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Γιούλη Μιγγείρου: Αγάπη άνευ όρων αλλά εντός ορίων

Της Μαρίας Παπανικολάου

«Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!»,
βροντοφωνάζει σαν ένα παιδί μέσα
από το βιβλίο της η κυρία Γιούλη
Μιγγείρου. Η διακεκριμένη ψυχο-
λόγος μέσα από το συγκεκριμένο
έργο της αλλά και όλα της τα βιβλία
απλά «προτείνω ιδέες, οι οποίες
μπορούν να εξελιχθούν, να αναδια-
μορφωθούν από τους ίδιους τους
γονείς, προσαρμόζοντάς τις πάντα
στις αρχές και στις αξίες, που επι-
θυμούν για την δική τους οικογένεια
κι έχουν ‘προσυμφωνηθεί’ με τον
σύντροφό τους». Ετσι απλά. Δεν κά-
νει μαθήματα, δεν δείχνει την εικόνα
της, δεν κάνει ...διατριβή και φυσικά
όχι ...φιγούρα για να αυξήσει την
πελατεία της, αλλά στέλνει μηνύματα
και ιδέες στους γονείς να δουν πραγ-
ματικά τα παιδιά τους, να προσέξουν
τα παιδιά τους, να ζήσουν με τα
παιδιά αλλά και τα παιδιά τους και
όλα όσα πρέπει να κάνουν οι γονείς
για να χαρούν τα παιδιά τους αλλά
κι εκείνα τους γονείς τους. Αλλωστε
δεν είναι τυχαίο που η κ. Μιγγείρου
τονίζει με έμφαση «από την στιγμή
που γεννιούνται τα παιδιά, οι γονείς
διακατέχονται από φόβους. Φόβο
μήπως το παιδί τους χτυπήσει, φόβο
μην πληγωθεί και οι φόβοι δεν τε-
λειώνουν, γιατί όλοι οι γονείς επι-
θυμούν το καλύτερο για το παιδί
τους. Σε μία γυάλα δεν μπορούν να
τα κλείσουν, γιατί, τότε, θα τους
στερήσουν το δικαίωμα που τους
δόθηκε τόσο απλόχερα: ΝΑ ΖΗ-
ΣΟΥΝ! Να κλάψουν, να γελάσουν,
να στενοχωρηθούν, να πληγωθούν».
Και τι προτείνει, γιατί είπαμε ότι
μέσα από τα βιβλία της προτείνει
και ουσιαστικά μας ανοίγει τα μάτια
και μας ...τεντώνει τα αυτιά να
δούμε και να ακούσουμε τις ανάγκες,
τα «θέλω» και -κυρίως- τα «μ’ αρέσει»
των παιδιών μας: «απλά βρίσκονται
κοντά τους, διακριτικά, εύχονται το
καλύτερο για τα παιδιά τους, βά-
ζοντας τις ρίζες για να ‘ανοίξουν’ τα
δικά τους φτερά και να απογειωθούν,
γνωρίζοντας τον κόσμο!».

Με λίγα λόγια και για να είμαστε
μέσα στο πνεύμα της ψυχολόγου
και συγγραφέα κυρίας Γιούλη Μιγ-
γείρου το μυστικό γιατρικό ή μάλλον
«θεραπευτικό μέσο» όπως το ονο-
μάζει είναι η αγάπη. Οταν αγαπάς
θα κάνεις υπομονή, θα έχεις ψυ-
χραιμία, θα είσαι ...εκεί, θα έχεις
συναισθήματα και εν κατακλείδι
«από αγάπη κανείς δεν πέθανε ούτε
έπαθε κάτι!», όπως τονίζει κ. Μιγ-
γείρου σε μία από τις πολλές ατάκες
της που θα πρέπει να είναι κάτι
σαν «βιβλίο ανατροφής παιδιών»
για τους γονείς. Ομως, λόγω εμπει-
ρίας γνωρίζει άριστα πως οι γονείς

και ιδιαίτερα οι Ελληνες γονείς είναι
των... άκρων και γίνονται υπερπρο-
στατευτικοί, υπερευαίσθητοι και ου-
σιαστικά «πνίγουν» τα παιδιά τους
υπό το φόβο μην πει κάποιος ότι
δεν ήταν καλοί γονείς. Γι αυτό η Γι-
ούλη Μιγγείρου στέλνει το δικό της
μήνυμα, το δικό της μότο σε όλους
τους γονείς «αγάπη άνευ όρων αλλά
εντός ορίων».

