
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ACWW)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Παγκόσμια Συνεργασία Γυναικών»

Οργάνωση από το 
Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου 

ΚΕ.Γ.Υ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

npôeôpos: MAY KIDD

Tus Παγκοσμίου Οργάνωσηβ 
Γυναικών Υπαίθρου ACWW 

για την Ευρώπη

17-22 Μαΐου 2002



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (H.OJ'.Y.) s

fl

«Παγκόσμια Συνεργασία 

Γυναικών»

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου 
17-22 Μαΐου 2002

Οργάνωση από το Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου
ΚΕ.Γ.Υ. ί> 1 B A 1 Ο θ Η Κ Η 

OPOÜACcOy AKAAHWiff Kpw?üf

ΧΡΟΗΟΑ. ΕΙΙΑΓΟΓΗΙ ,3pi°X .· 2ûY* 

AY= AP. ΒΙΒΛΙΟΥ J 63%

EU. API·. III.

Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, Ελλάδα



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΓΥ
17-22 Μαίου 2002

Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, Ελλάδα

Πρόεδρος Συνεδρίου:

May Kidd
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Γυναικών Υπαίθρου της Π.Ο.Γ.Υ.

Διοργάνωση Συνεδρίου:

Το Ελληνικό Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου (ΚΕ.Γ.Υ.) 

Διεύθυνση ΚΕ.Γ.Υ.:

Οδός Αέκκα 12, ΤΚ ΙΟβ 62 Αθήνα - Ελλάδα 

Fax+Τηλ.ί 210 β22βθ4δ

ΠραΗτιχογράφοι Συνεδρίου

Susan Addams 
Anne Ashton 

Margot Atkinson 
Margot Baird

Alison Bayley 
Peggy Fowden 
Emily Fraser 
Sheila Gillon

Betty Lloyd 
Betty Lyttle 

Christine Trigger 
Noel Whamond



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Euxapicmes................................................................................................... 5

2. Πρόγραμμα Συνεδρίου ..............................................................................6

3. Τελετή èvapEns και Ομιλίεε................................................................... 10

4. ΠΟΓΥ: Απογευματινή Συνεδρίαση ........................................................ 15

5. Σεμινάριο ................................................................................................... 19

6. Ειοηγήσειε των Ομάδων Συζήτησηε......................................................23

7. Παρουσιάσει Μελών ..............................................................................31

8. ΕΕέλιΕη των Ψηφισμάτων και των εισηγήσεων ms ΠΟΓΥ................ 48

9. Συμπεράσματα Συνεδρίου ......................................................................49

10. ΛήΕη του Συνεδρίου .................................................................................51

11. Κοινωνικέε Εκδηλώσει ........................................................................... 52

12. Δραστηριότητεβ του Σαββατοκύριακου ................................................ 53

13. Ευρωπαϊκά θέματα ms ΠΟΓΥ................................................................ 58

14. Κατάλογοε των Αντιπροσωπειών του Συνεδρίου ................................ 61

15. Κατάλογοε των Μελών ms Επιτροπήε του Συνεδρίου ......................63

16. Χορηγοί ......................................................................................................64



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Έχω την ευχαρίστηση να παρουσιάσω αυτή την έκθεση του «ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» που έλαβε χώρα το Μάιο του 2002.

θα ήθελα να εκφράσω τ,is θερμέε μου ευχαρισιίεε για το καλωσόρισμα 
και τη φιλοΕενία, στον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο, στον Δρ. ΑλέΕανδρο Παπα- 
δερό για τη συνεχή υποστήριΕή του και σε όλο το προσωπικό ms Ορθό- 
öoEns Ακαδιιμίαε ms Kpiims, ιδιαίτερα στο Βαγγέλη, στη Βίκυ και στον To

rn Θα ήθελα entons να ευχαριστήσω tous χορηγού s για την γενναιοδωρία 
tous, καθώε και tous ομιλητέβ, tous μετατρpâmés, tous πρακτικογρόφουε, 
tous npoéôpous των ομάδων συζητήσεων και tous εισηγητέε για την εΕαι- 
ρετική tous παρουσία. Ευχαριστούμε tis αντιπροσωπείεε από όλεε tis χώ- 
pss για τη συμμετοχή tous, την υποστήριΕή και τη φιλία tous, καθώε και 
την Άλισον Μπέιλει για την ανεκτίμητη βοήθειά ms όσον αφορά στη σύ- 
νταΕη ms napoùoas έκθεοηε.

θα ήθελα snians να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου npos την 
Πρόεδρο, το Συμβούλιο και ία μέλη του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών Υπαί
θρου, τα τοπικά μέλη ms Kpiims καθώε και npos εκείνα τα μέλη που ήρ
θαν από την Αίγινα, τη Θεσσαλονίκη και τη Στερεά Ελλάδα και που pas βοή
θησαν με noAÀoùs Tpônous, συχνά aOéamus. Το θερμό καλωσόρισμά tous, 

η σκληρή εργασία tous, η γενναιοδωρία και η ζεστή φιλοΕενία tous pas 
έκανε να νοιώσουμε σαν στο σπίτι pas, όντα s στην δική tous χώρα.

Τέλοε, δεν έχω λόγια για να εκφράσω tis ευχαριστίεε μου npos τη Γε
νική Γραμματέα του ΚΕ.Γ.Υ., την κα Μένη Παβέλλα. Οι φιλικοί ms τρόποι, 
η συνεργασία ms, η μεταφραστική ms ικανότητα, ο ενθουσιασμόε ms και 
η αφοσίωσή ms διασφάλισαν την επιτυχία του Συνεδρίου ms Kpiims.

May Kidd
ripöeöpos του Ευρωπαϊκού 
και Μεσογειακού Συνεδρίου 

Γυναικών Υπαίθρου ins ΠΟΓΥ



Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου 
της ΠΟΓΥ

17-22 Μαΐου 2002
Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, Ελλάδα

Διοργάνωση του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου
Πρόεδρος Συνεδρίου: May Kidd

flpôeôpos για την Ευρώπη ms ΠΟΓΥ

Παρασκευή 17 Μαΐου
ΑφίΕειβ και Εγγραφέβ

20:00 Τελετή unoôoxns από την ΟρθόδοΕη Ακαδημία Kphms 
Μουσική: BaoiAns Καρεφιλάκηε

Σάββατο 18 Μαΐου
07:30 Πρωινό
08:30 Εκπαιδευτή Επισκέψειβ

α. Ελαιοτριβείο στο Κολυμπάρι 
β. Εργαστήρι Κεραμικών στη Νοχιά 
γ. Φάρμα Βιολογικήε Καλλιέργειαε 

13:30 Γεύμα στην ΟρθόδοΕη Ακαδημία ms Kpmns 
15:00 Εισαγωγική Συνεδρίαση και Προκατορκτικέε Εργαοίεε του Ευρω

παϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου 
16:30 Διάλειμμα για καφέ
17:00 ΕκπαιδευτικέΒ Επισκεφειε: 0 Τάφο8 του Βενιζέλου και το λιμάνι 

των Χανιών
21:30 Δείπνο: As γνωριστούμε

Ελληνικοί Χοροί από το Λύκειο Ελληνίδων

Κυριακή I? Μαΐου
08:00 Αναχώρηση για εκκλησιασμό στον Πλάτανο 
10:00 Πρωινό στα Φαλάσαιρνα
11:00 Επιμνημόσυνη Δέηση στην μνήμη ms Φωτεινήδ στο νεκροταφείο 

του An Κυρ-Γιάννη
12:30 Επίσκεψη στο Εργαστήρι Ξυλογλυπτικήβ σε Εύλο ελιάδ 
14:00 Γεύμα στο Καστέλι από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο 
15:30 Ελεύθερο8 xpôvos
17:30 Έκθεση Γυναικείων Συνεταιρισμών στο Καστέλι 
19:00 Επίσημοδ Εορτασμόδ ms Mäxns ms Kpmns 
19:15 Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο Νεότηταδ-Παρουσίαση ms Mäxns 

ms Kpmns



21:30 Δείπνο στην ΟρθόδοΕη Ακαδημία ins Kpmns προσφορά ms Νο- 
μαρχιακήβ και Δημοτικήε Apxds

Σάββατο 18 Matou
07:30 Πρωινό

Ιη Συνεδρίαση
09:00 Καλωσόρισμα του Συνεδρίου:

May Kidd, Πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαί
θρου ms Π.Ο.Γ.Υ.

09:10 Καλωσόρισμα στην Ελλάδα:
Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών 
Υπαίθρου

09:20 Χαιρετισμοί των Συνέδρων 
09:35 Τελετή 'EvapEns

ApxisnioKonos Eipnvaios
09:50 Χαιρετισμό8 ms Hilda Stewart, Προέδρου ms ΠΟΓΎ: «Παγκόσμια 

συνεργασία γυναικών»
10:15 Κεντρικό8 Ομιλητήε: ΑλέΕανδρο$ Παπαδερό8, ΔιευθυντήΒ ms 

ΟρθόδοΕηΒ ΑκαδημίΟΒ ms Kpmns
«Εάν ένα pépos υποφέρει, όλοι υποφέρουν μαζί. Εάν évas ευη- 
μερεί, όλοι απολαμβάνουν μαζί »

10:45 Διάλειμμα για καφέ

2η Συνεδρίαση
11:15 KupiàKOs Ροδουσάκπ8, Πρέσβπε στην Ιαπωνία 

«Φωτεινή Ανουσάκη»
11:30 NiKos Ψιλλάκηβ, πρώην Γενικόε Γραμματέαβ του Υπουργείου Γεωργίαε 

«Η ελιά, το περιβάλλον και οι γυναίκεε ms Kpmns»
11:55 Δρ. Αντωνία Τριχοπούλου, Καθηγήτρια Διατροφήε στο Πανεηιστή- 

μιο Αθηνών
«Παραδοσιακά φαγητά ms μεοογειοκήΒ διατροφήε»

12:20 Πάνελ Ομιλητών, ερωτήσειε και συζήτηση 
13:30 Γεύμα

2η Συνεδρίαση

Π.Ο.Γ.Υ. ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
15:00 May Kidd: Έκθεση ms Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυ

ναικών Υπαίθρου
15:20 Ursula Goh, A'Avnnpôeôpos ms Π.Ο.Γ.Υ./ Πρόεδρο8 ms Αγροτι- 

Kds Ennponds
Sandra Broadrick-Allen, Πρόεδροβ ms Ennponds των Ηνωμένων 
Εθνών. « Π.Ο.Γ.Υ. & Ο.Η.Ε.»



Jean Blair, Πρόεδροβ ms Emrponns Προώθησηβ και Εκδόσεων 
Angela Martin, MèÀos ms Ennponns Σχεδιασμού 

16:20 Epwmoeis και Συζήτηση 
16:45 Διάλειμμα για καφέ

4η Συνεδρίαση
17:15 Epyaoies του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου 
19:00 Έκθεση δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Σωματείων 
20:00 Δείπνο
21:00 Eoeis Mas Ψυχαγωγείτε

Τρίτη 21 Matou
07:30 Πρωινό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
«Δουλεύονταβ με Γυναίκεβ στα πλαίσιο ms οικογένειάΒ tous, ms κοινωνίαβ, 
ms KoivöTmas, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του Kpärous»

Ιη Συνεδρίαση
09:00 Δρ. Κλειώ Πρεσβέλου, npüravns του Λαϊκού Πανεπιστημίου Αθη

νών
«Μεταμοντέρνεε Τάσειε και Δραστηριότητεε των Γυναικών Υπαίθρου» 

09:25 Χαρίκλεια Καλλιτεράοκη, πρώην Πρϋτανηβ του Κολεγίου Οικιακήβ 
OiKovopias: «Τρόποι Συνεργασίαβ μεταΕύ ms οικογενειακήβ ζωή8 
και ms KoivômTas»

09:45 Νέλλυ Λαγάκου, Σχολική Σύμβουλοε- ΣυγγραφέαΒ
«Υγιείβ και σωστοί τρόποι αγά π ns μέσα στην οικογένεια»

10:05 Ερωτήσεΐ8 και Συζήτηση 
10:45 Διάλειμμα για καφέ

2η Συνεδρίαση
11:05 Παρουσίαση μελών και κοινοτήτων 
13:30 Γεύμα

)η Συνεδρίαση
15:00 Ευτυχία Πευκιανάκη, Υποδιευθύντρια του Λυκείου στο Καστέλι. «Η 

Ιστορία των Γυναικών στο Καστέλι



ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

15:25 θέματα
α. Υγεία & Διατροφή
β. Γεωργία & Περιβάλλον
γ. Τεχνολογία & Επικοινωνώ
δ. Εκπαίδευση και μακροπρόθεσμη εκμάθηση.

17:00 Διάλειμμα για καφέ

4η Συνεδρίαση
17:30 Συνέχεια των Ομάδων luzmnons
20:00 Δείπνο Gala από τη Δημοτική Αρχή του Κολυμπαρίου

Τετάρτη 22 Matou
07:30 Πρωινό

Ιη Συνεδρίαση
09:00 Πρακτικά των Ομάδων Συζητήσεων
10:00 Αποφάσειε και Προτάσειε ms ΠΟΓΎ

«Τι έχει γίνει στα σωματεία μαε από την εποχή του Χάμιλτον;»
10:45 Διάλειμμα καφέ

2η Συνεδρίαση
11:45 Ανολοκλάρωτεβ εργασίεε του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών 

Υπαίθρου και προτάσεΐ8 διοργάνωσπ8 του επόμενου Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου.

12:10 Περίληψη του Συνεδρίου
12:30 Ευχαριστώ και Αποχαιρετισμοί
13:00 Γεύμα



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Π.Ο.Γ.Υ.)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
17-22 ΜΑΪΟΥ

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
Η Πρόεδροβ: May Kidd, Σκωτία,

Πρόεδροε ins ΠΟΓΥ για την Ευρώπη

165 αντιπρόσωποι 25 χωρών ήταν ηαρόντεε. Τα μέλη του Συμβουλίου 
ms ΠΟΓΥ που παρακολούθησαν το συνέδριο ήταν η Πρόεδροβ ms Παγκό- 
opias οργάνωσηβ Hilda Stewart, η Αντιηρόεδροε Ursula Geh, η Πρόεδροε 
ms Επιτροπήε των Ηνωμένων Εθνών Sandra Broadrick-Allen και η Jean 
Blair, Πρόεδροε ms Ennponhs Εντύπων & Εκδόσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ - Ιη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Επίσημη Εναρξη

Η Επίσημη ΈναρΕη του Συνεδρίου έλαβε χώρα τη Δευτέρα 20 Μαϊου. Η Πρό- 
εδρο8 του Συνεδρίου May Kidd καλωσόρισε θερμά tous ανππρόσωπουε από όλα 
τα μέρη ms Euptitnns και επεφύλαΕε ένα ιδιαίτερο καλωσόρισμα orous αντι
πρόσωποί από την Ελλάδα, και ειδικά orous πολλούΒ Kupious οι οποίοι, τίμησαν 
με την παρουσία tous και την υποστήριΕή tous, αυτή τη γυναικεία συνεύρεση.

Η κα May Kidd παρουσίασε την Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κέ
ντρου Γυναικών Υπαίθρου η οποία καλωσόρισε όλουε tous Eévous προσκεκλημέ- 
vous στην Ελλάδα. Enions παρουσίασε την Μένη Παβέλλα, Γενική Γραμματέα του 
Ελληνικού Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου η οποία είχε συντονίσει το Συνέδριο σε το
πικό επίπεδο και εκτέλεσε χρέη μεταφράσιριαε και διερμηνέοε, όπου παρουσιά
στηκε ανάγκη καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν το υπουργείο Οικονομικών, ο Έλληναβ υηουρ- 
γό8 ΓεωργίΟΒ, το υπουργείο Τύπου, η πρώην Πρόεδροε ms Π.Ο.Γ.Υ., 
Lyndsay Hacket Pain Mundy, η Πρόεδροε του Συνεδρίου Γυναικών Υπαί
θρου ms Nonas Αφρικήβ Anna Boshoff, η Πρόεδροε των Γυναικών Υπαί
θρου ms Auotpias Lilly Ertl, η «Εστία Mmépas» Aeißaöiäs, αδελφό Σωμα
τείο στην Ελλάδα, η Πρόεδροε ms Διεθνούβ Opoonovôias ΟικιακήΒ Οικο- 
vopias, Gertraud Pichler, το μέλοβ ms Π.Ο.Γ.Υ., Sheila Brooks.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν προσωπικά αρκετοί καλεσμένοι ônios ο Γενικόε 
ΓραμματέαΒ του υπουργείου Γεωργίαβ κ. Μπακόπουλοε, ο κ. Μιχελογιάννηε



πρώην Βουλευτήβ ms Kpmns, ο κ. Δερμιτζάκηε, Δήμαρχο8 του Πελεκάνου 
καθώ$ και ο κ. ΦουντουλάκηΒ, Δήμαρχοβ των Βουκολιών.

Τελετή Εναρξης! Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος

Ο Αρχιεπίσκοποβ Eipnvaios είναι ο lôpums ms ΟρθόδοΕηε Ακαδημίαβ 
ms Kpmns, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο λαό ms Kpmns κι έχει στηρί
ξει την ίδρυση 35 Γυναικείων Οργανώσεων.

«Στην ταπεινή επαρχία ms Kpmns, οι άνθρωποι μιλάνε για το πιο παλιό ελαιό
δεντρο. Πρέπει να είμαι ο πιο apxaios άνθρωποβ ms Kpmns! θεωρώ τιμή μου 
την επίσκεψη ms Π.Ο.Γ.Υ. στην Ελλάδα και χειροκροτώ την οργάνωση η οποία βοη
θά os γυναίκε8 ms υπαίθρου να αποκτήσουν νέεε δεΕιότητεε.

Το Συνέδριο έχει την ατμόσφαιρα των γυναικών ms Βίβλου. Χρειάζεται 
να γίνει μια προσπάθεια για as γυναίκεβ ms υπαίθρου Ο ρυθμό8 ms ζω- 
Os έχει γίνει πολύ ypOyopos, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωριά, ο αριθ- 
μό8 των παιδιών στα σχολεία γίνεται όλο και μικρότεροε.

Οι αποφάσεΐΒ αυτού του Συνεδρίου πρέπει να φθάσουν ωε as κυβερνή
σει pas, οι onoiss πρέπει να φροντίσουν as γυναίκεε από την αγροτική επαρ
χία. Δεν μπορούμε να χάσουμε το ανθρώπινο στοιχείο, διότι το να χάσουμε 
σημαίνει ότι θ’ αρχίσουμε να χάνουμε τα πάντα. Στέλνω ένα μήνυμα σε όλεε 
as μητέρεε να στηρίξουν την ύπαιθρο. Έχουμε τοπικά τραγούδια για tous γεν- 
vaious ävrpss - ο àvrpas είναι το παιδί ms yuvaiKOS.

Μόλΐ8 γιορτάσαμε την περίοδο του Πάσχα, as κάνουμε αυτό το Συνέδριο 
την Ανάσταση ms υπαίθρου. Σα$ συγχαίρω για την προσπάθειά oas να προ
στατεύσετε την ύπαιθρο και πιστεύω ότι οι δημιουργικέβ γυναίκεβ μπορούν 
να προσφέρουν πάρα πολλά».

0 χαιρετισμός της Προέδρου της ΠΟΓΥ Hilda Steward 

«Εργασία με γνναίπες οε όλο τον Ηόόμο»

Το 1929, π Σκωτσέζα Λαίδη Aberdeen, η Ελβετίδα Elsie Zimmern, και 
η Καναδέζα κα Elsie Zimmern συναντήθηκαν, αποτέλεσαν την κινητήρια 
δύναμη και ίδρυσαν την Π.Ο.Γ.Υ.

Το συμβουλευτικό καθεστώε ms Π.Ο.Γ.Υ. στα Ηνωμένα Έθνη είναι πο
λύ σημαντικό και εξαρτάται από την καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών 
ms Koivüwias και των σκληρά εργαζόμενων, αφοσιωμένων αντιπροσώπων 
pas, συμπεριλαμβανομένων των δύο παρόντων σε αυτό το Συνέδριο, ms 
Ottilie Gambrill και ms Agnete Weigl οι onoiss παρακολουθούν as συνα
ντήσει στα Ηνωμένα Έθνη εκ pépous ms Π.Ο.Γ.Υ.

Η Π.Ο.Γ.Υ. σχεδιάζει να ιδρύσει, μέσα σ’ αυτή την τριετία, πέντε εργα
στήρια, ένα στη Ζάμπια, ένα στα Τρινιδάδ & Ταμπάκο, ένα στην Αφρική, 
ένα στην Κόστα Ρίκα και ένα στην Ανατολική Ευρώπη.



Ο pioôs πληθυσμόβ ms yns επιζεί με δύο δολάρια την ημέρα, ένα τέ
ταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν θα πιει ποτέ ένα ποτήρι καθαρό νε
ρό. Κόπου στον κόσμο, μία γυναίκα πεθαίνει κάθε λεπτό στον τοκετό. Η πα
γκοσμιοποίηση έχει καταστροφικό αποτελέσματα για την γεωργία, ενώ το 
φθηνό φαγητό και η δύναμη των σούπερ μόρκετ επηρεάζουν τα πάντα, 
επομένωβ είναι αναγκαίο να προστατευτεί η ασφάλεια των τροφίμων.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο τον κόσμο είναι η επιδη
μία του ιού HIV/AIDS. Τα παιδιά είναι τα αθώα θύματα αφού υπολογίζονται 
13 εκατομμύρια ορφανά ενώ παρατηρείται αυξανόμενη παιδική πορνεία. 
Η Π.Ο.Γ.Υ., με Tis αποφόσεΐΒ ms, δεσμεύεται για αυτά τα θέματα. Υπάρχει 
ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο εφόσον οι γυναίκεε και οι μητέρεε θ’ απο
τελόσουν το κυρίαρχο μέλημό μα8.

Ο Κύριος ομιλητής Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός,
Γενικός Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας της Κρήτης

«Εάν ένα μέρος υποφέρει, όλοι υποφέρουν μαζί.
Εάν ένας ευημερεί, όλοι απολαμβάνουν μαζί.»

θα ήθελα να oas ευχαριστήσω και πάλι θερμό για την επίσκεψή aas 
και για το ότι επιλέξατε την Κρήτη. Κατά τη διάρκεια ms ποιμενικήΒ θητεί- 
as του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου τα τελευταία 40 χρόνια, η εργασία των 
γυναικών oas κοινότητεε έχει υποστηριχτεί στο Κολυμπάρι.

Εδώ, είναι ένα s ronos αναμνήσεων: κοιτάξτε στα ανατολικό και θα δεί
τε από που ήρθαν οι απρόσκλητοι επισκέπτεβ για να εισβάλουν στην Κρή
τη. Υπάρχουν στην περιοχή τάφοι πολλών νεαρών Κρητικών ενώ οι δεήσειε 
συμφιλίωσηε γίνονται από κοινού κατά την επέτειο ms Εισβολήβ ms Κρή- 
ms oris 21 Μαΐου 1941.

Το όραμα ms παγκοσμιοποίησηε ins Π.Ο.Γ.Υ. συμβάλλει στην κατανόη
ση των άλλων εθνών και τροφοδοτεί την ανοχή.

Πιστεύω ότι ο καθέναε από pas έχει περισσότερο από ένα, ταλέντα. Οι 
ταλαντούχοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα χαρισματικοί αλλά γίνονται χα
ρισματικοί όταν ένα ταλέντο ευνοεί άλλουβ ανθρώπουε. Η νέα χιλιετία ξε
κίνησε με τα βάσανα στο Αφγανιστάν, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και 
με τα γεγονότα ms 11 Σεπτεμβρίου ans ΗΠΑ.

Εδώ, στην Ορθόδοξη Ακαδημία ms Kpmns (OAK) γιορτάζουμε την Ανάστα
ση και το μήνυμα ελπίδαβ του Ιησού για ns γυναίκεε και για όλο τον κόσμο.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με το Τραγούδι της Ειρήνης 
της Π.Ο.Γ.Υ., σε μελωδία της Setiellus's Finlandia, 

που το εκτέλεσε η Elsie Brown στο πιάνο.



ΔΕΥΤΕΡΑ 20 MAÏOY - 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ομιλητής: Κυριάκος Ροδουαάκης, Πρέσβης στην Ιαπωνία 

«Φωτεινή Ανουσάχη»

0 KupiàKos Ροδουσάκηε γνώριζε την Φωτεινή Ανουσάκη πολλά χρόνια και 
θεώρησε τιμή του να μιλήσει γι’ αυτήν. Ήρθε να ζήσει στην Κρήτη από όταν 
ήταν μικρό κορίτσι, μεγάλωσε μέσα στην αγροτική κοινότητα και γνώρισε τα 
προβλήματα και tous αγώνεε των γυναικών καθώε ταΕίδευε στα χωριά, μι- 
λώντα8 tous σχετικά με προβλήματα που αφορούσαν στην υγεία και στην εκ
παίδευση των παιδιών tous, npoocpépovras βοήθεια όπου ms ήταν δυνατό.

Η αναβάθμιση ms spyaaias των γυναικών στο σπίτι και στα τοπικά ζη
τήματα έγινε η ισχυρή ms επιθυμία και σε αυτό τον στόχο, είχε τη στήρι- 
Εη του Πανοσιολογιότατου Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου.

Όταν η οικογένεια ms μετακόμισε στην Αθήνα, διεύρυνε τα ενδιαφέρο- 
ντά ms με σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκεβ ζωήε των γυναικών σε όλη τη 
χώρα, Ypâtpovras σε εφημερίδεε, αναζητώνιαε πληροφορίεε από το 
Υπουργείο Γεωργίαε και από άλλουε οργανισμούε έρευναε.

Η μηνιαία αλληλογραφία ms npos την Κρήτη εΕελίχθηκε στο «Χρονικά 
Κίσσαμου Σέλινου». Αυτό έγινε μια αΕιόλογη εφημερίδα για την περιοχή. 
ΥπήρΕε αρχισυντάκτρια, αρθρογράφοβ και φωτογράφοβ - ένα άτομο με με
γάλο ενθουσιασμό και επιμονή. Στα μέσα ms δεκαετίαε του ’60 Εαναγύρι- 
σε να ζήσει στον Κίσσαμο. Εργάσθηκε για να επιλύσει προβλήματα ms ηε- 
ριοχήε όπωβ το να επεκτείνει και να βελτιώσει το οδικό σύστημα, το να στη- 
ρίΕει τη λειτουργία των κέντρων υγείαβ και το να διαχειριστεί το πρόβλημα 
ms μόλυνσηε.

Η Φωτεινή πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών 
Υπαίθρου το 1978. Έγινε η πρώτη Γενική Γραμματέαε του Κέντρου και, αρ
γότερα, η ΠρόεδρόΒ του μέχρι το θάνατό ms. Ο θάνατόε ms, την εμπόδι
σε από το να φιλοΕενήσει το πρώτο Συνέδριο ms Π.Ο.Γ.Υ. στην Κρήτη, κά
τι που τόσο πολύ επιθυμούσε.

Η συνέχιση ms κυκλοφορία$ των «Χρονικών Κισσάμου Σέλινου» δίνει 
κουράγιο ακόμη και σήμερα otous kotoîkous, ενώ το έργο ins συνεχίστη
κε από την αδελφή ms Μαρία.

Ομιλητής: Νίκος Ψιλλάκης, Ιδιοκτήτης Βιολογικής 
Καλλιέργειας Ελαιόδεντρων,

πρώην Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας 

«ff ελιά, το περιβάλλον και οι γυναίκες της Κρήτης»

Η διατήρηση του ηεριβάλλοντοε αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα σή
μερα. Τα περασμένα 30 χρόνια ο πλανήτη s έχασε το 30% των φυσικών του 
πόρων, το οποίο αντιστοιχεί σε 1% κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.



Η ανάγκη για την προστασία του ηεριβάλλοντο8 και για την κάλυψη των οικο
νομικών αναγκών οδήγησε στην ανάπτυΕη των κατάλληλων γεωργικών τεχνικών.

