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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Σεξουαλικότητα και οι Σχέσεις είναι δύο άρρηκτα συνδεδεμένες πτυχές 
στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Η κατάλληλη και επαρκής φροντίδα από τους 
σημαντικούς για εμάς άλλους ανθρώπους στην παιδική ηλικία, επηρεάζει την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας μας και μας επιτρέπει να 
βιώσουμε “υγιείς” σχέσεις καθώς και την σεξουαλικότητά μας.  Οι μελέτες 
των συναισθηματικών δεσμών της σεξουαλικότητας και των σχέσεων 
ανέδειξαν τις λεπτές σχέσεις μεταξύ αυτών των σημαντικών πτυχών της 
ζωής κάθε ανθρώπου.

Το Συνέδριο “Σεξουαλικότητα και Σχέσεις” επικεντρώνεται σ’ ένα 
βασικό θέμα για κάθε επαγγελματία που αποσκοπεί στην παροχή πιο 
αποτελεσματικής θεραπείας. Χάρη στη παρουσία πολλών επιφανών  
ειδικών από όλο τον κόσμο - που θα μοιραστούν μαζί μας τις πιο σύγχρονες 
γνώσεις τους πάνω σε αυτό το θέμα- οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν 
για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου και θα αποκτήσουν μια καλύτερη 
κατανόηση ως προς την αντιμετώπιση ατόμων που έχουν προβλήματα και 
με την σεξουαλικότητα και με τις σχέσεις τους ή που έχουν γενικότερα 
δυσκολίες που συσχετίζονται με τα πάρα πάνω.

Το Συνέδριο συνεπώς θα είναι μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο ενημέρωσης 
για θέματα σεξουαλικότητας και σχέσεων και πώς αυτά έχουν εξελιχθεί 
αλλά και συνάντησης με έντεκα από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς 
ειδικούς σε αυτό τον συναρπαστικό τομέα.



SUE JOHNSON Καναδάς
Η Sue Johnson είναι συγγραφέας, κλινική ψυχολόγος, ερευνήτρια, 
καθηγήτρια, δημοφιλής παρουσιάστρια και ομιλήτρια και πρωτο-
πόρος στον κλάδο της θεραπείας ζεύγους.  Η Dr. Sue Johnson είναι 
αυτή που κυρίως ανέπτυξε την Συγκινησιακά Εστιασμένη Θερα-
πεία ζεύγους - Emotionally Focused Therapy (EFT).  Το μοντέ-
λο EFT είναι αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας με βάση τις 
25ετείς κλινικές έρευνες που έχουν υποβληθεί σε κριτική ομοτέ-
χνων. Με το βιβλίο “Κράτα με Σφιχτά” (μετάφραση Ρ. Βεντούρα, 

εκδ. Gutenberg) μπεστ σέλερ ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, η Sue Johnson δημιούρ-
γησε για το ευρύτερο κοινό ένα βιβλίο αυτό-βοηθείας που στηρίζεται στην πρωτοπορι-
ακή της έρευνα πάνω στις σχέσεις - πώς να τις ενισχύουμε, πώς να τις αποκαθιστούμε 
πώς να τις διατηρούμε. Στο πρόσφατο βιβλίο της “Το Νόημα του Έρωτα” (επιμέλεια Ρ. 
Βεντούρα εκδ. Gutenberg) διερευνά με βάση νέα επιστημονικά στοιχεία και έρευνα τον 
λόγο και τον τρόπο που αγαπάμε. Εξηγώντας πώς η ρομαντική αγάπη βασίζεται στον 
συναισθηματικό δεσμό, η Dr S. Johnson μας δείχνει πώς να αναπτύξουμε την ικανότητα 
να κτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις. Η Sue είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του Διεθνούς 
Κέντρου Αριστείας στο μοντέλο EFT  και διακεκριμένη ερευνήτρια και καθηγήτρια στο 
πανεπιστήμιο Alliant στο San Diego, California καθώς και ομότιμη καθηγήτρια κλινικής 
ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της Οττάβα του Καναδά.  

Μεταξύ των πιο γνωστών βιβλίων της  Dr. Sue Johnson για επαγγελματίες 
συμπεριλαμβάνονται τα The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: 
Creating Connection (2004), Δημιουργώντας Σύνδεση: η Πρακτική της Συγκινησιακά 
Εστιασμένης Θεραπείας, επιμέλεια Κυριακή Πολυχρόνη, εκδ. Ίνδικτος, 2014 και το 
Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors (2002).  Εκπαιδεύει 
συμβούλους EFT σε όλο τον κόσμο και συνεργάζεται με 35 διεθνή Ινστιτούτα και 
Κέντρα που εφαρμόζουν το μοντέλο EFT.  Ζει στην Οττάβα με τον σύζυγό της, 
λατρεύει τους Gilbert & Sullivan.  Monty Python, το Αργεντίνικο ταγκό και της αρέσει 
επίσης να κάνει καγιάκ στις βόρειες λίμνες του Καναδά.

ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ: Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΩΣ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Όσο περισσότερο αρχίζουμε να κατανοούμε και να αποκτούμε μια επιστημονική 
βάση για την συναισθηματική σύνδεση που ονομάζουμε ρομαντική αγάπη-έρωτα 
― τόσο περισσότερο διευρύνεται και η κατανόησή μας της σεξουαλικότητας μέσα 
στο πλαίσιο των σχέσεων.  Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην σεξουαλικότητα 
με γνώμονα την θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού (attachment theory) και το 
τρόπο στήριξης των ζευγαριών έτσι ώστε όχι μόνο να επιλύσουν τα σεξουαλικά 
τους προβλήματα αλλά και να διαμορφώσουν μία ισχυρή διαρκή και ικανοποιητική 
σεξουαλική εγγύτητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



GURIT BIRNBAUM Ισραήλ
H καθηγήτρια Gurit Birnbaum εργάζεται στην σχολή ψυχολογίας 
του Διεπιστημονικού Κέντρου IDC στην Herziilya του Ισραήλ.  
Είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Northwestern University.   H 
έρευνά της βασίζεται στους εξής προβληματισμούς: Πώς αλλάζει 
η λειτουργική σημασία του Σεξ καθώς οι σχέσεις εξελίσσονται 
από την αρχική συνάντηση δύο ανθρώπων σε μια δέσμευση ζωής 
και ποιες είναι οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες το σύστημα 
της σεξουαλικής συμπεριφοράς συμβάλλει στην ανάπτυξη, 

διατήρηση και επιδείνωση μιας σχέσης;  Κατά πόσον και σε ποιες 
περιπτώσεις οι μη σεξουαλικές  εκφάνσεις μιας σχέσης (π.χ. συναισθηματικός δεσμός, 
ή η αντίληψη της ανταπόκρισης του συντρόφου) συμβάλλουν ή αντισταθμίζουν 
σεξουαλικές ανεπάρκειες  και έλλειψη σεξουαλικής ικανοποίησης.  Προκειμένου 
να δοθεί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα το ερευνητικό της πρόγραμμα υιοθετεί 
μια διαδραστική δομή αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων, του συγκεκριμένου 
πλαισίου και της χρονικής στιγμής και χρησιμοποιεί διαχρονικούς ερευνητικούς 
σχεδιασμούς που βασίζονται σε παρατηρήσεις και πειράματα.  Η καθηγήτρια Gurit 
Birnbaum αρθρογραφεί σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά.  Ήταν συνεκδότρια 
του περιοδικού “Personal Relationships”  και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 
των επιστημονικών περιοδικών  “Journal of Social and Personal Relationships” και 
“Journal of Personality and Social Psychology”.

Lab site: http://guritbirnbaum.wix.com/guritbirnbaum

Ο ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΜΑΖΙ:  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΞ ΣΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το σύστημα της σεξουαλικής συμπεριφοράς εξελίχθηκε με στόχο την αναπαραγωγή 
μέσα από τη σεξουαλική διέγερση.  Με βάση την ιδέα ότι οι εξελικτικές διεργασίες έχουν 
επίσης αξιοποιήσει αυτό το σύστημα προκειμένου να προωθήσουν διαρκείς δεσμούς 
μεταξύ των ερωτικών συντρόφων, θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
που εκθέτει την λειτουργική σημασία της σεξουαλικής επιθυμίας στη διαμόρφωση 
και διατήρηση των σχέσεων.  Θα παρουσιαστεί επίσης ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
που χρησιμοποίησε συμπληρωματικές μεθόδους προκειμένου να διερευνήσει αν η 
ενεργοποίηση του σεξουαλικού συστήματος θα μπορούσε να προάγει συμπεριφορές 
που συμβάλλουν στην δημιουργία σχέσεων (π.χ. η αυτο-αποκάλυψη, η αναζήτηση 
εγγύτητας, η παροχή βοήθειας) στο πλαίσιο νεοσύστατων και καθιερωμένων σχέσεων.  
Σε συνέχεια θα αναφερθεί στο πώς οι ερωτικοί σύντροφοι χρησιμοποιούν το σεξ ώστε 
να δημιουργηθεί μια ικανοποιητική σχέση και θα διευκρινισθεί πώς και πότε είναι 
πιθανόν το σεξ να επηρεάσει την δημιουργία και τη διατήρηση μιας σχέσης.  Τέλος 
συμπερασματικά θα αναφερθεί η ανάγκη για περαιτέρω ερευνητικά προγράμματα για 
την διερεύνηση του διττού ρόλου του σεξ ως μηχανισμού διατήρησης σχέσεων αλλά 
και ως κίνητρο αναζήτησης εναλλακτικών συντρόφων. 



