
Όταν περιγράφεις ένα φίλο ιατρό καλλιτέχνη, όπως τον 
Θεόδωρο Ντόλατζα, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθείς σε 

ανούσιους και κουραστικούς συναισθηματισμούς ή κούφιες 
μεγάλες κουβέντες. Δεν θα ήθελα να συμβούν ούτε το ένα 
ούτε το άλλο.

Με το Θεόδωρο Ντόλατζα η σχέση επιστήμη - τέχνη χάνει το μο-
νοδρομικό της χαρακτήρα, καθίσταται αμφίδρομη και συλλειτουρ-
γική και στην εξέλιξή της διαμορφώνει, συνδημιουργεί, διαφορο-
ποιεί αντιπαραθετικά την κατεστημένη αντίληψη, τη σχέση δηλαδή 
επιστήμης - τέχνης και τροφοδοτεί με νέο περιεχόμενο όπου δημι-
ουργείται μια νέα μορφή εικαστικής προσέγγισης.

Δηλαδή η επιστήμη γίνεται το μέσο για να γίνει δημιουργικός ο 
καλλιτέχνης. Κατά τον Νίτσε «…οι σκέψεις μας είναι σκιές των συ-
ναισθημάτων μας…», άρα ο Νιτσεϊκός συλλογισμός εντείνεται όταν 
η σκέψη δοκιμάζει τα όριά της, τότε γεννιέται η τέχνη που προβάλ-
λει ως μια μικρή θεότητα αυθαιρεσίας και περιπλάνησης. Δηλαδή 
η επιστήμη γίνεται το μέσο για να γίνει δημιουργικός ο καλλιτέχνης 
και να χαράξει τη δική του πορεία με ειλικρίνεια, με αίσθηση, με 
γνώση, με αλήθεια διαλεκτική. Ο Θεόδωρος Ντόλατζας διαθέτει αυ-
τό το χάρισμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνυπάρχει με τα 
πράγματα, με τη φύση, με τον άνθρωπο, έτσι απλά, φυσικά, χωρίς 
οδύνες, αγγίζει τις πληγές της σημερινής ανθρωπότητας, με τις δυ-
νατότητες που διαθέτει επουλώνει πληγές, αξιοποιεί καταστάσεις και 
προσφέρει στον πονεμένο άνθρωπο, με τη δική του συμμετοχή ως 
επιστήμονας-καλλιτέχνης, μια ζωή κατά το δοκούν ευτυχισμένη. Η 
εξπρεσιονιστική του γλώσσα είναι καθαρά προσωπική και συνδέεται 
τόσο με βιωματικές καταστάσεις όσο και με όλη την υπαρξιακή αγω-
νία των καιρών μας. Με το ζωγραφικό του ιδίωμα, που διακρίνεται 
η γνησιότητα με την αμεσότητα στα έργα του, με εσωτερική επαφή 
και ιδιαίτερη αγάπη, ο καλλιτέχνης κατορθώνει να μας βάλει στην 
ίδια την ψυχή τους. Η περίπτωση του Θεόδωρου Ντόλατζα αποκτά 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αποτελεί ηχηρή αντιπαράθεση στο σύνδρο-
μο της δήθεν αλήθειας και κυρίως της δήθεν ελευθερίας των και-
ρών μας, στα ελεγχόμενα με καλαισθητική συσκευασία προϊόντα 
της απόλυτης κενότητας. Αυτή η αντιπαράθεση δεν επιτυγχάνεται 
μόνο μέσω της ζωγραφικής του Θεόδωρου Ντόλατζα, αλλά με την 
πολλαπλή δυναμική των προσόντων και προπάντων την ανθρώπι-
νη παρουσία του, που προωθεί εντέλει στόχους υψηλούς, κοινωνι-
κούς. Ο Θεόδωρος Ντόλατζας υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της 
ελευθερίας με πλήρη καλλιτεχνική αυτονομία. Κινείται με αφετηρία 
την επιστήμη και καταλήγει με προορισμό την τέχνη. Κατά καιρούς 
απεγκλωβίζεται από το σάρκινο περίβλημα της Ιατρικής και περι-
πλανάται στη μαγεία της Τέχνης. Ο Θεόδωρος Ντόλατζας ανέτειλε 
με θάρρος, συλλογικά, την ανθρώπινη επικοινωνία (ως Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών), αντέταξε στον ανε-
λέητο ανταγωνισμό την κατανόηση και τη συνεργασία, στη ματαιο-
δοξία και ισοπέδωση απάντησε με σεμνή αποφασιστικότητα και με 