Η περιοχή ms Μεσογείου αποτελεί το 95% ms παγκόσμιοί καλλιέργει- 
as ελαιόδεντρων, περίπου 800 εκατομμύρια eAiès.

Στην Κρήτη, το 1960 υπήρχαν 12 εκατομμύρια ελαιόδεντρα ενώ ο 
apiOpôs auras αυΕήθηκε σε 40 εκατομμύρια έω$ το 2000 χάρη ans βελ- 
τιωμενεε τεχνικέ8 καλλιέργειοΒ.

Το νησί ms Kpàrns είναι σήμερα ένα πράσινο öäoos από ελαιόδεντρα. 
Αυτή η περιβαλλοντική ανάπτυΕη οφείλεται orous εΕήβ λόγουε:

1. Η καλλιεργήσιμη έκταση των ελαιόδεντρων αυΕήθηκε διεκδικώνταε 
τη θέση των δημητριακών.

2. Το èôatpos προστατεύτηκε από τη διάβρωση με έργα στα ρέματα και 
με τη διοχέτευση του νερού σε συγκεκριμένα κανάλια.

3. Οι βαθιέ8 pizes των ελαιόδεντρων συγκρατούν το έδαφοε, εμποδίζο- 
vras έτσι τη διάβρωσή του.

4. Το ελαιόδεντρο είναι πάντα πράσινο και φωτοσυνθέτει καθ’όλη τη διάρκεια 
του χρόνου χάρη στη μεγάλη περίοδο ηλιοφάνειαε στην Κρήτη.

5. Δε χρησιμοποιούνται χημικά γιο την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανι
σμών ή ois λιπάσματα. Σήμερα, χρησιμοποιούνται βιολογικέβ μέθοδοι. Οι 
φερομόνεε και οι παγίδεε εντόμων σώζουν raus Kapnoùs των δέντρων ενώ 
τα μέρη των ελαιόδεντρων που κλαδεύονται επιστρέφονται στο έδαφο8 ωε 
λίπασμα αφού υποστούν επεΕεργασία με νερό. Στο παρελθόν, οι γυναίκεε 
έκαναν την συγκομιδή με τα χέρια αλλά σήμερα χρησιμοποιούνται μηχανέε.

Ο σύγχρονθ8 pôAos των γυναικών στην Κρήτη είναι η συνέχεια ms πορα- 
δοσιακήβ Κρητικήε διατροφήβ με.την αυΕανόμενη χρήση του ελαιόλαδου.

Ομιλήτρία: Δρ. Αντωνία ΤρνχοποΟλον, Καθηγήτρία Διατροφής 
öτο Πανεπιατήμιο Αθηνών 

«Παραδοσιακά φαγητά της μεσογειακής 6ιατροφής»

Τα περασμένα 10 χρόνια έχουν διεΕαχθεί έρευνεε που αφορούν στην 
υγιή φύση ms παραδοοιακήΒ διατροφήε των ελαιοπαραγωγών χωρών οι 
onoiss χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο για πάνω από έναν αιώνα.

Υπάρχουν αρκετά είδη μεσογειακήβ διατροφήε αλλά όλα είναι παρό
μοια - πλούσια σε μονό-ακόρεστα λιπίδια, κυρίωε στο ελαιόλαδο. Στην 
Κρήτη αυτό ονομάζεται Κρητική διατροφή.

Αυτού του Blöous η διατροφή, εκτόε από το ελαιόλαδο, περιλαμβάνει 
ακατέργαστα δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, μέτρια ποσότητα γάλακτοε και 
τυριού, πολύ λίγο κρέαε ή παράγωγο του κρέατος λίγο περισσότερο ψάρι 
και λίγο αλκοόλ υπό τη μορφή κρασιού.

'Εχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα και στην Ισπανία, ένα άτομο δεν θα παχύνει 
εάν καταναλώνει 2.000 θερμίδεε μιαε Téraias διατροφήε με ελαιόλαδο.

Kànoios που επισκέφτηκε την Κρήτη το 1837 περιέγραψε τη διατροφή



του η οποία ηεριελάμβανε αγριόχορτα, ψωμί, τυρί και ελαιόλαδο και δια
τήρησε την καλή του υγεία.

Η Ελλάδα προσπαθεί να συγκρίνει τη διατροφική αΕία ms παραδοσιακήε 
ms διατροφή8 με άλλα είδη διατροφήε, ώστε να μπορέσει να εηωφεληθεί η 
εθνική ms οικονομία καθώε και η διατήρηση του παραδοσιακού πολιτισμού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ - ?η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Π.Ο.Γ.Υ. - Απόγευμα

Η May Kidd Εεκίνησε τη συνεδρίαση ενθυμούμενη tis παλαιότερεβ Προ
έδρου^ του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου, την κα Yrsa 
Berner από τη Νορβηγία και την κα Margaret Erraught από την Ιρλανδία 
η οποία πέθανε πρόσφατα. Τηρήθηκε evôs λεπτού σιγή.

ΕΚΘΕΣΗ: MAY KIDD, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Γ.Υ.

Η Π.Ο.Γ.Υ. έχει λίγο λιγότερο από 400 Σωματεία-μέλη σε όλο τον κό
σμο, τα onoies έχουν χωριστεί σε 9 Τμήματα, το ένα απ’ τα οποία, είναι η 
Ευρώπη. Όλα τα Τμήματα είναι διαφορετικά, με διαφορετικά προβλήματα 
και δυνατότητεβ. Μερικά από τα τμήματα έχουν τεράστια γεωγραφική έκτα
ση, μερικά είναι διασκορπισμένα σε πολλά νησιά, μερικά είναι πλουσιότε
ρα και άλλα φτωχότερα ενώ μερικά καλύπτουν ποικίλουβ πολιτιομούε.

Τι συμβαίνει στο Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου- στην Ευρώπη;
Υπάρχουν σήμερα περίπου 200 Σωματεία-μέλη στο Ευρωπαϊκό Συνέ

δριο Γυναικών Υπαίθρου. Επομένωε μισά απ’ τα μέλη παγκοσμίου βρίσκο
νται στην Ευρώπη, κάτι που εάν μεταφραστεί σε αριθμούε ατόμων-μελών, 
υπερτονίζει το μέγεθθ8 αυτού του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου.

Οι κοινότητεβ είναι διαμοιρασμένεε σε 25 χώρεε με άλλεβ rooes δια- 
φορετικέε γλώσσεε. Συγχρόνου με αυτά τα σωματεία-μέλη, υπάρχουν 
436 άτομα-μέλη στην Ευρώπη.

Κάθε ΠρόεδροΒ του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου φρο
ντίζει το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου ms 
Π.Ο.Γ.Υ. Η Πρόεδροε έχει τα εΕήε καθήκοντα:

1. Η ΠρόεδροΒ του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου έχει την 
υποχρέωση να διατηρεί επαφή με τα σωματεία-μέλη, να τα κρατάει ενή
μερα και να Tous παρέχει κάθε δυνατή και κατάλληλη βοήθεια.

Αυτό το καταφέρνει με ενημερωτικέΒ επιστολέΒ éxovras στείλει ήδη τέσσε- 
pis μέχρι σήμερα. Αυτέε αποστέλλονται σε όλα τα σωματεία -μέλη καθώε και 
σε άλλεε 20 ομάδεε που έχουν cos ένα σημείο ενδιαφερθεί ή εμπλακεί με 
την Π.Ο.Γ.Υ. Επομένωε η εΕερχόμενη αλληλογραφία αριθμεί 220 επιστολέΒ.



Ευχαριστώ όλουε ôoous αλληλογραφούν μαζί μου είτε μέσω e-mail, εί

τε με φαΕ, είτε ταχυδρομικώε.
Εκτιμώ τα μηνύματα που μου στέλνετε και ιδιαίτερα για τιε πληροφορίεε 

σχετικά με τιε δραστηριότητεε των σωματείων. Μπορούμε έτσι να τιε διο
χετεύσουμε σε άλλουε μέσω των ενημερωτικών εντύπων. Παρακαλώ συ
νεχίστε να με κρατάτε ενήμερη.

2. Αποτελεί καθήκον τηε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών 
Υπαίθρου να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συνέδριο στο Συμβούλιο τηε Π.Ο.Γ.Υ. και 
να συμμετέχει eras ευρύτερεε εργασίεε τηε Π.Ο.Γ.Υ. Το Συμβούλιο είχε μια σύ
ντομη συνάντηση στο Χάμιλτον κατά τη λήΕη του Παγκοσμίου Συνεδρίου. Κατόπιν, 
πραγματοποιήθηκε μία τριήμερη συνάντηση στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2001.

Με βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονόε οτι συναντήθηκα και συνομίλησα με τιε 
άλλεε Προέδρουε των Οργανώσεων, οτι έμαθα για τα δικά τουε θέματα, οτι 
μοιράστηκα μαζί τουε τιε ιδέεε μαε και τιε ελπίδεε μαε για το μέλλον.

3. Αποτελεί καθήκον τηε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναι
κών Υπαίθρου να επικοινωνεί τακτικά με το Κεντρικό Γραφείο και να ενη
μερώνει. Δεν έχει γραμματειακή υηοστήριΕη στο πλαίσιο του Κεντρικού 
Γραφείου, επομένωε είναι υπεύθυνη η ίδια γι’ αυτό, και κατά πάσα πιθα
νότητα εργάζεται στο σπίτι, όπωε κάνει και η υποφαινόμενη.

4. Αποτελεί καθήκον τηε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών 
Υπαίθρου να επισκέπτεται τιε κοινότητέε τηε, όσο τηε το επιτρέπουν τα χρονικά 
και τα οικονομικά περιθώρια. Τον περασμένο Οκτώβριο είχα επισκεφθεί την 
Ελλάδα για να συναντηθώ με τιε Ελληνίδεε τηε υπαίθρου. Το μήνα Δεκέμβριο πα
ρακολούθησα στη Βιέννη την διεθνή συνάντηση των Αυστριακών Γυναικών Υπαί
θρου. Κατά τα άλλα, ταΕίδεψα κυρίωε στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, 
στην Αγγλία και στη Σκωτία. Τον περασμένο μήνα συναντήθηκα με δύο ομάδεε 
γυναικών υπαίθρου από τη Γερμανία, που περιόδευαν στη Σκωτία με λεωφορείο 
και επισκέφθηκαν ένα αγρόκτημα κοντά στο σπίτι μου. Τιε συνάντησα για καφέ 
στο αγρόκτημα και καταλήΕαμε να τραγουδάμε το «Auld Lang Syne» στο στάβλο.

Τώρα χρειάζεται να προγραμματίσω τα μελλοντικά μου ταΕΙδια για να 
καλύψω το υπόλοιπο του 2002 και όλο το 2003. Εάν θέλετε να επισκε- 
φθώ την κοινότητά σαε, παρακαλώ να μου το πείτε από τώρα ή να επικοι
νωνήσετε μαζί μου μετά το Συνέδριο.

5. Αποτελεί καθήκον τηε Προέδρου τηε Π.Ο.Γ.Υ. για την Ευρώπη, να ορ
γανώνει, με τη βοήθεια του εκάστοτε Σωματείου, ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Γυναικών Υπαίθρου. Και χάρη στο Ελληνικό Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου, 
εδώ είμαστε.

Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντα και οι ευθύνεε τηε Προέδρου τηε Π.Ο.Γ.Υ. 
για την Ευρώπη και είναι μια μεγάλη πρόκληση!

Είναι πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό το γεγονόε ότι το πρώτο Ευρωπαϊκό Συ
νέδριο Γυναικών Υπαίθρου στη νέα χιλιετία, λαμβάνει χώρα στην Κρήτη, το 
λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αε αφήσουμε την αίσθηση αυτή τηε ιστο- 
ρίαε ν’ αποτελέσει την έμπνευση eras συζητήσειε μαε και eras σκέψειε μαε.



Ψάχνουμε να βρούμε καλύτερουδ τρόπουβ, μία δικαιότερη κοινωνία για 
öAous, μία ειρήνη χωρίβ βία, ένα ασφαλέστερο μέλλον για τα παιδιά μαε και 
τα παιδιά των παιδιών μαε. Με άλλο λόγια, γυρεύουμε έναν καλύτερο κόσμο.

θα κλείσω αυτή την ομιλία με τα λόγια του Παναγιότατου Δαλόι Λάμα:
«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα χρειαστεί ν' αναπτύξουν μια καλύτερη αί

σθηση ms παγκόσμιαβ ευθύνης ηροκειμένου να αντιμετωπίσουν ns προ- 
κλήσειε των καιρών pas. Καθέναε από εμόδ πρέπει να μάθει να δουλεύει 
όχι μόνο για τον ίδιο ή την ίδια, για την οικογένεια ή το έθνο$ του, αλλά για 
το όφελθ8 όληδ ms ανθρωπότητοε.

Η αίσθηση pias παγκόσμιαβ ευθύνηε είναι το πραγματικό κλειδί για την 
επιβίωση του ανθρώπου. Αποτελεί το καλύτερο θεμέλιο για την παγκόσμια 
ειρήνη, την δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων και, μέσω του ενδιαφέ- 
povros για τΐ8 μελλοντικέδ γενιέε, αποτελεί το καλύτερο θεμέλιο για τη σω
στή φροντίδα του περιβάλλοντοδ».

Ομιλήτρια: Η A Αντιπρόεδρος
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Γυναικών Υπαίθρου (Π.Ο.Γ.Υ.), 

Ursula Œoh, από τη Μαλαισία, 
και Πρόεδρος της Αγροτικής Επιτροπής

Είναι καλό που οι προηγούμενοι ομιλητέε έδωσαν έμφαση στη σημασία 
ms Γεωργίαε. Η Αγροτική Επιτροπή έχει διαδεχθεί την προηγούμενη ad 
hoc Επιτροπή. Αυτή η νέα Επιτροπή γνωρίζει ότι οι ανόγκεε διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. Μπορεί μόνο να καταφέρει αυτό που είναι στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων ms. Τρία από τα πέντε μέλη ms Επιτροπήε ήταν παρόντα, ένα 
από την Ολλανδία, ένα από την Νορβηγία και ένα από την Αγγλία.

Η κα. Goh μίλησε για τη δουλειά ms (os ΑΆντιπρόεδροε. Παράλληλα 
με την ιδιότητα ms A'Αντιπροέδρου κατέστη υπεύθυνη και για την Ανατο
λική, τη Δυτική και την Κεντρική Αφρική. Έχει παρακολουθήσει την εξέλι
ξη διαφόρων έργων, έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη με την Πρόεδρο του 
παγκοσμίου Συνδέσμου και έχει καλή γνώση ms δράσηε ms Π.Ο.Γ.Υ.

Ομιλήτρια: Sandra Broadrlck-Allen, ΗΠΑ, 
Πρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Η ειρήνη δεν αφορά μόνο στην απουσία των εχθρικών δραστηριοτήτων 
αλλά και στην ποιότητα zoms. Η Π.Ο.Γ.Υ. υπήρξε μία από as ιδρυτικέε ορ
γανώσει των Ηνωμένων Εθνών, όπου κατέχει ένα συμβουλευτικό καθε- 
στώ8. Έχει έντεκα αντιπροσώπουε οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν 
τα συνέδρια και as δραστηριότητεε του Ο.Η.Ε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Επιτροπή ms Π.Ο.Γ.Υ. στον Ο.Η.Ε επεξεργάζεται τα ψηφίσματα των πα
γκόσμιων συνεδρίων ms Π.Ο.Γ.Υ. Έχουν να κάνουν με θέματα υγείαε, με το 
καθεοτώε των νεαρών κοριτσιών, με θέματα naiôsias και τρίτηε ηλικίαε.



• Ο μισό8 πληθυσμό« ms yns δεν μπορεί να εΕασκήσει τη θρησκεία 
του χωρί8 φόβο παρενόχλησηε, βασανιστηρίου ή θανάτου. · Εάν υπάρχει 
φαγητό στο ψυγείο oas, αν έχετε ρούχα να φορέσετε, αν μένετε σ’ ένα 
σπίτι και έχετε ένα μέροε να κοιμηθείτε, είστε πλουσιότεροι από το 75% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. · Εάν έχετε χρήματα στο πορτοφόλι oas, 
ακόμη και λίγα, ανήκετε στο 8% των πιο εύπορων ανθρώπων παγκοσμίου. 
• Εάν μπορείτε να διαβάσετε, είστε πιο ευλογημένοι από δύο δισεκατομ
μύρια ονθρώπουε που δεν γνωρίζουν γραφή κι ανάγνωση- και αντιστοιχεί 
στο ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η Ομιλήτρια pas παρότρυνε να αναζητήσουμε tis διάφορεε ιστοσελίδεε 
των Ηνωμένων Εθνών στο Διαδίκτυο και να είμαστε ενήμεροι για tis εξελίξε«.

Ομιλήτρια: Jean Blair, Βόρεια Ιρλανδία,
Πρόεδρος της Επιτροπής Προώθησης χαι Εκδόσεων

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την έκδοση του περιοδικού «Η Γυναίκα 
Αγρότισσα», για όλα τα διαφημιστικά φυλλάδια ms Π.Ο.Γ.Υ., για την Ετήσια 
Αναφορά και τώρα για την ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, το www.acww.uk. Η 
γραμματέαβ ms Επιτροπήβ είναι η Άντζελα Στέφεν, Εκδότρια του «Η Γυ
ναίκα ms Υπαίθρου».

Η ομιλήτρια τόνισε τα οφέλη του να είναι κάνε is μέλθ8 στην Π.Ο.Γ.Υ. ois 
άτομο, κάτι που εξασφαλίζει αμεσότερη επαφή με τη δράση ms. Τόνισε 
ότι με τη συνδρομή των 15 λιρών Αγγλίαε το χρόνο (25 Ευρώ), βοηθάτε 
την οργάνωσή oas να διασφαλίσει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων ms. Qs 
άτομο μέλσε έχετε την ικανοποίηση να γνωρίζετε ότι ενισχύετε tis γυναίκεε 
ανά τον κόσμο να βελτιώσουν το καθεστώΒ tous και την παιδεία tous, την 
υγεία, τη διατροφή tous, καθώε και το περιβάλλον tous, va tous εξασφα
λίσετε μία αειφόρο ανάπτυξη, ανεύρεση εργασίαε και εισοδήματοε- όλα 
εκείνα τα πράγματα που πολλοί από pas θεωρούν δεδομένα.

Ομιλήτρια: Angela Martin, Βόρεια Ιρλανδία, 
μέλος της Επιτροπής Σχεδιαόμού

Αυτή η Επιτροπή δέχεται ένα τεράστιο αριθμό αιτήσεων κάθε χρόνο και 
εφόσον αυτέε εξετασθούν διεξοδικό, γίνεται η τελική επιλογή. Τα σχέδια 
που χρηματοδοτούνται στο 80% ms απαιτούμενηε δαπάνηε περιλαμβάνουν 
και προγράμματα δημιουργίαε μικρού εισοδήματο8, εκπαίδευση σε δεξιό- 
τητεε ηγεσίαε, θέματα υγείαε και διατροφήβ, εκπαίδευση και εκμάθηση 
ανάγνωσηε και γραφήε. Όλεβ οι αιτήσειε πρέπει να έχουν γνώμονα tis γυ- 
vaiKss ενώ τα προγράμματα παρακολουθούνται και ελέγχονται προσεκτικά 
κατά τη διάρκεια ms διεξαγωγήβ tous.



ΤΡΙΤΗ 21 MAÏOY 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

«Εργασία με Γυναίκες στα πλαίσια της οικογένειας τους, 
της κοινωνίας, των κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και του κράτους»

Σημείωση: Την Τρίτη, οι Σύνεδροι είχαν την ευχαρίστηση να υποδε
χθούν mus Σπουδαστέε του Τ.Ε.Ι. Γιατρών, Σχολή Κοινωνικών Λειτουργών.

Ομιλήτρια: Η Αρ. Κλειώ Πρεαβέλου,
Πρύτανης του Λαϊκού Πανεπιστημίου, στην Αθήνα 

«Μεταμοντέρνες Τάσεις 
και Δραστηριότητες των Γυναικών Υπαίθρου»

Πολλά από τα χαρακτηριστικά ms παγκόσμια8 ayopäs τροφίμων και υπη
ρεσιών, ms ανταγωνιστείτε συμπεριφοράε μεταΕύ των εταιριών καθώε και 
ms ευκαμψίαε Tns ayopâs spyaoias, mis μεταμοντέρνεε κοινωνίεε- είναι 
εντελώε καινούρια ans Ευρωηαϊκέε κοινωνίεβ. Αυτό έχει tos αποτέλεσμα τη 
συνεχή αλλαγή των κοινωνικών, οικογενειακών και ατομικών προτύπων.

Κάθε μέρα γίνονται καινούριεε ανακαλύψει και αναπτύσσονται νέα τε
χνολογικά επιτεύγματα στον τομέα ms Πληροφορικήε και των Επικοινω
νιών. Τα τελευταία, με τη σειρά tous, επηρεάζουν την κοινωνική συμπερι
φορά και τελικά δημιουργούν νέεε απαιτήσει στην εκπαίδευση και στην 
επιμόρφωση σε μια ολόκληρη γενιά καινούριων επαγγελμάτων. Ταυτόχρο
να, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και δεΕιότητεβ τείνουν να εκλείψουν ενώ 
αυΕάνεται ο αριθμόε των ανέργων.

Οι σύγχρονοι ävrpss και οι γυναίκεβ, ιδιαίτερα οι νεότεροι, αισθάνονται 
όλο και περισσότερο ανα σφάλε is εφόσον αδυνατούν να χειριστούν μόνοι 
tous όλε$ ornés Tis αλλαγέε/ ανακατατάΕειε που συμβαίνουν mn ζωή tous. 
Αισθάνονται συνεχώε αγχωμένοι, νιώθουν ότι évas μακροπρόθεσμοβ σχεδια- 
σμό8 δεν είναι πλέον εφικτόβ και ότι οι σχέσεΐ8 είναι το ίδιο εύθραυστεε 
όπωε τα επαγγέλματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε μία κρίση mumm
ies του τύπου «noios είμαι; Πώ8 μπορώ να πετύχω mn ζωή; Είναι αυτή μια 
καλή επιλογή;». Οι προσωπικέβ και οι οικογενειακέβ οχέσεΐΒ περνούν κρίση.

Το αγροτικό περιβάλλον είναι, σε γενικέε γραμμέε, λιγότερο αγχογόνο 
και προσφέρει περισσότερεε ευκαιρίεβ για σταθερέε σχέσειε. Από τη μία 
πλευρά, ο γάμο8 και οι οικογενειακέΒ οχέσεΐΒ παραμένουν πιο σταθερέΒ 
στα χωριά απ’ ότι mis αστικέε περιοχέε, από την άλλη όμω8, οι àvrpss 
αγρότεε παντρεύονται δυσκολότερα, εφόσον οι véss κοπέλεε προτιμούν να 
εγκατασταθούν mis amiKés nspioxés.



Οι εργασιακέ8 ευκαιρίεβ για ns γυναίκες και ns νεαρέβ γυναίκες ins 
υπαίθρου υφίστανται αλλαγές ενώ παράλληλα η εκπαίδευση στην τεχνο
λογία ms Πληροφορικήβ και των Επικοινωνιών αποτελεί την πρώτη tous 
απαίτηση. Η απόκτηση ενό$ υπολογιστή και άλλα υλικά επικοινωνώ καθώ$ 
και η συνδρομή στο Διαδίκτυο είτε σε άλλες υπηρεσίες μπορεί να σημαί
νουν μία σημαντική οικονομική επένδυση, την οποία δεν μπορούν να πα
ρέχουν όλα τα σπίτια. Ίσως λοιπόν οι κοινότητες να μπορούσαν να οργα
νώσουν μαθήματα για εκείνες ns γυναίκες που δεν μπορούν ν’ αναλάβουν 
το KôoTos ms εκπαίδευσής tous.

Η συμμετοχή των γυναικών ans αγροτικές δραστηριότητες αναμένεται να 
διαφοροποιηθεί περισσότερο στο μέλλον. 0 xpàvos tous θα μοιράζεται μετα- 

Εύ ms οικογένεώ tous, του αγροκτήματος και Tns ενασχόλησης με τα κοινά.
Η παραδοσιακή τεχνογνωσία σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων και 

την προετοιμασία του φαγητού που κρατούν ζωντανό ολόκληρο τον ντόπιο 
πολιτισμό, αρχίζει να εΕαφανίζεται. Δπμιουργείται επομένως, τεράστια ανά
γκη να αναβράσουμε στην ταχεία εΕαφάνιση ms κοινήβ pas κληρονομώ.

Ομιλήτρια: Χαρίκλεΐα Καλλιτεράκη. 
πρώην Διευθύντρια της Χαροκοπείον Ανωτάτης Σχολής 

Οικιακής Οικονομίας
Μία λέΕη επαναλαμβάνεται συνεχώε- «εΕέλιΕη», οικονομική εΕέλιΕη, εΕέ- 

λιΕη του τουρισμού, ms γεωργίας κ,τ.λ., αλλά τίποτα δεν λέγεται για την εΕέ
λιΕη ms οικογένειαΒ. Είναι απαραίτητη μία καλύτερη οικιακή διαχείριση των 
θεμάτων ms οικογένειας προκειμένου να επιτευχθεί μία επιτυχής κοινωνική 
εΕέλιΕη. Η οικογένεια αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση και 
στην ευημερία ms ευρύτερηβ κοινωνίας. Σε γενικέβ γραμμέε, ο πολιτισμό8 και 
το οικονομικό επίπεδο ms κάθε οικογένειας αντανακλά τον πολιτισμό και το οι
κονομικό επίπεδο ms κοινωνίας, ενώ οι γονείε, σε κάθε οικογένεια, θέτουν τα 
οικονομικά και πολιτιστικά στάνταρντ.

Οι διαθέσιμοι πόροι pias οικογένειαβ είναι αρχικά τα ίδια τα μέλη ms, με όλες 
Tis vonnKés και πρακτικές δεΕιότητες ns οποίες διαθέτουν και ns οποίες μπορούν 
να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύΕουν. Κάθε άτομο αποτελεί μία πηγή δύναμηβ, 
γνώσηε, συναισθημάτων, ενέργειας και δεξιοτήτων καθώε και πηγή όλων αυτών 
για tous άλλοι# μέσα από την επικοινωνία ή τη συνεργασία. Καθένας θα έπρε
πε ν’ αναπτύσσει ns ικανότητες, tis δεΕιότητες και tis τεχνικές του, ν’ ανακαλύπτει 
τα ταλέντα του και να κατανοεί τη σημασία ms συνεργασίας με tous άλλους.

Στα πλαίσια ms οικογένειας δημιουργοϋνται ρόλοι για κάθε μέλθ8 ms.
Ο κυριότερος ρόλος ανήκει στη γυναίκα εφόσον είναι το πρώτο άτομο με 
το οποίο έρχεται κανείς σε επαφή κατά τη γέννησή του καθώς και πριν από 
αυτή. Η γυναίκα συντονίζει, κατανέμει και χρησιμοποιεί tous οικογενεια
κούς πόρους ενώ θα έπρεπε να έχει επίσης την πρωτοβουλία να διατηρεί 
μια καλή συνεργασία με τον άντρα της και αργότερα με τα παιδιά ms. Η



αγάπη και η θετική συμπεριφορά των γονιών αποτελούν tous βασικούβ πα- 
ράγοντεε επικοινωνίαε στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντοε.

Ομιλήτρια: Νέλλη Ααγάχου,
Σχολική Σύμβουλος σε Γυμνάσιο και συγγραφέας

«Υγιείς και σωστοί τρόττοι αγάπης μέσα στην οικογένεια»

Η αγάπη είναι η ραχοκοκαλιά ms zwris, είναι μία ενεργητική δύναμη, μία δύ
ναμη που καταργεί tous toîxous μεταΕύ των ανθρώπων. Η αγάπη είναι ακέραιη, 
βοηθάει tous ανθρώπουβ να είναι ο eauros raus και οδηγεί την οικογένεια σε 
amés npàEsis με υψηλού$ crrôxous. Ενώνει τα μέλη ms οικογένειαΒ μεταΕύ 
raus έτσι ώστε να έχουν ισχύ, να είναι αποτελεσματικά και να αισθάνονται ελεύ
θερα, éxovras το δικό raus προφίλ και τα δικά raus χαρακτηριστικά.

