ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μήνυμα Eπιτροπής
Έχοντας ως γνώμονα την επιστημονική μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων - με
επικέντρωση στις σεξουαλικές σχέσεις - και των θεωρητικών και κλινικών πτυχών της
διάγνωσης και της θεραπείας των σεξουαλικών προβλημάτων, η Ελληνική Εταιρεία
Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων σας προσκαλεί στο 2o Διεπιστημονικό Συνέδριο
«Τα Σύνορα της Σεξουαλικότητας» που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 16 και 17 Μαϊου
2022. Το συνέδριο αυτό σκοπεύει στην προώθηση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη
των υψηλότερων προτύπων της πρακτικής, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ηθικής
στη μελέτη της ανατομίας, φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας καθώς και των κοινωνικών
και ψυχολογικών διαστάσεων της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και των διαπροσωπικών
σχέσεων. Έχοντας επίσης ως στόχο την αναγνώριση και εκπλήρωση των σεξουαλικών
δικαιωμάτων στην ελληνική κοινωνία, επιλέξαμε ξανά τη διεξαγωγή του με βάση την
17η Μαΐου, ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλλετε και φέτος με το ενδιαφέρον σας και τις
εμπεριστατωμένες εργασίες σας, στην επιτυχία αυτού του συνεδρίου.
Γεώργιος Φλούδας, Ψυχίατρος,
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ορέστης Γιωτάκος, Ψυχίατρος
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
https://sexology.com.gr/form/?synedrio=2%CE%BF+%CE%94%CE%99%CE%95%C
E%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%9A%CE%9F+%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%
CE%9F+%E2%80%9C%CE%A4%CE%91+%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE
%A1%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A3%CE%95%CE%9E%CE%9F%
CE%A5%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%
CE%91%CE%A3%E2%80%9D
Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο συνδέεστε ζωντανά στο συνέδριο:
https://us06web.zoom.us/j/89597078039?pwd=L2c2Y0owQTVkemt4UXAveENBSHVKUT09
Webinar ID: 895 9707 8039 - Passcode: 872225
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΔΩΡΕΑΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 20€ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ 10€
Γραμματεία - Πληροφορίες
Πηνελόπη Γερμενή: Τ: 2114021352 - Κ: 6982820442
Email: grammateia@collegegp.gr, info@sexology.com.gr
www.medcongress.gr, www.sexology.com.gr
Οργάνωση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ
& ΔΙΑΦΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
www.sexology.com.gr
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ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2022
09:00-10:00 E-POSTERS
10.00-14.00 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προεδρείο: Δάρα Μαρία
Υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, Παπαδάτου-Παστού Μαριέττα
Σεξουαλικότητα και Τέχνη – Η δυναμική του Πορτραίτου, 		
Καρπούζης Μάρκος
Η Σκοτεινή Πλευρά του Έρωτα, μία αφηγηματική ανάλυση μέσα
από τρία διαφορετικά κινηματογραφικά κοσμοείδωλα,
Βιλλιώτης Φίλιππος
Η εμπειρία της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου 		
Ασφαλούς Διαδικτύου σε θέματα σεξουαλικότητας εφήβων,
Δάρα Μαρία
Σεξουαλική θετικότητα και θετική ψυχολογία, Μόσχα Μαρίνα
Γάμος, απιστία & μονογαμία: μια ανασκόπηση από 			
ανθρωπολογική, ιστορική και ψυχολογική σκοπιά,
Πετράς Χαράλαμπος
Γυναικεία σεξουαλική κακοποίηση: PTSD (post traumatic syn-		
drome) & επιπτώσεις στη ζωή της, Λαφαζάνη Περσεφόνη
Ο φόβος του Άλλου πίσω από τα φαινόμενα της τοξικής 		
αρρενωπότητας, της σεξιστικής βίας και της απόρριψης των 		
μειονοτήτων ΛΟΑΤΚΙ. Προτάσεις για εξελιγμένες μορφές ανδρισμού
Μιχοπούλου Αλεξάνδρα
14.00-17.30 Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
Προεδρείο: Καρακώστα Νεκταρία
Σεξουαλικότητα και Εξουσία, Γιωτάκος Ορέστης
Σεξουαλικότητα μετά τα 50, αρχή ή τέλος; Σωτηροπούλου Μυρτώ
Η Γυναικεία Σεξουαλικότητα Σήμερα, Παπαθανασίου Ζήσης
Σεξουαλικότητα στην 3η ηλικία, Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος
Σεξουαλική Αποκατάσταση μετά από Ριζική Προστατεκτομή: η 		
βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, Κοντογιάννης Σταύρος
Αισθητική γυναικολογία και σεξουαλικότητα, Βαϊδάκης Διονύσης
17.30-19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ GILEAD

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
19:00-21:00 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΤΟΜΑ
Προεδρείο: Χρηστίδη Έλενα Όλγα
Chemsex και queer σεξουαλικότητα: η ψυχαναλυτική εργασία με την
αναρχική ενόρμηση, Πούλιος Αντώνης
ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες και ειδικοί ψυχικής υγείας: ενήμερες ως 		
προς το τραύμα (trauma-informed) και πολιτισμικά ευαίσθητες
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, Παπάζογλου Άννη - Παπαδημητρίου
Γιώργος
Ιατρική πρακτική και ΛΟΑΤΚΙ άτομα: Το μοντέλο της πολιτισμικής
σεμνότητας (Cultural Humility), Ηλιοπούλου Χρυσούλα
ΛΟΑΤΚΙ+ και Kink στην ψυχοθεραπεία: BDSM ενήμερες 		
προσεγγίσεις, Χρηστίδη Έλενα Όλγα
Σχολιασμός: Παπαθανασίου Νάνσυ

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2022
09:00-10:00 E-POSTERS
10.00-12.30 ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Προεδρείο: Πέππα Mελπομένη, Καλανταρίδου Σοφία
Καθορισμός του φύλου: γενετικοί και άλλοι παράγοντες, 		
Στρατάκης Κωνσταντίνος
Ορμόνες φύλου και ψυχοπαθολογία, Πέππα Mελπομένη
Ορμονικές διαταραχές και φύλο, Μαυροειδή Ιωάννα
Ορμόνες φύλου και σεξουαλικότητα, Γεωργόπουλος Νεοκλής
Εμμηνόπαυση και σεξουαλικότητα, Καλανταρίδου Σοφία
12.30-13.00 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΦΥΛΟΜΕΤΑΒΑΣΗ
Προεδρείο: Δάλλα Χριστίνα
Εισηγητής: Γουλής Δημήτριος
13:00-16:00 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Προεδρείο: Φλούδας Γεώργιος
Ηθική και Αρρενωπότητα-Θηλυκότητα ως παράγοντες διαμόρφωσης
στάσεων προς ΛΟΑΤ άτομα, Κασσάρας Ηλίας

