Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας να σας προσκαλέσουμε στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας που
θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Αθήνα.
Η σεξουαλική λειτουργία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τις κοινωνικές μεταβολές. Η σύγχρονη κοινωνία βρίσκεται,
παγκοσμίως, σε έντονη κινητικότητα με ταχύτατες αλλαγές που, φυσικά, συνοδεύονται από αντίστοιχες τροποποιήσεις
στη σεξουαλική συμπεριφορά και στην ερωτική σχέση. Αυτή η τελευταία έχει υποστεί πολύ μεγάλες και γρήγορες
αλλαγές με συνέπειες στις διαπροσωπικές συζυγικές σχέσεις και την πορεία του συζυγικού δεσμού.
Η λεγόμενη "σεξουαλική επανάσταση", το φεμινιστικό κίνημα, η ανακάλυψη των αντισυλληπτικών φαρμάκων και των
φαρμάκων για την στυτική δυσλειτουργία αλλά και η επικείμενη κυκλοφορία νέων παρασκευασμάτων γύρω από τη
σεξουαλική λειτουργία, μαζί με την πληθώρα των πληροφοριών σχετικά με τις σεξουαλικές πρακτικές έχουν στρέψει
το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και μερίδας επιστημόνων, σε πολύ συγκεκριμένο τμήμα της σεξουαλικής
συμπεριφοράς αγνοώντας τον βασικότερο ρόλο της στην ψυχική ισορροπία του ανθρώπου.
Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών
σχέσεων, καθώς και τη δυνατότητα ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών, χωρίς εξαναγκασμό, διακρίσεις
και βία. Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να
εκπληρώνονται τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.
Η σεξουαλικότητα ωθεί τον άνθρωπο στη δημιουργία δεσμών που ολοκληρώνουν το άτομο προσφέροντας αμοιβαία
ασφάλεια και καλύτερη δυνατότητα αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων της ζωής.
Οι ειδικοί στο χώρο της σεξολογίας οφείλουν να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις μεταβολές στην έκφραση της
σεξουαλικής συμπεριφοράς και να τις συσχετίζουν με τις κοινωνικές μεταβολές με όσο γίνεται πιο αντικειμενικό
τρόπο.
Το συνέδριο αποσκοπεί να ενημερώσει τους επαγγελματίες της υγείας στις πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα της
σεξολογίας σε όλο το φάσμα των επιστημών υγείας του ανθρώπου. Η ανάπτυξη των βασικών θεμάτων θα γίνει από
τους εγκυρότερους επιστήμονες σε αυτό το πεδίο, με κριτική διάθεση, αλλά με πραγματιστικές θέσεις, έχει δε ληφθεί
κάθε πρόνοια ώστε η δόμηση του προγράμματος να επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και τον σχολιασμό από τους
συμμετέχοντες για να προκληθεί ένας γόνιμος διάλογος στα κρίσιμα θέματα της σεξολογίας.
Οι Πρόεδροι του Συνεδρίου
Νίκος Βαϊδάκης
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