«Περιοδικό»: Η Ψυχολογία
ήταν κάτι που θέλατε να ασχο-
ληθείτε από παιδί ή σας... προ-
έκυψε στο πορεία; Και αν ναι
από κάποιο γεγονός ή από κά-
ποιον άνθρωπο του χώρου;

Γιούλη Μιγγείρου: «H Ψυχο-
λογία ήταν ένας τομέας που πρω-
τογνώρισα στα εφηβικά μου χρόνια.
Από εκείνη τη στιγμή με συνεπήρε
και συνέχεια διάβαζα όλο και πε-
ρισσότερο, με αποτέλεσμα να ξεκι-
νήσω σπουδές, γιατί αισθάνθηκα

ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα απο-
κτούσα ευρεία κι εμπεριστατωμένη
άποψη σχετικά με τον συγκεκριμένο
τομέα». 

«Περιοδικό»: Εχετε πάρει με-
ταπτυχιακό στην συμβουλευτική
Ψυχολογία. Ποια η διαφορά με
την απλή Ψυχολογία;

Γιούλη Μιγγείρου: «Το πτυχίο
της Ψυχολογίας προσφέρει απλά
γενικευμένες γνώσεις σε σχέση με
όλους τους κλάδους της, για παρά-
δειγμα γνωστική ψυχολογία, παι-
δοψυχολογία, νευροψυχολογία και
πολλούς άλλους. Το μεταπτυχιακό
προσφέρει την εξειδικευμένη γνώση
σε έναν από αυτούς τους κλάδους.
Η συμβουλευτική ψυχολογία απο-
τελεί έναν από αυτούς».

«Περιοδικό»: Οι πελάτες σας
δέχονται τις συμβουλές σας ή τις
βλέπουν με κάποια δυσπιστία;

Και αν γίνεται το δεύτερο πως
αντιδράτε, πως τους περνάτε τα
μηνύματά σας;

Γιούλη Μιγγείρου: «Ενας ψυ-
χολόγος με εξειδίκευση στην συμ-
βουλευτική ψυχολογία αποφεύγει
να δίνει συμβουλές, γιατί ο καθένας
αποτελεί αυτόνομο κι ανεξάρτητο
άτομο με τα δικά του προσωπικά
βιώματα και συναισθήματα, κάνο-
ντας και τις δικές του επεξεργασίες.
Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος προ-
σπαθεί μέσω διαφόρων τεχνικών
και μεθόδων να προσφέρει στον θε-
ραπευόμενο το γόνιμο έδαφος για
περαιτέρω διερεύνηση κι ανακάλυψη
του εσωτερικού του κόσμου».

«Περιοδικό»: Πότε κάποιος γο-
νέας πρέπει να αρχίσει να πηγαί-
νει σε ψυχολόγο;

Γιούλη Μιγγείρου: «Ενας γονιός
μπορεί να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο
όταν νιώσει ότι δεν μπορεί να δια-

χειριστεί τις ανάγκες που προκύ-
πτουν μέσα από τους πολλαπλούς
ρόλους της καθημερινότητας, τους
οποίους έχει επωμιστεί. Κι επειδή
τα παιδιά και οι γονείς περνούν
διάφορα και διαφορετικά στάδια
κατά την διάρκεια της κοινής τους
πορείας, η επίσκεψη σε έναν ψυχο-
λόγο μπορεί να αποβεί χρήσιμη για
την εξέλιξη κι ανάπτυξη των μεταξύ
τους σχέσεων μέσα στον χρόνο».