16-17 ΜΑΪΟΥ 2022
Οι στάσεις των γιατρών απέναντι στα τρανς και μη-δυαδικά 		
πρόσωπα στην Ελλάδα, Πάλμου Πάρβη
Παρουσίαση περιστατικού υποστήριξης τρανς προσώπου, στα 		
πλαίσια των δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας του ΣΥΔ. 		
Προσωποκεντρική προσέγγιση και διεμφυλικά πρόσωπα, 		
Σμυρναίου Μαρία - Χριστίνα
Ντρέπομαι που είμαι γκέι. Ντρέπομαι που ντρέπομαι που είμαι
γκέι. Η ντροπή ως το κατεξοχήν ΛΟΑΤΚΙ συναίσθημα,
Καλοβυρνάς Λύο
Φυλομετάβαση με στεροειδείς ορμόνες φύλου, νοητικές λειτουργίες
και ψυχολογικοί παράμετροι σε άτομα με Ασυμφωνία Φύλου: 		
δεδομένα από την βιβλιογραφία και πρώτα δεδομένα από μελέτη,
Όουενς Δήμητρα Άννα
Διαχείριση της Δυσφορίας Φύλου: ο ρόλος του ειδικού ψυχικής
υγείας, Φλούδας Γεώργιος
16:00-17:30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Προεδρείο: Φλούδας Γεώργιος, Γιωτάκος Ορέστης
17:30

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022
17.30-19.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ GILEAD
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ
Συντονιστής: Πούλιος Αντώνης
Εισηγητές: Λουρίδα Παναγιώτα, Πρωτοπαπάς Κωνσταντίνος,
Γκορόγια Ελίζα, Μυρσινιάς Ηλίας

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Βαϊδάκης Διονύσης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επίκουρος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – University of Nicosia

Βιλλιώτης Φίλιππος, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Γεωργόπουλος Νεοκλής, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας,
Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Γιωτάκος Ορέστης, Ψυχίατρος, Πρόεδρος obrela, Editor: Dialogues
in Clinical Neuroscience & Mental Health, Director of the campaign
I care for my brain

Γκορόγια Ελίζα, Υπεύθυνη Διεκδίκησης & Επικοινωνίας «Θετική
Φωνή»

Γουλής Γ. Δημήτριος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής,
Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Δάλλα Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αντιπρόεδρος της Mediterranean Neuroscience Society

Δάρα Μαρία, Ψυχολόγος (MSc), Ψυχοθεραπεύτρια, Γραμμή Βοήθειας
Ελλ. Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
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Ηλιοπούλου Χρυσούλα, MSW, MEd Ψυχοθεραπεύτρια, Κλινική
Σεξολόγος, Ομάδα Επιστημονικών Συνεργατών Orlando LGBT+

Καλανταρίδου Σοφία, Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας και
Στείρωσης και Διευθύντρια στην Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική
Κλινική του ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο

Καλοβυρνάς Λύο, Ψυχοθεραπευτής, Σύμβουλος ζεύγους,
Συγγραφέας

Καρακώστα Νεκταρία, Δημοσιογράφος, ΜΑ

Καρπούζης Μάρκος, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, Εικαστικός

Κασσάρας Ηλίας, Ψυχολόγος, Msc , Msc , PhDc, Γνωστικός Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής

Κοντογιάννης Σταύρος, Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Β’,
Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος, MD, FEBU, FECSM, Χειρουργός
Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Ουρολογικού Ιατρείου Νευρο-ουρολογίας & Ακράτειας και Ιατρείου
Σεξουαλικής Ιατρικής, Εθνικό Κέντρο Αποκατάσταση

Λαφαζάνη Περσεφόνη, Κλινική Ψυχολόγος, Ινστιτούτο Ψυχικής και  
Σεξουαλικής Υγείας

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λουρίδα Παναγιώτα, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α’  
ΕΣΥ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μαυροειδή Ιωάννα, Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος Ενδοκρινολογικής Μονάδας και Μονάδας Μεταβολισμού
των Οστών, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
Αττικόν
Μιχοπούλου Αλεξάνδρα,  Κλινικός Ψυχολόγος  DESS,
Ψυχοθεραπεύτρια  DU, Σεξολόγος  DU, Γ. Π. Νοσοκομείο Βόλου
«Αχιλλοπούλειο»

Μόσχα Μαρίνα, ΜΑ Κλινικής Ψυχολογίας, MSc Θετικής
Ψυχοθεραπείας

Μυρσινιάς Ηλίας, Υπεύθυνος Εθελοντισμού «Θετική Φωνή»

Όουενς Δήμητρα Άννα, Ψυχολόγος, MSc, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής,
ΕΚΠΑ

Πάλμου Πάρβη, M.A., Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt  EAGT & IAAGT,
Υποψήφια Διδάκτωρ Bolton University, Υπεύθυνη Υγείας Τρανς &
‘Ιντερσεξ Οικογενειών, Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών

Παπαδάτου - Παστού Μαριέττα, CPsychol CSci AFBPsS, Επίκουρη
Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαδημητρίου Γιώργος, Ψυχολόγος, MSc, Ομάδα Επιστημονικών
Συνεργατών Orlando LGBT+
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Παπάζογλου Άννη, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονική Ομάδα Orlando LGBT+

Παπαθανασίου Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και
Γυναικολογίας ΑΠΘ, Σεξολόγος, Διευθυντής Ελληνικού Σεξολογικού
Ινστιτούτου

Παπαθανασίου Νάνσυ, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας, Επιστημονικά
Συνυπεύθυνη Orlando LGBT+

Πέππα Mελπομένη, MD, PhD, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ,
Υπεύθυνη Μονάδος Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων των
Οστών, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Μονάδα ‘Ερευνας,
Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”
Πετράς Χαράλαμπος, Ανθρωπολόγος - Ιστορικός, Ψυχολόγος &
Ψυχοθεραπευτής με εξειδίκευση στην Οικογενειακή Συστημική
Ψυχοθεραπεία και την Θεραπεία Ψυχικού Τραύματος
Πούλιος Αντώνης, Δρ. M.Sc. Κλινικός ψυχολόγος και ψυχαναλυτής,
Διδάσκων του τμήματος ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,
Μέλος Εκπαιδευτικής Επιτροπής Ορλάντο LGBT+ και επιστημονικά
υπεύθυνος των κοινοτικών προγραμμάτων του Συλλόγου Οροθετικών
Ελλάδας “Θετική Φωνή”
Πρωτοπαπάς Κωνσταντίνος, Ειδικός Παθολόγος, Ακαδημαϊκός
Υπότροφος Δ’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
Σμυρναίου Μαρία - Χριστίνα, PgD, PCA, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
εκπαιδευόμενη Ψυχοθεραπεύτρια, Προσωποκεντρική Θεραπεύτρια
Ζεύγους & Οικογένειας, μέλος ΕΠΒΕ, PCE-Europe, ΣΥΔ

