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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης
στην Ιατρική Περίθαλψη

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στο «3ο 

Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη», που διοργανώνε-
ται από τη Γ΄ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ και θα διεξαχθεί από 28 ως 30 Μαρτίου 2013, στο 
συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου The Met Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Τον Μάρτιο του 2011 και 2012 πραγματοποιήθηκαν το 1ο και 2ο Συνέδριο Βιοψυχο-
κοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη. Η μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων 
συνεδρίων πιστοποιήθηκε, αφενός, από τη μεγάλη ανταπόκριση των επιστημόνων 
υγείας, τόσο στη συμμετοχή όσο και στην παρακολούθησή του, και από την ανάδειξη, 
αφετέρου, των πλέον σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο της πολυδιάστα-
της προσέγγισης της νόσου και του ασθενούς σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάγκη συνεχούς επιμόρ-
φωσης των επαγγελματιών υγείας, στον τομέα της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης 
στην ιατρική περίθαλψη, κατέστησαν επιβεβλημένη την πραγματοποίηση και του 
τρίτου συνεδρίου.

Ορισμένα από τα σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία στο χώρο της 
Ιατρικής Επιστήμης, και ιδιαίτερα της Ψυχιατρικής, όπως η πολυπαραγοντικότητα της 
αιτιοπαθογένεσης νοσημάτων εκφραζόμενων είτε σε σωματικό επίπεδο είτε σε ψυχικό, 
η συνοσηρότητα και η διαπλοκή του ψυχικού με το σωματικό, η αναπτυξιακή προσέγγι-
ση και το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο στην κατάσταση υγείας του ανθρώπου, η ψυχοφαρμα-
κολογία, οι ψυχοθεραπείες, η ποιότητα ζωής των ασθενών και η εκτίμησή της ως μέσου 
αξιολόγησης της θεραπευτικής επάρκειας, το στίγμα και οι προκαταλήψεις για σωματι-
κές και ψυχικές παθήσεις θα αποτελέσουν βασικά θέματα του συνεδρίου. Τα δεδομένα 
της σύνθεσης γνώσεων διεπιστημονικής συνεργασίας και η ανθρωπιστική διάσταση της 
ιατρικής φροντίδας, θα συμπληρώσουν τη θεματολογία.

Με βάση την θετικότατη εμπειρία από τα πρώτα δύο συνέδρια, έχουμε την πεποί-
θηση ότι η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων στο 3ο Συνέδριο 
Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, από εκλεκτούς συναδέλ-
φους, διακεκριμένους στη χώρα μας και στο εξωτερικό, θα προσφέρει τη δυνατότητα 
διεύρυνσης των γνώσεων και ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων επαγγελματιών 
υγείας στη βιοψυχοκοινωνική αντίληψη της νόσου και του ασθενούς.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Απόστολος Ιακωβίδης

Καθηγητής Ψυχιατρικής
Διευθυντής Γ΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ιακωβίδης Απόστολος

Μέλη: Αμπατζόγλου Γ. Καπρίνης Σ.
 Ανδρεουλάκης Η. Κυζιρίδου Σ.
 Διακογιάννης Ι. Μαυρίδης Θ.
 Ζηλίκης Ν. Νηματούδης Ι.
 Ηλιάδου Β. Προκοπίου Π.
 Ιεροδιακόνου-Μπένου Ι. Φουντουλάκης Κ.

Επίτιμα Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής
Βλαϊκίδης Ν. Καράβατος Α. Παπαϊωαννίδου Π.
Γαρύφαλλος Α. Καρακώστας Δ. Πολυζωίδης Κ.
Γαρύφαλλος Γ. Κονταξάκης Β. Ραμπαβίλας Α.
Γιώβος Ι. Λειβαδίτης Μ. Σολδάτος Κ.
Γκιουζέπας Ι. Λιάκος Α. Στεφανής Κ.
Γουρζής Φ. Λιάππας Ι. Ταρλατζής Β.
Δεληγιάννης Α. Λύκουρας Ε. Τάσκος Ν.
Ιακωβίδης Β. Μαυρέας Β. Τζαβάρας Ν.
Ιεροδιακόνου Χ. Μπεράτη Στ. Φωκάς Κ.
Ιωαννίδης Δ.  Παπαγεωργίου Χ. Χριστοδούλου Γ.
Καπρίνης Γ. Παπαδημητρίου Γ. Ωρολογάς Α.

Επιστημονική Επιτροπή
Αθανασιάδης Λ.  Μαλλιώρη Μ. Σαμακουρή Μ.
Αλεβιζόπουλος Γ. Μουζάς Ο. Σοφός Α.
Γουρνέλλης Ρ. Μπεργιαννάκη Ι. Στεφανής Ν.
Δικαίος Δ. Μποζίκας Β. Συγγελάκης Μ.
Δουζένης Α. Οικονόμου Μ. Τσίπτσιος Ι.
Ζέρβας Ι.  Παπαρηγόπουλος Θ. Υφαντής Θ.
Καρκανιάς Α. Πλουμπίδης Δ. Χαβάκη-Κονταξάκη Μ.
Κώνστα Α. Ρίζος Ε. Χατζημανώλης Ι.
Λαζαράτου Ε. Σακκάς Π. Χριστοδούλου Χ.

4 



ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αιματολογικές παθήσεις και ψυχισμός Πνευμονολογία και Ψυχιατρική
Αναπαραγωγική λειτουργία Ποιότητα – Ικανοποίηση Ζωής στον χρόνιο ασθενή
Αναπτυξιακή διάσταση στην Ψυχοσωματική Ιατρική Προληπτική Ψυχιατρική
Ανοσολογία - Αλλεργιολογία Προσωπικότητα και Συμπεριφορά ως προς τη νόσο
Αυτοάνοσα νοσήματα Σεξουαλική λειτουργία και διαταραχές
Αυτοκτονικότητα Στρες και Σωματική υγεία
Βιοηθική Στίγμα και νόσος
Βιοτεχνολογία και θεραπευτική σχέση Συμβουλευτική/Διασυνδετική Ψυχιατρική
Βιοψυχοκοινωνική έρευνα Συναισθ. διαταραχές και σωματικές παθήσεις
Βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη Χειρουργική Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
Γενετική και Ψυχοσωματική Ιατρική Σωματική Αναπηρία και ψυχισμός
Διαπολιτισμική Ψυχιατρική Σωματόμορφες διαταραχές
Διαταραχές Αισθητηρίων Οργάνων και ψυχισμός Ύπνος και διαταραχές
Διαταραχές Λήψης Τροφής Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις
Εγκαύματα και ψυχισμός Φορτίο φροντίδας του ασθενούς
Εξαρτήσεις Χρόνιος πόνος
Επαγγελματική Εξουθένωση επαγγελματιών υγείας Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου
Επείγοντα στη Σ/Δ Ψυχιατρική Ψυχιατρική και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Επικοινωνία ασθενούς-γιατρού Ψυχιατρική και Σωματική Συνοσηρότητα 
Εκπαίδευση στην Ψυχοκοινωνική διάσταση Ψυχιατροδικαστική και Σ/Δ Ψυχιατρική
Ιατρική Ψυχολογία Ψυχοακουστική
Ιστορία της Ψυχοσωματικής Ιατρικής Ψυχογηριατρική
Κοινωνική – Κοινοτική Ψυχιατρική Ψυχο-Δερματολογία
Μονάδα Εντατικής Φροντίδας και ψυχισμός Ψυχο-Ενδοκρινολογία
Νευροαπεικόνιση Ψυχοθεραπείες 
Νευρολογία-Ψυχιατρική Ψυχο-Καρδιολογία
Νευροχειρουργική και Ψυχιατρική Ψυχοκοινωνική διάσταση των Μεταμοσχεύσεων
Νευροψυχολογία Ψυχοκοινωνική προσαρμογή σωματικά πάσχοντος 
Νευρωτικές διαταραχές στη σωματική νόσο Ψυχο-Νευρο-Ανοσολογία
Νοητική Υστέρηση και σωματική νόσος Ψυχο-Νεφρολογία
Ο θνήσκων ασθενής Ψυχο-Ογκολογία
Οικονομία Υγείας στην Ψυχοσωματική Ιατρική Ψυχοσωματική Γαστρεντερολογία
Οργανικές ψυχικές διαταραχές Ψυχοσωματική Γυναικολογία
Ορθοπαιδική, Τραυματολογία και ψυχισμός Ψυχοσωματική Ρευματολογία
Παιδί, Έφηβος και Ψυχοσωματική Ιατρική Ψυχοφαρμακολογία
Περιβαλλοντική υποστήριξη σωματικά πάσχοντος Ψυχοφυσιολογία
Πλαστική Χειρουργική και Ψυχιατρική Ψυχωτικές διαταραχές στη σωματική νόσο
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
Πέμπτη 28 - Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Τόπος 
The Met Hotel, 26ης Οκτωβρίου 48, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονίκη,
τηλ. +30 2310 017 000
Το ξενοδοχείο και συνεδριακό κέντρο The Met Hotel βρίσκεται στη δυτική είσοδο 
της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του νέου λιμανιού, μόλις 1,8 km από την Πλατεία 
Αριστοτέλους, το κέντρο της πόλης. 

