ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
18:30-21:30
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANICARAVEL
AIΘΟΥΣΑ ILISSOS
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ
Υπό την αιγίδα της ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οι εκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ, υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και
με αφορμή το βιβλίο του π.Βασιλείου Θερμού, «Σεξουαλικός Προσανατολισμός
και Ταυτότητα Φύλου. Οι απαντήσεις...και οι άνθρωποι», τηνΠαρασκευή 20
Απριλίου διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

«Διεπιστημονική συζήτηση για την ομοφυλοφιλία και το φύλο»
Δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος αλλά και της σύγχυσης που έχει
δημιουργηθεί για το εν λόγω θέμα, θα συζητηθούν ζητήματα όπως τα παρακάτω:
•Γιατί η ομοφυλοφιλία έχει έλθει τόσο έντονα στο προσκήνιο;
•Ο ρόλος των ΜΜΕ
•Ομοφυλόφιλοι μαθητές στο σχολείο
•Οι ερωτήσεις των παιδιών
•Πώς να χειρισθούν το θέμα οι γονείς και οι πνευματικοί;
•Έχει να πει κάτι καινούργιο η θεολογία της Εκκλησίας;
•Γιατί η «διαταραχή ταυτότητας φύλου» τείνει να μετονομασθεί σε «δυσφορία
φύλου»;
•Ποιος ο ρόλος του κινήματος ΛΟΑΤΚΙ και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους;
•Γιατί δεν ρωτήθηκε η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος εν όψει της ψήφισης
του σχετικού νόμου;
•Πώς καλείται η κοινωνία να αντιμετωπίζει τους διεμφυλικούς;
•Κριτική της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου χωρίς ιατρική παρέμβαση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30 Εγγραφές
18:30-19:45 (θα τηρηθεί αυστηρά η ώρα έναρξης)
Α΄ συνεδρία (Ομοφυλοφιλία):
-π. Βασίλειος Χαβάτζας, νομικός-θεολόγος, διευθυντής Γενικού Φιλοπτώχου
Ταμείου Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών
-Αγγελική Καριώτογλου, διδάκτωρ θεολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην
καθηγήτρια Αρσακείου
-Κυριάκος Βλασσόπουλος, ψυχοθεραπευτής-ομαδικός αναλυτής
Συντονίζει οπ. Βασίλειος Θερμός. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
19:45-20:15
Διάλειμμα
Θα προσφερθεί καφές και μικρό κέρασμα
20:15 -21:30
Β΄ συνεδρία (Tαυτότητα φύλου):
-π. Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, επίκουρος καθηγητής
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών
-Ευγενία Σουμάκη, ψυχίατρος-ψυχαναλύτρια παιδιών και εφήβων, διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
-Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής παιδιών και εφήβων,
πρόεδρος Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, αναπληρωτής καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντονίζει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κληρικούς,
κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.
-Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
-Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 5 Ευρώ
-Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 2111198900-901
ή στο info@enploeditions.gr
-Θα τηρηθεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: DivaniCaravel, Βασ.Αλεξάνδρου 2,Αθήνα
5 λεπτά από τη στάση μετρό «Ευαγγελισμός»
Εκδόσεις Εν Πλω, Χαρ.Τρικούπη 6-10, Αθήνα
Τ 211 11 98 900-1, info@enploeditions.gr