«Περιοδικό»: Πόσο εύκολο εί-
ναι να δίνετε συμβουλές σε γο-
νείς;

Γιούλη Μιγγείρου: «Αυτό που
κυρίως επισημαίνω και μέσα από
τα βιβλία μου είναι ότι απλά προ-
τείνω ιδέες, οι οποίες μπορούν να
εξελιχθούν, να αναδιαμορφωθούν
από τους ίδιους τους γονείς, προ-
σαρμόζοντάς τις πάντα στις αρχές
και στις αξίες, που επιθυμούν για
την δική τους οικογένεια κι έχουν
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‘προσυμφωνηθεί’ με τον σύντροφό
τους. Αν παραμεριστούν οι εγωισμοί,
τότε η οικογενειακή πληρότητα θα
επιτευχθεί ακόμα και μέσα από τις
αντιξοότητες κι οικογενειακοί δεσμοί
θα ενισχυθούν».

«Περιοδικό»: Εν μέρει πιστεύω
ότι όλοι οι νέοι -και μη- γονείς
θα έπρεπε να έχουν μια επαφή
με έναν ψυχολόγο. Πιστεύετε ότι
το κράτος θα έπρεπε να έχει με-
ριμνήσει ώστε οι γονείς να έχουν
κάποιες συνεδρίες για να έχουμε
ποιο «δεμένες» οικογένειες;

Γιούλη Μιγγείρου: «Η παρουσία
ενός ψυχολόγου κατά την γνώμη
μου θεωρείται απαραίτητη σε κρα-
τικούς φορείς, γιατί δεν είναι πολυ-
τέλεια, αλλά κοινωνική ανάγκη που
μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση
των οικογενειακών δεσμών και κατά
συνέπεια να βοηθήσει στην ενδυ-
νάμωση του ‘κοινωνικού γίγνεσθαι’.
Συνεπώς, θα θεωρούσα ιδιαίτερα
αποτελεσματική την παρουσία ενός
ψυχολόγου πρώτα στα σχολεία, που
θεωρείται η πρωταρχική και σημαν-
τική μορφή κοινωνικής ανάπτυξης
κι εξέλιξης ενός ατόμου».

«Περιοδικό»: Οταν οι γονείς
δεν συνεργάζονται απέναντί σας
τι λύσεις προτείνετε;

Γιούλη Μιγγείρου: «Οι γονείς
έρχονται κατά κύριο λόγο αντιμέ-
τωποι με τις ίδιες τους τις επιλογές
και αποφάσεις. Γι αυτό πολλές φορές
αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλ-
λαγή της γνωστικής τους καθημερι-
νότητας, παρόλο που την επιθυμούν
και γι αυτό τον λόγο αποφασίζουν
να επισκεφτούν έναν ψυχολόγο.
Αυτό που με ενδιαφέρει ως επαγ-
γελματίας είναι να προχωρά ο εν-
διαφερόμενος αργά αλλά με σταθερά
βήματα, ώστε να βρίσκεται στην
θέση κάθε φορά να αναγνωρίζει τα
βήματά του και να προτείνει τα
επόμενα».

«Περιοδικό»: Φαντάζομαι ότι
συνήθως ο πατέρας είναι ο ποιος
δυσκολόπιστος. Πόσο δύσκολο
είναι να πιστέψει ένας γονιός ότι
τελικά δεν τα κάνει όλα σωστά;

Γιούλη Μιγγείρου: «Με μεγάλη
μου ευχαρίστηση ανακαλύπτω τα
τελευταία χρόνια ότι όλο και πε-
ρισσότεροι μπαμπάδες ενδιαφέρον-
ται να μάθουν και να δραστηριο-
ποιηθούν ενεργά στην οικογενειακή
καθημερινότητα. Σε αυτή την περί-
πτωση θα ήταν καλό και οι μαμάδες
να αφήσουν περισσότερο χώρο
στους μπαμπάδες για την επιτέλεση
και διεκπεραίωση των οικογενειακών
υποχρεώσεων, προσπαθώντας μά-
λιστα και να επιβραβεύσουν την
πρωτοβουλία. Κανείς δεν γεννήθηκε
ο ‘τέλειος’ γονιός και μέσα από τα
λάθη τους οι γονείς και την κοινή
πορεία με τα παιδιά τους μαθαίνουν
κι εξελίσσονται καθημερινά. Η εξέ-
λιξη κι ανάπτυξη γίνεται ακόμα πιο

εποικοδομητική, όταν έχεις ‘συνο-
δοιπόρο’ που ακούει και σιωπά την
στιγμή που πρέπει».

