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Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα  
«Ψυχιατρική, Τέχνη και Θεραπείες μέσω Τέχνης» 

 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τέχνη και Ψυχιατρική» που οργανώνεται από την Ελληνική 
Ψυχιατρική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Κλάδο «Τέχνη και Ψυχιατρική» έχει στόχο: 
 

 Να αναδείξει την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην Τέχνη και στην εκφραστική ικανότητα των 
ψυχικά πασχόντων 
 

 Να διερευνήσει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της Ψυχιατρικής και της Τέχνης, εκεί όπου η 
Τέχνη εμπνέεται από την Ψυχοπαθολογία και όπου η Ψυχοπαθολογία αξιοποιεί την Τέχνη 
ως προς την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης γενικότερα αλλά και της παθογένειας 
ειδικότερα 
 

 Να αναπτύξει τον διάλογο ανάμεσα στους ψυχιάτρους που αισθάνονται την ανάγκη να 
προσεγγίσουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και τους εκπροσώπους διαφορετικών 
καλλιτεχνικών τάσεων που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή  τόσο με την κλινική όσο και με 
τις θεωρητικές συλλήψεις της Ψυχιατρικής. 
 

 Να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των λειτουργών της ψυχικής υγείας και εκείνοι με τη 
σειρά τους των ασθενών τους 
 

 Να προσφέρει τη δυνατότητα στους ψυχιάτρους να αξιοποιήσουν τα θεραπευτικά εργαλεία 
που η Τέχνη προσφέρει στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των δύσκολων 
περιπτώσεων 
 

 Να γνωρίσουν τις θεραπείες μέσω Τέχνης (Δραματοθεραπεία, Εικαστική Θεραπεία, 
Χοροθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Εκφραστική Θεραπεία) και να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά και καρποφόρα με τους ανάλογους θεραπευτές 

 
Στη μεταμοντέρνα εποχή μας η Τέχνη είναι παντού και αποτελεί πρόκληση για τους νεότερους 
και παλαιότερους συναδέλφους,  να την αξιοποιήσουν στη θεραπευτική τους φαρέτρα, συχνά 
χωρίς τις κατάλληλες γνώσεις, επηρεασμένοι από μυθεύματα και συγχέοντας τη δημιουργικότητα 
με την καλλιτεχνική δημιουργία. 
Το συγκεκριμένο σεμινάριο φιλοδοξεί να ενδυναμώσει το ψυχιατρικό μας ενδιαφέρον για την 
Τέχνη, που υπαγορεύεται από τη σημασία των αισθητικών επιτευγμάτων στην κατανόηση του 
ψυχισμού, της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων το σύγχρονου ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο 
ο κλάδος «Τέχνη και Ψυχιατρική» οργανώνει τα τελευταία δώδεκα χρόνια κινηματογραφικές 
προβολές, ενώ έχει οργανώσει το 2011 την έκθεση με τη συλλογή Prinzhorn στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου συνδυάζεται μοναδικά η δημιουργική έκφραση με την καλλιτεχνική δημιουργία. 
Από το 2017 οργανώνει βραδιές όπου η Ποίηση συναντά την  Ψυχιατρική. 

 
Τα μαθήματα του Σεμιναρίου θα είναι 12 συνολικά, θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της 
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Παπαδιαμαντοπούλου 11, ημέρα Τρίτη 21.00-23.00,  
ξεκινώντας από 27/11/2018 και περίπου κάθε δύο εβδομάδες. Το κόστος συμμετοχής 
ανέρχεται στα 240 ευρώ.  
 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την ΕΨΕ. 
 
Όσοι ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την επισυναπτόμενη αίτηση έως τις 10 
Νοεμβρίου 2018 είτε με fax 210-7242032, είτε με e-mail psych@psych.gr, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμμετοχή σας. 
 
 

Η Τριμελής Επιτροπή του Κλάδου 
 

               Στ. Κρασανάκης                       Ηλ. Βλάχος                        Χ. Γιαννουλάκη  
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