Στρατάκης Κωνσταντίνος, Chief Scientific Officer, ELPEN, Athens,
Greece & Director (Res. A’), Human Genetics & Precision Medicine at
Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH)

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σωτηροπούλου Μυρτώ, Σεξολόγος - Μαιευτήρας - Γυναικολόγος,
Εκπαιδευτικός, Fellow of the Multidisciplinary Joint Committee of
Sexual Medicine, Επιστ. Συνεργάτης, Α΄Μαιευτική Γυναικολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια ICPS Αθήνα -  
(Πανεπιστήμιο Central Lancashire (UCLan), UK)
Φλούδας Γεώργιος, Ψυχίατρος – Σεξολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ,
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Ιδρυτής του Ειδικού Ιατρείου
Διαχείρισης Ζητημάτων Ταυτότητας και Δυσφορίας Φύλου

Χρηστίδη Έλενα Όλγα, Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ, Επιστημονικά
Συνυπεύθυνη Orlando LGBT+
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΑ1. Πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εφήβων με διαταραχή αυτιστικού
φάσματος
Νιαστή Καλομοίρα1, Σκαρλάτος Γεώργιος2
1
Σχολική ψυχολόγος 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής
2
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής
ΕΑ2. Δομικές εγκεφαλικές διαφορές και ταυτότητα φύλου. Τι γνωρίζουμε από τα
σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα;
Πέτρος Τσιάκας1, Θωμάς Θεοδοσίου1, Θεόφιλος Γκινόπουλος2, Παναγιώτης Δημητρίου1
1
Μητροπολιτικό Κολλέγιο – University of East London, Σχολή Ψυχολογίας
2
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΕΑ3. Γκρεμίζοντας τείχους χτίζουμε γέφυρες: Η επικοινωνιακή προσέγγιση του
ειδικού ψυχικής υγείας σε άτομα με ποικιλομορφία φύλου και σεξουαλικότητας στα
πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας.
Μπανιάς Δρόσος Σωτήριος1
1
MSc Ειδικ.νος Γνωστικής Νευροψυχολογίας, BA Ψυχολόγος, Σύγχρονο Κέντρο
Νευροανάδρασης Αθήνας
ΕΑ4. Η αποπαθολογικοποίηση της ταυτότητας φύλου σε Ελλάδα και Ισπανία μέσα
από τους λόγους τρανς ατόμων
Κωνσταντίνος Αργυρίου1
1
Υποψήφιος διδάκτορας διεπιστημονικών σπουδών φύλου, Ινστιτούτο Φιλοσοφίας,
Ισπανικό Κρατικό Συμβούλιο Έρευνας (Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
ΕΑ5. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση των νέων και οι παράγοντες που την 		
επηρεάζουν
Ελένη Παπαθανασίου1
1
Οικονομολόγος, Διευθύντρια 1ου Λυκείου Άργους

E-POSTERS
P1. Ανάλυση ευρημάτων εισαγγελικών παραγγελιών σε παιδιά και εφήβους
σχετιζόμενες με σεξουαλική κακοποίηση
Χ. Τερνιώτης1
1
Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου - Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.
Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
P2. Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε εφήβους με συναισθηματικές διαταραχές και
σχετιζόμενες δυσκολίες στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης
Χ. Τερνιώτης1
1
Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου - Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.
Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
P3. Σεξουαλικός προσανατολισμός υπό το πρίσμα του αυτιστικού φάσματος:
Δεδομένα, Δυσκολίες, Δράσεις
Στασινού Α.1, Σταυρομήτρος Κ.1, Γεωργακόπουλος Γ.1
1
Μητροπολιτικό Κολλέγιο - University of East London
P4. Sex, Drugs, & Rock ‘n’ Roll
Παπαδακάκης Αντώνης1, Χρηστάκη Βασιλεία1, Γκαβανόζη Σύλια1, Δημητρίου Πάνος1
1
Metropolitan College, Greece
P5. Τρανσεξουαλικά άτομα: Η ποιότητα ζωής και η οικογενειακή-κοινωνική
αποδοχή τους
Αλεξία Αγγελίδη1, Βασιλική Γούλα1
1
Ψυχολόγοι (BSc), Απόφοιτες του Πανεπιστημίου Κρήτης
P6. Η εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ+ εφήβων και νέων ΑμεΑ: Ανάγκη για ορατότητα. Μία
βιβλιογραφική ανασκόπηση
Άννα Σουλτούκη1
1
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

H Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί την παρακάτω εταιρεία χορηγό για την βοήθειά της στην πραγματοποίηση του συνεδρίου
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΕΑ1. Πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εφήβων με διαταραχή αυτιστικού
φάσματος
Νιαστή Καλομοίρα, Σχολική ψυχολόγος 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής
Σκαρλάτος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 1ου ΚΕΔΑΣΥ Ανατολικής Αττικής
Η ψυχική και κοινωνική ωριμότητα συχνά δεν συμβαδίζει με τη σωματική ανάπτυξη
και την νοητική λειτουργία των ατόμων που παρουσιάζουν διαταραχή αυτιστικού
φάσματος (ΔΑΦ). Η σεξουαλικότητα, η οποία αποτελεί κύριο μέρος της αναπτυξιακής
και βιολογικής ωριμότητας κάθε ατόμου, αναπτύσσεται μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, της σωματικής επαφής, του παιχνιδιού, της
υιοθέτησης κοινωνικών κανόνων κ.ά. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό την ανάπτυξη και διατήρηση ρομαντικών και σεξουαλικών σχέσεων μεταξύ
των ατόμων με ΔΑΦ και τονίζουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της διενέργειας
προκαταρκτικών προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων αυτών. Το
παρόν πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εφήβων με ΔΑΦ έχει σχεδιαστεί και
μπορεί να εφαρμοστεί σε ομαδικό επίπεδο στα πλαίσια της σχολικής τάξης ενός ειδικού
σχολείου ή σε ατομικό επίπεδο. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων
που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όπως ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
του ατόμου, ενημέρωση σχετικά με την ταυτότητα φύλου, εκπαίδευση στην έννοια
της οικογένειας, της φιλίας και της αναπαραγωγής, ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων, γνωριμία με το άλλο φύλο, ενημέρωση
για την εγκυμοσύνη, τις πρακτικές αντισύλληψης και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα. Το πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αποτελείται από αυτοτελή
μαθήματα-εισηγήσεις, που περιλαμβάνουν θεωρητικό περιεχόμενο, αλλά και πρακτικές
δραστηριότητες για την εξάσκηση και εμπέδωση των όσων συζητήθηκαν, ενώ το υλικό
που χρησιμοποιείται βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των εφήβων με
ΔΑΦ. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογείται με τη χρήση ποσοτικών και
ποιοτικών μεθόδων.