«Περιοδικό»: Η αγάπη φτάνει
ή η αγάπη θέλει δουλειά για να
εκφραστεί σωστά;

Γιούλη Μιγγείρου: «Η αγάπη
αποτελεί θεραπευτικό μέσο για να
επουλώσει όλες τις πληγές. Αρκεί
να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα
και όρια, τα οποία θεωρούνται απα-
ραίτητα για τα παιδιά. Από αγάπη
κανείς δεν πέθανε ούτε έπαθε κάτι!
Χρειάζεται, όμως, δουλειά και συμ-
φωνία μεταξύ των δύο γονέων, για
να υπάρχει ισορροπία και ασφάλεια
μεταξύ των μελών της οικογένειας». 

«Περιοδικό»: Η περιέργεια ως
καύσιμο ανάπτυξης. Είναι μια
φράση που με μάγεψε. Πότε όμως
η περιέργεια μπορεί να οδηγήσει
σε επικίνδυνα μονοπάτια για ένα
παιδί;

Γιούλη Μιγγείρου: «Από την
στιγμή που γεννιούνται τα παιδιά,
οι γονείς διακατέχονται από φόβους.
Φόβο μήπως το παιδί τους χτυπήσει,
φόβο μην πληγωθεί και οι φόβοι
δεν τελειώνουν, γιατί όλοι οι γονείς
επιθυμούν το καλύτερο για το παιδί
τους. Σε μία γυάλα δεν μπορούν να
τα κλείσουν, γιατί, τότε, θα τους
στερήσουν το δικαίωμα που τους
δόθηκε τόσο απλόχερα: ΝΑ ΖΗ-
ΣΟΥΝ! Να κλάψουν, να γελάσουν,
να στενοχωρηθούν, να πληγωθούν.
Απλά βρίσκονται κοντά τους, δια-
κριτικά, εύχονται το καλύτερο για
τα παιδιά τους, βάζοντας τις ρίζες
για να ‘ανοίξουν’ τα δικά τους φτερά
και να απογειωθούν, γνωρίζοντας
τον κόσμο!».

«Περιοδικό»: Πολλά παιδάκια
«ζηλεύουν» το μπαμπά που φιλάει
τη μαμά στο στόμα -και το αντί-
στροφο. Πως μπορείς να εξηγή-
σεις σε ένα παιδί ότι το φιλί στο
στόμα είναι μεταξύ μεγάλων. Πρέ-
πει να μην φιλιούνται μπροστά

στο παιδί;
Γιούλη Μιγγείρου: «Η έκφραση

κι εκδήλωση αγάπης από μέρους
των γονιών μπροστά στα παιδιά,
όταν δεν είναι υπερβολική, δεν θε-
ωρείται ‘προς αποφυγήν’. Κυρίως,
αυτό που επισημαίνω στους γονείς
είναι να αποφεύγουν να φιλούν οι
ίδιοι τα παιδιά τους στο στόμα, γιατί
τα μικρά παιδιά δεν μπορούν να
ξεχωρίσουν πότε το φιλί ενός μεγά-
λου είναι ‘αθώο’ και πότε δεν είναι.
Και να έχουν υπόψιν τους οι γονείς
ότι τα παιδιά περιβάλλονται κι από
ενήλικες, οι οποίοι δεν χαρακτηρί-
ζονται από αθώες κι αγνές προθέσεις
προς τα παιδιά τους».

«Περιοδικό»: Πολλές φορές οι
γονείς θέλοντας να προστατεύ-
σουν τα παιδιά τους π.χ. απέναντι
στους ξένους τα φοβίζουν, ότι
θα τους κάνουν κακό (κυρίως σε
σεξουαλικά θέματα). Πρέπει να
συμβουλεύονται κάποιον πριν
τους μιλήσουν για τόσο λεπτά
θέματα;

Γιούλη Μιγγείρου: «Οι γονείς
πολλές φορές γίνονται ‘υπερπρο-
στατευτικοί’ και το αποτέλεσμα κάθε
άλλο παρά ευνοϊκό είναι για την
ανάπτυξη κι εξέλιξη των παιδιών.
Οταν τα παιδιά περιβάλλονται από
φόβο εμποδίζεται η κοινωνικοποίησή
τους. Η συζήτηση μ’ έναν ειδικό ή
η ανάγνωση σχετικών βιβλίων δι-
ευρύνει τους ορίζοντες των γονέων
κι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών
τους καθίσταται πιο αποτελεσματι-
κή». 

