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Παγκόσμια Ημέρα Του Πατέρα (19/6) 
 
 Σο 1966, ο πρόεδροσ των ΗΠΑ Λίντον Σηόνςον, ανακιρυξε τθν τρίτθ Κυριακι του Ιουνίου ωσ Ημζρα 
του Πατζρα, μετά από αρκετζσ νομοκετικζσ προςπάκειεσ, με τυπικι αιτία τθν ανάγκθ “εξιςορρόπθςθσ” τθσ 
Ημζρασ τθσ Μθτζρασ και αφορμι μια τοπικι ομϊνυμθ γιορτι ςε μια πόλθ τθσ πολιτείασ Ουάςιγκτον. Αυτι 
τθ μζρα, που ζχουμε ςυνθκίςει να τθ λζμε “Γιορτι του Πατζρα”, τιμάμε πατζρα, παπποφ και προπάππο. 
 Παλαιότερα, οι επιςτιμονεσ πίςτευαν οτι ο ρόλοσ του πατζρα ςτθν οικογζνεια είναι δευτερεφων 
και, πιο ςυγκεκριμζνα, μικρότερθσ ςθμαςίασ από το ρόλο τθσ μθτζρασ, χωρίσ όμωσ κάποια τεκμθριωμζνθ 
μελζτθ. Ήταν μάλλον μια διαδεδομζνθ προκατάλθψθ, που όμωσ κακυςτζρθςε ςθμαντικά τθν αναγνϊριςθ 
του πατζρα, περιορίηοντάσ τον για πολλά χρόνια ςτο ρόλο του κομπάρςου. τθ ςθμερινι εποχι, τόςο από 
τα επιςτθμονικά δεδομζνα και τισ ςχετικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ (βιολογικά χαρακτθριςτικά των δφο φφλων, 
ςυνζπειεσ αποςτζρθςθσ του πατζρα, θ οικογζνεια ςαν ςφςτθμα αλλθλεπίδραςθσ κλπ), όςο και για 
πρακτικοφσ λόγουσ (εργαηόμενεσ μθτζρεσ, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ κλπ), οι παραδοςιακοί ρόλοι των 
γονζων ζχουν επαναπροςδιοριςτεί ενϊ, ςυχνά, εναλλάςςονται ι μπερδεφονται. Αυτό δε ςθμαίνει οτι ζχει 
βρεκεί κάποια κοινά αποδεκτι “χρυςι τομι”, οφτε υπάρχει κάποιο “κζςφατο” που να καλφπτει όλεσ τισ 
οικογζνειεσ ι όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Είναι άλλωςτε γνωςτό οτι, υπάρχουν ακόμθ και ςιμερα πατζρεσ που 
αντιμετωπίηουν το μεγάλωμα των παιδιϊν ςαν “γυναικεία υπόκεςθ”, ιδίωσ όταν αυτά είναι ςτθ βρεφικι 
θλικία.  Τπάρχουν πάντωσ κάποιεσ γενικζσ αρχζσ που είναι τόςο αποδεδειγμζνεσ όςο και ευρζωσ 
αποδεκτζσ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε ζνα ςθμαντικό ςθμείο που ο ρόλοσ του πατζρα είναι κακοριςτικόσ: 
είναι αυτόσ που κα κόψει τον “ψυχολογικό ομφάλιο λϊρο” που ςυνδζει τθ μθτζρα με το παιδί (αποφυγι 
υπερπροςταςίασ) και κα το βοθκιςει να γίνει ανεξάρτθτο (ξεκινϊντασ πχ από το να ντφνεται μόνο του). 
 Πζρα από το επιςτθμονικό υπόβακρο, ςτθ Γιορτι του Πατζρα ζχουμε τθν ευκαιρία να δείξουμε τθν 
αγάπθ και τθν εκτίμθςι μασ ςτον πατζρα ι ςτον παπποφ μασ. Άλλωςτε ςε αυτοφσ οφείλουμε τθν ίδια τθν 
φπαρξι μασ. 

 
 Για τθν Ημζρα του Πατζρα, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρης Σταμοφλης, διλωςε τα εξισ: 
 «Κάποτε θ μθτζρα ιταν αυτι που ςικωνε όλο το βάροσ τθσ διαπαιδαγώγθςθσ των παιδιών, 
ζχοντασ τθν αποκλειςτικι ςχεδόν ευκφνθ για τθν ανάπτυξι τουσ, ενώ παράλλθλα φρόντιηε να διατθρείται 
δεμζνθ θ οικογζνεια. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ όμωσ, ο ρόλοσ του πατζρα ςτθν οικογζνεια ζχει αλλάξει, 
ξεφεφγοντασ από το ςτενό πλαίςιο του εργαηόμενου και κουβαλθτι. Σιμερα οι μπαμπάδεσ ςυμμετζχουν 
ενεργά και ποικιλοτρόπωσ ςτθν ανατροφι των παιδιών. Αυτι τθ μζρα, τθν Ημζρα του Πατζρα, ασ του 
εκφράςουμε τθν αγάπθ μασ με ζνα παραπάνω “μπαμπά ς’ αγαπώ” και, για τον πατζρα που χάςαμε, μια 
ςτιγμι εκτίμθςθσ ςτθ μνιμθ του.» 


