
 

 

 
 
 
 
 

                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

19 Νοεμβρίου 2021 

Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα 

 

           Η Γραμματεία Ισότητας Φύλων, χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα που 

έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται την 19η Νοεμβρίου, και έχει ως στόχο να τονιστεί ο 

κομβικός ρόλος και η συνεισφορά των ανδρών στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στον 

γάμο, στην οικογένεια και στην φροντίδα των παιδιών. 

 

           Ο Άνδρας στη σύγχρονη κοινωνία, μπορεί να αποτελέσει τον φορέα όλων 

εκείνων των αναγκαίων στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατή η υπέρβαση στερεότυπων 

και κοινωνικών προκαταλήψεων, που σχετίζονται με τους κοινωνικούς ρόλους των 

φύλων, συμβάλλοντας με την καθημερινή στάση ζωής στην προώθηση των ζητημάτων 

ισότητας, αλλά και της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. 

 

           Ως Γραμματεία Ισότητας Φύλων, σε αγαστή συνεργασία με την Πολιτική και 

Στρατιωτική Ηγεσία, θα επιδιώξουμε την θεσμοθέτηση μία πλήρης και ουσιαστικής 

ισότητας στο χώρο εργασίας, όπου άνδρες και γυναίκες θα μοιράζονται τις ευθύνες ίσα 

και θα έχουν ίσες ευκαιρίες, μέσω ανάληψης μιας σειράς πρωτοβουλιών, την 

υλοποίηση προγραμμάτων δράσης καθώς και με την υποβολή προτάσεων 

ολοκληρωμένων πολιτικών, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των ανδρών, 

βελτιώνοντας την ποιότητα εργασίας και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του προσωπικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

        Η Γραμματεία Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλες 

τις μεγάλες μορφές ανδρών που συνέβαλαν στην πρόοδο, στην εξέλιξη καθώς και στον 
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πολιτισμό της ανθρωπότητας, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο, 

ουσιαστικά και συμβολικά, η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα να αναγνωριστεί επίσημα 

από τον ΟΗΕ. 

 

Χρόνια πολλά. 

 

Για τη Γραμματεία Ισότητας Φύλων 
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