
Ειρήνη Χειρδάρη 

σεξολόγος & sex coach 

Η Ειρήνη Χειρδάρη είναι sex coach, σεξολόγος και διοργανώτρια σεμιναρίων 

σεξουαλικής εκπαίδευσης. Εξασκεί την συμβουλευτική πάνω σε θέματα σεξ και 

σχέσεων, σε singles και ζευγάρια. (Το sex therapy έχει να κάνει με την θεραπεία των 

σεξουαλικών δυσλειτουργιών, ενώ το sex coaching απευθύνεται σε όσους θέλουν 

να ανανεώσουν την ερωτική τους ζωή). Υπήρξε υπεύθυνη του τμήματος sex 

coaching του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Έχει συνεργαστεί με την 

παγκοσμίου φήμης Αμερικανίδα σεξολόγο Dr. Ruth, με την οποία άνοιξαν μαζί το 

SEX EDUCATION, του πρώτου προγράμματος σεμιναρίων σεξουαλικής εκπαίδευσης 

που έγινε στην Ελλάδα.  

Σπούδασε δημοσιογραφία, συμβουλευτική ψυχολογία, σεξολογία και sex coaching. 

Συμβουλευτική ψυχολογία και life coaching τελείωσε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Μετεκπαιδεύτηκε στο sex therapy σε μετεκπαιδευτικό για τις σεξουαλικές 

δυσλειτουργίες της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  (ΕΠΙΨΥ, 

εκπαίδευση του Αιγινήτειου).  Ολοκλήρωσε τις σπουδές στο life coaching στην 

Coaching Evolution International Academy και συνέχισε στο sex coaching. Στο sex 

coaching πιστοποιήθηκε από τη νούμερο ένα sex coach παγκοσμίως Dr Patti Britton, 

της Sex Coach U και του Sex Coaching University (LA).  

Είναι ιδρύτρια του www.sexacademy.eu, πλατφόρμας σεξουαλικής εκπαίδευσης, 

όπου παρέχει μαζί με τους συνεργάτες της webinars και online συνεδρίες.  

Στα είκοσι χρόνια πορείας της στη δημοσιογραφία, εργάστηκε ως sex editor 

(δημοσιογράφος για θέματα σεξουαλικότητας και σχέσεων) στα μεγαλύτερα 

ελληνικά περιοδικά, όπως Γυναίκα, Status, Marie Claire, Lifo, καθώς και σε έντυπα 

του διεθνούς Τύπου. Εμφανίζονταν επί δυο χρόνια κάθε εβδομάδα για θέματα 

σχέσεων στην εκπομπή «Ελένη» του Alpha με την Ελένη Μενεγάκη, ενώ έχει 

φιλοξενηθεί σε όλες τις μεγάλες ελληνικές τηλεοπτικές εκπομπές για να μιλήσει 

πάνω σε θέματα σεξoυαλκότητας και σχέσεων. 

Ήταν ομιλήτρια στο συνέδριο TED x University of Piraeus (2014), με θέμα την 

βιοχημεία του έρωτα και πώς εξελίχτηκαν τα ένστικτά μας και το συναίσθημα στον 

χρόνο. 

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων. Το πρώτο της βιβλίο, «Η Αθήνα δαγκώνει» – το 

οποίο μιλά για το sex trafficking στην Ελλάδα- απέσπασε το Ειδικό Βραβείο του 

Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών.  

 


