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   Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, γίνονται πολλές αναφορές σχετικά με το φύλο της 

γυναίκας και τον ρόλο της ως μάνας στην κοινωνία. Μπορεί αυτά τα δύο πρόσωπα να ταυτίζονται, 

μπορεί και όχι. Είναι αναμφισβήτητο πως είναι ιερά και άξια σεβασμού όμως γιατί ο άντρας είναι  

αγνοημένος και κατ’ επέκταση ο πατέρας δεν έχουν λάβει την προσοχή που τους αναλογεί; Σε αυτό 

το άρθρο θα τους αποδοθεί η πρέπουσα σημασία. 

   Για να υπάρξει ζωή χρειάζεται κάποιος να προσφέρει το σώμα του για  να φιλοξενήσει το 

έμβρυο, και κάποιος που να συνεισφέρει σε αυτήν την δημιουργία.  

Ο άνδρας, μπορεί να μην είναι ο ίδιος που υφίσταται τους σωματικούς πόνους κατά την 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γέννας αλλά είναι αυτός που αποτελεί το στήριγμα της γυναίκας 

σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Όταν στον ρόλο του προστεθεί και αυτός του πατέρα, τότε ο άνδρας 

γίνεται ο προστάτης και ο φρουρός της οικογένειας που δεν θα αφήσει κανέναν και τίποτα να 

πληγώσει και να καταστρέψει αυτά που αγαπάει. Θα είναι αυτός που θα βάζει το προσωπικό 

συμφέρον στην άκρη και θα φροντίζει για την ευημερία της οικογένειάς του. 

    Μπορεί στο σπίτι και στις άλλες ασχολίες να μην κάνει τα πράγματα όπως η μάνα αλλά 

πάντα καταβάλουν προσπάθεια και βρίσκουν τον τρόπο. Επίσης, οι πατεράδες που μεγαλώνουν 

μόνοι τους τα παιδιά τους είναι ένα πρόσωπο, μία φιγούρα που έχουν αναλάβει δύο ρόλους. Έτσι, 

είναι οι αδίκως ηττημένοι της υπόθεσης όταν στα διαζύγια η μητέρα παίρνει την επιμέλεια χωρίς να 

έχουν εξετάσει τις ικανότητες του πατέρα. 

    Επίσης, όποιος έχει συμβάλει στην διαδικασία της γονιμοποίησης  δεν σημαίνει ότι αξίζει 

τον τίτλο της μητέρας ή του πατέρα. Έτσι, πατέρας είναι ο άνθρωπος που κάθε φορά που το παιδί 

του είναι μακριά σκέφτεται όλους τους κινδύνους και τις απειλές που υπάρχουν. Πατέρας είναι 

αυτός που όταν βλέπει το παιδί του να κλαίει στεναχωριέται και αυτός μαζί του, όταν είναι 

άρρωστο, νοιάζεται και το φροντίζει, όταν χρειάζεται βοήθεια το βοηθάει, όταν φοβάται το 

προστατεύει και το εμψυχώνει, όταν χάνει την πίστη του, το βοηθάει να την ξαναβρεί. Αυτό κάνει ο 

πατέρας. Είναι εκεί για να το κάνει να πιστέψει στον εαυτό του. Είναι εκεί για να του δείξει ότι θα 

τα καταφέρει. Είναι εκεί για να προσφέρει την ανιδιοτελή αγάπη στο παιδί του. 

 

 

 