Η αγάπη στην οικογένεια δημιουργεί το συναίσθημα ms ασφάλειαβ, ms 
loxùos και ms npooTooias το οποίο θα έπρεπε όλοι να μπορούν να αι
σθανθούν. Η αισιοδοΕία αποτελεί συνέπεια ms ayànns.

Η αγάπη μπορεί να γίνει απαιτητική, να οδηγήσει στη δυστυχία και να γίνει 
μία φυλακή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα ανδρόγυνο ή μεταΕύ των γονιών 
και των παιδιών, οπότε τα παιδιά αδυνατούν να βρουν το δικό raus δρόμο στη 
ζωή, ν’ αποκτήσουν τη δική raus άποψη και ν’ αδράΕουν Tis ευκαιρίεβ. Αυτό 
μπορεί να έχει ωε πιθανή συνέπεια να επαναστατήσουν.

Μία νοσηρή, υπερπροστατευτική αγάπη που δεν επιτρέπει στο us αν- 
θρώπουε να σταθούν στα πόδια Tous, έχει άσχημη επιρροή mous αποδέ- 
KI8S ms εφόσον προκαλεί απώλεια ms αυτοπεποίθησηε και έλλειψη του 
ενδιαφέροντοε για τη ζωή. Οι γονεί8 πρέπει να δέχονται τα παιδιά με τα θε
τικά αλλά και με τα αρνητικά raus χαρακτηριστικά, η δύναμη ms ayànns δη
μιουργεί ανθρώπουε με προσωπικότητα και αυτοπεποίθηση.

Εάν η αγάπη απουσιάζει λόγω ms αηόρριψηε, τα παιδιά θα αισθάνονται 
ανεπιθύμητα, ανασφαλή, θα συμπεριφέρομαι άσχημα και θα γίνουν επι
θετικά. Εάν η αγάπη προσφέρεται με αυταρχικό τρόπο, τα παιδιά αισθά
νονται υποταγμένα και ανάΕια και αυτό, όσο μεγαλώνουν, περνάει μέσα 
tous, ακολουθώνταβ ένα παρόμοιο μοτίβο.

Όταν οι γονεί8 αγαπιούνται μεταΕύ tous και σέβομαι ο évas την προ
σωπικότητα και την ελευθερία του άλλου, amés οι αρετέε εκφράζομαι από 
το παιδί, εφόσον το παιδί αισθάνεται ασφάλεια και επάρκεια. Αυτό θα έχει 
(os συνέπεια να γίνει ισορροπημένο, φυσιολογικό και ευπροσάρμοστο. 
'Evas από tous kovôvss ms uyioùs ayànns είναι ο διάλογοε- μιλάω και 
ακούω- όπου όλα μοιράζομαι και διαχωρίζομαι με ευθύνη και σεβασμό.

Γυναίκα, μητέρα, γιαγιά, αδελφή - ο ρόλοε του πατέρα είναι βέβαια 
σημαμικό8, αλλά η γυναίκα κατέχει το θείο δώρο να προσφέρει αγάπη χω- 
pis όρια, ôraas πάμα έτοιμη να ενισχύσει, να προστατεύσει και να ενδια
φερθεί. Η αγάπη συνεργάζεται με την ειλικρίνεια ώστε να δημιουργηθεί 
μια οικογένεια ήρεμη, τα μέλη ms onoias να σέβομαι το ένα το άλλο.



ΟμιΧήτρια: Ευτυχία Πευκίανάκη,
Υποόνευθύντρια Λυκείου στο Καστέλι 

«Η Γυναίκα της Υπαίθρου μέσα στο χρύνο»

Από τότε άρχισε να μετρά το χρόνο, ο άνθρωποε αντλούσε m δύναμή 
του από τη γη. Πρώτα ζούσε σαν νομάε, συλλέγονταε καρηούε, κατόπιν, 
απέκτησε τη δική του γη και κατοίκησε σε μόνιμουε οικισμούε. Η καλλιέρ
γεια ms γη$ οδήγησε σε αυτό που ονομάζουμε αγροτική επανάσταση. Σε 
αυτόν τον αγώνα, ο άντραε ήταν auras που κατείχε τον κυρίαρχο ρόλο και 
όχι η γυναίκα, η οποία συμμετείχε στο βαθμό που οι μικροδουλειέβ του 
σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών ms το επέτρεπαν.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η γυναίκα ms υπαί
θρου ζούσε στο χωριό και είχε το δικό ms αγρόκτημα είτε από προίκα είτε 
από κληρονομιά των γονιών ms. Η εκπαίδευσή ms onavicos Εεπερνούσε το 
επίπεδο του δημοτικού, η οικογένεια που δημιουργούσε ήταν συνήθωε μεγά
λη, έκανε πολλά παιδιά και καμιά φορά κατοικούσαν μαζί ms, οι ηλικιωμένοι 
γονεί5 ms. Εργαζόταν στο κτήμα μαζί με τον άντρα ms ενώ ταυτόχρονα φρό
ντιζε το σπίτι και τα παιδιά. Βασιζόμενη στην εμπειρία ms και στην ψυχραιμία 
ms εκτελούσε χρέη γιατρού, νοσοκόμαε και μαμήε, ενώ στον ελεύθερο χρό
νο ms έπλεκε και ύφαινε χρησιμοποιώνταβ παραδοοιακέε μεθόδουε και υλι
κά, γεγονόε που την ανέδειΕε σε γνήσιο δημιουργό λαί'κήε Téxvns.

Τα χωριά είχαν ένα συμβούλιο, ένα αστυνομικό τμήμα, ένα δάσκαλο και 
έναν παπά ενώ δεν είχαν ρεύμα. Μόνο το συμβούλιο, και το αστυνομικό 
τμήμα είχαν τηλέφωνο ενώ οι δρόμοι ήταν ανεηαρκείε και η δημόσια συ
γκοινωνία αναΕιόπιστη.

Πιο πρόσφατα, ιδρύθηκαν οι σύλλογοι γυναικών στα χωριά μέσω των οποί
ων οι γυναίκεε κατόρθωσαν να εκφραστούν μέσω των εκλεγμένων αντιπρο
σώπων tous. Συνεργάστηκαν πάνω σε θέματα πολιτιστικού και κοινωνικού εν- 
διαφέροντοΒ, γεγονόε που αποτέλεσε ένα τεράστιο βήμα γι’ auass os γυναί- 
KGS με βασική μόνο παιδεία, οι onoiss, όμοιε, κατάφεραν να εμφυσήσουν 
ns αρετέε και os αΕίεε στα παιδιά raus, διατηρώνταβ έτσι τον κοινωνικό ιστό 
ms χώραε μαε.Το όνειρο αυτών των γυναικών ήταν να μορφωθούν τα παιδιά 
raus ώστε να μη ζήσουν os κακουχίεβ, os στερήσει και την ανασφάλεια ms 
zums στο χωριό. Από τη δεκαετία του 1960, οι άνθρωποι άρχισαν να μετα
κινούνται από τα χωριά npos τα αστικά ή τα ημι-αστικά κέντρα npos αναζή
τηση pias καλύτερηε zums. Ένα σπίτι στην πόλη και μία δουλειά που θα raus 
εΕασφάλιζε τη ούνταΕή raus, αποτελούσε το μεγάλο tous όνειρο.

Στη σημερινή εποχή, οι κοινωνικέε και οι οικονομικέ8 συνθήκεε έχουν 
βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, τα μηχανήματα έχουν συμβάλλει στην αύΕη- 
αη και στη βελτίωση ms αγροτικήε ποραγωγήΒ ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρηματοδοτεί αγροτικά προγράμματα.

Η σημερινή αγρότισσα δεν έχει πολλά κοινά με αυτή του παρελθόντοβ, 
παρόλα αυτά όμωε, όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι επιθυμούν ν’ ασχο-



ληθούν με ns aypoiwes εργασίεε. Σήμερα, συναντάει κανείβ tis νεότερεδ 
γυναίκ88 ms υπαίθρου μόνο σε μεγάλα χωριά και όχι πια σε μικρά όπου 
υπάρχουν μόνο ηλικιωμένοι.

Σ’ αυτά .τα μεγάλα χωριά, το οικονομικό και κοινωνικό καθεστώβ ms γυ- 
vaiKas έχει βελτιωθεί πολύ. Η γυναίκα κατέχει πλέον τον κυρίαρχο ρόλο 
Otis αγροτικέδ εργαοίεβ εφόσον ο övrpas μπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα 
και αλλού. Το κράτοε αναγνωρίζει το δικαίωμα ms γυναίκαε στην κοινωνική 
ασφάλιση και στη συνταξιοδότησα, επομένων είναι πια σύνηθεε να βλέπει 
κανεί8 γυναίκεε να οδηγούν αγροτικά μηχανήματα, να θέτουν σε λειτουργία 
αγροτικέε pnxavés και να αναλαμβάνουν τη φροντίδα θερμοκηπίων.

Πολλέε γυναίκεε ms υπαίθρου έχουν ιδρύσει αγροτικούδ συνεταιρι
σμού^ και με τη στήριξη του Υπουργείου Γεωργίαε και ms Ευρωπαϊκήβ 
Ένωσηβ, μπορούν πλέον να προωθούν τα προϊόντα tous μέσω εκθέσεων 
που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα.

Ο «αγρο-τουρισμόδ» αποτελεί μια ιδιαίτερη ενασχόληση των γυναικών 
ans προαστιακέδ περιοχέε και στα χωριά, στα πλαίσια του οποίου, οι γυ- 
ναίκεδ έχουν δικά tous εστιατόρια, ταβέρνεε και Εενώνεβ που λειτουργούν 
καθ’ όλη τη διάρκεια ms τουριστικήδ περιόδου.

Παρόλη την κρίση των ηθικών αΕιών, η γυναίκα Tns υπαίθρου εξακο
λουθεί να είναι φορέαε των παραδοσιακών αξιών, είτε cos μητέρα είτε cos 
γιαγιά ενώ συμμετέχει otous ToniKoüs γυναικείουδ συλλόγουβ και διατηρεί 
στενή σχέση με την εκκλησία. Πολλέδ γυναίκεε ms υπαίθρου είναι καλλι- 
TGXVGS, ζωγράφοι, εικονογράφοι και noimpiss, ενώ πιο πρόσφατα, έχουν 
εμπλακεί και στην πολιτική θέτονιαβ υποψηφιότητα otis roniKés ή ακόμη 
και otis εθνικέε εκλογέδ. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ns-γυναίκεε 
ms πόλη8 εφόσον όλε$ οι μοντέρνεβ εΕελίΕειε έχουν φθάσει έω$ και το 
πιο απομακρυσμένο σπίτι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΖΉΤΗΣΗΣ

Ιη ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - Υγεία καν Διατροφή
Πρόεδροι: Ilse Andrä (Γερμανία) 

και Everdine Sanders-Vonk (Ολλανδία)
Εισπγητέ8: Brenda Drake (Αγγλία) και Margaret McKay (Σκωτία)

Os Υγεία ορίστηκε η ευδαιμονία σώματοβ και πνεύματος απαλλαγμένη 
από ασθένειεε. Os Διατροφή ορίστηκαν οι θρεπτικέβ ouoiss που χρησιμο
ποιούνται για τα φυτά, τα ζώα και tous άνθρωπουε. Οι αντιπρόσωποι ρω
τήθηκαν για τη σχέση που συνδέει την Υγεία με τη Διατροφή καθώε και για 
tis συνέηειεβ που έχει η διατροφή στην υγεία. Έγινε αισθητό ότι η υγεία



και η διατροφή βρίσκονται κυρίως στα γυναικεία χέρια εφόσον οι γυναίκες 
παρασκευάζουν και μαγειρεύουν το φαγητό ms οικογένειας, επομένως, 
εκείνες θα έπρεπε να γνωρίζουν τη διατροφική αΕία των τροφίμων.

Οι κυβερνήσει παρέχουν αντιφατικέβ πληροφορίες οι οποίες διαρκώ® αλ
λάζουν καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εΕέλιΕη και ματαβάλλει tis lôèes. Οι κα- 
ταναλωτές ανησυχούν για τη μόλυνση των τροφών, από τα χημικά και τα εντο- 
μοκτόνα, καθώς και για tis γενετικά μεταλλαγμένες ipocpés.

Η κατάργηση των μαθημάτων ms Οικιακής Οικονομίας καθώς και ms μα
γειρικής από τα σχολεία, δημιούργησε δύο γενιέβ, μία νέα γενιά γυναικών οι 
οποίες δεν επιθυμούν πλέον ή δεν γνωρίζουν πια να μαγειρεύουν, και μία νέα 
γενιά παιδιών τα οποία προτιμούν να καταναλώνουν γρήγορα ένα έτοιμο γεύ
μα, απ’ ότι το να καθίσουν να φάνε tos οικογένεια.

Η κατάργηση του μαθήματος ms μαγειρικής στα σχολεία ανησυχεί ιδι
αίτερα tous Βρετανούς, αλλά, αντίθετα, στη Φιλανδία, το μαγείρεμα έχει γί
νει πιο δημοφιλές χάρη στα τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία προσελκύ
ουν το ενδιαφέρον των παιδιών.

Στην Ολλανδία, τα παιδιά του Γυμνασίου διδάσκονται Οικιακή Οικονομία, 
Υγεία, Διατροφή ενώ διδάσκονται από τρεις ώρες την εβδομάδα και για δύο 
χρόνια Συμβουλευτική, η οποία αφορά στην κατάχρηση αλκοόλ και ναρ
κωτικών. Είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να μαγειρεύουν, έτσι ώστε 
να μην βασίζονται πάντα στα «εύκολα» γεύματα.

Στην Λετονία, το μάθημα ms Διατροφής διδάσκεται στα επαρχιακά σχο
λεία μέσα από τη διαδικασία προμήθειας των γευμάτων τα οποία παρα
σκευάζονται με ντόπια αγροτικά προϊόντα. Το φαγητό αποτελεί μία από tis 
μεγαλύτερες απολαύσεις, αλλά όμως θα έπρεπε να τρώμε για να ζούμε 
και όχι να ζούμε με για να τρώμε.

Οι κυβερνήσεις έχουν μία εμμονή με την παχυσαρκία παρόμοια με την εμ
μονή των νεαρών γυναικών να είναι αδύνατες. Εκφράστηκαν ανησυχίες για την 
παχυσαρκία στα μικρά παιδιά και για το γεγονός ότι πολλά απ’ αυτά είναι υπο
χρεωμένα να φροντίσουν μόνα τους για το φαγητό τους. Σ’ αυτές τις περι
πτώσεις, αυτά τα παιδιά στρέφονται εύκολα προς τα έτοιμα γεύματα τύπου fast 
food, είτε στο σπίτι είτε έΕω, σε χώρους εστίασης όπως τα ΜακΝτόναλντς.

Οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρίες και τα λόμπυ (οι παρασκηνιακές πιέ
σεις) φροντίζουν να περιορίσουν την επιλογή των παιδιών και να τα πεί
θουν να προτιμήσουν αυτό το «ετοιματζίδικο» φαγητό. Η εΕήγηση που προ- 
τάθηκε γι’ αυτό το θέμα ήταν το γεγονός ότι στη διαρκώς μεταβαλλόμενη 
κοινωνία μας, οι οικογένειες τρώνε πιο συχνά έΕω και κατά συνέπεια τα 
παιδιά μιμούνται αυτή τη συνήθεια των γονιών τους. Αυτό έχει ως αποτέ
λεσμα τα παιδιά να τηρούν και στην ενήλικη ζωή τους αυτό που μαθαίνουν 
κατά την παιδική tous ηλικία.

Συζητήθηκαν οι ιδιότητες του ελαιόλαδου καθώς και η χρήση του στη Με
σογειακή διατροφή. Έγινε επίσης η σύγκριση ms διατροφικής αΕίας των



φρέσκων σε σχέση με τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αναφέρονταε ότι τα σού
περ μάρκετ παρέχουν συσκευασμένα φαγητά τα οποία καλύπτουν όλα τα 
αναγκαία γεύματα, από το πρωινό ωε το βραδινό, αλλά ότι τα συντηρητικά 
που ηεριέχονται σ’ αυτέε τιε τροφέε μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία.

Εκφράστηκαν τέλοε ανησυχίεε για την αυξανόμενη εμφάνιση του καρ
κίνου αλλά υπογραμμίστηκε το γεγονόε ότι κατά το παρελθόν πέθαιναν πε
ρισσότεροι άνθρωποι από ασθένειεε που σήμερα προλαμβάνονται. Σήμε
ρα, είναι δυνατό να γίνει έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κάτι που οδηγεί 
στην αποτελεσματικότερη θεραπεία του.

Τα κυριότερα συμπεράσματα που εΕήχθησαν ήταν τα εΕήε:
Η μετριοπάθεια, η ποικιλία στη διατροφή καθώε και η άσκηση, υποστή

ριζα με νεε από την σωστή παιδεία και τη γνώση αποτελούν τον καλύτερο τρό
πο διασφάλισηε τηε υγείαε των οικογενειών μαε. Οι ανησυχίεε σχετικά με 
τη Υγεία και τη Διατροφή είναι παγκόσμια προβλήματα στα οποία χρειάζε
ται να επικεντρώσουμε την προσοχή μαε, ενώ θεωρήθηκε ότι η δράση τηε 
Π.Ο.Γ.Υ. μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

2η ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΉΤΗΣΉΣ - Γεωργία καν Περιβάλλον
Πρόεδροι: Margaret Cadzow (Αγγλία) και Fiona Ross (Αγγλία)

Εισηγητέε: Elsie Brown (Σκωτία) και Gunhild Haugum (Νορβηγία)

ΜεταΕύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η μόλυνση, η εκπαίδευση των 
αγροτών, η βιολογική καλλιέργεια και η αύξηση τηε θερμοκρασίαε τηε γηε.

I. Η ΜΟΛΥΝΣΗ

Έγινε μία συζήτηση για το πρόβλημα στην γενέτειρα πόλη μιαε από τιε 
Ρουμάνεε συμμετέχουσεε, η οποία θεωρείται η πιο μολυσμένη πόλη στον 
κόσμο εΕαιτίαε ενόε εργοστασίου παραγωγήε με βάση το μόλυβδο. Ενώ 
στιε μεγάλεε πόλειε τηε Ρουμανίαε, έχουν γίνει βήματα για τη μείωση τηε 
ατμοσφαιρικήε ρύπανσηε, η πόλη αυτήε τηε γυναίκαε είναι αρκετά μικρή, 
μόλιε 10.000 κατοίκων, επομένωε οι αρχέε δεν εκφράζουν τιε ίδιεε ανη
συχίεε δεν ενδιαφέρονται το ίδιο. Η μόλυνση προσβάλλει κυρίωε τα φτω
χά παιδιά που δεν διατρέφονται σωστά και δεν έχουν τη δυνατότητα ν’ αγο

ράσουν υγιείε τροφέε.
Στην Ελλάδα, η αγροτική παραγωγή έχει αλλάξει εΕαιτίαε τηε χρήσηε των 

εντομοκτόνων και άλλων χημικών τα οποία δεν είναι φιλικά προε το περιβάλ
λον. Η Ελλάδα έχει επίσηε πολλά νησιά και η μόλυνση από τα απόβλητα των 
πλοίων αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολλά μεγάλα πλοία διασχίζουν τη 
Μεσόγειο θάλασσα προε τη Μούρη θάλασσα, όμωε η Ε.Ε ετοιμάζει τώρα 
έναν καινούριο νόμο ο οποίοε θα ρυθμίσει αυτού του είδουε τη μόλυνση.



Το πλαστικό προκαλεί enions μόλυνση εφόσον δεν είναι βιο-διασπώμε- 
νο αλλά στην Ιρλανδία ισχύει πλέον ένα s καινούριοε νόμοε ο onoios απα
γορεύει στα καταστήματα να χρησιμοποιούν πλαστικέε σακούλεε. Στη Ρω
σία υπάρχει μόλυνση από τα αεροπλάνα η οποία προέρχεται από τη Δύση 
και επηρεάζει όλη τη χώρα ενώ η χώρα αποθηκεύει onions ατομικά από
βλητα. Η Ρωσίδα αντιπρόσωποε είπε ότι θα είναι δύσκολο να λυθούν τα πε
ριβαλλοντικά προβλήματα χωρώ τη συνεργασία των κυβερνήσεων.

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Οι φάρμεε στη Ρουμανία παρουσιάζουν μεγάλεε δυσκολίεε διότι ο 

«ορεινόε αγρότηε» συγκρούεται με τον αγρότη των κεντρικών/χερσαίων πε
ριοχών. Ο αγρότηε aus ορεινέε περιοχέε έχει λίγεε πιθανότητεε να κερδί
σει ένα συμπληρωματικό εισόδημα.

Οι αγρότεε έχουν επανακτήσει την ιδιοκτησία ms yns tous αλλά δεν 
έχουν αρκετό τεχνικό εΕοπλισμό. Η ανταλλαγή γνώσεων καθώε και η οικο
νομική ενίσχυση tous είναι απαραίτητεε προκειμένου να διασφαλίσουν την 
αγροτική παραγωγή tous. Παρόλο που σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, υπάρ
χουν εκπαιδευτικά συστήματα που ουμβάλλουν στην ικανοποίηση του αιτή- 
ματοβ για απόκτηση γνώσεων, η οικονομία ms Poupavias δεν επιτρέπει κά
τι τέτοιο. Το μέσο μέγεθοβ pias φάρμαε είναι η μικρή οικογενειακή φάρ
μα, παρόλα αυτά όμωε, στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι εξαγοράζουν ns 
μικρέε εγκαταστάσεΐ8 και δημιουργούν μεγαλύτερεβ μονάδεε.

Στη Φιλανδία, τα προβλήματα του περιβάλλοντοε που οφείλονται στην 
αγροτική παραγωγή είναι λίγα. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει ένα πρό
γραμμα όπου όλοι οι αγρότεβ πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα σχε
τικά με περιβαλλοντικά θέματα προκειμένου να λάβουν οικονομική ενί
σχυση ενώ ο αριθμό8 των αγροτών που θα παρακολουθήσουν αυτό το πρό
γραμμα, ανέρχεται orous 80.000.

Η προσοχή εστιάζεται anions όλο και περισσότερο στη διαμόρφωση του 
τοπίου, διότι εάν οι αγρότεε διατηρούν το τοπίο μπορούν να επικοινωνήσουν 
(ευκολότερα) με tous καταναλωτέε.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αυτό το θέμα συζητήθηκε εκτενέστατα σε όλε$ ns ομάδεε. Για την Ελλά

δα, η ανάπτυξη ms βιολογικήβ καλλιέργειαε σημαίνει ότι η αγροτική παρα
γωγή θα επιστρέφει ans παραδοσιακέβ μεθόδουε καλλιέργειαε.

Η αντιπροσωπεία από τη Λιθουανία πρότεινε την αύξηση ms βιολογικήβ 
καλλιέργειαε εφόσον η εγχώρια/ντόπια παραγωγή τροφίμων ενδιαφέρει 
περισσότερο τον καταναλωτή.

Στην Εσθονία, υπάρχει ένα πρόγραμμα προώθησηβ των εγχώριων προϊ
όντων αφού οι Εσθονοί προτιμούν κυρίωβ τρόφιμα ms δική8 tous παρα- 
γωγήε γιατί είναι κυρίαν βιολογικήβ καλλιέργειαε.



4. Η ΑΥ8ΗΣΗ ΤΉΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Kànoios από την Ελλάδα είπε ότι υπάρχουν πλέον δύο εποχέε- όχι τέσ- 

σεριε όπωε παλαιότερα. Σε άλλεε χώρεε επίσηε, συμβαίνουν κλιματικέε 
αλλαγέε οι οποίεε δυσχεραίνουν την εργασία των αγροτών.

Οι σημερινέε απαιτήσειε συνεχώε αυΕάνονται εφόσον επιθυμούμε με
γαλύτερη ποικιλία προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που 
όμωε αυΕάνει και την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον. Χρειάζεται να 
μοιραστούμε τιε κοινέε εμπειρίεε και να μελετήσουμε τα προβλήματα των 
άλλων χωρών έτσι ώστε ν’ αλληλοστηριχθούμε.

Τέλοε, η Ρώσικη αντιπροσωπεία μαε ενθάρρυνε να κάνουμε έκκληση 
ηροε τιε κυβερνήσει μαε προκειμένου να επικυρώσουν και ν’ ακολουθή
σουν τη Σύμβαση του Rio και άλλων περιβαλλοντικών διασκέψεων.

}Τ) ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - 
Τεχνολογία και. Επικοινωνίες

Πρόεδροι: Τζάνιε Λάνγκλε'ί (Αγγλία) και Μπέθαν Γου'ιλλιαμε (Ουαλλία)
Εισηγητέε: ΙΥΙπέττυ Χώτον (Αγγλία) και Μαριάν Βερστάπεν (Ολλανδία)

Μία από τιε προέδρουε Εεκίνησε τη συζήτηση ζητώνταε απ’ όλουε να χαιρε
τίσουν τον διπλανό τουε και την έκλεισε λέγοντάε τουε να κοιταχθούν, να χαμογε
λάσουν και να πούνε «Γεια σαε». Η Επικοινωνία είναι κοινωνική, όπωε ειπώθηκε 
στη λετονική γλώσσα. Όλοι έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε και ν’ ακούσουμε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στη σύγχρονη ζωή κυριαρχεί η τεχνολογία, υπάρχουν για παράδειγμα αγε- 

λάδεε με «ταυτότητα», ασθενείε στα νοσοκομεία με ειδικό κωδικό (barcode), κι
νητά τηλέφωνα και ακουστικά για τουε διερμηνείε, ενώ όλοι παραδέχθηκαν το 
μόνιμο πλέον τεχνολογικό χαρακτήρα τηε σύγχρονηε ζωήε.

Οι περισσότεροι από τουε αντιπροσώπουε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση 
η οποία είναι ταχύτερη, φθηνότερη, και μπορεί να δεχθεί άμεση απάντηση.

Παρ’ όλα αυτά έγιναν κάποιεε αρνητικέε επισημάνσειε για την Τεχνολο
γία τηε Πληροφορικήε. Με το e-mail μπορεί κανείε να επικοινωνήσει με 
όλουε και παντού στον κόσμο, αλλά μπορεί όμωε να χάσει την προσωπική 
επαφή με την οικογένεια του και τουε γείτονέε του.

Μπορεί κανείε να κάνει εύκολα τα ψώνια του και να κάνει κρατήσειε αλ
λά μπορεί να χάσει την σωματική/προσωπική επαφή.

Προσφέρει έναν εύκολο τρόπο διαχείρισηε τηε διοίκησηε αλλά δημι
ουργεί εΕάρτηση από τιε μηχανέε. Στην Ελλάδα εκφράστηκαν οι φόβοι ότι μπο
ρεί να προκαλέσει ανεργία ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκφράστηκαν οι φόβοι 
ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αρχεία, εφόσον τα δεδομένα μπορεί να χα-



θούν κατά τη διάρκεια μία απώλειαε/διακοπήε του ρεύματοε. Εκφράστηκαν ανη- 
συχίεε ότι στο μέλλον, τα παιδιά δεν θα ενθαρρύνονται να διαβάσουν βιβλία, πα
ρόλο που έχει αποδειχθεί ότι η ανάγνωση παραμένει ακόμα δημοφιλήε.

Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να στείλουν σύντομα μηνύματα και να λά
βουν πληροφορίεε για την κίνηση στουε δρόμουε αλλά μπορεί και να γί
νουν έντονα ενοχλητικά.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Τι μπορεί να κάνει κανείε με τουε υηολογιστέε; Λειτουργούν ενημερωτι
κά και παρέχουν πρόσβαση σε γνώσειε διαμέσου του Δια-δικτύου.

