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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχει µελετηθεί ο ρόλος του πατέρα 

και η έννοια της πατρότητας έχει µεταβληθεί κατά καιρούς και έχει 

αποκτήσει διάφορες σηµασίες. Στην εποχή µας ο ρόλος του πατέρα στην 

οικογένεια αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η 

συµβολή του στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού είναι 

σηµαντική και απαραίτητη. Ο όρος ‘πατέρας’ αναφέρεται στη βιολογική 

συνεισφορά ενός άνδρα στη δηµιουργία ενός παιδιού και στην ενεργό 

συµµετοχή, ανάµειξη και ευθύνη για την εξέλιξη του παιδιού (Mc Cluskey, 

1984). 

Στις πολύ παλαιότερες εποχές ένας πατέρας προστάτευε τους 

απογόνους του πολεµώντας και κυνηγώντας. Με πολλή δουλειά και 

αυτοθυσία κέρδιζε χρήµατα µε τα οποία εξασφάλιζε την ασφάλεια και την 

προστασία της οικογένειας. Οι παραδόσεις εκείνων των εποχών θέλουν τον 

πατέρα αµέτοχο από την φροντίδα των παιδιών, αυτό ήταν αποκλειστικό 

προνόµιο των γυναικών, οι οποίες ασχολούνταν µε το νοικοκυριό και την 

ανατροφή των παιδιών της οικογένειας (Mc Cluskey, 1984). 

∆ιαφορές ως προς την σηµασία της πατρότητας έχουν βρεθεί και µεταξύ 

κοινωνιών από εποχή σε εποχή. Η κάθε κοινωνία διαµορφώνει τη δική της 

κουλτούρα, κουβαλάει τις προσωπικές της αξίες, ήθη και έθιµα και νόµους. 

Με βάση αυτά διαµορφώνονται και οι διάφοροι ρόλοι των ανθρώπων που ζουν 

µέσα στους κόλπους της. Σε ορισµένες κοινωνίες τη θέση του πατέρα 

µπορούσαν να καταλάβουν διάφορα πρόσωπα, όπως ο αδερφός της µητέρας ή 
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του πατέρα, ο παππούς, κάποιος εκτός οικογενείας που υιοθετεί το βρέφος ή 

δίνει το όνοµα του. Σε µια φυλή του Θιβέτ, τους Τόµπο, πολλοί άνδρες είχαν 

την ίδια γυναίκα. Ο αρχικός πατέρας µετά από µια ειδική τελετή εγκατέλειπε 

το ρόλο του και τον πατρικό ρόλο αναλάµβανε κάποιος άλλος άνδρας. Επίσης 

στους Ινδιάνους Τσικάο ο άνδρας ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος κυρίως για 

τη γέννηση του παιδιού, ο ρόλος του αποκτούσε ιδιαίτερη σηµασία και γι’ 

αυτό η γυναίκα έπρεπε να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους άνδρες κατά 

την εγκυµοσύνη, γιατί η συµβολή τους ήταν απαραίτητη ώστε να γεννηθεί το 

παιδί υγιές και δυνατό. Ο σύζυγος ήταν ένας από τους άνδρες αυτούς. Όλοι 

θεωρούνταν πατέρες και έπαιρναν µέρος στην τελετή της αρρενολοχείας  

(∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Εποµένως ανάλογα µε τις παραδόσεις της κάθε κοινωνίας, µπορούν να 

διακριθούν τρεις διαστάσεις της πατρικής λειτουργίας. Η πρώτη είναι η 

βιολογική πατρότητα και παίρνει την έννοια του γεννήτορα και περιλαµβάνει 

το καθαρά βιολογικό κοµµάτι της σχέσης αυτής. Η δεύτερη είναι η 

ψυχολογική διάσταση της πατρότητας και αναφέρεται στη σχέση του πατέρα – 

παιδιού και αφορά τη διαδικασία ανατροφής και ανάπτυξής του. Η τρίτη είναι 

η συµβολική, κοινωνική διάσταση της πατρότητας. Αφορά το ρόλο του πατέρα 

στην κοινωνία, τη διαδικασία της µεταβίβασης του ονόµατός του στο παιδί 

ώστε να αναγνωριστεί ο ρόλος από το κοινωνικό περιβάλλον (Mc Cluskey, 

1984). 

Με το πέρασµα του χρόνου, µέχρι την εποχή µας η έννοια της 

πατρότητας και η σηµασία της έχει αλλάξει παράλληλα µε την αλλαγή της 

κοινωνικής πραγµατικότητας. Παράλληλα µε τις διάφορες οικονοµικές, 
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θεσµικές και κοινωνικές αλλαγές, µεταβάλλεται και η δοµή της οικογένειας, η 

οποία µπορεί να πάρει πολλές µορφές µε την αύξηση του αριθµού των 

διαζυγίων και την πρόοδο της βιολογίας και της ιατρικής που πρόσφερε νέες 

µεθόδους τεχνικής αναπαραγωγής (Mc Cluskey, 1984). 

Τα υψηλά ποσοστά διαζυγίων και οι γεννήσεις παιδιών από ανύπαντρες 

µητέρες είχαν ως αποτέλεσµα πολλά παιδιά να ζουν χωρίς τον πατέρα τους. 

Σήµερα οι γυναίκες όλο και περισσότερο αναλαµβάνουν κάποια 

επαγγελµατική δραστηριότητα εκτός σπιτιού. Η γυναικεία εργασία έχει 

ανατρέψει πολλές παλαιές θεωρίες για την πατρότητα και έχει επιφέρει 

πολλές αλλαγές στις σχέσεις των φύλων. Έτσι δεν υπάρχει πια ένας και 

µοναδικός τύπος πατέρα, αυτός που εργάζεται και είναι ο κουβαλητής του 

σπιτιού και ο προστάτης της οικογένειας. Υπάρχουν βέβαια και πατέρες που 

συνεχίζουν αυτόν τον παραδοσιακό τους ρόλο, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί 

που συµµετέχουν ενεργά στη φροντίδα του παιδιού και αυτοί που 

αποφασίζουν να αναθρέψουν µόνοι τους τα παιδιά τους. Αυτοί είναι οι 

µοναχικοί πατέρες λόγω κάποιου διαζυγίου. Υπάρχει τέλος και ο θετός 

πατέρας λόγω κάποιας υιοθεσίας (Balter, 1999). 

Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως συνέπεια την αύξηση της συµµετοχής 

του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού και στην ανάµειξή του στις δουλειές και 

ανάγκες του σπιτιού. Και οι ίδιοι οι άνδρες έχουν αλλάξει απέναντι στο ρόλο 

τους ως πατέρες και αρκετές φορές είναι αυτοί οι ίδιοι που επιδιώκουν να 

ασχολούνται περισσότερο µε τα παιδιά τους και να συµµετέχουν στην 

ανατροφή τους. Έχουν αντιληφθεί πλέον τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα 

του ρόλου τους και τις αρνητικές επιπτώσεις της απουσίας τους. Ο ρόλος τους 
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είναι το ίδιο σηµαντικός και συµπληρωµατικός µ’ αυτόν του γυναικείου 

ρόλου. Η παρουσία του πατέρα συµβάλει τόσο στην κοινωνική, 

συναισθηµατική, γνωστική ανάπτυξη του παιδιού όσο και στη δηµιουργία 

µιας ισορροπηµένης και υγιούς προσωπικότητάς του. Ο πατέρας έχει 

αποδειχτεί πια ότι µπορεί εξίσου να φροντίσει τα παιδιά µε στοργή και αγάπη, 

έχοντας διαφορετικό τρόπο από τη µητέρα, αλλά ισάξιο. Η επίδραση του 

πατέρα δεν είναι µόνο άµεση, αλλά και έµµεση µέσα από τη σχέση του µε την 

σύντροφο. Η ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού επηρεάζει την πατρότητα. 

Επίσης επιρροές δέχεται η πατρότητα και από το κοινωνικό σύνολο, από το 

εξωτερικό περιβάλλον, αφού η οικογένεια δεν είναι αποκοµµένη από την 

κοινωνία. Τέλος και οι ίδιοι οι άνδρες επηρεάζονται από την πατρότητα και 

τον γονικό τους ρόλο, γιατί µπορεί να τους βοηθήσει να αλλάξουν την 

αντίληψη του εαυτού τους και να βελτιωθούν ακόµη. Εποµένως η πατρότητα 

είναι µια κρίσιµη περίοδος στη ζωή του άνδρα που επιφέρει πολλές αλλαγές, 

αλλά παράλληλα είναι µια πολύτιµη και ανεπανάληπτη εµπειρία για κάθε 

άνδρα (Parke, 1987). 

Παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια να παρουσιαστεί η σηµασία του 

πατρικού ρόλου και η συµβολή του πατέρα στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού καθώς και οι διάφοροι ρόλοι που καλείται να 

παίξει ο άνδρας από τη στιγµή που αποφασίζει να γίνει πατέρας µέχρι και τη 

βρεφική ηλικία του παιδιού του. 

Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται διάφορες απόψεις και θεωρίες για την 

πατρότητα. 
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Στο δεύτερο µέρος αναπτύσσονται τα κίνητρα για αναπαραγωγή στον 

άνδρα, οι διάφοροι λόγοι όπως προσωπικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί, 

ψυχολογικοί που του δηµιουργούν την επιθυµία να αποκτήσει παιδί. 

Στο τρίτο µέρος γίνεται αναφορά στο ρόλο του πατέρα κατά την 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, στη σηµασία της συναισθηµατικής του στήριξης 

στη σύζυγο και στην κρίσιµη αυτή φάση της µετάβασης στην πατρότητα. 

Στο τέταρτο µέρος παρουσιάζεται η συµµετοχή του πατέρα στον τοκετό 

και η σπουδαιότητά της τόσο για τον πατέρα, τη µητέρα, όσο και για το παιδί 

και οι διάφορες αλλαγές που έχουν γίνει από παλιά µέχρι σήµερα. 

Στο πέµπτο και τελευταίο µέρος αναπτύσσεται ο ρόλος του πατέρα µετά 

τον τοκετό. Η συµµετοχή του στη φροντίδα του βρέφους και η σηµασία της, οι 

παράγοντες που επιδρούν σ’ αυτήν τη συµµετοχή, ο πατρικός και συζυγικός 

ρόλος και η σηµασία της εµπλοκής του στην ανατροφή του βρέφους.  
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Οι περισσότερες ψυχολογικές θεωρίες αγνόησαν τον πατέρα για αρκετό 

καιρό και άρχισαν να εµφανίζονται από τη στιγµή που θεωρήθηκε σηµαντική 

η άµεση επιρροή του στην ανάπτυξη του βρέφους. Αντίθετα δόθηκε 

µεγαλύτερη έµφαση στη σχέση µητέρας – παιδιού, η οποία κατείχε 

σηµαντική θέση στις διάφορες θεωρίες. Η σχέση γονέα – παιδιού είναι 

σηµαντικότατη για το παιδί γιατί του παρέχει τις βασικές τους ανάγκες και 

καλύπτει την ανάγκη του για επαφή και εµπιστοσύνη. Και αυτός ο 

σηµαντικός γονέας είναι τόσο η  µητέρα όσο και ο πατέρας (Χουντουµάδη, 

1998). 

Για την ψυχαναλυτική θεωρία, µετά το φαλλικό στάδιο και το 

οιδιπόδειο σύµπλεγµα του παιδιού, ως την ηλικία των τριών µε τεσσάρων 

χρονών, δεν εµφανιζόταν στο προσκήνιο το θέµα του πατέρα. Η µητέρα 

θεωρείται το πρωταρχικό και µοναδικό πρόσωπο που έχει ανάγκη το βρέφος 

γιατί η ίδια το τρέφει και το φροντίζει. Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική σκέψη 

ο ρόλος του πατέρα αφορά στην υποστήριξη του εγώ της µητέρας, στον 

περιορισµό και τον έλεγχο των παιδικών φαντασιώσεων για παντοδυναµία και 

των καταστροφικών επιθυµιών και στην ενθάρρυνση της επιτυχίας του 

παιδιού. Ο ρόλος του πατέρα είναι να προετοιµάσει το έδαφος για τον 

αποχωρισµό και την ανεξαρτητοποίηση του βρέφους από τη µητέρα (Frankl, 

1990). 

Ο ίδιος ο Freud[1924] υποστηρίζει ότι ο πατέρας αποτελεί για το 

βρέφος το πρόσωπο αγάπης και θαυµασµού, απαραίτητα συναισθήµατα 

ιδιαίτερα για την επιτυχηµένη ταύτιση του αγοριού µε το φυλετικό του ρόλο 

αργότερα.  Επίσης, για τον Frend, ο πατέρας είναι χρήσιµος για να προσφέρει 
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στο παιδί ασφάλεια και προστασία και θεωρείται για το παιδί σύµβολο 

δύναµης και εξουσίας (Frankl, 1990). 

Έτσι η παρουσία του πατέρα δεν παίρνει τη µορφή στοργής, αγάπης 

και τρυφερότητας, αλλά τη µορφή εξουσίας και τιµωρίας  που είναι 

απαραίτητα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, την αυτονοµία του 

(σταµατώντας την προσκόλληση στη µητέρα) και την κατάκτηση των 

φυλετικών ρόλων (Frankl, 1990). 

Ο Bowlby (1940) ανέπτυξε τη θεωρία της προσκόλλησης, του 

συναισθηµατικού δεσµού που αναπτύσσεται µεταξύ του βρέφους και του 

ατόµου που το φροντίζει. Υποστηρίζει ότι η µητέρα είναι το σηµαντικότερο 

πρόσωπο στην αρχή της ζωής του βρέφους γιατί καλύπτει τις βασικές του 

ανάγκες. Η προσκόλληση αυτή είναι σηµαντική για την ψυχική υγεία και 

σταθερότητα του βρέφους, ενώ οι άλλες προσκολλήσεις µε άλλα πρόσωπα δεν 

αποκτούν µεγάλη σηµασία. Η µητρική στέρηση είναι η αιτία προβληµάτων 

στη διάρκεια της ανάπτυξης. Για τον Bowlby, η προσκόλληση είναι µια 

ενστικτώδης συµπεριφορά του βρέφους και αποσκοπεί στη φροντίδα και 

συντήρησή του. Επίσης, ο ίδιος δέχεται ότι η µητέρα είναι βιολογικά 

προετοιµασµένη γι’ αυτόν τον ρόλο, ενώ ο πατέρας όχι. Βρίσκεται απλώς για 

να υποστηρίζει ηθικά τη µητέρα (Parke, 1987). 

Ο Erikson έχει αναλύσει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόµου µε βάση 

τα στάδια ανάπτυξης και τις ανάλογες κρίσεις που αναπαριστούν. Εδώ σκοπός 

της πατρότητας είναι να δώσει στο νεογέννητο βρέφος τις ευκαιρίες  να 

αναπτύξει αισθήµατα εµπιστοσύνης και ασφάλειας, να νικήσει την σύγκρουση 

που του δηµιουργούν τα αισθήµατα ανασφάλειας και δυσπιστίας. Έτσι ο 
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πατέρας βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί και να ωριµάσει, µαθαίνοντάς το να 

λύνει µε αποτελεσµατικό τρόπο τυχόν προβλήµατα που θα του 

δηµιουργηθούν στο µέλλον (Mc Cluskey, 1984).  

Η Mahler (1955) υποστηρίζει ότι η σχέση µε τον πατέρα είναι 

σηµαντική για το παιδί ήδη από πολύ νωρίς. Ο ρόλος του συνίσταται στη 

διαδικασία αποχωρισµού – εξατοµίκευσης. Η αυστηρή συµπεριφορά του 

πατέρα διευκολύνει την αποµάκρυνση του βρέφους από τη µητέρα και την 

δηµιουργία ενός ανεξάρτητου  εαυτού. Το βρέφος νιώθει αµφιθυµικά 

συναισθήµατα για τη µητέρα του. Προσπαθώντας να αυτονοµηθεί, από την 

µια µεριά νιώθει την έντονη ανάγκη για εξάρτηση από τη µητέρα και από την 

άλλη φόβο γιατί αυτή η εξάρτηση του εµποδίζει την αυτονοµία του. Ο ρόλος 

του πατέρα είναι να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. Αν δεν καταφέρει να 

χαλαρώσει τους δεσµούς µε τη µητέρα, τότε το βρέφος θα προσκολληθεί για 

πάντα επάνω της και θα είναι δύσκολο να αναπτύξει σχέσεις µε άλλους (Mc 

Cluskey, 1984). 

Ο Winnicott[1924] και αυτός δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σχέση 

βρέφους – µητέρας. Το βρέφος απόλυτα εξαρτηµένο από τη µητέρα του, για 

την κάλυψη των αναγκών του, δεν διαχωρίζει τον εαυτό του από τη σχέση 

αυτή. Βρέφος και µητέρα είναι µια οντότητα. Ο ρόλος του πατέρα εδώ είναι η 

συναισθηµατική, ψυχολογική και ηθική βοήθεια και υποστήριξη προς τη 

σύζυγο ώστε να αναπτυχθεί µια θετική σχέση µέσα από την οποία θα 

ωφεληθεί το παιδί, αφού θα είναι ικανή η µητέρα να το στηρίξει και να το 

φροντίσει συναισθηµατικά, δηµιουργώντας του µια ψυχική ισορροπία  

(Χουντουµάδη, 1998). 
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Οι συµπεριφοριστικές θεωρίες τονίζουν τη σηµασία της µάθησης στη 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά 

είναι εύπλαστη και τροποποιείται από την επίδραση του περιβάλλοντος. Όσον 

αφορά τον πατέρα σηµαντική είναι η συµβολή του µοντέλου µάθησης µέσω 

µίµησης και ταύτισης, αφού ο ίδιος αποτελεί πρότυπο µίµησης για τον γιο 

και ετερογενές πρότυπο µίµησης για την κόρη. Στην προσπάθεια 

διαµόρφωσης µιας επιθυµητής συµπεριφοράς ο πατέρας κυρίως µέσω της 

ενίσχυσης και της τιµωρίας διαµορφώνει την προσωπικότητα του παιδιού. Ο 

πατέρας είναι πιο τιµωρητικός, πιο αυστηρός από τη φύση του και εποµένως 

πιο αποτελεσµατικός στη διαµόρφωση επιθυµητών συµπεριφορών και στην 

εξάλειψη αντικοινωνικών και ανεπιθύµητων συµπεριφορών. Επίσης ο πατέρας 

συµβάλλει και µέσω της µίµησης και όχι µόνο µέσω της τιµωρίας. Οι πρώτες 

επιδράσεις των παιδιών γίνονται µέσω της οικογένειας, εκεί παρατηρούν και 

µιµούνται τρόπους συµπεριφοράς. Ιδιαίτερος θεωρείται ο ρόλος του πατέρα 

στη µάθηση των φυλετικών ρόλων του παιδιού. Ο ίδιος είναι πρότυπο κυρίως 

για το αγόρι, από τον οποίον µέσω της µίµησης µαθαίνει τρόπους 

συµπεριφοράς που αρµόζουν στο φυλετικό του ρόλο (Roberts, 1980). 

