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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗ 

Αν. Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Προέδρου της Φ.Α.Α.Θ. 

 

 Κάθε κοινωνία περιλαμβάνει ένα σύνολο τρόπων σκέψης και δραστηριοτήτων, 

που συνδυαστικά διαμορφώνουν το πολιτιστικό της μόρφωμα. Το πολιτιστικό αυτό 

μόρφωμα αποτελεί το πλαίσιο προσέγγισης ποικίλων ζητημάτων που ανακύπτουν 

και την απασχολούν. Ένα εξ αυτών είναι το δίπολο υγεία - ασθένεια, που εμφανίζεται 

ως αφορμή για προσδοκίες, φορτίζεται με ελπίδες για μεταβολές και μεταρρυθμίσεις 

και προσφέρεται ως πεδίο διεκδικήσεων και κοινωνικών αγώνων. 

 Σε κάθε περίπτωση η μετάβαση από την υγεία στην ασθένεια και την αναπηρία 

αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να συνεισφέρει σε δέ-

ουσες στάσεις και συμπεριφορές του κάθε υγιή προς τους πάσχοντες συνανθρώπους 

του, κάποιοι εκ των οποίων επιδεικνύουν αξιοθαύμαστη θέληση και επιδόσεις στους 

τομείς ενασχόλησής τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται μέλη του «Συλλόγου Παρ-

κινσονικών Ασθενών και Φίλων Βορείου Ελλάδος», που συμμετέχουν στην παρούσα 

έκθεση με έργα τέχνης, που χαρακτηρίζονται για τον πλούτο των χρωμάτων τους, την 

ποιότητα της τεχνικής τους και τα μηνύματα που μεταδίδουν. Τα έργα τους αποτυπώ-

νουν δύναμη ψυχής, αγώνες και αγωνίες, διδάσκοντας παράλληλα τη σημασία της 

πίστης για ένα καλύτερο μέλλον. 
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 Η παρούσα έκθεση έργων ζωγραφικής, η οποία φιλοξενείται στην «Αίθουσα Τέ-

χνης Φ.Α.Α.Θ.» είναι αποτέλεσμα αγαστής συνεργασίας της «Φιλοπτώχου Αδελφότη-

τος Ανδρών Θεσσαλονίκης» και του «Συλλόγου Παρκινσονικών Ασθενών και Φίλων Βο-

ρείου Ελλάδος» και ευελπιστούμε, ότι θα αποτελέσει τόσο μία ευχάριστη έκπληξη για 

τους φιλότεχνους, όσο και ένα σημείο αναφοράς για ανάλογες προσπάθειες στο μέλ-

λον. 

 

 Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΔΗ 

Προέδρου του Συλλόγου  

Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος 

 

 Υπάρχουν, σήμερα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, 

που ζουν με την ασθένεια του Πάρκινσον και ο αριθμός τους υπολογίζεται να διπλα-

σιαστεί μέχρι το 2030. 

 Η ετήσια ευρωπαϊκή δαπάνη για την ασθένεια υπολογίζεται σε 13,9 δισεκατομ-

μύρια ευρώ και εφόσον το προσδόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου συνεχίζει να αυξάνει, 

το συγκεκριμένο κόστος θα εξακολουθεί να διογκώνεται δραματικά, ιδιαίτερα στα τε-

λευταία στάδια της ασθένειας, στα οποία η επιβάρυνσή του είναι μεγαλύτερη. 

 

 Στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της κοινωνίας ώστε να 

καταδειχτεί, ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έχουν δυνατότητες και μπορούν να 

πετύχουν πολλά, αρκεί να επιμείνουν και να το θελήσουν, αποφασίσαμε την οργά-

νωση της έκθεσης ζωγραφικής έργων μελών του Συλλόγου. 

 

 Χρειάζεται άοκνος αγώνας, για να πετύχει κανείς κάτι μέσα από τα κανάλια της 

ασθένειας, για να νικηθεί ο καινούριος εχθρός, που δε σε αφήνει να εκφραστείς γρά-

φοντας, ζωγραφίζοντας, προσπαθώντας να τοποθετήσεις ψηφίδες, που εμποδίζει την 

επιθυμία σου να οργώσεις με τη γραφίδα σου ή το πινέλο σου απέραντες εκτάσεις 

χαρτιού ή καμβά. Αυτά τα κανάλια μπορούν να γίνουν οδηγοί δημιουργίας και όχι 
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εχθροί, που σε κρατούν με τα δεσμά τους αιχμάλωτο απραξίας και αναζήτησης. Μιας 

αναζήτησης για το ποιος είσαι, τι ζητάς, τι πέτυχες στη ζωή σου πριν από τη σημερινή 

σου κατάσταση, ποια είναι η καταξίωσή σου, η θέση σου στην κοινωνία, που νομίζεις 

ότι σε παρακολουθεί και κρίνει, που περίμενε και περιμένει κάτι από σένα.  

