 
μπαίνουν στην εφηβεία ανάμεσα στα 9 και τα 14. Πολλές από 
τις αλλαγές είναι ίδιες για ΚΑΘΕ σώμα (όπως ότι τα παιδιά ψη-
λώνουν και τα σώματά τους έχουν καινούριες οσμές), όμως κά-
ποιες από τις αλλαγές είναι διαφορετικές ανάλογα με τα μέ-
ρη του σώματός σου (όμως στοιχηματίζουμε ότι αυτό το ξέρεις 
ήδη). Για αυτό, μην ξεχνάς ότι κάποιες φορές μπορεί να φαίνε-
ται σαν να είσαι το μόνο παιδί που αντιμετωπίζει αυτές τις αλ-
λαγές, όμως ΚΑΘΕ σώμα περνάει από το στάδιο της εφηβείας. 
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ΓΙΑΤΙ ΕΦΗΒΕΙΑ;ΓΙΑΤΙ ΕΦΗΒΕΙΑ;

Είναι γνωστό σε όλους ότι το σώμα σου πρέπει να περάσει μέ-
σα από αυτές τις αλλαγές έτσι ώστε μια μέρα να σε βοηθήσει να 
κάνεις ένα παιδάκι, αν το θελήσεις. Έτσι συνεχίζει να διαιωνί-
ζεται το ανθρώπινο είδος. Το πέρασμα μέσα από την εφηβεία 
είναι επίσης μέρος της ενηλικίωσης, για να είναι το σώμα ικανό 
να κάνει τα σημαντικά πράγματα που κάνουν οι ενήλικες, και για 
να μεγαλώσει και ωριμάσει στην καλύτερη δυνατή εκδοχή. Αυτές 
οι αλλαγές σημαίνουν ότι το σώμα σου θα μεγαλώσει κι άλλο και 
ότι τα γεννητικά σου όργανα θα αλλάξουν ριζικά. 

ΚΑΘΕ σώμα περνάει μέσα από το στάδιο της εφηβείας, όμως 
δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ευκαιρία να μάθουν πώς και για-
τί συμβαίνει αυτό. Ως γιατροί, γράψαμε αυτό το βιβλίο επειδή ξέ-
ρουμε ότι τα παιδιά έχουν μια φυσική περιέργεια, όχι μόνο για τα 
δικά τους σώματα, αλλά και για τα σώματα των φίλων τους. Γνω-
ρίζουμε επίσης πως όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στο δικό σου 
σώμα, ανησυχείς λιγότερο για αυτό και το φροντίζεις καλύτερα. 
Οπότε είτε μαθαίνεις για το δικό σου σώμα, είτε για άλλα σώμα-
τα που είναι διαφορετικά από το δικό σου, είναι φυσιολογικό να 
έχεις περιέργεια, και είναι πολύ ωραίο να καταλαβαίνεις ότι η εφη-
βεία είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο που συμβαίνει σε ΚΑΘΕ σώμα.

Το να μαθαίνεις για όλα αυτά ίσως να σε κάνει να νιώσεις εν-
θουσιασμό, ενδιαφέρον, ντροπή ή απλώς αμηχανία. Όμως ό,τι 
κι αν νιώθεις είναι φυσιολογικό. Συνέχισε να διαβάζεις το βι-
βλίο. Όσα περισσότερα μαθαίνεις τόσο πιο άνετα θα νιώθεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ;ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ;

Στην πραγματικότητα η εφηβεία ξεκινάει από τον εγκέφαλο, 
κι έτσι δεν μπορείς να δεις ή να αισθανθείς την έναρξή της. 
Όλα αρχίζουν όταν ο εγκέφαλος εκκρίνει αυτές τις ουσίες που 
ονομάζονται ορμόνες.
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Σου το έδωσε αυτό το βιβλίο κάποιος ενήλικος; Μήπως δυσανασχέτησες ή 
γέλασες λιγάκι; Όποια αντίδραση κι ανείχες είναι φυσιολογική, επειδή το βι-
βλίο αυτό θα σου δώσει πολλές πληροφορίες που μπορεί να σου προκαλέσουν 
αμηχανία. Ίσως το βρεις και λίγο αστείο. Το σίγουρο είναι πως είναι πολύ ση-
μαντικό. Έχει να κάνει με την εφηβεία –αυτή την περίοδο στη ζωή σου που 
το σώμα σου αρχίζει να αλλάζει και να μοιάζει όλο και περισσότερο με σώμα 
ενήλικα. 

Κάποιες φορές ίσως νιώθεις ότι είσαι το μοναδικό άτομο που αντιμετωπίζει 
αυτές τις αλλαγές στο σώμα του, όμως ΚΑΘΕ σώμα περνάει από το στάδιο 
της εφηβείας. Όταν θα καταλάβεις τι συμβαίνει στο σώμα σου, τότε θα ανη-
συχείς λιγότερο και θα φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. 

Είναι φυσιολογικό να έχεις περιέργεια, και είναι υπέροχο το να κατανοείς ότι η 
εφηβεία συμβαίνει σε ΚΑΘΕ σώμα. Όλη αυτή η γνώση μπορεί να σε κάνει να 
νιώσεις ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, ντροπή ή και απλή αμηχανία. Συνέχισε να 
διαβάζεις. Όσα περισσότερα μαθαίνεις, τόσο πιο άνετα θα νιώθεις. 

Αν βρίσκεσαι στην εφηβεία, 
αυτός ο οδηγός είναι για σένα.
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