
Η	σημασία	του	πατέρα	στη	ζωή	του	παιδιού



§ Οι	γυναίκες	είναι	πλασμένες	να	γίνονται	μητέρες	και	οι	άνδρες	να	είναι	οι	υπεύθυνοι	για	
την	φροντίδα	και	των	δύο.

§ Η	μητέρα	έχει	«προβάδισμα»	στο	δέσιμο	με	το	παιδί.

§ Οι	μπαμπάδες	δεν	ξέρουν	από	την	αρχή	πώς	να	φροντίσουν	ένα	βρέφος,	πρέπει	να	
μάθουν.

§ Το	μωρά	έχουν	ανάγκη	την	μαμά	τους.	

§ Οι	μπαμπάδες	είναι	στην	«απέξω»,	δεν	χρειάζονται.

§ Οι	μπαμπάδες	δεν	μπορούν…..

§ Οι	μπαμπάδες	δεν	θέλουν….

§ Οι	μπαμπάδες	είναι	στην	αρχή	οι	«θεατές»	και	μετά	οι	«κακοί»





§Οι μπαμπάδες παίζουν διαφορετικά.
Οι μπαμπάδες γαργαλούν περισσότερο, «παλεύουν» με τα παιδιά, τα
πετούν στον αέρα, παίζουν γενικά πιο ελεύθερα, πιο ανέμελα, πιο
αυθόρμητα, πιο άσκοπα. Με αυτό τον τρόπο είναι αυτοί που διδάξουν
καλύτερα στα παιδιά την υγιή ισορροπία ανάμεσα στην δειλία και
την επιθετικότητα.
§Οι	μπαμπάδες	έχουν	ένα	διαφορετικό	στυλ	ως	γονείς
Έχουν ένα ιδιαίτερο στυλ επικοινωνίας και διαδραστικότητας με
τα παιδιά.
§Οι Μπαμπάδες είναι σούπερ - ήρωες



§ Οι	μπαμπάδες	χτίζουν	αυτοπεποίθηση	
Εκ φύσεως, οι μαμάδες προστατεύουν και οι μπαμπάδες σπρώχνουν τα
παιδιά στα όριά τους..
§ Οι μπαμπάδες αποτελούν το υπέρτατο πρότυπο
Η μητέρα όσο απαραίτητη είναι άλλο τόσο δεδομένη γίνεται. Τα παιδιά είτε
έχουν είτε δεν έχουν στενή σχέση με τον πατέρα τους θα επιθυμούν πάντα
την αποδοχή και επιβεβαίωση του.
§ Οι μπαμπάδες αποτελούν παράθυρο στον κόσμο των ανδρών
Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι διαφορετικοί.. Τα παιδιά που μεγαλώνουν
με έναν πατέρα εξοικειώνονται με τον κόσμο των ανδρών



Η	σχέση	πατέρα-γιου	είναι	εκείνη	που	θα	καθορίσει	τα	χαρακτηριστικά	της	
προσωπικότητάς	του.

Παρατηρώντας	τον	πατέρα	του	ο	γιος	μαθαίνει:
§ Την	σεξουαλικότητά	του,	τους	κανόνες	υγιεινής	και	το	«πώς	φέρονται	οι	άνδρες»	ανάλογα	με	
την	ηλικία	τους.

§ Από	πού	προέρχεται	και	να	που	ανήκει.
§ Να	διοχετεύει	τον	ανδρισμό	και	την	δύναμή	του	με	θετικούς	τρόπους.
§ Να	εκφράζει	τα	συναισθήματα	του	χωρίς	καμία	ντροπή
§ Πως	να	κερδίζει	με	σεβασμό	και	να	χάνει	με	αξιοπρέπεια.
§ Πως	να	φέρεται	στους	άλλους	άνδρες	
§ Πως	να	φέρεται	στις	γυναίκες	



§ Είναι ο πρώτος άντρας που θα γνωρίσει και θα αγαπήσει μία γυναίκα. Η
συμπεριφορά του προς την ίδια και την μητέρα της είναι αυτή που θα θεωρεί
φυσιολογική στο μέλλον από τους άντρες. Το αν την αγαπήσει θα επηρεάσει το πόσο
θα αγαπήσει τον εαυτό της.

