
 

Ο μπαμπάς γιορτάζει! 



Ιστορική αναδρομή 

 

Η αμερικανικής εμπνεύσεως Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του 

Ιουνίου (21 Ιουνίου 2020). Με δώρα απ' όλη την οικογένεια τιμώνται ο πατέρας, ο παππούς ή ο 
προπάππους. 

Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας Ημέρας του Πατέρα ήταν η αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ - Ντοντ, που 

θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την Ημέρα της Μητέρας, προκειμένου να τιμήσει 

τον πατέρα της Γουίλιαμ Σμαρτ, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που ανέθρεψε 
μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. 

Ο πρώτος εορτασμός της Ημέρας του Πατέρα έγινε στις 19 Ιουνίου 1910 στο Σπόκεν της πολιτείας 

Γουάσινγκτον, όπου ζούσε η οικογένεια Σμαρτ. Παρέμεινε ένα γεγονός τοπικής σημασίας για 

πολλά χρόνια μέχρι το 1966, οπότε ο τότε αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον με διάταγμά του 

ανακήρυξε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του Πατέρα. Έκτοτε ήταν θέμα χρόνια ο 

εορτασμός να περάσει τα αμερικανικά σύνορα και να διεθνοποιηθεί. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/91 

https://www.sansimera.gr/worldays/91


«Για τον Πατέρα»  

 

Το τραγούδι «Για τον Πατέρα» που ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη και περιλαμβάνεται στο cd 
του Γιώργου Χατζηπιερή «Η επιστροφή του τεμπέλη δράκου» (2009). 

«Θα σου χαρίσω ένα φιλί, θα σου πω μια καλημέρα, 

αγαπημένε μου πατέρα… 

Θα με κρατήσεις αγκαλιά, τα μαλλιά θα μου χαϊδέψεις 

κι ό,τι σου πω, θα το πιστέψεις…» 

 

Γιάννης Κότσιρας-Πατέρα μεγάλωσα 

 

https://youtu.be/iKP9LHvoaoU
https://youtu.be/1T_YFDYGpzo


Γιάννης Μηλιώκας – Μπαμπά μην τρέχεις 

 

Πασχάλης-Πατέρας και γιος 

 

Γνωμικά και αποφθέγματα για τον μπαμπά 

 

Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη ανάγκη στην παιδική ηλικία, τόσο δυνατή όσο η ανάγκη της 

πατρικής προστασίας. 

~ Σίγκμουντ Φρόυντ 

Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεις πατέρας από το να είσαι. 

~ Κεντ Νερμπερν 

Ο κάθε ανόητος μπορεί να γίνει Πατέρας αλλά πρέπει να είσαι αληθινός άνδρας για να γίνεις 
Μπαμπάς 

~ Φίλιπ Γουίτμορ 

https://youtu.be/K0TFqlaof4c
https://youtu.be/3MQSWH553n8


Ο πατέρας που δεν μαθαίνει στο γιο του τα καθήκοντά του είναι σχεδόν εξίσου ένοχος με τον γιο 
που τα αγνοεί. 

~ Κομφούκιος 

Δεν μου είπε πώς να ζω: Έζησε και με άφησε να τον βλέπω. 

~ Κλάρενς Μπάντιγκτον Κέλαντ 

Tο πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πατέρας για τα παιδιά του, είναι να αγαπά 

τη μητέρα τους. 

~ Θίοντορ Xέσμπεργκ 

Αν κάποιος δεν είχε έναν καλό πατέρα, τότε πρέπει να δημιουργήσει έναν. 

~ Φρειδερίκος Νίτσε 

Ο πατέρας μου μου χάρισε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να μου χαρίσει κανείς: 
Πίστεψε σε εμένα. 

~ Τζιμ Βαλβάνο 

Είναι σοφός ο πατέρας που γνωρίζει το ίδιο του το παιδί. 

~ Γουίλιαμ Σέκσπιρα 

Πραγματικά πλούσιος είναι ο άνδρας, του οποίου τα παιδιά τρέχουν στην αγκαλιά του όταν έχει 
άδεια χέρια. 

~ Άγνωστος 

Πατέρας! - Στον ίδιο τον Θεό δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε πιο άγιο όνομα. 

~ Γουίλιαμ Γορντσγουορθ 

Αγάπη και φόβος.  Ό,τι λέει ένας πατέρας της οικογένειας θα πρέπει να εμπνέει το ένα ή το άλλο. 

~ Τζόζεφ Τζούμπερτ 

Ευλογημένος είναι ο άνδρας που ακούει πολλές γλυκιές φωνές να τον αποκαλούν πατέρα. 

~ Λυντια Μ. Τσάιλντ 

 Θα ήθελα να είχα πει στον πατέρα μου ότι τον αγαπώ, ακόμα μια φορά πριν πεθάνει.  

~ Ανώνυμος 

Το να έχεις παιδιά δεν σε κάνει περισσότερο γονιό από όσο το να έχεις πιάνο σε κάνει πιανίστα. 