«Περιοδικό»: Ξεκινάτε το βι-
βλίο επισημαίνοντας ότι για τη
σωστή διαπαιδαγώγηση των παι-
διών πρέπει πρώτα το ζευγάρι
να έχει βρει μια ψύχραιμη επι-
κοινωνία μεταξύ του. Οταν η κα-
θημερινότητα βαραίνει το ζευγάρι
πως μπορεί να γίνει αυτό εφικτό;
Οι αμοιβαίες υποχωρήσεις είναι
η λύση ή μήπως στην πορεία η
συσσώρευση των υποχωρήσεων

οδηγήσει στην μεγάλη σύγκρου-
ση; Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι
για να βρει την ισορροπία ανά-
μεσα στην βάναυση καθημερινό-
τητα και την λεπτότητα στη σχέση
με το παιδί;

Γιούλη Μιγγείρου: «Η καθημε-
ρινότητα μπορεί να γίνει βάναυση
όταν το ζευγάρι το ‘επιτρέψει’. Οταν
επιτρέψει να χαθεί η ηρεμία, υπο-
μονή και να κυριευτεί από εγωι-
σμούς, που εμποδίζουν τη ομαλή
διεξαγωγή των οικογενειακών σχέ-
σεων μέσα στο πλαίσιο της καθημε-
ρινότητας. Ας μην ξεχάσει το ζευγάρι
για ποιο λόγο ερωτεύτηκε και θέλησε
να κάνει παιδιά. Η υπενθύμιση αυτή
θα ανανεώνει την σχέση αλλά και
θα την ισχυροποιεί όσο δύσκολη κι
αν είναι η καθημερινότητά τους. Τα
απλά πράγματα προδιαγράφουν την
σπουδαιότητα μιας ολόκληρης ζωής».

«Περιοδικό»: Οταν ένα παιδί
έχει θέμα είτε με την ομιλία είτε
κάτι σοβαρότερο, οι γονείς κατά
πόσο μπορούν να αφήσουν την
αγάπη και την αδυναμία τους
απέναντί του στην άκρη και να
το διακρίνουν;

Γιούλη Μιγγείρου: «Είναι πολύ
δύσκολο για τους γονείς να αποδε-
χτούν οποιαδήποτε ατέλεια για το
παιδί τους γιατί αυτομάτως το εσω-
τερικεύουν και θεωρούν ότι αποτελεί
δικό τους λάθος κι έτσι ακυρώνεται
η γονεϊκή τους ταυτότητα. Χρειάζεται
προσπάθεια από τους γονείς να πα-
ραμερίσουν φόβους κι ανασφάλειες
κι από την άλλη να δουν τις δυσκο-
λίες σαν μία πρόκληση, μέσα από
την οποία το παιδί τους θα ανα-
πτύσσεται κι εξελίσσεται σαν ανε-
ξάρτητη προσωπικότητα. Ουσιαστικά
η υπερβολική αγάπη και η δυσκολία
των γονιών να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες εμποδίζει την εξέλιξη κι
ανάπτυξη των παιδιών τους».

«Περιοδικό»: Οταν ένα παιδί
δεν ακούει τους γονείς ποιους
τρόπους προσέγγισης προτείνετε; 

Γιούλη Μιγγείρου: «Οι οικογε-
νειακές σχέσεις χτίζονται μέρα με
την μέρα και η καθημερινή διαπαι-
δαγώγηση είναι καλό να είναι προ-
διαγεγραμμένη στο μυαλό τους με
κύριο και πρωταρχικό τους στόχο
την αγάπη άνευ όρων αλλά εντός
ορίων. Η ψυχραιμία, η υπομονή
υποδεικνύουν για μία ακόμα φορά
ότι οι γονείς είναι οι ενήλικες του
σπιτιού με την ώριμη σκέψη και
την δυνατότητα ελέγχου των συ-
ναισθημάτων τους αλλά συγχρόνως
και σωστή διαχείριση των κρίσιμων
καταστάσεων. Οι γονείς δεν είναι
οι αστυνόμοι του σπιτιού που δημι-
ουργούν κλίμα τρομοκρατίας κι εκ-
φοβισμού για να έχουν στρατιωτάκια
ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα. Πε-
ρισσότεροι τρόποι προσέγγισης και
διαπαιδαγώγησης μέσα από διάφο-
ρες και διαφορετικές εκφάνσεις της
καθημερινής ζωής μιας οικογένειας
και πιο αναλυτικά παραθέτονται
στο βιβλίο μου Μαμά, μπαμπά σας
χρειάζομαι».