Από τη µια µεριά της βιολογίας και της εθολογίας έχουν διατυπωθεί 

διάφορες απόψεις για την πατρότητα. Από βιολογική άποψη βρέθηκε ότι η 

ανθρώπινη πατρική συµπεριφορά παρουσιάζει οµοιότητες στους διάφορους 

πολιτισµούς που οφείλονται στο βιολογικό της υπόβαθρο, ενώ οι διαφορές 

που βλέπουµε στους πολιτισµούς είναι µαθηµένες αντιδράσεις. Σε αρκετές 

κοινωνίες οι πατέρες έχουν γενικά λίγη ανάµειξη στην περιποίηση και στην 

ανατροφή των παιδιών, ενώ οι µητέρες είναι αυτές που αναλαµβάνουν την 
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φροντίδα του βρέφους. Υπάρχουν όµως και κοινωνίες όπου άνδρες και 

γυναίκες µοιράζονται ισότιµα τη φροντίδα των παιδιών. Αυτό δείχνει ότι οι 

ικανότητες αυτές δεν είναι βιολογικά προκαθορισµένες. Ο ρόλος που θα 

αναλάβει κάθε άνδρας σε κάποια κοινωνία ποικίλλει ανάλογα µε τις 

κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισµικές συνθήκες (Parke, 1987). 

Παρόµοιες συµπεριφορές µπορούµε να συναντήσουµε και σε διάφορες 

κοινωνίες των ζώων. Από έρευνες πάνω σε πιθήκους έχει βρεθεί ότι τα 

αρσενικά δεν ανακατεύονται τόσο συχνά στη φροντίδα των µικρών τους, ενώ 

δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για την οµάδα ολόκληρη. Τα θηλυκά δείχνουν 

µια πιο περιποιητική συµπεριφορά ενώ τα αρσενικά εµφανίζονται πιο 

επιθετικά. ∆ιαφορές όµως υπάρχουν και εδώ ανάµεσα στα είδη των ζώων. Σε 

άλλα είδη πιθήκων έχουν βρεθεί ότι τα αρσενικά περιποιούνται τα µικρά τους 

και τα ταΐζουν. Ακόµη και πιο άγρια είδη πιθήκων, κάτω από εργαστηριακές 

συνθήκες έχει βρεθεί ότι όταν µείνουν µόνα τα αρσενικά µε τα µικρά τους, 

δείχνουν περιποιητική συµπεριφορά και τα φροντίζουν όπως ακριβώς τα 

θηλυκά. Απ’ αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει η άποψη ότι η πατρική 

συµπεριφορά είναι βιολογικά καθορισµένη, αφού τόσο σε ανθρώπους όσο και 

στα ζώα µπορεί να αλλάξει και εξαρτάται και σε µεγάλο βαθµό από το 

περιβάλλον και από το ποσοστό ανάµειξης που επιτρέπουν τα θηλυκά (Parke, 

1987). 

Επίσης ορισµένοι ισχυρίζονται ότι η µητέρα είναι βιολογικά 

προετοιµασµένη για τη µητρότητα εξαιτίας των ορµονικών αλλαγών που 

συµβαίνουν, ενώ ο πατέρας αντίστοιχα δεν εµφανίζει τέτοιες συµπεριφορές 

επειδή δεν συµβαίνουν ορµονικές αλλαγές. Και πάλι αποδείχτηκε ότι ο ρόλος 
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του περιβάλλοντος είναι πιο σηµαντικός, όπως έδειξαν έρευνες µε ζώα. ∆εν 

είναι απαραίτητες ορισµένες ορµόνες για να εµφανιστεί πατρική ή µητρική 

συµπεριφορά, όπως έδειξε µια έρευνα όπου αποµονώθηκαν ένα αρσενικό και 

ένα θηλυκό ζώο σ’ ένα κλουβί µαζί µε µικρά που δεν ανήκαν σ’ αυτούς. Τα 

ζώα έδειξαν τρυφερά αισθήµατα προς τα µικρά και τα φρόντιζαν σαν να ήταν 

δικά τους (Parke, 1987). 
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Κάθε άνθρωπος γεννιέται µε τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυµίες. 

Με βάση αυτές πορεύεται στη ζωή προσπαθώντας να καλύψει τόσο τις 

φυσιολογικές όσο και τις ψυχολογικές του ορµές. Ολόκληρη η ζωή είναι ένας 

αγώνας για επιβίωση, επιτυχία και αυτοπραγµάτωση. Τόσο τα εσωτερικά όσο 

και τα εξωτερικά κίνητρα είναι αυτά που ωθούν κάποιον να πάρει αποφάσεις 

και να ενεργήσει σύµφωνα µε τις επιθυµίες του. Κάθε άνθρωπος διαθέτει 

κίνητρα που εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς σε διάφορες φάσεις της ζωής 

του. Ένα απ’ αυτά είναι και το κίνητρο για αναπαραγωγή. Οι άνθρωποι ως 

κοινωνικά όντα αναζητούν τη συντροφικότητα και την αγάπη, δεν ζουν µόνοι 

τους (Fischer, 2000). 

Εκτός από τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει σε πολιτισµικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, έχουν επέλθει αλλαγές και στον τοµέα της 

ανθρώπινης γονιµότητας. Η υπογονιµότητα είναι ένα πλήγµα για την κοινωνία 

µας και µε την πάροδο του χρόνου ολοένα και αυξάνεται. Με την πρόοδο 

όµως της τεχνολογίας έχουν βρεθεί λύσεις που βοηθούν τα ζευγάρια που 

θέλουν να τεκνοποιήσουν, να αποκτήσουν πλέον παιδιά. Τα περισσότερα 

παιδιά που γεννιούνται σήµερα είναι επιθυµητά από τους γονείς, αφού ο 

σωστός προγραµµατισµός από τη µεριά τους και οι ποικίλες µέθοδοι 

αποφυγής µιας ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης, βοηθούν ώστε να γεννηθούν 

παιδιά επιθυµητά, πράγµα που ωφελεί και στη σωστή ανάπτυξη και ανατροφή 

τους. Εποµένως, αν και πότε θα αποκτήσει ένα ζευγάρι παιδιά είναι πλέον 

ατοµική επιλογή και απόφαση (Fischer, 2000). 
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Η επιθυµία ενός άνδρα ν’ αποκτήσει παιδί εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως βιολογικούς, πολιτισµικούς και κοινωνικούς, προσωπικούς 

και ψυχολογικούς.  Τα κίνητρα εποµένως που ωθούν κάποιον σε 

αναπαραγωγή είναι τόσο εσωτερικά, εγγενή όσο και εξωτερικά. 

Α.  Οι βιολογικοί παράγοντες και συγκεκριµένα ορισµένες ορµόνες 

µπορούν να συµβάλουν σε κάποιο βαθµό στην επιθυµία αναπαραγωγής, 

όµως σ’ αυτούς παρεµβαίνουν και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η 

εµπειρία και η µάθηση, ιδιαίτερα η πρώιµη κοινωνική µάθηση κατά την 

παιδική ηλικία του άνδρα. Οι ορµόνες αν και ασκούν άµεση επίδραση στην 

σεξουαλική ανάπτυξη του ανθρώπου, ωστόσο η επίδρασή τους στη δηµιουργία 

κινήτρου για σεξουαλική συµπεριφορά και αναπαραγωγή δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρη. Η τεστοστερόνη επιδρά στη σεξουαλική συµπεριφορά, ενώ τα 

οιστρογόνα όχι. Στους άνδρες ο ρόλος των ανδρογόνων συνίσταται στη 

δηµιουργία της επιθυµίας. Στον άνθρωπο η σεξουαλική συµπεριφορά δεν 

εξυπηρετεί µόνο αναπαραγωγικούς λόγους και γι’ αυτό δεν εξαρτάται και 

αποκλειστικά από τις ορµόνες, αλλά συµµετέχει και η εµπειρία και η 

µάθηση. Επίσης έχει βρεθεί ότι ορισµένοι νευροµεταβιβαστές, όπως η 

ντοπαµίνη και η νορεπινεφρίνη, αλλά και η φαινυλεθυλαµίνη παίζουν έναν 

ορισµένο ρόλο στη διαδικασία της αναπαραγωγής. Οι συγκεκριµένες ουσίες 

είναι διεγερτικές και προκαλούν αισθήµατα ευφορίας και ευχαρίστησης. Έχει 

βρεθεί ότι στα ζευγάρια που είναι µαζί, οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε υψηλά 

επίπεδα στα δυο µε τρία πρώτα χρόνια του γάµου, µετά µειώνονται. Αυτό ίσως 

να συνδέεται µε την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής και επιθυµίας για 

δηµιουργία απογόνων. Η διατήρηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης στα 
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παντρεµένα ζευγάρια για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα γίνεται για άλλους 

λόγους, όπως οι κοινοί στόχοι και τα ενδιαφέροντα και δεν στηρίζεται µόνο 

στη σεξουαλική έλξη (Fischer, 2000). 

Β. Η επιθυµία για παιδί στον άνδρα επίσης εξαρτάται από 

πολιτισµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Β1. Ένας από αυτούς τους 

παράγοντες είναι οι αξίες της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει ο άνδρας. Οι 

συνθήκες της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει επηρεάζουν την απόφασή του 

και συνήθως οι συνθήκες αυτές αλληλεπιδρούν µε τα πρότυπα, τις αξίες και 

τα πιστεύω του ατόµου. Η γονιµότητα έχει µεγάλη αξία στην κοινωνία µας. Η 

κοινωνία περνάει συνήθως την αντίληψη ότι για να νιώθει κάποιος 

πετυχηµένος και ολοκληρωµένος ως άνθρωπος, για να φτάσει στην 

προσωπική και κοινωνική καταξίωση, πρέπει να δηµιουργήσει οικογένεια και 

να αποκτήσει παιδί. Επίσης ο προορισµός του άνδρα, αλλά και της γυναίκας, 

είναι η απόκτηση παιδιών. Ακόµη µεγαλύτερο πλήγµα θεωρείται για την 

κοινωνία η υπογονιµότητα και η µη απόκτηση απογόνων για τη γυναίκα παρά 

για τον άνδρα. Αυτά τα πρότυπα έχουν περάσει σε κάποιο βαθµό και έχουν 

επηρεάσει τις αντιλήψεις των ανδρών. Αυτό φαίνεται και από έρευνες που 

έγιναν, όπου ρωτήθηκαν σχετικά µ’ αυτό κάποιοι άνδρες και βρέθηκε ότι 

όντως πιστεύουν ότι το να µην αποκτήσουν παιδιά είναι πιο οδυνηρό για τις 

γυναίκες παρά για τους ίδιους. Περισσότερο οι γυναίκες αποκτούν προσωπική 

και κοινωνική αξία έτσι, αφού αυτός είναι ο προορισµός τους. Οι ίδιοι 

µπορούν να αντισταθµίσουν αυτήν την έλλειψη και τα συναισθήµατα 

µοναξιάς µέσα από την επαγγελµατική τους καταξίωση περισσότερο απ’ ότι οι 

γυναίκες. Αρκετοί είναι οι άνδρες που έχουν ανατραφεί µ’ αυτόν τον τρόπο 
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και έχουν µάθει να λειτουργούν έτσι. Παρόλα αυτά οι πιέσεις αυτές και οι 

αξίες της κάθε κοινωνίας επηρεάζουν ως ένα βαθµό τη συµπεριφορά. 

Μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι ατοµικές επιλογές, οι κρίσεις του καθενός, οι 

προσωπικές του αξίες και πεποιθήσεις. Το µορφωτικό επίπεδο του κάθε 

ατόµου και η κριτική του σκέψη είναι οι παράγοντες που καθορίζουν 

συνήθως αν κάποιος θα δεχτεί και θα συµµορφωθεί µε τις αξίες της κοινωνίας  

(Χουντουµάδη, 1998). 

Β2. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το επάγγελµα του άνδρα. Εδώ 

περιλαµβάνονται οι φιλοδοξίες του κάθε άνδρα για την επαγγελµατική του 

σταδιοδροµία, οι υποχρεώσεις απέναντι στην εργασία του, ο ελεύθερος χρόνος 

και οι συνθήκες εργασίας, όπως επίσης και η ικανοποίηση και οι οικονοµικές 

απολαβές. Όλοι αυτοί οι παράµετροι µπορούν να επηρεάσουν είτε αρνητικά 

είτε θετικά την απόφασή του να αποκτήσει παιδιά. Το στρες και οι άσχηµες 

συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά την επιθυµία του για παιδί. Αντίθετα 

η ευχαρίστηση που δέχεται κάποιος από την εργασία του, βελτιώνει την 

αυτοεκτίµησή του και εφόσον νιώθει επιτυχηµένος σ’ αυτόν τον τοµέα, είναι 

έτοιµος να προχωρήσει ένα βήµα µπροστά και να προχωρήσει προς την 

πατρότητα. Επίσης οι ικανοποιητικές οικονοµικές απολαβές ενισχύουν την 

επιθυµία του για παιδί, αφού θα µπορέσει να το αναθρέψει χωρίς στερήσεις. 

Αντίθετα η ανεργία και η φτώχεια είναι από τους παράγοντες που συνήθως 

αποτρέπουν τον άνδρα από την επιθυµία του για οικογένεια. Οι υπερβολικές 

φιλοδοξίες και τα όνειρα για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία, επίσης, 

λειτουργούν αρνητικά, εφόσον τα άτοµα αυτά αφοσιώνονται ολοκληρωτικά 

στην καριέρα τους µε αποτέλεσµα τον περιορισµένο ελεύθερο χρόνο για άλλες 
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δραστηριότητες. Όσο υψηλότερες προσδοκίες έχει κάποιος για την καριέρα 

του, τόσο λιγότερες είναι οι ανάγκες του για δηµιουργία οικογένειας (Burman, 

1999). 

Β3. Ένας τρίτος παράγοντας είναι η σχέση του άνδρα µε την οικογένειά 

του και ιδιαίτερα µε τον πατέρα του. Ο άνδρας που µεγάλωσε σε µια ενωµένη 

οικογένεια όπου εισέπραξε αισθήµατα τρυφερότητας και αγάπης και όπου η 

σχέση του µε τον πατέρα του ήταν αρµονική, έχει περισσότερες πιθανότητες 

να αναπτύξει το κίνητρο για τη δική του πατρότητα. Τα πρότυπα που θα πάρει 

ένα παιδί από την οικογένεια του διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό την 

προσωπικότητά του. Η αρµονική σχέση των γονιών του και η ανατροφή κοντά 

σ’ έναν πατέρα που είναι στο πλάι του κάθε στιγµή και του δείχνει την αγάπη 

του, βοηθούν ώστε το παιδί αργότερα, στην ενήλικη ζωή, ν’ ακολουθήσει ένα 

τέτοιο πρότυπο ζωής, ν’ αναπτύξει µια ισότιµη και αρµονική συζυγική σχέση 

και να αναπτύξει το ένστικτο της πατρότητας. Αντίθετα οι άνδρες που 

στερήθηκαν την πατρική φιγούρα σtα παιδικά τους χρόνια, ίσως θέλουν ν’ 

αποφύγουν την πατρότητα για να µην προκαλέσουν τις ίδιες στερήσεις και 

κάνουν τα ίδια λάθη µε τα παιδιά τους (Burman, 1999). 

Γ. Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

απόφαση αυτή του άνδρα να γίνει πατέρας, παίζουν και οι προσωπικοί 

παράγοντες. Κάθε άνδρας έχει κάποιους δικούς του προσωπικούς λόγουw και 

ανάγκες που τον ωθούν να γίνει πατέρας. Αυτά είναι τα προσωπικά, τα 

εσωτερικά κίνητρα του καθενός. Κάθε άνδρας  διαφέρει ως προς τις ανάγκες 

αυτές, αφού έχουν σχέση µε τις απόψεις του για το θέµα της πατρότητας.Γ1.  

Ένας από τους λόγους που επιθυµεί ένας άνδρας να γίνει γονέας είναι και η 
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ανάγκη του για αποδοχή από τους άλλους, αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό 

του ως υπεύθυνου µέλους της κοινωνίας. Έτσι θα αυξηθεί η αυτοεκτίµησή του 

και θα νιώσει ολοκληρωµένος ως άνθρωπος. Γ2. Ένας δεύτερος λόγος είναι η 

επιθυµία του για επέκταση και συνέχιση του ονόµατός του και του ίδιου του 

του εαυτού. Έτσι θα αποκτήσει νέο νόηµα η ζωή του, θα γευτεί νέες εµπειρίες 

και θα αφήσει πίσω του απογόνους. Γ3. Ένας τρίτος λόγος είναι η ανάγκη του 

να δώσει και να πάρει στοργή και αγάπη και να εκφράσει την τρυφερότητά 

του απέναντι σε κάποιον. Μέσα από τη σχέση του µε το παιδί θα βελτιωθεί ως 

άνθρωπος, θα µάθει να θυσιάζεται και να κατανοεί τις ανάγκες των άλλων. Γ4. 

Ένας άλλος λόγος είναι η ανάγκη διασκέδασης και χαράς που προσφέρουν τα 

παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι µε τα παιδιά θα ξανανιώσουν και οι ίδιοι 

παιδιά, θα ξαναζήσουν τα δικά τους παιδικά χρόνια και ίσως εκπληρώσουν 

όνειρά τους που έµειναν ανεκπλήρωτα. Γ5. Ακόµη άλλος ένας λόγος είναι η 

επιθυµία τους για συντροφιά και φροντίδα στα επόµενα χρόνια. Ο φόβος της 

µοναξιάς τους ωθεί στο να αποκτήσουν παιδιά ώστε να εισπράξουν και οι ίδιοι 

την απαραίτητη φροντίδα και αγάπη τους όταν φτάσουν σε µεγαλύτερη 

ηλικία. Επίσης µέρος της φροντίδας των παιδιών τους θα είναι και η 

οικονοµική βοήθεια που θα δεχτούν από τα παιδιά τους  (Χουντουµάδη, 

1998). 