16-17 ΜΑΪΟΥ 2022
ΕΑ2. “Δομικές εγκεφαλικές διαφορές και ταυτότητα φύλου. Τι γνωρίζουμε από τα
σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα;”
Πέτρος Τσιάκας1 , Θωμάς Θεοδοσίου1 , Θεόφιλος Γκινόπουλος2 , Παναγιώτης
Δημητρίου1
1Μητροπολιτικό Κολλέγιο – University of East London, Σχολή Ψυχολογίας
2Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Περίληψη
Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, θα γίνει αναφορά στα ευρήματα των
ερευνών που μελετούν τις δομικές διαφορές του εγκεφάλου μεταξύ ατόμων που
ταυτίζονται (cisgender) ή όχι (transgender) με το φύλο που τους είχε αποδοθεί
στη γέννηση, στους μύθους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τον διμορφικό
εγκέφαλο και τις δομικές διαφορές που παρατηρούνται. Στη συνέχεια, θα γίνει
αναφορά στους περιορισμούς που παρουσιάζει η έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. Η
νευροεπιστημονική κοινότητα επικεντρώνει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στις δομικές
διαφορές του εγκεφάλου που παρατηρούνται σε cisgender και transgender άτομα με
σκοπό να αναδειχθούν και να αιτιολογηθούν βασικές διαφορές στη συμπεριφορά και
στην ταυτότητα φύλου. Η διερεύνηση των διαφορών αυτών, έχει δημιουργήσει θεωρίες
όπως αυτή του εγκεφαλικού διμορφισμού, η οποία βασίζεται κυρίως στην προϋπόθεση
ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο παρουσιάζονται δομικές διαφορές οι οποίες μπορούν να
εντοπιστούν και να κατηγοριοποιηθούν. Ωστόσο, παρά την πληθώρα ερευνών σχετικά
με τις δομικές εγκεφαλικές διαφορές που παρατηρούνται σε cisgender και transgender άτομα, δεν υπάρχει γενική συμφωνία της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τα
ευρήματα. Σύμφωνα με την παρούσα ανασκόπηση, οι έρευνες δεν έχουν καταφέρει
να αναδείξουν με συστηματικό τρόπο σημαντικές δομικές διαφορές σε περιοχές του
εγκεφάλου που να μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τον εγκέφαλο σε cisgender άτομα.
Επιπροσθέτως, δεν έχουν αναδειχθεί με ακρίβεια εγκεφαλικές δομικές διαφορές
που να είναι αποτέλεσμα της ταυτότητας φύλου όταν δεν ταυτίζεται με το βιολογικό
φύλο όπως συμβαίνει στα transgender άτομα. Στο πλαίσιο της ανασκόπησης θα
αναφερθούν μελλοντικές προοπτικές της έρευνας μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής
νευροεπιστήμης και της κλινικής νευροψυχολογίας, καθώς η ανθρώπινη συμπεριφορά
αξιολογείται βιοψυχοκοινωνικά.
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ΕΑ3. Γκρεμίζοντας τείχους χτίζουμε γέφυρες: Η επικοινωνιακή προσέγγιση του
ειδικού ψυχικής υγείας σε άτομα με ποικιλομορφία φύλου και σεξουαλικότητας στα
πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας.
Μπανιάς Δρόσος Σωτήριος, MSc Ειδικ.νος Γνωστικής Νευροψυχολογίας, BA Ψυχολόγος1
1Σύγχρονο Κέντρο Νευροανάδρασης Αθήνας       
Περίληψη
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εστίαση στην επικοινωνία των ειδικών ψυχικής
υγείας κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας µε ανθρώπους µε Ποικιλομορφία
Φύλου και Σεξουαλικότητας (ΠΦΣ). Ο όρος αυτός είναι πιο συμπεριληπτικός σε
σύγκριση με τον όρο LGBT/IQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/sexual, Intersex, Questioning). Περιλαμβάνει ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου και σεξουαλικότητας,
συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους που είτε εξασκούν πχ (και όχι μόνο) BDSM (Bondage, Dominance, Discipline, Submission, Sadism and Masochism) MSM (men having
sex with men). πρακτικές ή τρόπους ζωής – ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τους
προσανατολισμό. Οι θεραπευόμενοι με ΠΦΣ έχουν µακρά ιστορία, όπου θεωρούνται
«ψυχικά άρρωστοι  ή επικίνδυνοι» στα πλαίσια μεταφοράς σεξουαλικός μεταδιδόμενων
νοσημάτων. Το αποτέλεσμα είναι να ερευνούν το περιβάλλον τους για να βρουν σημάδια
εχθρικότητας ή ασφάλειας στο θεραπευτικό χώρο, θέτοντας ερωτήματα όπως «θα
παρερμηνευτώ εδώ; Θα βρω αποδοχή και κατανόηση; Είναι ασφαλές να αποκαλύψω
τον εαυτό µου;». Αυτά τα ερωτήματα  αποτελούν πηγή άγχους και αγωνίας που είναι
παρόντα στο χώρο της θεραπείας. Η πλειοψηφία των ειδικών ψυχικής υγείας δεν έχει
επαρκή  εκπαίδευση στη θεραπευτική εργασία µε ΠΦΣ ανθρώπους. Είναι επίσης πολύ
σημαντικό οι θεραπευτές να καλλιεργήσουν την αυτογνωσία τους πάνω στις δικές τους
προκαταλήψεις, πεποιθήσεις και υποθέσεις για το τι είναι «υγιές» και «φυσιολογικό» σε
σχέση µε το σεξ, τον ρόλο του φύλου, τις σχέσεις κτλ. Η σχετική υπό εποπτεία κλινική
εμπειρία συνδυαστικά με την εξειδικευμένη εκπαίδευση στα προαναφερθέντα ζητήματα
αποτελούν τη χρυσή τομή για τη θετική έκβαση του θεραπευτικού μας έργου.
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ΕΑ4. Η αποπαθολογικοποίηση της ταυτότητας φύλου σε Ελλάδα και Ισπανία μέσα
από τους λόγους τρανς ατόμων
Κωνσταντίνος Αργυρίου
Υποψήφιος διδάκτορας διεπιστημονικών σπουδών φύλου
Ινστιτούτο Φιλοσοφίας, Ισπανικό Κρατικό Συμβούλιο Έρευνας (Instituto de Filosofía,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Οι προσπάθειες αποπαθολογικοποίησης των τρανς ταυτοτήτων την τελευταία δεκαετία,
από τις καμπάνιες του STP-Stop Trans Pathologization 2012, ως τη σημαδιακή
ενδέκατη αναθεώρηση του ICD, έχουν αποφέρει μια αξιοσημείωτη αλλαγή σκηνικού
στη σχέση ανάμεσα στην ψυχολογία και τα τρανς άτομα. Παρόλα αυτά, οι ψυχολογικές
υπηρεσίες συχνά εξακολουθούν να είναι ελλιπείς και να αντλούν από ένα μονολιθικό
βιοϊατρικό λόγο, που προωθεί δυιστικές, κανονιστικές αναπαραστάσεις του φύλου.
Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη μιας τοποθετημένης, κριτικής θεώρησης, που να μη λαμβάνει
Αγγλοσαξονικές εννοιολογήσεις ως καθολικές και εφαρμόσιμες σε όλα τα πολιτισμικά
περιβάλλοντα. Η παρούσα ποιοτική μελέτη διερεύνησε τους λόγους τρανς ατόμων
σε Ελλάδα και Ισπανία ως προς τις αναπαραστάσεις για την ταυτότητα φύλου που
αναδύονται μέσα από τις ψυχολογικές υπηρεσίες. Διεξήχθησαν συνολικά δεκαεπτά
ημιδομημένες συνεντεύξεις, διάρκειας περίπου μίας ώρας, μεταξύ Δεκεμβρίου του
2019 και Ιουνίου του 2021. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν χειρόγραφα