Κάποιοι δεν είχαν υπολογιστή, δεν είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν 
έναν, είτε γιατί δεν το επιθυμούσαν είτε γιατί αισθάνονταν μεγάλοι σε ηλικία 
για να μάθουν. Σ’ αυτό το θέμα υηήρΕε μία διαφωνία εφόσον κάποια από 
τα γηραιότερα μέλη είχαν παρακολουθήσει μαθήματα υπολογιστών και τα 
απολάμβαναν. Οι αντιπροσωπεία τηε Λιθουανίαε υποστήριξε ότι είναι σημα
ντικό για τιε γυναίκεε να εκπαιδευτούν στη χρήση των υπολογιστών προ κει
μένου να βρουν καλύτερεε δουλειέε ενώ κυριάρχησε γενικά η άποψη ότι 
υπάρχουν πολλών ειδών μαθήματα υπολογιστών προσαρμοσμένα σε όλεε τιε 
ηλικίεε. ΕΕάλλου στα περισσότερα σχεδόν σχολεία τα παιδιά διδάσκονται 
υηολογιστέε από πολύ μικρή ηλικία.

Υπάρχουν διαφορέε μεταξύ ms Δυτικήε και τηε Ανατολικήε Ευρώπηε 
εφόσον στην Δυτική Ευρώπη υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποκτήσει κανείε 
έναν υπολογιστή - για παράδειγμα, συχνά η κυβέρνηση μπορεί να τουε προ
μηθεύσει έναν ή απλά να τον αγοράσουν από μόνοι τουε. Πολλέε φορέε 
φθάνουν στα χωριά λεωφορεία με φορητούε υηολογιστέε ενώ οτιε πόλειε 
παραδίδονται μαθήματα στιε βιβλιοθήκεε και τα σχολεία.

Στην Ανατολική Ευρώπη, οι επικοινωνίεε και η τεχνολογία κοστίζουν 
ακριβά και γι’ αυτό πολλοί λίγοι έχουν δυνατότητα πρόσβασηε. Η Αγγλική 
γλώσσα θεωρείται συχνά δύσκολη ενώ πολλέε φορέε έναε υπολογιστήε 
βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από τουε χρήστεε.

Η ομάδα συζήτησηε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όταν οι άνθρωποι 
δεν γνωρίζουν από υηολογιστέε τότε οι υηολογιστέε δεν τουε αρέσουν και 
δεν θέλουν να τουε χρησιμοποιήσουν, αλλά αν κανείε επιθυμεί να είναι 
ενημερωμένοε πρέπει να εξοικειωθεί μαζί τουε.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ

Συζητήθηκε η χρήση τηε τηλεόρασηε, του ραδιοφώνου και του τύπου 
ηροκειμένου να διαφημιστεί το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Αυτού του είδουε η διαφήμιση είναι ακριβή στιε περισσότερεε χώρεε αλ
λά στη Σκωτία η είδηση για καινούρια προγράμματα των σχετικών οργανώ
σεων ανακοινώνεται στην τοπική τηλεόραση, στον τύπο και στο Διαδίκτυο. 
Στη Βρετανία και στην Ιρλανδία οι οργανώσειε εκπαιδεύουν τα μέλη τουε



έτσι ώστε να καλύπτουν δημοσιογραφικά τη δράση tous με το σωστό τρό
πο, όμωε στη Ρωσία χρησιμοποιούν εκπαιδευμένοι εηαγγελματίεε δημο- 
σιογράφουε για να καλύπτουν τα ζητήματα των Μη Κυβερνητικών Οργανώ
σεων. Η αντιπροσωπεία ms Κροατία« είπε ότι χρειάζεται επίσηβ να μά
θουμε να ακούμε ο évas τον άλλον και σε ορισμένε« περιπτώσειβ να αλ
λάζουμε τη στάση pas ats η pas τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα 
Μέσα Ενημέρωσηβ.

Όσον αφορά στα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση, θεωρούταν ότι μπο
ρούσε να οδηγήσει σε κόπωση των ματιών και σε βίαιη συμπεριφορά, ωστό
σο, η Εσθονία εΕέφρασε την άποψη ότι οι γονείβ είναι εκείνοι που οφείλουν 
να ελέγχουν as επίλογέ« προγράμματα« των παιδιών tous.

Ιστοσελίδα τον Ευρωπαϊκοί) Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου

Έγινε ερώτηση σε όλε« as ομάδε« για το αν ήταν απαραίτητη μια ιστοσε
λίδα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου. Οι περισσότερε« απά
ντησαν «Ναι», ωστόσο, μερικέ« αναρωτήθηκαν τι θα μπορούσε να μπει μέσα 
σε αυτήν. Όλοι ήταν σύμφωνοι ότι η τεχνολογία ποτέ δε θα μπορούσε να αντι
καταστήσει τα συνέδρια. Τα ενημερωτικά φυλλάδια (Newsletters) συνεχίζουν 
να είναι απαραίτητα και, πάνω απ’ όλα, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ms 
επαφή« πρόσωπο με πρόσωπο και ms ανταλλαγή« επιστολών προκειμένου να 
διασφαλιστεί το μέλλον, εφ’ όσον τα e-mails μπορεί να χαθούν αρέσω«.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 4- Εκπαίδευση 
& Δια βίου εκμάθηση

Πρόεδροι: Drifa Hjartardottir (Ισλανδία) & Joan Shanks (Β.Ιρλανδία)
Εισπγητέ«: Angela Martin (Β. Ισλανδία) & Cristina Mates (Ρουμανία)

Η Εκπαίδευση είναι το κλειδί ms ζωή« και διατηρεί το μυαλό σε εγρή
γορση. Η δια βίου μάθηση ενθαρρύνει την ευφυΐα και την περιέργεια. Η 
μάθηση Εεκινά στο σπίτι με την επιρροή των γονέων στον τρόπο σκέψη 
και στη διαμόρφωση των συνηθειών pas. Κάθε μέρα ms zams pas μα
θαίνουμε κάτι καινούριο και ποτέ δε μεγαλώνουμε τόσο πολύ ώστε αν στα
ματάμε αν μαθαίνομμε. Με τη δια βίου μάθηση οι άνθρωποι γίνονται πιο 
ενεργητικοί. Επενδύουν στον εαυτό tous. Οι νεαρέ« γυναίκεβ, σήμερα, 
έχουν πολύ περισσότερε« ευκαιρίεβ στη μάθηση απ’ ότι οι μητέρεε tous.

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν ms ύπαι
θρο και ότι ο αγροτικό« πληθυσμό« γηράσκει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι 
πτυχιούχοι ενώ δεν επαρκούν οι έμποροι και οι «[ειδικευμένοι εργάτεβ.

Ins pépes pas, οι δια βίου θέσει« εργασία« είναι λίγε«, επομένω«, οι 
άνθρωποι πρέπει να καταρτίζονται και να Εα να καταρτίζονται εφόρου zams.



Στην Πολωνία, για παράδειγμα, παρόλο που το 10% του πληθυσμού 
έχει πτυχίο πανεπιστημίου, το αντίστοιχο ποσοστό σε πληθυσμό υπαίθρου 
είναι 3% λόγω ins έλλειψηε οικονομικών πόρων για να πληρώσουν την πα
νεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση τρίτου επιπέδου έγινε αντικείμενο μεγάλων συζητήσεων. 
Η τρίτη ηλικία μόθησηε είναι η στιγμή ms συνταΕιοδότησηδ οπότε δίδεται 
μια ευκαιρία εκμάθησηδ νέων δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων. Ένα μέλο$ 
μιαβ αντιπροσωπεία8 είπε ότι μετά τη συνταΕιοδότησή ms, είχε το χρόνο 
να ασχοληθεί με φιλανθρωπικέδ δράστηριότητεβ. Στην Ολλανδία, λόγω ms 
πτωτικήδ ηορείαδ του εισοδήματοδ από την αγροτική εργασία, πολλοί αγρό- 
T8S απασχολούνται μερικώβ και παρακολουθούν βραχυπρόθεσμα προ
γράμματα επανεκπαίδευσηδ.

Στΐ8 αγροτικέδ ηεριοχέδ ms Φινλανδίαδ οι γυναίκεδ-επαγγελματίεε επα- 
νεκπαιδεύονται προκειμένου να επιστρέφουν στην εργασία tous εφόσον κά
νουν οικογένεια. Στη Δημοκρατία ms Toexias, οι γυναίκεδ παίρνουν άδεια 
4ετών μετά τον τοκετό και προκειμένου να επανέλθουν στην απασχόληση 
πρέπει να παρακολουθήσουν ένα μικρό πρόγραμμα επανεκπαίδευσηδ. Επί- 
σηδ, η Δημοκρατία ms Τσεχίαδ διεξάγει ειδικά Κυβερνητικά προγράμματα 
για γηραιότερουδ σε ηλικία. Σημειώθηκε ότι τα προγράμματα εκπαίδευσηδ 
θα πρέπει να διοργανώνονται σύμφωνα με την ηλικία. Οι μεικτέδ ηλικίεδ σε 
μια ομάδα δεν είναι καλή ιδέα λόγω ms διαφορετικήδ ταχύτητοδ εργασιών. 
To NFWI (Αγγλία) και το ICA (Ιρλανδία) ανέφεραν τα κολέγια εκπαίδευσηδ 
ενηλίκων όπου προσφέρονται μαθήματα επαγγελματικήδ κατάρτισηδ σε πολ
λά θέματα: πρόκειται για εβδομαδιαία προγράμματα οικιακών. Στη Σκωτία, 
κάποια συμβούλια παρέχουν δωρεάν μαθήματα για όσουδ είναι πάνω από 
50 ετών. Στην Εσθονία, η εκπαίδευση τρίτου επιπέδου και η εκπαίδευση ενη
λίκων παρέχονται μόνο σε πόλεΐδ. 0 Σύνδεσμοδ Γυναικών και Οικογένειαδ ms 
Νορβηγίαδ παρακινεί το Υπουργείο Παιδείαε να στηρίξει τη δια βίου μάθηση 
ενώ διοργανώνει μαθήματα για γυναίκεδ, ειδικά, μαθήματα γλώσσαδ. Επίσηδ, 
στηρίζουν την εκπαίδευση και σε άλλα μέρη ms xtlipas. Υπήρξαν πολλά σχό
λια από τα μέλη ms Ελληνικήδ αντιπροσωπείαε, κυρίωδ όσον αφορά στην 
πρόσβαση στη μάθηση και στην επανεκπαίδευση των γυναικών υπαίθρου και 
στον τρόπο εισαγωγήδ tous στα πολυάριθμα νησιά ms xcopas. Μερικέδ από 
τΐδ ιδέεδ που προτάθηκαν ήταν κινητέδ μονάδεδ, βραχυπρόθεσμα προγράμ
ματα με τηλεπικοινωνιακή στήριξη, μαθήματα που ενώνουν tous ανθρώπουδ 
με άλλουδ ανοίγονταδ θέσεΐδ εργασίαδ ans αγροτικέδ περιοχέδ.

"Evas από tous ομιλητέδ είπε ότι η επανεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα ση
μαντική για tous ανέργουδ.

Μερικοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση τρίτου επιπέδου δεν πρέπει να είναι 
εντελώδ δωρεάν. Κάποιοι φοιτητέδ παρακολουθούν περισσότερα από ένα μα
θήματα, εφόσον δεν θέλουν Tis ευθύνεβ ms απασχόλησηδ. Είναι πιο δύσκολο 
να σπουδάσουν tis τέχνεδ. Η άποψη ms Auorpias ήταν ότι όταν το πανεπιστή
μιο ήταν δωρεάν, πολλοί φοιτητέδ σπούδαζαν για 8-10 χρόνια.



Αυτό σημαίνει ότι στα Πανεπιστήμια γίνεται συνωστισμόε. Τώρα η κατά
σταση βελτιώθηκε εφόσον οι φοιτητέε πρέπει να πληρώνουν.

Στην Ελλάδα, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι δωρεάν όμωε, λίγοι είναι 
εκείνοι που τελειώνουν και δεν είναι σίγουρο ότι μετά θα βρουν δουλειά.

Άλλο σχόλιο ήταν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση παρακινεί ns οικογένειεε 
να κάνουν περισσότερα παιδιά γιατί ο δείκτηε γεννητικότηταε μειώνεται. 
Έτσι, επιδοτεί τα παιδιά, ιδιαίτερα το πρώτο. Η Ρουμανία θα ήθελε περισ
σότερη σεΕουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων καθώε και στον ιό 
HIV/AIDS. Έχουν πάρα πολλέε ανεπιθύμητεε εγκυμοσύνεε και πολλά από 
αυτά τα μωρά εγκαταλείπονται. Η Λιθουανία θα ήθελε μαθήματα εκπαί- 
δευσηε εκπαιδευτών στην υγεία των γυναικών προκειμένου να ενισχύσει το 
θηλασμό και τη συνείδηση του καρκίνου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Betty Lyttle, Ομοσπονδία Γυναικείων 

Ιδρυμάτων Βόρειας Ιρλανδίας

To FWIINI είναι υπερήφανο να είναι évas από tous πλέον γενναιόδωρουε 
και σταθερούΒ δωρητέ8 κατ’ άτομο npos την Π.Ο.Γ.Υ. Αυτό κατέστη δυνατό λό
γω ms συνεχούε δουλειάβ ms Διεθνοϋε pas Επιτροπήβ για την προώθηση ms 
öpäans ms Π.Ο.Γ.Υ. Στα μέλη pas αρέσει να ταυτίζονται με ένα συγκεκριμέ
νο σχέδιο και προσπαθούμε να σκεφτούμε μοναδικούς τρόπουε να προσθέ
σουμε σε αυτή την άμεση ανταπόκριση, π,χ. πουλάμε κουίζ και σταυρόλεΕα.

Η Διεθνήε Επιτροπή διοργανώνει την Ετήσια Διεθνή Ημέρα κάθε Μάρ
τιο όπου έρχονται οι βασικοί Ομιλητέε από ns ευρωπαϊκέβ Χώρεε και μια 
φορά ήρθε και ένα ηάνελ από το Συμβούλιο ms Π.Ο.Γ.Υ.

Τα μέλη οργανώνουν μια συνάντηση κάθε Οκτώβριο για να γιορτάσουν την 
Παγκόσμια Ημέρα ms Αγρότισσαε. Φέτο8, το FWINI γιορτάζει την ίδρυση του 
Πρώτου Γυναικείου Ιδρύματοβ στη Β.Ιρλανδία το 1932 - πριν από εβδομήντα 
χρόνια - και είμαστε υπερήφανε$ που αυτά τα εβδομήντα χρόνια δίνουμε 
στο us ανθρώπουβ και χρηματοδοτούμε την Π.Ο.Γ.Υ.

dunhlld Haugun, Σύνδεσμος Γυναικών Υπαίθρου 
της Νορβηγίας

Είμαι αγρότισσα και εργάζομαι με μερική απασχόληση (os προϊσταμένη 
του αγροτικού τμήματοε ms διοικητικήβ pas περιφέρειαβ.

Ο Σύνδεομοε Γυναικών Υπαίθρου ms Nopßnyias μετρά συνολικά 
17.300 μέλη ανά τη χώρα. Τα μέλη pas ζουν σε αγροτικέε περιοχέε και 
συνδέονται στενά με ns αγροηκέε δροστηριότητεε. Η κοινωνική tous δέ
σμευση είναι μεγάλη και εργάζονται πάνω σε θέματα που είναι σημαντικά 
για τον αγροτικό πληθυσμό στη χώρα pas αλλά και σε άλλα. Τα σημεία που 

εστιάζουμε είναι:



Πολιτιομόε
Καταγράφουμε και προωθούμε τα παραδοσιακά Νορβηγικά ενδύματα, 

χειροτεχνίεε, μουσική, κτλ.
Προωθούμε παραδοσιακούε αλλά και vèous τρόπουε επικοινωνίαε και 

διήγησηε.
Διατροφή
Ενθαρρύνουμε ms αειφόρο παραγωγή ειδών διατροφήε. Ενημερώνου

με ευρέω8 για tis αγνέε και αοφαλεώ τροφέε, τα γενετικά μεταλλαγμένα 
προϊόντα, τα βελτιωμένα τρόφιμα και τη σήμανση των τροφίμων.

Συνεργαζόμαστε με Μ KO και εστιάζουμε την προσοχή pas στη διατρο
φή, την υγεία και τη σπουδαιότατα των γευμάτων ois ένα κοινωνικό πεδίο.

Ενθαρρύνουμε τη γεωργία μικρήε κλίμακαε στη Νορβηγία και σε άλλεε 
χώρεε και εργαζόμαστε για την προσέλευση όλο και περισσοτέρων γυναι
κών υπαίθρου.

Περιβαλλοντικά θέματα:
Αναλάβαμε προγράμματα ακολουθώνταε την Agenda21, σε τοπικό επί

πεδο.
Αναλάβαμε πρωτοβουλία για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στη Σενεγά

λη, στη Δυτική Αφρική, η οποία εστιάζεται στην ίδρυση συνεταιρισμών σε 
χωριά.

Έχουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγήε με γυναικείεβ οργανώσει otis 
Βαλτικέε χώρεε.

Διοργανώνουμε μαθήματα σχετικά με την ασφάλεια, εστιάζονταε την 
προσοχή pas σε ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα σε αγροκτήματα.

Στηρίζαμε το Ίδρυμα Max Havelaar, το οποίο εργάζεται με εμποροπα- 
νηγύρειε σε αναπτυσσόμενα; χώρεε.

Τρέχοντα θέματα:
Η οργάνωσή μου θα ήθελε να εστιάσει oris συνέπειεε που βλέπουμε 

σήμερα στην ανάπτυξη ms καλλιέργειαε και ms ßiopnxavios τροφίμων. Ο 
ρόλθ8 ms καλλιέργεια$ και ms ßiopnxavias τροφίμων μεγάλωσε: παροχή 
ασφαλούβ, ποιοτικήε τροφήε, στήριξη ms τοπικήε οικονομίαε και διαχεί
ριση του αγροτικού τοπίου. Παράλληλα, υπήρξε πτώση ms γεωργικήε οι- 
Kovopias και αυξημένη προσοχή στον όγκο παραγωγήε. Αυτό οδήγησε σε 
μια έμφαση περισσότερο στην ποσότητα απ' όσο στην ποιότητα.

Οι καταναλωτέε ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ποιότητα ms 
πλειονότητοΒ ms παραγωγήε τροφίμων και το περιβαλλοντικό kôotos ms 
εντατικήΒ καλλιέργειαε. Η σημερινή κατάσταση δεν εξυπηρετεί κανέναν: 
ούτε tous καλλιεργητέε, ούτε tous καταναλωτέε ούτε το περιβάλλον. Οι συ- 
νέπειεβ έρχονται σε αντίθεση με tis διεθνείε ημερήσιεε διατάξει που 
αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνέπειεβ είναι αρνητικέε για το πε
ριβάλλον pas και για τη σχέση καλλιεργητή-καταναλωτή. Συνειδητοποιούμε 
ότι πρόκειται για περίπλοκα θέματα, επηρεασμένα από διεθνείβ συμφω- 
vies εμπορίου και από τη γεωργική πολιτική κάθε xojpas.



Ο Σύνδεσμοδ Γυναικών Υπαίθρου ins Νορβηγίαδ ενθαρρύνει όλα τα Σω
ματεία ms Π.Ο.Γ.Υ. να εστιάσουν σε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των τοπι
κών κοινοτήτων tous. Ελπίζουμε η Π.Ο.Γ.Υ. να εστιάσει σε curés as προ- 
σκλήσεΐ8 και να στοχεύσει στο μέλλον ms αειφόρου ßiopnxavias τροφί
μων και καλλιέργειαδ.

Hega Oudmundadottlr,
Ομοσπονδία Γυναικών της Ισλανδίας

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί oas κάποιεδ σκέψείδ που εκφράστηκαν σε 
πρόσφατο συνέδριο στην Ισλανδία. Το θέμα ήταν:"είναι η οικογένεια ο 
ακρογωνιαίοδ λίθοδ τηδ κοινωνίαδ ή είναι στο περιθώριο;" ο βασικόδ pas 
OTOXos ήταν να δώσουμε έμφαση ans οικογενειακέδ aEiss, να ενισχύσου- 
με tous δεομούδ μεταΕύ εργοδοτών και εργαζομένων και να αναζητήσου
με τρόπουδ ώστε και οι δύο yoveis να μοιράζονται εΕίσου την ευθύνη ms 
ανατροφήδ των παιδιών στη σημερινή κοινωνία.

Είχαν προσκληθεί γνωστοί ομιλητέδ-ο Υπουργόδ Εσωτερικών pas, évas καθη- 
γητήδ πανεπιστημίου σε θέματα οικογένειαδ, évas γνωστόδ lepéas Tns laAavSias 
που συμβουλεύει ôoous ζητούν οικογενειακέδ συμβουλέδ και δύο νεαροί ενήλι- 
K8S που μοιράστηκαν μαζί pas us απόψείδ tous για πωδ είναι να είσαι έφηβοδ.

θίΕαμε θέματα όπωδ τη διατροφή μέσα στην οικογένεια και το πώδ αυ
τή αλλάζει, τα οικονομικά τηδ, και μιλήσαμε με γνωστή τηλεπαρουσιάστρια 
ειδήσεων, μητέρα ενόδ νεαρού παιδιού και γυναίκα καριέραδ. Mas περιέ- 
γραψε as απόψείδ τπ8 σχετικά με τη λειτουργία pias σημερινήδ οικογέ- 
vsias. Ετέθησαν πολλά ερωτήματα και κάποια από αυτά απαντήθηκαν. 
Ωστόσο, αναρωτιόμαστε που πρέπει να τραβήΕουμε τη γραμμή μεταΕύ ms 
συνεχούδ εΕωτερικήδ nisons ώστε να είμαστε τέλειοι, να εκπαιδευόμαστε, 
να γινόμαστε μητέρεε, καλέδ σύζυγοι, να βρίσκουμε πιο καλοπληρωμένεδ 
δουλειέδ, ioes με των ανδρών, και κατά προτίμηση, να είμαστε καλύτερεδ 
απ’ tous άλλουδ.

Στην Ισλανδία έχουμε πλέον καταφέρει πολλά στο θέμα των θέσεων εργασίαδ 
και στον ίσο μισθό. Σύντομα, θα επιτραπεί άδεια μητρότηταε εννέα μηνών που θα 
μοιράζεται και από tous δύο γονείδ. Χρειάζεται ακόμη να προσπαθήσουμε για 
μεγαλύτερεδ άδειεδ εφόσον οι γονείδ έχουν παιδιά με χρόνιεδ ασθένειεδ.

Η οικογενειακή μονάδα όλο και συρρικνώνεται ενώ η οικογενειακή ioxùs εί
ναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το 86% των γυναικών ms Ισλανδίαδ ανήκουν στο εργα
τικό δυναμικό με πλήρη απασχόληση. Παλαιότερα, η οικογένεια ήταν évas τρυ- 
φερόδ ακρογωνιαίοδ λίθοδ με δύο ή και με τρείδ γενιέδ να μοιράζονται το ίδιο 
νοικοκυριό. Τώρα, υπάρχει έλλειψη μοιρασιάδ, φροντίδαβ & αφοοίωσηδ, γε- 
γονόδ που έχει οδηγήσει σε διαλυμένα σπίτια & σε άλλα προβλήματα.

Όλα άλλαΕαν πόσο πολύ όσον αφορά στο μοτίβο ms οικογένειαδ των δύο 
τελευταίων δεκαετιών, ώστε η ιδέα ms iôpuons Οικογενειακών Σχολών να 
γίνει πραγματικότητα μια μέρα. Γιατί όχι; όλοι μαθαίνουμε στο σχολείο και



κάνουμε πρακτική για το πώε θα οδηγήσουμε ένα αυτοκίνητο σε νεαρή ηλι
κία. Ομοίωε, δε, θα έπρεπε κανείε να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, 
αφού προηγουμένωε δεν έχει διδαχθεί για τα σχετικά με την οικογένεια. Το 
αυτοκίνητό μαε χρειάζεται τακτική συντήρηση και φροντίδα, το ίδιο και η οι- 
κογένειά μαε. Το μέλλον των παιδιών μαε και των οικογενειών τουε θα τε
θεί σε καλύτερεε βάσειε αν ενώσουμε τιε δυνάμειε μαε προκειμένου να 
προστατέψουμε τον πολύτιμο ακρογωνιαίο λίθο τηε οικογένειαε.

Bjarnhlld Hodneland, Σωματείο Γυναικών 
και Οικογένειας της Νορβηγίας

0 NWF, πρώην Σύνδεσμοε Νοικοκυρών τηε Νορβηγίαε, είναι μια από τιε 
μεγαλύτερουε γυναικείεε οργανώσειε στη Νορβηγία, ενώ ιδρύθηκε το 
1915. διεΕάγουμε διάφορα σχέδια οε αναπτυσσόμενεε χώρεε, καθώε και 
ένα πρόγραμμα μαθημάτων για γυναίκεε τηε Αν.Ευρώπηε, με τίτλο: «Χτίζο- 
νταε και διοικώνταε έναν Οργανισμό».

Μαε έχουν διορίσει ωε αντιπροσώπουε σε επίσημεε αντιπροσωπείεε τηε 
Νορβηγίαε στη Γενική Συνέλευση και σε συνέδρια του ΟΠΕ. υπήρξε ενερ
γητική η συμμετοχή μαε σε εργαστήρια στο πλαίσιο των Μ KO για τον πλη
θυσμό, το περιβάλλον, την ενέργεια, την αξία τηε άμισθηε εργασίαε, τηε 
τρίτηε ηλικίαε, το νεαρό κορίτσι, την υγεία, το AIDS/HIV και για θέματα που 
αφορούν στον καταναλωτή.

Το δικό μαε όραμα είναι η αποδοχή του δικαιώματοε τηε γυναίκαε να 
επιλέγει σε διάφορεε φάσειε τηε ζωήε τηε.

Ο σκοπόε μαε είναι να ενισχύσουμε τη θέση τηε οικογένειαε με μέτρα που 
μαε δίνουν το χρόνο και την ευκαιρία να φροντίζουμε ο έναε τον άλλο.

Ο στόχοε μαε είναι να ασκήσουμε πιέσειε σε εθνικό και σε διεθνέε επί
πεδο για θέματα που αφορούν στην οικογένεια και στη γυναίκα.

Η διεθνήε μαε δράση έχει δύο πτυχέε, την άσκηση πολιτικήε πίεσηε και 
τηε επικουρική εργασία,. Διεξάγουμε και τουε δύο τύπουε δραστηριοτήτων 
βασιζόμενεε στην παγκόσμια αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών.

Rut Jorgensen, Δανία

Υπάρχουν τρία Σωματεία τηε Π.Ο.Γ.Υ. στη Δανία και όλα μαζί μετρούν 41.000 
μέλη. Δύο από αυτά τα Σωματεία είναι παρόντα σε αυτό το Συνέδριο.

Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε πάνω σε οικογενειακά θέματα, κυρίωε την 
υγεία και τη διατροφή για παιδιά και νεαρά άτομα. Πολλοί είπαν ότι ο κό- 
σμοε αλλάζει-αυτό συνέβη και στη Δανία. Υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν 
θέλουν ή δεν έχουν χρόνο να εργαστούν αμισθί σε μια οργάνωση. Προ- 
σπαθούμέ να tous προσελκύσουμε να έρθουν μαζί μαε. Ίσωε κάποιοι από 
εσάε έχετε μια συνταγή ώστε να μαε βοηθήσετε να «πιάσουμε» νέουε αν- 
θρώπουε και να tous ενθαρρύνουμε να γίνουν μέλη! Τέλοε, εκ μέρουε των



γυναικών ms Aavias, όλων των συζύγων pas και όλων των μελών pas στη 
Δανία, ευχόμαστε καλή υγεία και ευτυχισμένο μέλλον otis οικογένειέβ oas

Αντωνία Μιχελάχη., Πρόεδρος τον Γυναικείου Σωματείου 
στο Κολυμπάρι της Κρήτης, στην Ελλάδα

Προτείνουμε να ζητάμε από έναν κοινωνικό λειτουργό να επισκέπτεται 
και να εργάζεται σε απομακρυσμένα και παραμελημένα χωριά προκειμέ- 
νου να δίνει συμβουλέβ. Υπάρχει τόσο η επιθυμία όσο και η ανάγκη να δια
τηρηθεί το τοπικό χρώμα αλλά και αν παρακινηθούν οι νέοι να μένουν στα 
χωριά Tous. Πρέπει αν διατηρήσουμε as zuivravés παραδόσειβ pas που Ξε
κίνησαν από as προγιαγιάδεε pas, πέρασαν στα παιδιά tous, κλπ. Αν μπο
ρείτε να βοηθήσετε να βρεθούν τρόποι να παραμένουν στα χωριά pas, να 
κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε με όσο pas δίνει η γη και να δουλεύου
με στα κτήματα με χαρά και ικανοποίηση, τότε μπορούμε να ζήσουμε μια 
χαρούμενη ζωή με τη μάνα γη.

Ilse Karsa, Αντι-Πρόεδρος της Ενωσης Γυναικών 
στην Περιφέρεια Βαλμιέρα, στη ΑετονΙα

Η Περιφέρεια ms Βαλμιέρα έχει 57.000 KaroiKous. Οι μισοί είναι 
αγρότεε. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 16 αγροτικέε οργανώσει γυναικών. 
Όλε8 διαφέρουν μεταΞύ tous, ωστόσο, τα προβλήματα και τα συμφέροντα 
είναι κοινά.

Πέρυσι η Ένωσή pas γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών Υπαί
θρου με συνέδριο πάνω στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συμμετείχαν 400 γυ- 
ναίκεβ. Είχαμε ομιλητέε από την κεντρική Κυβέρνηση και από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ms Αετονίαε. Το βασικό αντικείμενο ήταν nuis να οργανώ
σουμε την ενημέρωση ώστε να διαχέεται σε όλη την ύπαιθρο και nuis θα 
κάνουμε ns βιβλιοθήκεβ και κέντρα Πληροφόρησηε.

Διαθέτουμε οργανωμένα προγράμματα μαθημάτων για το nuis Ξεκινά 
μια επιχείρηση, μικρο-πιστώσειε για γυναίκεβ, ψυχολογία, unai0pios του- 
piopôs, καλλιέργεια και χρήση βοτάνων, Η/Υ, επεΞεργασιών, σχεδίων, nuis 
να είναι κανείβ ευτυχισμένο8 μέσα στην οικογένεια, προγράμματα ηγεσίαβ.

θέλουμε να μάθουμε τι θα γίνει στην ύπαιθρο στα επόμενα χρόνια, κυ- 
piuis αν γίνουμε μέλη ms Eupuinaums Ένωσηε. Σχεδιάζουμε να αναπτύ- 
Ξουμε διεθνείε ουμβάσείΒ. Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία στα 
Αγγλικά-τα μαθαίνουμε αλλά τα θεωρούμε δύσκολα. Έχουμε koivôs δρα- 
στηριότητεβ με το Σουηδικό-Φιλανδικό Κέντρο Γυναικών Marta, στη Ρίγα.

Mira Miskulin, Κροατία

Στην προηγούμενη συνάντησή μα$ ανέφερα ότι οι προσπάθειεβ να βοη
θήσουμε tous ηρόσφυγεβ και ns γυναίκεβ που δεν έχουν τη θέση που tous



ανήκει, στη χώρα pas, να επιβιώσουν μέσα από us δυσκολίες του πολέμου, 
θα aas διηγηθώ το τέλοβ ms loiopias και δεν είναι ευχάριστο. Kavévas ηό- 
λεμο8 δε μπορεί, τελικά, να έχει ευτυχισμένο τέλοβ.

Εφόσον οι δυνάμεις του ΟΗΕ έφυγαν από την υπό κατοχή περιοχή, οι 
πρόσφυγες, σταδιακά επέοτρεψαν, παρόλο που διαδικασία ήταν πολύ αρ
γή. Μόνο ένα τρίτο των προσφύγων και των (κυρίων ανθρώπων ms υπαί
θρου) βρήκαν το κουράγιο και την ενέργεια να αντιμετωπίσουν την πραγ
ματικότητα κατά την επιστροφή tous στον αρχικό tous τόπο κατοίκισε. 
Φορτωμένοι με άλυτα τραύματα, πόνο, έλλειψη εμπιστοσύνηβ και ένταση, 
έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα κατεστραμμένα σπίτια, χωριά, πόλεις, τό- 
nous epyaoias, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, γήπεδα, και κήπουε γε- 
pärous νάρκες.

Πολλές οικογένειες είναι ελλιπείς - μέλη που αγνοούνται, σκοτώθηκαν, 
μετανάστευσην, απεβίωσαν ή που δεν γνωρίζουμε τι απέγιναν. Όταν, τελικά, 
η οικογένεια συμπληρώνεται μετά από πολύ καιρό αποχωρισμού, τα μέλη 
ms οικογένειαβ δεν αναγνωρίζουν τον ένα από τον άλλο, είναι Εένοι, από
μακροι, υποφέρουν από διαταραχές, μ εταίρα υματικό άγχοβ, αλκοολισμό και 
ναρκωτικά. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, κυρίως οι γυναίκες, είναι μόνεβ, άρ- 
ρωστεε και κανείβ δεν as φροντίζει. Entons, συχνά, καταστρέφονται κοινω
νικά δίκτυα, ενώ οι συγγενείς και οι γείτονες δεν υπάρχουν πια. Το Κέντρο 
για ms Ειρήνη, η MH-Βία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, évas Μ KO στο Osijeck 
(μια πόλη ms Αν. Σλαβονίας στην Κροατία)κάνει συνεχείς και διαρκείς προ
σπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσηβ. ΔιεΕάγουν προγράμματα εκ
παίδευσή για την οικοδόμηση ins ειρήνηε, για την καλλιέργεια ins μη-ßias, 
για την συνεργασία και για τη δημιουργικά επίλυση συγκρούσεων, με σκο
πό τη μεταμόρφωση ms αρνητικής ενέργειας του θυμού, του μίσους και ms 
καταστροφής σε μια θετική δέσμευση. Μερικό από τα μαθήματα που πή
ραμε από αυτήν την τραγική εμπειρία πρέπει να τα μοιραστούμε. Σήμερα, 
διαφορετικές μορφές ßias και καταστροφής παίρνουν τη θέση tous στον κό
σμο. Πρέπει να υψώσουμε ns φωνές μας ενάντια σε αυτά τα καταστροφι
κά γεγονότα που προκαλεί είτε το ανθρώπινο χέρι είτε ο ανθρώπινοβ vous.
Ο πόλεμο8 φέρνει μαζικό πόνο, απώλεια και θυμό. Τη ζημιά μπορεί πιο 
επιτυχώς να ελέγΕουν και να μειώσουν οργανωμένοι και ειδικευμένοι άν
θρωποι ( εθελοντές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο) που έχουν εκ
παιδευτεί για το neos αν αντιμετωπίζουν τα τραύματα των ανθρώπων. Κυρίως 
οι γυναίκε8, λόγω ms cpùons tous, καλούνται να γίνουν νοσοκόμες, να θε
ραπεύσουν να σώσουν. Έχουν συμπόνια, καλόκαρδη κατανόηση και δημι
ουργική προθυμία να βοηθήσουν οποιονδήηοτε πάνω στη γη. Η βοήθεια εί
ναι πολύτιμη και συχνά αποτελεί το μόνο φάρμακο ενάντια σε αυτά το δει
νά. Έτσι, ότι και να γίνει, μην παραιτήστε! Εμείς, στην Κροατία έχουμε 
εμπειρία a ums ms ευλογίας ms γυναικείας ψυχής. Τη θυμόμαστε και εί
μαστε ευγνώμονες.



Marla Clorchlca, Εθνική Ενωση 
Γυναικών-Πανεπιστημιακών, Ρουμανία

Η Ένωση αυτή υηήρΕε μεταΕύ του 1925 και του 1946 αλλά διαλύθη
κε από τον Κομμουνισμό. Επανέκαμψε το 1990 και το 1996 έγινε μέλοε 
ms Π.Ο.Γ.Υ. Έχουμε 14 παραρτήματα σε εθνικό επίπεδο στη Ρουμανία-12 
σε πόλειε και 2 σε χωριό, στο Dragoslarsk και στο Rucar.

Δουλεύουμε με γυναίκεε και παιδιά στα χωριά. Οργανώνουμε συνέδρια και 
μαθήματα για γυναίκεε, καθώε και θερινά μαθήματα για τα παιδιά προκειμένου 
να μάθουν Αγγλικά και να μυηθούν στην υγιεινή, τη φιλία, τη ζωγραφική κτλ

Plrkko Ruuakanen-Parrukosh, Marttalilto, Φινλανδία

θα ήθελα να σαε πω μερικά λόγια για την εΕέλιΕη τηε συνεργασίαε μαε με 
γυναίκεε τηε Αφρικήε. To Marttaliito ασχολήθηκε με την ανάπτυΕη τηε συνερ- 
γασίαε από τη δεκαετία του 1980 και τώρα εργαζόμαστε στο Burkina Faso, μια 
πανέμορφη χώρα μεταΕύ τηε ερήμου τηε Σαχάραε και τηε Ακτήε του Ελεφα
ντοστού, ωστόσο, την τρίτη πιο φτωχή χώρα στον κόσμο.

Συνεργαζόμαστε με την τοπική γυναικείο Μ KO την Paq La Tri ( που ση
μαίνει: «Η Γυναίκα είναι ο στυλοβάτηε τηε οικογένειαε). Ο στόχοε είναι να 
βελτιωθούν οι συνθήκεε διαβίωοηε των γυναικών στιε αγροτικέε περιοχέε, να 
βελτιωθεί η οικονομική tous κατάσταση και να βοηθηθούν οι γυναίκεε ώστε 
να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψηε αποφάσεων στιε κοινωνίεε tous. Η 
Paq La Trip έχει επιλέΕει 14 τοπικούε συμβούλουε για να κάνουν Επεκτατι
κή εργασία Οικιακήε Οικονομίαε, ανθρώπουε γνωστούε, που χαίρουν τηε εκτί- 
μησηε των χωρικών και που έχουν συνείδηση των συνθηκών διαβίώσηε.

Κάθε Σύμβουλοε εργάζεται σε 7 χωριά. Τουε παρέχονται λίγα πράγματα 
για την εργασία tous -π.χ. βιβλία, κατσαρόλεε, τηγάνια. Γίνονται μαθήματα δια- 
τροφήε, υγιεινήε, φροντίδαε του περίβάλλοντοε, οικιακήε οικονομίαε και συ- 
ντήρησηε τροφίμων με τη χρήση ηλιοΕηραντήρων. Οι σύμβουλοι λαμβάνουν 
τη στήριΕη του Συνδέσμου Γυναικών. Δεν είναι μόνεε τουε- πάντα υπάρχει κά- 
ποιοε να tous βοηθήσει με διάφορουε τρόπουε.

Όταν ιδρύθηκε το Marttalito, η ιδρύτρια του Lucina Hagman είπε: ο καλύτε- 
ροε τρόποε να βοηθήσουμε τιε οικογένειεε είναι να διδάΕουμε τιε δεΕιότητεε και 
τιε γνώσειε που είναι απαραίτητεε στα οικιακά. Αυτό συνεχίζει να εκφράζει την 
πραγματικότητα στην Ευρώπη, αλλά και πολύ αληθινό στην αναπτυΕιακή δράση.

Margaret Qadzow, Εθνική Ομοσπονδία 
Γυναικείων Σωματείων, Αγγλία

To NFWI συνεχίζει να εργάζεται για την επιβίωση ms αγροτικήε ζωήε 
και να στηρίζει τη Βρετανική γεωργία κυρίωε μετά από καταστροφικά απο
τελέσματα τηε νόσου «Πόδι και στόμα» το 2001.



Πολλοί άνθρωποι που έμεναν σε χωριά, αλλά και κτηματίεε, χρειάζο
νταν στήριΕη εφόσον τα εισοδήματα ήταν ανύπαρκτα. Σε μερικέε περιοχέε 
μοιράζονταν πακέτα τροφίμων από την Επιτροπή Kpions, πολλέε Ομο- 
σπονδίεε ενώθηκαν με αυτήν την επιτροπή και έκανα συλλογή τροφίμων, 
ή τα πακετάριζαν σε κιβώτια προκειμένου να αποσταλούν σε πιο απομα- 
κρυσμένεε περιοχέε.

To NFWI προσπαθεί να διατηρηθούν τα μαγαζάκια στα χωριά καθώε και 
τα Ταχυδρομεία, που αποτελούν το κέντρο τηε ζωήε στο χωριό. Επίσηε, κά
ναμε μια απογραφή, για το πόσεε ώρεε εθελοντικήε εργασίαε προσφέρο- 
νται σε κοινότητεε από μέλη WI. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα 
που αφορούν εθελοντέε είναι το ‘pathway8" και ζητώ από την Betty Lloyd, 
από την Ουαλία , να μαε πει μερικά λόγια πάνω σ’αυτό.

Betty Lloyd, Εθνική Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων,
Ουαλία

Το 3-ετέε πρόγραμμα Ξεκίνησε το 1998 ωε αποτέλεσμα μιαε απόφα- 
σηε που στήριΕε την agenda 21.0 στόχοε ήταν η βελτίωση τηε ποιάτηταε 
ζωήε σε τοπικέε κοινότητεε, η εστίαση των προσπαθειών των μελών WI 
στην προστασία του περιβάλλοντοε, συμβάλλοντοε, έτσι στην αειφόρο ανά- 
πτυΕη, καταγράφηκαν οκτακόσια σχέδια. Συχνά, μικρά σχέδια εΕελίχθηκαν 
γρήγορα σε μεγαλύτερα. Αυτό ενθάρρυνε το WI να εργαστεί και με άλλεε 
ομάδεε, π.χ. τουε νεαρούε καλλιεργητέε.

Είχαμε την τύχη να έχουμε μια αρχική χρηματοδότηση. Οι χρηματοδό- 
τεε ήταν τόσο υπερήφανοι για τα σχέδια που εκπονήθηκαν που ηροσφέρ- 
θ τι καν να χρηματοδοτήσουν ένα βιβλίο "Pathway8 To The Future" (μονο
πάτια για το μέλλον), υπογραμμίζονταε 18 τοπικά σχέδια, και να το χρησι
μοποιήσουν ωε παράδειγμα καλών πρακτικών. Παρόλο που επισήμωε, το 
Σχέδιο ολοκληρώθηκε, τα μέλη συνεχίζουν με τουε ίδιουε στόχουε, εφό
σον έγινε πλέον κομμάτι τηε ζωήε τουε.

Urve Kaaslk, Πρόεδρος της Ενωσης Γυναικών Υπαίθρου 
Tartu, Εσθονία (ομιλήτρια: Plia Kaaslk)

θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου για να ακούσετε τον ήχο τηε. Δεν 
μιλώ αγγλικά. Η Ένωση Γυναικών Υπαίθρου Tartu ιδρύθηκε το 1928 και 
επανιδρύθηκε το 1993 εφόσον μεταΕύ 1973 και 1991 δεν μαε επι- 
τρέηόνταν να έχουμε γυναικείεε ομάδεε δράσηε. Η ρήση που ακολουθή
σαμε εκφράστηκε από την πρώτη μαε Πρόεδρο το 1938: «στην καρδιά και 
ψυχή όλων των σοβαρών γυναικών υπαίθρου και των μητέρων είναι η αγά
πη για την οικογένεια, το σπίτι, και την πατρική γη. Αυτή είναι η θαυμα
τουργή δύναμη που στηρίζει και θρέφει το κίνημα των γυναικών υπαίθρου 
και που δίνει την αΕίο στη βαθιά ικανοποίηση που αισθάνονται».



Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ms Αγρόπσοαε. Κάθε χρό
νο συγκεντρώνονται γυναίκεε σε καλοκαιρινή κατασκήνωση όπου τραγουδούν, 

μαθαίνουν και μπορούν να επικοινωνήσουν μεταΕύ tous.
Πριν από λίγο καιρό, φέτοε. Ιδρύθηκε η Σχολή Γυναικών Υπαίθρου 

Tartu. Εκεί μπορούμε να μάθουμε Φιλανδικά, Αγγλικά, υφαντά , πατσγου- 
όρκ, πλέΕιμο, ζωγραφική σε γυαλί και μετάΕι και ιατρική φροντίδα. Έχου
με επαφή με πολλέε χώρεε. Η τελευταία επίσκεψη ήταν ένα ταΕίδι στη 
Σουηδία. Το Απρίλιο φιλοΕενήσαμε μια ομάδα γυναικών υπαίθρου από τη 
Φιλανδία που ήταν καλεσμένα; στο συνέδριο pas. Μιλήσαμε για συνεργα
σία onions, είχαμε μακρόπνοη επαφή με ns γυναίκεε ms υπαίθρου του 

Telemark στη Νορβηγία.
Συνολικά, πάνω από 3000 γυναίκεε έλαβαν βοήθεια από το κέντρο.
Το Σχέδιο, όπωε κάθε σχέδιο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έχει τελει

ώσει, όμωε το Κέντρο Marta επιβιώνει ωε ανεΕάρτητη Λετονική οργάνωση την 
οποία στηρίζουμε κα πιστεύουμε, έχει έναν αυΕανόμενο αριθμό πελατών.

Elena Bashun, Ενωση Γυναικών της Ρωσίας

Είναι μέλ08 ms Π.Ο.Γ.Υ. από το 1996. Τα τελευταία πέντε χρόνια διε- 
Εήχθησαν διάφορεε δράσειε στο πλαίσιο του προγράμματοε «Γυναίκεε τηε 

Ρωσικήε Υπαίθρου».
Το 1998 οργανώθηκε ένα Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου Πασών των Ρω- 

σιών. Το 1999 οργανώσαμε σεμινάρια και μαθήματα μαζί με γυναικείεε 
οργανώσει των ΑνεΕαρτήτων Κρατών τη8 Κοινοπολιτείαε. Το 2000 οργα
νώσαμε το διαγωνισμό Πασών των Ρωοιών για τη «Δημιουργική εργασία 
στην αγροτική παραγωγή», όπωε το διαγωνισμό ms Παγκάομιαε Διάσκεψηε 
Κορυφήε των Γυναικών στη Γενεύη. Συμμετείχαμε τρεΐ8 φορέε και οι υπο- 
ψήφιεε pas κέρδισαν βραβείο δυο φορέε. Στιε apxés του 2000 η 
Ένωση Γυναικών τηε Ρωοίαε ανακεφαλαίωση τα αποτελέσματα του διαγω
νισμού pas: 85 γυναίκεε τηε υπαίθρου από 35 περιφέρειεε τηε Ρωοίαε 
ήταν οι νικήτριεε. Ήταν οι γυναίκεε ms υπαίθρου, αρχηγοί γεωργικών συ
νεταιρισμών και επιχειρήσεων οι οποίεε, παρόλεε τιε δυσκολίεε στη χώρα 
μαε, κατάφεραν να μπουν στο χώρο ms γεωργίαε, να φτιάΕουν τη ζωή των 
οικογενειών mus και των παιδιών τουε με τρόπο σταθερό και αΕιοπρεπή.

Το 2001, η πιο σημαντική δράση που αναλάβαμε έφερε το όνομα 
"Relay of Mother’s fame". Η βασική ιδέα ήταν να έλΕει την προσοχή τηε 
Kußepvnons, του κοινού και των MME στα προβλήματα του να είσαι πατέ- 
ραε ή μητέρα, θέλαμε να υπενθυμίσουμε στιε apxés ότι επιβιώνουμε μέ
σα σε δυσχερείε δομικέε αλλαγέε οι οποίεε οφείλονται κυρίωε σε οικογε- 
νειακέε προσπάθειεε και πρωτίστωε τι s προσπάθειεε των μητέρων που 
έχουν αναλάβει το φορτίο ms οικογένειαε, ms εργασίαε και τηε ανατρο- 
φή8 τηε νέαε γενιάε. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε το καθεστώε τηε μη- 
τέραε, να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα τηε, να ενισχύσουμε την εκπαι-



δευτική λειτουργία ms οικογένειαβ. Για το 2000 έχουμε δύο μεγάλεε δρά- 
σεΐ8. Δηλώνουμε ω$ προτεραιότητα το πρόβλημα ms φτώχειαε. Το 90% 
του πληθυσμού ms Poraias (περίπου 80 εκ άνθρωποι) ζουν κάτω από το 
όριο ms φτώχειαε. Μια από Tis βασικέβ pas δραστηριότητεε είναι η συλ
λογή υπογραφών για έκκληση στη Ρωσική Κυβέρνηση και διαμαρτυρία 
σχετικά με τη φτώχεια των πολιτών, θα συλλέγουμε υπογραφέβ μέχρι ms 
17 Οκτωβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Εκκαθάρισηβ ms Φτώχειαβ, όποτε 
θα Tis υποβάλλομε στην Κυβέρνηση.

Ξεκινήσαμε μια εκστρατεία για τη γυναικεία αλληλεγγύη με το σλόγκαν 
«Μπορώ». Με αυτή τη δραστηριότητα καλούμε τον κόσμο να συμβάλλει σε 
ανδραγαθήματα: να συλλέγει ενδύματα για τα παιδιά των αγροτικών περιο
χών που πηγαίνουν σχολείο. Να συλλέγει ζεστά ρούχα για αστέγουβ και 
πρόσφυγεβ. Να κάνει ο καθέναβ προσωπικά ότι μπορεί και να ψηφίζει 
εκείνουβ που μπορούν και που θα στηρίΕουν την εκστρατεία.

Marla Zagorska, Αγροτικά Σωματεία Γυναικών, Βουλγαρία

Τα RWC ιδρύθηκαν το 1924 και ήταν η πρώτη αγροτική οργάνωση απα
γορεύτηκε και κατασχέθηκαν τα περιουσιακά ms στοιχεία. Το 1993, 35 
κλαμπ αποκαταστάθηκαν. Μέχρι το 1995, υπήρχαν 250 κλαμπ.

Το βασικό θέμα και σχέδιο των RWC τα τελευταία τρία χρόνια είναι η ισό
τητα των δύο φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Ανακαλύψα
με ότι οι Βουλγαρικοί νόμοι και κανονισμοί είναι συγκριτικά καλοί. Οι γυναίκεε 
έχουν εηισήμωβ δικαιώματα στα χαρτιά. Ωστόσο, δεν υπάρχει μηχανισμόβ 
εφαρμογήε και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Μεγάλοε αριθμόε γυναικών στη 
Βουλγαρία, ανεΕαρτήτωε μόρφωσηε, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα tous. Ξε
κίνησε μια εΕάμηνη εκστρατεία με ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου, πολλά σε
μινάρια, ένα δελτίο «woman for dignity» (Γυναίκεβ για την ΑΕιοπρέπεια) και 
με άσκηση πίεσηε στην Κυβέρνηση.

Αλλο θέμα ήταν η παρακίνηση και η εκπαίδευση των γυναικών στην προετοι
μασία επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα ms γεωργίαε, των υπηρεσιών και του 
τουρισμού. Το μεγάλο ενδιαφέρον των αγροτικών οικογενειών ήταν ότι το σχέδιο 
δε μπορούσέ να δεχτεί όλεε Tis γυναίκεε που υπέβαλλαν αιτήσει. Βασιζόμαστε 
στο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του σχεδίου και στην επανάληψη του. Οι εκ- 
παιδευτέε πρέπει να εηιλεγούν προσεκτικά σε σχέση με την ομάδα των εκπαι- 
δευομένων, τα ενδιαφέροντα tous, tis συνθήκεε και Tis δυνατότητεε ms περιφέ- 
ρειαε tous. Οι γυναίκεβ ms υπαίθρου ms Βουλγαρίαε έχουν ένα μεγάλο πλεο- 
νέκτημα-ζουν σε μια καρποφόρα γη. Από τη φύση tous είναι εργασιομανεΨ και 
πολύ υπεύθυνεε. ΑΕίζει να έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν tis οικογένειεβ tous 
να επιβιώσουν. Enions, οι ηερισσότερεβ έχουν το πλεονέκτημα να έχουν ιδιό
κτητη γη. Πρέπει να tis βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα σύ
ντομα. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι η έλλειψη ενημέρωσηε σχετικά με tis συ- 
xvés αλλαγέε ms νομοθεσίαε, των κανονισμών, κτλ. Τα RWC έχουν τη δυνατότη-



τα να αλλάξουν τα πράγματα έτσι ώστε οι αγροτικέε περιοχέβ να μην τυγχάνουν 
παραμέλησηε και να λαμβάνουν κατανοητή και έγκαιρη ενημέρωση.

Betty Houghton, Αγγλία 

«είναι· χρήσιμες οι γιαγιάδες»;

Αν μπορούσαμε, θα κάναμε τον κόσμο θαυμάσιο, τη χώρα pas ευχαρι
στημένη και Tis οικογένειε8 pas εκπληκτικέβ. «δεν μπορούμε να τα κάνου
με όλα αλλά, μπορούμε να κάνουμε κάτι: έτσι σκέφτηκα να αρχίσω με την 
οικογένεια - είναι πιο μικρή, πιο κοντά και ενδεχομένου πιο εύκολη να 
επηρεαστεί από ότι η χώρα μου ή ο κόσμοβ pas. Άρχισα σιγά σιγά να σχε
διάζω οικογενειακέβ διακοηέβ στο Tobago το Φεβρουάριο του 2000. ήταν 
ο σύζυγο8 μου εγώ, τα τρία pas παιδιά, οι σύζυγοί tous και εννέα εγγόνια 
ηλικίαβ από εννέα sais δεκαεννέα.

Η Betty συνέχισε να περιγράφει το χρόνο που μοιράστηκε με την οικογέ
νεια ms έτσι μαζεμένη, όπου πάντα υπήρχε Kànoios από την οικογένεια να μοι
ραστεί τη χαρά και τη διασκέδαση μαζί ms. Γιατί aas τα λέω όλα αυτά; ρωτά.

Πω8 μπορεί μια οικογένεια που απολαμβάνει Tis διακοπέβ ms ενωμένη 
να επηρεάσει το μέλλον του κόσμου; Εέρω πω8 κάθε évas από tous δεκαε
πτά, κέρδισε την αίσθηση ότι ανήκει κάπου, ότι μπορεί να βασιστεί στον άλ
λο, ότι μπορεί να κάνει πράγματα μαζί με tous άλλουε αλλά και ότι μπορεί 
παράλληλα να αναμιχθεί με την κοινότητα του ξενοδοχείου και των νησιωτών.

Τώρα, δυο χρόνια αργότερα, ακόμη Tis θυμόμαστε όλοι. Ήταν πραγματικά 
μια αξέχαστη στιγμή για ôAous pas. Για τον κόσμο, έχω κάνει πολύ λίγα. Για τη 
χώρα, ίσωε κάτι περισσότερο. Για την κοινότητα μου έχω κάνει αρκετά. Για την 
οικογένεια μου έχω κάνει ότι μπορώ, παρόλο που, όπωε όλοι, συχνά έκανα λά
θη. Ελπίζω ότι στη ζωή tous, τα παιδιά και τα εγγόνια pas θα νιώθουν ότι, πα- 
ρόλεβ Tis διαφορέβ μεταξύ tous, ανήκουν ο évas στον άλλο και nais η μια 
εβδομάδα στο Tobago θα ηαραμείνει μια μαγική στιγμή συνεύρεσηβ. Δεν μπό
ρεσα να τα κάνω όλα, αλλά έκανα κάτι.

Tools όταν φτάσω στο τέλθ8 ms zoms μου να αναπολήσω εκείνη την 
εβδομάδα, θα ακούσω τα λόγια ms Καλυψούβ: «Ήρθε η αυγή και θέλω 
να πάω σπίτι».

Πού είναι το σπίτι; με την οικογένεια; στη χώρα μου; Στον κόσμο; ή μή- 
πω$ με τον Παντοδύναμο θεό;

lse Andra, Γερμανία 
Σχέδιο για αυτό-εζέταση μαστού

Το Landfrauenverband Hessen e.V. οργανώνει συναντήσει σε όλο το 
Hessen, για να διδάξει στα μέλη του να εξετάζουν tous μαστούβ tous. Το 
σχέδιο πρότεινε και στήριξε το Υπουργείο Κοινωνικήβ Πρόνοιαβ στο 
Hessen, ms Γερμανίαβ.



0 καρκίνοε του μαστού είναι η πιο συχνή ασθένεια με όγκο για τιε γυ
ναίκεε τηε Γερμανίαε. Αν ο όγκοε ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανό- 
τητεε θεραπείαε είναι μεγαλϋτερεε.

Η αυτό-εΕέταση οδηγεί στον εντοπισμό του όγκου πιο γρήγορα. Είναι λοι
πόν, σημαντικό για τιε γυναίκεε να αποκτήσουν την ικανότητα να εΕετάζουν 
raus μαστούε tous μόνεε τουε. Το σχέδιο είναι βασική στρατηγική υγείαε 
για γυναίκεε. Tous δίνει σημαντική προσωπική ικανότητα.

Το Landfrauenverband Hessen είναι η μεγαλύτερη γυναικεία οργάνωση 
στο Hessen που μετρά περισσότερα από 50.000 μέλη. Το σχέδιο είχε τε
ράστια απήχηση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με μικρή οικονομική 
ενίσχυση. Είναι εΕαιρετικό στον τομέα τηε πρόληψηε. Τα μαθήματα Εεκίνη- 
σαν τον Σεπτέμβριο 2001. ένα s γιατρόε-εκπαιδευόμενοε στο πλαίσιο του 
σχεδίου διδάσκει σε μια ομάδα 25 γυναικών, το μέγιστο, να εΕετάζουν tous 
μαστούε τουε πάνω σε ένα μοντέλο σιλικόνη. Από τότε, 1.000 γυναίκεε 
έχουν συμμετάσχει και άλλεε 10.000 θα συμμετάσχουν πολύ σύντομα.

Karolina Sfcepnlak, Αγροτικοί Κύκλοι Γυναικών, Πολωνία.
«Η σημασία των KQW (Αγροτικών Κύκλων Γυναικών) 
στη διαδικασία της ενίσχυσης των Πολιτισμικών και 

Πολιτιστικών αλλαγών της Υπαίθρου»)

Οι Αγροτικοί κύκλοι Γυναικών είναι μια εθελοντική, αυτοδιοικούμενη και 
ανεΕάρτητη κοινωνική επαγγελματική οργάνωση γυναικών-υπαίθρου. Το γενι
κό πλαίσιο των δραστηριοτήτων των KGW είναι ευρύ και ποικίλο. Κυριαρχείται 
από ns ανάγκεβ των γυναικών υπαίθρου και των οικογενειών tous ενώ ριζώ
νουν στιε συνθήκεε ζωήε τηε ύπαιθρο. Εστιάζει 5 σημεία:

* Παροχή στήριΕηε τηε αγροτικήε οικογένειαε στην ανατροφή, εκπαίδευ
ση και ενίσχυση τηε μεγαλύτερηε δυνατήε συμμετοχήε των παιδιών τηε υπαί
θρου σε διάφορεε μορφέε ταΕιδιών για διακοπέε. Μερικοί κύκλοι Γυναικών- 
Υπαίθρου αναλαμβάνουν δράσειε που στοχεύουν στη βελτίωση τηε κατάστα- 
ons των «ανέσεων» στα σχολεία των αγροτικών περιοχών.

* Παροχή κοινωνική8 ασφάλισηε και ιατρικήε φροντίδαε στιε αγροτικέε 
οικογένειεε με την ανάπτυΕη ms συνείδησηε τηε ιατρικήε φροντίδαε, βελ
τίωση τηε κατάστασπε των αγροκτημάτων και τηε γενικήε προσαρμοστικότη- 
ταε ms αγροτικήε κοινότηταε, καθώε και παροχή ms anapaimms βοήθειαε 
και στήριΕηε σε γηραιότερουε και σε αναπήρουε.

* Παρακίνηση των γυναικών σε διάφορεε μορφέε επιχειρηματική8 δρά
στη ριότηταε, επεΕεργασίαΒ νέων μεθόδων πρόληψηε ms ανεργίαε, αναζή
τηση εναλλακτικών πηγών εισοδήματοε και συντήρηση τηε ποικιλομορφίαε 
ms αγροτικήε avämuEns.

* Μέθοδοι συντήρησηε του νοικοκυριού και των κλάδων τηε αγροτικήε 
παραγωγήε όπου κυριαρχούν οι γυναίκεε.



* ΑύΕηση του τρέχοντα βαθμού συμμετοχήε των αγροτών σε και την παράδοση.
Στο σύνολο, οι Κύκλοι Γυναικών Υπαίθρου επικεντρώνουν τη δράση tous 

στη βελτίωση ms επαγγελματικήβ ouvsiônons και στην αύΕηση του τρέχο- 
VTOS επιπέδου εισοδήματοΒ των αγροτικών οικογενειών.

MolUe Cawley, Ιρλανδικός Σύλλογος Γυναικών 
της Υπαίθρου, Ιρλανδία

Η Ομοσπονδία του Meath συγκέντρωσε χρήματα για ένα Μαμμογράφο 
προκειμένου να ανιχνεύεται ο καρκίνοε του μαστού σε πρώιμο στάδιο. Λό
γω έλλειφηΒ προσωπικού στα Ιρλανδικά νοσοκομεία, η μονάδα δε χρησι
μοποιείται το Meath είναι έτοιμο να στείλει το μηχάνημα αυτό σε οποιαδή
ποτε χώρα του τρίτου κόσμου που να διαθέτει ακτινογράφο για να το χει
ριστεί. Onoios ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με την Ko Kitty Harlin στο 
Kilmessan House, Navan, Co.Meath, Ιρλανδία. (Η Ka Harlin είναι παλαιό- 
τερη πρόεδροε του Συλλόγου καθώ8 και ms COFACE uns Ε.Ε.)

Marian Veratappen, Δίκτυο Καθολικών Οργανώσεων 
Γυναικών Υπαίθρου, Ολλανδία

Αυτή η οργάνωση, Zij Actief, εκπροσωπεί τόσο tous καταναλωτέ5 όσο 
και tous παραγωγού8. 'Evas από tous otoxous Tns είναι η ενημέρωση των 
μελών σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Οι καλέε και υγιεινέβ 
τροφέ8 είναι θέμα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία ans γυναίκεβ και mis 
οικογένειέβ Tous. Πολλέε οικογένειεε αγροτών υπέφεραν το 2001 από τη 
νόσο των Αγελάδων από προβλήματα BSE και από πυρετό. Enians, οι οι- 
κονομικέε και συναισθηματικέε συνέπειεβ mous αγρότεε καθώβ και η κρί
ση, έκανε tous πελάτεε ανήσυχουε και επικριτικούε σχετικά με την παρα
σκευή τροφίμων και Tis νέε$ εΕελίΕειε, όπω8 είναι η βιοτεχνολογία.

Στη γεωργία, η γενετική τεχνολογία υιοθετήθηκε σε μεγάλη κλίμακα. 
Σύμφωνα με μία έρευνα του ΟΗΕ, 15-200 διαφορετικέε γενετικά μεταλ- 
λαγμένεε σοδειεβ βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Στην Ολλανδία οργανώθηκε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση, σε μια προσπά
θεια να ενημερωθούν οι καταναλωτέε. Οι ειδικοί αλλά και άνθρωποι που δεν ήΕε- 
ραν πολλά πάνω mo θέμα, συζήτησαν τα υπέρ και τα κατά ms βιοτεχνολογίαε, 
δίνονταε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των τροφίμων, την οικολογία και το πε
ριβάλλον. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, με την καλύτερη πληροφόρηση, ο κόσμοε θε
ωρεί πιο αποδεκτή τη χρήση ms βιοτεχνολογίαβ στην παρασκευή τροφών.

Η αειοφόροΒ παρασκευή και κατανάλωση είναι ένα καυτό θέμα στην 
Παγκόσμια Διάσκεψη Kopucpàs για την Αειφόρο ΑνάπτυΕη mo Γιοχάνα- 
σμπουργκ που θα διεΕαχθεί κάποιο στιγμή φέτο8. To Zij Actief συμμετεί
χε ενεργά στην προετοιμασία των γυναικείων οργανώσεων ms Ολλανδίαβ 
για την Παγκόσμια Διάσκεψη Kopuqms, öivovras ιδιαίτερη προσοχή στη



βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και στη χρήση των γενετικά μεταλλαγμένων 
οργανισμών. Οι καταναλωτέε πρέπει να μπορούν να επιλέΕουν, γι’αυτό, η 
σήμανση είναι πολύ σημαντική. Με αυτόν τον τρόπο ο κόσμοε μπορεί να 
προβεί σε σκεπτόμενη επιλογή όσον αφορά στην αγορά ενόε προϊόντοε.

Συμπερασματικό, θέλουμε η τροφή μαε να είναι ασφαλήε αλλά δε μπο
ρούμε να σταματήσουμε την έρευνα και την ανάητυΕη τηε βιοτεχνολογίαε. 
Η αειφόροε παραγωγή τροφίμων είναι, και θα είναι πάντα, ένα θέμα ιδι
αίτερου ενδιαφέροντοε για τιε γυναίκεε.

Use Andra (εκ μέρους της Evelyn Moscherosh, 
Προέδρου), Deutscher Landfrauenverband Ε.ν., Γερμανία 

Γερμανίδες της Υπαιθρον και Διαδίκτυο

Οι Γερμανίδεε γυναίκεε ms υπαίθρου είναι παραγωγοί, επιχειρπματίεε 
και πρέσβειρεε των περιφερειών τουε. Συχνό, είναι και οι διαμεσολαβη- 
τέε στη ζωή του χωριού. Οι νέοι τρόποι επικοινωνίαε όχι μόνο αλλάζουν την 
καθημερινή ζωή τηε γυναίκαε αυτήε αλλά και τηε προσφέρουν επιχειρη- 
ματικέε ευκαιρίεε. Ο Σύλλογοε Γερμανίδων τηε Υπαίθρου θέλει να στραφεί 
προε αυτήν την εΕέλιΕη και να βοηθήσει τιε γυναίκεε να αποκτήσουν τον 
τρόπο τουε με το Διαδίκτυο. Για να γίνει αυτό, τον Ιανουάριο Εεκίνησε ένα 
τριετέε πιλοτικό πρόγραμμα. Χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουρ
γείο για την οικογένεια, την Τρίτη Ηλικία, τιε Γυναίκεε και τη Νεολαία, κα- 
θώε και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Σχέδιο ονομάζεται «Νέα Μέσα για τιε Γυναίκεε τηε Υπαίθρου-ΙΤ (Τεχνο
λογία Internet των γυναικών τηε υπαίθρου»). Το όνομα προκαλεί εφόσον προ
τείνει κάτι που είθισται να είναι μάλλον αντιφατικό. Ωστόσο, οι παραδοσιακέε δο- 
μέε του χωριού αποτελούν αΕιόηιστη πηγή προόδου και καινοτομίαε και οι γυ
ναίκεε τηε υπαίθρου θέλουν να το αποδείΕουν αυτό μέσα από το πρόγραμμα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε 44 γυναίκεε που μάθαιναν να 
εκπαιδεύουν άλλεε πώε να κατασκευάσουν μια δική τουε σελίδα στο Διαδί
κτυο και να τη σχεδιάσουν έτσι ώστε να είναι ελκυστική και φιλική ωε προε 
τον χρήστη. Αργότερα, θα βοηθήσουν άλλεε γυναίκεε να εμπορευθούν τα 
προϊόντα τουε και τιε υπηρεσίεε τουε μέσω του Διαδικτύου. Η ιστοσελίδα τηε 
Υπαίθρου θα ενώσει τιε γυναίκεε που ζουν σε αυτή με τουε καταναλωτέε και 
με κάθε ενδιαφερόμενο μέροε. θα χρησιμεύει ωε πηγή πληροφόρησηε, 
αγορά και φόρουμ. Οι επισκέπτεε τηε ιστοσελίδαε θα μπορούν εύκολα να 
ανακαλύψουν τι προσφέρουν οι γυναίκεε τηε επαρχίαε.

Χρυσούλα Μπουλάχη, Καστέλι, Κέντρο Ελληυίδων 
της Υπαίθρου, Ελλάδα

Ο Σύλλογοε Γυναικών στο Καστέλι ιδρύθηκε το 1940 και μετρά 300 μέ
λη. Ιδρυτήε ήταν ο Αρχιεπίσκοποε Ειρηνοίοε και είχε ωε στόχο του να δώσει



oris yuvaiKEs την ευκαιρία να λαμβάνουν μόρφωση και να εργάζονται μαζί 
για το καλό των οικογενειών tous, των φίλων tous, άλλων συλλόγων και ms 
KOivôTmas. Επεδίωκε Kupiios να συντηρήσει την κουλτούρα, την παράδοση 
και τη ΟρθοδοΕία. Επιπλέον ο Ιύλλογοε ενθαρρύνει τη συνεχόμενη κατάρτι
ση, ψυχαγωγεί και βοηθά ôoous βρίσκονται σε ανάγκη. Τα καταφέρνει με τη 
βοήθεια ειδικών που συμμετέχουν σε marnés, εθνικέε και διεθνείε γιορτέε.

Ο σύλλογοε θέλει να παρακινήσει tis γυναίκεε ms υπαίθρου που είναι 
άνεργεε και αναγκάζονται να φύγουν από τα χωριά tous. Χρειάζονται συ
νεχή κατάρτιση με σεμινάρια ή βραχυπρόθεσμα μαθήματα προκειμένου 
να ενημερώνονται και να δημιουργηθούν προϋποθέσει napapovris tous 
στα χωριά.

Δήμητρα Χρηστάχη, Κρητικός οργανισμός Χειροτεχνίας,
Ελλάδα

Η Ομιλήτρια ανέφερε ότι διδάσκει και ότι φτιάχνει παραδοσιακέβ Κρη- 
τικέβ ενδυμασίεβ από το 1986.

Πρόκειται για μια δύσκολη τέχνη που έχει αρχίσει να εκλείπει. Οι πα
λιοί χειροτέχνεβ έχουν αποβιώσει και πολύ λίγοι συνεχίζουν την παράδο
ση. Το όνειρό ms είναι να Εεκινήσει ένα εργαστήριο προκειμένου νέοι άν
θρωποι να μάθουν σωστά την τέχνη αυτή και να γίνουν αρκετά καλοί ώστε 
να συστήσουν tis GiKÈs tous μικρέε επιχειρήσει. Αυτό θα tous ενθαρρύ
νει να ανακαλύψουν την πλούσια ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά τα 
ενδύματα. Αυτή η παραδοσιακή δεΕιότητα απαιτεί τουλάχιστον 200 ώρε$ 
διδασκαλίοΒ και πρακτικήε. Αν μπορούσε να αποτελέσει τμήμα ενό$ Προ- 
γράμματοΒ ms Ε.Ε., ίσω$ λύνονταν τα προβλήματα που αφορούν στην απώ
λεια των παραδόσεων και στην καταπολέμηση ms ανεργίοΒ.

Jackie Gregory, Ομοσπονδία Worcestershire, NFWI, 
Αγγλία, "Jumpers Galore"

To σχέδιο Εεκίνησε to 1997 όταν η ομιλήτρια είδε μια συνεπιβάτισσα 
tits στην πτήση npos τη Γκάμπια να πλέκει με μια κυκλική βελόνα. Επρό- 
κειτο για ένα μοτίβο Oxfam και το φαρμάκι που θα πλεκόταν προοριζόταν 
για ένα παιδί pios φτωχήβ περιοχήδ στο Δελχί.

'Exovras δει ένα νεογέννητο μωρό σε μια κλινική του Σίμπανο στη Γκάμπια 
να φορά μόνο ένα κουρέλι από το μπροστινό τμήμα ενό$ παλιού πουκαμίσου, 
παρακινήθηκε να μιλήσει για το γεγονόβ αυτό στην ετήσια συνάντηση. Μετά από 
αρκετά δελτία τύπου και άρθρα σε εφημερίδεβ και περιοδικά, το 1988 συ
γκέντρωσε 50 φαρμάκια· και τα πήγε στη Γκάμπια. Το 1999, έστειλε με φορ
τωτική μέσω θαλάσσηε 600 φαρμάκια. Αυτό πλέον σήμαινε δελτία αποστολήβ, 
παραλαβήβ, (papous και τέλη και το kôcftos ανήλθε ans 135 Alpes Αγγλίαβ. Το 
ποσό αυτό καλύφθηκε από animés κομπόστεε ms - τι μεγάλο μάθημα!



Μέσω ins Π.Ο.Γ.Υ. ήρθε σε επαφή με την Mariatu Kassim Loum ins 
ομάδαε WISDOM. Ζήτησε βοήθεια για πρώτεε ύλεε για να παραμείνουν και 
να τουε παρέχεται συνεχήε εκπαίδευση για την κατασκευή ειδών χειρτε- 
χνίαε για να οργανώσουν ένα κέντρο χειροτεχνίαε. Το Δεκέμβριο του ίδιου 
έτουε τηε έστειλαν 250£.

Μέχρι το 2000, είχαν συγκεντρωθεί και άλλεε πλέκτριεε και απεστάλη- 
οαν 1.500 φαρμάκια. Έγινε μια αίτηση για σύνδεση με την Ομοσπονδία 
Worce8tershire και το 2001 άνοιΕαν νέα γραφεία και βραβευτήκαμε ενώ 
το γεγονόε μεταδόθηκε από την τηλεόραση τηε Γκάμπια.

Στιε 28 Νοεμβρίου, έγινε έκκληση για κουτιά υποδημάτων και το Μάιο 
2002 συγκεντρώθηκε μια συλλογή από κουτιά υποδημάτων και 1475 φαρ
μάκια και άλλα αντικείμενα, συνολικού βάρουε 600kg, τα οποία απεστά- 
λησαν. Τον Ιούνιο ή Ιούλιο 2002 η Mariatu θα επισκεφθεί την Ομοσπον
δία Worce8ter.

Κούλα Μαλτέζου, Αίγινα, Κέντρο Ελληνίδων Γυναικών 
της Υπαίθρου, Ελλάδα

Η Αίγινα είναι ένα μικρό νησί 17 μιλιά από τον Πειραιά. Οι δράστηριό- 
τητεε του Κέντρου καλύπτουν όλο το φάσμα που περιλαμβάνει συναντή- 
σειε, σεμινάρια, εργαστήρια σχετικά με την κατασκευή εικόνων, κεντημά
των και πλεκτών.

Ένα γκρουπ που ειδικεύεται στουε Ελληνικούε Παραδοσιακούε Χορούε 
εκλήθη να εμφανιστεί σε πολλέε πόλειε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
ΕΕωτερικό.

Η Ελλάδα είναι παγκοσμίωε γνωστή για τουε αρχαιολογικοϋε τηε χώ- 
ρουε. Πολλοί αρχαιολόγοι από άλλεε χώρεε, κυρίωε από τη Γερμανία, 
έχουν έρθει να εργαστούν σε επίσημεε ανασκαφέε και μελέτεε.

Ζητήθηκε από τουε μετέχοντεε του Συνεδρίου να υποστηρίζουν την έκ
κλησή τουε για την επιστροφή των ελγίνειων μαρμάρων.

Lone Chadovarapu, Aktive Kvlnder I Danmark, Δανία

Ενσωμάτωση και Μετανάστευση (η παρέμβαση παρελήφθη μέσω 
fax).

Από τα τέλη τηε δεκαετίαε του ’60 η Ευρώπη ζεί ένα μεγάλο κύμα με- 
τανάστευσηε που κανείε δεν περίμενε ότι θα λάμβανε τέτοιεε διαστάσειε. 
Ξεκίνησε επειδή η Ευρώπη χρειαζόταν περισσότερο εργατικό δυναμικό και 
τώρα υπάρχει μεγάλοε αριθμόε πολιτικών προσφύγων.

Οι Μουσουλμάνοι είναι η μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα μεταναστών



στην Ε.Ε. έχουν χάσει ns pizes tous και αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα 
αναγνώριση8.

Φυσικά, ενώ ζητούν αναγνώριση, είναι προσκολημένοι στη θρησκεία 
tous και την ασκούν όλο και πιο αυστηρά, αυτή είναι η κατάσταση που σή
μερα αντιμετωπίζουμε. Οι πολιτικέβ, με στόχο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, 
επενδύουν σε αυτήν. Γινόμαστε μάρτυρεβ svôs αυξανόμενου αριθμού πο
λιτικών μεταναστών με ρατοιστικέε προκαταλήψειε που συγκεντρώνουν πε- 
piooôTspous ψηφοφόρουβ ανά ins Ευρώπη.

Πρέπει να το κατανοήσουμε και να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Δουλεύονταβ 
με διαφόρουε συλλόγουβ όπωε είναι η Π.Ο.Γ.Υ., έχουμε να αντιμετωπί
σουμε μια πρόκληση. Στον δυτικό κόσμο, βάζουμε για λίγο στην άκρη τη 
θρησκεία και σκεφτόμαστε σε ατομικό επίπεδο ενώ παραμένουμε προ- 
σκολλημένοι mis δημοκραακέε αΕίεβ.

Κανείβ pas δεν έχει χάσει το σέβαβ ωβ npos τη θρησκεία του και εί
μαστε πιο καλά εκπαιδευμένοι στο να λύνουμε τα προβλήματά pas όπωβ 
μπορούμε. Ωστόσο, πολλοί μετανάστεβ, δίνουν άλλη αΕία στη θρησκεία 
Tous και καταφεύγουν γενικά σε αυτή.

Aapßavovras αυτό υπόψη, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να χτίσουμε 
αμοιβαία εμπιστοσύνη . Το αίσθημα «οι ΗΠΑ και οι ΑΛΛΟΙ» δεν θα εξαφα
νιστεί με το πέρασμα pias γένι äs αλλά θα σπείρουμε anôpous κατανόησηε 
αν δούμε ότι μπορούμε να συναντηθούμε κάπου στη μέση.

Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση. 'Exovras διαφορετικό υπόβαθρο 
ζωή8, διαφορετικά ενδιαφέρονται και διαφορετικέε φιλοδοξίεβ, μαθαί
νουμε να εργαζόμαστε μέσα στο πλαίσιο των συλλόγων pas, να συζητάμε 
ns απόψειε του καθενόβ και τα επιχειρήματα για ένα κοινό στόχο. Μόλιε 
ληφθεί μια δημοκρατική απόφαση, έχουμε τη θέληση να εργαστούμε μα
ζί όποιεε κι αν είναι οι διαφωνίεβ pas.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην tous υποτιμήσουμε και va tous θεωρή
σουμε loôTipous εταίρο us ôlvovràs tous ευθύνεβ και περιμένονταβ για 
αντάλλαγμα, πάλι, ευθύνεβ.

As κολάσουμε αυτούβ tous νέουβ πολίτεβ να γίνουν μέλη ms κοινωνίαβ 
pas. θα λάβουμε υπ’ όψη το πλεονέκτημα των πολιτιστικών και ανθρώπι
νων ιδιοτήτων και εκείνοι θα λάβουν αντίστοιχα οφέλη από pas. Συνεπώβ, 
και εκείνοι και οι οικογένειέβ tous θα απολαμβάνουν καλύτερη ζωή oris 
χώρεβ pas.

Ο Σεβασμόβ αντανακλά το σεβασμό. Με το σεβασμό θα χτίσουμε την 
κοινωνία, με τον εξαναγκασμό θα την σκοτώσουμε.

Ο Δρ. Παπαδερό8, Διευθυντήβ ins ΟρθόδοΕηβ Ακαδημίαβ ms Kpn- 
ms, ζήτησε από tis οντιπροσωπείεβ να υπογράψουν μια αίτηση για εκε
χειρία σε όλεβ as συγκρούσειβ ανά τον κόσμο κατά την περίοδο διεΕαγω- 
γή$ των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Αθήνα, το 2004.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Γ.Υ. 

που έλαβαν χώρα Οτο Παγκόσμιο Συνέδριο του Χάμιλτον 
στο Οντάριο του Καναδά το 2001.

«Πως εξελίχθηκε η κοινωνία μας μετά το Χάμιλτον;»

Margaret MacKay, Αγροτικά Σωματεία Γυναικών 
της Σκωτίας

Η SWRI επικοινώνησε με τα αρμόδια τμήματα και tous οργανισμοί^ 
Έρευναδ ms Κυβέρνησηδ. Το Εκτελεστικό Τμήμα του Υπουργείου Παιδεί- 
os tos Σκωτίαβ έδωσε πληροφορίεδ για την πολιτική του σχετικά με τη δι
δασκαλία ms Οικιακή$ οικονομίαδ. Η ευθύνη για αυτό το θέμα έγκειται σε 
κάθε Εκπαιδευτική Αρχή, αλλά οι Διοικητικέε κατευθυντήριεε γραμμέβ ms 
Σκωτίαε αναζητούν να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα σπουδών προσφέ
ρει επαρκεώ ευκαιρίεε σε όλα τα επίπεδα ms πρωτοβάθμιαε και δευτε- 
ροβάθμιαβ εκπαίδευσηε. Το Τμήμα ανταποκρίθηκε enions στην έρευνά 
pas σχετικά με την προετοιμασία των γονέων στο να γίνουν γόνε is καθώ8 
και στην ετοιμότητα tous να αναλάβουν ns ευθύνεε Tns οικογενειακήδ ζω- 
ns. Λειτουργούν πολλά μέσα υποστήριΕηδ: Εί τηλεφωνική Γραμμή Γονέων 
ms Σκωτίαδ παρέχει μια εμπιστευτική γραμμή που προσφέρει βοήθεια 
otous γονείδ. Η Sure Start Scotland, στοχεύει στην υποστήριΕη των οικο
γενειών με μικρά παιδιά σε περιοχέδ που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανά
γκη. Ένα Φόρουμ Γονέων ms Σκωτία s διεΕάγεται από την Εκκλησία ms 
Σκωτίαδ, ώστε να προωθήσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφο
ριών μεταΕύ των οργανώσεων, πολλέΒ από Tis onoies εργάζονται με εθε- 
λοντέδ, και δουλεύουν με tous γονείδ.

Το Εκτελεστικό Τμήμα του Υπουργείου Υγείαε ms Σκωτίαε έστειλε πλη- 
ροφορίεδ όσον αφορά την εργασία εκτίμησηε του αντίκτυπου ms καλλιέρ- 
γειαδ Γενετικά μεταλλαγμένων τροφών, και ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται 
να υπάρΕει καμία εμπορική εκμετάλλευση αυτών των σοδειών στη Σκωτία 
péxpis ότου γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα ms έρευναδ και εκτιμηθεί η 
ασφάλεια των τροφών αυτών. Επιβεβαίωσαν enions, το επίπεδο χρηματο- 
δότησπδ των Συμβουλίων Υγείαε Tns Σκωτίαδ σχετικά με την πρόληψη και 
θεραπεία του HIV/AIDS. Λειτουργούν έΕι κλινικέδ σε πόλειε ms Σκωτία s 
ενώ υπάρχουν ευκαιρίεδ για συμβουλευπκέδ υπηρεσίεβ καθώε και σε άλ
λα είδη κοινωνικών υπηρεσιών. Mas έστειλαν πληροφορίεδ σχετικέδ με τη 
χρηματοδότηση ms έρευναδ για την πρόληψη ms ελονοσίαδ.

Το Ιατρικό Συμβούλιο Έρευναδ pas έστειλε πληροφορίεδ σχετικά με us 
εργασίεε που γίνονται για την πρόληψη του HIV/AIDS και ms ελονοσίαδ στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.



