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O ήρωας της ζωής μας…



Αν και ιστορικά ο πρώτος εορτασμός είχε γίνει το 1910, από την
αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ - Ντοντ η οποία θέλησε να τιμήσει την
μνήμη του πατέρα της που ανέθρεψε μόνος του τα έξι παιδιά της
οικογένειας, χρειάστηκαν σχεδόν 50 χρόνια για να ανακηρυχτεί
επίσημα η 3η Κυριακή του Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα.

Η σπουδαιότητα του πατέρα είναι αδιαμφισβήτητη στη ζωή των
παιδιών, καθώς αποτελεί την κύρια ασπίδα προστασίας της
οικογένειας αλλά και τον φάρο που καθοδηγεί και φωτίζει τον δρόμο
τους.

Είναι αυτός ο οποίος εδραιώνει στην ψυχή του παιδιού το συναίσθημα
της ασφάλειας, ο στυλοβάτης της οικογένειας.
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Δεν μπορώ να σκεφτώ καμιά άλλη ανάγκη στην
παιδική ηλικία τόσο δυνατή όσο η πατρική προστασία…Sigmund Freud



Ανακαλύψτε τη χαρά του παιχνιδιού…
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Δημιουργήστε θετικά πρότυπα…

Ανοίξτε δίαυλο επικοινωνίας …
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Πληθώρα επιστημονικών ερευνών συνηγορεί ότι η 
αλληλεπίδραση πατέρα-παιδιού είναι πολύ σημαντική και 
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την προσωπικότητα των παιδιών, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ψυχική τους ανάπτυξη σε όλα 
τα στάδια της ζωής τους. 
Αφιερώστε ποιοτικό χρόνο μαζί τους και ανακαλύψτε παρέα 
την ανεμελιά και τη χαρά της διασκέδασης.

Το πατρικό πρότυπο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα αλλά και στον καθορισμό  της 
εμπιστοσύνης του παιδιού προς τον εαυτό του. Συμπεριφερθείτε 
με στοργή και κατανόηση και φροντίστε να είστε ουσιαστικά 
παρόντες. Όταν ο πατέρας είναι παρών, το πρότυπο ενισχύεται 
και δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να ανακαλύψει με ασφάλεια 
τα όρια των σχέσεων, υιοθετώντας θετικές συμπεριφορές.

Τα παιδιά που έχουν στενή σχέση με τον πατέρα τους τείνουν 
να διαμορφώνουν καλύτερες σχέσεις με τους γύρω τους.
Επιδιώξτε την ουσιαστική και αληθινή επικοινωνία με τα παιδιά 
σας και φροντίστε να είστε ενήμερος για όσα συμβαίνουν σε 
κάθε στάδιο της ζωής τους.



Πιστεύω πως ό,τι γινόμαστε βασίζεται σε αυτό που οι 
πατεράδες μας μάς δίδαξαν, όταν δεν προσπαθούσαν καν 
να μας διδάξουν κάτι. 
Είμαστε φτιαγμένοι από μικρά θραύσματα σοφίας.

Γιορτή του πατέρα

Πάντα δίπλα σας 
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

• 800 11 50 327
(από σταθερό, χωρίς χρέωση)

• 694 80 50 163
(από κινητό)

Ανώνυμα και 

Εμπιστευτικά

Umberto Ecco


