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Η ΕΑΒ ΤΙΜΗΣΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 

 
Με δώρα και λουλούδια υποδέχθηκε χθες η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία τις 138 σκληρά εργαζόμενες μητέρες 

της εταιρείας. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε προς τιμήν τους στις εγκαταστάσεις της Τανάγρας, είχε τίτλο 

«Mum’s the word!» και ήταν αφιερωμένη στην αυριανή Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας. 

 

Για την ΕΑΒ, την κορυφαία αμυντική βιομηχανία της χώρας, οι μητέρες εργαζόμενες έχουν μια ξεχωριστή θέση, 

καθώς συνδυάζουν τις αυξημένες επαγγελματικές δεξιότητες με τη στήριξη της οικογένειας και των παιδιών. 

Βασικό μέλημα για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία είναι να στέκεται δίπλα τους, αρωγός στους πολλαπλούς 

ρόλους που καλούνται να υπηρετήσουν.  

 

Η πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν η κυρία Μαρία Τρυφωνίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών 

Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», μίλησε για την κόρη της που νικήθηκε από λέμφωμα. Η κυρία 

Τρυφωνίδου με την αστείρευτη κοινωνική της προσφορά ήταν και η ίδια εργαζόμενη της ΕΑΒ, με τους 

συναδέλφους της να της συμπαραστέκονται σε όλες τις δύσκολες στιγμές της.  

 

Χθες, διοίκηση και εργαζόμενοι, ενωμένοι, στήριξαν τις μητέρες της ΕΑΒ.  

 

Ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Κούτρας, υποσχέθηκε πως θα γίνουν πολλά ακόμη για τη βελτίωση της θέσης 

τους: «Εκφράζουμε την αγάπη μας στις μητέρες, στις μητέρες όλου του κόσμου, και τους αποτίουμε φόρο τιμής, 

κυρίως όμως στη μητέρα εργαζόμενη της ΕΑΒ».  

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ, κ. Δημήτριος Παπακώστας, μίλησε για την αξία της εργαζόμενης μητέρας: «Η 

μητέρα είναι ο δείκτης της πορείας μας. Ό,τι θίγει τη μητέρα, ό,τι θίγει την οικογένεια, που είναι ο πυρήνας της 

κοινωνίας, θίγει την κοινωνία, άρα όποιες δράσεις και παρεμβάσεις κάνουμε υπέρ των γυναικών πρέπει να έχουν ως 

γνώμονα τη συμφιλίωση στην πράξη της μητρότητας με την εργασία». 

 

Τον ρόλο της μητέρας εργαζόμενης εξήραν ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, κ. Φ. Σπανός, αλλά και ο πρόεδρος 

του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΑΒ, κ. Ν. Καπίρης.  

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Charles Akers, ο οποίος εκπροσώπησε τη Lockheed Martin, ο 

αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, κ. Γιάννης Περγαντάς, ενώ εκ μέρους του Κέντρου Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Χαλκιδέων μίλησε η κοινωνική λειτουργός κυρία Φ. 

Γεροχειμώνα. 

 

Η ΕΑΒ εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου!  

 


