
  

 

 

Ανακοίνωση Βιωματικού Εργαστηρίου  
 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  

Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

(MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση εργαστηρίου στην πόλη της Κοζάνης σε 

συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 στις 4μ.μ. με 6μ.μ. 

 

Τίτλος: 
«Σιγά τώρα, αυτό δεν είναι σεξιστικό….ή μήπως είναι; Μια συζήτηση για τον 
αδιόρατο σεξισμό.» 
 

Μερικά  
λόγια  
για το εργαστήριο: 

Σας έχει τύχει να θεωρείτε κάποια πράγματα αυτονόητα γιατί πολύ απλά έτσι τα 
μάθαμε από παιδιά; Και αφού τα μάθαμε έτσι, θεωρούμε ότι έτσι είναι; Και όλα 
είναι πολύ απλά μέχρι να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που ξαφνικά αλλάζει 
όσα θεωρούμε αυτονόητα, και τελικά ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
έτσι…και τότε αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε, να ψάχνουμε, να συζητάμε, να 
απελευθερωνόμαστε από πεποιθήσεις και να επιλέγουμε. Ελάτε να κάνουμε μία 
συζήτηση για πράγματα που μπορεί να φαίνονται ουδέτερα, γιατί έτσι μας έχουν 
μάθει, αλλά η ουσία τους κρύβει μία σεξιστική δυναμική που δεν είναι ορατή με 
την πρώτη ματιά. Γιατί για να αλλάξουμε κάτι πρέπει αρχικά να το δούμε.. 

Πότε: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, 4μ.μ. με 6μ.μ. 

Που: Διαδικτυακά μέσω zoom. Θα σταλθεί η πρόσκληση για την είσοδο στη διαδικτυακή 
αίθουσα ως απαντητικό email σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Μέγιστος Αριθμός 
Ατόμων: 

 
10 

Δήλωσε Συμμετοχή: Αποστολή email  στο: myfeo.psy.koz@uowm.gr 
Θέμα email: Συμμετοχή στο Βιωματικό Εργαστήρι με θέμα «Σιγά τώρα, αυτό δεν 
είναι σεξιστικό….ή μήπως είναι; Μια συζήτηση για τον αδιόρατο σεξισμό.» 

Διοργανώτριες: Σεψά Ελπίδα- Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης  
Χαριτοπούλου Ανδριάνα- Ψυχολόγος Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών 
Δήμου Κοζάνης 
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"Σιγά τώρα,
αυτό δεν είναι σεξιστικό... 

ή μήπως είναι;"

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 4μ.μ.-6μ.μ.
Τόπος: Διαδίκτυο

Αριθμός συμμετοχών: 10
Δηλώσεις συμμετοχών: myfeo.psy.koz@uowm.gr

Μια συζήτηση για τον αδιόρατο σεξισμό

Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κοζάνης
Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης


