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Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Λόγια γονιών του χθες, του σήμερα και του αύριο…. : 
 

«Μαμά, …γίνεται να μην πας σήμερα στη δουλειά; Έξω χιονίζει. Δεν βλέπεις…; 

Μα …, αν δεν πάω σήμερα στη δουλειά δεν θα έχουμε να φάμε τις επόμενες μέρες. 

Χμμμ … Νομίζω ότι μπορώ να αντέξω χωρίς φαγητό για μερικές μέρες μαμά …». 

 

«Μαμά, … όταν ήμουν μέσα στην κοιλίτσα σου είχα προσευχηθεί στο Θεούλη  εσένα 

να μου φέρει για μαμά. Και σε έφερε….!». 

 

 «Μαμά, …ξέρεις πόσα παιδιά θα κάνω εγώ όταν μεγαλώσω και παντρευτώ; 

Πόσα παιδιά θα κάνεις; Για πες μου … 

Θα κάνω 10 παιδιά.!!  

Θα κάνεις 10 παιδιά; Πολλά μου φαίνονται. Μα, … και πως θα τα μεγαλώσεις; Τα 

παιδιά χρειάζονται πολύ χρόνο,  αγάπη, φροντίδα… 

Να σου πω τι θα κάνω μαμά… Θα γεννήσω πρώτα το ένα… Θα το  μεγαλώσω λίγο 

και θα με βοηθήσει να μεγαλώσω το δεύτερο … μετά θα γεννήσω το δεύτερο … θα 

μεγαλώσει λίγο και θα με βοηθήσει να μεγαλώσω το τρίτο… μετά το τρίτο….. το 

τέταρτο…. Και η γιαγιά είχε πολλά παιδιά και τα μεγάλωσε μια χαρά, μαμά… !!!».  
 

Ελπίζω το βιβλίο αυτό να αποτελέσει τόσο για τους γονείς (τους μελλοντικούς ή εν ενεργεία γονείς ή τους «γονείς του κόσμου» 

που δεν έχουν αποκτήσει δικά τους βιολογικά παιδιά) όσο και για τα παιδιά τους «μια ζεστή αγκαλιά» και να μεταδώσει την 

αγάπη μου για τους γονείς,  βοηθώντας τους να αποδεχτούν κι εκείνοι την «ανθρώπινη» διάσταση των γονέων ως ανθρώπων 

με ανθρώπινες αδυναμίες, προσωπικούς περιορισμούς, προτερήματα και ελαττώματα. Μία αγάπη για το γονιό χωρίς όρους, 

όπως χρειάζεται να είναι η αγάπη του γονιού για το παιδί/ τα παιδιά του. Κι η αγάπη αυτή να αγγίζει κάθε Άνθρωπο, είτε είναι 

γονιός, είτε όχι, καθώς η αποδοχή της ατέλειάς μας συσχετίζεται αναμφίβολα με τη βαθιά Ανθρώπινή μας υπόσταση.  
 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 
Η Γερασιμούλα (Μίνα) Μπρούμου είναι συμβουλευτική ψυχολόγος, Συντονίστρια-Εκπαιδεύτρια Ομάδων Σχολών 

Γονέων στα Ιωάννινα, Επιστημονική συνεργάτης του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Έχει διδάξει 

Συμβουλευτική Ψυχολογία» στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, έχει εργαστεί ως Σύμβουλος 

Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του Νομού Ιωαννίνων και συμμετείχε στο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής 

Γονέων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, είναι Μέλος της 

Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ιωαννίνων [Ε.Π.Α.Ι.] και υπήρξε Εξωτερικός συνεργάτης του Κέντρου Προστασίας 

του Παιδιού Ιωαννίνων. Σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι πτυχιούχος του 

τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. Έκανε τη μεταπτυχιακή της ειδίκευση στην Ψυχολογία και 

Συμβουλευτική και συνέχισε με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Προβλήματα 

Συμπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας: Εκτίμηση, Καταγραφή». Εκπαιδεύτηκε στη Συμβουλευτική 

Γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων και συντονίζει Ομάδες Σχολών Γονέων στα Ιωάννινα, ενώ 

εργάζεται και ιδιωτικά, διατηρώντας γραφείο ψυχολόγου στην πόλη των Ιωαννίνων, ως συμβουλευτική ψυχολόγος. Τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Ψυχολογίας όπως είναι η 

συμβουλευτική εγκύων, η συμβουλευτική γονέων και μελλοντικών γονέων, οι οικογενειακές σχέσεις, η συμπεριφορά 

παιδιών και εφήβων, οι πρακτικές ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των γονέων. Άρθρα και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί 

σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις της σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και διαθέτει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 

Από τις εκδόσεις Bookstars κυκλοφορούν επίσης: Αλλαγές στη Μορφή της Οικογένειας και Ψυχική Υγεία Παιδιών και 

Εφήβων: Η Συμβολή της Συμβουλευτικής Γονέων και Η Ψυχολογία της Γονεϊκότητας.  
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