και κωδικοποιήθηκαν μέσω του Atlas.ti. Τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης
που ακολούθησε καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη αποπαθολογικοποίησης στην
πρακτική, και όχι απλώς στα ταξονομικά εργαλεία. Οι αντιλήψεις για την ταυτότητα
φύλου δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων των δύο χωρών, αλλά η
διάκριση αστικού και μη αστικού πλαισίου έπαιζε κομβικό ρόλο στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες και πληροφορίες. Η αναζήτηση ψυχολογικών υπηρεσιών συνδεδεόταν με
προηγούμενες αντίστοιχες εμπειρίες, με το χρονικό σημείο της (κοινωνικής ή ιατρικής)
φυλομετάβασης, καθώς και οι ανάγκες σε σχέση με διοικητικά, ιατρικά και εργασιακά
ζητήματα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διαπολιτισμική έρευνα, και σε άλλες χώρες,
σχετικά με τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας φύλου σε πλαίσια ψυχικής υγείας, που να
μην αφορούν αποκλειστικά ψυχολογικές υπηρεσίες.
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ΕΑ5. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων και οι παράγοντες που την
επηρεάζουν
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Διευθύντρια 1ου Λυκείου Άργους, Οικονομολόγος
Η τάση των νέων για σεξουαλική ενημέρωση στη χώρα μας αρχίζει γύρω στα 10 με 12 και παρέχεται, συνήθως, από
φίλους. Ένα μικρό μέρος των εφήβων, θα ήθελε να ενημερώνεται για θέματα σεξουαλικότητας από τους γονείς. Οι
γονείς από την πλευρά τους, σε ικανό ποσοστό, αδυνατούν να παράσχουν ικανοποιητικού βαθμού πληροφόρηση ή θα
προτιμούσαν να αναλάβει κάποιος φορέας το έργο αυτό. Σύμφωνα με πορίσματα ερευνών  οι περισσότεροι νέοι σε
ποσοστό 94% πιστεύουν ότι το σχολείο οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών.
Παρόλα αυτά πιστεύεται ότι αυτό δεν γίνεται επαρκώς αλλά ούτε με τον κατάλληλο τρόπο
Η κύρια πηγή ενημέρωσης των μαθητών αποτελεί το διαδίκτυο. Μια πληθώρα ιστοσελίδων προσπαθεί να καλύψει
την ανάγκη των παιδιών για ενημέρωση, όμως εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εγκυρότητας και σωστής
διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά όπως είναι φυσικό δε μπορούν να γνωρίζουν το έγκυρο, παρά μόνο να ακολουθούν τις
περισσότερες φορές το δρόμο που τους δείχνει όποιος απλά τους καταλαβαίνει
Το σχολείο, αναμφισβήτητα, είναι ένας φυσικός χώρος μάθησης και συστηματικής διαπαιδαγώγησης όλου του
πληθυσμού, για πολλά και συνεχή χρόνια. Η ζωή στη σχολική κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας
του νεαρού μαθητή, στην ψυχική και συναισθηματική του ωρίμανση, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, του ήθους
και της συμπεριφοράς, στη σωματική ανάπτυξη, στη υιοθέτηση αξιών και στάσεων (Οδηγός Αγωγής και Προαγωγής
της υγείας, Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα). Το σχολείο, σαν σύστημα παροχής
γνώσης και πληροφόρησης, θα πρέπει να θέτει στόχους, που να ορίζονται από τις ανάγκες των μαθητών και τις
δυνατότητες του συστήματος.
Ο στόχος του προγράμματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι ταυτόσημος με τον πολύσημο σκοπό της Παιδείας.
Γενικά, η Παιδεία φιλοδοξεί και επιδιώκει: Να συμβάλλει στη μόρφωση και την καλλιέργεια του ατόμου και να εμπνέει
συνεχή επιδίωξη για τη βελτίωση και τελείωση της προσωπικότητας, μέσω της αυτογνωσίας και της αυτοσυνείδησης.
Να ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση για γνώση, όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για διανοητική επεξεργασία και
δημιουργική ενασχόληση. Να ενεργοποιεί τη φαντασία και να ακονίζει την κριτική σκέψη, στοιχεία απαραίτητα για να
μπορέσει η νέα γενιά να συζεύξει το εφικτό με το ιδανικό, την πραγματικότητα με το όραμα.
Με δεδομένο την αυξανόμενη ανησυχία και τον προβληματισμό του κοινού (γονιών και νέων) για την εφηβική
εγκυμοσύνη και την έξαρση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην ηλικία της εφηβείας, επιβάλλεται η
κατάρτιση προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας γονέων - παιδιών και στην εκπαίδευση
των πρώτων γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των δεύτερων. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθεί η πιθανότητα
μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, που μπορεί να οδηγήσει στην άμβλωση, στην περίοδο της εφηβείας, αλλά και την
προσβολή από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, αφού οι έφηβοι θα γνωρίσουν τους τρόπους προφύλαξής
τους από αυτά, με αποτέλεσμα να προωθήσουν την υγεία τους.
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό και καταλήγουμε, ότι η ενημέρωση των εφήβων στην Ελλάδα, αναφορικά
με τα ΣΜΝ, τους τρόπους μετάδοσής τους, αλλά και τις μεθόδους προφύλαξης από αυτά, είναι ανεπαρκής και, σε
κάποιες περιπτώσεις, στρεβλή. Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία, η εμπεριστατωμένη, η ολοκληρωμένη και η ουσιαστική
πληροφόρηση των εφήβων, καθώς και ο εμπλουτισμός των γνώσεών τους, σε ζητήματα σεξουαλικότητας, προκειμένου
να μπορέσουν να προφυλαχτούν από τα ΣΜΝ και τις επιπτώσεις τους, και να προάγουν, τελικά, την υγεία τους.
Συνοψίζοντας η σεξουαλική ζωή των νέων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη ζωή του ανθρώπου. Η σεξουαλικότητα
είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής του ατόμου και επηρεάζει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του. Ιδιαίτερα
όταν βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, είναι πιο ευάλωτο και εκτεθειμένο σε κινδύνους όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα, λόγω της μη σωστής χρήσης μέτρων πρόληψης και της μεγαλύτερης ανεξαρτησίας που βιώνει.
Οι περισσότεροι νέοι, αν και έχουν επίγνωση του κινδύνου και των τρόπων προφύλαξης και παρότι έχουν τις
σωστές, κατά την αγωγή υγείας στάσεις και αντιλήψεις, δε φαίνεται, να χρησιμοποιούν, σε απόλυτους αριθμούς,
συχνά προφυλάξεις, ή αν τις χρησιμοποιούν, δε γίνονται με συνέπεια. Οι αρνητικές επιπτώσεις της έκφρασης της
σεξουαλικότητας των νέων έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για σεξουαλική αγωγή.