ανυποχώρητη δημιουργικότητα. Η τέχνη του δεν επιβάλλεται ως 
κατάσταση αδιέξοδου στα όρια του προσωπικού, αλλά αποτελεί 
ερεθισμό, αφύπνιση, επίγνωση του συνόλου.

Με την επιμελημένη έκδοση αυτού του ιστορικού λευκώματος 
«Η εξέλιξη της Ιατρικής μέσω της Τέχνης» ο Θεόδωρος Ντόλατζας 
μας παραδίδει το απόσταγμα όλης της προσωπικής του αναζήτη-
σης και έρευνας πάνω στην ιατρική, αφενός ως επιστήμη άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση 
και αφετέρου ως αντικατοπτρισμό του πολιτισμού, των ηθών και 
εθίμων που ανέπτυξε κάθε λαός ανά τον κόσμο, από την προϊστο-
ρία ως και τη σύγχρονη εποχή. Το εκδοτικό αυτό εγχείρημα αποτε-
λεί ένα αρμονικό πάντρεμα τέχνης, ιατρικής και ιστορίας.

Οι διαδοχικές φάσεις της εξέλιξης της ιατρικής οριοθετούνται από 
συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Δυτική 
Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, τον 17ο ως και 
το τέλος του 20ου αιώνα). Τα έργα τέχνης τα οποία προβάλλονται 
στις ενότητες της έκδοσης (γλυπτά, τοιχογραφίες, πίνακες ζωγρα-
φικής) και τα οποία έχουν ως θέμα την ιατρική, αποτελούν οδηγό 
στην περιπλάνησή μας στο χώρο και στο χρόνο, ενώ η γλαφυρότη-
τα του συγγραφικού λόγου που πλαισιώνει το καλλιτεχνικό φωτο-
γραφικό υλικό αποτελεί έναν άμεσο και απλό αγωγό γνώσης καθ’ 
όλα τα άλλα επιστημονικά εμπεριστατωμένο και ιστορικά έγκυρο. 
Η όρασή μου εντοπίζει σαφώς -ίσως και λόγω της ειδικότητάς μου- 
τις αντιστοιχίες στην ενότητα εικαστικού σημαίνοντος και νοηματικού 
σημαινόμενου, όπου συντελούνται συγκλονιστικοί κραδασμοί και 
δημιουργείται ένα υψηλόβαθμο αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο Θεόδωρος Ντόλατζας, μέσα από την παρούσα έκδοση, μας 
παρουσιάζει τη συνέπεια των αναζητήσεών του και μας πείθει πως 
το παρόν έργο δεν ήταν μία κάποια απασχόληση, αλλά έργο ζω-
ής. Η ενιαία του θεώρηση για την τέχνη και την επιστήμη που υπη-
ρετεί χρόνια θεμελιώνουν το σεβασμό και την αναγνώριση του έρ-
γου του.

του Θεόδωρου Ντόλατζα
n Παρουσίαση: Δρ. ΑιμIλιος ΓεΩρΓιος εΔεν

Ποιητής - ιατρός - ζωγράφος

«Η εξέλιξη της ιατρικής μέσω της τέχνης»

O ιατρός Θεόδωρος Ντόλατζας, 
πρόεδρος της Ελλ. Εταιρείας Ιατρών 
- Καλλιτεχνών και ειδικός συνεργά-
της του περιοδικού, έκανε έκθεση 
ζωγραφικής με ακουαρέλλες στις 
28/9/06 με θέματα από την ιστο-
ρία του Ζωγράφου στο Argo - Cafe 
με την ευκαιρία της υποψηφιότη-
τάς του ως Δημοτικός Σύμβουλος 
με τον συνδυασμό του Δημάρχου 
Ζωγράφου Γιάννη Καζάκου.
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