«Περιοδικό»: Πολλά παιδιά
υποκρίνονται ότι δεν ακούνε στο
κάλεσμα των γονέων. Η σωστή
αντίδραση από τους γονείς ποια
είναι;

Γιούλη Μιγγείρου: «Τα παιδιά
μπορούν να χειριστούν πολύ εύκολα
καταστάσεις και ακόμα περισσότερο
τους ίδιους τους γονείς, ειδικά όταν
γνωρίζουν από προηγούμενες εμ-
πειρίες ότι το έδαφος είναι πρό-
σφορο. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό
οι γονείς να μην μιλούν πολλές φο-
ρές, γιατί σε αυτή την περίπτωση
το παιδί αδιαφορεί παντελώς. Μετά
το πρώτο κάλεσμα, οι γονείς θα φύ-
γουν από τον χώρο που βρίσκεται
το παιδί και θα συνεχίσουν το πρό-
γραμμά τους όπως εκείνοι επιθυ-
μούν, γιατί υπενθυμίζω ότι οι γονείς
είναι οι ενήλικες του σπιτιού. Καλό
θα ήταν, επίσης, να συζητηθεί το
γεγονός -λίγα λόγια και καλά- και
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να προσυμφωνείται με το παιδί το
πρόγραμμα της οικογένειας».

«Περιοδικό»: Τελικά να το κα-
κομαθαίνουμε το παιδί μας στη
λογική πως μέρα με τη μέρα φεύ-
γει από κοντά μας αυτή η παιδι-
κότητα που έχει -και δεν επι-
στρέφει- ή να είμαστε σοβαροί,
λογικοί, πειθαρχημένοι με το
«πρέπει» για να το «καλό του/μας»
και για το μέλλον του;

Γιούλη Μιγγείρου: «Μπορούμε
να γίνουμε παιδιά με τα παιδιά μας
και να απολαύσουμε στιγμές που
ενδυναμώνουν την σχέση μας μαζί
τους. Να κυλιστούμε στο πάτωμα
παίζοντας μαζί τους, να τραγουδή-
σουμε, να χορέψουμε, να παίξουμε
επιτραπέζια, παντομίμα, να γεμί-
σουμε το μπαούλο των αναμνήσεων
με σκέψεις και συναισθήματα που
θα εδραιωθούν μέσα τους και θα τα
οδηγήσουν στην ψυχικά υγιή ενη-
λικίωση τους. Από την άλλη, όμως,
χρειάζεται να εφαρμόσουμε και την
λαϊκή ρήση ‘μια στο καρφί και μια
στο πέταλο’ ή αυτό που προανέφερα
και θεωρώ ακρογωνιαίο λίθο στην
διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού ‘αγά-
πη άνευ όρων, αλλά εντός ορίων’».

«Περιοδικό»: «Μια φορά και
έναν καιρό φοβόμουν έναν δρά-
κο». Η πρώτη σας απόπειρα γρα-
φής αν δεν κάνω λάθος; Πως σας
φάνηκε η εμπειρία σας στο παι-
δικό βιβλίο;

Γιούλη Μιγγείρου: «Το ‘Μια
φορά κι έναν καιρό φοβόμουν έναν
δράκο’ γράφτηκε τόσο αυθόρμητα
κι αβίαστα, περιγράφοντας έναν
προσωπικό μου παιδικό φόβο. Από
την μία πλευρά χάρηκα γιατί ένιωσα
ξανά παιδί με όλες τις γλυκόπικρες
αναμνήσεις και από την άλλη ήρθα
κοντά με τους φόβους άλλων παι-
διών. Η επαφή με τα παιδιά είναι η
πιο αθώα και συγκλονιστική εμπει-
ρία, γιατί οι μεγάλοι εγκλωβιζόμαστε
στην ροή της καθημερινότητας, αφή-
νοντας στην άκρη τα απλά και ση-
μαντικά στην ζωή μας. Τα παιδιά
γίνονται δάσκαλοι κι εμείς οι ενή-
λικες γινόμαστε μαθητές τους, ανα-
καλύπτοντας ξανά τον κόσμο μέσα
από τα μάτια ενός παιδιού».

