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

«Πυγμάχοι», 2004. «Πυγμάχοι», 2004.

«Πυγμάχοι», 2005. «Πυγμάχοι», 2005.

Η 29η Πανελλήνια Έκθεση Ζωγραφικής Ιατρών Καλλιτεχνών 
θα διεξαχθεί από 3-5 Απριλίου 2009 στο κτίριο Ξιφασκία, στο 
Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο-Ελληνικό στα πλαίσια της 4ης Ιατρι-
κής Έκθεσης MEDIC EXPO 2009 (www.medicexpo.com/gre).

Στην έκθεση, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός, θα συμμετά-
σχουν περισσότεροι από 60 ιατροί καλλιτέχνες με πολυποίκιλες 
ζωγραφικές δημιουργίες. Για τους ιατρούς, τόσο ευαίσθητους στον 
ανθρώπινο πόνο και τόσο εκτεθειμένους στο καθημερινό ανθρώ-
πινο δράμα, η τέχνη μπορεί να αποτελεί έκφραση και καταφύγιο, 
αποτύπωση εμπειρίας και προσέγγιση της αρμονίας, προέκταση 
και επανερμηνεία μιας βαριάς ευθύνης και ενός ζωτικού λειτουρ-

γήματος. Το καλλιτεχνικό έργο των ιατρών δεν πρέπει να ιδωθεί 
μόνον ως ο καρπός της δραστηριότητας ορισμένων αφοσιωμέ-
νων καλλιτεχνών, αλλά και ως ματιά στην ψυχή συνανθρώπων 
μας που διαθέτουν μια μοναδική άποψη της ζωής. 

Επισκεφθείτε την 4η Ιατρική Έκθεση MEDIC EXPO 2009, 3-5 
Απριλίου στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο, Λεωφόρος Ποσει-
δώνος- Ελληνικό. Τα πάντα για τα ιατρικά μηχανήματα, τα νο-
σοκομειακά αναλώσιμα, τον ιατρικό και εργαστηριακό εξοπλι-
σμό και τις ιατρικές υπηρεσίες. Συμμετέχουν οι σημαντικότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου.
Πληροφορίες: www.medicexpo.com/gre

Ο Ντίνος Μιχελής γεννήθηκε 
στη Λαμία το 1947. Εργάζεται 
ως καρδιολόγος στη Λαμία  

πολλά χρόνια (ιδιωτεύει). Ζωγραφίζει 
πολλά χρόνια και έχει κάνει πολλές 
ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Είναι μέλος του Εικαστικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι επίσης 
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών 
Καλλιτεχνών.

Πρόσφατα, στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων (Ιούνιος 2008) παρουσίασε δύο 
μεγάλου μεγέθους έργα του με δύο κατα-
πληκτικά γυμνά.

Ο Ντίνος Μιχελής είναι ένας εκρηκτι-
κός ζωγράφος που ζωγραφίζει με μερά-
κι και τόλμη διάφορες ανθρώπινες στιγμές 
και καταστάσεις. Οι «Ποδοσφαιριστές», οι 
«Μοτοσυκλετιστές», οι «Πυγμάχοι» είναι 
σειρές που έχουν αφήσει ιστορία στον ει-
καστικό χώρο.

Ο εξπρεσιονιστής Μιχελής συνεχίζει ακά-
θεκτος τη ζωγραφική του χωρίς να χαλαρώ-
νει ούτε στιγμή. Ζωγραφίζει με πάθος κάθε 
στιγμή της ζωής του, χωρίς βέβαια να παρα-
μελεί τα ιατρικά του καθήκοντα, που και σε 
αυτά έχει δείξει άριστες ικανότητες.

29η Έκθεση Ζωγραφικής Ιατρών Καλλιτεχνών 
μαζί με την 

4η Ιατρική Έκθεση MEDIC EXPO 2009

Ντίνος Μιχελής
Ιατρός-Καρδιολόγος, Ζωγράφος
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