Γ6. Ένας τελευταίος λόγος είναι η επιθυµία και η προσπάθεια των 

ανδρών να σώσουν µια δυσλειτουργική συζυγική σχέση. Πολλοί πιστεύουν ότι 

µε την απόκτηση ενός παιδιού θα βελτιωθούν και οι σχέσεις των συζύγων και 

θα αντιµετωπιστούν τυχόν προβλήµατα µέσα στο γάµο. Ένα παιδί όµως δεν 

είναι αρκετό για να σώσει έναν γάµο που νοσεί, ούτε για να αποφευχθεί ένα 
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διαζύγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις το παιδί είναι αυτό που θα δεχτεί τις 

περισσότερο αρνητικές συνέπειες της διαταραγµένης σχέσης, αφού δεν θα 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σωστή του ανατροφή  (Χουντουµάδη, 

1998). 

Σε µια έρευνα του Owens στην Αγγλία ένας αριθµός ανδρών ρωτήθηκε 

για τα κίνητρα αναπαραγωγής. Η απάντηση που έδωσαν οι περισσότεροι ήταν 

ότι το θεωρούσαν κάτι το φυσικό, ως αναµενόµενο, ένα γεγονός που θα 

γινόταν σε κάποια φάση της ζωής τους. Επιθυµούσαν παιδιά γιατί γι’ αυτούς 

σήµαιναν ευτυχία, χαρά, συντροφικότητα. Ήθελαν ν’ αποκτήσουν παιδιά ώστε 

να γίνουν µια ολοκληρωµένη οικογένεια και το θεωρούσαν ως το επόµενο 

φυσικό στάδιο του γάµου. Μάλιστα, προτιµούσαν οι ίδιοι οι άνδρες ένα αγόρι 

για τον εαυτό τους και αργότερα ένα κορίτσι για συντροφιά στη σύζυγό τους  

(Χουντουµάδη, 1998). 

∆. Υπάρχουν και ορισµένοι ψυχολογικοί παράγοντες που ωθούν τον 

άνδρα στην αναπαραγωγή. Τα ψυχολογικά αυτά κίνητρα έχουν µελετηθεί από 

ψυχαναλυτές, οι οποίοι έδωσαν τις ερµηνείες τους γι’ αυτές τις ανάγκες των 

ανδρών. Η ψυχαναλυτική αυτή εξήγηση στηρίζεται στην προσωπικότητα του 

ατόµου στην παιδική του ηλικία, ενώ δεν αναζητούν τις ρίζες της επιθυµίας 

αναπαραγωγής στις συνθήκες που επικρατούν όταν το άτοµο ενηλικιωθεί. Τα 

κίνητρα αυτά είναι ασυνείδητα και σχετίζονται µε την ψυχοσεξουαλική 

ανάπτυξη, τη διαµόρφωση του Εγώ και τα γονεϊκά πρότυπα. Πρώτος ο Freud 

µίλησε για τις δυο ορµές, τις ενστικτώδεις δυνάµεις που πηγάζουν από την 

ψυχική ενέργεια του ανθρώπου. Αυτές είναι η libido, το ένστικτο της ζωής και 

το ένστικτο του θανάτου. Οι διάφορες επιθυµίες που δηµιουργούνται στον 
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άνθρωπο έχουν πηγή το ένστικτο της δηµιουργίας, της ζωής, ή το ένστικτο της 

καταστροφής, του θανάτου. Την άποψη αυτή υιοθέτησαν και µε βάση αυτή 

υποστήριξαν οι ψυχαναλυτές ότι το κίνητρο για αναπαραγωγή είναι µια 

έµφυτη τάση σ’ όλους τους άνδρες που βασίζεται στο ένστικτο της επιβίωσης, 

της δηµιουργίας (Frankl, 1990). 

∆1. Η πρώτη επιθυµία για παιδί στον άνδρα εµφανίζεται πολύ νωρίς, 

σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη, πριν την εµφάνιση του Οιδιπόδειου 

Συµπλέγµατος, κατά τη διάρκεια των τριών ψυχοσεξουαλικών σταδίων, του 

στοµατικού, του πρωκτικού και του φαλλικού. Η πρώτη επιθυµία για παιδί 

εµφανίζεται στο στοµατικό και πρωκτικό στάδιο, µέσα από την πλήρη 

εξάρτηση και της στοµατικής συγχώνευσης του βρέφους µε τη µητέρα. Κατά 

το φαλλικό στάδιο αναπτύσσει το αγόρι µια στοργή και προσκόλληση προς το 

γονέα του αντίθετου φύλου. Το αγόρι αρχίζει να νιώθει µια νέα µορφή αγάπης 

προς τη µητέρα και να θεωρεί ως αντίζηλο τον πατέρα, συγχρόνως όµως να 

νιώθει έντονα συναισθήµατα ενοχής και φόβου τιµωρίας για τις αιµοµικτικές 

του αυτές διαθέσεις. Τέλος, η επιθυµία στρέφεται από τη µητέρα στον πατέρα. 

Ο φόβος τιµωρίας και ο φόβος ευνουχισµού που αναπτύσσει το µικρό αγόρι 

το κάνουν να στραφεί προς τον πατέρα του, να ταυτιστεί µαζί του και να 

αποβάλει την αρχική του επιθυµία για εγκυµοσύνη µέσα από την ταύτισή του 

µε τη µητέρα. Τώρα η επιθυµία του στρέφεται στην κατεύθυνση να αποκτήσει 

παιδί από τη µητέρα του, ταυτιζόµενος όµως µε τον πατέρα του. Αυτή η 

διαδικασία είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική µελλοντική ανάπτυξη της 

επιθυµίας του άνδρα να αποκτήσει παιδιά (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 
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∆2. Μια δεύτερη ψυχαναλυτική εξήγηση για την επιθυµία για 

αναπαραγωγή στον άνδρα βασίζεται στην άποψη ότι η επιθυµία αυτή εκφράζει 

έναν φόβο  και δέος για τη γυναικεία δυνατότητα της αναπαραγωγής και 

εγκυµοσύνης. Έτσι µε το να γίνει ο ίδιος πατέρας και να ταυτιστεί µε το παιδί 

και τη γυναίκα, διώχνει την αρχική του επιθυµία για ταύτιση µε τη µητέρα 

του (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

∆3. Μια τρίτη εξήγηση είναι ότι οι άνδρες συνήθως νιώθουν µια 

σύγκρουση ανάµεσα στην ανάγκη τους για εξάρτηση και στην προσπάθειά 

τους να αποφύγουν µια τέτοια ανάγκη. Έτσι η επιθυµία για απόκτηση 

παιδιού επιβεβαιώνει τον ανδρισµό τους και τους βοηθάει να απαλλαχτούν 

από την αρχική τους εξάρτηση µε το δικό τους πατέρα. Έτσι δεν νιώθουν τώρα 

πια ως οι αδύναµοι που έχουν ανάγκη τη φροντίδα του πατέρα τους, αλλά 

παίρνουν οι ίδιοι τη θέση του ισχυρού πια, την οποία κατείχε ο πατέρας τους, 

µε το να φροντίζουν τον πιο αδύναµο που είναι το βρέφος και η µητέρα 

(∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

∆4. Μια τέταρτη εξήγηση προκύπτει µέσα από την έµφυτη αγωνία και 

το φόβο του θανάτου που υπάρχει στον άνδρα. Έτσι δηµιουργείται η επιθυµία 

προέκτασης του εαυτού του και αυτοπραγµάτωσης. Με την απόκτηση 

απογόνων εκπληρώνεται αυτή η ναρκισσιστική αίσθηση της παντοδυναµίας 

του ατόµου, αφού έτσι συνεχίζεται ο εαυτός του ίδιου του πατέρα µέσα από 

τους απογόνους του. Ακόµη εκπληρώνεται η επιθυµία της δηµιουργίας 

(∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

∆5. Μια άλλη ερµηνεία είναι αυτή που σχετίζεται µε τα αισθήµατα 

ενοχής που βιώνει ο άνδρας, καθώς αποχωρίζεται τους γονείς του και 
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αποµακρύνεται από την οικογένεια καταγωγής του. Πίσω απ’ αυτόν τον 

αποχωρισµό κρύβεται µια επιθυµία ταύτισης του άνδρα µε τους γονείς του. 

Έτσι η επιθυµία για παιδί έρχεται να καλύψει την ενοχή που νιώθει ο άνδρας 

για την αποµάκρυνσή του και τον αποχωρισµό από τους γονείς του. Με την 

απόκτηση του παιδιού του θα προσφέρει στους γονείς του το παιδί που δεν 

µπορεί να είναι πια ο ίδιος γι’ αυτούς. Έτσι αυτή η «προσφορά» του 

ξαναζωντανεύει τους γονείς του. Μέσα απ’ αυτήν την ζωντάνια αναζωογονείται 

και ο ίδιος ταυτιζόµενος µε τους γονείς και αντιµετωπίζει την αρχική του 

ενοχή για τον αποχωρισµό απ’ αυτούς (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Εποµένως πολλοί είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν στη δηµιουργία 

επιθυµίας για αναπαραγωγή στον άνδρα. Το κίνητρο αυτό δηµιουργεί τις 

βάσεις του από πολύ νωρίς και συνεχίζει να αναπτύσσεται σ’ όλη την πορεία 

της ζωής του άνδρα µέχρι την ενηλικίωσή του και την τελική του απόφαση να 

αποκτήσει παιδιά. Η οικογένεια του άνδρα, ο τρόπος ανατροφής του και η 

σχέση του µε τον πατέρα του και γενικά οι εµπειρίες της παιδικής του ηλικίας 

είναι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο για την απόκτηση θετικής 

στάσης απέναντι στην πατρότητα. Στη συνέχεια οι προσωπικές αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις του κάθε άνδρα θα αλληλεπιδράσουν µε τους κοινωνικούς και 

πολιτισµικούς παράγοντες και τις αντιλήψεις της κοινωνίας µέσα στην οποία 

ζει, έτσι ώστε τελικά να διαµορφωθεί µια τελική στάση και συµπεριφορά του 

άνδρα απέναντι στην πατρότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους και συµβάλουν θετικά ή αρνητικά στη δηµιουργία κινήτρου για 

αναπαραγωγή, η απόφαση όµως ενός άνδρα να γίνει πατέρας και να 

αποκτήσει οικογένεια είναι προσωπική απόφαση και επιλογή του καθενός. 
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Ο πατρικός ρόλος ξεκινάει από τη στιγµή που το ζευγάρι αποφασίζει 

από κοινού να αποκτήσει παιδί και η περίοδος της εγκυµοσύνης είναι για 

τους άνδρες µια εποχή όπου αρχίζουν να συνειδητοποιούν πλέον τον πατρικό 

τους ρόλο και η ζωή τους αρχίζει να παίρνει µια διαφορετική πορεία, αφού 

είναι και άλλα τα καθήκοντα που πρέπει τώρα να αναλάβουν. Η εγκυµοσύνη 

δεν είναι µια ατοµική υπόθεση, αλλά αποτελεί οικογενειακή υπόθεση. Η 

αµοιβαία αγάπη, κατανόηση και επικοινωνία ανάµεσα στο ζευγάρι, όπως και 

η ώριµη και προγραµµατισµένη απόφαση να αποκτήσουν παιδί είναι 

σηµαντικοί παράγοντες που συµβάλουν στην επιτυχία του γονεϊκού και 

πατρικού ρόλου. Ο πατέρας µπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης της συζύγου του (Parke, 1987). 

Όπως στη µέλλουσα µητέρα συµβαίνουν αλλαγές στη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, έτσι και στον πατέρα παρατηρούνται κάποιες αλλαγές τόσο σε 

ψυχολογικό, σωµατικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όλα αυτά εξαρτώνται 

από την προσωπικότητα του κάθε πατέρα, όµως σε αρκετούς απ’ αυτούς 

παρατηρούνται αλλαγές, όπως απώλεια της όρεξης, εµετοί, ναυτίες. Επίσης 

κατάθλιψη, ένταση, άγχος, αϋπνίες. Επίσης, όσο προχωράει η διαδικασία της 

εγκυµοσύνης, οι άνδρες δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για το 

µωρό. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να ενηµερωθούν και διαβάζουν σχετικά 

βιβλία για να αποκτήσουν γνώσεις. Επίσης πολλοί άνδρες αρχίζουν να 

δουλεύουν περισσότερο ή να αποκτούν και δεύτερη δουλειά για να 

αντιµετωπίσουν τα έξοδα της οικογένειας. Ακόµη οι άνδρες τώρα είναι πιο 

ανήσυχοι, περισσότερο αγχωµένοι και δείχνουν υπερβολικό ενδιαφέρον για 
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την υγεία της συζύγου τους και του µωρού τους. Αυτά τα συµπτώµατα 

ενισχύονται περισσότερο προς το τέλος της εγκυµοσύνης και όσο πλησιάζει η 

ώρα του τοκετού. Μένουν περισσότερη ώρα κοντά στη σύζυγό τους και 

ανησυχούν για το αν θα φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκοµείο, για την υγεία του 

µωρού και τον τοκετό (Parke, 1987). 

Παρόλα αυτά, κάθε άνδρας αντιµετωπίζει διαφορετικά την περίοδο 

αυτή της εγκυµοσύνης. Για το αν και σε ποιο βαθµό θα εκδηλώσει διάφορα 

συµπτώµατα, εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός, τα προσωπικά 

του βιώµατα, τις πεποιθήσεις του και τις αξίες του, όπως και από τη θέση που 

κατέχει στην κοινωνία. Υπάρχουν άνδρες στους οποίους η εγκυµοσύνη 

προκαλεί συναισθήµατα ενοχής, κυρίως γιατί τη βιώνουν, αρνητικά και οι 

οποίοι δεν ήταν απόλυτα προετοιµασµένοι γι’ αυτή τη διαδικασία. Επίσης 

υπάρχουν εκείνοι που είναι περισσότερο προσανατολισµένοι στην καριέρα 

τους και συνήθως βιώνουν την εγκυµοσύνη ως βάρος και εµπόδιο για την 

επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Τέλος, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι 

απόλυτα προετοιµασµένοι και περισσότερο έχουν στραµµένη την προσοχή 

τους στην οικογένεια, αφού αυτή είναι η µεγαλύτερη αξία για τους ίδιους. 

Αυτοί νιώθουν πληρότητα και τα συναισθήµατά τους είναι όλα θετικά και 

είναι απόλυτα προετοιµασµένοι για το νέο τους πατρικό ρόλο (Diamond, 

1986). 

Η θέση που πρόκειται να πάρει κάθε άνδρας απέναντι στην 

εγκυµοσύνη επηρεάζεται από το µορφωτικό και κοινωνικό του επίπεδο, από 

τη σχέση του µε την οικογένεια καταγωγής του, από τον προγραµµατισµό και 

την επιθυµία της εγκυµοσύνης και από την ποιότητα της συζυγικής σχέσης. Η 
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διάρκεια της σχέσης του ζευγαριού και η ποιότητα της σχέσης αυτής 

επηρεάζει τη στάση του πατέρα απέναντι στην εγκυµοσύνη. Βρέθηκε ότι 

συνήθως τα ζευγάρια που είναι µαζί περισσότερα χρόνια, βιώνουν λιγότερες 

δυσκολίες ως σύντροφοι µε την έναρξη της εγκυµοσύνης και οι πατέρες είναι 

περισσότερο προετοιµασµένοι και αναµένουν µε χαρά τον ερχοµό του 

παιδιού, απ’ ότι τα ζευγάρια που αποκτούν αµέσως ένα παιδί. Η θετική στάση 

του άνδρα απέναντι στην εγκυµοσύνη επιδρά θετικά και στην πορεία της 

εγκυµοσύνης, µε τη συναισθηµατική υποστήριξη προς τη σύζυγο, αλλά και µε 

τη βοήθεια και προετοιµασία προς το µεγαλύτερο παιδί, όταν υπάρχει 

(∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Η πατρότητα και η εγκυµοσύνη µπορούν να ενισχύσουν την 

αυτοπεποίθηση του άνδρα και να κάνουν πιο ισχυρό το συναίσθηµα της 

ικανότητάς του να δηµιουργήσει µια νέα ζωή, έναν απόγονο. Για να 

ανταποκριθεί ο άνδρας σωστά στον πατρικό του ρόλο και να δεχτεί µε θετικό 

τρόπο την εγκυµοσύνη απαιτείται και η συναισθηµατική του ωριµότητα. 

Πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν γεννιέται κανείς πατέρας, αλλά µαθαίνει να 

λειτουργεί ως πατέρας στην πορεία και ότι σ’ αυτό το νέο του ρόλο θα κάνει 

και λάθη, µέσα από τα οποία θα µαθαίνει και θα βελτιώνεται  (Χουντουµάδη, 

1998). 

Ένας από τους σηµαντικότερους ρόλους που καλείται να παίξει ο 

πατέρας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι η παροχή βοήθειας και 

συναισθηµατικής υποστήριξης της συζύγου του. Πρέπει να φροντίζει να 

υπάρχει επικοινωνία µεταξύ τους για τα θέµατα που τους αφορούν, να της 

δείχνει ότι είναι πάντα δίπλα της και βοηθός της σ’ όλη τη διάρκεια της 
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εγκυµοσύνης, να της δείχνει την αγάπη του και την αξία της. Μάλιστα ο 

βαθµός της συναισθηµατικής στήριξης του µέλλοντα πατέρα προς την 

σύντροφό του, αποτελεί και µια ένδειξη για τη µελλοντική συµπεριφορά του 

στο νέο του ρόλο ως πατέρα (Parke, 1987). 

Η αξία αυτής της συναισθηµατικής βοήθειας φαίνεται αργότερα και στη 

σχέση της µητέρας – βρέφους. Από έρευνες βρέθηκε ότι η θετική 

συναισθηµατική στήριξη βοηθάει στη θετική συµπεριφορά της µητέρας προς 

το παιδί και στην αύξηση της ευαισθησίας της απέναντι στις ανάγκες του 

βρέφους. Αντίθετα, η έλλειψη µιας τέτοιας βοήθειας µπορεί να οδηγήσει 

ακόµη και σε κατάθλιψη της µητέρας. Επίσης συναισθηµατική υποστήριξη 

µπορεί να ζητήσει η γυναίκα και από τη µητέρα της, όµως αυτή του πατέρα 

έχει ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα. Μάλιστα πολλοί είναι και οι ίδιοι οι 

άνδρες που στρέφονται στις µητέρες τους για βοήθεια, πράγµα που φανερώνει 

και την ανάγκη των ίδιων για συναισθηµατική βοήθεια (Parke, 1987). 

Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού επίσης είναι δυνατόν να αλλάξει. Στο 

σώµα της γυναίκας συµβαίνουν ορισµένες ορµονικές αλλαγές που 

επηρεάζουν την σεξουαλική επιθυµία της. Και εδώ πρέπει να είναι 

προσεχτικός ο σύντροφος και να συµβάλλει µε τη βοήθεια του στην αύξηση 

της αυτοεκτίµησης της γυναίκας. Θα πρέπει να της δείχνει ότι είναι 

επιθυµητή παρ’ όλες τις αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα της, ότι 

εξακολουθεί να είναι ελκυστική για τον ίδιο, πράγµα που τη βοηθάει στην 

καλύτερη αποδοχή του ρόλου της ως µητέρα (Parke, 1987). 