ZOYA SIMAKHODSKAYA ΗΠΑ
H Ζoya είναι κλινική ψυχολόγος και Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια, 
Επόπτρια και Εκπαιδεύτρια EFT. H Zoya διατηρεί ιδιωτική 
πρακτική στη πόλη της Νέας Υόρκης και βλέπει ενήλικες και 
ζευγάρια και ειδικεύεται σε  διαπολιτισμικούς και δίγλωσσους 
πληθυσμούς.  Είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου EFT Νέας Υόρκης  
(NYCEFT).  Είναι επίσης ιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου 
Ψυχολογικής και Διαπροσωπικής Ανάπτυξης που ασχολείται με 

την ατομική θεραπεία και την θεραπεία ζεύγους καθώς και με εκπαίδευση EFT.  Η 
Ζoya έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην διαχείριση κρίσεων σε ψυχιατρικές κλινικές 
άμεσης επέμβασης και συνεχίζει να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού στη Σχολή 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU School of Medicine, CUNNY 
Graduate Center), και του Πανεπιστημίου Rutgers. Η Ζoya κάνει παρουσιάσεις 
και διδάσκει στις ΗΠΑ, Ρωσία, Ιταλία και Αγγλία.  Την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η 
σεξουαλικότητα στην θεραπεία ζεύγους.

ΤO ΣΕΞ ΩΣ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ  EFT

Πολλά ζευγάρια που εμφανίζονται για θεραπεία ζεύγους είναι ενδεχόμενο να 
αναφέρουν σεξουαλικά προβλήματα: διαφορές στην σεξουαλική επιθυμία, έλλειψη 
έλξης ή σεξουαλικής συμβατότητας, προβλήματα διέγερσης ή οργασμού,  προβλήματα 
μετά την απόκτηση παιδιών, αντιμετώπιση απιστίας ή τραυματικής εμπειρίας. 
Από την άποψη του μοντέλου EFT αυτά τα προβλήματα συχνά οφείλονται στην 
έλλειψη ασφάλειας και εγγύτητας στην σχέση που δημιουργείται από τον αρνητικό 
επαναλαμβανόμενο φαύλο κύκλο μεταξύ των συντρόφων.  Οι συμμετέχοντες σε αυτό 
το εργαστήριο θα μάθουν με ομιλίες και παραδείγματα που θα παρουσιαστούν με 
βίντεο για τον τρόπο αξιολόγησης και αντιμετώπισης σεξουαλικών προβλημάτων σε 
κάθε φάση της διαδικασίας του EFT. 



OFFER MAURER Ισραήλ
Ο Offer είναι κλινικός ψυχολόγος, διευθυντής του προγράμματος 
“Νέου Κύματος στην Ψυχοθεραπεία” στο Διεπιστημονικό Κέντρο 
IDC στην Hertzeliya του Ισραήλ. Ιδρυτικό μέλος και διευθυντής 
της “Ομάδας Θεραπευτών Φιλικά Διακείμενων προς τους Gay”, 
το πρώτο Ινστιτούτο του είδους στο Ισραήλ  (πριν 15 χρόνια).  
Είναι συν-ιδρυτής του Ισραηλινού Ινστιτούτου Θεραπείας που 
εστιάζεται στα Γνωστικά Σχήματα (Schema Therapy) και είναι 
πρόεδρος του Ισραηλινού Συνδέσμου της Σχεσιακής Ψυχανάλυσης 

και Ψυχοθεραπείας. Ο Δρ. Maurer είναι ομιλητής στο Κέντρο Ακαδημαϊκών Σπουδών 
Or-Yehuda και επισκέπτης ομιλητής σε διάφορα διεθνή προγράμματα για θέματα 
ΛΟΑΤ, την θεραπεία που εστιάζεται στα Γνωστικά Σχήματα και την απαρτίωση των 
ψυχοθεραπειών. 