~ Μάικλ Λεβίν 

Τι καλό έκανες για τον πατέρα σου, ώστε να περιμένεις τόσα απ' το γιο σου; 

~ Σααντί 

Ένας άντρας καταλαβαίνει πότε αρχίζει να γερνάει: όταν αρχίζει και μοιάζει με τον πατέρα του. 

~ Γκαμπριελ Γκαρσια Μαρκεζ 



Ένας άντρας που δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στην οικογένειά του, δεν είναι αληθινός άντρας. 

~ Μάριο Πούζο 

Είναι φυσιολογικό να είσαι ορφανός στα πενήντα εφτά σου. Φυσιολογικό, αλλά απαράδεκτο.  

~ Σερτζ Γκέινσμπεργκ 

Αν έχεις ένα παιδί είσαι γονιός. Αν έχεις δυο παιδιά είσαι διαιτητής.  

~ Ντέιβιντ Φροστ 

 

πηγή:  https://www.mama365.gr/5326/gnomika-kai-apofthegmata-gia-ton-mpampa.html 

Αίνιγμα: Άσχημος πατέρας, όμορφος ο γιος και τρελός ο εγγονός. 

Τι είναι; 

 

–Απάντηση: κλήμα, σταφύλια και κρασί 

https://www.mama365.gr/5326/gnomika-kai-apofthegmata-gia-ton-mpampa.html


Δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο πατέρας μου. Αυτό που έχει 

σημασία είναι ποιος θυμάμαι ότι ήταν.                                                                                    

Anne Sexton, 1928-1974, Αμερικανίδα ποιήτρια 

 

Όταν επιτέλους καταλάβεις, ότι ο πατέρας σου συνήθως είχε δίκιο, 

εσύ ο ίδιος ήδη έχεις μεγαλώσει έναν γιο που έχει την πεποίθηση 

ότι ο πατέρας του συνήθως δεν έχει δίκιο.                                                                                   

Λόρενς Τζ Πίτερ 

 

Λευτέρης Ξανθόπουλος, «Ο πατέρας παντού»           Άνοιξε το 

ντουλάπι της κουζίνας                                         και βγήκε από μέσα ο 

πατέρας                                κρατούσε δίχτυ με ψώνια πατάτες                            

μακαρόνια μοσχαρίσιο κιμά                                            τυριά από τον 

Ζαφόλια                                                           50 δράμια καφέ˙                                                                          

σας έφερα να φάτε είπε                                                      ακούμπησε το 

δίχτυ στο τραπέζι                                          και βγήκε.                                                                           

Έπειτα ήρθε η μυρωδιά του καπνού                                                   από 

το μπάνιο από το χολ                                                        απ’ το 

υπνοδωμάτιο από το σαλόνι                                         απ’ το φωταγωγό 



από τον κήπο.                                                  Πηγή : Andro.gr 

[ https://www.andro.gr/empneusi/top-5-poiimata-gia-ton-patera/ ] 

 

Πατέρας 

 

πατέρας < αρχαία ελληνική πατήρ πατέρας αρσενικό πατέρας αρσενικό 

• άντρας που έχει γίνει γονιός, που έχει δηλαδή αποκτήσει ένα ή περισσότερα παιδιά 
(πληθυντικός) πατέρες:  

• οι πρόγονοι (μεταφορικά)  

• ο θεμελιωτής μιας επιστήμης 

• προσφώνηση για ιερέα  

πηγή: https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82 

https://www.andro.gr/empneusi/top-5-poiimata-gia-ton-patera/


 

Ενδεικτικά βιβλία (πατήστε πάνω στη στοίβα) 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Παραμύθια 

 

1 - Το Κουρελοπαλτό 

 

2 - Μύθοι Του Αισώπου - Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 

 

3 - Ο Βασιλιάς, οι τρεις κόρες και το αλάτι 

 

4 - Σ' ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ ΜΠΑΜΠΑ 

https://youtu.be/moViuqrhOXA
https://youtu.be/nAecuO0g-90
https://youtu.be/yacRN4XeRZs
https://youtu.be/BZIiS7X69Ao


 

5 - Η Εχθρόπιτα 

 

6 - Ο Γεωργός και τα παιδιά του. Οι μύθοι του Αισώπου 

15 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 

Με αφορμή την γιορτή του πατέρα σας παρουσιάζουμε 16 πίνακες με θέμα τον πατέρα, τον πατέρα 

που με ανοιχτά τα χέρια βλέπει το παιδί του να κάνει τα πρώτα του βήματα, τον πατέρα που 

αντικρίζει για φορά το νεογέννητο παιδί του, τον πατέρα που δίνει στο παιδί του τα πρώτα 

μαθήματα ζωής, τον πατέρα που κρατά το παιδί του σφιχτά στην αγκαλιά του….  

πηγή: https://dromospoihshs.home.blog/2019/06/16/fathersdaypaintings/ 

https://youtu.be/myrz2ajbDV8
https://youtu.be/KPLzkb8_8gM


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Προτάσεις για κατασκευές /δωράκια για τον πατέρα 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



Πατρόν για κατασκευές για τον μπαμπά 

 

 



 

 

 



 

 


