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T E Χ Ν Η  Κ Α Ι  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η
Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

Σας γνωρίζω ότι στις 18-22 Ιουνίου θα γίνει η 28η Έκθεση Ζωγραφικής της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Καλλιτεχνών στην Τεχνόπολη (Γκάζι) του Δήμου Αθηναίων. Παρακαλώ να στείλετε έργα σας (ένα ή δύο) με-

σαίων διαστάσεων στη διεύθυνση της Gabriel Health, Γρ. Κουσίδου 14, Ζωγράφου, τηλ. 210 7467156 ή 210 
7773270 μέχρι 15 Απριλίου 2008. Επίσης, σας γνωρίζω ότι παράλληλα θα γίνουν ομιλίες σχετικά με την Τέχνη και 

την Ιατρική. Παρακαλώ εάν επιθυμείτε να παρουσιάσετε σχετικές εργασίες (ομιλίες) να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Σημ.: Οι συνάδελφοι ιατροί που είναι και μουσικοί μπορούν να συμμετάσχουν με παρουσίαση μουσικών έργων, 

τραγουδιών κ.λπ.
Με εκτίμηση

Δρ. Θεόδωρος Ντόλατζας
Πρόεδρος Ε.Ε.Ι.Κ.

Το παιδί είναι σύμβολο αθωότητας, 
τελειότητας, αγνότητας. Εξυμνείται 
σε όλο τον κόσμο από λογοτέχνες, 

μουσικούς αλλά και εικαστικούς δημιουρ-
γούς.

Ο ιατρός καλλιτέχνης βλέπει το παιδί με άλ-
λο μάτι και προσπαθεί να το απεικονίσει στον 
καμβά. Έτσι, πέντε ιατροί καλλιτέχνες της Ελλη-
νικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών δημιούργη-
σαν εικαστικά έργα και τα εκθέτουν στο «φουα-
γιέ» του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». 
Η έκθεση θα είναι μόνιμη. Δημιουργός και Ορ-
γανωτής αυτής της έκθεσης είναι ο Πρόεδρος 
της Εταιρείας και Δ/ντής της Α' Παιδοχειρουρ-
γικής Κλινικής κ. Θ. Ντόλατζας.

Τα ζωγραφισμένα παιδιά είναι εμπνεύσεις των 

καλλιτεχνών από την προσωπική τους ζωή ή 
από τη νοσοκομειακή τους καριέρα. Είναι συν-
θέσεις με πολλές τεχνικές (ελαιογραφίες, ακρυ-
λικά, medical art, κατασκευές, αερογραφίες, 
σχέδια κ.ά.).

Οι ιατροί - καλλιτέχνες που συμμετέχουν εί-
ναι ο Πρόεδρος παιδοχειρουργός Θ. Ντόλατζας, 
ο παιδοκαρδιολόγος Ευαγγ. Καρανάσιος, ο βι-
οπαθολόγος Ιωάννης Καρανικόλας, η παιδία-
τρος Αγλαΐα Μαυράκη και η νευρολόγος Αιμι-
λία Πουλιού.

Την έκθεση μπορείτε να επισκεφθείτε οιαν-
δήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου. Πληροφο-
ρίες μπορείτε να έχετε τις πρωινές ώρες από 
το προσωπικό, τη διοίκηση και τον πρόεδρο 
της E.E.I.Κ.

Ευάγγελος Καρανάσιος, 
παιδοκαρδιολόγος. 
«Παιδικά όνειρα». 
Ακρυλικό 100χ100. 

Θεόδωρος Ντόλατζας. 
«Η γιατρός και το παιδί». 
Ελαιογραφία 70χ100.

Θεόδωρος 
Ντόλατζας. 
«Στο κτήμα 
με τις μυγδαλιές». 
Μικτή τεχνική 
100χ130 
(ακρυλικά, 
λάδια, νυστέρια, 
καθετήρες, 
βότσαλα κ.ά.).

Αγλαΐα Μαυράκη, παιδίατρος. «Η Χιονάτη». 
Ελαιογραφία 100χ60.

Έκθεση ζωγραφικής 
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών 
στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Επιστολή προς τα μέλη της Ε.Ε.Ι.Κ.


