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Με αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας
Ηµέρας του Πατέρα, η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των
Φύλων, µε την στήριξη του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
διοργάνωσε σηµαντική εκδήλωση στον Πολυχώρο του
∆ηµαρχείου.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η γιορτή του πατέρα δεν
αφορά µόνο τους πατεράδες, αλλά την πατρότητα
γενικά και την συνεισφορά των µπαµπάδων στο
κοινωνικό σύνολο. Η γιορτή ξεκίνησε από την Αµερική
στις αρχές του 20ου αιώνα εµπνευσµένη από την
αντίστοιχη γιορτή της µητέρας και στην Ελλάδα
καθιερώθηκε πρόσφατα ως συµπληρωµατική της
γιορτής της µητέρας.
Στην εκδήλωση µίλησαν ο ∆ήµαρχος Παλαιού
Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, η Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και ∆ηµοτική
Σύµβουλος ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου κ. Μαρία Ζάγκα
ενώ µε τίτλο ¨περι πατρότητας¨ τοποθετήθηκε για το
θέµα η γνωστή και καταξιωµένη οικογενειακή
σύµβουλος & ψυχολόγος κ. Τένια Μακρή. Ακολούθησε
διάλογος µε το κοινό ενώ η όλη εκδήλωση έκλεισε µε
µουσικό πρόγραµµα.
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Η µεγάλη συµµετοχή του κοινού, το πλήθος των
ερωτηµάτων προς τις επιστήµονες καθώς και ο
εποικοδοµητικός διάλογος που πραγµατοποιήθηκε κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, αποδεικνύει το ενδιαφέρον
του κόσµου για το θέµα και δικαιώνει τα µέλη της
∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων για την
πρωτοβουλία τους.
Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης
Χατζηδάκης, στον σύντοµο χαιρετισµό του, αναφέρθηκε
¨στην σηµασία και στην ανάγκη της συνοχής της
Ελληνικής οικογένειας στην γκρίζα πραγµατικότητα
που ζούµε ¨ και τόνισε ¨τον κορυφαίο ρόλο της
πατρότητας στη διαµόρφωση της προσωπικότητας
των µελών της, πρωτίστως δε των παιδιών¨. Και
συµπλήρωσε το ότι ¨αν η σύγχρονη βαθιά
κοινωνική και οικονοµική κρίση δεν έχει οδηγήσει
στην ρήξη του κοινωνικού µας ιστού οφείλεται και
πιστώνεται στην µέση ελληνική οικογένεια της
οποίας κυριολεκτικώς η συνεισφορά της είναι
εθνική¨.
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