Annie Van der Horst, Οργανισμός Νοικοκυρών Ολλανδίας

Η επιτροπή του ACWW ms OMavôias που εκπροσωπεί 120,000 μέλη, 
έχει στείλει τα Ψηφίσματα και προτάσεΐ8-ψηφίσματα στην Κυβέρνηση και 
στα μέλη του Κοινοβουλίου ή σε άλλου8 σχετικούδ οργανισμοί^.

Λάβαμε μια φιλοφρονητική απάντηση καθώ8 και την υποστήριξη από 
τον Υπουργό AvàmuEns σχετικά με το Ψήφισμά pas ενάντια στο εμπόριο 
λευκήε σαρκόδ (Γυναικών και Παιδιών).

Ο ΥπουργόΒ Γεωργίαδ, Περιβάλλοντο5 και Αλιείαε pas ζήτησε να παρα
κολουθήσουμε την πολιτική του και να του εηιστήσουμε την προσοχή σε 
περίπτωση που δεν αναφέρονιαι τα ψηφίσματα ms Π.Ο.Γ.Υ.

Η περαιτέρω δράση ms Π.Ο.Γ.Υ. αναφέρθηκε στην παρουσίαση ms 
Marian Verstappen.

Blrgitfce Opsahl, Οργανισμός Γυναικών και 
Οικογένειας της Νορβηγίας

Εκ papous των μελών του Συνδέσμου Γυναίκεε και του συλλόγου Αγρο
τών ms ΝορβηγίοΒ, προβόκαρε στην ακόλουθη ενέργεια:

Τα Ψηφίσματα αηεστάλησαν: 
α) Στον Πρωθυπουργό
β) Στοus appoöious Υπουργοί^ και Υπουργεία, 
γ) Σε Φορεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νορβηγία, 
δ) Στΐ8 Ειδήσειε στον Τύπο και στην Τηλεόραση 
ε) Όλα τα Ψηφίσματα και οι Εισηγήσειε δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό pas. 
ζ) Ο Πρόεδρο8 έλαβε pépos σε δημόσιεε συζητήσει στην Τηλεόραση 

και έδωσε συνεντεύΕείδ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Από την Sandra Broadrlck-Allen

Η Sandra Broadrick-Allen, Πρόεδροδ ms Επιτροπήδ των Ηνωμένων 
Εθνών ms Π.Ο.Γ.Υ., παρουσίασε τον εαυτό ms tos ένα πολύ δυναμικό άτο
μο και ανακεφαλαίωσε με πνευματώδη και περιεκτικό τρόπο το συμπερά
σματα ms σύσκεψηε.

Ξεκίνησε λέγονταβ neos, παρευρισκόμενη για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊ- 
κοό Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου, πίστεψε neos έβλεπε τα πράγματα δια
φορετικά, ενώ χρησιμοποίησε ένα ιδιαίτερο ει'δοε λόγου στο Συνέδριο- τη 
Αμερικάνικο-Αγγλική αργκό. Αποκάλεσε τον περιβάλλοντα χώρο όπου γινό
ταν το Συνέδριο, όμορφο, όμορφο, όμορφο! Ήταν τόσο υπέροχα να κά-



veis διαλείμματα για καφέ και να γευματίζει πλάι στη γαλανή θάλασσα 
(στη χώρα ms περιβάλλεται από δύο αποχρώαειε του πράσινου, ms σό- 
γιαε και του καλαμποκιού!).

Ο εξοπλισμό5 του Συνεδρίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία ms Kpnins ήταν 
σύγχρονηε τεχνολογίαΒ, οι καρέκλεε ήταν μαλακέε και η ατμόσφαιρα εξαί
ρετη κι έτσι ήταν εύκολο να ακούει κανεώ. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου 
ήταν από τα ομορφότερα που είχα ποτέ μείνει, αν και μερικέβ από εμό5 
«πλημμυρίσαμε» ολόκληρο το δωμάτιο όταν κάναμε vrous! Αναφέρθηκε 
unions το φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό.

Ήταν τιμή pas να γνωρίσουμε και να ακούσουμε Känoious πολύ σπου- 
Ôaious ανθρώπουε. Έναν Αρχιεπίσκοπο και έναν Πρέσβη, ένα Νομάρχη 
και ένα Δήμαρχο, όπωε unions και τον παγκοσμίου γνωστό Διευθυντή ms 
Ακαδημίαε. Στο Συνέδριο pas απευθύνθηκαν εξέχοντα μέλη διεθνού5 φή- 
pns του Πανεπιστημίου, ενώ, ποτέ άλλοτε δεν είχα ακούσει να φέρνει évas 
καθηγητήε ολόκληρη την τάξη από την ενδοχώρα για να παρακολουθήσουν 
τα συμπεράσματα ενό8 Συνεδρίου.

Ζωντανά μουσικά συγκροτήματα και χορευτέβ εξασφάλισαν την εξαιρε
τική ψυχαγωγία pas, κάθε βράδυ. Οι προσκλήσειε να συμμετάσχουμε στην 
επιμνημόσυνη δέηση για τη Φωτεινή Ανουσάκη, στην επέτειο ms Mäxns ms 
Kpâms καθώβ και η επίσκεψή pas στο ελαιόδεντρο από το οποίο θα φτια
χτεί το στεφάνι για το νικητή του Χρυσού Μεταλλίου στο us προσεχήε Ολυ- 
μπιακούβ Αγώνεε, ήταν εξαιρετικέε εμπειρίεε.

Ήταν τόσο υπέροχο να είμαστε τόσο καλοδεχούμενοι και να παίρνουμε 
τόσα δώρα σε όλα τα μέρη που επισκεφθήκαμε: στο ελαιοτριβείο, στη 
φάρμα βιολογικήε καλλιέργειαε και στο εργαστήριο κεραμικήε - κάπου 
oris αποσκευέε Tns έχω μια χελώνα που τη λένε Ελένη.

Mas περιποιήθηκαν εξαιρετικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων που 
προσέφερε ο Αρχιεπίσκοποβ και ο Δήμαρχοε, αλλά αυτού του είδουε η πε
ριποίηση και οι εμπειρίεβ ήταν εφικτέβ χάρη στο υψηλό γόητρο του διορ
γανωτή οργανισμού pas.

Το Ελληνικό Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρή- 
ms κατέστησαν δυνατή τη γνωριμία ms Kpmns εκ των έσω.

Αναφέρθηκε, αστειευόμενη, στην απώλεια των αποσκευών ms, λέγο- 
vras ότι αρκετέε αντιπρόσωποι ήρθαν να την "σώσουν" με το va ms προ
σφέρουν ένα παντελόνι, ένα φόρεμα για το δείπνο-Γκαλά και το πιο σημα
ντικό, va ms προσφέρουν τσιγάρα, μόλιε έμαθαν πω$ η βαλίτσα ms είχε 
χαθεί! Tous ευχαρίστησε θερμά όλουβ.

Έμαθα ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα ήταν η εγκατάλειψη ms snapxias και Tns αγροτικήε zams. Ήταν 
τρομακτικό va OKOùs ότι ο πληθυσμό# ms πόληβ Tns Αθήναε είχε υπερδι
πλασιαστεί στη δεκαετία μεταξύ 1990 και 2000. Πώβ να πείσει ns νεα- 
pés Ελληνίδεβ να μείνουν στην επαρχία; Eutuxtos, είναι φανερό neos πολ
λοί οργανισμοί καθώε και η Κυβέρνηση ασχολούνται με αυτό το πρόβλη-



μα, και ειδικά το δικό pas Σωματείο ins Π.Ο.Γ.Υ. και το Ελληνικό Κέντρο 
Γυναικών Υπαίθρου. Η συνεργασία όλων των φορέων αηοδεικνύεται πολύ 
σημαντική, εφόσον όπωε ειπώθηκε, «εάν ένα μέροε υποφέρει, όλοι υπο
φέρουν μαζί. Εάν évas ευημερεί, όλοι απολαμβάνουν μαζί».

Επανειλημμένοι, κατά τη διάρκεια αυτού του Συνεδρίου, είτε κατά tis εκθέ
σει των σωματέιων-μελών, είτε ons ομάδεε ouzmnons, είτε από tous ομιλητεε, 
είτε ans προσωπικέβ συζητήσει, έγινε υπερβολικά εμφανέε ότι πρέπει να δου
λέψουμε όλοι μαζί. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε μέλη ms Π.Ο.Γ.Υ., ενόε 
οργανισμού που υπάρχει εδώ και πάνω από 70 χρόνια! Μπορούμε να ενιοχύ- 
σουμε θετικά αυτήν την συνεργασία μεταΕύ των γυναικών υπαίθρου.

Kànoios ομιλητήβ εΕέφρασε μία πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη- ηρότεινε 
να υποθέσουμε ότι όλοι οι Υπουργοί Apùvns ήταν τώρα γυναίκεε και ότι 
ονομάζονταν Υπουργοί Eipàvns. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι «η Ειρήνη 
δεν είναι απλώε η απουσία εχθροπραΕιών- είναι επίσηβ η ποιότητα zams», 
αυτό ακριβώβ προσπαθούν να υλοποιήσουν τα Σωματεία ms Π.Ο.Γ.Υ., να 
βελτιώσουν την ποιότητα ms zams. Οι φιΛίεβ και η οικογένεια στο πλαίσιο 
ms Π.Ο.Γ.Υ. αποτελούν το ενωτικό συστατικό που συγκρατεί tis οικογένειεβ 
μαζί και pas δεσμεύει με κοινέβ εμπειρίεε.

Έμαθα πράγματα, όπωε τη σημασία ενό8 κόκκινου, σφιχτού, βραστού 
αυγού και από τη βραδιά «Eoeis pas ψυχαγωγείτε» έμαθα ότι η Lisa και ο 
Henry, με τον τρύπιο κουβά tous, ήρθαν από τη Σκωτία και όχι από Κε- 
ντροδυτικά! θυμήθηκε μια όμορφη εκδοχή ενόε παραμυθιού του Hans 
Christian Andersen, όπου η πώληση ms αγελάδαβ και διάφορα γεγονότα 
που επακολούθησαν οδήγησαν σε μία τσάντα με σάπια μήλα. Αποτελεί 
έμπνευση να ακούε ολόκληρη τη Φιλανδία να τραγουδάει το «Auld Lang 
Syne», στο τέλθ8 evôs αΕέχαστου απογεύματος

θυμήθηκε tis ερωτήσειβ που επαναλάμβαναν όλοι οι μετέχοντεε: τι 
αριθμό έχει το λεωφορείο μου; Πού πηγαίνουμε; πεινάτε; Καθώ8 enions 
και tis φορέ8 που είδε έναν εναγκαλισμό, ένα χαμόγελο, ένα ελαφρύ χτύ
πημα στο χέρι ή τον ώμο.

Τέλ08, τροφοδότησε τη σκέψη pas λέγονταε ότι οι συνηθισμένοι άν
θρωποι πιστεύουν μόνο σε ότι είναι δυνατό, ενώ οι εΕαιρετικοί άνθρωποι 
απεικονίζουν νοερά όχι αυτό που είναι δυνατό ή πιθανό, αλλά ανπθέτωε 
αυτό που είναι αδύνατο. Συλλαμβάνονιαε το απίθανο, αρχίζουν να το βλέ
πουν ors πιθανό. «Καλώ καθέναν από εσά8 να γίνετε εΕαιρετικοί άνθρωποι 
και ομάδεε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το απίθανο, ΠΙΘΑΝΟ!

ΑΉΒΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδροε του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών Υπαί

θρου, έδωσε χειροποίητα δώρα σε όλουε tous ανθρώπουε που δούλεψαν 
πολύ σκληρά για να διασφαλίσουν την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου.



Κατόπιν, η May Kidd, ευχαρίστησε θερμά το ΚΕ.Γ.Υ. που pas φιλοξένησε. 
Η φιλοξενία και γενναιοδωρία των Ελλήνων ήταν εκπληκτικέε. Ξεχώρισε ιδι
αιτέραν την Ελένη Χρυσοχόου, την Αρετή Τσάγκου, την Πέττη Γερολυμάτου και 
την Άρτεμη Ποβέλλα για τη συνεισφορά tous, και έκλεισε με ένα ειδικό ευ
χαριστήριο χαιρετισμό π pas την Μένη Ποβέλλα.

Η Margaret Cadzow, του NFWI, από την Αγγλία, ευχαρίστησε εκ μέ- 
pous όλων τη May Kidd για την ικανότητα με την οποία προήδρευσε στο 
Συνέδριο διασφαλίζονταβ έτσι την επιτυχία του.

Τελευταίοε μίλησε ο Δρ. Παπαδερόε, ο onoios ευχαρίστησε όλοτν 
ôoous ήρθαν να εηισκεφθούν την Ακαδημία, ευχαριστώνταε tous ιδιαίτερα 
για την ευγένεια που έδειξαν στον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο.

Το Συνέδριο έκλεισε με το αποχαιρετιστήριο τραγούδι ΌΧΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ”.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δευτέρα 20 Μαϊου

"Εσειε pas ψυχαγωγείτε"
Παρουσιάστρια: Αρετή Τσάγκου, Ελλάδα
Όλεε οι αντιπρόσωποι και οι χώρεε tous συμμετείχαν σε αυτή την ψυ

χαγωγική βραδιά. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα εξή8:
• Η Φιλανδία ξεκίνησε με στυλ, μουσική από τη Φιλανδία.
• Η Βόρεια Ιρλανδία γοήτευσε με τραγούδια και ποιήματα από tis χώ- 

pes tous.
• Η Ιρλανδία τραγούδησε enions γλυκά τραγούδια.
• Η Σκωτία χόρεψε με όλουε και pas έκανε να γελάσουμε με το «Oh 

Sara, Oh Henery».
• H Αγγλία είχε πολύ πλάκα με τα καπέλα.
• Το Βόρειο Δυτικό Γιορκσάϊρ παραλίγο να προκαλέσει παραλήρημα 

naizovros το «Stattues» και το «Bang! Bang!»
• Η Εσθονία απέδειξε ότι είναι αστέρια ms non με την δική tous εκ

δοχή του τραγουδιού από το Διαγωνισμό ms Eurovision.
• Στη Δανία αξίζει ένα Όσκαρ για την ερμηνεία tous σε ένα παραμύθι 

του Hans Christian Andersen.

Τρίτη 21 Μάνου
Δείπνο Gala από τη Δημοτική Αρχή στο Κολυμπάρι
Φύγαμε με τα λεωφορεία και ταξιδέψαμε πάνω στα βουνά για να χαι

ρετήσουμε το Δήμαρχο του Κολυμπαρίου δίπλα στο αρχαιότερο Ελαιόδε
ντρο του κόσμου-μπορούσε πραγματικά να είναι πέντε χιλιάδων ετών; Ένα 
κλαδί από αυτό το δέντρο θα μεταφερθεί στο στάδιο για tous Ολυμπιακούε 
Αγώνεβ του 2004, στην Αθήνα.

Συνεχίσαμε το ταξίδι pas σε ένα άλλο ορεινό χωριό όπου έμοιαζε να 
pas περιμένει ολόκληροε ο πληθυσμόν ms περιοχήε, σ’ ένα υπαίθριο



εστιατόριο στην πλατεία του χωριού. Μετά οπό ένα ακόμη θερμό καλωσό
ρισμα από τον Δήμαρχο, άρχισαν να παίζουν οι Έλληνεε μουσικοί ενώ 
εμείε κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τελειώνουμε το ένα μετά το άλλο, τα 
νόστιμα πιάτα ms Ελληνικήδ Kouzivas. Κατά τη διάρκεια του φαγητού κα- 
θώ$ και μετά από αυτό, μερικοί από pas συνοδεύσαμε tous Έλληνεδ Χο- 
ρευτέ8 στην πίστα και σύντομα αρχίσαμε να χορεύουμε οα να ήμασταν κι 
speis Έλληνεδ! Ήταν ένα αΕέχαστο βράδυ, και όχι μόνο επειδή έσβησαν 
τα φώτα, η μουσική σταμάτησε και το έδαφο$ άρχισε να τρέμει. Όχι, δεν 
ήταν εΕαιτίαδ ms δυνατήδ vrônias pnùpas, αλλά εΕαιτίαδ evös ΣΕΙΣΜΟΥ, 
έΕι βαθμών ms κλίμακαδ Ρίχτερ, και όχι λιγότερο. Ξέραμε ότι το συνέδριό 
pas ήταν σημαντικό αλλά δεν περιμέναμε ότι θα μετακινηθεί και η γη!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Παρασκευή 17 Matou 

Δεξίωση Υποδοχής

Στη δεΕίωση unoôoxâs, που διοργανώθηκε στον ημι-υπαίθριο χώρο, η May 
Kidd, Πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου ms Π.Ο.Γ.Υ., κα
λωσόρισε Tis αντιπροσωπείεβ του Συνεδρίου. Η Μένη Παβέλλα εκτέλεσε χρέη με
ταφραστή από και npos τα ελληνικά, κατά τη διάρκεια ms βραδιάε.

Ο ΑλέΕανδροε Παπαδερόδ, Γενικόδ Διευθυντήδ ms ΟρθόδοΕηβ Ακαδη- 
pias ms Kpmns, καλωσόρισε όλουδ tous παριστάμενουδ στα αγγλικά για 
τρειδ λόγουδ: για va tous ευχαριστήσει, για να ενθαρρύνει και άλλουε να 
μιλήσουν αγγλικά και για να απευθύνει έκκληση για υπομονή εκ μέρουε 
των Άγγλων ομιλητών. Ήταν ευχαριοτημένοδ που το Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Γυναικών Υπαίθρου ms Π.Ο.Γ.Υ. είχε επισκεφθεί την ΟρθόδοΕη Ακαδημία 
ms Κρήτηδ. Με 25 χώρεδ εγγεγραμμένεδ, ένα τέτοιο Πανευρωπαϊκό Συ

νέδριο ήταν πολύ σημαντικό.
Κάποια μέλη παρουσίασαν τον εαυτό tous, παρότι το επίσημο καλωσό

ρισμα είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Η Everdine Sander-Vonk, ηα- 
λαιότερη Πρόεδροδ του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου ms 
Π.Ο.Γ.Υ., είπε ότι ήταν υπέροχο να βλέπει rooous πολλούδ φίλουδ. Η 
Zdenka Hajna, Πρόεδροδ ms "Evwons Γυναικών ms Toexias, διοργανώτρια 
του Συνεδρίου του 1999, είπε ότι ήταν όμορφα να βρίσκεται εκεί μην έχο- 
νταδ ευθύνεε και έδωσε as καλύτερε# ευχέδ ms για ένα θαυμάσιο συνέ
δριο. Η Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδροδ του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών 
Υπαίθρου, ήταν πολύ χαρούμενη που είδε τόσα πολλά μέλη και ευχαρί
στησε την ΟρθόδοΕη Ακαδημία ms Kpmns για τη φιλοΕενία ms. Άλλα μέ
λη ms Οργανωτικήδ Επιτροπήδ παρουσιάστηκαν ακολούθωδ.

Μετά το δείπνο ο Βαοίληδ Καρεφιλάκηδ και το συγκρότημά του pas ψυ
χαγώγησαν, naizovras παραδοσιακά μουσικά όργανα (π.χ. Κρητικό βιολί)



και τραγουδώνταε Κρητικά τραγούδια -évas απολαυστικόν ipônos για να 
ξεκινήσουν οι εργασίεε.

Σάββατο 18 Matou 
Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Είχαν προγραμματιστεί τρειε εκπαιδευτικόν εκδρομέε για το πρωί. Πρώτα 
επισκεφθήκαμε τον Συνεταιρισμό Ελαιόλαδου στο Κολυμπάρι όπου εργάζονται 
47 άνθρωποι. Οι ελιέε που μαζεύονται από το Νοέμβριο ωε τον Ιανουάριο, συν- 
θλίβονται εν ψυχρώ και μετά tis βάζουν οε φιάλεε ή σε μεταλλική συσκευα- 
σία στο εργοστάσιο. Το κύριο προϊόν είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Έπειτα πήγαμε σε ένα εργαστήρι κεραμικήε στη Νοχιά. Η κεραμική είναι μία 
οικογενειακή επιχείρηση που βρίσκεται πλέον στα χέρια μιαε μητέραε και τηε κό
μπε τηε. Ο ηηλόε τηε περιοχήε είναι από τουε καλύτερουε στον κόσμο για την κε
ραμική και η επίδειξη περιλάμβανε μια υπέροχη συλλογή από μπολ σε ζωηρό 
μπλε, από πιάτα λάμπεε, κτλ. Ένα πολύ ξεχωριστό έκθεμα, που αποτελούσε και 
οικογενειακό κειμήλιο ήταν μία κεραμική κολυμπήθρα με κηροπήγια, την οποία 
χρησιμοποιούσε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για τη βάπτιση των μωρών.

Η επόμενη στάση ήταν σε έναν ελαιώνα που ανήκε στον Νίκο Ψιλλάκη, ο 
οποίοε μαε είπε πώε είχε ξεκινήσει τη Βιολογική Καλλιέργεια το 1994. Καλ
λιεργεί 30 εκτάρια με 6000 δέντρα, χωρίε να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα, φυ
τοφάρμακα ή τεχνητά λιπάσματα. Το κόστοε μιαε βιολογικήε καλλιέργειαε είναι 
κατά 30% μεγαλύτερο από αυτό μιαε μη-βιολογικήε καθώε οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται γι’ αυτόν τον τύπο καλλιέργειαε απαιτούν εντατική εργασία αλ
λά όμωε, παράλληλα, αυξάνεται και η ζήτηση για προϊόντα ποιότηταε. Έπειτα 
μαε κάλεσε στο σπίτι του να πιούμε ένα αναψυκτικό και έδωσε στον καθέναν 
από εμόε ένα μπουκάλι βιολογικό ελαιόλαδο.

Αργά το απόγευμα επισκεφθήκαμε τον Τάφο του Βενιζέλου. Ο Ελευθέριοε 
Βενιζέλοε που έγινε Πρωθυπουργόε τηε Ελλάδαε το 1910, ήταν έναε Κρητικόε 
ήρωαε και μια διακεκριμένη προσωπικότητα στον Πόλεμο τηε Ανεξαρτησίαε. Εί
ναι θαμμένοε μαζί με το γιο του Σοφοκλή, σε ένα δασώδεε άλσοε, σε έναν 
όμορφο λόφο, πάνω από τα Χανιά. Η θέα είναι καταπληκτική.

Πριν επιστρέφουν στην Ορθόδοξη Ακαδημία τηε Κρήτηε για το δείπνο, οι 
αντιπρόσωποι έμειναν λίγη ώρα στα Χανιά, επισκέφθηκαν το λιμάνι, είδαν τα 
αξιοθέατα και απλά χαλάρωσαν, απολαμβάνονταε τη λιακάδα.

Μετά το δείπνο διασκέδασαν με παραδοσιακούε χορούε από τα μέλη 
του Λυκείου Ελληνίδων.

Κυριακή Matou 
Ελληνική Ορθόδοξη Λειτουργία

Όπωε συνηθίζεται, ξεκινήσαμε πριν από το πρωινό για να παρακολουθή
σουμε ένα μέροε τηε Ελληνικήε Ορθόδοξηε Λειτουργίαε στην Εκκλησία, στον



Πλάτανο. Η Εκκλησία, που βρισκόταν σε μικρή απόσταση από εκεί που σταθ
μέυσαν τα λεωφορεία, φαινόταν πολύ όμορφη καθώε το φωε του ήλιου δια
περνούσε os μικρέε χαραμάδεε του τζαμιού του τρούλου, φωτίζονταε το 
πλούσιο εσωτερικό τηε Εκκλησίαε. Η τελετή αναμεταδιδόταν από ηχεία, για 
όσουε κάθονταν έΕω, ενώ κατά τη διάρκεια τηε Λειτουργίαε ο ιερέαε καλω
σόρισε τιε αντιπροσωπείεε στα Αγγλικά.

Πήραμε το πρωινό σε ένα εστιατόριο που είχε βεράντα με θέα τη θά
λασσα, στη Φαλάσσαρνα. Όλοι απολαύσαμε τον καφέ, tous χυμούε, τα διά
φορα ψωμάκια, τα γλυκά και ns λιχουδιέε. Είχαμε το χρόνο να απολαύ
σουμε την υπέροχη θέα πριν ν’ ανταμώσουμε τα λεωφορεία για τον Πλά
τανο, ενώ κάποιεε αντιπροσωπείεε επέλεΕαν να περπατήσουν.

Επιμνημόσυνη Δέηση στην Φωτεινή Ανουσάκη

Η Φωτεινή Ανουσάκη, από τα ιδρυτικό μέλη του Ελληνικού Κέντρου Γυ
ναικών Υπαίθρου, είναι θαμμένη στο νεκροταφείο του An Κυρ-Γιάννη, ένα 
πολύ Εεχωριστό μέροβ, με όμορφα λουλούδια που αποτελεί πέρασμα για 
πολλά αποδημητικά πουλιά. Ήταν το όνειρο τηε να διοργανωθεί το Συνέ
δριο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου τηε Π.Ο.Γ.Υ. στην Κρή
τη, επομένωβ μια επιμνημόσυνη δέηση στο όνομά τηε άρμοζε να συμπε- 
ριληφθεί στο πρόγραμμα, στα δεκάχρονα από το θάνατό τηε.

Mas είπαν neos η περιοχή υπήρΕε ενεργή κατά τα Ρωμαϊκά χρόνια, πωε εκεί 
κατασκεύαζαν τα δικά tous νομίσματα και πωε οι αρχαιολόγοι την ερευνούσαν 
ακόμη. Η περιοχή φημιζόταν εηίσηε ότι έχει τα καλύτερα θαλασσινά στον κό
σμο και μαε έδωσαν βάζα με κοχύλια, που είχαν συλλέΕει κάποια μέλη, ωε έν- 
δειΕη αγάπηε και κατανόησηε. Η May Kidd ευχαρίστησε εκ pépous όλων μαε 
για την ευγένεια, την γενναιοδωρία και την φιλοΕενία που μαε εηιφύλαΕαν.

Η επιμνημόσυνη δέηση Εεκίνησε με μία προσευχή για τη Φωτεινή 
Ανουσάκη, και συνεχίστηκε στη μνήμη όλων των αγαπημένων προσώπων 
που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Η Hilda Stewart, Πρόεδροε του Π.Ο.Γ.Υ., 
έριΕε λίγα λουλούδια και είπε μερικά λόγια στη μνήμη ms Φωτεινήε, με 
την οποία υπήρΕαν φίλε$ στο πλαίσιο τηε Π.Ο.Γ.Υ.

Εργαστήρι Ξυλογλυπτικής σε ξύλο ελιάς

Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη επίσκεψη στο Εργαστήρι Ξυλογλυπτι- 
κήε Κισσάμου Α.Ε, το οποίο ιδρύθηκε από τον Νίκο Λαϊνάκη το 1980. Το 
Εύλο ελιάε έχει υπέροχη ποιότητα υφήε και πολλοί αντιπρόσωποι βρήκαν 
την ευκαιρία να αγοράσουν αναμνηστικά τηε επίσκεψηε.

Γεύμα στο Καστέλλι

Αυτό το γεύμα ήταν ένα πολύ Εεχωριστό γεγονόε, δεδομένου ότι ήταν 
πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου, Ιδρυτή τηε ΟρθόδοΕηε Ακαδη-



μias ins Kptiins, και δεδομένου ότι τίμησε με την παρουσία του την περί
σταση. Οι ιερείε προσέφεραν ένα εΕαιρετικό γεύμα otous avnnpoooinous, 
από ελληνικά παραδοσιακά πιάτα. Οι κανάτεε με ντόπιο κρασί καθώβ και 
τα μπωλ με φρούτα, υπήρχαν σε αφθονία, ενώ γύρω στο τέλο8 του γεύ- 
ματο8, πέρασαν καλάθια με σφιχτά αυγά, βαμμένα κόκκινα, και μ as πα
ρότρυναν να τσουγκρίσουμε με tous γείτονέβ pas. Την έναρΕη aums ms 
τελετήε έκαναν ο Αρχιεπίσκοπο« Eipnvaios και η Πρόεδρο« ms Π.Ο.Γ.Υ.

