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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία 

Με το βλέμμα στο μέλλον, με αποσκευή το παρελθόν 

 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, σε συνεργασία με τις 
εταιρείες Local Action Group - Lunca Joasă a Siretului (Ρουμανία - Συντονίστρια ΟΤΔ), Local 
Action Group Gotse Delchev - Garmen - Hadzhidimovo (Βουλγαρία), Local Action Group - 
Lider Bistrita Nasaud (Ρουμανία) και Association of Çameli Local Action Group (Τουρκία) 
διοργανώνει τη φωτογραφική δράση «Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία: Με το 
βλέμμα στο μέλλον, με αποσκευή το παρελθόν». Η δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 
έργου διακρατικής συνεργασίας του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER COME AND 
SEE, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER των ως άνω 
φορέων. Στην περίπτωση της Ελλάδας (Νομός Καβάλας), το έργο χρηματοδοτείται από το 
Υπομέτρο 19.3 του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER του Νομού Καβάλας.  

Στο πλαίσιο της φωτογραφικής δράσης καλούνται φωτογράφοι (ερασιτέχνες ή επαγγελματίες) 
από τις περιοχές των εταίρων του έργου να αποθανατίσουν εικόνες σχετικές με την παράδοση 
στις χώρες τους -και ειδικά τις περιοχές τους- με σκοπό να αποτυπώσουν καλλιτεχνικά και όχι 
απλά περιγραφικά τη σύγχρονη έκφανσή της. Στόχοι της φωτογραφικής καλλιτεχνικής 
καταγραφής / ερμηνείας  είναι να αποτυπωθεί η ανθρώπινη έκφραση και δημιουργικότητα, να 
αναδειχθούν τα ιδιαίτερα άυλα και υλικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, να προβληθεί 
η σύγχρονη έκφραση της παράδοσης και να αποθανατιστούν τα συναισθήματα των 
ανθρώπων ως συνέπεια της συμμετοχής τους σε δρώμενα που σχετίζονται με το χορό, το 
τραγούδι, και άλλες τέχνες.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ίδιου έργου θα πραγματοποιηθεί σχετικό Φεστιβάλ 
Παράδοσης και Δημιουργικότητας στις 23 και 24 Ιουλίου του 2022 στη Μουσθένη του Δήμου 
Παγγαίου. Το Φεστιβάλ θα είναι διεθνές και μπορεί να αποτελέσει πλούσια πηγή θεμάτων για 
τους ενδιαφερόμενους φωτογράφους. 

Οι φωτογράφοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα υποβάλλουν το υλικό τους σε Επιτροπή 
που θα σχηματιστεί από τους παραπάνω εταίρους του έργου. Η Επιτροπή θα επιλέξει τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και θα διοργανώσει έκθεση τον Οκτώβριο του 2022 
στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η οποία θα ταξιδέψει αργότερα και στη Ρουμανία. 
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες (ακόμη και αυτές που δεν θα εκτεθούν στην Ελλάδα και στη 
Ρουμανία) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου COME AND SEE. 

Δεν προβλέπεται κάποιο είδος αμοιβής ή βραβείου για τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες 
φωτογράφοι συμβάλλουν στην καταγραφή και ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
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τόπου τους αλλά και στη δημιουργία ενός προϊόντος υψηλής καλλιτεχνικής έκφρασης, το 
οποίο τονίζει την τοπική δημιουργικότητα και εμπλουτίζει το κεφάλαιο της τοπικής γνώσης. 

Τρόπος Συμμετοχής 

Στη δράση, ο/η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα θα συμμετέχει με την αποστολή έως τριών 
(3) φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί σε ηλεκτρονικό ή 
έντυπο μέσο. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους ψηφιακά. Συμμετοχές 
στη δράση γίνονται δεκτές έως και την 19η Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι φωτογραφίες κάθε συμμετέχοντα θα περιέχονται σε ψηφιακή μορφή (μορφότυπο .jpg) σε 
φάκελο με το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας. Ο φάκελος θα πρέπει 
να αποσταλεί μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
comesee.photos2022@gmail.com έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Με την αποστολή των 
φωτογραφιών στην παραπάνω διεύθυνση ο διαγωνιζόμενος θα λαμβάνει επιβεβαίωση της 
παραλαβής των φωτογραφιών και επιβεβαίωση έγκυρης συμμετοχής στη δράση. Το μήνυμα 
από την Οργανωτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο από την αυτόματη επιβεβαίωση της 
παραλαβής των φωτογραφικών αρχείων που θα ληφθεί εάν χρησιμοποιηθούν online 
εφαρμογές που παρέχουν υπηρεσίες για την μεταφορά μεγάλων αρχείων γρήγορα και 
δωρεάν. 

Υποχρέωση του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας είναι η αποστολή μαζί με τις φωτογραφίες 
συνοδευτικού αρχείου κειμένου (Word) στο οποίο θα περιέχονται: 

1) το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας· 

2) τα στοιχεία επικοινωνίας του/της· 

3) τίτλος ή συνοδευτικές λεζάντες των φωτογραφιών. 

Το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας πρέπει να φέρει το όνομα του διαγωνιζομένου ατόμου 
με λατινικούς χαρακτήρες (παράδειγμα: maria_papadopoulou). 

Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε ανάλυση η οποία στη 
μεγαλύτερη διάσταση της φωτογραφίας θα είναι τουλάχιστον 2500px (διαστάσεις 
φωτογραφίας τουλάχιστον 20x30cm ή 20x20cm στα 300 dpi). 

Επιτρέπεται ελαφρά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, η μετατροπή 
έγχρωμης φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες 
γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν κατ’ αντιστοιχία να γίνουν και στο σκοτεινό θάλαμο. 

Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η συνένωση φωτογραφιών, η προσθήκη ψηφιακής 
κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο 
μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική 
επεξεργασία.  

Πληροφορίες 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με 
την κα Αθηνά Ιωαννίδου ή κο Νικόλαο Θωμαΐδη στο τηλέφωνο 2510620459 (εσωτερικά 106 
και 120 αντίστοιχα), στα e-mails aioannidou@ankavala.gr, n.thomaidis@ankavala.gr ή δια 
ζώσης στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. (Ύδρας 10, 65302 Καβάλα). 
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