 

 Θεωρούμε καθήκον μας να ευχαριστήσουμε, τόσο τα μέλη μας, που συνέβαλαν 

στην υλοποίηση του εγχειρήματος αυτού καταθέτοντας την ψυχή τους και κατορθώ-

νοντας με τα «τρεμουλιάρικα» χέρια τους να κατασκευάσουν και να διαθέσουν τους 

πίνακές τους, για μια ακόμα φορά, ώστε το πολύχρωμο λουλουδένιο τοπίο να γίνει 

πραγματικότητα, όσο και την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης και τον 

Πρόεδρό της Αν. Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεόδωρο Ι. Δαρδαβέση, για 

την απλόχερη παροχή όλων εκείνων των μέσων, που έκαναν την έκθεση εφικτή.  

 

 Ιωάννης Κανονίδης 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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 Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 

ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 

Καθηγήτριας Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Γ´ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. 

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» 

 

 Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί μία συχνή πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συ-

στήματος και υπολογίζεται ότι οι πάσχοντες, παγκοσμίως, ανέρχονται σε 6.300.000 

άτομα. Η ηλικία έναρξης της νόσου κυμαίνεται γύρω στα 60 έτη, αλλά μπορεί να εκ-

δηλωθεί και σε ηλικία μικρότερη των 50 ετών.  

 

 Η νόσος εκδηλώνεται, κατεξοχήν, με διαταραχή στις κινήσεις, όπως είναι η βρα-

δύτητα στην κίνηση, η δυσκαμψία, ο τρόμος στην ηρεμία, η διαταραχή στη βάδιση και 

η διαταραχή στην ισορροπία. Η διαταραχή αυτή της κινητικότητας επιφέρει δυσκολίες 

στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, η νόσος εκδηλώνεται και με μη 

κινητικά συμπτώματα, όπως κατάθλιψη, άγχος, οσφρητικές διαταραχές, διαταραχές 

του ύπνου, γνωστικές διαταραχές, δυσκοιλιότητα και διαταραχές από την ούρηση. Τα 

συμπτώματα εμφανίζονται βαθμιαίως, συνήθως από την μία μεριά του σώματος και 

καθώς η νόσος εξελίσσεται, επεκτείνονται και στην άλλη μεριά του. Σε κάθε ασθενή η 

συμπτωματολογία ποικίλει, όσον αφορά στην βαρύτητα των συμπτωμάτων και στον 

ρυθμό επιδείνωσής τους, ενώ μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις των συμπτω-μάτων 

από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. 
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 Η νόσος του Πάρκινσον θεωρείται εκφυλιστική νόσος, στην οποία μειώνονται τα 

επίπεδα της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο λόγω εκφύλισης της μέλαινας ουσίας, περιο-

χής στον εγκέφαλο που παράγει τον συγκεκριμένο νευροδιαβιβαστή. Η αιτία της κα-

ταστροφής των κυττάρων της μέλαινας ουσίας δεν είναι γνωστή, όμως στο 10,0% των 

ασθενών διαπιστώνεται κληρονομικότητα. 

 

 Η θεραπεία της νόσου στηρίζεται στη χορήγηση φαρμάκων, τα οποία είτε ανα-

πληρώνουν την ντοπαμίνη είτε μιμούνται τη δράση της (λεβοντόπα και ντοπαμινεργι-

κοί αγωνιστές). Η φαρμακευτική αγωγή δεν καθυστερεί, ούτε σταματά την εξέλιξη 

της νόσου, βελτιώνει, όμως, αποτελεσματικά τα κινητικά συμπτώματα. Επιπλέον, ση-

μαντικό ρόλο στην διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής έχει η φυσικοθεραπεία, ο χο-

ρός, η λογοθεραπεία, η σωστή διατροφή και η ψυχολογική υποστήριξη. 

 Από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση, αρχίζει ένα μακροχρόνιο ταξίδι με την νό-

σο. Το πρώτο βήμα στη σωστή αντιμετώπιση είναι η αποδοχή της από τον ασθενή και 

το περιβάλλον του. Καθώς προχωρούν τα χρόνια, η θετική σκέψη και η συνειδητή προ-

σπάθεια για να ξεπερνιούνται οι καθημερινές δυσκολίες από την νόσο, θα βοηθήσουν 

στην προσαρμογή της ζωής με την νόσο του Πάρκινσον, ώστε να συνεχίσει ο ασθενής 

να έχει μία καλή ζωή με ικανοποιητική δραστηριότητα και ψυχολογία. 

 

 Σεβαστή Μποσταντζοπούλου - Καμπούρογλου 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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 Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ  

Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Δρ. ΖΩΗΣ Δ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

Νευρολόγου, Διευθύντριας Ε.Σ.Υ. 