Η ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΑΕΙ ΑΠΙΑΣΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος της ψυχοθεραπείας αγκαλιάζει σταδιακά την έννοια της “πολλαπλότητας 
του εαυτού”.  Ενώ στο παρελθόν είχαμε την τάση να σκεπτόμαστε τον “εαυτό” 
σαν μια ενότητα ή μια μοναδική οντότητα, σήμερα έννοιες όπως η πολλαπλότητα 
εαυτού, καταστάσεις εαυτού, και του”εγώ”, και τρόποι έκφρασης εαυτού (για 
να αναφερθούμε σε μερικά), φανερώνουν την όλο και μεγαλύτερη αποδοχή και 
κατανόηση της μεταλλασσόμενης ασταθούς φύσης του ανθρώπινου εγώ. Όμως 
πώς παρουσιάζεται αυτή η πολλαπλότητα στο πεδίο της ταυτότητας του “φύλου”;  
Στο πεδίο του σεξουαλικού προσανατολισμού;  Ή σε αυτόν του ερωτισμού και του 
πάθους;  Σε αυτήν την ομιλία θα υποστηριχθεί ότι ορισμένες  καταστάσεις του εαυτού 
που δημιουργούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία (τόσο την φυσιολογική όσο 
και την παθολογική) τείνουν μερικές φορές να ταξινομούνται και να χαρακτηρίζονται 
από την οπτική γωνία του φύλου και της σεξουαλικότητας αλλά και του ερωτισμού.  
Συνεπώς μερικές από τις καταστάσεις του “εγώ” που βλέπουμε στους πελάτες μας 
(και στους εαυτούς μας) θα μπορούσαν να έχουν πολλαπλές ταυτίσεις φύλου με 
μερικές από αυτές να φαίνονται σαφώς “αντιφατικές” για παράδειγμα μία πλευρά 
να νιώθει “αντρογυναίκα” ενώ η άλλη να νιώθει “θηλυκό”. Μία κατάσταση του 
“εγώ” θα μπορούσε να έχει ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό ενώ μία 
άλλη θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό.  Επί προσθέτως μερικές καταστάσεις 
του “εγώ” θα μπορούσαν να έχουν σεξουαλικές ορέξεις και ερωτικά ενδιαφέροντα 
που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτά των άλλων.  Θα χρησιμοποιηθούν κλινικά 
παραδείγματα προκειμένου να αναδειχτεί η φαινομενολογία της πολλαπλής φύσης 
της ανθρώπινης σεξουαλικότητας ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν μερικές από τις 
κλινικές επιπτώσεις.



STEFANIE CARNES ΗΠΑ
H Stefanie είναι η Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου για 
τους Επαγγελματίες Τραύματος και  Εθισμού και ανώτατο 
στέλεχος του Meadows Behavioral Healthcare όπου εργάζεται 
με πελάτες εθισμένους στο σεξ και τις οικογένειές τους.  Είναι 
πιστοποιημένη θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας και επόπτρια 
αναγνωρισμένη από τον Αμερικανικό Σύλλογο Θεραπευτών 
Γάμου και Οικογένειας (AAMFT).  Η Δρ. Carnes είναι επίσης 
πιστοποιημένη θεραπεύτρια εθισμένων στο σεξ και επόπτρια, με 

ειδικότητα την θεραπεία του ζεύγους και της οικογένειας που παλεύουν με τον εθισμό 
στο σεξ.  Είναι επίσης συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων συμπεριλαμβανομένων 
των βιβλίων της, “Mending a Shattered Heart: A Guide for Partners of Sex Addicts”, 
και “Facing Heartbreak: Steps to Recovery for Partners of Sex Addicts, and Facing 
Addiction: Starting Recovery from Alcohol and Drugs”.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ 
ΕΡΕΥΝΑ

Ο κλάδος του σεξουαλικού εθισμού αναπτύσσεται ταχύτατα και είναι δύσκολο να 
παραμείνει κανείς ενήμερος των νέων εξελίξεων και ερευνών.  Η Dr. Carnes θα 
συζητήσει την σημερινή κατάσταση του κλάδου που ασχολείται με τον εθισμό στο σεξ 
και την πορνογραφία και θα παραθέσει τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αναφορικά 
με την διάγνωση, την αιτιολογία και την θεραπεία.  Στην παρουσίαση θα αναλυθούν 
οι διαφορές μεταξύ του μοντέλου εθισμού σε σχέση με άλλα μοντέλα, θα γίνει 
αναφορά σε θέματα αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης και σύντομη επισκόπηση 
θεραπευτικών στρατηγικών.  



CLAIRE ROSOMAN Αυστραλία
Η Claire είναι κλινική Ψυχολόγος και μέλος του Κολεγίου 
Κλινικών Ψυχολόγων της Αυστραλιανής Ψυχολογικής Κοινότητας.  
Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της πάνω στην Κλινική Ψυχολογία στο 
Πανεπιστήμιο Griffith το 2001 και έχει εργαστεί σε ποικίλα κλινικά 
πλαίσια από μη-κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, νοσοκομεία 
και την ιδιωτική της πρακτική.  Είναι συγγραφεύς δύο βιβλίων για 
θεραπευτές.  Το Therapy to Go: Gourmet Fast Food Handouts for 
working with Adult Clients και Therapy to Go: Gourmet Fast Food 

