
TEΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
Από τον Θ. Ντόλατζα, Πρόεδρο της Ε.Ε.Ι.Κ.

Η Πετρούλα Αραπαντώνη-
Δαδιώτη είναι ιατρός-
παθολογοανατόμος και 

Διευθύντρια του παθολογοανα-
τομικού εργαστηρίου του Νοσο-
κομείου του Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ». 
Έχει πλούσιο επιστημονικό, ερευ-
νητικό και κοινωνικό έργο.

Με την τέχνη ασχολείται τα τελευ-
ταία χρόνια, παρουσιάζοντας σε εκθέ-
σεις καλλιτεχνικά έργα εμπνευσμένα 
από τη δουλειά της, την παθολογο-
ανατομία.

Η Πετρούλα επεξεργάζεται στο μι-
κροσκόπιο τις διάφορες εικόνες από 
βιοψίες ιστών. Στην συνέχεια μέσω 
κομπιούτερ τις μεγεθύνει και με βά-
ση τη φαντασία αλλά και τη χρώ-
ση που χρησιμοποιεί, διαμορφώνει 
το εικαστικό της έργο δίνοντας ζωή. 
Έτσι ονομάζει τα έργα της «δένδρο 
ζωής», «παγετός», «χιονοθύελλα», 

«νούφαρα», «καρδιά», «ελαιόδεν-
δρο» κ.α.

Έχει δημιουργήσει περίπου 80 
έργα διαστάσεων από 40εκ. μέ-
χρι 1.70μ.

Έχει κάμει 3 ατομικές εκθέσεις (πο-
λύχωρος «Πολιτεία» στην Πάτρα, 
«Απαλός» Μοναστηράκι, Δημοτικό 
Θέατρο Λαμίας).

Η αφοσίωση της στο λειτούργη-
μα που εξασκεί στο Νοσοκομείο 
της, δεν την αφήνει ακόμα να ανοί-
ξει τα φτερά της. 

Πιστεύω πολύ σύντομα θα κάμει 
και άλλες εικαστικές παρεμβάσεις 
στο αντικείμενο της ούτως ώστε να 
αποκτήσει το έργο της πρωτοτυπία, 
φαντασία, δημιουργικότητα και δια-
χρονικότητα.

Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη 
Ιατρός-Καλλιτέχνης

Βάζο με 
λουλούδια

Το δέντρο της ζωής
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Μαγδαληνή Μιχαήλογλου-Ματαλιωτάκη
Ιατρός Μικροβιολόγος-Ζωγράφος

Μάγδα Παπαδοπούλου
Παιδίατρος-Νεογνολόγος-Ζωγράφος

Η Μάγδα Μιχαήλογλου-Ματα λιωτάκη είναι Ιατρός 
Μικροβιολόγος και εξασκεί την ειδικότητά της στην 
περιοχή της Νέας Ερυθραίας. Ασχολείται ερασιτε-

χνικά με τη ζωγραφική, ζωγραφίζοντας κοινά θέματα με 
λάδια.

Η ζωγραφική της είναι ρεαλιστική, ζωντανή με απλό σχέδιο. Εί-
ναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών. Έχει λάβει 
μέρος σε Πανελλήνιες Εκθέσεις ζωγραφικής της Ε.Ε.Ι.Κ.

Η Μάγδα Παπαδοπούλου είναι γιατρός, νεογνολόγος και 
εργάζεται ως Επιμελήτρια Β’ στο νεογνολογικό τμήμα 
του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής στο τμή-
μα εικαστικών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ηλιούπολης. 

Συμμετείχε με αρκετά έργα της σε ομαδικές συνθέσεις που έχει ορ-
γανώσει ο Δήμος.

Το ζωγραφικό της έργο είναι πλούσιο και αξιόλογο. Δουλεύει τα 
λάδια με πινέλο αλλά και με σπάτουλα. Την διακρίνει ο αυθορμητι-
σμός και τα έντονα χρώματα. 

Ζωγραφίζει συνήθως τοπία και νεκρικές φύσεις.
Πιστεύω στο μέλλον να μας δείξει σύνθετα έργα της με πνευματικό-

τητα, δημιουργικότητα και ψυχή.

«Ανοιξιάτικο τοπίο με βάρκα μπλέ», 
ελαιογραφία σε μουσαμά

«Λέων Τολστόϊ»,
ελαιογραφία σε μουσαμά

«Πάμε βαρκάδα»,
ελαιογραφία σε μουσαμά
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