«Περιοδικό»: Θα σας δούμε
και στη λογοτεχνία ή προτιμάτε
μόνο την ενασχόληση με τις παι-
δικές ψυχές;

Γιούλη Μιγγείρου: «Το μέλλον
είναι άγνωστο και δεν ξέρουμε τι
μας επιφυλάσσει. Εχω ανακαλύψει,
όμως, ότι η επαφή μου με τους αν-
θρώπους, επαγγελματική και προ-
σωπική, μου ανοίγει νέους ορίζοντες
μέσα από τους οποίους συντελείται
τέτοια νοητική διεργασία που όλα
λειτουργούν φυσικά κι αυτόματα.
Αρα, τίποτα δεν αποκλείω και όλα
είναι πιθανά όσο υπάρχει καταγραφή
σκέψεων, αναμνήσεων και συναι-

σθημάτων μέσα στο αέναο αλισβε-
ρίσι μεταξύ παρελθόντος, παρόντος
και μέλλοντος».

«Περιοδικό»: Οι ομογενείς μας
είναι παραδοσιακοί Ελληνες οι-
κογενειάρχες. Τι θα συμβουλεύα-
τε τους γονείς αλλά και τα Ελλη-
νόπουλα της Ομογένειας πρώτα
σαν ψυχολόγος και στη συνέχεια
για συγγραφέας ελληνικών βι-
βλίων;

Γιούλη Μιγγείρου: «Στο θέμα
της ελληνικής Ομογένειας είμαι αρ-
κετά ευαισθητοποιημένη, γιατί η
αδερφή μου και η οικογένειά της
αποτελούν Ελληνες της Ομογένειας,
τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα της
πατρίδας τους. Γι αυτό η συμβουλή
μου θα ήταν να μην χάσουν αυτούς
τους ισχυρούς οικογενειακούς δε-
σμούς, που διακατέχουν όλες τις
πατροπαράδοτες ελληνικές οικογέ-
νειες και δημιουργούν τις ισχυρές
βάσεις για ψυχικά υγιείς προσωπι-
κότητες που μπορούν να ανοίξουν
τα φτερά τους και να ‘πετάξουν’,
διαπρέψουν σε οποιοδήποτε πλάτος
και μήκος της γης. Σε αυτό μπορεί
να συμβάλλει καθοριστικά η ανά-
γνωση ελληνικών βιβλίων, που είναι
πιθανό να αποτελέσουν τον συνδε-
τικό κρίκο με την πατρίδα τους και
να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο
τη επαφή τους με τα ήθη και έθιμα
του τόπου τους». 

«Περιοδικό»: κ. Μιγγείρου σας
ευχαριστούμε πολύ.

Βιογραφικό
Η ΓΙΟΥΛΗ ΜΙΓΓΕΙΡΟΥ κατάγεται

από τη Μάνη Λακωνίας, είναι παν-
τρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
Εχει αποφοιτήσει από το Αμερικα-
νικό Κολλέγιο και το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο στον τομέα της Ψυχο-
λογίας. Έκανε μεταπτυχιακό στη
Συμβουλευτική Ψυχολογία (MSc
Psychology and Counseling) στο
Manchester Metropolitan University
της Αγγλίας. Από το 2006 έχει ιδρύ-
σει το «Κέντρο Συμβουλευτικής για
τον Νέο, τον Έφηβο και την Οικο-
γένεια» στη Νέα Σμύρνη και προ-
σκαλείται από σχολεία και συλλόγους
για ομιλίες με θέματα παιδικές φο-
βίες κι ανασφάλειες, πειθαρχία και
παιδί, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
τεχνικές και μέθοδοι αποτελεσμα-
τικής μελέτης, βία κι επιθετικότητα,
συναισθηματική νοημοσύνη, οικο-
γένεια και παιδί. Κυρίως ασχολείται
με τη συμβουλευτική γονέων, νέων,
εφήβων και ζευγαριού. Επίσης, από
το 2011 οργανώνει ομάδες που
εστιάζουν κυρίως στη δημιουργία
και εδραίωση της γυναικείας αυτο-
πεποίθησης. Αυτό που δεν έχει στα-
ματήσει να κάνει από το 2002 είναι
η ενασχόληση με τα παιδιά της,
που τη θεωρεί την πιο σημαντική,
δύσκολη κι υπεύθυνη δουλειά που
έχει αναλάβει ποτέ στη ζωή της. 
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Δώστε την παραγγελία σας τώρα 
και ταξιδέψτε μέσα από τις αφηγήσεις 
αγαπημένων σας ελλήνων συγγραφέων

