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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.

Γεννήθηκε το 1978 στην Ελασσόνα. Μεγάλωσε και ζει 
στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ.

Παρακολούθησε θεωρητικά μαθήματα Φωτογραφίας και Ειδικές Τε-
χνικές Σκοτεινού Θαλάμου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελευ-
θερίου-Κορδελιού. 

Εδώ και δέκα χρόνια είναι ενεργό μέλος της Φωτογραφικής Λέ-
σχης «Φωτοπόροι». Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 
και το Δεκέμβρη του 1998 παρουσίασε την πρώτη του Ατομική Έκ-
θεση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού με 
τίτλο «ΣΤΙΓΜΕΣ ΖΩΗΣ». Το θέμα της έκθεσης αφορούσε το γυναικείο 
πορτρέτο ως έκφραση των διαφόρων εκφάνσεων του συναισθήμα-
τος που αντλήθηκε σε διάφορες στιγμές μέσα από το καθημερινό του 
περιβάλλον. Το Νοέμβριο του 2006 παρουσίασε τη δεύτερη ατομι-
κή του έκθεση με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ», μια σειρά φωτογραφιών 

με έγχρωμα τοπία. Στις 21 Μαΐου του 2007 παρουσίασε την τρίτη 
του ατομική έκθεση η οποία είναι βασισμένη στην ποιητική συλλο-
γή «Ακάνθινη Πόλη» του Γ. Αλισάνογλου και έλαβε χώρα στο café 
«Λ. Νίκης 35». Το Νοέμβριο του 2007 παρουσίασε την τέταρτη ατο-
μική του δουλειά με τίτλο «ΓΥΜΝΑ ΝΤΥΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ»,  μία σει-
ρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών με θέμα τα δέντρα στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2008, έλαβε μέρος στην 28η 
Πανελλήνια Έκθεση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών στην 
Τεχνόπολη στην Αθήνα. 

Έχει παρουσιάσει δύο θεωρητικές ομιλίες με περιεχόμενο «Ειδικά 
θέματα φωτογραφίας» και «Το προσωπικό στυλ του φωτογράφου». 
Κατά καιρούς αρθρογραφεί για θέματα φωτογραφίας σε περιοδικά 
τέχνης και πολιτισμού.

Η φωτογραφία αποτελεί για τον ίδιο ένα τοπίο αισθητικής αναζήτη-
σης, προσωπικής εξερεύνησης και ατομικής έκφρασης.

Ηλίας Πολίτης
Ιατρός - καλλιτεχνική φωτογραφία

Γυμνά δέντρα. Καλλιτεχνική φωτογραφία.

Καλλιτεχνική φωτογραφία.
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TEΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Γυναικεία Φιγούρα (αερογραφία σε ακτι-
νολογικό φιλμ).

Το παιδί με τα περιστέρια (αερογραφία σε 
μουσαμά).

Ο έρωτας (ακρυλικό). Βραβευμένο έργο στη 
Βαρκελώνη.

Κεφαλλονιά (ακρυ λικό 
σε μουσαμά).

Κουκλόσπιτα 
(σύνθεση-κατασκευή 

σε συρτάρι).

Μ ε πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε στο Δήμο Ταύρου η Αναδρομική Έκθεση του συνεργάτη 
του ΠΙΣ και προέδρου της Ε.Ε.Ι.Κ κ. Θ.Ντόλατζα. 

Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σε μια μεγάλη ανακαινισμένη αίθουσα εκτέθηκαν 100 περί-
που έργα από το συνολικό καλλιτεχνικό έργο του Θ.Ντόλατζα από το 1960 μέχρι σήμερα(48 χρόνια).

Στα εγκαίνια μίλησε για το έργο του ο Δήμαρχος Δ.Σούτος και η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ειρή-
νη Καλούμενου.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος μίλησε για την προσωπικότητα του Θ.Ντόλατζα αναφέροντας χαρακτηρίστι-
κα:«είναι τιμή μας που είναι κοντά μας ένας δημιουργός με δυναμισμό, πρωτοτυπία, προοπτική, φαντασία, τα-
λέντο και ευαισθησία».

Αναδρομική Έκθεση του Θεόδωρου Ντόλατζα
στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ταύρου