Handouts for working with Child and Family Clients.  Η Claire έχει 
ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μοντέλο EFT και υπήρξε η δεύτερη πιστοποιημένη 
EFT και Επόπτρια στην Αυστραλία από τον Διεθνή Οργανισμό ICEEFT.  Η Claire έχει 
ιδιωτική πρακτική στη Brisbane της Αυστραλίας, όπου την ενδιαφέρει ο συγκερασμός 
του μοντέλου EFT με την θεραπεία του Σεξ χρησιμοποιώντας την μεταμορφωτική 
δύναμη της θεωρίας του Συναισθηματικού Δεσμού στην Ψυχοθεραπεία.  Επίσης η Claire 
λατρεύει να είναι μέντορας και εκπαιδεύτρια θεραπευτών και έχει κάνει παρουσιάσεις 
στην χώρα της και διεθνώς, πάνω στο μοντέλο EFT για ζευγάρια.  Μαζί με την Jenny 
Fitzerald, έχουν ιδρύσει το Αυστραλιανό Κέντρο EFT (www.aceft.com.au) το μοναδικό 
εκπαιδευτικό κέντρο EFT της Αυστραλίας που εκπαιδεύει και εποπτεύει θεραπευτές 
ώστε να πιστοποιηθούν ως EFT θεραπευτές  από το ICEEFT Καναδά.

EMILY NAGOSKY ΗΠΑ 

Η Emily είναι σύμφωνα με το New York Times η μπεστ 
σέλερ συγγραφέας του Come As You Are: The surprising new 
science that will transform your sex life. Έχει ένα διδακτορικό 
στην Συμπεριφορά της Υγείας με διατριβή στην ανθρώπινη 
σεξουαλικότητα από το Πανεπιστήμιο της Indiana (IU), και ένα 
μεταπτυχιακό από το ίδιο πανεπιστήμιο στην Συμβουλευτική, με 
κλινική πρακτική στο Ινστιτούτο Kinsey, Sexual Health Clinic.  
Έχει διδάξει πτυχιακές και μεταπτυχιακές τάξεις στην ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα, τις σχέσεις και την επικοινωνία, τη διαχείρηση του 
στρες και τη σεξουαλική εκπαίδευση.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΗΔΟΝΗΣ 

Η επιστήμη της σεξουαλικής ικανοποίησης αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και έχει 
ήδη ανατρέψει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τις βασικές λειτουργίες της 
ανθρώπινης σεξουαλικότητας.  Στο εργαστήριο της Emily Nagosky  θα μάθουμε 
για τους μηχανισμούς του εγκεφάλου που διέπουν την σεξουαλική απόκριση και 
την ηδονή.  Την σχέση μεταξύ σεξουαλικής διέγερσης και επιθυμίας και τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθηθεί ένα άτομο να βελτιώσει την σεξουαλική 
επιθυμία και ικανοποίηση.



LORI BROTTO  Καναδάς
Η Lori είναι καθηγήτρια στο τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
στο πανεπιστήμιο της British Columbia (UBS) στον Καναδά, και 
εγγεγραμμένη ψυχολόγος στο Βανκούβερ του Καναδά.  Είναι η 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας της Γυναικείας Υγείας της 
επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας που εδρεύει στο Νοσοκομείο 
Γυναικών της επαρχίας.  Η Dr. Brotto κατέχει την Καναδική Έδρα 
Έρευνας στον τομέα της Γυναικείας Σεξουαλικής Υγείας (2016-
2021).  Είναι Διευθύντρια του πανεπιστημιακού εργαστηρίου 

του UBC πάνω στην Σεξουαλική Υγεία όπου η έρευνα πρωταρχικά εστιάζεται στο να 
αναπτύσσει και να δοκιμάζει ψυχολογικές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις βασισμένες 
στην  επίγνωση (mindfulness) για γυναίκες που έχουν δυσκολία με την σεξουαλική 
επιθυμία και διέγερση καθώς και γυναίκες που υποφέρουν από χρόνιο γενετικό πόνο.  
Η Dr. Brotto είναι συνεκδότρια  στο περιοδικό “Archives of Sexual Behavior”, έχει 
150 δημοσιεύσεις που έχουν κριθεί από ομότεχνους, είναι η ειδική συγγραφέας πάνω 
στη Σεξουαλική Υγεία στην εφημερίδα  Globe & Mail και εμφανίζεται συχνά στα 
μέσα επικοινωνίας αναφορικά με θέματα σεξουαλικότητας. 

ΣΕΞ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΜΗ-
ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΤΗΤΑ 

Το σεξ, σε ένα κόσμο όπου καλούμεθα να είμαστε επαρκείς σε πολλούς τομείς, έχει γίνει 
δύσκολο, αποσπασματικό και υπό πίεση.  Τα ποσοστά σεξουαλικών δυσλειτουργιών 
σε άνδρες και γυναίκες είναι υψηλά.  Η διαφορά σεξουαλικής επιθυμίας στα ζευγάρια 
είναι ένα από τα πιο κοινά αίτια αναζήτησης σεξουαλικής θεραπείας.  Για τις 
γυναίκες υπάρχει μόνο ένα φάρμακο εγκεκριμένο από το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό 
Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) , το Addyi, το οποίο αυξάνει μόνο οριακά τα επίπεδα 
της σεξουαλικής επιθυμίας σε σχέση με εικονικά φάρμακα (placebo), και διατίθεται 
μόνο στις ΗΠΑ.  Ο διαλογισμός της επίγνωσης που ορίζεται ως μια μη-επικριτική 
στάση στο “εδώ και τώρα”, έχει γίνει ένα διακεκριμένο εργαλείο στα συστήματα 
υγείας της Δύσης για ένα ευρύ φάσμα ιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων που 
κυμαίνονται από τον πόνο μέχρι το άγχος και τις εμβοές.  Την τελευταία δεκαετία 
μαζί με μία ομάδα συνεργατών, δοκιμάστηκαν σε γυναίκες με χαμηλή σεξουαλική 
επιθυμία παρεμβάσεις που βασίζονται στην επίγνωση.  Τα εμπειρικά ευρήματα 
σαφώς καταδεικνύουν την θετική δράση των παρεμβάσεων επίγνωσης στα πλαίσια 
της ομάδας ως προς την σεξουαλική λειτουργία, την διάθεση, την ικανοποίηση από 
τις σχέσεις και την σχετιζόμενη με το σεξ αναστάτωση.  Στην ομιλία αυτή θα γίνει 
μια επισκόπηση της επιστήμης και πρακτικής της επίγνωσης όπως έχει εφαρμοστεί 
προκειμένου να καλλιεργηθεί η σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες.



JEAN MALPAS ΗΠΑ
O Jean Malpas, Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 
(LMHC), και Πιστοποιημένος Θεραπευτής Γάμου και Οικογένειας 
(LMFT) είναι Διευθυντής του προγράμματος  που αφορά το Φύλο 
και την  Οικογένεια στο Ινστιτούτο για την Οικογένεια Ackerman, 
Διευθυντής της Διεθνούς Εκπαίδευσης, και Ψυχοθεραπευτής με 
ιδιωτική πρακτική στην πόλη της Νέας Υόρκης.  Έχει παρουσιάσει 
θέματα πάνω στο φύλο, την σεξουαλικότητα, τη θεραπεία ζεύγους 
και οικογένειας στις ΗΠΑ, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία, Βέλγιο, 

Ισραήλ, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μεξικό και Καναδά.  Η δουλειά του πάνω 
στα φύλα και στην σεξουαλική πολυμορφία εμφανίζεται σε πολλές επαγγελματικές 
εκδόσεις και εμφανίζεται σε μέσα επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των National 
Geographic με το  Gender Revolution: A Journey with Katie Couric”, του ενημερωτικού 
δικτύου “MSNBC” με το “All in With Chris Hayes”, του τηλεοπτικού Frontline με το 
Growing Up Trans”, του περιοδικού The New York Magazine και της εφημερίδας  The 
Guardian.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΦΥΛΟ ΚΑΙ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ; ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΜΕ ΔΥΕΜΦΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥΣ

Παραμένουν άραγε σταθερά και αμετάβλητα η σεξουαλικότητα, ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός, η ταυτότητα του φύλου και η έκφραση του φύλου κατά την 
διάρκεια των ερωτικών και έγγαμων σχέσεών μας; Με την βοήθεια κλινικών βίντεο 
και ερευνητικών δεδομένων το εργαστήριο θα εξετάσει πώς οι θεραπευτές ζεύγους 
και οι σεξολόγοι μπορούν να δουλέψουν με ζευγάρια όπου ο ένας σύντροφος στο 
παρελθόν είχε ταυτιστεί ως μη διεμφυλικό άτομο και αποκαλύπτεται στην συνέχεια 
ως διεμφυλικός. Πώς μπορεί η θεραπεία να στηρίξει την αίσθηση του “εγώ” και 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό και των δύο συντρόφων και να προωθήσει την 
μετάβαση μέσα στην σχέση, δηλαδή την διαδικασία της μετάβασης ως ζευγάρι. Οι 
συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να διακρίνουν εννοιολογικά τις διαφορές μεταξύ 
της σεξουαλικότητας και της ταυτότητας του φύλου και θα εξετάσουν την βάση της 
θεραπείας ζεύγους που επικεντρώνεται στην αποδοχή του φύλου.   



