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Στους έντυπους χάρτες, κατά την πορεία της χαρτογραφικής πα-
ραγωγής από το 1477 και µετέπειτα, βλέπουµε την ενσωµάτωση
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χάρτες αποκτούν και µια σαφή καλλιτεχνική διάσταση. 
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AAλλέέξξααννδδρροοςς  ΓΓααρρύύφφααλλλλοοςς
Καθηγητής Παθολογίας–Ρευµατολογίας Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956 και ολοκλήρωσε τις Γυ-
µνασιακές σπουδές στο Πειραµατικό Σχολείο του Α.Π.Θ. Απο-
φοίτησε από την Ιατρική Σχολή το 1981 µε άριστα και ορκί-
σθηκε διδάκτορας το 1985. Το 1990 εκλέχθηκε λέκτορας και το
2008 καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Το 1994 µε-
τεκπαιδεύθηκε στο Λονδίνο στον τοµέα της Ανοσολογίας–Ρευ-
µατολογίας, που αποτελεί και το κύριο πεδίο του κλινικού και
ερευνητικού του ενδιαφέροντος. Από το Σεπτέµβριο του 2012
διευθύνει  τη ∆΄ Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ., στο Ιππο-
κράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης και είναι υπεύθυνος του
Ρευµατολογικού Τµήµατος της ίδιας Κλινικής. Από τον Ιούνιο
του 2013 έως τον Νοέµβριο του 2017 διετέλεσε Πρόεδρος του
Ιατρικού Τµήµατος του Α.Π.Θ.
Από δεκαπενταετίας και πλέον ασχολείται ερασιτεχνικά, ως
συλλέκτης, µε τη συλλογή και µελέτη παλαιών χαρτών. Έχει
πραγµατοποιήσει πολλές οµιλίες και έχει συµµετάσχει σε πολ-
λές εκθέσεις µε θέµα την παλαιοχαρτογραφία. Κύριο ενδιαφέ-
ρον του είναι η χαρτογραφία των Βαλκανίων και της Θράκης
καθώς και η θρησκευτική χαρτογραφία. 
Επίσης, έναν άλλο τοµέα ενδιαφέροντός του αποτέλεσε ο Α΄
Παγκόσµιος Πόλεµος και ιδιαίτερα οι υγειονοµικές υπηρεσίες
του Μακεδονικού Μετώπου. Το 2013 ήταν ένας από τους βασι-
κούς υπεύθυνους για τη διοργάνωση της επετειακής έκθεσης
του Α.Π.Θ. αφιερωµένης στα 100 χρόνια από την απελευθέ-
ρωση της Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «Η Θεσσαλονίκη των συλ-
λεκτών: ιστορίες της πόλης», που διοργανώθηκε σε συνεργασία
µε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού Θεσσαλονίκης.