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 

 

 Η καλλιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα η ενασχόληση με τη ζωγραφική ενός 

ατόμου με νόσο του Πάρκινσον φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, σαν σχήμα οξύμωρο. Εί-

ναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τρέμουλο, δυσκαμψία και βραδυκινησία να μπορεί να 

ζωγραφίσει; Όμως, όπως δείχνουν οι πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και οι δικτυα-

κοί τόποι διαφόρων διεθνών συλλόγων παρκινσονικών ασθενών, η ενασχόληση με τη 

ζωγραφική είναι εφικτή για πολλούς ασθενείς και μάλιστα με αξιοθαύμαστα αποτε-

λέσματα. Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς ασχολούνταν ερασιτεχνικά με τη ζωγρα-

φική από τη νεαρή τους ηλικία, μερικοί ήταν επαγγελματίες ζωγράφοι πριν αρρω-

στήσουν και ορισμένοι άρχισαν να ζωγραφίζουν μετά την εμφάνιση των συμπτωμά-

των της νόσου.  

 Οι παρκινσονικοί ζωγραφίζουν με διάφορα υλικά και ποικίλες τεχνοτροπίες. Ο 

κάθε ένας αναπτύσσει το προσωπικό του στυλ και δεν υπάρχει ιδιαίτερη τεχνοτροπία, 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χαρακτηριστική για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

ασθενών. Βιβλιογραφικά αναφέρεται, ότι ορισμένοι ζωγράφοι άλλαξαν τεχνοτροπία 

μετά την εμφάνιση των παρκινσονικών συμπτωμάτων και επέλεξαν τεχνικές και μέ-

σα, που αντιστάθμιζαν την κινητική τους διαταραχή.  

 Η ενίσχυση της δημιουργικότητας δεν είναι γενικευμένο φαινόμενο στη νόσο του 

Πάρκινσον, όμως η εμφάνισή της σε ένα ποσοστό των ασθενών δεν είναι τυχαία, αλ-
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λά φαίνεται ότι σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της νόσου, σε συνδυασμό με την 

επίδραση των αντι-παρκινσονικών φαρμάκων, όπως είναι η λεβοντόπα και ιδιαίτερα 

οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές.  

 Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα της αυξημένης 

τάσης για καλλιτεχνική δημιουργία των παρκινσονικών. Η νόσος του Πάρκινσον είναι 

ένα εκφυλιστικό νόσημα, που χαρακτηρίζεται από κινητικές και μη κινητικές διατα-

ραχές. Η εκφυλιστική διεργασία εξελίσσεται αργά και επηρεάζει διάφορα λειτουργικά 

συστήματα του εγκεφάλου. 

 H κύρια νευροχημική διαταραχή, που ευθύνεται για τα συμπτώματα της νόσου 

του Πάρκινσον, είναι η έλλειψη ντοπαμίνης. Τα αντι-παρκινσονικά φάρμακα αυξά-

νουν τη ντοπαμίνη του εγκεφάλου ή μιμούνται τη δράση της με αποτέλεσμα τη μείω-

ση των κινητικών διαταραχών της νόσου. Τα φάρμακα αυτά φαίνεται, ότι μέσω της 

αύξησης της ντοπαμίνης επηρεάζουν και άλλα λειτουργικά συστήματα του εγκεφά-

λου με συνέπεια την εμφάνιση συμπεριφορών και δεξιοτήτων, που δεν έχουν σχέση 

με τη βασική συμπτωματολογία της νόσου.  

 Η αυξημένη δημιουργικότητα των παρκινσονικών εκτός από τη ζωγραφική καλύ-

πτει και άλλους τομείς της τέχνης όπως είναι η γλυπτική, η λογοτεχνία κ.ά. Ο ακριβής 

τρόπος που αναδύεται η καλλιτεχνική δημιουργικότητα ενός παρκινσονικού δεν είναι 

ακριβώς γνωστός. Οι ερευνητές υποθέτουν, ότι η ντοπαμίνη εμπλέκεται στα εγκεφα-

λικά συστήματα «επιβράβευσης», δηλαδή στην ικανοποίηση που αισθάνεται κάποιος 

μετά από μια επιτυχημένη ενέργεια. Η αυξημένη παροχή ντοπαμίνης θα μπορούσε 

να ωθήσει, εν μέρει, ένα άτομο στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Η αυξημένη 

ντοπαμίνη θεωρείται, επίσης, υπεύθυνη για τη μείωση του ελέγχου των παρορμή-

σεων. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να απελευθερώσει ένα «λανθάνον» ταλέντο και να 

το οδηγήσει στην έκφραση. Η επίδραση της ντοπαμίνης στην καλλιτεχνική έκφραση 
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αναφέρεται και από τους ίδιους τους ασθενείς. Ορισμένοι παρκινσονικοί καλλιτέχνες 

ανέφεραν, ότι είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί, όταν η δράση των ντοπαμι-

νεργικών φαρμάκων είναι στο μέγιστο επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρή-

θηκε μείωση της καλλιτεχνικής ενασχόλησης μετά από τη μείωση ή τη διακοπή των 

αντι-παρκινσονικών φαρμάκων. Η αιτιολογική προσέγγιση του φαινομένου της καλ-

λιτεχνικής δημιουργικότητας των παρκινσονικών είναι ελλιπής και όσα αναφέρονται 

παραπάνω είναι υποθετικά. Χρειάζονται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να 

ερμηνευθεί το φαινόμενο αυτό. 

 

 Μπορεί η ενασχόληση των παρκινσονικών με τη ζωγραφική να αποτελεί ένα αξι-

οπερίεργο επιστημονικό φαινόμενο, από πρακτικής όμως άποψης είναι ένα ενδιαφέ-

ρον μέσο εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας.  

 Τα τελευταία χρόνια οι σύλλογοι παρκινσονικών του εξωτερικού οργανώνουν ερ-

γαστήρια εικαστικής θεραπείας ή θεραπείας μέσω της τέχνης. Οι ασθενείς που συμ-

μετέχουν, δεν παράγουν όλοι έργα ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. Μέσω της ζωγρα-

φικής, όμως, όλοι έχουν τη δυνατότητα να εκφρασθούν, να μειώσουν το άγχος και την 

κατάθλιψη, να αυξήσουν το αίσθημα αυτοεκτίμησής τους και να κοινωνικοποιηθούν. 

Επιπλέον βελτιώνουν τον αυτοέλεγχο, την κινητικότητα των χεριών και τον συντονι-

σμό ματιών- χεριών.  

 Η θεραπεία μέσω της ζωγραφικής δεν εξαφανίζει τα συμπτώματα της νόσου του 

Πάρκινσον, αναμφίβολα όμως βελτιώνει την ποιότητα της ζωής των ασθενών. 
 

 Ζωή Κατσαρού 
 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:  

Η ΤΕΧΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

της ΜΑΙΡΗΣ ΛΕΡΙΑ 

Ζωγράφου, Τηλεπαρουσιάστριας, Ραδιοφωνικού Παραγωγού 

 

 Η επιτυχία ενός έργου τέχνης, ενός πίνακα ζωγραφικής ή ενός γλυπτού έχει συν-

δεθεί, πιθανώς, αναπόσπαστα, στην αισθητική μας συνείδηση με το ταλέντο, με την 

αναγνωρισιμότητα του καλλιτέχνη ή ακόμη και με πρωτοποριακές τεχνοτροπίες. 

 Η αλήθεια, όμως, όσον αφορά στην επιτυχία ενός έργου, είναι συνδεδεμένη με τη 

δύναμη του καλλιτέχνη να αποτυπώσει τα συναισθήματά του, να ξεδιπλώσει τις α-

νασφάλειές του, να επικοινωνήσει μέσω του έργου του, αναμιγνύοντας εικόνες, χρώ-

ματα, τεχνικές και τεχνοτροπίες. Να καταφέρει να ζωγραφίσει με τα μάτια της ψυχής. 

 Αυτή λοιπόν η ικανότητα είναι τόσο έντονα αποτυπωμένη στα έργα αυτών των 

ξεχωριστών καλλιτεχνών, που με δύναμη ψυχής και συναισθηματική αξιοπρέπεια 

ξεπερνούν προσωπικές δυσκολίες και μας ταξιδεύουν στη μαγεία της εικαστικής τέ-

χνης. Μιας τέχνης θεραπευτικής. 

 Τα θέματα που παρουσιάζονται στα έργα ποικίλουν και προκαλούν ευχάριστα το 

θεατή. Εμπνευσμένα από τοπία της χώρας μας, αλλά και της μελαγχολικής Βενετίας, 

γυμνά και προσωπογραφίες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, νεκρή φύση, ζωικό βα-

σίλειο, αλλά και θέματα που θυμίζουν ανέμελες παιδικές ζωγραφιές. Παρατηρούμε 

έργα, τα οποία απεικονίζονται μοναδικά, με ρεαλιστική, αλλά και σουρεαλιστική διά-

θεση, ενώ κάποια από αυτά κινούνται με απόλυτη επιτυχία σε ιμπρεσιονιστικά μονο-
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πάτια. Με τεχνοτροπίες που ποικίλουν, λάδι, ακρυλικά, τέμπερα, ανακυκλώσιμα υλι-

κά, μέταλλο, τα έργα αυτά αποτελούν μια ευχάριστη εικαστική έκπληξη. 

 Εύχομαι μέσα από τη καρδιά μου κάθε επιτυχία σε αυτήν την έκθεση. 

 

 Μαίρη Λεριά 
 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 

της ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΙΖΑΣ ΣΟΥΡΗ 

Ζωγράφου, Αγιογράφου, Συντηρήτριας Έργων Τέχνης 

Καθηγήτριας Εικαστικών και Βυζαντινών Τεχνών 

 

 Εικόνες, χρώματα, επίπεδα, μορφές στο πεδίο του οφθαλμού, στο χώρο του συνει-

δητού. Έπονται σκέψεις, συναισθήματα, βύθιση στο χώρο του υποσυνείδητου και του 

αθέατου και αίφνης η συνειδητοποίηση, η επίγνωση, ως κεραυνός εν αιθρία, με τον 

ήχο του ονόματος Πάρκινσον της ασθένειας. Επαναφορά της κομμένης ανάσας και 

αλλαγή σκηνικού πριν πέσει η αυλαία της πρώτης πράξης. Χορός συναισθημάτων και 

αλλαγή σκέψης και ρότας, έργα Τέχνης από τα χέρια, ειδικά από τα χέρια, των παρ-

κινσονικών. 

 Αναζητώντας την αλήθεια της πικρής γνώσης, γίνεσαι κοινωνός του άγνωστου 

και ίσως τρομακτικού και αποδέχεσαι τη σκληρή πραγματικότητα της ασθένειας. Μό-

νο σεβασμός και η δανεική ξενόφερτη έκφραση των νεώτερων «respect» ταιριάζει στην 

προκείμενη περίπτωση. 

 Υποκλινόμαστε στην τέχνη των καλλιτεχνών της ειδικής ομάδας των παρκινσο-

νικών συμπολιτών μας, αλλά και όλου του κόσμου. «Respect» για την θαρραλέα αντι-

μετώπιση και αποδοχή της ασθένειας και των συνεπειών της και φυσικά «respect» - 

«σεβασμός» σ’ αυτούς, που μέσα από τις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, όπως 

είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η αγιογραφία, το ψηφιδωτό και άλλες, έδωσαν ένα νέο 

νόημα στην ζωή τους, ένα νέο κίνητρο επιβίωσης και διαβίωσης, γιατί η Τέχνη με το 
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Ταύ κεφαλαίο είναι πηγή χαράς και ζωής, καθώς προσφέρει στην ψυχή και στο νου 

βάλσαμο παρηγοριάς και ανακούφισης. 

 Συγχαίρω λοιπόν τον «Σύλλογο Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος» για τις δραστη-

ριότητές του και εύχομαι στους καλλιτέχνες καλή επιτυχία στην έκθεση των έργων 

τους. Συνάμα εκφράζω τις ευχαριστίες μου για το παράδειγμα, που προσφέρουν 

στους συνανθρώπους τους. 

 

 Ελισάβετ Λίζα Σουρή 
 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  

«ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

 

 O Σύλλογος ιδρύθηκε με την 10023/10/18.03.2010 απόφαση του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Θεσσαλονίκης και ενεγράφη στα σχετικά βιβλία Σωματείων με τον αριθμό 

8894/07.04.2011.  

 

 Σκοποί του Συλλόγου είναι: 

• Να διευκολύνει τη ζωή των παρκινσονικών ασθενών, των οικογενειών και των 

φροντιστών τους, ενημερώνοντάς τους, άμεσα, για τις εξελίξεις σε επιστημονικό 

επίπεδο, σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε 

ιατρικές συμβουλές και παρέχοντας εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη στους 

φροντιστές για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών 

• Να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού για τις ανάγκες και τα προβλήματα των 

παρκινσονικών ασθενών, προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στην 

επιστήμη και την κοινωνία μέσω της ανάπτυξης της γνώσης και της συνειδητο-

ποίησης των ιατρικών, κοινωνικών και προσωπικών αναγκών των ασθενών και 

των ανθρώπων που ζουν μαζί τους 

• Να προωθήσει τη μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων των παρκινσονικών 

ασθενών, μέσω της επικοινωνίας με τους αρμόδιους κρατικούς Φορείς και την ανα-

ζήτηση κοινωνικών παροχών, ώστε να απολαμβάνουν οι ασθενείς την καλύτερη 

δυνατή ιατρική φροντίδα. 
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 Ο σύλλογος στεγάζεται στην οδό Ρ. Φερραίου 11, περιοχή Βούλγαρη, σε χώρο συ-

νολικής επιφάνειας 150 τ.μ., που περιλαμβάνει ισόγεια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, χωρητικότητας 70 καθημένων για τις εκδηλώ-

σεις του συλλόγου και τον ημιώροφο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες διοίκησης και η 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.. 

 Ο Σύλλογός έγινε δεκτός ως μέλος της ΕPDA (Εuropean Parkinson’s Disease 

Association - Ευρωπαϊκός Σύλλογος Παρκινσονικών Ασθενών) με ομόφωνη απόφαση 

του Δ.Σ. της, που επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στη Βαρσοβία της Πολωνίας τον Σεπτέμβριο του 2013. Η EPDA είναι ο μόνος Ευρωπα-

ϊκός Οργανισμός για παρκινσονικούς ασθενείς και εκπροσωπεί 45 μέλη. Είναι ο υπε-

ρασπιστής των δικαιωμάτων και των αναγκών των συνανθρώπων μας με Πάρκινσον 

και των οικογενειών τους. 

 Οι δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνουν: 

• Τη διεξαγωγή μηνιαίων σεμιναρίων - ημερίδων με θέματα σχετικά με τη νόσο, που 

καλύπτονται από διακεκριμένους επιστήμονες. 

• Τη διοργάνωση συναντήσεων για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

μελών, εκδρομές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.  

• Την ενημέρωση για τα δικαιώματα των ασθενών σε σχέση με τις υγειονομικές πα-

ροχές. 

• Την επιστημονική στήριξη και καθοδήγηση από εθελοντές γιατρούς με εξειδίκευση 

και μακροχρόνια εμπειρία στην αντιμετώπιση της νόσου του Πάρκινσον 

• Τη δυνατότητα συμμετοχής σε φυσικοθεραπεία και θεραπευτικό χορό, που προ-

σφέρονται από ειδικούς σε εθελοντική βάση. 
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• Την έκδοση τριών ημερολογίων (2012, 2013 και 2014) εμπλουτισμένων με πίνακες 

ζωγραφικής παρκινσονικών ασθενών. 

• Την έκδοση διαβατηρίου για παρκινσονικούς ασθενείς στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πληροφορίες για τη φαρ-

μακευτική αγωγή, που είναι διαθέσιμες σε όσους έρχονται σε επαφή με τον ασθε-

νή, ιδιαίτερα σε στιγμές έκτακτης ανάγκης. 

 Από το 2012 διοργανώνονται ετήσιες επετειακές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια 

Ημέρα της νόσου του Πάρκινσον, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

κοινού για τη νόσο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

ΕΡΓΩΝ 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

 

Ο Δημήτρης Γεωργίου άρχισε να ζωγραφίζει από την παιδική του η-

λικία και σαν μαθητής του Δημοτικού σχολείου βραβεύτηκε για τις 

επιδόσεις του. Στην ενήλικη ζωή του ασχολήθηκε ελάχιστα με τη 

ζωγραφική λόγω έλλειψης χρόνου. Εδώ και δέκα χρόνια, μετά τη συ-

νταξιοδότησή του, ασχολείται πιο εντατικά και ζωγραφίζει με λάδια και ακρυλικά. 

Δηλώνει: «Η ζωγραφική είναι για μένα μια εξαιρετική παρέα, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια που πάσχω από Πάρκινσον, ενώ τους τελευταίους μήνες είμαι καθηλωμένος σε 

αναπηρικό καροτσάκι λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου…..» 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Σταφύλια, 2009 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 59 x 49 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Γυμνή ομορφιά, 2008 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 58,8 x 39,2 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Κανάλι της Βενετίας, 2008 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 39 x 29 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Βενετσιάνικο Αρχοντικό, 2009 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 54,2 x 44 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Χειμωνιάτικο Τοπίο, 2007 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 39 x 59 cm 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

 

Η Κλεονίκη Γιουβάντσιου - Τελίδου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει 

στη Δράμα. Είναι συνταξιούχος δασκάλα. Της αρέσει να δημιουρ-

γεί πράγματα, χρησιμοποιώντας το νου και τα χέρια. Τα υλικά που 

χρησιμοποιεί είναι γυαλί, ξύλο, πηλός, κλωστές και υφάσματα. 

Αρχή της είναι: «Δεν πετάω τίποτε, πριν σκεφτώ πως μπορώ να το αξιοποιήσω». 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

Βενετσιάνικο καντήλι, 2011 

Λάδι, 70 x 50 cm 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

Σε βλέπω στο ποτήρι μου, 2013 

Λάδι, 23 x 28 cm 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

Μαζί στο δρόμο, 2013 

Λάδι, 60 x 50 cm 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

Αρχοντιά πίσω από τα κάγκελα (Δράμα), 2013 

Λάδι, 60 x 70 cm 
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ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΤΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΔΟΥ  

Δίψα για ζωή, 2013 

Λάδι - Στόκος με σπάτουλα, 50 x 60 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

 

Ο Κωνσταντίνος Καβάζης γεννήθηκε στην Ξάνθη, όπου και τε-

λείωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Σπούδασε οικονομικά 

στη Θεσσαλονίκη και υπηρέτησε στην Εθνική Τράπεζα, θητεύο-

ντας στην Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Αθήνα 

(Καταστήματα, Κλιμάκιο Μελετών, Εθνική Αναπτυξιακή, Διεύθυνση Αναδιάρθρω-

σης κ.λπ.) μέχρι το έτος 2003 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Άρχισε να ασχολείται με 

