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Εισαγωγή 
 

Η Millennia 2015 όπως φαίνεται από τον ίδιο τον τίτλο της, είναι ένα κίνημα για την αναγνώριση του 
ρόλου των γυναικών στην κοινωνία καθώς επίσης και μία ισχυρή προσπάθεια για να προσανατολιστούν 
μελλοντικές ενέργειες.  Οι στόχοι της Millennia 2015 είναι:  να υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο της 
γυναίκας στην κοινωνία και την μην αναγνωρισμένη ικανότητά της σαν οικοδόμο μελλοντικών εναλλακτικών 
λύσεων βασισμένων στις ιδιαιτερότητες της όπως είναι ο έμφυτος προσανατολισμός για το μέλλον, οι 
ικανότητες της να μεσολαβεί και να δικτυώνεται σε όλα τα επίπεδα καθώς και οι ικανότητές της να είναι 
ενεργό μέλος της κοινωνίας, να αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές και ανθρώπινες συγκρούσεις 
δημιουργώντας σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών.  ΄Ολες οι γυναίκες που συμμετέχουν στην 2015 
μοιράζονται συνεχώς την δουλειά και τις δραστηριότητές τους.  Με τον τρόπο αυτό, οι γυναίκες 
αποδεικνύουν ότι οι δικτύωση είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι τοπικά, για την αντιμετώπιση 
μεγάλων κινδύνων, είτε είναι περιφερειακά, σε σχέση με κοινές ανάγκες, είτε παγκόσμια, λόγω των συνεχώς 
αυξανόμενων παγκοσμίων διασυνδέσεων.  

 
Η Millennia 2015 προσφέρει, χρησιμοποιώντας προηγμένους τρόπους επικοινωνίας, τη μεγάλη 

ευκαιρία στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να επικοινωνούν μεταξύ τους και να καταστήσουν έτσι πιο ορατό 
τον ρόλο τους και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η δικτύωση ενισχύεται με την εξάπλωση και ενίσχυση 
επικοινωνίας και επίσης με τη βαθύτερη κατανόηση του τι  κάνουν οι γυναίκες στα διάφορα μέρη του κόσμου. 

 
Οι γυναίκες, στη Millennia 2015, προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, διαφορετικούς 

πολιτισμούς και διαφορετικό επίπεδο συμμετοχής στις κοινωνίες τους.  Συνενώνονται έχοντας τον κοινό 
στόχο να φέρουν στην πρώτη γραμμή τον ρόλο τους σε κάθε κοινωνία και την ικανότητα τους για την 
δημιουργία ενός εναλλακτικού μέλλοντος, σύμφωνα με τις διάφορες θέσεις που έχουν μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο και επίσης με την δημιουργία μιας κοινής συνείδησης. 

 
Είναι μία παγκόσμια κίνηση και μία ευρεία δικτύωση που καλύπτει όλον τον κόσμο, αναζητώντας τα 

κοινά στοιχεία μεταξύ των γυναικών και συγχρόνως τις διαφορές τους, ενώνοντας αυτές τις διαφορές με 
σκοπό της επίτευξης κοινών στόχων όπως είναι η αναγνώριση του ρόλου της γυναίκας και η μεγαλύτερη και 
ενεργή συμμετοχή της στα κοινωνικά δρώμενα.  Μια ενεργή συμμετοχή που μπορεί να καλυτερεύσει τις 
συνθήκες για τις γυναίκες και να τις βγάλει από το ρόλο του θύματος που ακόμη πολύ συχνά τους 
προσδίδεται. 

 
Η Millennia 2015 δείχνει στις ίδιες τις γυναίκες αλλά και στον κόσμο όλο, ότι μπορούν να 

επηρεάσουν καταστάσεις και να δημιουργήσουν μία πιο ανθρώπινη και ίση κοινωνία. 
 
Eleonora Barbieri Masini     
Ιανουάριος 2010 
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Η Ελεονόρα Barbieri Masini είναι επίτιμη καθηγήτρια  (Professor Emeritus), στη Σχολή των Κοινωνικών 
Επιστημών, στο Γρηγοριανό πανεπιστήμιο της Ρώμης, Τιμητικό μέλος της Λέσχης της Ρώμης, Μέλος της Παγκόσμιας 
Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS) πρώην Πρόεδρος της WFSF (Ομοσπονδία Παγκόσμιων Μελλοντικών 
Μελετών) (1980-1990), Πρόεδρος της Επιτροπής Μελλοντικής Έρευνας της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης (1978-
1997), συντονιστής του δικτύου WIN (Διεθνές Γυναικείο Δίκτυο/διασύνδεση) Έκτακτης Ανάγκης και Αλληλεγγύης Δικτύων 
που υποστηρίζονται από την ΟΥΝΕΣΚΟ (1986-2005), σύμβουλος σε πολλές διακυβερνητικές οργανώσεις, όπως το 
πανεπιστήμιο Ηνωμένων Εθνών, η ΟΥΝΕΣΚΟ και το ΠΑΗΕ, Μέλος της Ακαδημίας του Μέλλοντος Φινλανδίας, Μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής Millennia 2015. (www.millennia2015.org/Eleonora_Masini).  
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