
Εικόνα 4. Ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. 
Παπαθανασίου και ο καθηγητής Α. Κατσάμπας.

Εικόνα 5. Η καλλιτέχνης Α. Πασίδη και ο συγγραφέας Μ. 
Κουμανταρέας. 

Εικόνα 6.  Η καλλιτέχνης Αθηνά  Κατσάμπα  που συμμετείχε 
στην έκθεση με έργα της και ο  καλλιτέχνης Α. Καραστεργίου, 
επιμελητής της έκθεσης.

Εικόνα 7. Ο καθηγητής Α. Κατσάμπας με τη δερματολόγο Π. 
Εμμανουήλ και τον κ. Γ. Λιανό, Marketing & sales manager 
δερματολογικών προϊόντων της LEO μαζί με τη συνεργάτη του, 
Κ. Γιαννούλου.

Εικόνα 8.  Ο καθηγητής Α. Κατσάμπας με τον Πρύτανη του Παν/
μίου Αθηνών κ. Κίττα και τον Αντιπρύτανη Παν/μίου Αθηνών, 
Δημοσθ. Ασημακόπουλο.

Εικόνα 9. Ο πρόεδρος του Α΄ ΠΕΣΥ και τέως ευρωβουλευτής κ. 
Σαριδάκης, ο καθηγητής Α. Κατσάμπας και η δερματολόγος Π. 
Εμμανουήλ.  ID

Την Πέμπτη 15 νοεμβρίου 2007 πραγματοποιή-
θηκαν τα εγκαίνια της  έκθεσης έργων τέχνης με 
τίτλο “Derma-to-graphies” στο Μουσείο Κέρινων 

Προπλασμάτων του νοσοκομείου «α. Συγγρός». Ο 
τίτλος «Δερματογραφίες» παραπέμπει στον κλασσικό 
δερματολογικό όρο «Δερμογραφισμός» που τα βιβλία 
τον περιγράφουν ως μία κατάσταση κατά την οποία ένα 
υγιές άτομο παρουσιάζει ερυθρές γραμμώσεις ή σχέδια 
για μικρό χρονικό διάστημα μετά από τριβή ή ξύσιμο του 
δέρματός του. Επομένως, η «ζωγραφική» πάνω στο δέρμα 
συσχετίζεται με μία καλλιτεχνική δημιουργία, που κύριο 
μέσο έμπνευσης είναι το ίδιο το δέρμα με τις διάφορες 
εκδηλώσεις των ασθενειών του, όπως απεικονίζονται 
πάνω στα κέρινα προπλάσματα του νοσοκομείου «α. 
Συγγρός». 

Η έκθεση είναι βασισμένη σε μια  ιδέα του καλλιτέχνη 
Απόστολου Καραστεργίου και της δερματολόγου Πέννυς 
Εμμανουήλ. Έντεκα καλλιτέχνες  όπως ο Sterlac που έχει ασχο-
ληθεί ειδικά με το ανθρώπινο σώμα, οι Νίκος Χαραλαμπίδης, 
Μαριάννα Κ., Γεωργία Κοτρέτσος, Αθηνά Κατσάμπα, Παύλος 
Νικολακόπουλος, Αντιγόνη Πασίδη, Ευτύχης Πατσουράκης, 
Άρτεμις Ποταμιάνου και οι Απόστολος Καραστεργίου και Γιάννης 
Μελανίτης που είναι οι επιμελητές της έκθεσης, παρουσιάζουν 
έργα τους  εμπνευσμένα από τη συλλογή με τα κέρινα προ-
πλάσματα.

Η διοργάνωση της έκθεσης έγινε από τον καθηγητή Ανδρέα 
Κατσάμπα, διευθυντή της Πανεπιστημιακής Δερματολογικής 
Κλινικής  και Πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας, τον Αθανάσιο Πετρίδη διευθυντή 
της Γ΄ Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» 

και με την επιστημονική συμβολή της Πέννυς Εμμανουήλ, 
δερματολόγου και γεν. γραμματέα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ιστορίας της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Η έκθεση αυ-
τή, όμως, πέρα από την καλλιτεχνική της διάσταση εξυπηρε-
τεί και ένα σκοπό: τη συντήρηση και διάσωση των ίδιων των 
προπλασμάτων που αποτελούν παγκόσμια πολιτιστική κληρο-
νομιά. Τα σύγχρονα καλλιτεχνικά δημιουργήματα θα αναδεί-
ξουν τα μουσειακά έργα και θα προβάλουν το Μουσείο στο 
ευρύτερο κοινό. Στα εγκαίνια παραβρέθηκε πλήθος κόσμου 
από τον επιστημονικό και καλλιτεχνικό χώρο. Από την πλευρά 
των διοργανωτών εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες στη χορη-
γό φαρμακευτική εταιρεία LEO για τη συμβολή της στην πραγ-
ματοποίηση της έκθεσης, καθώς και στην ΕΡΤ, χορηγό επικοι-
νωνίας της εκδήλωσης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 
Δεκεμβρίου 2007 και λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή 
09.00 -13.30 και το Σάββατο 14.00-18.00. 

 

Δερματογραφίες
Μεταφρασμένος κυριολεκτικά, ο τίτλος που δίδεται σ’ αυτήν την έκθεση σημαίνει «γραφές του δέρματος»

Εικόνα 1. Ο τέως υφυπουργός Υγείας κ. Α. Γιαννόπουλος και 
ο καθηγητής Α. Κατσάμπας. 

Εικόνα 2. Η σύμβουλος της έκθεσης, δερματολόγος Π. 
Εμμανουήλ, ο δερματολόγος Α. Πετρίδης Δ/ντής Γ' Κλινικής 
του Νοσ. «Α. Συγγρός» και ο δερματολόγος Π. Κωστάκης.

Εικόνα 3. Αίθουσα του Μουσείου Κέρινων Προπλασμάτων 
με τα έργα των καλλιτεχνών. Ο επιμελητής της έκθεσης Γ. 
Μελανίτης  παρουσιάζει τα  δικά του έργα στις δερματολόγους 
Π. Εμμανουήλ και Τ. Κιμπούρη.

Ε Κ Δ η λ Ω Σ Ε Ι Σ  -  Ε Κ θ Ε Σ η  Ε Ρ Γ Ω ν  Τ Ε χ ν η Σ  Σ Τ Ο  ν Ο Σ .  « α .  Σ Υ Γ Γ Ρ Ο Σ »