την ψηφοθέτηση, περίπου δέκα χρόνια, μετά τη συνταξιοδότησή του. Πραγματοποίη-

σε την πρώτη δημόσια παρουσίαση των έργων του (συνολικά τριάντα τρία) στην Αλε-

ξανδρούπολη το 2007 και τη δεύτερη (με σαράντα τέσσερα νέα έργα) τον Ιανουάριο 

του 2013. Συμμετείχε στην πολυθεματική έκθεση (ψηφιδωτό, ζωγραφική, φωτογραφί-

α, βιβλίο κ.ά.) που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Μεγάρου Μελά της Εθνικής 

Τράπεζας στην Αθήνα (του απενεμήθη τιμητικός έπαινος στις 17-12-2010). Ψηφιδωτά 

του έχουν δημοσιευθεί στο «μεταξύ μας...πάντα» (τεύχος 101, 2007) και στο περιοδικό 

«Φάρος της Αλεξανδρούπολης» τεύχος (24, 2007). Είναι παντρεμένος, έχει δύο κόρες 

και διαμένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

Κόρη από τη Σελεύκεια του Ευφράτη, 2006 

Κεραμικές ψηφίδες, σμάλτα, έμμεση ψηφοθέτηση, 25 x 55 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

Το κορίτσι και το είδωλο, 2008 

Κεραμικές ψηφίδες, άμεση ψηφοθέτηση, 30 x 55 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

Τρελή και αλλοπαρμένη, 2013 

Κεραμικές ψηφίδες, πλεξι-γκλάς, πηλός, άμεση ψηφοθέτηση, 34 x 40 cm 



 40 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

Massai, 2013 

Κεραμικές ψηφίδες, τσιμεντοχρώματα, άμεση ψηφοθέτηση, 40 x 50 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΖΗΣ  

Θερισμός, 2013 

Κεραμικές ψηφίδες, τσιμεντοχρώματα, άμεση ψηφοθέτηση, 40 x 50 cm 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

 

Γεννημένη το 1949 με καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης, έδειξε 

κλίση στη ζωγραφική από την πρώιμη παιδική ηλικία, ενώ 10 ε-

τών, ως αυτοδίδακτη, δημιουργεί και τα πρώτα της έργα σε λάδι. 

Σπούδασε σχέδιο στην Τεχνική Σχολή «Ευκλείδης» Θεσσαλονίκης. 

Την δεκαετία του ’70 εικονογράφησε πλήθος παιδικών παραμυθιών, τα οποία κυκλο-

φόρησαν από τον εκδοτικό οίκο «Μπίμπης». Στη συνέχεια εργάστηκε σε γραφείο πο-

λιτικού μηχανικού και αργότερα για δύο δεκαετίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Αρι-

στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1985 ασχολείται με την κατασκευή 

χειροποίητων κοσμημάτων και διακοσμητικών. Το 2005 διαγιγνώσκεται με τη νόσο 

του Πάρκινσον και επικεντρώνεται στη δημιουργία έργων ζωγραφικής με ακουαρέλα, 

λάδι και ακρυλικό μέχρι και σήμερα. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Γερεμπακάνη και 

έχει δύο γιους.  
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

Κοπέλα με βιολοντσέλο, 2014 

Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 60 cm 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

Μουσικά όργανα εποχής, 2013 

Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 50 cm 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

Νεκρή φύση, 2013 

Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 70 cm 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

Ιστιοπλοϊκό εποχής, 2013 

Ακρυλικό σε καμβά, 80 x 80 cm 
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ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ - ΓΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗ  

Κόκκινη ομπρέλα, 2012 

Ακρυλικό σε καμβά, 100 x 70 cm 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

 

Ο Νίκος Καμπάς γεννήθηκε στην Εξοχή Ασβεστοχωρίου. Ζει και 

εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Πειραματίζεται με την εκφραστική 

απεικόνιση και προσπαθεί να προσεγγίσει την πραγματικότητα 

μέσα από τον ενθουσιασμό των υλικών και των χρωμάτων. Η μι-

κτή τεχνική που χρησιμοποιεί, αναμειγνύει το μέταλλο, το ξύλο και το σκληρό χρώμα. 