Η Έλενα έχει βιώσει
τα διαφορετικά πρό-
σωπα της ζωής σε
όλη τους τη διά-
σταση. Από μικρό
παιδί, μόλις στα δε-
κατέσσερα χρόνια
της, αναγκάστηκε να
παντρευτεί και να
φύγει για την Αμε-
ρική με ένα σύζυγο
που αποδείχτηκε τύ-
ραννος. Τώρα, για πρώτη φορά μετά από
τριάντα ένα χρόνια, επιστρέφει στην πα-
τρίδα της σε μια προσπάθεια να ξεφύγει
από το πεπρωμένο της, τους δύο άντρες
που έχουν σημαδέψει το είναι της με
διαφορετικό τρόπο ο καθένας: το στορ-
γικό και καλοσυνάτο Βασίλη, που την
έχει τυλίξει με την άδολη αγάπη του, και
τον παθιασμένο Πέτρο, που όμως σιωπά
ανεξήγητα τον τελευταίο καιρό… Ποιος
μπορεί να αλλάξει αυτό που η μοίρα έχει
γράψει από πριν για το ρόλο του καθε-
νός;
Γιατί εκείνη είναι που γράφει το σενάριο
και σκηνοθετεί, εμείς είμαστε απλώς οι
ηθοποιοί που εκτελούμε κατά γράμμα
τις εντολές που μας δίνει.

o $29.99

Η Στέλλα, η Κέλυ, η Λένα
και η Ρίτσα συναντιούν-
ται στον γάμο της Νίκης,
με την οποία κατάγονται
από την ίδια περιοχή.
Πολύ σύντομα αντιλαμ-
βάνονται πως δε βρί-
σκονται τυχαία στο ίδιο
τραπέζι, αλλά επειδή
είναι οι μοναδικές ανύ-
παντρες. Λίγο πριν από
τα σαράντα, για άλλη μια φορά στη
ζωή τους, αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό κατά
της... γεροντοκόρης από την κοινωνία και τον πε-
ρίγυρό τους. Καμιά άλλη επιτυχία, καμιά άλλη
ικανότητα ή χάρισμα, πλην του γάμου, δε μετράει,
σύμφωνα με τους γονείς και τους γνωστούς τους.
Από εκείνη τη βραδιά και μετά, η μοίρα και η αλ-
ληλεγγύη για τον κοινό στόχο τις φέρνουν πιο
κοντά. Αποφασίζουν να αποδυθούν στο κυνήγι
του… γαμπρού, που επιτέλους θα τις απαλλάξει
από το στίγμα της γεροντοκόρης και… το ράφι!
Τα αποτελέσματα; Απρόβλεπτα και ξεκαρδιστικά!

Ο ήχος των δελφινιών… ήταν ό,τι πιο όμορφο είχε ακούσει στη ζωή
της. Από εκείνη τη μέρα, η Θεοδώρα ήξερε! Από εκείνη τη στιγμή που
πρόσεξε το βλέμμα μιας γυναίκας να τη σκεπάζει από ψηλά. Από την
κορυφή του βράχου… Λίγα χρόνια αργότερα, εκεί θα την οδηγούσαν
τα βήματά της. Στο μοναστήρι της Παναγιάς της Ψυχοκρατούσας.
Εκεί όπου θα έδινε μορφή στο μεγάλο της όραμα…

o $32.99

o $27.99
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