Η διηµερίδα ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ, που έχει φτάσει αισίως στην ενδέκατη διοργάνωσή της,
πλαισιώνεται και από το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ, µια δράση παράλληλη της ια-
τρικής ενηµέρωσης. Το Π.Ε. είναι αυτό που κάθε χρόνο δίνει το ιδιαίτερο χρώµα στο
συνέδριο, µας ταξιδεύει έξω από τα όρια της ιατρικής, µας επιτρέπει να ανοιγόµαστε
στην πόλη και να συνοµιλούµε µε την κοινωνία, να γνωρίζουµε την ευρύτερη πε-
ριοχή ή και να «ταξιδεύουµε» λίγο µακρύτερα. 
Έτσι, λοιπόν, µέσα από το Π.Ε. παρέλασαν τα Καλάβρυτα και η Επανάσταση, το
Μεσολόγγι και οι λιµνοθάλασσες, το προσφυγικό, το θέατρο και το ∆ΗΠΕΘΕ Πά-
τρας, το σωφρονιστικό σύστηµα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, οι ανασκαφές στη
Μεσσήνη, ο πόλεµος της µνήµης, η Συρία, το πείραµα του CERN και το «σωµατί-
διο του Θεού». Κάθε χρόνο, εκθέσεις, απαγγελία, µουσική και γαστρονοµία, συ-
νεργάζονται και συνθέτουν µια εικόνα για το επιλεγµένο θέµα. Οι πίνακες από το
Μεσολόγγι, ο οπλισµός της Επανάστασης και τα κουστούµια του ∆ΗΠΕΘΕ παν-
τρεύτηκαν µε συµφωνικά έργα, παραδοσιακή µουσική, φωτογραφίες-έργα τέχνης
βγαλµένα από το µικροσκόπιο των παθολογοανατόµων, την Εύα Κοταµανίδου να
διαβάζει τη Γ΄ ραψωδία της Ιλιάδας ή την εµβληµατική διάλεξη της ιστορικού Μα-
ριάννας Κοροµηλά για τον βαθύ πολιτισµό της Συρίας.
Φέτος, το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ αφιερώνει τη θεµατική του σε ένα πραγµα-
τικό ταξίδι τέχνης. Προσκεκληµένος οµιλητής στην Τελετή Έναρξης είναι ο συνά-
δελφος Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας–Ρευµατολογίας στο
Τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος, µε
οδηγό τα καλλιτεχνικά ρεύµατα της ∆ύσης από τον 15ο αιώνα και µετά, θα µας τα-
ξιδέψει σε παλαιούς χάρτες της Βαλκανικής, αλλά και στους συµβολισµούς και τις
αλληγορίες που οι ίδιοι οι χάρτες κρύβουν! Η Αναγέννηση, το µπαρόκ, το ροκοκό,
ο κλασικισµός, ο ροµαντισµός, ο οριενταλισµός προβάλλουν µέσα από την αισθη-
τική και τις λεπτοµέρειες των γεωγραφικών χαρτών. Παράλληλα, στο φουαγιέ του
Συνεδριακού Κέντρου θα φιλοξενηθεί η έκθεση «Χάρτες και Αισθητική», µε πρω-
τότυπους, επιλεγµένους έντυπους χάρτες, όπου θα απολαύσουµε δείγµατα από όλες
τις παραπάνω τεχνοτροπίες. 
Εκ µέρους του «ΕΝ∆ΟΡΑΜΑΤΟΣ» θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους αυτοί που,
για µια ακόµα φορά, συνέδραµαν στην Τελετή Έναρξης και την πολιτιστική ταυτό-
τητα της διηµερίδας µας: 
Τον Καθηγτή Αλέξανδρο Γαρύφαλλο, που τόσο πρόθυµα ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκλησή µας και εργάστηκε, όπως πάντα, µεθοδικά και µε κέφι για τη διάλεξη και την
έκθεση των χαρτών. 
Την οργανώτρια του συνεδρίου Έλσα Πικραµένου, που για µια ακόµα φορά, αγκά-
λιασε µε ιδιαίτερο τρόπο και ανέδειξε, όχι µόνο το οργανωτικό και επιστηµονικό,
αλλά και το πολιτιστικό µέρος του ΕΝ∆ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Τέλος, την ιστορικό–αρχαι-
ολόγο Ανδρονίκη Χρυσάφη, που έχει αναλάβει την επιµέλεια του «Πολιτιστικού Εν-
δοράµατος» από τη σύλληψή του και µε ιδιαίτερη φροντίδα, µεράκι, γνώσεις και γό-
νιµες συζητήσεις συµβάλλει κάθε χρόνο στην υλοποίησή του.

Η Οργανωτική Επιτροπή:
Α. Βαγενάκης, Οµότιµος Καθηγητής

Ν. Γεωργόπουλος, Καθηγητής – Κ. Μάρκου, Καθηγητής

Τίτλος χάρτη: Le Bosphore (Ο Βόσπορος)
Χαρτογράφος: Isaak Jaspar

Τόπος και έτος έκδοσης: Παρίσι, c. 1620
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Μεσολόγγι, ο οπλισµός της Επανάστασης και τα κουστούµια του ∆ΗΠΕΘΕ παν-
τρεύτηκαν µε συµφωνικά έργα, παραδοσιακή µουσική, φωτογραφίες-έργα τέχνης
βγαλµένα από το µικροσκόπιο των παθολογοανατόµων, την Εύα Κοταµανίδου να
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ριάννας Κοροµηλά για τον βαθύ πολιτισµό της Συρίας.
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τικό ταξίδι τέχνης. Προσκεκληµένος οµιλητής στην Τελετή Έναρξης είναι ο συνά-
δελφος Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας–Ρευµατολογίας στο
Τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος, µε
οδηγό τα καλλιτεχνικά ρεύµατα της ∆ύσης από τον 15ο αιώνα και µετά, θα µας τα-
ξιδέψει σε παλαιούς χάρτες της Βαλκανικής, αλλά και στους συµβολισµούς και τις
αλληγορίες που οι ίδιοι οι χάρτες κρύβουν! Η Αναγέννηση, το µπαρόκ, το ροκοκό,
ο κλασικισµός, ο ροµαντισµός, ο οριενταλισµός προβάλλουν µέσα από την αισθη-
τική και τις λεπτοµέρειες των γεωγραφικών χαρτών. Παράλληλα, στο φουαγιέ του
Συνεδριακού Κέντρου θα φιλοξενηθεί η έκθεση «Χάρτες και Αισθητική», µε πρω-
τότυπους, επιλεγµένους έντυπους χάρτες, όπου θα απολαύσουµε δείγµατα από όλες
τις παραπάνω τεχνοτροπίες. 
Εκ µέρους του «ΕΝ∆ΟΡΑΜΑΤΟΣ» θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους αυτοί που,
για µια ακόµα φορά, συνέδραµαν στην Τελετή Έναρξης και την πολιτιστική ταυτό-
τητα της διηµερίδας µας: 
Τον Καθηγτή Αλέξανδρο Γαρύφαλλο, που τόσο πρόθυµα ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκλησή µας και εργάστηκε, όπως πάντα, µεθοδικά και µε κέφι για τη διάλεξη και την
έκθεση των χαρτών. 
Την οργανώτρια του συνεδρίου Έλσα Πικραµένου, που για µια ακόµα φορά, αγκά-
λιασε µε ιδιαίτερο τρόπο και ανέδειξε, όχι µόνο το οργανωτικό και επιστηµονικό,
αλλά και το πολιτιστικό µέρος του ΕΝ∆ΟΡΑΜΑΤΟΣ. Τέλος, την ιστορικό–αρχαι-
ολόγο Ανδρονίκη Χρυσάφη, που έχει αναλάβει την επιµέλεια του «Πολιτιστικού Εν-
δοράµατος» από τη σύλληψή του και µε ιδιαίτερη φροντίδα, µεράκι, γνώσεις και γό-
νιµες συζητήσεις συµβάλλει κάθε χρόνο στην υλοποίησή του.

