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Ένα σημαντικό όσο και χρήσιμο βιβλίο, που μας εξηγεί γιατί η αγάπη παίζει τον κεντρικό ρόλο όσον 

αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, καθώς και γιατί οι πρώιμες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών και γονιών έχουν σοβαρό αντίκτυπο σε όλη τη διάρκεια του βίου 

ενός ανθρώπου. 

Η ψυχαναλύτρια-ψυχοθεραπεύτρια Σου Γκέρχαρντ εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο σφυρηλατείται 

το νευρικό σύστημα του παιδιού μέσα από την πρώτη του σύνδεση με τον κόσμο, δείχνοντάς μας πώς 

η ανάπτυξη του εγκεφάλου προοικονομεί τη μελλοντική συναισθηματική ευεξία. Επιπλέον, εξετάζει 

συγκεκριμένα πρώιμα «μονοπάτια» που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο απόκρισής μας στο στρες 

και να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπως η ανορεξία, ο εθισμός και η αντικοινωνική συμπεριφορά.  

Ένα απαραίτητο ανάγνωσμα, όχι μόνο για τους γονείς, αλλά και για όλους όσοι δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, επίσης για όσους ασχολούνται με τα κοινά και 

ενδιαφέρονται για την ευημερία των επερχόμενων γενεών. 



 

 

 

«Ένα βιβλίο ζωτικής σημασίας – απαραίτητο ανάγνωσμα για κάθε γονιό, δάσκαλο, γιατρό και 

πολιτικό». – Daniel Goleman, συγγραφέας  

«Ένα σημαντικό βιβλίο∙ κάθε γονιός, εκπαιδευτικός ή πολιτικός οφείλει να το διαβάσει». – Rebecca 

Abrams, Τhe Guardian 

«Μια πραγματικά χρήσιμη σύνοψη της νέας νευροεπιστήμης και της θεμελίωσης που παρέχει στο 

κεντρικό δόγμα της σύγχρονης ψυχανάλυσης: […] πώς οι σημαντικές σχέσεις αγάπης επηρεάζουν 

καθοριστικά την ανθρώπινη διάστασή μας». – Susie Orbach, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας 

«Εξαιρετικό». – Miriam Stoppard, συγγραφέας 

«Ένα υπέροχο βιβλίο. Θα το σύστηνα σε κάθε νέο γονιό». – Virginia Ironside, συγγραφέας και 

δημοσιογράφος 

«Αυτό το σοφό βιβλίο […] θα έπρεπε να διαβαστεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φροντίδα 

των παιδιών». – Dorothy Rowe, ψυχολόγος και συγγραφέας 

«Πρόκειται για ουσιώδες ανάγνωσμα που δεν απευθύνεται μόνο στους γονείς, αλλά και σε όλους 

όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, σε όσους ασχολούνται με 

τα κοινά, επί της ουσίας σε οποιονδήποτε νοιάζεται για την ευημερία των επερχόμενων γενεών». – 

Allan N. Schore, UCLA, συγγραφέας  

 

 

Η  Σ Ο Υ  Γ Κ Ε Ρ Χ Α Ρ Ν Τ (Sue Gerhardt) είναι ψυχαναλύτρια-ψυχοθεραπεύτρια 

και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του OXPIP (Oxford Parent Infant Project), μιας 

πρωτοπόρας οργάνωσης παροχής ψυχοθεραπευτικής βοήθειας σε γονείς και 

παιδιά. Με το βιβλίο της Γιατί η Αγάπη Μετράει (Why Love Matters) προσεγγίζει 

με κατανοητό τρόπο τα τελευταία ευρήματα που αφορούν τους τομείς της 

νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της ψυχανάλυσης και της βιοχημείας, 

προσφέροντας παράλληλα ένα ουσιώδες και χρήσιμο ανάγνωσμα τόσο για τους 

γονείς όσο και για τους επαγγελματίες-ειδικούς.  

 

 

 