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει στην οικογένεια και άλλο µεγαλύτερο 

παιδί, ο πατέρας αναλαµβάνει ακόµη έναν άλλο σηµαντικό ρόλο. Την παροχή 
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της βοήθειάς του και την συµπαράστασή του προς το παιδί, ώστε να δεχτεί τη 

νέα κατάσταση πιο αρµονικά. Όσο πιο έντονο είναι το ενδιαφέρον του πατέρα 

για το µεγαλύτερο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, τόσο περισσότερο 

και αποτελεσµατικότερα βοηθάει στην προσαρµογή του στη νέα κατάσταση 

της οικογένειας. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί η γυναίκα σ’ αυτήν την περίοδο 

συχνά γίνεται πιο ανυπόµονη και απόµακρη, πράγµα που προκαλεί θλίψη 

και θυµό στο µεγαλύτερο παιδί. Επίσης γίνεται ευέξαπτη µε αποτέλεσµα να 

ξεσπά πολλές φορές αρνητικά στο µεγαλύτερο παιδί, το οποίο είναι δυνατόν 

να παλινδροµήσει σε προηγούµενες συνήθειές του και η συµπεριφορά του να 

αλλάξει. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η συµβολή του 

πατέρα και σ’ αυτόν τον τοµέα, ώστε να επιτευχθεί µια πιο οµαλή 

προσαρµογή και ένα θετικό συναισθηµατικό κλίµα στην οικογένεια (Parke, 

1987). 

Κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης η προετοιµασία που γίνεται από την 

πλευρά του άνδρα για να αποδεχτεί και να αναλάβει το νέο του ρόλο ως 

πατέρας, έχει χαρακτηριστεί ως µια περίοδος κρίσης και κυρίως γι’ αυτούς 

που γίνονται πατέρες για πρώτη φορά. Είναι µια εποχή που έχει πολλές 

ανακατατάξεις και ραγδαίες εξελίξεις τόσο από ψυχολογική όσο και από 

κοινωνική πλευρά. Είναι µια έντονη δοκιµασία για τον ψυχισµό του άνδρα 

από την οποία µπορεί να βγει είτε πιο δυνατός και αποφασιστικός, είτε πιο 

αποδυναµωµένος. Ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία του κάθε άνδρα ξεχωριστά 

και τις πεποιθήσεις και προσδοκίες που έχει από την εγκυµοσύνη και από το 

αν αισθάνεται έτοιµος ν’ αναλάβει τον πατρικό του ρόλο, από αυτά κυρίως θα 
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κριθεί και σε ποιο βαθµό θα περάσει τη συγκεκριµένη κρίση (∆ραγώνα και 

Ναζίρη, 1995). 

Ορισµένοι άνδρες είναι πιθανόν να περάσουν την κρίση αυτή µε πιο 

βαριά συµπτώµατα γι’ αυτούς, να είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής 

τους. Κάποιοι άλλοι την περνούν µε φυσιολογικά συµπτώµατα και είναι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών αυτών, ενώ κάποιοι άλλοι, ελάχιστοι, 

αντιµετωπίζουν την περίοδο αυτή της ζωής τους ως την πιο εύκολη, χωρίς 

ιδιαίτερα συµπτώµατα και ανησυχίες. Οι άνδρες αυτοί συνήθως αισθάνονται 

ευχάριστα συναισθήµατα και ικανοποίηση από την αλλαγή της ζωής τους. 

Ιδιαίτερη δυσκολία αντιµετωπίζουν συνήθως οι πατέρες µικρής ηλικίας, για 

τους οποίους ίσως η εγκυµοσύνη να είναι µια ανεπιθύµητη κατάσταση επειδή 

αποτελεί εµπόδιο στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και επιπλέον 

επιβάρυνση της οικονοµικής τους κατάστασης  (Χουντουµάδη, 1998). 

Οι πιο συνηθισµένες εκδηλώσεις που εµφανίζονται στους άνδρες σ’ 

αυτήν την περίοδο της εγκυµοσύνης είναι συναισθήµατα µοναξιάς και 

αποκλεισµού, τα συµπτώµατα του φαινοµένου couvades, πολλοί οδηγούνται 

σε άγχος και καταθλιπτικά συµπτώµατα και σε άλλες δυσκολίες, όπως 

σεξουαλικές διαταραχές, αποµόνωση και δυσκολίες στις διαπροσωπικές και 

κοινωνικές τους σχέσεις (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Τα συµπτώµατα αυτά που βιώνουν οι άνδρες σ’ αυτήν την ιδιαίτερη 

φάση της ζωής τους θα µπορούσαν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες, τις 

συναισθηµατικές εκδηλώσεις και τις σωµατικές εκδηλώσεις. Οι 

συναισθηµατικής φύσεως εκδηλώσεις µπορούν να πάρουν τη µορφή απλών 

συναισθηµάτων, όπως µοναξιά, άγχος ή να εκδηλωθούν σε πιο βαριές µορφές, 
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όπως κατάθλιψη ή άλλες ψυχικές διαταραχές. Ο πατέρας συνήθως βιώνει την 

εγκυµοσύνη διαφορετικά από τη σύζυγό του, περισσότερο αισθάνεται σαν 

παρατηρητής. Είναι πιθανόν να αισθάνεται ορισµένες φορές κάπως «χαµένος 

στον κόσµο του», πράγµα που του προκαλεί άγχος και αγωνία. Πρέπει να 

καταβάλει προσπάθεια ώστε να µπει στη θέση της συζύγου του και να δει πιο 

αντικειµενικά την ίδια την κατάσταση. Αντίθετα µπορεί να οδηγηθεί σε 

αισθήµατα µοναξιάς και αποκλεισµού. Τα παραπάνω φανερώνουν επίσης και 

µια ανάγκη εξάρτησης του άνδρα από τη σύζυγό του, η οποία είναι ως 

αποτέλεσµα της έντονης ενασχόλησης και απορρόφησης της συζύγου από τις 

δικές της σωµατικές και ψυχικές αλλαγές. Με το να δείχνει την ανάγκη του 

για περισσότερη προσοχή και ενδιαφέρον από τη σύζυγο, εκδηλώνει µια 

ασυνείδητη ανάγκη του για ενδιαφέρον και προσοχή από τη µητέρα του και 

έτσι αναβιώνει κάποιες παιδικές συγκρούσεις που έζησε κυρίως µε τη µητέρα 

του (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Από πολλές έρευνες και µελέτες έχει βρεθεί ότι οι άνδρες νιώθουν 

συνήθως αυξηµένο άγχος στην περίοδο της εγκυµοσύνης και σε κάποιους 

µπορεί να φτάσει και σε σηµείο ήπιας ή πιο βαριάς µορφής κατάθλιψη. Οι 

ερευνητές Osofsky και Culp (1989) βρήκαν ότι το 29% των ανδρών που 

µελέτησαν παρουσίασαν συµπτώµατα κατάθλιψης και το 47% παρουσίασαν 

µειωµένη αυτοεκτίµηση (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Όλα αυτά συµβαίνουν γιατί σε ασυνείδητο επίπεδο αναβιώνουν κάποιες 

οιδιπόδειες συγκρούσεις και παρουσιάζουν αµφιθυµικά συναισθήµατα. Στο 

συνειδητό επίπεδο, αυτές οι συναισθηµατικές αντιδράσεις τους είναι 

αποτέλεσµα των έντονων αλλαγών που συµβαίνουν, αλλαγές στην αίσθηση του 
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εαυτού τους και στη ζωή τους. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριµένες εκρήξεις 

άγχους και κατάθλιψης είναι φυσιολογικές, αφού συµβάλλουν στην 

προσαρµογή αυτής της νέας πορείας στη ζωή των ανδρών και στην αποδοχή 

του πατρικού τους ρόλου. Η άρνηση του άνδρα να συµµετέχει στην 

διαδικασία της εγκυµοσύνης και στις αλλαγές που φέρνει µπορεί να αυξήσει 

αυτά τα συναισθήµατα, ενώ η ενεργός συµµετοχή του έχει ως αποτέλεσµα την 

µείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Εξάλλου το υπερβολικό άγχος και 

ανησυχία του συζύγου οδηγεί και σε αντίστοιχο άγχος από τη µεριά της 

γυναίκας όσον αφορά την εγκυµοσύνη της, µε αποτέλεσµα να µεταδίδει και η 

ίδια µε τη σειρά της την ανησυχία της στον άνδρα (∆ραγώνα και Ναζίρη, 

1995). 

Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί αυτές οι συναισθηµατικές εκδηλώσεις 

να πάρουν πιο βαριά µορφή και ίσως να οδηγήσουν σε άλλες ψυχικές 

διαταραχές. Τότε ο άνδρας µπορεί να εµφανιστεί αρνητικός απέναντι στην 

πατρότητά του, να τραπεί σε φυγή ή και να εκδηλώσει ακόµη και κάποιες 

υποχονδριακές συνήθειες. Επίσης η εγκυµοσύνη µπορεί να λειτουργήσει 

αρνητικά σε άνδρες που έχουµε µια προδιάθεση στις ψυχικές διαταραχές. 

Τότε το αυξηµένο άγχος τους θα τους ωθήσει να εκδηλώσουν κάποια 

συµπτώµατα ψυχικών διαταραχών. Πολλοί άνδρες χρησιµοποιούν την 

εκδραµάτιση προκειµένου να αποφύγουν την ένταση που τους δηµιουργούν 

οι συγκρούσεις που εµφανίζονται στην περίοδο της εγκυµοσύνης. Έτσι 

τρέπονται σε φυγή ή έρχονται αντιµέτωποι µε καυγάδες και βιαιότητες ή 

ακόµη αλλάζει και η σεξουαλική τους δραστηριότητα. Οι συγκεκριµένοι 

άνδρες συνήθως καταφεύγουν στην εργασία τους και δείχνουν υπερβολικό 
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ζήλο για τη δουλειά τους ώστε να µειώσουν την ένταση που νιώθουν, ή 

παρουσιάζουν υπερκινητικότητα και έντονο ενδιαφέρον για πολλές 

δραστηριότητες. Συνήθως τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται σε άνδρες 

που γίνονται πατέρες για πρώτη φορά εξαιτίας των έντονων ενδοψυχικών 

συγκρούσεων που βιώνουν. Έχει αποδειχτεί όµως ότι οι άνδρες οι οποίοι δεν 

τρέπονται σε φυγή µε διάφορους τρόπους, αλλά συµµετέχουν ενεργά στη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, ασχολούνται και φροντίζουν περισσότερο το 

βρέφος τους και µετά τον τοκετό (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Οι συγκεκριµένες πιο βαριάς µορφής συναισθηµατικές εκδηλώσεις 

οδηγούν και σε αλλαγές της σεξουαλικής δραστηριότητας του άνδρα. Και αυτό 

είναι πάλι αποτελέσµα των έντονων ενδοψυχικών συγκρούσεων που βιώνουν. 

Έτσι µπορεί να τραπούν σε ερωτικές περιπέτειες ή εξωσυζυγικές σχέσεις ώστε 

να µειώσουν την ένταση και το άγχος τους ως προς την σεξουαλική τους 

ταυτότητα. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις αναβιώνουν κάποιες αιµοµικτικές 

φαντασιώσεις, που είτε ωθούν τον άνδρα σε οµοφυλόφιλες σχέσεις, σε σπάνιες 

περιπτώσεις, είτε σε µειωµένη σεξουαλική επιθυµία προς τη σύντροφό του, 

εξαιτίας του φόβου που νιώθει για το έµβρυο. Οι παραπάνω αντιδράσεις 

έχουν σκοπό να µειώσουν το άγχος που βιώνουν οι άνδρες σ’ αυτήν την 

περίοδο σε σχέση µε την σεξουαλική τους ταυτότητα (∆ραγώνα και Ναζίρη, 

1995). 

Εκτός από τα συναισθηµατικά συµπτώµατα που εµφανίζονται στους 

άνδρες στην περίοδο της εγκυµοσύνης της συζύγου τους, έχουµε και τα 

σωµατικά συµπτώµατα. Εδώ εµφανίζεται το φαινόµενο couvade, γνωστό ως 

αρρενολοχεία. Πρόκειται για ένα παλαιό φαινόµενο, το οποίο εµφανιζόταν και 
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στις πιο πρωτόγονες κοινωνίες, όπου µέσα από µια τελετουργική διαδικασία, 

ο άνδρας συµµετέχει σ’ όλη την πορεία της εγκυµοσύνης και υποδύεται τους 

πόνους του τοκετού (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Στη σύγχρονη δυτική κοινωνία το φαινόµενο αυτό έχει αλλάξει και 

εξαρτάται από τη δοµή της κάθε κοινωνίας και τις αξίες της, θρησκευτικές και 

κοινωνικές, και από την άλλη, από τον ίδιο τον πατέρα, τις πεποιθήσεις του 

και τη στάση του και τα συναισθήµατά του απέναντι στη σύντροφό του και την 

εγκυµοσύνη (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Πολλοί εθνολόγοι προσπαθώντας να εξηγήσουν αυτό το φαινόµενο, 

έδωσαν την ερµηνεία ότι όλες αυτές οι διαδικασίες επινοήθηκαν από τις 

γυναίκες, µε σκοπό να κρατούν τους άνδρες τους κοντά τους κατά την 

εγκυµοσύνη. Σε άλλες κοινωνίες, όπου οι άνδρες δεν έχουν τόσα δικαιώµατα 

και οι γυναίκες είναι αυτές που διατηρούν ισχυρή θέση ως προς τα γονεϊκά 

δικαιώµατα, ισχυρίστηκαν ότι η αρρενολοχεία ήταν µια εφεύρεση των ανδρών 

ώστε να αποκτήσουν περισσότερα πατρικά δικαιώµατα και να κυριαρχήσει η 

θέση τους στην οικογένεια και την κοινωνία. Επίσης µια τρίτη εξήγηση είναι 

ότι αποτελεί ένα φαινόµενο που σκοπό έχει να µειώσει την ένταση και την 

αναταραχή που υπάρχει στους άνδρες σ’ αυτήν την περίοδο της πατρότητάς 

τους (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική ερµηνεία του φαινοµένου, οι άνδρες 

στην περίοδο της εγκυµοσύνης της συζύγου τους, βιώνουν κάποια έντονα 

συναισθήµατα και ενδοψυχικές συγκρούσεις, όπως αυξηµένες ανάγκες για 

εξάρτηση από άλλους, οιδιπόδειες φαντασιώσεις, συναισθήµατα ζήλιας και 

ανταγωνισµού προς τη γυναίκα τους γι’ αυτήν τους την ικανότητα, 
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αµφιθυµικά συναισθήµατα µίσους και τρυφερότητας προς τη σύντροφο και το 

βρέφος. Τα συναισθήµατα αυτά δηµιουργούν ένταση και ενοχή στον άνδρα. 

Για να µειωθεί η ένταση αυτή, βρίσκουν διέξοδο µέσα από τις σωµατικές 

αυτές εκδηλώσεις. Επίσης αποτελεί µια ασυνείδητη επιθυµία του άνδρα να 

συµµετέχει στη διαδικασία της εγκυµοσύνης και του τοκετού (∆ραγώνα και 

Ναζίρη, 1995). 

Υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα συµπτώµατα που συνήθως 

εµφανίζονται µε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στο 10% ως 20% των ανδρών. 

Οι συγκεκριµένοι άνδρες εκδηλώνουν ναυτία, εµετούς, µειωµένη όρεξη για 

φαγητό, πονοκεφάλους, πόνους στο στοµάχι, κριθαράκι στο µάτι, διάφορους 

δερµατικούς ερεθισµούς και αύξηση του βάρους τους. Τα παραπάνω 

σωµατικά συµπτώµατα εµφανίζονται µέσα από το µηχανισµό της ταύτισης. 

Επίσης όσο περισσότερο φόβο και άγχος εµφανίζει η γυναίκα στη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης της, τόσο πιο έντονα εµφανίζονται και τα συµπτώµατα αυτά 

στον άνδρα. Ωστόσο αυτά τα συµπτώµατα δεν γίνονται φανερά ούτε από τον 

ίδιο τον άνδρα, ούτε από τον περίγυρό του, αλλά είναι ένας τρόπος ώστε να 

βιώσει ο άνδρας την πλευρά αυτήν της πατρότητάς του µ’ αυτόν τον τρόπο 

(∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 
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Ο τοκετός αποτελεί µια σηµαντική και µοναδική εµπειρία τόσο για τη 

µητέρα όσο και για το νέο πατέρα. Η παρουσία και η συµµετοχή του άνδρα 

στον τοκετό είναι µια διαδικασία που ωφελεί τους δυο γονείς, αφού ο άνδρας 

λειτουργεί υποστηρικτικά για τη γυναίκα και απ’ την άλλη µεριά ο ίδιος έχει 

τη δυνατότητα να αντιληφθεί και να βιώσει άµεσα αυτήν την εµπειρία της 

γέννησης του παιδιού του. Επίσης βοηθάει στην αµοιβαία κατανόηση των 

ρόλων τους και της συντροφικότητας που πρέπει να δείξουν από εδώ και πέρα 

ως γονείς.  

Σήµερα όλο και περισσότερα ζευγάρια µοιράζονται αυτήν τη µοναδική 

εµπειρία, αφού ο αριθµός των ανδρών που συµµετέχουν στον τοκετό έχει 

αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται. Ο βαθµός συµµετοχής βέβαια του άνδρα 

εξαρτάται και από την ποιότητα της συζυγικής σχέσης. Όσο πιο ισχυρή και 

αµοιβαία είναι η σχέση αυτή, τόσο µεγαλύτερη είναι και η συµµετοχή του 

άνδρα και η επιθυµία του να παρευρίσκεται στον τοκετό. Όταν ο δεσµός των 

συζύγων δεν είναι τόσο ισχυρός και χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και 

διαφωνίες, τόσο µειώνεται και η επιθυµία του άνδρα να συµµετέχει. Επίσης ο 

βαθµός συµµετοχής εξαρτάται και από την ίδια την επιθυµία της γυναίκας να 

έχει το σύντροφό της δίπλα της εκείνη τη στιγµή. Τέλος εξαρτάται και από τα 

πολιτισµικά στοιχεία της κάθε κοινωνίας. Υπάρχουν κοινωνίες όπου θεωρούν 

αυτό το γεγονός ότι ανήκει αποκλειστικά στη γυναίκα και άλλες κοινωνίες 

όπου θεωρούν ότι ανήκει στον πατέρα και κρίνουν απαραίτητη τη συµµετοχή 

του, αφού και ο ίδιος έχει την ευθύνη για τον πόνο και την ταλαιπωρία της 

γυναίκας του (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 
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Το ποσοστό συµµετοχής του πατέρα στο χώρο του τοκετού έχει αυξηθεί 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, το ποσοστό 

αυτό, κυρίως σε αµερικανικές κλινικές ήταν γύρω στο 72%, ενώ µέχρι το 

1980 έχει αυξηθεί στο 80%. Αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό 

αυτό είναι κοντά στο 80% και φαίνεται να αυξάνεται στα επόµενα χρόνια 

(Parke, 1987). 

Μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’70 απαγορευόταν η παρουσία του 

πατέρα στο χώρο της γέννησης του παιδιού. Αυτό γινόταν συνήθως για λόγους 

υγιεινής, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος µετάδοσης µικροβίων τόσο στη 

µητέρα όσο και στο παιδί. Στην Αµερική η είσοδος του πατέρα στην αίθουσα 

τοκετού άρχισε να επιτρέπεται από το 1974, αφού αποδείχτηκε ότι δεν 

υπήρχε αυτός ο κίνδυνος µόλυνσης από µικρόβια και καµιά ασθένεια δεν 

είχε σχέση µε την παρουσία του πατέρα. Επίσης αρκετοί θεωρούσαν την 

παρουσία του άνδρα ως µια επιπλέον αρνητική φόρτιση για τη µητέρα, αλλά 

για το προσωπικό της κλινικής. Ακόµη η όλη διαδικασία θεωρούνταν ως ένα 

τραυµατικό γεγονός για τον άνδρα που θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 

ακόµη και τις σεξουαλικές σχέσεις των δυο συντρόφων (Diamond, 1986). 

Σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει και πολλοί πατέρες είναι παρόντες 

στη γέννηση του παιδιού τους και µάλιστα η παρουσία τους θεωρείται 

αναγκαία, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης µιας σωστής πρώιµης 

και έντονης επαφής µε το βρέφος. Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν γιατί τόσο οι 

φόβοι για τις µολύνσεις αποδείχτηκαν λανθασµένοι, αλλά και τόσο γιατί οι 

ίδιοι οι πατέρες σήµερα αποζητούν την συµµετοχή τους ακόµη περισσότερο. 

Ο τρόπος που αντιµετωπίζουν τον τοκετό έχει αλλάξει. ∆εν θεωρείται ως ένα 

 40



οδυνηρό γεγονός, αλλά ως µια ευχάριστη εµπειρία και ως µια κανονική φάση 

της ανάπτυξης της οικογένειας. Έτσι έχουν γίνει αλλαγές ακόµη και στις 

αίθουσες τοκετού, ώστε να µπορούν να αισθάνονται οι νέοι γονείς όσο το 

δυνατόν πιο άνετα, οι θάλαµοι να θυµίζουν δωµάτια σπιτιού και η διαδικασία 

της γέννησης να συνδέεται µε θετικά συναισθήµατα (Parke, 1987). 

Ένας µεγάλος αριθµός νοσοκοµείων διοργανώνουν κάποια ειδικά 

σεµινάρια που περιλαµβάνουν µαθήµατα που αφορούν ασκήσεις χαλάρωσης 

και τεχνικές αναπνοής που βοηθούν στη διαδικασία του τοκετού. Ένας τέτοιος 

τρόπος είναι η µέθοδος Lamaze. Οι ασκήσεις της µεθόδου κάνουν τη µητέρα 

να χαλαρώνει και µειώνουν τον πόνο. Σ’ αυτήν την διαδικασία συµµετέχουν 

και οι ίδιοι οι πατέρες βοηθώντας τις συζύγους τους στην εκτέλεσή τους. 

Επίσης µ’ αυτήν τη βοήθεια και ιδιαίτερα όταν βρίσκεται ο πατέρας στην 

αίθουσα τοκετού, µειώνεται και η ανάγκη χρήσης φαρµάκων για τον πόνο 

(Parke, 1987). 

Η παρουσία του πατέρα στη διαδικασία του τοκετού ωφελεί τόσο τον 

ίδιο, τη σύζυγό του, όσο και τη µετέπειτα σχέση του µε το βρέφος. Στους 

τοκετούς όπου συµµετέχουν οι ίδιοι οι πατέρες, βρέθηκε ότι οι γυναίκες 

υπέφεραν λιγότερο, πήραν λιγότερα φάρµακα και η εµπειρία της γέννησης 

του παιδιού ήταν πιο θετική, και οι ίδιοι οι πατέρες αισθάνονταν 

ενθουσιασµένοι µε την εµπειρία αυτή και τη χαρακτήριζαν ως τη 

σηµαντικότερη φάση της ζωής τους. Επίσης οι πατέρες αυτοί έχουν τη 

δυνατότητα από πολύ νωρίς να κρατήσουν στα χέρια τους το βρέφος από τη 

στιγµή που έρχεται στον κόσµο. Αυτές οι πρώτες επαφές είναι σηµαντικές 

γιατί δυναµώνουν τα πατρικά αισθήµατα, το δεσµό πατέρα – βρέφους και 
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ενισχύουν το κατοπινό ενδιαφέρον του για το βρέφος. Αυτό αποτελεί ένα 

θετικό ξεκίνηµα στις σχέσεις του µε το παιδί, αφού αυτοί οι πατέρες 

ασχολούνται περισσότερο µε το βρέφος στο σπίτι και συµµετέχουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό στη φροντίδα του (Parke, 1987). 

Η παρουσία του πατέρα και στον τοκετό µε καισαρική είναι επίσης 

θετική. Και εδώ ο ρόλος του προς τη σύζυγό τους είναι βοηθητικός, αφού οι 

γυναίκες αυτές έχουν καλύτερη εµπειρία και πιο θετική στάση. Και εδώ 

επηρεάζεται η σχέση πατέρα – βρέφους, αφού η πρώιµη επαφή τους βοηθάει 

τον πατέρα αργότερα µε το να ασχολείται περισσότερο µε τη φροντίδα του. Οι 

πατέρες αυτοί συνήθως ασχολούνται στο σπίτι περισσότερες ώρες µε το µωρό 

τους, το φροντίζουν και το ταΐζουν περισσότερο σε σχέση µε τα βρέφη που 

γεννιούνται κανονικά. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί η γυναίκα έχει 

περισσότερη ανάγκη τη βοήθεια του συζύγου της σ’ αυτήν την περίπτωση, 

αφού είναι πιο καταπονεµένη και έτσι ο πατέρας αναλαµβάνει περισσότερα 

καθήκοντα. Αυτό συµβάλλει όµως και στην καλύτερη σχέση µητέρας – 

βρέφους (Parke, 1987).  

Εποµένως η συµβολή του πατέρα στη διαδικασία του τοκετού είναι 

σηµαντική γιατί: 

• ∆ιατηρεί την επικοινωνία µεταξύ της συζύγου του και του ιατρικού 

προσωπικού, διευκολύνοντας τη µητέρα να µειώσει τον πόνο και το φόβο της. 

• Με την παρουσία του διευκολύνει τη µητέρα να χαλαρώσει και µε την 

συµπαράστασή του ενισχύει τα θετικά συναισθήµατα της µητέρας για τη 

διαδικασία της γέννησης, κάνοντάς την να δει το γεγονός και να το 

αντιµετωπίσει ως θετικό και σπουδαίο. 
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• Βιώνουν και οι δυο αυτό το ανεπανάληπτο συναίσθηµα από κοινού. 

Έτσι ενισχύεται η σχέση τους και αντιλαµβάνονται καλύτερα τον νέο τους 

ρόλο.  

• Ο πατέρας ωφελείται σηµαντικά, αφού το γεγονός τον κάνει να 

συνειδητοποιήσει καλύτερα τον πατρικό του ρόλο και επίσης οι πρώτες 

επαφές πατέρα – βρέφους ενισχύουν αυτόν τον δεσµό  και ωθούν τον πατέρα 

στην επιθυµία να θέλει ο ίδιος να ασχοληθεί περισσότερο καιρό µε τη 

φροντίδα του βρέφους. 
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Α. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

Η ενεργός συµµετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών του είναι 

σηµαντική. Οι πατέρες που ενδιαφέρονται και συµµετέχουν ενεργά στη ζωή 

των παιδιών τους και ιδίως εκείνοι που είναι συναισθηµατικά διαθέσιµοι για 

τα παιδιά τους, ωφελούν µε τρόπο µοναδικό την ψυχική και σωµατική τους 

υγεία. Ένας πατέρας επηρεάζει τα παιδιά µε διαφορετικό τρόπο από τη 

µητέρα, ειδικά σε τοµείς όπως είναι οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους και οι 

κοινωνικές συναναστροφές. Η θετική επίδραση του πατέρα είναι διαφορετική 

για τα αγόρια και διαφορετική για τα κορίτσια. Όταν ο πατέρας απουσιάζει, τα 

αγόρια δυσκολεύονται να βρουν µια ισορροπηµένη ταυτότητα του φύλου, δεν 

αποκτούν σωστό αυτοέλεγχο, δυσκολεύονται στις κοινωνικές επαφές τους. Τα 

κορίτσια δυσκολεύονται να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις µε άνδρες όταν 

ενηλικιωθούν και γενικά να εµπιστευτούν το αντίθετο φύλο (Burman, 1999). 

Η επιρροή του πατέρα επίσης έχει µεγάλη διάρκεια και ισχύ. Πολλές 

έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά των οποίων ο πατέρας ήταν παρών και 

συµµετείχε στη φροντίδα τους από την αρχή της ζωής τους, στην ενήλικη ζωή 

έγιναν περισσότερο συναισθηµατικά, ώριµα, µε ενσυναίσθηση και 

συµπονετικοί απέναντι στους άλλους, απ’ ότι τα παιδιά των οποίων ο πατέρας 

απουσίαζε. Έτσι καταφέρνουν και αναπτύσσουν υγιείς κοινωνικές σχέσεις, και 

ευτυχισµένους, επιτυχηµένους γάµους (Burman, 1999). 

Ο νέος ρόλος του πατέρα µετά τον τοκετό φέρνει νέες ευθύνες για τον 

άνδρα, αφού θα χρειαστεί πια να φροντίζει, ειδικά στην αρχή, τόσο τη σύζυγο 

όσο και το βρέφος. Πιθανόν να αναλάβει ορισµένες δουλειές του σπιτιού ώστε 
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να βοηθήσει. Οι νέοι αυτοί ρόλοι του θα του ξυπνήσουν συναισθήµατα 

τρυφερότητας, ενώ ίσως αισθανθεί και άγχος για τα νέα του καθήκοντα. 

Επίσης αν οι επαγγελµατικές του υποχρεώσεις του ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις, 

είναι πιθανόν να αισθανθεί και αµφιθυµικά συναισθήµατα απέναντι στη νέα 

κατάσταση (Burman, 1999). 

Σήµερα ο ρόλος του πατέρα έχει πολλές διαστάσεις. Συνδυάζει το ρόλο 

του κουβαλητή, του προστάτη, του καθοδηγητή, του συζύγου, του πατέρα που 

κατανοεί και προσπαθεί να συµµετέχει ενεργά στις δουλειές του σπιτιού και 

κυρίως στην ανατροφή του παιδιού. Οι σηµερινοί πατέρες, και ειδικά στις 

οικογένειες όπου και οι δυο σύζυγοι έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα, 

φροντίζουν περισσότερο τα παιδιά τους, απ’ ότι οι προηγούµενες γενιές. Ο 

πατέρας σήµερα συµµετέχει περισσότερο στη γέννηση του παιδιού του, 

ρυθµίζει το ωράριο εργασίας του και µειώνει τις ώρες που εργάζεται και 

προσπαθεί να βρει περισσότερο ελεύθερο χρόνο να αφιερώσει στα παιδιά του 

(Burman, 1999). 

Αν και συνεχίζει να αυξάνεται η συµµετοχή του πατέρα στη φροντίδα 

των παιδιών, η αύξηση αυτή γίνεται µε αργούς ρυθµούς. Αυτός ο λόγος ίσως 

να οφείλεται και στην έλλειψη βοήθειας που παρέχει το κράτος προς τους 

πατέρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαζυγίων, η επιµέλεια των παιδιών 

πηγαίνει στη µητέρα. Ελάχιστοι είναι οι πατέρες που ζουν µε τα παιδιά τους 

και αναλαµβάνουν αποκλειστικά τη φροντίδα τους. Επίσης πολλοί πατέρες 

δεν ενηµερώνονται κατάλληλα και έτσι δεν γνωρίζουν τα διάφορα δικαιώµατά 

τους, όπως αν δικαιούνται πατρική άδεια από την εργασία τους. Τέλος είναι 

και οι ίδιοι οι άνδρες οι οποίοι δεν αναλαµβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες 
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ώστε να αναµιχθούν ενεργά στην καθηµερινή ζωή των παιδιών τους. Αρκετοί 

είναι αυτοί που περιµένουν να τους αναθέσουν αρµοδιότητες οι σύζυγοί τους, 

αντί να πάρουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι (Burman, 1999). 

 

B. OI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 

Η µειωµένη συµµετοχή του πατέρα στη ζωή του παιδιού έχει αρνητικές 

συνέπειες τόσο για το παιδί, αλλά και για τον ίδιο αφού στερείται πολύτιµες 

εµπειρίες. Η συµµετοχή του είναι σηµαντική γιατί συµβάλλει στην εξέλιξη 

όλων των µελών της οικογένειας. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συµµετοχή του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού, οι οποίοι µπορούν να 

διακριθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: στους παράγοντες που σχετίζονται µε 

το ίδιο το παιδί, στους παράγοντες που σχετίζονται µε τον πατέρα και σ’ 

αυτούς που αφορούν τη µητέρα (Χουντουµάδη, 1998). 

 

Β1.  ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 

1. Η ηλικία του παιδιού. Είναι ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εµπλοκή του πατέρα. Έχει βρεθεί ότι όσο αυξάνεται η ηλικία 

του παιδιού, τόσο η πατρική συµµετοχή ελαττώνεται και η συµπεριφορά του 

πατέρα αλλάζει. ∆ηλαδή ο χρόνος που αφιερώνουν συνήθως οι πατέρες στα 

παιδιά τους, είναι περισσότερος στις πρώτες περιόδους της ζωής τους και 

µειώνεται καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν και αποκτούν και άλλες 

δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Η συµπεριφορά του πατέρα επίσης  είναι 

διαφορετική. Αλλιώς θα δείξει τη στοργή του στο βρέφος και µε διαφορετικό 

τρόπο σ’ ένα παιδί σχολικής ηλικίας  ή σ’ έναν έφηβο (Fischer, 2000). 
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2. To φύλο του βρέφους. Το φύλο του βρέφους επηρεάζει την 

αλληλεπίδραση πατέρα – παιδιού και το χρόνο που θα αφιερώσει σ’ αυτό. Οι 

πατέρες έχουν την τάση να δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις 

δραστηριότητες των αγοριών τους και συνήθως περνούν περισσότερο χρόνο µε 

τους γιους τους παρά µε τις κόρες τους. Υπάρχει επίσης µικρότερος κίνδυνος 

για κάποιο διαζύγιο όταν η οικογένεια έχει ένα γιο, παρά µόνο κόρες και οι 

πατέρες βρίσκονται συχνότερα στο σπίτι όταν έχουν γιο (Maccoby, 1978). 

Επίσης το είδος των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούν οι πατέρες 

µε τα βρέφη τους διαφέρει ανάλογα µε το φύλο. Συνηθίζουν να παίζουν 

περισσότερο µε τα αγόρια απ’ ότι µε τα κορίτσια και το είδος  δραστηριότητας 

διαφέρει επίσης. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά περισσότερο το παιχνίδι και 

όχι τόσο τη φροντίδα του βρέφους. Με τα αγόρια προτιµούν τα πιο έντονα και 

σωµατικά παιχνίδια, ενώ µε τα κορίτσια κάνουν περισσότερο κουβεντούλες 

και συζητήσεις. Αυτή η διαφορετική αλληλεπίδραση του πατέρα µε τα παιδιά 

έχει ως αποτέλεσµα αργότερα τις διαφορές των δυο φύλων στη συµπεριφορά 

(Parke, 1987). 

3. Ο αριθµός των παιδιών. Στις οικογένειες µε περισσότερα παιδιά ή 

στις οικογένειες µε δίδυµα οι πατέρες συµµετέχουν περισσότερο στη φροντίδα 

τους και στην ανατροφή τους. Αυτό είναι κάτι που ως έναν βαθµό 

αναγκάζονται να το κάνουν, αφού η οικογένεια έχει ανάγκη από περισσότερη 

βοήθεια, όπως και η µητέρα. Οι αρµοδιότητες είναι αυξηµένες και απαιτείται 

περισσότερος χρόνος από τον πατέρα. Όµως παρόλο που ασχολείται ο 

πατέρας περισσότερο και συµµετέχει, ο χρόνος που διαθέτει για να αφιερώσει 

στο κάθε παιδί ξεχωριστά είναι πιο περιορισµένος (Burman, 1999). 
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4. Η σειρά γέννησης του παιδιού. Οι πατέρες συνήθως συµµετέχουν 

στη φροντίδα και δείχνουν πιο ενδιαφέρον για τα πρωτότοκα παιδιά 

περισσότερο παρά για τα δευτερότοκα. Συνήθως το πρώτο παιδί είναι αυτό 

που θα δεχτεί την περισσότερη φροντίδα, αφού µε το πρώτο παιδί οι πατέρες 

βιώνουν όλες αυτές τις πρωτόγνωρες αλλαγές. Σ’ αυτό θα δώσουν όλη την 

ενέργειά τους και την προσοχή τους και έτσι θα έχουν και περισσότερες 

προσδοκίες απ’ αυτό. Αντίθετα στα υστερότοκα παιδιά µπορεί να 

συµπεριφέρονται για µεγαλύτερο διάστηµα απέναντί τους σαν να είναι ακόµη 

βρέφη (Fischer, 2000). 

5. Τα χαρακτηριστικά του παιδιού. Ο χαρακτήρας, η ιδιοσυγκρασία 

του βρέφους είναι ένας παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει τη συµµετοχή 

του πατέρα. Ο τρόπος αντίδρασης του βρέφους απέναντί του, όπως και 

απέναντι σε ερεθίσµατα και καταστάσεις καθορίζουν το ποσοστό συµµετοχής 

του. ∆ιαφορετικά θα αλληλεπιδράσει ο πατέρας µε ένα ήσυχο και υπάκουο 

βρέφος, που ανταποκρίνεται στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και δείχνει 

πάντα πρόθυµο να παίξει µε τον πατέρα, και διαφορετικά θα αντιδράσει 

απέναντι σε ένα ανήσυχο και ευερέθιστο βρέφος. Στην πρώτη περίπτωση η 

συµπεριφορά του βρέφους προκαλεί τον πατέρα περισσότερο και τον γεµίζει 

ευχάριστα αισθήµατα και ικανοποίηση και έτσι αφιερώνει περισσότερο χρόνο 

µαζί του. Αντίθετα όταν το βρέφος δεν ανταποκρίνεται, δεν δείχνει ζωντάνια 

και ευχαρίστηση από την επαφή µε τον πατέρα, επιδρά αρνητικά και δεν 

ενισχύεται η συµπεριφορά του πατέρα για περαιτέρω αλληλεπίδραση και 

επαφή µε το βρέφος (Burman, 1999). 