§ Είναι αυτός που τη μαθαίνει να διεκδικεί, άρα γίνεται λιγότερο ντροπαλή, να
ξεπερνάει προβλήματα, να εξωτερικεύει τα επιθετικά της αισθήματα. Την αφήνει να
πειραματίζεται και έχει μεγάλες προσδοκίες άρα την κάνει πιο έξυπνη.

§ Είναι αυτός που τη μαθαίνει να διαχειρίζεται καλύτερα ένα πρόβλημα: Μία
υγιής σχέση με τον πατέρα, βοηθάει αργότερα την κόρη να διαχειρίζεται καλύτερα
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Νιώθει δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό της
και δεν πελαγώνει μπροστά σε ένα πρόβλημα

§ Τη βοηθάει, επίσης, να διαχειρίζεται το στρες. «Οι κόρες που έχουν μία στοργική
σχέση με τον πατέρα τους, αποδεικνύεται ότι έχουν χαμηλότερα βασικά επίπεδα
κορτιζόλης.

Ο	μπαμπάς	είναι	ο	πρώτος	άνθρωπος	άλλου	φύλου	με	τόση	επιρροή	στη	ζωή	του	κοριτσιού



Η	απουσία	του	πατέρα	μπορεί	να	έχει	3	μορφές:	έλλειψη,	απώλεια,	ή	στέρηση

Η ΕΛΛΕΙΨΗ παρουσιάζεται κυρίως σε παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει ποτέ
τον πατέρα τους.
§ Βασικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει η μητέρα και η εικόνα που
θα παρουσιάσει για τον πατέρα. Το παιδί θα πλάσει ένα πρότυπο για τον
πατέρα του σύμφωνα με την καθοδήγηση και τις περιγραφές της μάνας.

§ Όπου θα χρειαζόταν η βοήθεια και η συμβουλή του μπορούμε να πούμε στο παιδί
και πάλι ότι : «Ο πατέρας σου εδώ, θα σου έλεγε…», «Ο πατέρας σου θα σε
συμβούλευε…», «Θα ήθελε ο πατέρας σου να κάνεις…, να φερθείς…, η απόφασή σου να
στηρίζεται σε …», «Η γνώμη του πατέρα σου θα ήταν…».

§ Πάντα βοηθά ένα αρσενικό πρότυπο από την ευρύτερη οικογένεια



Η απώλεια υποδηλώνει ότι χάνεται κάτι το οποίο υπήρχε. Το παιδί δηλαδή χάνει
τον πατέρα του τον οποίον και γνώρισε. Η απώλεια προϋποθέτει έστω και
σύντομη παρουσία του πατέρα, ο οποίος μετά χάνεται οριστικά.
§ Σαφώς αρχικά χρειάζεται πρωτίστως αντιμετώπιση της απώλειας.
§ Διατηρούμε την μνήμη ζωντανή.



Η στέρηση του πατέρα αφορά κυρίως την απουσία του για λόγους που δεν
επιτρέπουν, τις συχνές και ποιοτικές επαφές μεταξύ παιδιού και πατέρα.
§Όταν δεν μπορεί. Βοηθάμε…
§Όταν η σχέση μας έχει διαταραχθεί.
1. Το πρώην ζευγάρι πρέπει να ξεχωρίσει το γονικό από το συζυγικό ρόλο, εξασφαλίζοντας τον

πρώτο, παρά την παραίτηση από το δεύτερο.
2. Έχει μεγάλη σημασία, όσο δύσκολο και να είναι, ο κάθε γονιός να βρει έναν τρόπο να τονίζει

τις θετικές πτυχές του χαρακτήρα του πρώην συντρόφου του όταν μιλάει γι’ αυτόν στα
παιδιά του. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αισθάνονται και είναι κατά το ήμισυ
απόγονοι του άλλου γονιού, και άρα οποιαδήποτε κατηγορία εκτοξεύουμε εναντίον του
αποτελεί πλήγμα στη θετική τους αυτο-εικόνα.



§Όταν	δεν	του	βγαίνει,	δεν	το	καταλαβαίνει,	έχει	μάθει	αλλιώς….
Όσο και ιδανικά να ονειρευόμαστε τα πράγματα, ο κάθε άνθρωπος, γονιός
έρχεται με τα βιώματα του, συμπλέγματα του, την προσωπικότητα του.
Όταν αισθανόμαστε ότι για οποιοδήποτε λόγο ο πατέρας δυσκολεύεται να
εκφραστεί λειτουργούμε ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ! Όχι επικριτικά, αλλά
επεξηγηματικά.