Γυναικείος Συνεταιρισμός Χειροτεχνίας, 
στο Δημαρχείο, στο Καστέλι

Τα μέλη του Ελληνικού Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου Καστελιού κατα
σκευάζουν πολλά όμορφα χειροποίητα αντικείμενα. Ο Γυναικείοε Συνεται- 
ρισμό8 Χειροτεχνίαβ, στο Δημαρχείο, στο Καστέλι, το οποίο επισκέφθηκαν 
οι αντιπρόσωπέ προτού γυρίσουν στην ΟρθόδοΕη Ακαδημία ms Kpmns 
παρουσίασε ωραιότατα χειροτεχνήματα έργα των μελών του.

Εορτασμός της Μάχης της Κρήτης

Η Μάχη ms Kpmns άρχισε ans 20 Μαΐου το 1941 και η μνήμη ms εορ
τάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία ms επετείου. Οι ντόπιοι ονομάζουν Εορ
τασμό, όταν αποτίνουν φόρο τιμήβ mous ανθρώπουβ όλων των εθνοτήτων που 
πέθαναν στον πόλεμο. Οι τελετέε γίνονται μέσα σε πνεύμα συμφιλιώστε και 
ειρήνηβ. Οι αντιπρόσωποι του Συνεδρίου ms Π.Ο.Γ.Υ. τίμησαν όλουβ ôoous 
έλαβαν μέρο$ mnv Μάχη ms Kpmns σε μια επίσημη σύντομη τελετή mo 
Ηρώο Πολέμου, mo Καστέλι. Δυο Κρητικοί επιζώντεε του πολέμου, ντυμένοι 
με παραδοσιακή στολή, évas âvipas 92 χρονών και η 88 χρονών γυναίκα του 
ήταν napôvres και είδαν τη Hilda Stewart, Πρόεδρο ms Π.Ο.Γ.Υ., συνοδευό- 
μενη από τη May Kidd, Πρόεδρο ms Euptimns για την Π.Ο.Γ.Υ. και την Ελένη 
Χρυσοχόου, Πρόεδρο του ΚΕ.Γ.Υ., να αφήνουν ένα στεφάνι mo μνημείο.

Έπειτα προχωρήσαμε npos το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο Νεότητα«, ένα 
νέο τόλμημα ms ΟρθόδοΕη« Ακαδημία« ms Kpmns που χτίστηκε, σε 17 
εκτάρια γη«, ένα χωριό για tous νέου«, ιδιαίτερα για αυτού« που έρχονται 
από την Ευρώπη και την Περιοχή ms Μεσογείου. Ζητήθηκε από κάθε μία 
αντιπροσωπεία ins Π.Ο.Γ.Υ., να συνεισφέρει mo χτίσιμο του κτιρίου του Κέ
ντρου κουβαλώντα« μια μικρή πέτρα μέσα mo Κέντρο.

Ήδη νεαρά παιδιά από 42 χώρε« πήγαν εκεί και μερικά από αυτά βοήθη
σαν mnv κατασκευή ενό8 ανοιχτού θεάτρου που έβλεπε στη θάλασσα. Εγκαι
νιάστηκε το 1992 mnv επέτειο ms pàxns ms Kpmns. 0 Kùpios ΑλέΕανδρο« Πα- 
παδερόε καλωσόρισε tous Αντιπροσώπου« mo κέντρο. Φυτεύτηκε ένα ελαιόδε
ντρο npos τιμήν του συνεδρίου. Η Hilda Stewart, η Ursula Goh, η Ελένη Χρυ
σοχόου και η May Kidd, έριΕον η κάθε μία με τη σειρά tous μία φτυαριά χώ
μα και το ίδιο έκανε évas εκπρόσωπο« από κάθε χώρα που εκπροσωπείτο.



Μετά την τελετή καθίσαμε μέσα στο αμφιθέατρο με την απότομη κλίση 
και ακούσαμε από μερικούε που είχαν επιβιώσει στη μάχη ms Kpmns να 
μιλούν για tis εμπειρίεε tous και Tis αναμνήσεις; tous. Μία γυναίκα διηγή- 
θηκε πώ8 οι άνθρωποι είχαν φύγει npos τα χωριά ηροκειμένου να απο
φύγουν tous βόμβαρδισμού5 otis πόλειε. Το απόγευμα ms 21 ns Μαΐου 
1941 η οικογένεια ms βρισκόταν μαζί με συγγενείβ. Εκείνη περπατούσε 
npos το χωριό για να συναντήσει ένα φίλο όταν άκουσε τον ήχο των αερο
πλάνων και είδε τον ουρανό να σκοτεινιάζει. Οι αλεΕιπτωτιστέβ έπεφταν 
εκεί που βρίσκεται τώρα το μνημείο. Έμεινε στα βουνά 11 πμέρεε πριν να 

επιχειρήσει να επιστρέφει στο σπίτι.
Τότε, το ζευγάρι που ήταν μαζί pas στο μνημείο είπε την ιστορία του. Οι 

άνδρεε ms δικήβ tous ηλικιακήε ομάδαε είχαν αναμιχθεί στον πόλεμο, στη 
Ιταλία και δεν tous επιτράπηκε να επιστρέφουν και να υπερασπίσουν την 
Κρήτη. Όταν ήρθαν οι αλεΕιπτωτιστέε, ο εΕοπλισμό8 και οι προμήθειέβ 
tous έπεσαν , Εεχωριοτά, σε κιβώτια. Ο πεθερόε του άνδρα πήρε ένα από 
τα κουτιά και βρήκε μέσα τηλεφωνικέ$ ουσκευέε, ραδιόφωνα, χειροβομ- 
βίδεε κ.τ.λ. τα οποία και κράτησε. Δύο αεροπλάνα έπεσαν δίπλα στο χωριό 
tous και ελευθέρωσαν tous Γερμανούβ που ήταν μέλη του πληρώματοΒ. 
Ένα πρόβλημα ήταν ότι πολλοί από tous pàxipous àvrpss ms Kpmns βρί
σκονταν μακριά από τη νησί και συμμετείχαν σε άλλεε εκστράτεψε.

'Evas άλλοΒ àvrpas είπε mos πιάστηκε αιχμάλωτοΒ μαζί με τον πατέρα του. 
Οι Γερμανοί έδωσαν την ευκαιρία στον έναν από tous δύο να επιβιώσει. Ακο
λούθησε μία συζήτηση εν θερμώ όπου πατέραε και yios μάλωναν για το που 
os από tous δύο θα έπρεπε να επιβιώσει. Τελικά, οι Γερμανοί tous διέκοψαν 
και, εντυπωσιασμένοι από τη στάση των ανδρών, επέτρεψαν και otous δύο να 
ζήσουν-συμπόνια από συνηθισμένουε àvtpss αναγκασμένοι να παλεύουν σε 
ένα πόλεμο που οι ίδιοι δεν επέλεΕαν.

Ο Kùpios ΑλέΕανδροε ΠαπαδερόΒ ολοκλήρωσε λέγονταβ πω$ και η δική του 
γενιά είχε να πει πολλέ$ loropiss, η.χ. εμπειρίεε σε στρατόπεδα ουγκέντρωοπΒ. 
Ωστόσο, ο οκοπόε ms ouvävmons ήταν να οικοδομηθεί το μέλλον και όχι να πο
λεμήσουμε το παρελθόν. Ο λαό8 ms Kpmns κοιτάζει μπροστά, όχι πίσω - εφε- 
Ens υπάρχει το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο Νεότηταε. Για να σηματοδοτήσουν αυ
τήν τη νέα ελπίδα για το μέλλον, μία ομάδα νεαρών κρατικών χορευτών έκλεισαν 
τη βραδιά με μουσική και χορό. Evas κατάΜηλοε αλλά και συγκινητικό8 φόρο$ 
τιμήε για μία δύσκολη περίοδο στην ιστορία όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Το δείπνο εκείνο το βράδυ προσφέρθηκε από τον δήμο και τη Νομαρχία 
- για άλλη μια φορά ένα υπέροχο μενού με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
ΤΗΣ Π.Ο.Γ.Υ., 17-22 ΜΑΙΟΥ 2002

Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης, Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύμφωνα με το Ψήφισμα που έλαβε χώρα στη Συνάντηση που έγινε 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου μετά το népas 
αυτού, orris 18 Σεπτ. 1999 στο Τσελακόβιτσε, στη Δημοκρατία ms Τσεχίας, 
τα Ευρωπαϊκά θέματα συζητήθηκαν σύμφωνα με την ημερίσια διάταΕη του 
Συνεδρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Καλωσόρισμα

Η Πράεδροβ ms Euptonns για την Π.Ο.Γ.Υ. και πρόεδρός του Συνεδρίου, 
η May Kidd, καλωσόρισε tous αντιπροσώπους. Παρουσίασε την Alison Bayley 
(Σκωτία) και η τελευταία έγινε αποδεκτή tos πρακτικογράφοβ όλων των επα
κόλουθων συνεδριάσεων. Η Μένη Παβέλλα (Ελλάδα) εκτέλεσε χρέη μετα
φράστριας για την πρώτη συνεδρίαση. Στις επακόλουθες συνεδρίες υπήρε- 
χε ταυτόχρονη διερμηνεία στην ΕΛΑΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Χαιρετισμοί
Hilda Stewart (Β.Ιρλανδία), Πρόεδρος ms Π.Ο.Γ.Υ.
Ursula Goh ( Μαλαισία ), Αντιπρόεδρος ms Π.Ο.Γ.Υ.
Sandra Broadrick-Allen (ΗΠΑ), Πρόεδρος Επιτροπής ΟΗΕ
Sean Blair (Β. Ιρλανδία), ΠρόεδροΒ Επιτροπής Εντύπων & Εκδόσεων
Everdine Sanders-Vonk (Ο,λλανδία), πρώην Πρόεδρος ms Π.Ο.Γ.Υ. για 

την Ευρώπη.
Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδρος του Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου Ελλάδος.
Λοιποί επικεφαλείς και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Γυναικών ms Υπαίθρου της Ελλάδος.
Διαβάστηκαν τα Πρακτικά ms Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Γυναικών Υπαίθρου στις 17 Ιουνίου 2001 στο Χάμιλτον του Οντάριο στον 
Καναδά. Η Drifa Hjartardottir (Ισλανδία) πρότεινε την υιοθέτηση των πρα
κτικών και την πρότασή της υποστήριξε η Margaret Mackay (Σκωτία).

θέματα που προέχυψαν
Η Thea Hryberts van Oerss (Ολλανδία) τράβηξε και πάλι την προσοχή 

στις ανάγκες των γυναικών μεταναστών στην Ευρώπη και τόνισε ότι πρέπει 
να μας απασχολεί το πρόβλημα των προσφύγων.



H Ingun Birkeland (Νορβηγία) πρότεινε στο συνέδριο να στείλει ένα 
ψήφισμα πάνω στο θέμα αυτό στο επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο τηε 

Π.Ο.Γ.Υ.
Η Hilda Stewart, Παγκόσμια Πρόεδροε Π.Ο.Γ.Υ., πρότεινε να γίνει το 

ψήφισμα, θέμα διεθνούε ανησυχίαε και όχι μόνο Ευρωπαϊκήε. Με αυτόν 
τον τρόπο, το ψήφισμα θα είχε καλύτερη τύχη ωε προε το να επιλεγεί να 
προχωρήσει στο Παγκόσμιο Συνέδριο.

Η Ursula Goh, Αντιπρόεδροε Π.Ο.Γ.Υ., δεν ήταν υπέρ ενόε τέτοιου ψη- 
φίσματοε διότι η Π.Ο.Γ.Υ. δεν είναι σε θέση να λύσει το πρόβλημα.

Η Μαριόννα Βαρελό (θεσ/νίκη, Ελλάδα) ρώτησε αν έχουν γίνει βήμα
τα από την Π.Ο.Γ.Υ. να βοηθηθούν γυναίκεε και παιδιά που υποφέρουν στο 
Ισραήλ. Η Πρόεδροε τηε Π.Ο.Γ.Υ. απάντησε ότι δεν μπορούμε να βοηθή
σουμε εκεί διότι βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και διότι δεν έχουμε 
μέλοε μαε καμία οργάνωση από το Ισραήλ.

Η Mira Miskulin (Κροατία) είπε τα θέματα που ήταν επίπονα γι’ αυτήν, 
εφόσον είχε εμπειρία του ηροβλήματοε από πρώτο χέρι και γνώριζε τιε 
ανόγκεε των γυναικών που προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με το τραύ
μα. Είπε ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε, διδόσκονταε γλώσσα 
και βασικέε δεΕιότητεε, είναι υποχρέωσή μαε να ανοίΕουμε τα μάτια μαε 
στο πρόβλημα και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.

Σχηματίστηκε μια μικρή ομάδα που θα συναντιόταν και θα διατύπωνε το 
ψήφισμα και θα το εΕέθετε στο συνέδριο σε επόμενη συνεδρία. Η Fiona 
Ross (Αγγλία) προσφέρθηκε να γίνει μέλοε τηε ομόδαε, μαζί με την Thea 
Huyberts και την Ingunn Birkeland.

Έγινε συζήτηση για το αν θα έπρεπε να πρόκειται για ψήφισμα ή σύ
σταση. Η πλειοψηφία ήθελε να είναι ψήφισμα. Συζητήθηκε το μέγεθοε 
του ψηφίσματοε και αν θα έπρεπε να είναι σχετικό μικρό. Η πλειοψηφία 
ψήφισε υπέρ μιαε πιο μακροσκελούε εκδοχήε.

Εφόσον διαβάστηκε η προτεινόμενη διατύπωση στο συνέδριο από την 
υποομάδα, το συνέδριο συμφώνησε, κατά βάση, με το ψήφισμα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΨΉΦΙΣΜΑ.
Η Π.Ο.Γ.Υ. αποφάσισε να ενθαρρύνει tous φορείε του ΟΗΕ, τιε κυβερ- 

νήσειε και τιε οργανώσσειε3-μέλπ να εργαστούν υπέρ τηε δέσμευσηε όσον 

αφορά σε:
• Το δικαίωμα προστασίαε των γυναικών και των παιδιών μεταναστών.

• Το δικαίωμα κοινωνικήε προστασίαε
• Το δικαίωμα στην ελευθερία τηε κυκλοφορίαε
• Το δικαίωμα στην εργασία και στιε αποδοχέε
• Το δικαίωμα βελτίωσηε συνθηκών διαβίωοηε και εργασίαε



• Το δικαίωμα ins μεγαλύτερηβ σε ηλικία μετανάστριαε να λαμβάνει ει
σόδημα που να ins εγγυάται ένα επορκέε επίπεδο διαβίωοηε.

• Τα δικαιώματα των ανάπηρων γυναικών

Αλλες δραστηριότητες
Επικοινωνίεβ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου.
Η Πρόεδροβ ίου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου γράφει και 

διανέμει, τακτικά, Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) του Ευρωπαϊκού Συ
νεδρίου Γυναικών Υπαίθρου τα οποία χαίρουν μεγάληβ εκτίμησηβ. Η 
Bethan Williams (Ουαλία) ρώτησε αν τα Ενημερωτικά Δελτία του Ευρω
παϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου μπορούσαν να ανεβούν στην Ιστοσε
λίδα ins Π.Ο.Γ.Υ. Η lise Andra (Γερμανία) στήριΕε αυτήν την ιδέα και πρό- 
τεινε μεγαλύτερη χρήση των e-mails.

Η Παγκόσμια Πρόεδροε είπε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό εφόσον κάποια 
Ενημερωτικά Δελτία του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου απο
τελούνταν από 24 οελίδεε και δεν άρμοζε να «ανεβούν» στην Ιστοσελίδα.

Χρήση Ναρκωτικών ουσιών, HIV/AIDS
Η Elena Bashun (Ρωσία) εΣέφρασε την ανησυχία ms για τη χρήση ναρ

κωτικών σε OYpoiiKés περιοχέΒ. Η Ottilie Bambrill (Αυστρία), μια από ns 
εκπροσώπουβ ins Π.Ο.Γ.Υ. στον ΟΠΕ, στη Βιέννη, ενημέρωσε σχετικά με 
μια συνάντηση στη Βιέννη, όπου είχε παραστεί, με θέμα τη χρήση ναρ
κωτικών ουσιών και την απορρέουσα έκταση του HIV/AIDS.

Η ΠρόεδροΒ του ms Π.Ο.Γ.Υ. για την Ευρώπη αναγνώρισε ότι πρόκειται 
για θέματα που απασχολούν σοβαρά και εΣέφρασε την ελπίδα να μπορούν 
οι αντιπρόσωποι να εκφράσουν tis απόψειε tous και αν αντιμετωπίσουν αυ
τά τα θέματα cms ομόδεε ouzmnons του συνεδρίου. Αναφέρθηκε στο ψή
φισμα για HIV/AIDS που πέρασε στο Συνέδριο Π.Ο.Γ.Υ. 2001 στον Καναδά.

Γενετικά Μεταλλαγμένα Τρόφιμα
Η Stamatina Marinovaa ( Βουλγαρία ) έφερε npos συζήτηση το θέμα 

των Γενετικά Μεταλλαγμένα Τροφίμων. Η Παγκόσμια Πρόεδροε υπενθύμι
σε το ομόφωνο ψήφισμα στον Καναδά.

Ταμείο Χορηγίας Συνεδρίου Κρήτης

Αποφασίστπκε τα κονδύλια που θα περισσέψουν από το Ταμείο Χορπ- 
Y'as του Συνεδρίου ms Kpmns να μεταφερθούν στο Ταμείο χορηγία8 για 
το επόμενο Ευρωπαϊκό Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου.



Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου 200,5.
Τα μέλη κλήθηκαν να κάνουν προτάσειβ για την ανάληψη ms διοργάνω- 

ons του επόμενου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Γυναικών Υπαίθρου το 2005 ή 
2006. έγιναν 3 προτάσεΐΒ, από την Ισλανδία, την Πολωνία και τη Σκωτία. Με
τά από συζήτηση έγινε ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ ms Ισλανδίαε.

Η ΠρόεδροΒ ms Π.Ο.Γ.Υ. για την Ευρώπη ευχαρίστησε tous unsù0uvous 
και για ns τρεΐ8 προσφορέΒ και επιβεβαίωσε ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Γυναικών Υπαίθρου θα γινόταν στην Ισλανδία το 2005.

Ημερομηνία επόμενου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 
Γυναικών Υπαίθρου

Η επόμενη Συνάντηση θα γίνει στην Τασμανία τον Μάρτιο 2004, κατά τη 
διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου ms Π.Ο.Γ.Υ.

Η Πρόεδροβ ms Π.Ο.Γ.Υ. για την Ευρώπη ευχαρίστησε την Alison Bayley 
και την Betty Lloyd για τη δουλειά tous ms πρακτικογράφοι των συνεδριά
σεων για τα Ευρωπαϊκά θέματα.

ΛΙΣΤΑ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αυστρία Ottilie Gambrill, Agnete Weigl 
Βουλγαρία Stamatina Marinova, Maria Zagorska 
Κροατία Mira Miskulin 
Τσεχία Zdenka Hajna, Alena Malcevova
Δανία Anne-Marie Hansen, Karen Andersen Hindsgaul, Erik Jorgensen, Rut 
Jorgensen, Aase Poulsen, Niels Poulsen
Αγγλία Antony Addams, Susan Addams, Elisabeth Appleton, Anne Ashton, 
Margot Atkinson, Jeanne Barsby, Margaret Cadzow, Brenda Drake, John 
Drake, Peggy Fowden, Hilde Frankel, Jackie Gregory, Barbara Harvey, Betty 
Houghton, John Houghton, Mary Howse, Janice Langley, Delia Petty, Fiona 
Ross, Trixey Slade, Christine Trigger 
Εσθονία Plia Kaasik, Urve Kaasik, Erika Prants
Φιλανδία Kyosti Kallio, Maria Kallio, Sauna Lento-Kemppi, Liisa Niilola, Pirkko 
Ruuskanen-Parrukosh, Inger Schauman, Leena Venna 
Γερμανία Ilse Andra, Evelyn Moscherosch
Ελλάδα Μαρία Αννουσάκη Παλιού, Αρετή Αννουοάκη Τσύγκου, Ελένη Χρυσο- 
χόου, Πέτη Γερολυμάτου, Ρίτα Ιωαννίδη , Νέλλιτ Λαγκάκου, Μαρία Μαρακάκη, 
Αρτέμιέ Παβέλλα, Μέννη Παβέλλα, Κλιώ Πρεσβέλου, KupidKOS Ροδουσάκηε, 
Κούλα Σταμούλη, Χορίκλειο Τιαννουδάκη, Ελένη Τοκύρη, Αντωνία Τριχοπούλου, 
Μπέσση Τζαβάρα, Πόοπη Βίλου, Τάκηε βρογκιοτινόε-, Κούλα Βρογκιστινού.



Κρήτη Ελένη Ανπουσΰκη, Αμαλία Μπασιά, Χρυσούλα Μηουλάκη, Αντωνία Ντα- 
ρατσιάνου, κατίνα Διγενόκη, Αναστασία Κάπη, Βαγγέλη« Καστρινακη«, Βιργινία 
Κατάκη, Μαρία Καβαρλίγου, Άννα Κουτσουνάκη, Μαρία Λουβιτάκη, Ευαγγελία 
Μαρεντάκη, ΑλέΕανδροβ Παπαδερό«, Ευτυχία Πεφκιανάκη, Ελένη Προυσαλί- 
δου, Νικόλοαοε Ψιλλάκη«, Δέσποινα Σιμαντίρκη, μαρίκα Τουλουπάκη, Χρυσού
λα Βαρουχάκη
Αίγινα Ελένη Εμμανουήλ, Mùvos Μαλτέζο«, Κούλα Μαλτέζου, Σοφία Μίρα, Ει
ρήνη Παλαμίδου.
Λιβαδειά ΑλεΕάνδρα Χουσιάδα, Κούλα Παναγιωτοπούλου,
Θεσσαλονίκη Ελευθερία Μιλιώτη, Βαρβάρα Παπατρεζή, NikoAôs Παπατρεζή« 
Μαριάννα Βαρελά
Ισλανδία Η alla Adalsteinsdottir, Hildur Eythonsdottir, Helga Gudmundsdottir, 
Ragnhildur Gudmundsdottir, Drifa Hjartardottir
Ιρλανδία Mollie Cawley, Mary Clifford, Maeve Dunn, Kathleen Feehily, Eilish
Hamill, Clara Hanna, Jean Wilkinson, Raymond Wilkinson
Λετονία llze Karsa
Λιθουανία Grazina Paliokiene
Μαλαισία Ursula Goh
Ολλανδία Simon Huyberts, Thea Huyberts van Oers, Everdine Sanders-Vonk, 
Annie Van der Horst, Marian Verstappen
Βόρεια Ιρλανδία Blossom Beattie, Jean Blair, Mary Fox, Wilhelmina Juleff, 
Betty Lyttle, Roberta Macauley, Angela Martin, Esther Mayne, Zena McAllister, 
Helen McKeown, Margaret McMillan, Heather Neill, Eleanor Newton, Joan 
Shanks, Hilda Stewart, Agnes Woodside
Νορβηγία Ingunn Birkeland, Gunhild Haugum, Bjarnhild Hodneland, Birgitte 
Opsahl
Πολωνία Bernadette Niemczyk, Krystyna Stachu, Karolina Stepniak, 
Genowefa Szatkowska
Ρουμανία Simona Cernusca, Maria Ciochirca, Cristina Mates, Afrodita 
Roman, Doina Solomon 
Ρωσία Elena Bashun
Σκωτία Betty Anderson, Margot Baird, Alison Bayley, Elsie Brown, Molly 
Fleming, Emily Fraser, Sheila Gillon, Ann Kay, Helen Kelly, May Kidd, Rita 
Lindsay, Margaret Mackay, Ella Shaw, Agnes Warnock, Noel Whamond 
Σουηδία Annika Boxtröm 
ΗΠΑ Sandra Broadrick-Allen 
Ουαλία Betty Lloyd, Bethan Williams



ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχιεπίσκοποί Κισσάμου
και Σέλινου, Eipnvaios
May Kidd, Πρόεδρο* ins Π.Ο.Γ.Υ.
για την Ευρώπη
Ελένη Χρυσοχόου, Πρόεδρο*
Κέντρου Γυναικών Υπαίθρου
Γιώργο* Κατσανεβάκη*,
Νομάρχη* Χανιών
Κυριάκο* Ρογουσάκη*,
Πρέσβη*
Μαρία Αννουσάκη-Παλλίου, 
εκδότη* εφημερίδα*. 
Αντιπρόεδρο* του ΚΕ.Γ.Υ. 
Νικόλαο* Ψιλάκη*, Γεωπόνο*

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
May Kidd, Πρόεδρο* τη* Π.Ο.Γ.Υ. 
ΑλέΕανδρο* Παπαδερό*,
Γενικό* Διευθυντή* τη* ΟΑΚ 
Αρετή Ανουσόκη Τσάγκου, 
Αντιπρόεδρο* του GCWC 
Μάνη Παβέλλα, Γενική Γραμματέα* 
του ΚΕ.Γ.Υ.
Αρτεμι* Παβέλλα, Ταμεία*
του GCWC
Πέτη Γερολυμάτου,
Μελό* Συμβουλίου του GCWC 
Μαρία Αννουσάκη-Παλλίου, 
Εκδότη*, Μέλο* του GCWC 
Χαρίκλεια Καλλιτεράκη,
Πρώην Διευθύντρια Χαροκοπιού, 
Ανώτατη* Σχολή*
Οικιακή* Οικονομία*
Βιργινία Κατάκη,
Μέλο* του GCWC, Κρήτη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Χρυσοχόου,
Πρόεδρο* Κέντρου Γυναικών 
Υπαίθρου
Αρετή Ανουσάκη Τσάγκου, 
Αντιπρόεδρο* του ΚΕ.Γ.Υ.
Μένη Παβέλλα,
Γενική Γραμματέα* του ΚΕ.Γ.Υ. 
Αρτεμι* Παβέλλα,
Ταμία* του ΚΕ.Γ.Υ.
Πέτη Γερολυμάτου,
Μέλο* Συμβουλίου του ΚΕ.Γ.Υ. 
Μπέση Τζαβάρα,
Μέλο* του GCWC
Ni να Ντρίβα, Μέλο* του GCWC
Ko άλα Μαλτέζου,
Μέλο* του GCWC, Αίγινα 
Μαρία Καρνουηάκη,
Μέλο* του GCWC, Χίο* 
Φωτεινή Καλάκου,
Μέλο* του GCWC 
Χρυσοΰλα Μηουλάκη,
Μέλο* του GCWC, Κρήτη 
Δέσποινα Σημαντηράκη,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ., Κρήτη 
Βιργινία Κατάκη,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ., Κρήτη 
Μαρία Μαρακάκη,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ.
Δανάη Επιτροηάκη,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ.
Μαριάννα Βαρελά,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ.,
Θεσσαλονίκη 
Φλώρα Αληφαντή,
Μέλο* του ΚΕ.Γ.Υ.,
Αίγινα



ΧΟΡΗΓΟΙ
Υπουργείο Εθνικήε Οικονομίαε και Οικονομικών · Υπουργείο Πολιτισμού
• Υπουργείο Γεωργίαε · Α. Διεύθυνση Αγροτικήε Οικιακήε Οικονομίαε
• B. LEADER+ · Υπουργείο ΑνάπτυΕηε, Γενική Γραμματεία Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.) · Νομαρχία Χανιών · Μητρόπολη Κισσάμου και Σέλινου
• 1ST Studies · Ahpos Κολυμπαρίου · Δήμοσ Κισσάμου · ΑΝΕΚ 
• ΚΤΕΑ Κισσάμου · ΑΒΕΑ · Αγροτικόβ Συνεταιρισμόε Κισσάμου 

• Ν.Τσατσαρονάκηβ · Ν.Παπαγιαννάκηε
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