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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Ένα βιβλίο για γονείς που δε γεννιούνται γονείς, αλλά μαθαίνουν κατά τη 

διάρκεια της κοινής πορείας με τα παιδιά τους. 

Γονείς που ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της εξερεύνησης των συναισθημάτων 

και των σκέψεων των παιδιών τους. Γονείς που διαπαιδαγωγούν και 

μεταφέρουν στα παιδιά τους μηνύματα για τη ζωή, ανάλογα με τις 

οικογενειακές αξίες και τις αρχές στις οποίες πιστεύουν. Γονείς που είναι πάνω 

απ’ όλα σύντροφοι, γι’ αυτό η συνεννόηση και η επικοινωνία μεταξύ τους 

μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη ομαλών και λειτουργικών οικογενειακών 
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σχέσεων. Με απαραίτητα συστατικά την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση. 

Αλλά και με σεβασμό στους κανόνες, στα όρια, στις ισορροπίες. Με στόχο την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρουτίνας και των καθημερινών δυσκολιών. 

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας προτείνει τρόπους για να 

βοηθήσετε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να προσδιορίσουν 

την κοινωνική ταυτότητα και τον ρόλο τους. Ο τρόπος με τον οποίο θα 

αφουγκραστείτε και θα σταθείτε απέναντι σε ενδόμυχες σκέψεις και 

συμπεριφορές των παιδιών σας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την 

ψυχικά υγιή ενηλικίωσή τους. 

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ ΓΙΑΤΙ 

Το βιβλίο περιέχει συμβουλές ενός επαγγελματία και απευθυνεται στους γονείς 

του σήμερα. Το κείμενοφιλικό προς τον αναγνώστη μοιάζει περισσότερο με  

συζήτηση καθοδηγώντας και προτείνοντας λύσεις σε διάφορα θεματα που 

αντιμετωπίζουμε οι γονείς με τα παιδιά μας στην καθημερινότητα. Μέσα από 

παραδείγματα απαντάει, προτείνει, μα περισσότερο βοηθάει το γονιό του 

σήμερα να βρει το δρόμο που θα περπατήσει με το παιδί / τα παιδια του, ώστε 

να τα καθοδηγήσει σε όλα εκείνα που τα ίδια αδυνατούν. 

Η συγγραφέας όντας και η ίδια μητέρα δεν γράφει απλά ως επαγγελματίας, 

αλλά ως γονιός που αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις αγωνίες ενός 

γονιού, στην Ελλάδα του σήμερα. Όπως γράφει και στο οποσθόφυλλο του  

βιβλίου: "Για γονείς που δεν γεννιούνται γονείς, αλλά μαθαίνουν κατά τη 

διάρκεια της κοινής πορείας με τα παιδιά τους." 

Το βιβλίο περιέχει τα εξής θέματα: 

o Γονείς και παιδιά σε οικογενειακή κρίση 

o Οικονομική κρίση και ψυχοσυναισθηματική επίδραση στα παιδιά 

o Πειθαρχία και παιδί 

o Οργάνωση της καθημερινότητας 

o Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

o Βία και επιθετικότητα 

o Παιδικές φοβίες και ανασφάλειες 

o Συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) και Συναισθηματική διαπαιδαγώγηση 

o Διαζύγιο και παιδί 

o Απώλεια αγαπημένου προσώπου 

 Με ένα βιβλίο συντροφιά περνάμε πάντοτε καλά!! 

Καλά... ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!! 

 
 