 49



6. Οι δεξιότητες του παιδιού. Η διανοητική ανάπτυξη του βρέφους, 

ο βαθµός ζωηρότητάς του και ενεργητικότητας επηρεάζουν τη συµµετοχή του 

πατέρα. Ορισµένα βρέφη είναι ιδιαίτερα ενεργητικά, αναζητούν συνεχώς την 

επαφή µε άλλους και µέσα από τα ερεθίσµατα που λαµβάνουν αναπτύσσουν 

εξαιρετικές ικανότητες, τόσο διανοητικές όσο και κοινωνικές. Έτσι οι πατέρες 

θεωρούν τα βρέφη τους ιδιαίτερα έξυπνα, καµαρώνουν περισσότερο και αυτό 

λειτουργεί ως ανατροφοδότηση γι’ αυτούς, µε αποτέλεσµα να επιδιώκουν να 

συµµετέχουν στη ζωή τους περισσότερο (Burman, 1999). 

 

Β2.  ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 

1. Η προσωπική του ιστορία. Οι προσωπικές εµπειρίες του πατέρα, 

τα βιώµατά του από την παιδική του ηλικία και η σχέση του µε τον δικό του 

πατέρα επηρεάζουν τη συµπεριφορά του και το ποσοστό ανάµειξής του στη 

φροντίδα του βρέφους. Από την παιδική του ηλικία ο άνδρας δέχεται επιρροές 

από την οικογένεια του και διαµορφώνει τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις 

σε σχέση µε τον πατρικό ρόλο και ιδιαίτερα από την σχέση του µε τον πατέρα 

του. Τα πρότυπα που θα αποκτήσει από την οικογένειά του, τον πατέρα του 

και τη ζεστή οικογενειακή ατµόσφαιρα, θα επηρεάσουν τη στάση του απέναντι 

στο βρέφος. Ο άνδρας ο οποίος είχε µια στενή σχέση µε τον πατέρα του και 

συναισθηµατική στήριξη από τον ίδιο, αυτός ο οποίος είχε πάντα στο πλευρό 

του τον πατέρα του και είχε αναπτύξει µια θετική σχέση µαζί του, θα 

συµµετέχει περισσότερο στην ανατροφή και φροντίδα των παιδιών του, απ’ ότι 

ο άνδρας ο οποίος πήρε αρνητικές επιδράσεις από την οικογένειά του και είχε 

αναπτύξει µια εχθρική, απόµακρη ή αρνητική σχέση µε τον πατέρα του ή 
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που δεν είχε τον πατέρα του στο πλευρό του. Ορισµένοι άνδρες απ’ την άλλη 

µεριά αναγνωρίζουν ότι διδάχτηκαν και δέχτηκαν ένα αρνητικό γονεϊκό 

µοντέλο και προσπαθώντας να το αλλάξουν, συµµετέχουν ενεργά στη 

φροντίδα των δικών τους παιδιών, έτσι ώστε να αναπληρώσουν τις στερήσεις 

που είχαν οι ίδιοι από τη σχέση τους µε τον δικό τους πατέρα και να µην 

περάσουν τα ίδια πρότυπα στα παιδιά τους (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

2. Επαγγελµατική απασχόληση. Η εργασία του πατέρα, οι συνθήκες 

εργασίας του και η ικανοποίηση που αντλεί απ’ αυτό είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την εµπλοκή του. Τα παραπάνω µπορούν να τον επηρεάσουν 

θετικά ή αρνητικά ως προς την συµµετοχή του. Όταν οι συνθήκες εργασίας 

του, του προκαλούν στρες και ένταση δεν παίρνει το κουράγιο και τη θέληση 

να ασχοληθεί αρκετά µε το βρέφος του και συχνά είναι ψυχικά απών ακόµα 

και όταν βρίσκεται κοντά του. Όταν είναι ήρεµος και απόλυτα 

ικανοποιηµένος µε την εργασία του, διατηρεί καλή σχέση µε το βρέφος. 

Επίσης οι υπερβολικές απαιτήσεις και ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος 

επιδρούν αρνητικά. Οι συνθήκες εργασίας, οι σχέσεις του µε άλλους 

συναδέλφους και οι οικονοµικές του απολαβές επιδρούν επίσης είτε θετικά 

είτε αρνητικά. Επίσης ο πατέρας µπορεί να επηρεάζει και τις σχέσεις µητέρας 

– παιδιού. Όταν αναγκάζεται εξαιτίας της εργασίας του να µένει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα µακριά από την οικογένεια, έχει λιγότερες επαφές µε το 

βρέφος του, αλλά και οι µητέρες έχουν πιο αρνητικές αλληλεπιδράσεις µε το 

παιδί. Το στρες και τα προβλήµατα στην δουλειά επηρεάζουν αρνητικά τη 

συζυγική σχέση, που µε τη σειρά της επιδρά αρνητικά στη σχέση πατέρα – 

βρέφους. Τα προβλήµατα της σχέσης µειώνουν την ευχαρίστηση του πατέρα 
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ως προς την γονική του ιδιότητα µε αποτέλεσµα να συµµετέχει λιγότερο στην 

φροντίδα του βρέφους. Οι άνδρες συχνά πρέπει να θυσιάσουν τις οικονοµικές 

απολαβές και την επαγγελµατική τους εξέλιξη προκειµένου να πετύχουν µια 

καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στη δουλειά και στην οικογένεια (∆ραγώνα και 

Ναζίρη, 1995). 

3. Οι στάσεις και οι απόψεις του πατέρα. Οι συγκεκριµένες 

απόψεις µπορεί να αφορούν την κατανοµή των ρόλων των δυο φύλων και την 

άποψη του για τον πατρικό του ρόλο, όπως και ποιος πρέπει να ασχολείται 

κυρίως µε την φροντίδα και ανατροφή του βρέφους. Αυτές οι αξίες 

διαµορφώνονται από τα πρότυπα και τα µοντέλα συµπεριφοράς που οι ίδιοι 

έχουν υιοθετήσει από την οικογένειά τους, την παιδική τους ηλικία και από 

τις εµπειρίες τους και τα προσωπικά τους βιώµατα στην πορεία της ζωής τους. 

Κάθε άνδρας διαµορφώνει τις προσωπικές του αξίες και απόψεις για τον 

γονεϊκό ρόλο και µε βάση αυτές θα ενεργήσει ανάλογα. Οι ατοµικές διαφορές 

είναι τεράστιες. Ορισµένοι πατέρες τείνουν να είναι πιο ευαίσθητοι απέναντι 

στον γονεϊκό τους ρόλο και ανταποκρίνονται περισσότερο στις βρεφικές 

ανάγκες. Σηµαντικές είναι και οι απόψεις του πατέρα για την ικανότητά του 

να αναλάβει το συγκεκριµένο ρόλο. Πόσο ο ίδιος πιστεύει ότι είναι άξιος να 

συµµετέχει και να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού και πόσο θεωρεί ότι 

αυτήν είναι αρµοδιότητα της µητέρας. Και αυτοί οι παράγοντες επίσης 

επηρεάζονται από τα κοινωνικά πρότυπα και την ανατροφή του ίδιου του 

άνδρα. Ορισµένες κοινωνίες θέλουν τη γυναίκα να έχει την απόλυτη ευθύνη 

για την φροντίδα των παιδιών και τον άνδρα στη θέση του κουβαλητή, αυτού 

 52



που εργάζεται έξω από το σπίτι για να φροντίζει και να φέρνει τα αγαθά στην 

οικογένεια (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Κάθε κοινωνικό σύστηµα έχει τα δικά του πρότυπα και αξίες, ωστόσο το 

άτοµο είναι αυτό που θα κρίνει αν τις ακολουθήσει ή αν διαµορφώσει τις 

δικές του. Έχει βρεθεί ότι οι πατέρες που θεωρούν σηµαντική τη δική τους 

συµβολή και πιστεύουν ότι είναι και οι ίδιοι ικανοί να συµµετέχουν στη 

φροντίδα του βρέφους, αναλαµβάνουν περισσότερες αρµοδιότητες, ενώ αυτοί 

που θεωρούν ότι µόνο οι γυναίκες διαθέτουν αυτό το ισχυρό µητρικό ένστικτο, 

δεν έχουν ενεργό συµµετοχή. Οι πρώτοι θα κάνουν τα πάντα προκειµένου να 

συµµετέχουν και η εµπλοκή τους φαίνεται από τις πρώτες µέρες της γέννησης 

του βρέφους (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

4. Η ποιότητα της συζυγικής σχέσης. Οι σχέσεις µεταξύ των δυο 

συντρόφων επηρεάζουν τις σχέσεις πατέρα παιδιού και καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό την πατρική συµµετοχή. Όταν υπάρχουν διαταραγµένες σχέσεις στο 

ζευγάρι τότε συνήθως και η συµµετοχή του πατέρα είναι µικρότερη και 

αρκετοί άνδρες φτάνουν ακόµη και στο σηµείο να εγκαταλείψουν τις 

οικογένειές τους, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα, µε αρνητικές 

συνέπειες για το ίδιο το παιδί. Όταν οι σύντροφοι διατηρούν µια αρµονική και 

ισορροπηµένη σχέση που βασίζεται στην αµοιβαία κατανόηση και στον 

σεβασµό, λειτουργούν ως γονείς και ως άτοµα στις κοινωνικές τους σχέσεις 

περισσότερο θετικά και ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς ρόλους τους µε 

µεγαλύτερη επιτυχία. Στους υγιείς και αρµονικούς γάµους οι γονείς 

επιδιώκουν να έχουν και έχουν µοιρασµένους και αµοιβαίους ρόλους µέσα 

στην οικογένεια. Όταν υπάρχει µια αδύναµη συζυγική σχέση, η 
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αλληλεπίδραση πατέρα – παιδιού είναι περισσότερο αρνητική και 

προβληµατική. Οι πατέρες αυτοί δεν συµµετέχουν στην φροντίδα του 

βρέφους, αντιδρούν αρνητικά απέναντί του και διατηρούν µια αρνητικά 

φορτισµένη ατµόσφαιρα µέσα στην οικογένεια, είναι πιο αυταρχικοί, 

χρησιµοποιούν περισσότερο τιµωρίες και απειλές απέναντι στο παιδί. Η 

πατρική συµµετοχή εποµένως επηρεάζεται από τη συζυγική σχέση, αλλά και 

επηρεάζει τη σχέση αυτή (Χουντουµάδη, 1998). 

 

Β3.  ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

 

1. Η στάση της µητέρας. Οι στάσεις της µητέρας είναι ένας 

παράγοντας που καθορίζει το ποσοστό συµµετοχής του πατέρα στη φροντίδα 

του βρέφους. Αυτό γίνεται είτε στηρίζοντας τον είτε αποθαρρύνοντάς τον. Τα 

περιθώρια που αφήνει µια µητέρα στον πατέρα για αλληλεπίδραση µε το 

παιδί ποικίλουν. Η µητέρα αρκετές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα εµποδίζει 

την πατρική συµµετοχή, είτε γιατί αισθάνεται ότι ο πατέρας είναι αδύναµος 

για ανταποκριθεί στις ανάγκες του βρέφους και η ίδια είναι από τη φύση της 

η πιο κατάλληλη για την ανατροφή του, είτε γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί ότι 

ο σύζυγος τα καταφέρνει εξίσου καλά στην φροντίδα του παιδιού και στην 

βοήθεια στο σπίτι. Και εδώ βλέπουµε ατοµικές διαφορές, αφού µερικές 

µητέρες από τους συντρόφους τους να είναι ενεργητικοί, ενώ κάποιες άλλες 

θωρούν το µεγάλωµα του παιδιού δική τους αρµοδιότητα. Πολλές γυναίκες 

επίσης δίνουν µεγάλη σηµασία στη συµµετοχή του πατέρα, αλλά δεν ξέρουν 

πώς να τον ενθαρρύνουν. Η υποστήριξη στον άνδρα από τη σύζυγο είναι 
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ωφέλιµη για να τον ωθήσει να αναλάβει και ο ίδιος αρµοδιότητες στην 

φροντίδα του βρέφους. Αν η µητέρα ενισχύει τη σχέση πατέρα – παιδιού, τότε 

η αλληλεπίδραση θα είναι ευεργετική και για τους δυο (Burman, 1999). 

2. Επαγγελµατική απασχόληση. Η είσοδος της γυναίκας στο χώρο 

εργασίας και στην αυξανόµενη απασχόλησή τους έξω από το σπίτι έχει 

επιφέρει αλλαγές. Οι ρόλοι έχουν δεχτεί αλλαγές και απαιτείται από τον 

πατέρα µεγαλύτερη συµµετοχή στη φροντίδα του παιδιού και στη συντήρηση 

του σπιτιού. Όταν οι µητέρες είναι εργαζόµενες, οι πατέρες αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στην οικογένεια, τόσο στην ανατροφή και φροντίδα του 

παιδιού όσο και στις υπόλοιπες ανάγκες του σπιτιού (Χουντουµάδη, 1998). 

 

 

Γ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ 

Παράλληλα µε το νέο ρόλο του που πρέπει να καλύψει ο άνδρας ως 

πατέρας, καλείται να λειτουργήσει σωστά και στο συζυγικό του ρόλο, αφού 

είναι εξίσου σηµαντικός τόσο για τον ίδιο, τη σύζυγό του όσο και για το νέο 

µέλος της οικογένειας. Ο πατρικός ρόλος είναι ισότιµος αλλά και 

συµπληρωµατικός προς το µητρικό ρόλο.  

Για να λειτουργήσει σωστά το οικογενειακό σύστηµα και η 

αλληλεπίδραση πατέρα, µητέρας και βρέφους να είναι θετική, πρέπει ο νέος 

πατέρας να προσεγγίσει τη σύζυγό του µε τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να 

της αποδείξει ότι είναι δίπλα της και σύµµαχός της στην ανατροφή του 

παιδιού αλλά και ότι εξακολουθεί να είναι η αγαπηµένη σύντροφός του. Αυτό 

τη βοηθάει να αντιµετωπίσει τους όποιους φόβους και συγκρούσεις έχει σε 
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σχέση µε τους νέους της ρόλους. Σίγουρα ο ερχοµός του παιδιού θα φέρει 

κάποιες αλλαγές στη ζωή τους και στη σχέση τους. Συχνά απορροφούνται από 

τη νέα ζωή που ήρθε και ξεχνούν να αφιερώσουν χρόνο στη σχέση τους και 

στον εαυτό τους. Ο άνδρας θα πρέπει να βρίσκεται εκεί και να θυµίζει στη 

σύζυγό του την αξία της και να προσπαθούν να µην χάσουν την επικοινωνία 

µεταξύ τους, πράγµα σηµαντικό για τη λύση οποιονδήποτε συγκρούσεων ή 

προβληµάτων που τυχόν θα εµφανιστούν. Οι εντάσεις είναι πιο συχνές στην 

αρχή αυτής της νέας φάσης της ζωής τους και καλό είναι να υπάρχει 

συνεργασία και επικοινωνία, ώστε να βρουν τρόπους και να προσαρµοστούν 

οµαλά στη νέα κατάσταση (∆ραγώνα και Ναζίρη, 1995). 

Εποµένως, είναι σηµαντικό να εισπράττει η γυναίκα από το σύζυγό της 

την αίσθηση ότι είναι δίπλα της και τη βοηθάει, αφού κάτι τέτοιο την κάνει να 

ανταποκριθεί ακόµη καλύτερα στο µητρικό της ρόλο, όταν δεν νιώθει 

συναισθηµατική αποστέρηση. Έτσι προσφέρει περισσότερη φροντίδα και 

τρυφερότητα στο βρέφος, αφού το ίδιο λαµβάνει από το σύντροφό της. Από τη 

στιγµή που θα βρεθεί ο σωστός τρόπος  επικοινωνίας µεταξύ τους που θα 

οργανώσουν τη ζωή τους σε κοινή βάση, ο ρόλος του συζύγου και ο ρόλος του 

πατέρα θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά και όχι ανταγωνιστικά (∆ραγώνα 

και Ναζίρη, 1995). 
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∆. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΣ 

 

Από τη στιγµή που θα γεννηθεί το βρέφος έχει ανάγκη να βρίσκεται 

κοντά του εκτός από τη µητέρα και ο πατέρας όχι µόνο ως φυσική αλλά και 

ως συναισθηµατική παρουσία. Από την πρώτη τους επαφή δηµιουργείται ένας 

ισχυρός δεσµός και η σχέση τους αυτή έχει απλή κατεύθυνση, αφού µέσα 

από την αλληλεπίδραση τους και τα βρέφη επηρεάζουν τους πατέρες και τη 

συµπεριφορά τους και οι πατέρες συµβάλλουν στη γνωστική, συναισθηµατική 

και κοινωνικής τους ανάπτυξη (Burman, 1999). 

Όταν ο πατέρας είναι απών, απόµακρος και συνέχεια απασχοληµένος, 

όταν δεν αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του, τότε τα παιδιά αλλά και ο ίδιος ο 

πατέρας έχουν να χάσουν πολλά απ’ αυτήν την ουσιαστική σχέση. ∆ηµιουργεί 

µε το βρέφος µια σχέση τελείως διαφορετική απ’ αυτήν µε τη µητέρα και η 

εµπλοκή του συµβάλλει στην ανάπτυξη διαφορετικών ικανοτήτων, ιδιαίτερα 

στις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού. Μια έρευνα έδειξε ότι τα αγόρια πέντε 

µηνών, τα οποία είχαν επαφές µε τους πατέρες τους, ένιωθαν πιο άνετα όταν 

ήταν γύρω τους άγνωστα άτοµα. Τα βρέφη έβγαζαν περισσότερους ήχους και 

δυσανασχετούσαν λιγότερο όταν οι άγνωστοι τα έπαιρναν αγκαλιά. Επίσης 

έκλαιγαν λιγότερο από τα βρέφη στα οποία οι πατέρες δεν συµµετείχαν στην 

φροντίδα τους  (Burman, 1999). 

Οι άνδρες είναι ικανοί να συµµετέχουν στη φροντίδα και ανατροφή του 

βρέφους, όπως και οι µητέρες. Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να 

ανταποκρίνονται στα συναισθήµατα του βρέφους, έχουν την ικανότητα να 

αναπτύσσουν ευαισθησία και να γίνονται τρυφεροί και περιποιητικοί από τη 
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στιγµή που θα γίνουν πατέρες. Αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

νεογέννητα βρέφη και βιώνουν απεριόριστη χαρά και πρωτόγνωρα 

συναισθήµατα όταν βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους. Η συµπεριφορά τους 

αλλάζει και µαθαίνουν πώς να προσαρµόζονται στις ανάγκες του µωρού.  

Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που µιλούν στο βρέφος τους. Η γονική τους 

οµιλία χαρακτηρίζεται από αργό ρυθµό, απλές λέξεις και σύντοµες φράσεις, 

όπως και πολλές επαναλήψεις. Έτσι αυξάνουν το ενδιαφέρον του βρέφους, 

τραβούν την προσοχή του και είναι ένα µέσο να µάθουν τα βρέφη να 

αναγνωρίζουν τους γονείς τους και να τους διακρίνουν από τα ξένα πρόσωπα 

(Burman, 1999). 

Οι πατέρες είναι εξίσου ικανοί µε τις µητέρες να ερµηνεύουν σωστά τις 

ανάγκες και τα µηνύµατα που στέλνει το βρέφος. Είναι ικανοί να διακρίνουν 

το κλάµα του µωρού και να το ερµηνεύουν σωστά. Οι ίδιοι συνηθίζουν να 

µιλούν περισσότερο στο βρέφος και να προσπαθούν να το διασκεδάσουν µέσα 

από το παιχνίδι ακόµη και όταν κλαίει, ενώ οι µητέρες εκδηλώνουν το 

ενδιαφέρον τους περισσότερο χαϊδεύοντας το, φιλώντας το και παίρνοντας το 

αγκαλιά να το ηρεµήσουν. Οι πατέρες µιµούνται πολλές κινήσεις τους, 

ανοίγουν το στόµα, κουνούν το κεφάλι ώστε να προσαρµόσουν τη 

συµπεριφορά τους µ’ αυτήν του βρέφους. Έτσι τα βρέφη µαθαίνουν από πολύ 

νωρίς ακόµη, µέσα από τις επαφές µε τον πατέρα ότι µπορούν να επηρεάσουν 

τους άλλους µέσα από τη δική τους συµπεριφορά (Parke, 1987). 

Οι πατέρες θα πρέπει να προσπαθούν να κάνουν όλα τα απαραίτητα 

βήµατα για να είναι διαθέσιµοι για τα παιδιά τους. Να ρυθµίζουν τη ζωή τους 

έτσι ώστε να τους αφιερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και να τα 
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φροντίζουν. Το να βρει περισσότερο χρόνο ένας πατέρας να ασχοληθεί µε τα 

παιδιά του είναι πολλές φορές αρκετά δύσκολο, ωστόσο πρέπει να γνωρίζει τη 

σηµασία που έχει η ποιότητα του χρόνου που έχει να αφιερώσει µαζί τους. 

Ακόµη κι αν η ποσότητα δεν είναι αρκετή, η ποιότητα του χρόνου είναι η 

σηµαντικότερη για τη σχέση τους. Ο πατέρας που είναι δίπλα στο βρέφος του 

από τη στιγµή της γέννησής του, το φροντίζει και συµµετέχει στην ανατροφή 

του, θα συνεχίσει να το κάνει και αργότερα όταν το βρέφος µεγαλώσει. Αν ο 

πατέρας δεν επιδιώκει συνειδητά να ασχοληθεί µε την καθηµερινή ζωή του 

βρέφους, χάνονται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί η στενή σχέση 

πατέρα – παιδιού και θα συνεχιστεί (Parke, 1987). 

 

 

∆1. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 

Πολλοί είναι οι πατέρες που αναλαµβάνουν και οι ίδιοι τη διατροφή του 

βρέφους τους, αφού είναι µια διαδικασία την οποία µπορούν να εκτελέσουν 

το ίδιο καλά όσο οι γυναίκες, αλλά και µια διαδικασία τις περισσότερες φορές 

ευχάριστη για τους ίδιους αφού συνήθως τη θεωρούν διασκεδαστική. Αυτή 

είναι και η βασική διαφορά στον τρόπο που ταΐζουν τα βρέφη τους από τις 

γυναίκες. Συνήθως οι πατέρες παίζουν παράλληλα µε τα βρέφη τους, την ώρα 

που τα ταΐζουν (Parke, 1987).  

Ακόµη και όταν υπάρχει ισότητα ανάµεσα στο ζευγάρι και δεν 

ακολουθείται η παραδοσιακή διάκριση ρόλων ως προς τη διατροφή, που θέλει 

τη γυναίκα να ασχολείται αποκλειστικά µ’ αυτήν την δραστηριότητα, έχει 

βρεθεί ότι οι πατέρες είναι αυτοί που ασχολούνται συνήθως λιγότερο µε το 
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τάισµα του βρέφους, αφού αυτοί είναι που λείπουν τις περισσότερες ώρες από 

το σπίτι. Οι ίδιοι θα ασχοληθούν περισσότερο µ’ αυτόν τον τοµέα σε κάποιες 

ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αυτές είναι όταν υπάρχουν βρέφη που έχουν γεννηθεί 

πρόωρα ή µε καισαρική. Τότε είναι πιο απαραίτητη η προσφορά τους σ’ αυτόν 

τον τοµέα και η βοήθεια του πατέρα στη µητέρα είναι απαραίτητη εξαιτίας της 

έντασης και της ταλαιπωρίας που υπάρχει σε µεγαλύτερο βαθµό σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις, αφού η µητέρα είναι περισσότερο ταλαιπωρηµένη και χρειάζεται 

περισσότερη ξεκούραση. Επίσης τα βρέφη αυτά συνήθως είναι πιο ανήσυχα 

και χρειάζονται περισσότερη διατροφή µε αποτέλεσµα οι ανάγκες να είναι πιο 

αυξηµένες. Αναλαµβάνοντας έτσι ο πατέρας αυτόν τον ρόλο βοηθάει απ’ τη 

µια τη σύζυγο και από την άλλη τη σχέση της µητέρας µε το βρέφος 

καλυτερεύοντας την (Parke, 1987). 

Αλλά και σε οικογένειες που υπάρχουν βρέφη όπου γεννήθηκαν 

κανονικά είναι δυνατόν να υπάρχουν πατέρες που αναλαµβάνουν αυτή τη 

φροντίδα περισσότερο από κάποιους άλλους. Σ’ αυτό παίζει ρόλο η αντίληψη 

που έχει ο ίδιος ο άνδρας για το ρόλο του φύλου του. Έχει βρεθεί ότι οι 

άνδρες που συνδυάζουν το ανδρόγυνο τύπο, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που θεωρούνται και θηλυκά και αρσενικά, αυτοί 

συµµετέχουν περισσότερο στη διατροφή και φροντίδα του βρέφους από τους 

άνδρες που θεωρούν τον εαυτό τους καθαρά αρρενωπούς και πιο σκληρούς. 

Οι πρώτοι καταναλώνουν περίπου το 25% του χρόνου τους την ηµέρα στη 

διατροφή και άλλες φροντίδες του βρέφους, ενώ οι δεύτεροι το 10% του 

χρόνου τους. Παρόλα αυτά έχει αποδειχτεί ότι και οι πατέρες είναι ικανοί σ’ 

αυτούς τους ρόλους και κατάλληλοι όσο και οι µητέρες, αφού και οι ίδιοι 

 60



αντιλαµβάνονται  το ίδιο καλά τα µηνύµατα που στέλνει το βρέφος. Η µόνη 

διαφορά είναι ο τρόπος που γίνεται  η διαδικασία, αφού οι ίδιοι συνηθίζουν 

να παίζουν ταυτόχρονα µε το βρέφος όταν το ταΐζουν και το παρακινούν 

λιγότερο να συνεχίζει να τρώει όταν για κάποιο λόγο διακόψει (Parke, 1987). 

 

 

∆2. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ 

 

Το παιχνίδι ξεκινάει για το παιδί από πολύ νωρίς, από τους πρώτους 

µήνες της ζωής του. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας του βρέφους µε το 

περιβάλλον του και είναι πολύ σηµαντικό αφού συµβάλλει στη σωµατική, 

πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική του ανάπτυξη. Από την αρχή της 

ζωής του το βρέφος αντιλαµβάνεται τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, αντιδρά 

σ’ αυτά, άρα είναι ικανό να παίξει. Τόσο η µητέρα όσο και ο πατέρας είναι 

κατάλληλα πρόσωπα και σύντροφοι στο παιχνίδι του παιδιού. Ωστόσο την 

κυρίαρχη θέση εδώ την καταλαµβάνει ο πατέρας. Αυτός είναι που διαθέτει 

ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του στη διασκέδαση του βρέφους µέσω του 

παιχνιδιού (Parke, 1987). 

Υπάρχουν και εδώ διαφορές ως προς τον τρόπο που παίζουν οι γονείς 

µε τα βρέφη τους. Οι πατέρες προτιµούν παιχνίδια ζωηρά, µε κινήσεις των 

χεριών και ποδιών, σωµατικά παιχνίδια, ενώ οι µητέρες κυρίως συνηθίζουν να 

παίζουν µε διαφορετικό τρόπο, προτιµώντας πιο λεκτικά και ήρεµα παιχνίδια. 

Η σχέση του πατέρα µε τη διασκέδαση του βρέφους εξαρτάται και από την 

εργασιακή του δραστηριότητα και της συζύγους του. Υπάρχουν περιπτώσεις 
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όπου ο ελεύθερος χρόνος του πατέρα είναι πολύ περιορισµένος. Ωστόσο, αυτό 

που έχει σηµασία δεν είναι η ποσότητα του χρόνου που αφιερώνει, αλλά η 

ποιότητα της σχέσης και της συµπεριφοράς του πατέρα απέναντι στο παιδί 

που παίζει  τον αποφασιστικό ρόλο για την ανάπτυξή του (Parke, 1987). 

Τα βρέφη φαίνεται να προτιµούν περισσότερο το παιχνίδι µε τον 

πατέρα. Ο πατέρας προτιµά παιχνίδια ζωηρά και πιο ζωντανά και χαρούµενα. 

Έτσι το βρέφος ανταποκρίνεται πιο έντονα και δείχνει περισσότερη διάθεση να 

παίξει µε τον πατέρα του. Και αυτή η σχέση πατέρα – βρέφους µε το παιχνίδι 

χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα, αφού οι ίδιοι οι πατέρες είναι ικανοί να 

αντιλαµβάνονται τα µηνύµατα που στέλνει το βρέφος. Είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας µεταξύ τους. Φυσικά όσο µεγαλώνει το βρέφος το παιχνίδι 

αλλάζει και παίρνει διαφορετική µορφή, όµως εξακολουθεί να είναι ένα 

σηµαντικό κοµµάτι της ζωής του, αφού το βοηθάει να αναπτυχθεί σωµατικά, 

πνευµατικά, συναισθηµατικά και κοινωνικά (Parke, 1987). 

Οι πατέρες τείνουν να χρησιµοποιούν περισσότερο τα ζωηρά, σωµατικά 

παιχνίδια µε τα αγόρια τους παρά µε τα κορίτσια. Επίσης παίζουν 

περισσότερο αυτά τα έντονα παιχνίδια µε τα βρέφη που γεννιούνται κανονικά 

και όχι τόσο µε τα πρόωρα βρέφη. Με τα κορίτσια συνηθίζουν να παίζουν πιο 

ήρεµα παιχνίδια και να τους µιλούν περισσότερο. Επίσης και τα βρέφη 

δείχνουν την προτίµησή τους στον πατέρα για σύντροφό τους στο παιχνίδι. Τα 

κορίτσια όταν αρχίζουν να µεγαλώνουν αλλάζουν και προτιµούν τις µητέρες 

τους για το παιχνίδι. Αυτό γιατί αρχίζει να τη βλέπει ως πρότυπο 

συµπεριφοράς και αρχίζει να διακρίνει το θηλυκό της ρόλο (Parke, 1987). 
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Πολλοί πιστεύουν ότι η επίδραση του πατέρα συντελείται κυρίως µέσα 

από το παιχνίδι, και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο συγκεκριµένο στιλ 

του παιχνιδιού µε τον πατέρα που είναι περισσότερο σωµατικό και πιο 

συναρπαστικό από το παιχνίδι µε τη µητέρα. Οι πατέρες στην αλληλεπίδραση 

τους συνήθως µιλούν λιγότερο αλλά αγγίζουν τα βρέφη περισσότερο, 

δηµιουργούν ρυθµικούς ήχους και χτύπους για να προσελκύσουν την 

προσοχή τους. Έτσι το είδος αυτού του παιχνιδιού µπορεί να προκαλέσει στα 

βρέφη ένα εύρος συναισθηµάτων, ξεκινώντας από δραστηριότητες που 

παρουσιάζουν ελάχιστο ενδιαφέρον µέχρι δραστηριότητας που τους 

συναρπάζουν. Οι µητέρες αντίθετα µε τον τρόπο του µέσα από το παιχνίδι, 

διατηρούν τα συναισθήµατα των παιδιών σε ισορροπία και χωρίς αλλαγές και 

σκαµπανεβάσµατα. Αυτό το είδος πατρικού παιχνιδιού διευκολύνει τη 

µάθηση των συναισθηµάτων στα βρέφη. Μαθαίνει να αισθάνεται συγκίνηση, 

ευχαρίστηση, φόβο µέσα από τα έντονα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Του 

µαθαίνουν τον τρόπο να παρατηρεί και να αντιδρά στα επικοινωνιακά σήµατα 

του πατέρα. Παρατηρεί τον πατέρα και µαθαίνει πως, µετά τη διέγερση που 

αισθάνεται µε το παιχνίδι, να επανέρχονται στην φυσιολογική του κατάσταση 

και να ηρεµεί (Balter, 1999). 

Οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιµες στο παιδί και για τη µετέπειτα 

πορεία του, όταν συναντηθεί µε συνοµηλίκους του. Από την εµπειρία των 

παιχνιδιών µε τον πατέρα του έχει µάθει να διαβάζει τώρα τα µηνύµατα των 

άλλων και ξέρει να ρυθµίζει ανάλογα τα συναισθήµατά του. Οι καλύτερες 

κοινωνικές σχέσεις και δεξιότητες των παιδιών αναπτύσσονται όταν οι πατέρες 

παροτρύνουν και επιτρέπουν τα βρέφη να λάβουν µέρος αλλά και να 
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κατευθύνουν την πορεία του παιχνιδιού. Έτσι µαθαίνουν να παίρνουν 

πρωτοβουλία στη ζωή τους (Balter, 1999). 

 

 

∆3. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 

Η συµβολή του πατέρα είναι εξίσου σηµαντική και όσον αφορά το φύλο 

του παιδιού και τη διαµόρφωση της ταυτότητας του παιδιού αργότερα. Επίσης 

το φύλο του βρέφους επηρεάζει την αλληλεπίδραση πατέρα – βρέφους και τη 

µεταξύ τους σχέση. 

Πολλοί γονείς δείχνουν την προτίµησή τους για το φύλο του βρέφους, 

ακόµη από την περίοδο της εγκυµοσύνης και ιδιαίτερα οι πατέρες είναι αυτοί 

που προτιµούν περισσότερο το πρώτο τους παιδί να είναι αγόρι. Επίσης 

αρκετοί είναι οι γονείς που συνεχίζουν να κάνουν παιδιά µέχρι να 

αποκτήσουν αγόρι. Και εδώ η συµπεριφορά του πατέρα είναι διαφορετική 

απέναντι στους γιους απ’ ότι στα κορίτσια. ∆εν αδιαφορούν οι πατέρες για τα 

κορίτσια τους, απλώς έχουν την τάση, όπως βρέθηκε από έρευνες να 

αλληλεπιδρούν διαφορετικά µε τα αγόρια. Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

µαζί τους στο παιχνίδι, στη φροντίδα και τους µιλούν περισσότερο. Ακόµη και 

στη διατροφή οι πατέρες κάνουν περισσότερες προσπάθειες µε τα αγόρια απ’ 

ότι µε τα κορίτσια, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι η αγάπη τους διαφέρει. 

Αντίθετα οι µητέρες φαίνεται να απασχολούνται περισσότερο µε τις κόρες 

τους. Απ’ την άλλη µεριά, οι πατέρες τείνουν να συµπεριφέρονται πιο 

στοργικά, πιο τρυφερά µε τις κόρες γιατί τις θεωρούν πιο ευαίσθητες.  Ο 

συγκεκριµένος τρόπος συµπεριφοράς τους συµβάλει στη διαµόρφωση των 
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ρόλων των δυο φύλων. Έτσι βοηθούν τους γιους τους να αναπτυχθούν 

περισσότερο σωµατικά και πνευµατικά και τις κόρες τους να αναπτύξουν τη 

θηλυκότητά τους. Βέβαια η συµπεριφορά του πατέρα απέναντι στο γιο ή στην 

κόρη του εξαρτάται και από το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µεγάλωσε 

και από τις προσωπικές αξίες του κάθε πατέρα όσον αφορά το φύλο (Parke, 

1987). 

Οι πατέρες είναι αυτοί που παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στη 

διαµόρφωση της συµπεριφοράς του παιδιού σύµφωνα µε το φύλο του. 

Περισσότερο σηµαντική είναι η παρουσία του πατέρα στο σπίτι για το αγόρι. 

Όσο µικρότερο σε ηλικία είναι το αγόρι τόσο περισσότερο χρειάζεται το 

πρότυπο του πατέρα. Όταν ο πατέρας απουσιάζει αφού το αγόρι συµπληρώσει 

το πέµπτο σχεδόν έτος της ηλικίας του, τόσο λιγότερες θα είναι οι συνέπειες 

της απουσίας του, αφού θα έχει φτάσει στην ηλικία όπου έχει διαµορφώσει 

την ταυτότητα του φύλου του. Ακόµη πιο αρνητικές είναι οι συνέπειες για το 

αγόρι όταν απουσιάζει ο πατέρας και δεν υπάρχει κάποιο άλλο αρσενικό 

πρότυπο γύρω του, όπως κάποιος αδελφός ή θείος. Επίσης µπορεί ο πατέρας 

να είναι παρών, αλλά να απουσιάζει ψυχικά. Οι πατέρες πρέπει να δείχνουν 

στοργή και αγάπη. Η ζεστασιά και η στοργή τους είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

και παίζουν ρόλο στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς του φύλου του παιδιού. 

Ακόµη και η συµπεριφορά του ίδιου του πατέρα µέσα στο σπίτι και η σχέση 

του µε τη σύζυγό του µπορούν να επηρεάσουν το φύλο του παιδιού (Parke, 

1987). 