Οργάνωση Συνεδρίου – Γραμματεία – Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax. +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr Website: www.praxicon.gr 

Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 
2013 ώρα 19:30 στο χώρο του Συνεδρίου. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών 
προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την ενημέρωση των 
συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο 
να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία 
on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τις ξενόγλωσσες ομιλίες θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. 
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Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών   16/01/2013
Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών μέσω e-mail  15/02/2013
Ημερομηνία λήξης υποβολής αρχείων e-poster   08/03/2013

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα δίνεται από τη γραμματεία την τελευταία 
ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής.
Το πιστοποιητικό θα έχει μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(CME Credits). 

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται προβολές 
με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις ανάγκες των 
ομιλητών. 
Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους 
έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη γραμματεία 
του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:

 Μέχρι 28/1/2013 Από 29/1/2013

Ειδικοί ιατροί 80€ 100€
Ειδικευόμενοι ιατροί 50€ 80€
Νοσηλευτές/τριες 20€ 30€
Λοιπά Επαγγέλματα 30€ 50€
Φοιτητές 10€ 10€

Με την κοπή τιμολογίου το ποσό επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή της τσάντας και του υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης
• Καφέ στα διαλείμματα
• Συμμετοχή στις κοινωνικές εκδηλώσεις
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Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/psychiatriko.html 

Εγγραφές
Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, παρακαλούνται 
να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Εγγραφής στο 
www.praxicon.gr/psychiatriko.html και να στείλουν το καταθετήριο με fax στο 2310 
435 064 το αργότερο μέχρι 26/03/2013. 
Μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφές θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνε-
δρίου.
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Διαμονή – Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων 
Η PRAXICON για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνέδρων έχει προβεί στην κρά-
τηση ικανού αριθμού δωματίων στο Ξενοδοχείο Met. Για τις κρατήσεις δωματίων 
και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία 
του Συνεδρίου PRAXICON, τηλ.: +30 2310 460 682, fax: 2310 435 064,
E-mail: info@praxicon.gr 

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν έχουν καμία 
ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως στους συμμετέχο-
ντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και κλοπή των προσωπικών 
τους αντικειμένων. 
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Παρουσίαση Εργασιών
Η παρουσίαση εργασιών θα γίνει ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (e-posters).

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 16/01/2013
Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του 
Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου
 www.praxicon.gr/psychiatriko.html μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2013.
Απαραίτητος όρος για την κρίση και αποδοχή της εργασίας είναι η καταβολή του 
δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η 
αποστολή του καταθετηρίου με fax στο 2310 435 064 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 
2013.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών
Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υπο-
βολή των περιλήψεων των εργασιών:
•  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το 

δυνατόν πιο συνοπτικός.
•  Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα ολόκληρο το μικρό όνομα και 

στη συνέχεια το επώνυμο (με πεζά γράμματα).
•  Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με 

πεζά γράμματα.
•  Το κείμενο της περίληψης να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά Arial 10 και να 

μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
•  Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και 

Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
•  Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός 

τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της 
περίληψης.

•  Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγ-
γραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους καθώς και το σώμα της περίληψης θα 
πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο word.

•  Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον 
επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου 
αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης. Εάν δεν λάβετε επιστολή 
περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013, παρα-
καλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου. 

Παρουσίαση Εργασιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
& ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
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Σημειώνεται ότι:
1. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή.
3.  Εργασία που ο ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς δεν έχει καταβάλει το 

δικαίωμα εγγραφής δεν κρίνεται περαιτέρω.
4.  Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής στο Συνέδριο δεν 

συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση μη αποδοχής 
δεν προβλέπεται επιστροφή του δικαιώματος εγγραφής.