Για τη στάση των γονέων και γενικά του κοινού δε ξέρουμε να υπάρχουν στοιχεία βασισμένα στη διερεύνηση του
θέματος στη χώρα μας. Είναι όμως γνωστό πως η ελλιπής διαπαιδαγώγηση αφήνει το μέσο Έλληνα στην άγνοια ή
στην ημιμάθεια. Δυστυχώς η ενημέρωση των νέων είναι αρκετά ελλιπής σε θέματα που αφορούν την αντισύλληψη,
τις εξαρτησιογόνες ουσίες και την υγιή σεξουαλική συμπεριφορά, για όλα αυτά είναι υπεύθυνοι οι νοσηλευτές μαζί με
τους υπόλοιπους αρμόδιους, που αποτελούν μια οργανωμένοι ομάδα, για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες
προερχόμενες από τη λανθασμένη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου.
Από ανασκόπηση ερευνών συνοψίσαμε ότι οι γνώσεις των νέων στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν την
αντισύλληψη, τον οικογενειακό προγραμματισμό και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ελλιπής σε αντίθεση
με τους νέους του εξωτερικού, όπου φαίνονται πιο ενημερωμένοι.
Συμπεραίνουμε ότι είναι ανάγκη να ενημερώνονται καλύτερα οι νέοι πάνω σε αυτά τα θέματα με ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα αρχίζουν από το σχολείο. Έτσι με τη συχνή και συνεχόμενη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου
από ειδικούς θα βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων των γονέων και των νέων.
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ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
P1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Χ.Τερνιώτης
Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου - Επιμελητής Β’ ΕΣΥ,
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Σκοπός : Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να αναδείξει τα επιδημιολογικά δεδομένα
και τις ψυχιατρικές συνέπειες σε παιδιά που και εφήβους που υπέστησαν σεξουαλική
παρενόχληση ή κακοποίηση.
Υλικό: Αφορά 14 περιστατικά παιδιών και εφήβων ηλικίας από 6 έως 17 ετών (6
αγόρια και 8 κορίτσια) τα οποία εξετάστηκαν έπειτα από εισαγγελικό αίτημα για τη
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης τα έτη 2020-2021.
Μέθοδος : Κλινική εκτίμηση των περιστατικών, ψυχιατρική συνέντευξη και παρατήρηση
συμπεριφοράς καθώς και αναπτυξιακών δεδομένων σε εύρος μίας έως τριών
συνεδριών, εξέταση τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων και μελέτη της υφιστάμενης
δικογραφίας.
Αποτελέσματα : Από τις 14 περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν, στις 3 δεν εμφανίστηκε
κλινική σημειολογία και στοιχεία που να παραπέμπουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση
των ανηλίκων. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις στη μία υπήρχαν κίνητρα από τον
καταγγέλλοντα προς τον καταγγελλόμενο και στις δύο υπήρχε υποψία εκμετάλλευσης
από τον έναν γονέα οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν. Στις υπόλοιπες 11 περιπτώσεις
οι ανήλικοι που εξετάστηκαν παρουσίαζαν σε ποσοστό 100% γενικευμένο άγχος, σε
ποσοστό 81% καταθλιπτική συμπτωματολογία, σε ποσοστό 55% φοβικές εκδηλώσεις,
σε ποσοστό 36% διαταραχές συμπεριφοράς με κύρια εικόνα την εναντιωματική
συμπεριφορά και σε ποσοστό 21% διαταραχή μετατραυματικού άγχους με οξεία ή
καθυστερημένη έναρξη. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε συννοσηρότητα (το ελάχιστο
δύο διαγνώσεις στην κλινική εικόνα).  
Συμπεράσματα:  Είναι εμφανές πως η σεξουαλική κακοποίηση που αφορά ανηλίκους
ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, έχει καθολική, άμεση και σημαντική επίπτωση στην
ψυχική τους υγεία με κλινική εικόνα στην οποία ανευρίσκονται περισσότερες από μία
διαγνώσεις ψυχικών διαταραχών.
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P2. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΛΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Χ.Τερνιώτης
Ψυχίατρος Παιδιού & Εφήβου - Επιμελητής Β’ ΕΣΥ,
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Σκοπός : Η έρευνα της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της διαταραχής
της σεξουαλικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε εφήβους και συνοδών διαταραχών
συνδεόμενων με τη διάθεση και το άγχος.
Υλικό : Εξετάστηκαν 16 περιστατικά εφήβων ηλικίας από 16 έως 18 ετών που
προσήλθαν έπειτα από δικό τους αίτημα για αξιολόγηση στα εξωτερικά ιατρεία του
τμήματος σε διάστημα 2 ετών (2020-2021).
Μέθοδος : Αξιολογήθηκαν με τη μορφή λήψης ιστορικού και ψυχιατρικά δομημένης
κλινικής συνέντευξης από δύο έως τρεις διαγνωστικές συνεδρίες. Ακολούθησαν
θεραπευτικές συνεδρίες για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών σε συνδυασμό με
φαρμακευτική αγωγή για ύφεση της επιμέρους συμπτωματολογίας και επαναξιολόγηση.
Αποτελέσματα : Εξετάστηκαν 6 αγόρια και 10 κορίτσια στα οποία διαπιστώθηκε
αβεβαιότητα περί του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις
διαπιστώθηκε συννοσηρότητα, σε 5 περιπτώσεις διαταραχή γενικευμένου άγχους, σε
8 περιπτώσεις μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και σε 3 περιπτώσεις συνδυασμός των
δύο κλινικών εικόνων (διαταραχής γενικευμένου άγχους και μείζονας καταθλιπτικής
διαταραχής). Χορηγήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των εφήβων σε όλες τις περιπτώσεις
αντικαταθλιπτική αγωγή (SSRIs, SNRIs, συνδυασμός τους, μιρταζαπίνη, βορτιοξετίνη και
κατά περίσταση αγχολυτικά). Επίσης συμφωνήθηκε η τακτική τους παρακολούθηση στα
εξωτερικά ιατρεία. Σε βάθος τριών μηνών παρατηρήθηκε ύφεση της συννοσηρότητας
σε όλες τις περιπτώσεις και βελτίωση της αποδοχής του εαυτού.
Συμπεράσματα :  Η διαταραχή της σεξουαλικής ανάπτυξης και εξέλιξης στην εφηβεία έχει
σαν επακόλουθο την ανάπτυξη διαταραχών της διάθεσης και αγχωδών διαταραχών. Η
ψυχοθεραπευτική στήριξη και φαρμακευτική αγωγή (αντικαταθλιπτική και αγχολυτική),
βοηθά σημαντικά στη βελτίωση της κλινικής εικόνας και των συνοδών διαταραχών.
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P3. Σεξουαλικός προσανατολισμός υπό το πρίσμα του αυτιστικού φάσματος:
Δεδομένα, Δυσκολίες, Δράσεις
Στασινού Α., Σταυρομήτρος Κ., Γεωργακόπουλος Γ.