Ο πατέρας συµβάλλει στη διαµόρφωση της συνείδησης του φύλου για 

το κορίτσι µε διαφορετικό τρόπο από το αγόρι. Η σχέση πατέρας – κόρης 
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επηρεάζει τις µετέπειτα σχέσεις της µε το άλλο φύλο. Ο πατέρας που δεν είναι 

διαθέσιµος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κόρης τους, την εµποδίζει να 

εµπιστευτεί αργότερα τους υπόλοιπους άνδρες και έχει την πεποίθηση ότι 

είναι αναξιόπιστοι. Γι’ αυτό ο πατέρας πρέπει να ενθαρρύνει την κόρη του από 

τη βρεφική ηλικία να δείχνει ότι την αποδέχεται, να τονώνει την 

αυτοπεποίθησή της και να την αντιµετωπίζει παρόµοια µε το γιο του 

(Χουντουµάδη, 1998). 

Τις ίδιες αρνητικές συνέπειες έχει και η ψυχική απουσία του πατέρα 

για την κόρη. Όπως είναι συναισθηµατικά απαραίτητοι στους γιους, το ίδιο 

είναι και στις κόρες. Η αυτοεκτίµηση του κοριτσιού εξαρτάται από τη στάση 

του πατέρα. Από τη στάση του και τη συµπεριφορά του τόσο απέναντι στην 

κόρη όσο και απέναντι στην µητέρα της. Η κόρη µαθαίνει έµµεσα από τη 

συµπεριφορά του πατέρα της στη σχέση του µε τη σύζυγο, αφού το κορίτσι σε 

κάποια ηλικία ταυτίζεται µε τη µητέρα του (Χουντουµάδη, 1998). 

 

 

∆4. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Για την συναισθηµατική ανάπτυξη του βρέφους ορισµένοι 

υποστηρίζουν ότι αρχίζει από την περίοδο που βρίσκεται στη µήτρα, στη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης, γιατί το βρέφος αντιδρά στο άγχος ή τη χαρά και 

ηρεµία της µητέρας του. Άλλη άποψη είναι ότι ξεκινάει αµέσως µετά τη 

γέννησή του καθώς οι γονείς ταΐζουν, φροντίζουν και µιλούν στο βρέφος. 

Τέλος, µια τρίτη άποψη είναι ότι ξεκινάει λίγο καιρό µετά τη γέννηση, όταν το 
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βρέφος εµφανίζει το πρώτο του χαµόγελο προς τη µητέρα ή τον πατέρα 

(Fischer, 2000). 

Πράγµατι η συναισθηµατική αγωγή και ανάπτυξη του βρέφους αρχίζει 

νωρίς, αφού τα βρέφη δείχνουν ενδιαφέρον και ανταπόκριση για πρώτη φορά 

για τις διαπροσωπικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις από πολύ νωρίς, 

αρχίζοντας µε τους γονείς. Μέχρι τον τρίτο σχεδόν µήνα της ζωής τους τα 

βρέφη αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες και είναι έτοιµα να ανταποκρίνονται 

στα συναισθήµατα του γονέα. Το βλέµµα τους είναι χαρακτηριστικό, αφού 

συχνά προσηλώνουν το βλέµµα τους στο γονέα που είναι κοντά τους, τον 

κοιτάνε και αναζητούν την επικοινωνία µαζί του. Μέσα από το παιχνίδι µε τον 

πατέρα µαθαίνουν να αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατα τόσο τα δικά τους 

όσο και των άλλων και να προσαρµόζονται σ’ αυτά. Ένα βρέφος µπορεί να 

µάθει πολλά για την ανάγνωση και την έκφραση των συναισθηµάτων µέσα 

από την παρατήρηση και τη µίµηση. Έτσι ο πατέρας µε το να δείχνει την 

προσοχή του και την ανταπόκρισή του στο βρέφος, µπορεί να ξεκινήσει τη 

διαδικασία της συναισθηµατικής αγωγής από την πρώτη βρεφική ηλικία. Γι’ 

αυτό ο χρόνος που θα αφιερώσει στην αλληλεπίδραση του µε το βρέφος είναι 

πολύ σηµαντικός και πολύτιµος  (Fischer, 2000). 

Ο πατέρας προσπαθεί να διατηρήσει την προσοχή και το ενδιαφέρον 

του βρέφους του χρησιµοποιώντας συχνά έναν τύπο οµιλίας που µιµείται το 

βρεφικό λόγο και χαρακτηρίζεται από υψηλό τόνο φωνής, αργό και 

επαναληπτικό ρυθµό και πολλές µη-λεκτικές συµπεριφορές, όπως οι 

εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις του. Αυτή η οµιλία αποδίδει τις 

περισσότερες φορές. Τα βρέφη σηκώνουν το κεφάλι και προσέχουν 
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περισσότερο τον πατέρα όταν τον βλέπουν και τον ακούνε να µιλάει µ’ αυτόν 

τον τρόπο. Το βρέφος µιµείται τον πατέρα και µαθαίνει να ξεχωρίζει τα 

συναισθήµατα και τις εκφράσεις του προσώπου. Αλλά και ο πατέρας µιµείται 

το βρέφος. Για παράδειγµα ο πατέρας σηκώνει τα φρύδια ή κουνάει το στόµα 

και το ίδιο κάνει και το βρέφος. Το µωρό βγάζει τη γλώσσα και το ίδιο κάνει 

και ο πατέρας. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Η προσοχή του βρέφους είναι 

ιδιαίτερα έντονη σ’ αυτά τα παιχνίδια µίµησης, κυρίως όταν ο πατέρας 

µιµείται µε λίγο διαφορετικό τρόπο το βρέφος. Οι µιµητικές αυτές συνοµιλίες 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, γιατί δείχνουν στο παιδί ότι ο γονέας το προσέχει 

και ανταποκρίνεται στα συναισθήµατά του. Είναι η πρώτη του εµπειρία ότι 

γίνεται κατανοητό από ένα άλλο άτοµο. Είναι η αρχή της συναισθηµατικής 

του επικοινωνίας  (Fischer, 2000). 

Η έλλειψη της ανταπόκρισης και η αλλαγή της διάθεσης από τον 

πατέρα γίνεται αµέσως αντιληπτή από το βρέφος. Η αλλαγή της διάθεσης που 

από χαρά γίνεται λύπη έχει έντονη επίδραση στο βρέφος. Εκφράζει 

περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα, γίνεται πιο απόµακρο και δείχνει 

λιγότερη ανταπόκριση. Το βρέφος συµµετέχει σ’ αυτό το παιχνίδι µίµησης, 

δεν είναι παθητικό, επιδιώκει τη διέγερση, τη διασκέδαση και τη 

συναισθηµατική σύνδεση µε τον πατέρα  (Fischer, 2000). 

Ο πατέρας επηρεάζει τη συναισθηµατική ανάπτυξη του βρέφους και 

έµµεσα, µέσα από τη σχέση του µε τη σύζυγο. Όταν υπάρχουν προβλήµατα 

στη σχέση τους και διαταράσσεται η συναισθηµατική τους ισορροπία αυτό 

περνάει και στο βρέφος. Όταν υπάρχει καταθλιπτική διάθεση από τη µητέρα, 

τα βρέφη έχουν την τάση να αντανακλούν τη λύπη, τη χαµηλή 
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ενεργητικότητα, το θυµό και την ευερεθιστότητα της µητέρας τους. Αν το 

αρνητικό κλίµα και η καταθλιπτική διάθεση της µητέρας διαρκεί πολύ καιρό, 

το βρέφος θα αρχίσει να παρουσιάζει σηµάδια ψυχικής, σωµατικής και 

νοητικής υστέρησης, επηρεάζονται ακόµη και οι εγκεφαλικές λειτουργίες του. 

Ωστόσο τα βρέφη αυτά παρουσιάζουν βελτίωση όταν αλληλεπιδρούν µε άλλα 

άτοµα, κυρίως µε µη καταθλιπτικούς πατέρες  (Fischer, 2000). 

Εποµένως οι γονείς που φροντίζουν το βρέφος είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τη συναισθηµατική του ανάπτυξη ήδη από 

πολύ µικρή ηλικία. Τόσο ο πατέρας όσο και η µητέρα είναι σηµαντικό να 

δείχνουν στα παιδιά τους ευαισθησία, έτσι ώστε η συναισθηµατική 

επικοινωνία να βελτιωθεί  (Fischer, 2000). 

 

 

∆5. ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Από τους πρώτους µήνες ζωής του βρέφους ο πατέρας µπορεί να 

συµβάλλει στην πνευµατική και γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 

Είναι σηµαντικό το βρέφος να βρίσκεται και να αναπτύσσεται µέσα σ’ ένα 

περιβάλλον µε ερεθίσµατα. Οι πατέρες είναι ικανοί να προσφέρουν έναν 

πολύτιµο αριθµό εµπειριών για το παιδί. Από τις πρώτες επαφές µπορεί και 

πρέπει να ενισχύει τα θετικά στοιχεία του παιδιού και τα προσωπικά του 

επιτεύγµατα. Η αυστηρή κριτική µειώνει την αυτοεκτίµηση του παιδιού και 

νιώθει µειονεκτικά. Πρέπει να εξερευνά το περιβάλλον του για να αναπτύξει 

την αυτονοµία του. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η νοητική ανάπτυξη της κόρης 

αποκτά σηµασία σε επόµενη φάση, αργότερα από το αγόρι. Η έντονη ζεστασιά 
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του πατέρα στην κόρη, εµποδίζει την ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων της. 

Έτσι χρειάζεται µια ασφαλής απόσταση, αλλά παράλληλα να ευνοείται η 

αυτονοµία της (Χουντουµάδη, 1998). 

Οι πατέρες συνήθως αφήνουν µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στα 

βρέφη από τις µητέρες. Ο ίδιος είναι πρότυπο µίµησης γι’ αυτό πρέπει να 

διατηρεί µια συµπεριφορά ζεστή, στοργική και µε έντονο ενδιαφέρον. Μέσα 

από το παιχνίδι µπορεί να ευνοήσει και να αυξήσει τη δηµιουργική φαντασία 

στο βρέφος. Επίσης πρέπει  το βρέφος να έρχεται σε επαφή µε άλλα άτοµα, 

για να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες. Θα το βοηθήσει να 

αυτονοµηθεί και να ενσωµατωθεί αργότερα στην κοινωνία µε ευκολία 

(Χουντουµάδη, 1998). 

Σηµασία έχει και η συχνότητα της επαφής πατέρα – βρέφους. Έχει 

βρεθεί ότι τα βρέφη που βρίσκονται πιο συχνά κοντά στον πατέρα τους και 

ενθαρρύνονται σε νέα ερεθίσµατα έχουν πιο υψηλή βαθµολογία στην κλίµακα 

νοηµοσύνης. Όταν το παιδί µεγαλώνει µε τον έναν γονιό µόνο, ελαττώνονται 

και τα πνευµατικά ερεθίσµατα που λαµβάνει, αφού ο χρόνος του γονιού ν’ 

ασχοληθεί µε το παιδί είναι πιο περιορισµένος (Parke, 1987). 

Ωστόσο και οι δυο γονείς συµβάλλουν, αλλά µε διαφορετικό τρόπο ο 

καθένας. Η µητέρα συνήθως βοηθάει µε τις κουβεντούλες που χρησιµοποιεί, 

µε την στοργή και την τρυφερότητα που τους εκδηλώνει. Ο πατέρας επιδρά 

κυρίως µέσα από το παιχνίδι µαζί τους. Ο διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού 

του πατέρα µε την κόρη, βοηθάει τα κορίτσια να αναπτυχθούν πνευµατικά. 

Είναι σηµαντικό να βρίσκεται ο πατέρας δίπλα στο παιδί από την βρεφική 

ηλικία, να του παρέχει ερεθίσµατα, να το ενθαρρύνει στις δραστηριότητές του, 

να του δείχνει στοργή, αφού έτσι συµβάλλει στη γνωστική και κοινωνική του 

εξέλιξη (Parke, 1987). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει από παλιά µέχρι σήµερα στον τοµέα 

της πατρότητας, στη σηµασία και στη λειτουργία το πατρικού ρόλου, αυτό 

που παραµένει σηµαντικό είναι ότι ο ρόλος το πατέρα στην οικογένεια και η 

συµβολή του στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού είναι 

σπουδαίος και κρίνεται απαραίτητος. 

Η οργάνωση της οικογένειας και οι ρόλοι των φύλων συνεχώς 

µεταβάλλονται στην κοινωνία εξαιτίας κοινωνικών πολιτισµικών και 

οικονοµικών αλλαγών, οπότε και ο πατρικός ρόλος επιδέχεται αλλαγές ώστε 

να προσαρµοστεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικογένειας, πάρα τις 

διαφορές που βλέπουµε από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή, ο 

ρόλος του πατέρα εξακολουθεί να θεωρείται σπουδαίος. 

Η προετοιµασία για την πατρότητα όπως είδαµε ξεκινάει από πολύ 

νωρίς, από την παιδική ηλικία του αγοριού. Η κοινωνία µέσα στην οποία 

αναπτύσσεται και ωριµάζει, οι αξίες που θα αποκοµίσει από την οικογένεια 

του, οι παιδικές του εµπειρίες και τα βιώµατα, οι σχέσεις τους µε τους γονείς 

και ιδιαίτερα µε τον πατέρα του, θα δώσουν τις πρώτες βάσεις για να εξελιχθεί 

στη συνέχεια και να αναπτυχθεί το αίσθηµα της πατρότητας. Από εκεί και 

πέρα οι ατοµικές διαφορές που υπάρχουν, η προσωπικότητα του κάθε άνδρα, 

οι εσωτερικές του αξίες, οι στόχοι και οι σκοποί του και οι προσδοκίες του για 

τη ζωή, έχουν µεγάλη επίδραση στην απόφαση ενός άνδρα να γίνει πατέρας. 

Η περίοδος της εγκυµοσύνης είναι µια εποχή που φέρνει 

ανακατατάξεις και ραγδαίες εξελίξεις στη ζωή του άνδρα, τόσο από 
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ψυχολογική όσο και από κοινωνική πλευρά. Ακόµη πιο έντονες είναι οι 

συγκρούσεις που φέρνει η πατρότητα στον άνδρα που γίνεται πατέρας για 

πρώτη φορά. Τόσο η περίοδος της εγκυµοσύνης όσο και η στιγµή του τοκετού 

απαιτούν νέες ευθύνες και καινούργιους ρόλους από την πλευρά του άνδρα. 

Η στάση του απέναντι σ’ αυτά τα γεγονότα είναι κρίσιµη. Η θετική 

αντιµετώπισή τους από την πλευρά του είναι σηµαντική τόσο για τον ίδιο όσο 

και για την γυναίκα και το παιδί. Το όφελος είναι µεγάλο για τον ίδιο, µέσα 

απ’ αυτήν την εµπειρία συνειδητοποιεί καλύτερα τον πατρικό του ρόλο και 

ενισχύει το δεσµό του µε το παιδί. 

Το δέσιµο µε το βρέφος αµέσως µετά τη γέννησή του, η συµµετοχή και 

έντονη ενασχόληση µαζί του, το διάστηµα δηλαδή που το παιδί έχει ανάγκη 

και απαιτεί να του δοθεί περισσότερος χρόνος, αγάπη, συµπόνια και 

κατανόηση, έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ψυχή του πατέρα δηµιουργώντας 

βαθύτερους δεσµούς µε το παιδί, οι οποίοι διαρκούν σ’ όλη τη ζωή.  

Οι πατέρες είναι ικανοί να φροντίζουν τα παιδιά από τη βρεφική τους 

ηλικία. Η συµβολή τους είναι άµεση και έµµεση µέσα από τη µητέρα. Ο 

πατρικός και µητρικός ρόλος είναι συµπληρωµατικοί, είναι διαφορετική η 

συµβολή τους στην προσωπικότητα του παιδιού, όµως ταυτόχρονα και 

απαραίτητη. Τα παιδιά ωφελούνται απ’ αυτήν τη διαφορά, αλλά και οι ίδιοι οι 

πατέρες. Τόσο τα παιδιά όσο και οι πατέρες χρειάζονται ο ένας τον άλλον. 

Για τον µέλλοντα πατέρα η εγκυµοσύνη και η πατρότητα, αν και καµιά 

φορά µπορεί να προκαλέσουν φόβους και ανησυχία για ανατροπή της 

οικονοµικής ασφάλειας της οικογένειας, εντούτοις είναι για όλους σχεδόν 

τους άνδρες πηγή υπερηφάνειας, γιατί η εγκυµοσύνη της συζύγου τους 
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αποτελεί απόδειξη της αρρενωπότητας και της σεξουαλικής τους επάρκειας 

και καταλληλότητας. 

Οι αντιδράσεις του µέλλοντα πατέρα στην εγκυµοσύνη δεν σχετίζονται 

τόσο πολύ µε τις διάφορες φάσεις της κύησης, όπως συµβαίνει στην µέλλουσα 

µητέρα, αλλά κυρίως µε τις επιπτώσεις που βλέπει ο πατέρας ότι έχει η 

γέννηση του παιδιού στην ταυτότητα του δικού του εγώ στον γάµο του, στην 

επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 

Γενικά µε την εγκυµοσύνη και την γέννηση του παιδιού η δυάδα 

γυναίκα/σύζυγος και άνδρας /σύζυγος διευρύνεται µε την προσθήκη του 

παιδιού που θα γεννηθεί και γίνεται η τριάδα µητέρα /πατέρας /παιδί, η 

οποία παρουσιάζει µια εντελώς νέα ψυχοδυναµική.Η  τεκνοποιία φέρνει 

επίσης πιο κοντά τις νέες γενιές, γιατί ενώ κατά την εφηβεία το άτοµο 

προσπαθεί να αποµακρυνθεί από τους γονείς του και να ανεξαρτητοποιηθεί, 

τώρα καθώς γίνεται ο ίδιος γονέας βρίσκει τρόπους µέσω των νέων αυτών 

εµπειριών, να συµφιλιωθεί µε τους δικούς του γονείς. 

Στις περισσότερες δυτικές χώρες δεν ήταν µέχρι πριν από λίγα χρόνια 

συνηθισµένο ν συµµετέχει ο πατέρας ενεργά στην φροντίδα του παιδιού. Ο 

πατέρας είχε τον ρόλο του βοηθού της µητέρας ή ενός φίλου για τα παιδιά. Η 

παραπάνω στάση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και το ενδιαφέρον του 

πατέρα για την ανατροφή και την φροντίδα των παιδιών του κερδίζει συνεχώς 

έδαφος. Βέβαια οι παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά µε τον ανδρικό και τον 

γυναικείο ρόλο φαίνεται ότι δεν έχουν εξαλειφθεί ή υποχωρήσει εντελώς. 
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