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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.

28η Πανελλήνια 
Έκθεση Ζωγραφικής 
Ιατρών Καλλιτεχνών

Α ν Α γ γ ε λ ί Α  ε κ θ ε σ ε ω ν

Θεόδωρος Ντόλατζας (Παιδοχειρουργός – 
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ι.Κ.)
Η χελώνα καρέτα-καρέτα προστατεύοντας τη 
φύση (λάδι σε καμβά). Αφίσα της έκθεσης.

Δάνος Εμμανουήλ 
(Ορθοπαιδικός)
Τζουμέρκα (λάδι σε ξύλο)

Ελένη Γκίζα (Οδοντίατρος)
Σκαραβαίος (Ειδική κατασκευή 
με μεταλλικά καρφιά και 
ελάσματα)

Ανδρέας Καρούζος 
(Καρδιολόγος)
Η μάχη του καλού και του 
κακού (λάδι σε καμβά)

Μουτάφη Αθηνά 
(Νεογνολόγος)
Προσωπογραφία του Ανδρέα 
(λάδι σε καμβά)

Μαρία Βασιλακοπούλου 
(Ειδικευόμενη Ογκολόγος-
Παθολόγος)
Ψαρεύοντας (Λάδι σε καμβά)

Με την συμμετοχή 50 περίπου ιατρών καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, έγινε 
η 28η Πανελλήνια Έκθεση στην Τεχνόπολη (Γκάζι) του Δήμου Αθηναίων). 

Στην Έκθεση παρευρέθησαν πολλοί ιατροί καλλιτέχνες αλλά και φίλοι που τους ενδια-
φέρει η τέχνη και ο πολιτισμός. 

Τα εγκαίνια της Έκθεσης έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Χαιρε-
τισμούς έκαναν ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης κ. Φώτης Ιγνατίου και ο Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών κ. Θεόδωρος Ντόλατζας. Η Έκθεση ήταν πολύ αξιό-
λογη και τα έργα των ιατρών καλλιτεχνών ήταν εξαίρετα.

Οι Ιατροί-Καλλιτέχνες μας εκπλήσσουν συνεχώς με τις έντονες δημιουργικές τους απο-
καλύψεις. Στις εικόνες φαίνονται μερικά από τα έργα της Έκθεσης.

Πρόσκληση
Ο Θεόδωρος Ντόλατζας από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2008 

θα παρουσιάσει 30 ζωγραφικά έργα του 
(ελαιογραφίες, ακρυλικά, υδατογραφίες) 

στην γκαλερί «Σαν Μάρκος» στη Ζάκυνθο.
Τα έργα αυτά αποτελούν την μακροχρόνια δουλειά του 

κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο ωραίο αυτό νησί του Ιουνίου. 

Το θέμα της Εκθέσεως είναι: 

Ζάκυνθος, επιστροφή στη φύση
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Το θεατρικό έργο «η ώρα του διαβόλου» 

στη Βαρβάκειο Αγορά
Η θεατρική ομάδα ΚΟΝΞΟΜΠΑΝΞ και το συγκρότημα Ρόδες με τον Νικήτα Κλίντ, 

καθώς και μια ομάδα από skateboarders θα παρουσιάζουν το έργο του διάσημου 
Πορτογάλου συγγραφέα Fernando Pessoa «Η ώρα του διαβόλου» κάθε Σάββατο 
του Οκτωβρίου, στις 12:00μ.μ. στη Βαρβάκειο Αγορά.

Αποτελεί μια πρωτοποριακή ιδέα η οποία στοχεύει στη σύνδεση της καθημερινό-
τητας της Πόλης με τη Τέχνη και στη συνεργασία ομάδων νέων καλλιτεχνών με πα-
ρόμοιες ανησυχίες. Είναι η πρώτη φορά που αξιοποιείται η Βαρβάκειος Αγο-
ρά για την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών τέχνης και η πρώτη φορά που η 
Τέχνη εισβάλλει τόσο άμεσα στη ζωή των Ελλήνων.

Η μετάφραση του έργου πραγματοποιήθηκε από την κ. Παπαδήμα Μαρία 
(εκδόσεις Εξάντας), τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η θεατρική ομάδα ΚΟΝΞΟ-
ΜΠΑΝΞ και τη μουσική το συγκρότημα Ρόδες. Υπεύθυνοι ηχοληψίας και φω-
τισμού είναι η ομάδα Decibel. Οι ηθοποιοί που πλαισιώνουν το έργο είναι οι: 
Γεωργαντά Χρύσα, Κλίντ Νικήτας, Χαίδοπούλου – Βρυχέα Ιόλη και Ψάφος Πά-
ρης. Το έργο ουσιαστικά εγείρει στο θεατή τον προβληματισμό αν πρόκειται 
για πραγματική ή φανταστική συνάντηση μιας γυναίκας με το διάβολο και αν 
ο διάβολος αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τις απωθημένες επιθυμίες της.

Είσοδος: Ελεύθερη.

Ο Καρανικόλας Χ. Ιωάν-
νης γεννήθηκε και με-

γάλωσε στο όμορφο Μεσο-
λόγγι. Είναι ειδικευόμενος 
Ιατρός στην ειδικότητα της 
Βιοπαθολογίας - Μικροβιο-
λογίας στο Πανεπιστημιακό 
Μικροβιολογικό Εργαστή-
ριο του Αιγινητείου Νοσο-
κομείου, Αθηνών. 

Η αγάπη του για το Μεσο-
λόγγι, τη λιμνοθάλασσα και το 
όμορφο φυσικό τοπίο της πε-
ριοχής του Μεσολογγίου, τον 
οδήγησε στην αποτύπωση του 
θαυμασμού αυτού, μέσω της 
ζωγραφικής. 

Το πρώτο έργο του είναι το 
«Μεσολόγγι».

Λάτρης της Τέχνης και ιδιαι-
τέρως της ζωγραφικής, αφοσι-

Ιωάννης Χ. Καρανικόλας
Ειδικ. Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος - Ζωγράφος

Τυφλή αγάπη

Καλοκαίρι

Αναφη

Μεσολόγγι

ώθηκε στην εκμάθηση της συ-
γκεκριμένης τέχνης επί 15ετία.
Το υγρό στοιχείο, η ηρεμία της 
θάλασσας και το συναίσθημα, 
αποτελούν κύρια χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα των έργων 
του καλλιτέχνη. 

Τα απαλά χρώματα από λά-
δι, αποτελούν μέσω έκφρασης 
στο έργο του. Η υπογραφή 
των έργων με το το ψευδώ-
νυμο J. Caranic, δηλώνει την 
αυθεντικότητα των έργων του 
καλλιτέχνη.

 Είναι ενεργό μέλος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλ-
λιτεχνών συμμετέχοντας με τα 
έργα του σε αρκετές εκθέσεις, 
ομαδικές και διεθνείς, καθώς 
επίσης και σε εκθέσεις φιλαν-
θρωπικού χαρακτήρα.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ




