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Τίτλος του Εργαστηρίου:
Συνάντηση και θεραπεία µε διεµφυλικούς (τρανς) και οµοφυλόφιλους
ανθρώπους
Συνδιοργανωτές: Στέλιος Στυλιανίδης, Ελισάβετ Παπανδρέου
Οµιλητές: Στέλιος Στυλιανίδης, Ελισάβετ Παπανδρέου, Πάρβυ Πάλµου,
Γιάννης Βαρτζόπουλος
Συντονιστής της συζήτησης: Στέλιος Στυλιανίδης

Περίληψη της θεµατικής του εργαστηρίου
Στόχος του εργαστηρίου είναι να υπάρξει ένα γόνιµο πλαίσιο διαλόγου και
αµοιβαίας ακρόασης του τρόπου ψυχοθεραπευτικής εργασίας τόσο από
θεραπευτές της ΕΨΕ όσο και από θεραπευτές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τα
θέµατα της ταυτότητας φύλου, των προκαταλήψεων απέναντι στη
διαφορετικότητα αλλά και της στάσης των θεραπευτών απέναντι στην
κατανόηση θα τεθεί στη συζήτηση µέσα από παρουσίαση κλινικού υλικού και
υλικού συνεντεύξεων.
Σ. Στυλιανίδης
Εισαγωγή στο θέµα: Κοινωνικοί παράγοντες συµβάλλουν ισχυρά στη
δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων σε ΛΟΑΤ ανθρώπους (π.χ. κοινωνικό
στίγµα, κοινωνικές και νοµικές διακρίσεις όσον αφορά τα δικαιώµατα αναφορά στα πρόσφατα πολιτικά νοµοσχέδια - διακρίσεις στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας). Θα συζητηθεί κριτικά η
ψυχιατρικοποίηση των ΛΟΑΤ
ανθρώπων µέσα από τη χρήση της
παραδοσιακής ψυχιατρικής ταξινόµησης, όπως και η ανάγκη ενηµέρωσης και
επανεκπαίδευσης των εργαζοµένων στην ψυχική υγεία και αλλαγής της
θεραπευτικής αντιµετώπισης.
Ε. Παπανδρέου
Παρουσίαση του υλικού των συνεντεύξεων µε διεµφυλικούς (τρανς)
ανθρώπους, που έχουν διεξαχθεί µε τρόπο που να προάγεται µια ανοιχτή
συζήτηση σχετικά µε εµπειρίες αµφισβήτησης του φύλου, την ταυτότητα
φύλου, τις οικογενειακές σχέσεις ως προς το φύλο, το εσωτερικό βίωµα του
να είναι κανείς τρανς, την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Το αναδυόµενο
υλικό που θα συζητηθεί είναι τόσο συνειδητές πεποιθήσεις, απόψεις και
σκέψεις, όσο και υποθέσεις γύρω από ασυνείδητες ιδέες, οι οποίες θα
σκιαγραφηθούν µέσα από το λόγο και τον τρόπο έκφρασης των
συνεντευξιαζοµένων.
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Π. Πάλµου
Ο αναλυτής χρειάζεται να έχει επίγνωση της ενδοβληµένης από αυτόν αλλά
και από τον αναλυόµενο κοινωνικής επιταγής της ετεροκανονικότητας, έτσι
ώστε οι σχετιζόµενες µε αυτή παγιωµένες αντιλήψεις να µην αποτελούν
εµπόδιο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Μέσα από την παρουσίαση
περιστατικού σε Gestalt ψυχοθεραπεία θα προσεγγιστεί το θέµα της ΛΟΑΤΚΙ
ταυτότητας και το πώς αυτή µπορεί να επηρεάσει την θεραπευτική διαδικασία
και την σχέση µεταξύ αναλυτή και αναλυόµενου.
Ι. Βαρτζόπουλος
Παρουσίαση κλινικού υλικού από ψυχαναλυτική εργασία µε οµοφυλόφιλο
αναλυόµενο. Η προκατάληψη κατά της αµφιφυλίας.
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