
   
  

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2020 

Αξιότιμη Κυρία, 

 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως διακεκριμένο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και ως Γυναίκα. 

Εκ μέρους του Ιδρύματος Λαμπράκη και της οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, θέτουμε 

υπόψιν σας το καινούριο πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών WOMENTORS , το οποίο 

απευθύνεται σε νέες γυναίκες 18-35 ετών,  με στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους, μέσω 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη 

και δράση, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με 

την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την 

εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό/προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως απάντηση σε υπαρκτές και στατιστικά διατυπωμένες διακρίσεις 

που υπόκεινται οι γυναίκες στη χώρα μας. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής 

τους είναι μέσω της ενδυνάμωσης των ίδιων των γυναικών – και μάλιστα σε νέα ηλικία, πριν 

ακόμα βγουν στην αγορά εργασίας ή δημιουργήσουν οικογένεια και πριν αρχίσουν να 

μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, αναπαράγοντας στερεότυπα. Η πρωτοβουλία εστιάζει στην 

ίδια τη γυναίκα, στην ενημέρωσή της και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προσόντων που θα τη 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα εμπόδια και δυσκολίες και να αναπτύξει και 

αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της. Επενδύουμε στη γυναίκα, αποφεύγοντας πρακτικές 

επιθετικής ρητορικής. 

Το πρόγραμμα, το οποίο προσφέρεται δωρεάν στις συμμετέχουσες, περιλαμβάνει την 

εκπαίδευση περίπου 200 φοιτητριών από όλη τη χώρα, οι οποίες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο 

(leader) σε ένα πανελλαδικό δίκτυο 9.000 γυναικών, προσφέροντας μία σειρά από 4 σεμινάρια 

ενδυνάμωσης σε συνομήλικές τους γυναίκες. 

Σε αυτή τη φάση και μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020, δεχόμαστε αιτήσεις συμμετοχής από νέες 

γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν ώστε να αναλάβουν ρόλο Leader. 

Με δεδομένο ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της τρέχουσας 

πανδημίας, δεν είναι δυνατό να οργανώσουμε εκδηλώσεις ενημέρωσης των φοιτητριών, θα το 

εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν μας υποστηρίζατε στην προσπάθεια διάχυσης της πληροφορίας 

σχετικά με το πρόγραμμα και προσέλκυσης νέων γυναικών, προωθώντας στις φοιτήτριές σας 

(αλλά και στους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να το προωθήσουν σε φίλες τους) σχετική 

ενημέρωση. 

Για το σκοπό αυτό, παραθέτουμε τα ακόλουθα: 

https://www.lrf.gr/
https://www.missionanthropos.com/
https://www.womentors.gr/ti-ine-to-womentors/
https://www.womentors.gr/i-anagki/
https://www.womentors.gr/todiktyo/


   
  

 

 

- Πρόσκληση συμμετοχής για τις φοιτήτριες (επισυνάπτεται) 
- Σύνδεσμο στο Facebook με πρόσκληση συμμετοχής για Φοιτήτριες-Leaders: 

https://www.facebook.com/lambrakisfoundation/posts/260719552039548 
- Σύντομη περιγραφή του προγράμματος WOMENTORS και λεπτομέρειες για την αίτηση 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που αναγνωρίζετε την αξία του WOMENTORS, ενός 

προγράμματος που σχεδιάσαμε με γνώμονα τον σεβασμό για τον άνθρωπο και που μας 

υποστηρίζετε στην προσπάθεια να ενισχύσουμε τις νέες γυναίκες, ώστε να εισέλθουν πιο 

ισότιμα στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο, θωρακίζοντας την προσωπική τους ζωή και 

την υγεία τους. 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας μέσω e-

mail στο info@womentors.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3626150. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Κάλλια Κουνενού, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ 

Σεβαστή-Σοφία Ανθοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ιδρύματος Λαμπράκη 

Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ιδρύτρια 

της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.  
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας 
των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των  δημοκρατικών 
διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens 
fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 

https://www.facebook.com/lambrakisfoundation/posts/260719552039548
https://www.womentors.gr/ti-ine-to-womentors/
https://www.womentors.gr/2020/04/prosklisi-ypovolis-etiseon/
https://www.womentors.gr/2020/04/prosklisi-ypovolis-etiseon/
mailto:info@womentors.gr
https://www.activecitizensfund.gr/

