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Η «αθέατη» Θεσσαλονίκη 
µέσα από φωτογραφικά κλικ 

ΑΠΟ τον τίτλο εικάζει κανείς 
το περιεχόµενο. Από 

την αφορµή αναµένει κανείς 
εικόνες από τη σύγχρονη 

αθέατη πλευρά της 
πόλης, «θεσσαλονίκη: 
Οψεις και προοπτικές µιας 
πόλης» είναι το αντικείµενο 

του φωτογραφικού διαγωνισµού 
που διεξάγεται το 

τρέχον διάστηµα µε πρωτοβουλία 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

της Ελλάδος, στο 
πλαίσιο του εορτασµού για 
τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση 

της θεσσαλονίκης. 
Ερασιτέχνες 

και 
επαγγελµατίες 

φωτογράφοι, 
φοιτητές 

και σπουδαστές 
αη' όλα 

τα ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα 

της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, 

δηµόσιας 
ή ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, 
που 

καταπιάνονται µε τον φωτογραφικό 
φακό, µπορούν 

να δηλώσουν συµµετοχή 
έως και τις 15 Οκτωβρίου. 

To επετειακό έτος είναι 
ο λόγος που ο διαγωνισµός 

είναι ανοιχτός στο 
ευρύ κοινό και όχι µόνο σε 
φοιτητές. «Αυτό που περιµένουµε 

από τους συµµετέχοντες 
είναι να εκφράσουν 

µια προσωπική µατιά 
για m θεσσαλονίκη, 

είτε θελήσουν να αναζητήσουν 
την Ιστορία της, την 

πολυπολιτισµικότητα του 
πληθυσµού της, τον εκλεκτισµό 

της αρχιτεκτονικής 
της, τις διάφορες πλευρές 
της ζωής και των ανθρώπων 

που τη διασχίζουν... 
οτιδήποτε εκφράζει γι' αυτούς 

µια όψη της πόλης» 

αναφέρουν οι διοργανωτές 
από το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

της Ελλάδος, που 
επιθυµεί να παρεισφρήσει 
δυναµικά στην πολιτισµική 

ζωή της πόλης. Προωθώντας 
την καλλιτεχνική 

έκφραση και διευρύνοντας 
τους θεµατικούς ορίζοντες 
των καλλιτεχνών, n έκβαση 

αναµένεται ωραία αντισυµβατική. 

«θα θέλαµε να ξεφύγουµε 
ano τις όψεις του 

Λευκού Πύργου και της 
π a p a λ i a ς. 
Απάτη στιγµή 
που αναφερόµαστε 

ρητά 
στην πόλη, 

είναι ένα στοίχηµα 
βέβαια, 

αλλά υπάρχει 
n ελευθερία 
να το καταλάβει 

κανείς 
και µεταφορικά. 

∆ιαλέξαµε 
ένα ανοιχτό 
θέµα, ώστε να 
µην υπάρχει 
περιορισµός 

και να υπάρχει χώρος για 
να εκφραστούν διαφορετικές 

απόψεις» υποστηρίζουν 
οι αρµόδιοι. Από τις 

15 Οκτωβρίου που θα λήξει 
το διαγωνιστικό κοµµάτι 

και έως τις 16 Νοεµβρίου 
θα διεξαχθεί ηλεκτρονική 
ψηφοφορία 
Ο πρώτος βραβευµένος 

φοιτητής θα λάβει δώρο 
500 ευρώ, όπως και ο πρώτος 

βραβευµένος µη φοιτητής. 

To δεύτερο και τρίτο 
βραβείο θα εξασφαλίσει 

στους τυχερούς διαγωνιζόµενους 
την ετήσια συµµετοχή 

τους στο πρόγραµµα 
σεµιναρίων του Μακεδονικού 
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