Οι μορφές και τα σχήματα εναλλάσσονται και κινούνται έτσι, ώστε το αποτέλεσμα να 

μην είναι σταθερό, παρ’ ότι φαίνεται ως τέτοιο. Όλα βοηθάνε στο να ομορφαίνει την 

καθημερινότητά του και να αντιμετωπίζει την ασθένειά του. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

Πάτμος, 2007 

Λάδι σε μουσαμά, 34 x 35 cm 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

Σπορέας - Reproduction Van Gogh, 2010 

Λάδι, 23 x 23 cm 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

Τέχνη και Τεχνολογία, 2011 

Λάδι, 58 x 45 cm 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

Δον Κιχώτης, 2009 

Μέταλλο, 44,5 x 32 cm 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΑΣ  

Εξαγνισμός, 2009 

Ακρυλικό σε μουσαμά, 31 x 23 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

 

Ο Δημήτριος Μακρής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καστανιά 

Πιερίας. Τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο και εργάστηκε για 30 

χρόνια στη Θεσσαλονίκη ως ταχυδρομικός διανομέας. Από πολύ 

νωρίς του άρεσε η ζωγραφική και παρακολούθησε για σύντομο 

χρονικό διάστημα μαθήματα Αγιογραφίας. Σήμερα, παρ’ όλο που πάσχει από τη νόσο 

του Πάρκινσον, βρίσκει διέξοδο ζωγραφίζοντας ερασιτεχνικά. Η ζωγραφική τον βοη-

θά να ξεχνά το πρόβλημα του και να είναι πάνω απ’ όλα δημιουργικός. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Σπίτι στη λίμνη, 2012 

Λάδι σε μουσαμά, 48,5 x 39,3 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Σπίτι στο δάσος, 2013 

Λάδι σε μουσαμά, 48,8 x 39 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, 2013 

Λάδι σε μουσαμά, 53 x 39 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Αρχοντικό της Ελευθερούπολης, 2012 

Λάδι σε μουσαμά, 48,8 x 38,7 cm 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  

Γαλήνη, 2012 

Λάδι σε μουσαμά, 23,7 x 33,8 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

 

Ο Κωνσταντίνος Νταλκίτσης γεννήθηκε στη Δράμα το 1950. Με τη σύζυγό του έχει 

τρία παιδιά και τρία εγγόνια. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με την καλλιτεχνική τυπο-

γραφία και αργότερα με τη λιθογραφία, έχοντας κατάστημα στη Θεσσαλονίκη από το 

1975 μέχρι και το 2000, έτος που απέκτησε τη νόσο του Πάρκινσον και αποσύρθηκε 

από το επάγγελμά του. Λάτρης από μικρός της μουσικής συμμετείχε στην μπάντα του 

Δήμου Δράμας και δημιούργησε αργότερα το δικό του συγκρότημα μουσικής. Παράλ-

ληλα, ανακάλυψε την κλίση του στη ζωγραφική, κάτι που τον συνόδευσε τα επόμενα 

χρόνια, μέχρι και σήμερα. Τους πίνακές του τους δωρίζει σε συγγενείς και φίλους, οι 

οποίοι εκτιμούν την προσπάθειά έκφρασής του. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

Η ψυχή, 2000 

Λάδι σε μουσαμά, 39 x 52 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

Το άλογο, 2002 

Λάδι σε μουσαμά, 25 x 30 cm 



 63 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

Δειλινό, 2006 

Μελάνι σε μουσαμά, 74 x 45 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

Γαλήνη, 2006 

Μελάνι σε μουσαμά, 43 x 34 cm 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΛΚΙΤΣΗΣ  

Όνειρα, 2012 

Μελάνι σε μουσαμά, σπατουλαριστό, 68 x 9 cm 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  

 

Ο Ιωάννης Σταματίου γεννήθηκε στην Κερκίνη Σερρών στις 16 

Ιουνίου 1959 και ασχολήθηκε με τη ζωγραφική μετά την έλευση 

της νόσου του Πάρκινσον και μετά από το στάδιο θεραπείας από 

τη γιατρό του κ. Σεβαστή Μποσταντζοπούλου. Η νόσος εκδηλώ-

θηκε περίπου όταν ήταν 34 ετών. Ζωγραφίζει με τέμπερες. Πρώτα σχεδιάζει με μολύ-

βι και μετά χρωματίζει. Ζωγραφίζει πάνω σε χαρτόνια ή κόντρα πλακέ. Τα σχέδιά του 

εμπνέονται από τη φύση και τις ανθρώπινες δημιουργίες. Ζει στην Κερκίνη, την οποία 

δεν εγκατέλειψε ποτέ. Δεν ζωγραφίζει πάντοτε, παρά μόνον όταν έχει έμπνευση. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  

Κύκνοι - Έρωτας 1, 2002 

Κόντρα πλακέ, τέμπερες, 60,5 x 35 cm 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  

Κύκνοι - Έρωτας 2, 2002 

Κόντρα πλακέ, τέμπερες, 63 x 55 cm 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  

Παιδική φαντασία, 2002 

Κόντρα πλακέ, τέμπερες, 62 x 40 cm 
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Ο κατάλογος αυτός τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα 

από τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» 

με την ευκαιρία της Έκθεσης Έργων Τέχνης μελών 

του «Συλλόγου Παρκινσονικών Βορείου Ελλάδος». 

 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ Φ.Α.Α.Θ.» 

από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 14 Μαρτίου 2014 και εντάσσεται 

στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Φ.Α.Α.Θ. 

 

 

 

 