Φορέας: Μητροπολιτικό Κολλέγιο - University of East London
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Autism Spectrum Disorder-ASD) αποτελεί μία
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού
χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από ελλειμματική επικοινωνία και κοινωνική διάδραση.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται ως η σεξουαλική η/και συναισθηματική έλξη
ενός ατόμου προς ένα άλλο. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναδειχθεί
η σημαντικότητα της διερεύνησης του σεξουαλικού προσανατολισμού στα άτομα που
ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ανασκόπησης μελετών
της σύγχρονης βιβλιογραφίας, μέσα από την οποία γίνεται γνωστή η μοναδικότητα
της εμπειρίας των ατόμων με ASD που αφορά στο κομμάτι του σεξουαλικού
προσανατολισμού (ασεξουαλικός, αμφισεξουαλικός, ομοσεξουαλικός, πανσεξουαλικός,
πολυσεξουαλικός και ετεροσεξουαλικός). Έπειτα αναφέρονται οι δυσκολίες που
βιώνονται από τα άτομα με ASD για το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και πως
αυτές γίνονται αντιληπτές από τα ίδια τα άτομα, μέσω ποιοτικής έρευνας. Οι δυσκολίες
αναλύονται επιπλέον, και υπό το πρίσμα της Θεωρίας του Νου (ΘτΝ). Η ΘτΝ παραμένει
μια από τις βασικές ικανότητες που μας κάνουν ανθρώπους, με την οποία μπορεί κανείς
να στοχάζεται πάνω στα περιεχόμενα του μυαλού του και των άλλων. Τα ελλείμματα
της ΘτΝ, θεωρούνται από καιρό ως ένα από τα χαρακτηριστικά σε άτομα με Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος. Ως απότοκος της ανασκόπησης δύναται να ενισχυθεί η παρούσα
βάση δεδομένων και να έρθουν στο φως ιδέες για εκπόνηση νέων ερευνών στην
Ελλάδα επί του εν λόγω θέματος. Τέλος, γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά
με τις αναφερθείσες δυσκολίες και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για σχηματισμό και
προώθηση νέων δράσεων για την μείωση των δυσκολιών αυτών.
Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, ASD, σεξουαλικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός,
δεδομένα, δυσκολίες, δράσεις
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P4. Sex, Drugs, & Rock ‘n’ Roll
Παπαδακάκης Αντώνης, Χρηστάκη Βασιλεία, Γκαβανόζη Σύλια, Δημητρίου Πάνος
Ίδρυμα/Φορέας Εργασίας: Metropolitan College, Greece
Περίληψη:
Η περιθωριοποίηση ατόμων λόγω της σεξουαλικότητάς τους, είτε μέσω θεσμικών
διακρίσεων, είτε μέσω άμεσων πρακτικών εκφοβισμού και ταπείνωσης, προκαλεί
τη συσσώρευση έντονου χρόνιου στρες. Οι προκλήσεις της ζωής σε συνδυασμό με
το λεγόμενο «μειονοτικό στρες» φαίνεται πως καθιστούν το περιθωριοποιημένο
άτομο επιρρεπές σε καταχρήσεις ουσιών, καθώς διαταράσσεται ιδιαιτέρως η
εύρυθμη λειτουργία του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (HPA axis). Πιο
συγκεκριμένα, η επίδραση του μειονοτικού στρες στις καταχρήσεις αντρών που κάνουν
σεξ με άντρες έχει διαφανεί στο φαινόμενο του «chemsex». Ο όρος περιγράφει τη
χρήση ουσιών συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και φαίνεται
να παρατηρείται λιγότερο συχνά σε ετερόφυλους άνδρες, καθώς εκτός της αυξημένης
ευχαρίστησης και σεξουαλικής απόδοσης, τα άτομα που επιδίδονται σε chemsex
επιδιώκουν να βιώσουν το αίσθημα και του ανήκειν και του αποστιγματισμού. Το
chemsex αναφέρεται ως μηχανισμός αντιμετώπισης των συναισθηματικών δυσκολιών
και τραυματικών εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων της μοναξιάς, του αισθήματος
κενού, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, της ντροπής και του άγχους, της σεξουαλικής βίας,
της απώλειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού στίγματος. Το μειονοτικό στρες και
το chemsex ως απότοκό του συσχετίζονται με εθισμό, κατάθλιψη, άγχος, ψυχωσικά
συμπτώματα, αυτοκτονικό ιδεασμό, παρανοϊκό ιδεασμό, ντελίριο, απώλεια συνείδησης
και μνήμης. Στην παρούσα ανασκόπηση διερευνάται το μειονοτικό στρες και οι αλλαγές
που επιφέρει εγκεφαλικά και ψυχολογικά, καθώς και η επικινδυνότητα του chemsex
με στόχο τη δημιουργία παρεμβάσεων για την εξυγίανση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό κενό της βιβλιογραφίας, διατυπώνεται
μία σειρά υποθέσεων που εστιάζουν στα αίτια της χρήσης του chemsex, που στοχεύουν
να πλαισιώσουν μελλοντικές έρευνες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
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P5. Τρανσεξουαλικά άτομα: Η ποιότητα ζωής και η οικογενειακή-κοινωνική
αποδοχή τους
Αλεξία Αγγελίδη και Βασιλική Γούλα
Ίδρυμα/ Φορέας εργασίας: Ψυχολόγοι (BSc), Απόφοιτες του Πανεπιστημίου Κρήτης
Περίληψη:
Τα τρανσεξουαλικά άτομα βιώνουν διαταραχή σεξουαλικής ταυτότητας, καθώς
αμφιβάλλουν για το αν ανήκουν σε ένα από τα δύο φύλα. Στην καθημερινότητά τους,
αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, όπως ψυχοκοινωνικά, θέματα εκπαίδευσης,
εργασίας και ιατρικής περίθαλψης. Αν και ζούμε σε μία κοινωνία που ως στόχο έχει να
αποδεχτεί και να στηρίξει τη διαφορετικότητα, στην πραγματικότητα απέχουμε πολύ
από την επίτευξή του. Τα άτομα αυτά προκειμένου να αποφύγουν την ψυχική οδύνη
και την κοινωνική απομόνωση που επιφέρει η διαφορετικότητά τους, προβαίνουν
αρκετά συχνά σε εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Βάσει μελετών έχει αποδειχθεί, ότι
οι επεμβάσεις αυτές βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, γιατί εναρμονίζεται το
βιολογικό τους φύλο με την ατομική τους ταυτότητα. Συγκεκριμένα, αυτό “εξυπηρετεί”
καλύτερα τις τρανς γυναίκες (βιολογικά άντρες που ταυτίζονται ως γυναίκες ή τρανς),
διότι ο βιολογικά άντρας που φέρει γυναικεία ταυτότητα στιγματίζεται περισσότερο
κοινωνικά από ότι το αντίθετο. Κάνοντας μία αναδρομή στα εφηβικά χρόνια των τρανς
ατόμων είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο η εγκατάλειψη της πατρικής τους εστίας, λόγω
της μη αποδοχής τους από τους γονείς ή φροντιστές τους. Ως εκ τούτου, εμφανίζουν
πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως καταθλίψεις, καταχρήσεις ουσιών, χαμηλή
αυτοεκτίμηση, εξαρτητικές διαπροσωπικές σχέσεις και δυσπροσαρμοστικά στυλ
συμπεριφοράς.

