
 
 
 
 
 
 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
για Μαθητές Σχολείων και Ερασιτέχνες Φωτογράφους 

 
Πόσα κτίρια γνωρίζετε που έχουν χτιστεί κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Περιόδου στην 
Ελλάδα;   Υπολογίζεται  ότι υπάρχουν περίπου 10.000 μνημεία από την εποχή αυτήν. 
Βρίσκονται διάσπαρτα σχεδόν παντού στην χώρα μας. 

Φωτογράφησε ένα μνημείo για να λάβεις μέρος στο Διαγωνισμό Φωτογραφίας του Μουσείου 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, που διοργανώνεται από το περιοδικό Travelogue, σε συνεργασία με 
το Goethe-Institut, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αnemon Productions. 

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν ως θέμα τα μνημεία της Οθωμανικής Περιόδου στην Ελλάδα: 
φρούρια, γέφυρες, κατοικίες, λουτρά, υδραγωγεία, διοικητήρια, τζαμιά, εκκλησίες, συναγωγές, 
αγορές, κα. 

Ενδεικτικά, επισυνάπτεται κατάλογος των μνημείων στην Ελλάδα που θα φωτογραφίσει ο 
Καμίλο Νόλλας για την έκθεση «Μια Βαλκανική Ιστορία», που θα φιλοξενηθεί στα Λουτρά των 
Αέρηδων στην Πλάκα (9.2–7.4.2012). Η έκθεση περιλαμβάνει μνημεία από την Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια, φωτογραφημένα από νέους βραβευμένους καλλιτέχνες από πέντε χώρες. Η είσοδος 
είναι δωρεάν για σχολεία. 

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές σχολείου και το ευρύ κοινό. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: 

1. Για μαθητές σχολείου από 7-18 χρονών. 
2. Για ερασιτέχνες φωτογράφους πάνω από 18 χρονών. 
 

Η προθεσμία για την υποβολή φωτογραφιών λήγει στις 15/3/2012. Οι φωτογραφίες μπορούν 
να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (.jpeg ή .TIFF αρχεία) στο info@anemon.gr ή ταχυδρομικώς 
στην Αnemon Productions (οδός Στησιχόρου 5, Αθήνα 10674) και πρέπει να συνοδεύονται από 
αίτηση συμμετοχής. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία στην περιοχή σας που ανήκουν στην Οθωμανική 
Περίοδο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου ή να επικοινωνήσετε με τον 
Λεωνίδα Λιάμπεη στην ΑΝΕΜΟΝ (leonidas@anemon.gr, 210 7211073). 

Οι βραβευμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση στο Λουτρό των Αέρηδων τον 
Απρίλιο 2012, θα δημοσιευθούν στο site της έκθεσης «Μια Βαλκανική Ιστορία», καθώς και στο 
περιοδικό Τravelogue και στον τύπο. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε με τον Λεωνίδα Λιάμπεη 
ΑΝΕΜΟΝ Productions, Τηλ:  210-7211073, Email:  leonidas@anemon.gr 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
 
- Παρατήρησε τα μνημεία και φωτογράφησέ τα: με ψηφιακή μηχανή ή σε φιλμ, με 
το κινητό σου ή με τρίποδι, μέρα ή νύχτα… δημιούργησε τις δικές σου, σημερινές 
εικόνες από το παρελθόν του τόπου σου.  
 
- Χρησιμοποίησε τη φωτογραφία για να ανακαλύψεις ένα άγνωστο κομμάτι της 
ιστορίας και, μέσα από τις εικόνες, δημιούργησε τη δικιά σου αφήγηση.   
 
- Περνάς μπροστά από κτήρια αυτής της εποχής συχνά;  
 
- Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μνημείο που σου έχει κάνει εντύπωση;  
 
- Βρίσκεται μέσα στην πόλη σου ή σε απόμακρο σημείο; 
 
- Πως συνδέεται το μνημείο με την ιστορία της πόλης σου;  
 
- Δες πως φωτογράφησαν μνημεία γνωστοί φωτογράφοι: 

 Albert Kahn: http://www.albertkahn.co.uk/balkans.html 

 http://www.balkantale.com/gr/map.php  



 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΜΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 
 
ΟΝΟΜΑ ______________________________________________________ 
 
ΕΠΟΝΥΜΟ ______________________________________________________ 
 
 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ   
ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

 
ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ ΚΑΙ ∆/ΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (εάν πρόκειται για μαθητή/τρία σχολείου) 
_______________________________________________________________ 
 
∆ΑΣΚΑΛΟΣ/Α ____________________________________________________ 
Ή (εάν πρόκειται για ερασιτέχνης φωτογράφο) 
 
∆/ΣΗ Ερασιτέχνη Φωτογράφου 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
EMAIL: _____________________________________(σχολείου η ιδιώτη) 
 
 
∆ήλωση σχετικά με την αξία/ προσωπικό ενδιαφέρον για τη φωτογραφία:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝHΜΕΙΟΥ 
 
 
______________________________________________________________ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
_______________________  

Με την παρούσα αίτηση, δηλώνω ότι η φωτογραφία είναι δικό μου έργο και 
δέχομαι να δημοσιοποιηθεί στα πλαίσια της έκθεσης «Μια Βαλκανική Ιστορία» που 
διοργανώνεται από το Goethe Institut Athen, στο Λουτρό των Αέρηδων, στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης καθώς και στον τύπο. 

 
H Αίτηση και οι φωτογραφίες να αποσταλούν στον  
 
Λεωνίδα Λιάμπεη 
Anemon Productions 
Στησιχόρου 5 
Αθήνα 10674 
EMAIL:  leonidas@anemon.gr, ΤΗΛ:  210 7211073 