5.  Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληρο-
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“Tο βιβλίο αυτό δεν είναι για το τι αποκαλύπτει η νευροεπιστήμη περί του έρωτα και της 
τέχνης, αλλά για το τι αποκαλύπτει ο έρωτας και η τέχνη περί του εγκεφάλου. Το βιβλίο 
αυτό αποκαλύπτει τη στενή σχέση μεταξύ των βασικών λειτουργιών του εγκεφάλου και των 
ανώτερων βιωμάτων του ανθρώπου».

Κρις Φριθ, University College London και συγγραφέας του Making up the Mind

«Οι Επιστήμες του Εγκεφάλου δίνουν τη μεγάλη υπόσχεση να γίνουν η φυσική γέφυρα 
μεταξύ των επιστημών (sciences), που μελετούν τη φύση της ζωής και το σύμπαν, και των 
ανθρωπιστικών σπουδών, που μελετούν για τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Κανείς δεν 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση να γεφυρώσει τον διαχωρισμό αυτόν από τον Σεμίρ Ζέκι. Ο 
Ζέκι κατόρθωσε να δείξει με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στο αξιόλογο 
αυτό βιβλίο, Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου.
Έρικ Καντέλ, University Professor and Kavli Professor, Director of Kavli Institute for Brain 
Sciences, Columbia University, and Senior Investigator, Howard Hughes Medical Institute, 

Νόμπελ Ιατρικής 2000 

Ο εγκέφαλος είναι ένας εξελικτικός θρίαμβος της νευρωνικής μηχανικής. Η ικανότητά του 
να αναζητά τη γνώση και να σχηματίζει γενικές έννοιες είναι απεριόριστη. Στην παρούσα 
καινοτόμο μελέτη ο Σεμίρ Ζέκι διερευνά τους τρομερά εκλεπτυσμένους και αποτελεσματι-
κούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να αναλύει τα προϊόντα του σε δημι-
ουργικά πεδία, και ανακαλύπτει αν το πολύπλοκο αυτό σύστημα προσφέρει διαφορετικές 
απαντήσεις στην επίλυση προβλημάτων σε ανόμοιους τομείς.

Το Μεγαλείο και η Δυστυχία του Εγκεφάλου, τίτλος που προέρχεται από μυθιστόρημα του 
Μπαλζάκ με παρόμοιο τίτλο, αναδιφά τις καθοριστικές λειτουργίες του εγκεφάλου για τη 
απόκτηση γνώσεων και τη δημιουργία εννοιών για τον κόσμο. Ενώ οι λειτουργίες αυτές έχουν 
τεκμηριωθεί λεπτομερέστερα στους παραδοσιακούς τομείς της νευροβιολογίας -φυσιολογία, 
ανατομία, βιοχημεία, φαρμακολογία, μαθηματικά και επιστήμη των υπολογιστών, για να μην 
αναφέρω πολλούς- ο Ζέκι πηγαίνει πέρα από τομείς αυτούς για να εξετάσει επιστημονικά 
τα προϊόντα του εγκεφάλου στη λογοτεχνία, τη μουσική, την τέχνη και σε άλλα πεδία. Με 
τη μελέτη των πεδίων αυτών, ο Ζέκι αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να βγάλουμε σημαντι-
κά συμπεράσματα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τις συνηθισμένες διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Εξετάζει, επίσης, το βαρύ τίμημα που πρέπει να πληρωθεί σε 
ό,τι αφορά την ανθρώπινη ευτυχία, τίμημα που συνοδεύει την εξαιρετική ικανότητα του 
εγκεφάλου και δείχνει με ποιον τρόπο η δυστυχία είναι δυνατόν, τελικά, να μετατραπεί σε 
πλεονέκτημα, λόγω του στενού δεσμού της με τη δημιουργικότητα. 

Ο Σεμίρ Ζέκι είναι οπτικός νευροβιολόγος στο Τμήμα Γνωσιακής Νευρολογίας στο Πανεπι-
στημιακό Κολλέγιο του Λονδίνου. Ο Ζέκι πρωτοπόρησε στην έρευνα του οπτικού εγκεφάλου 
των πρωτευόντων και επεξέτεινε την έρευνά του στο πώς δημιουργούνται συγκινησιακές 
καταστάσεις από οπτικά σήματα εισόδου. Έχει πάρα πολλές δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων Εσωτερική Όραση: Μια εξερεύνηση της Τέχνης και του 
Εγκεφάλου (1999) και A Vision of the Brain (Wiley-Blackwell, 1993) και, μαζί με τον απελ-
θόντα Γάλλο ζωγράφο Balthus, το La Quête de l’essentiel (1995).
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