16-17 ΜΑΪΟΥ 2022
P6. Η Εμπειρία των ΛΟΑΤΚΙ+ Εφήβων και Νέων ΑμεΑ: Ανάγκη για Ορατότητα. Μία
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.
Άννα Σουλτούκη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και διάφοροι φορείς έχουν κατά καιρούς
διεξάγει καμπάνιες, ενημερώσεις και επιμορφώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό που
υφίστανται τόσο τα ΑμεΑ όσο και τα ΛΟΑΤΚΙ+ νεαρά παιδιά και έφηβοι. Παρόλο
που στην κοινωνία μας υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα να διανυθεί για την άρση
των προκαταλήψεων που αφορούν τις παραπάνω ομάδες, διαφαίνεται ωστόσο
μία εξοικείωση με τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν. Τι γίνεται όμως
στην περίπτωση που ένα πρόσωπο συγκεντρώνει στην ταυτότητα του πολλαπλές
μειονότητες, έρχεται αντιμέτωπο με την άγνοια του κόσμου και για αυτόν ακριβώς τον
λόγο καταλήγει να δέχεται εκφοβισμό και (σεξουαλική) κακοποίηση; Τι αντιμετώπιση
έχει ένα νέο άτομο ΑμεΑ που προσδιορίζεται ταυτόχρονα και ως ΛΟΑΤΚΙ+; Η
καθημερινότητα, η οποία επιβεβαιώνεται και τεκμηριώνεται από την πρόσφατη
βιβλιογραφία, δείχνει ότι η εμπειρία ενός εφήβου ή νεαρού ΛΟΑΤΚΙ+ ΑμεΑ είναι τις
περισσότερες φορές δυσάρεστη. Από την ελλιπή αντιπροσώπευση στις σχολικές
αναπαραστάσεις, στην περιθωριοποίηση, στην κατάθλιψη και τέλος στη κακοποίηση
και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, η ανάγκη για ενημέρωση και ορατότητα είναι πιο
επιτακτική από ποτέ. Με την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση λοιπόν επιχειρείται
να αποτυπωθεί η πραγματικότητα που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ ΑμεΑ στην εφηβεία και
μερικά χρόνια μετέπειτα, και μέσα από αυτή τη μελέτη να αναδειχθεί το δικαίωμά τους
στην ορατότητα και ισονομία.
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Διαφυλικών Σχέσεων
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ΣΚΟΠΟΣ
H επιστημονική μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων – με επικέντρωση στις σεξουαλικές σχέσεις – και των
θεωρητικών και κλινικών πτυχών της διάγνωσης και της θεραπείας των σεξουαλικών προβλημάτων.Η ανάπτυξη
της Σεξολογίας στην Ελλάδα, που βασίζεται στην επιστημονική γνώση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και
των διαπροσωπικών σχέσεων. Η προώθηση, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των υψηλότερων προτύπων
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πρόληψη και θεραπεία καταστάσεων που επηρεάζουν την ανθρώπινη σεξουαλική λειτουργία.Η προώθηση της
διαδικασίας των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ενθάρρυνση για
συμβολή στην επιστημονική βιβλιογραφία στον τομέα της σεξουαλικής λειτουργίας.Η ανάπτυξη και προώθηση
των επιστημονικών και ηθικών προδιαγραφών για την εκπαίδευση των επαγγελματιών και όσων εργάζονται στον
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ελληνική κοινωνία.
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