
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τιμή στη Γυναίκα -  Μάνα -  Σύζυγο -  Κόρη 

 

Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας, που έχει καθιερωθεί από  την  Γενική  Συνέλευση  των  

Ηνωμένων  Εθνών,   στις 8 Μαρτίου 1977, ως η παγκόσμια Ημέρα για τα  Δικαιώματα της Γυναίκας και 

την Διεθνή Ειρήνη,  η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία τιμά τις γυναίκες όλου του κόσμου που 

γέννησαν την ελπίδα και είναι το λίκνο και  η πηγή της  ίδιας της  ζωής! 

Η ιδέα  για τον  εορτασμό της προέκυψε  σταδιακά κατά  το  πέρασμα  του 20υ  αιώνα  ο  οποίος, ως 

γνωστό, σηματοδοτήθηκε  από δύο  παγκόσμιους πολέμους και την έκρηξη  της  εκβιομηχάνισης   και 

τεχνολογικής  ανάπτυξης.  

Το  πρώτο  έναυσμα δόθηκε από  την μεγάλη  εκδήλωση  διαμαρτυρίας στις  8-3-1857, από  τις  

πρωτοπόρες εργάτριες  της  κλωστοϋφαντουργίας  στη Νέα  Υόρκη που αγωνίστηκαν και απαίτησαν 

καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. 

Και οι προσπάθειές  και  αγώνες  εκείνων συνεχίστηκαν  από  τις  μετέπειτα γενιές   και εξακολουθούν 

να  συνεχίζονται μέχρι  και  σήμερα  από τις σύγχρονες γυναίκες που μαχητικά, συνεχίζουν και 

διεκδικούν όσα θεωρούμε εύκολα, δεδομένα και αυτονόητα, σε σχέση με τα δικαιώματα του φύλου τους 

και τις εργασιακές ανισότητες. 

Η  ΠΝΟ  εύχεται Χρόνια πολλά σε όλες τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ, που παραμένουν όρθιες  και διεκδικούν τη ζωή  

παλεύοντας  από την αρχή μέχρι το  τέλος. Τους αξίζει κάθε τιμή για τον δικό τους προσωπικό  και  

καθημερινό αγώνα, που  καταγράφεται συνεχώς  από  την  ιστορία  και από  όλους  μας. 

Χρόνια Πολλά και στις Δικές μας, Μοναδικές Ηρωίδες! 

Στις μανάδες, τις συζύγους, τις συντρόφους, τις κόρες και τις αδελφές των Ελλήνων Ναυτικών μας που 

με καρτερία και μεγάλα αποθέματα ψυχικής δύναμης έχουν επωμισθεί και αποδεχτεί, το σκληρό 

καθήκον της καρτερίας, της υπομονής, της αγωνίας, της μοναξιάς  και κυρίως  τον δύσκολο ρόλο του 

διπλού γονέα. 

Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια και στις πιο δικές μας γυναίκες, αυτές που για λόγους καριέρας ή 

επιβίωσης, επέλεξαν το διπλό ρόλο της μάνας και της εργαζόμενης στα πλοία.  Είναι δίπλα στους  

άνδρες συναδέλφους τους και παλεύουν με υποδειγματική αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και ζήλο για 

να κατακτήσουν το όνειρό τους και να προσφέρουν τα μέγιστα στους δικούς τους ανθρώπους 

 

Χρόνια πολλά σε όλες  τις γυναίκες, 

Τους  αξίζει κάθε  τιμή.  

 
Εμμανουήλ Τσικαλάκης 

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ 