JENNIFER FITZGERALD Αυστραλία
Η Jenny είναι Κλινική Ψυχολόγος με ιδιωτική πρακτική στην 
Brisbane, όπου βλέπει κυρίως ζευγάρια που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες. Επίσης διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Queensland, συντονίζοντας μαθήματα 
πάνω σε δεξιότητες επικοινωνίας για φοιτητές της Ιατρικής και  
μαθήματα θεραπείας  Ζευγαριών και  Σεξουαλικής θεραπείας, για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ψυχολογίας.  Η Jenny ήταν η 
πρώτη Αυστραλιανή που πιστοποιήθηκε σαν EFT θεραπεύτρια, 

επόπτρια και εκπαιδεύτρια.  Η Jenny πραγματοποιεί πολλά 
εργαστήρια EFT σε πολλές πολιτείες  της Αυστραλίας και προσφέρει κλινική εποπτεία 
σε θεραπευτές ζεύγους στην Αυστραλία, Μαλαισία και Σιγκαπούρη.

Στο συνέδριο Sex and Attachment που έγινε στην ΝΥ το 2015 η Dr. Jenniffer Fitzgerald 
μαζί με την Dr. Claire Rosoman παρουσίασαν το θέμα: Cupid and Psyche: EFT with 
sexual dysfunctions.    Τον Απρίλιο του 2017 παρουσίασαν στην Ρώμη στο συνέδριο 
Sexuality & Relationships: Going to the heart of the matter: Healing moments in EFT 
with infidelity couples.  Η Jenny έχει συγγράψει μαζί με την Dr. Veronica Kallos-Lilly 
ένα βιβλίο εργασίας για EFT θεραπευτές ζευγαριών.  Το βιβλίο εκδόθηκε το 2014 από 
τον εκδοτικό οίκο Routledge και έχει μεταφραστεί στα Ολλανδικά, στα Γερμανικά 
και στο δρόμο βρίσκεται η Κορεάτικη μετάφραση.  Η Jenny πρόσφατα εξέδωσε ένα 
κείμενο για θεραπευτές ζευγαριών:  Foundations for couples’ therapy: Research for 
the real world.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ:  ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
EFT ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

Σε αυτήν την παρουσίαση θα εξετάσουμε τον ρόλο της σεξουαλικής αποκλειστικότητας 
στην εγκαθίδρυση συναισθηματικής ασφάλειας στις ερωτικές σχέσεις.  Τα τελευταία 
χρόνια η χρήση της πορνογραφίας το κυβερνο-σεξ και το αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για μη μονογαμικές σχέσεις, έχει αυξήσει τις ευκαιρίες για συναισθηματικές και 
σεξουαλικές επαφές με άλλους ανθρώπους στο περιθώριο της βασικής ερωτικής 
σχέσης.  Η δημιουργία, η διατήρηση και η αποκατάσταση ασφαλών συναισθηματικών 
δεσμών σε ζευγάρια με συναισθηματική δέσμευση θα είναι το βασικό θέμα αυτής της 
παρουσίασης.  Θα συζητήσουμε την χρήση της θεραπείας EFT για να στηρίξουμε 
ζευγάρια που νιώθουν ότι απειλείται η ασφάλεια της σχέσης τους και θα περιγράψουμε 
την επιδιόρθωση της παραβίασης των ορίων.  Θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και θα προβληθούν αποσπάσματα βιντεοσκοπήσεων βασικών 
θεραπευτικών συνομιλιών με αυτά τα ζευγάρια.  Στην παρουσίαση θα αναδειχθεί 
η εφαρμογή της Θεωρίας του Συναισθηματικού Δεσμού (attachment theory) στην 
κλινική πρακτική σε πολύπλοκα σενάρια.



SUZANNE IASENZA ΗΠΑ
Η Suzanne είναι μέρος του διδακτικού προσωπικού του Ινστιτούτου 
Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας και  Ψυχανάλυσης “Institute for 
Contemporary Psychotherapy and Psychoanalysis” στην πόλη 
της Νέας Υόρκης, και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας στο Ινστιτούτο Demer του 
Adelphi University στο Garden City, της πολιτείας της Νέας 
Υόρκης.  Είναι συντάκτρια δύο βιβλίων και συγγραφέας πολλών 
συγγραμμάτων πάνω στα ζευγάρια και την σεξουαλικότητα.  Το 

πρόσφατό της άρθρο, “What is Queer About Sex: Expanding Sexual Frames in Theory 
and Practice”, εκδόθηκε στο περιοδικό Family Process.  Έχει ιδιωτική πρακτική ως 
Ψυχοθεραπεύτρια και Θεραπεύτρια για θέματα Σεξουαλικότητας στην πόλη της Νέας 
Υόρκης.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ 
ΣΧΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΕΞ

Όταν τα ζευγάρια έχουν πολύ καιρό να κάνουν σεξ συχνά νιώθουν απελπισία και οι 
θεραπευτές συχνά δεν νιώθουν σίγουροι  πώς να τα βοηθήσουν.  Με την βοήθεια 
της ψυχοδυναμικής, της συστημικής, και της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής 
προσέγγισης, η ομιλήτρια θα προτείνει τρόπους για να περάσουν τα ζευγάρια από μια 
κατάσταση σεξουαλικής αποσύνδεσης σε μια διαδικασία σεξουαλικής ανακάλυψης.  
Θα δοθεί έμφαση στο πώς οι θεραπευτές παίρνουν ένα ιστορικό της σεξουαλικής 
και συναισθηματικής σχέσης, προκειμένου να εντοπιστούν σενάρια και τραυματικές 
εμπειρίες Συναισθηματικού Δεσμού, πως αναπτύσσεται ένα εξισορροπημένο 
θεραπευτικό πλάνο και  προτείνονται συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις προκειμένου 
να βοηθηθούν τα ζευγάρια να μετασχηματίσουν το σεξουαλικό τους αφήγημα και να 
βρουν τον δρόμο προς την σεξουαλική ευχαρίστηση και σύνδεση.  Θα συμπεριληφθούν 
περιπτωσιολογικές μελέτες.



  

Ωριαίο Πρόγραμμα

     Πρώτη Μέρα 

8:00 - 9:00 Εγγραφή
9:00 - 9:30 Έναρξη
9:30 -11:00 Sue Johnson: “Το Σεξ και ο Συναισθηματικός Δεσμός (Αttachment): 

H ασφαλής σύνδεση ως το κλειδί για μια άριστη σεξουαλική σχέση”
11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:30-13:00 Gurit Birnbaum: “Ο Μαγνητισμός που μας κρατάει μαζί: Ο ρόλος 

του σεξ στην δημιουργία και την διατήρηση των σχέσεων”
13:00-14:30 ΓΕΥΜΑ
14:30-16:00 Zoya Simakhodskaya: “Το σεξ ως μια ασφαλής περιπέτεια - 

δημιουργία σεξουαλικών και συναισθηματικών σχέσεων μέσω του 
μοντέλου EFT”

16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
16:30-18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

   Δεύτερη Μέρα
9:00 -10:30 Offer Maurer: “Η γοητευτική και εσαεί άπιαστη πολλαπλή φύση της  

Σεξουαλικότητας”
10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:00-12:30 Stefanie Carnes: “Σεξουαλικός Εθισμός: Διαγνωστικές προκλήσεις 

και νέα έρευνα”
12:30-14:00 ΓΕΥΜΑ
14:00-15:30 Emily Nagosky: “Πέρα από την επιθυμία: Η επιστήμη της 

σεξουαλικής ηδονής”
15:30-16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
16:00-17:30 Lori Brotto: “Σεξ με επίγνωση (mindfulness): Η επιστήμη της 

παρούσας στιγμής, μη-επικριτική εγγύτητα”
17:30-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ



  
  
  

   Τρίτη Μέρα
9:00 -10:30 Jean Malpas: “Μπορούν τα ζευγάρια να αλλάξουν φύλο και  

σεξουαλικότητα; Θεραπεία ζεύγους με δυεμφυλικούς και τους 
συντρόφους τους”

10:30-11:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:00-13:00 Claire Rosoman/Jennifer Fitzgerald: “Ασφαλείς σχέσεις σε μια 

εποχή πολλών επιλογών: Θεραπεία EFT για ζευγάρια με δυνητική ή 
αντιληπτή παραβίαση ορίων” 

13:00-14:30 ΓΕΥΜΑ                           
14:30-16:00 Suzanne Iasenza: “Μετασχηματίζοντας τις σεξουαλικές αφηγήσεις 

σε μια σχέση χωρίς σεξ”
16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
16:30-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΓΛΏΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΏΓΗΣ: Αθήνα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 300€

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΏΣ KAI 31/1/18: 250€

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Με την επίδειξη πιστοποιητικού σπουδών 200€ 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Παρακαλώ επισκεφτείτε το website μας www.international-isc.com για να 
εγγραφείτε στο Συνέδριο.  Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπρόσθετες 
λεπτομέρειες και βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 
segreteria@isctraining.com

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να ακυρώσετε την 
εγγραφή σας θα ισχύσουν οι πάρα κάτω κανόνες:
•	 Εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας 3 μήνες πριν την έναρξη του συνεδρίου, θα σας 

επιστραφεί το 60% των χρημάτων σας
•	 Εάν ακυρώσετε την εγγραφή σας 2 μήνες πριν την έναρξη του συνεδρίου, θα σας 

επιστραφεί το 30% των χρημάτων σας
•	 Εάν οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, χάνεται το δικαίωμα επιστροφής 

χρημάτων.

ΙNFO
Istituto di Scienze Cognitive Via Rolando,16 - 07100 Sassari

www.international-isc.com