Η Οργανωτική Επιτροπή:
Α. Βαγενάκης, Οµότιµος Καθηγητής

Ν. Γεωργόπουλος, Καθηγητής – Κ. Μάρκου, Καθηγητής

Τίτλος χάρτη: Le Bosphore (Ο Βόσπορος)
Χαρτογράφος: Isaak Jaspar

Τόπος και έτος έκδοσης: Παρίσι, c. 1620
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Παρασκευή 25/1/2019, ώρα 20.00 – ∆ιάλεξη µε θέµα:

ΤΤέέχχννηη,,  σσυυμμββοολλιισσμμooίί  κκααιι  ααλλλληηγγοορρίίαα  
σσττοουυςς  ππααλλααιιοούύςς  χχάάρρττεεςς

Οµιλητής:
ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΓΓααρρύύφφααλλλλοοςς

Καθηγητής Παθολογίας–Ρευµατολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Στο φουαγιέ του ΣΠΚ, κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, 
θα φιλοξενείται έκθεση παλαιών χαρτών µε τίτλο

ΧΧάάρρττεεςς  κκααιι  ΑΑιισσθθηηττιικκήή

Συλλέκτες:
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Σάββας ∆εµερτζής

Την έκθεση συµπληρώνουν αρχειακά ντοκουµέντα από το 
Ιστορικό Αρχείο Ε. & Α. Σκιαθά

ΤΤέέχχννηη,,  σσυυμμββοολλιισσμμοοίί  κκααιι  ααλλλληηγγοορρίίαα  
σσττοουυςς  ππααλλααιιοούύςς  χχάάρρττεεςς  
Στους έντυπους χάρτες, κατά την πορεία της χαρτογραφικής πα-
ραγωγής από το 1477 και µετέπειτα, βλέπουµε την ενσωµάτωση
σε αυτούς των διαφόρων αισθητικών καλλιτεχνικών ρευµάτων.
Για µεγάλο διάστηµα οι χάρτες δεν αποτελούσαν πηγές γεω-
γραφικών και ιστορικών µόνο πληροφοριών, αλλά και µέσα ει-
καστικής έκφρασης. Αυτά τα τελευταία στοιχεία απεικονίζονται
σε επίτιτλα κοσµήµατα, που είναι συνήθως χαλκογραφίες, και
ονοµάζονται «καρτούς (cartouches)» ή «διάχωρα». Μέσα σε
αυτά, εκτός από την απεικόνιση διαφόρων παραστάσεων που
έχουν σχέση µε την περιοχή που απεικονίζει ο χάρτης, δίνονται
συνήθως πληροφορίες για τον χαρτογράφο, την ηµεροµηνία,
τον τόπο, τον χρόνο της έκδοσης κτλ. Πολλές φορές οι παρα-
στάσεις βρίθουν από συµβολισµούς και αλληγορίες, οι οποίες
εξυπηρετούν την κυρίαρχη ιδεολογία και τα συµφέροντα κάθε
κράτους τη συγκεκριµένη εποχή. Επιπλέον, σε πολλούς χάρτες
παρουσιάζονται διάχωρα µε ειδικές ιστορικές πληροφορίες ή
συγκριτικές κλίµακες των διαφορετικών µονάδων µήκους, που
επίσης πλαισιώνονται µε εικαστικές παραστάσεις. Έτσι, παλιοί
χάρτες αποκτούν και µια σαφή καλλιτεχνική διάσταση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΝ∆ΟΡΑΜΑ

25–26 Ιανουαρίου 2019
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών

ΤΤέέχχννηη,,  σσυυμμββοολλιισσμμooίί  κκααιι  ααλλλληηγγοορρίίαα  
σσττοουυςς  ππααλλααιιοούύςς  χχάάρρττεεςς

Συλλογή χαρτών:
ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΓΓααρρύύφφααλλλλοοςς

Καθηγητής Παθολογίας–Ρευµατολογίας, Α.Π.Θ.

Επιµέλεια Πολιτιστικού Ενδοράµατος:
Ανδρονίκη Χρυσάφη

Ιστορικός – Αρχαιολόγος, M.Sc.
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