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Ο όρος «θεραπεία μεταστροφής» αποτελεί έναν γενικό 

όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πλήθος 

πρακτικών και μεθόδων, αναλόγως του πλαισίου που 

εφαρμόζονταιi. Ο όρος υποδηλώνει τις πρακτικές εκείνες 

που στοχεύουν στην αλλαγή του σεξουαλικού 

προσανατολισμού (από ομοφυλόφιλο σε ετεροφυλόφιλο) 

και την τροποποίηση της ταυτότητας φύλου 

(ευθυγράμμιση με το γενετήσιο φύλο). Η βασική υπόθεση 

των υποστηρικτών αυτών των μεθόδων είναι ότι ο 

ομοφυλοφιλικός  προσανατολισμός και η διεμφυλικότητα 

αποτελούν ψυχική νόσο που επιδέχεται θεραπεία. Αυτό 

όμως δεν γίνεται αποδεκτό από την συντριπτική 

πλειονότητα των ειδικών και από τα επίσημα ταξινομικά 

συστήματα.  

Έχουν δοκιμαστεί πολλές πρακτικές, σωματικού και μη 

σωματικού τύπου. Κάποιες από  τις «θεραπευτικές» 

απόπειρες περιλαμβάνουν πρακτικές όπως ξυλοδαρμός, 

βιασμός, αναγκαστική σίτιση ή στέρηση τροφής, 

απομόνωση και περιορισμός, αναγκαστική φαρμακευτική 

αγωγή, λεκτική κακοποίηση, ταπείνωση, 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία που μπορεί να  

πραγματοποιούνται κρυφάii.  

 



 

Στη σχετική βιβλιογραφία δεν αναφέρονται μεθοδολογικά 

έγκυρες  έρευνες σε ενήλικες που υποβάλλονται σε 

«θεραπεία» μεταστροφής που αποδεικνύουν  

αποτελεσματικότητά στην αλλαγή του σεξουαλικού 

προσανατολισμούiii. Αντιθέτως, αναδρομικές μελέτες σε 

άτομα που υποβλήθηκαν σε σχετικούς χειρισμούς κατά 

την παιδική ή εφηβική ηλικία αναφέρουν ψυχικό τραύμα 

και σύνθετα προβλήματα. Η πρώιμη έκθεση σε τέτοιες 

παρεμβάσεις φαίνεται ότι σχετίζεται σοβαρή ψυχολογική 

δυσφορία και απόπειρες αυτοκτονίας, σημαντική απώλεια 

αυτοεκτίμησης, αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, 

υιοθέτηση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και 

κατάχρησης ουσιώνiv,v. 

Η έρευνα επίσης υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι το 

στίγμα, το στρες που μπορεί να υπάρχει στα άτομα με 

σεξουαλική διαφορετικότητα και διαφορετικότητα στο φύλο 

(minority stress), μπορεί να είναι πολύ σημαντικοί 

ψυχοπιεστικοί παράγοντες. Ανάλογο ρόλο παίζουν και τα 

εμπόδια στην έκφραση της σεξουαλικότητας ή του φύλου 

καθώς και στην επίτευξη επιθυμητών αλλαγών. Η άρση 

των εμποδίων αυτών, μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την 

αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία που 

σχετίζεται με τους παραπάνω παράγοντες και να 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητα ζωής.



Το 2017, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Ηνωμένων Εθνών διεύρυνε τις ως τότε ισχύουσες 

συστάσεις που σχετίζονται με το σεξουαλικό 

προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και όρισε ότι 

κάθε άτομο έχει το αυτονόητο δικαίωμα να μην υφίσταται 

βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 

μεταχείριση ή τιμωρία, για λόγους που σχετίζονται με τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Τα 

κράτη λοιπόν οφείλουν να απαγορεύουν κάθε πρακτική 

και να καταργούν οιονδήποτε νόμο επιτρέπει 

παρεμβατικές και μη αναστρέψιμες θεραπείες με βάση τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την 

έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά του φύλου, 

συμπεριλαμβανομένων επανορθωτικών θεραπειών 

μεταστροφής, όταν επιβάλλονται ή χορηγούνται χωρίς την 

ελεύθερη, προηγούμενη, ενημερωμένη συναίνεση του 

ενδιαφερόμενου ατόμου»vi.  Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, 

δεσμευμένο απέναντι στην ευθύνη προστασίας των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση ίσης 

μεταχείρισης για όλους, το 2018 ενέκρινε ψήφισμα με το 

οποίο ενίσχυε τις ενέργειες που απαγορεύουν τις 

θεραπείες «μεταστροφής», και προέτρεψε τα κράτη-μέλη 

να θέσουν τέτοιες πρακτικές εκτός νόμουvii.  

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επισήμως απαγορεύσει τις 

θεραπείες «μεταστροφής» σε εθνικό επίπεδο, ενώ άλλα 

σε περιφερειακό επίπεδο. Στην Ελλάδα πλέον ο νόμος 

ακολουθεί την σύγχρονη διεθνή οπτική και νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία το πρώτο κράτος 

μέλος που εισήγαγε πανεθνική απαγόρευση στις 

«θεραπείες μεταστροφής» ήταν η Μάλτα (2016), 

ακολουθούμενη από τη Γερμανία (2020), τη Γαλλία 

(Ιανουάριος 2022) και την Ελλάδα (Μάιος 2022)viii. Η πιο 



σαφής διάκριση μεταξύ των διαφορετικών νόμων είναι το 

ερώτημα εάν οι ενήλικες μπορούν ελεύθερα να 

συναινέσουν να υπόκεινται σε «θεραπείες» μεταστροφής. 

Στην  Μάλτα, Γερμανία και Ελλάδα με την  απαγόρευση 

προστατεύονται ανήλικοι και ενήλικα άτομα που χρίζουν 

δικαστικής συμπαράστασης. Στην Ελλάδα  ο νόμος (Ν. 

4931_2022) διευκρινίζει ότι εν ελλείψει συγκατάθεσης η 

«θεραπεία» μεταστροφής δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε 

σε ενηλίκουςix. Σε πολλά από τα   υπόλοιπα κράτη-μέλη 

επίσης δρομολογούνται σχέδια νέας νομοθέτησης 

(Πολωνία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Αυστρία).  

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, στηριζόμενη στα 

σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, πιστεύει  ότι οι 

θεραπείες μεταστροφής δεν έχουν καμία θέση στην 

σύγχρονη θεραπευτική, μπορεί να επιφέρουν πολύ 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται.  

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των επαγγελματιών της 

ψυχικής υγείας, στα θέματα αυτά προτείνεται από την 

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία, η διενέργεια σειράς ωριαίων 

διαδικτυακών εκπαιδευτικών διαλέξεων.  

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κλάδου Σεξουαλικότητας και 

Διαπροσωπικών Σχέσεων της ΕΨΕ 

Λουκάς Αθανασιάδης,   Κων/νος Παπασταμάτης,   

Ηρακλής Μουρίκης   
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