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Πολιτιστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 

ΘEMA: 25η ETHΣIA EKΘEΣH MAΘHTIKHΣ ΦΩTOΓPAΦIAΣ 2020 

 

Κύριοι, 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του για το 2020, το Φωτογραφικό Kέντρο Θεσσαλονίκης 

διοργανώνει για 25η συνεχόμενη χρονιά την ομαδική έκθεση μαθητικής φωτογραφίας, που θα 

γίνει 8-24 Μαίου 2020 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13. 

Σ’ αυτή την έκθεση μπορούν να πάρουν μέρος τα Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης 

(ιδιωτικά και δημόσια) που έχουν στο πρόγραμμά τους σαν κανονικό μάθημα ή σαν επιλογή το 

μάθημα της φωτογραφίας, καθώς και μεμονωμένοι μαθητές που ασχολούνται με τη φωτογραφία. 

Tο κάθε σχολείο μπορεί να στείλει μέχρι 15 φωτογραφίες μεγέθους περίπου Α4. Aπό αυτές τις 

φωτογραφίες η επιτροπή του Φ.K.Θ. θα κάνει μια επιλογή, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής.  

Oι φωτογραφίες πρέπει να παραδοθούν (μετά από συνεννόηση με τον διοργανωτή) μέχρι 30 Aπριλίου  

Για τα σχολεία και τους μαθητές δε θα υπάρχει καμία επιβάρυνση (εκτός των εκτυπώσεων των 

φωτογραφιών). 

Σημειώνουμε ότι αυτή η έκθεση ήδη έχει γίνει θεσμός, καθώς φέτος είναι η εικοστή πέμπτη συνεχόμενη 

χρονιά που διοργανώνεται και όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 150 σχολεία και 

έχουν εκθέσει φωτογραφίες μερικές χιλιάδες μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Όλες οι διοργανώσεις 

συνοδεύονται από 16σέλιδους καταλόγους με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από κάθε σχολείο.                                                                                                                   

(Όλες οι συμμετοχές των 20 ετών δημοσιεύονται στο http://fkth.gr/index.php/el/taxonomy/term/4) 

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία, ενταγμένη στο 

Μητρώο Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού,  που δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 

χρόνια στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις 

εκατοντάδες εκθέσεις και άλλες παρεμβάσεις (δράσεις στο δρόμο, μαθήματα, ξεναγήσεις σχολείων, 

παρεμβάσεις με άρθρα στον τύπο κ.α.). 

Από τα μέσα της 10ετίας του 2000 η δράση του εξαπλώνεται και σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τη 

συμμετοχή του, ως ιδρυτικό μέλος, στο Photofestival Union και στη Διεθνή Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. 

Παράλληλα συνεχίζει τη δράση του στα Βαλκάνια, με την ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγών, με 

φωτογράφους μεμονωμένα, αλλά και σχεδόν με όλα τα σημαντικά ιδρύματα και διοργανώσεις που 

προβάλλουν τη φωτογραφία στα Βαλκάνια, μέσα από τη διοργάνωση δράσεων οι οποίες είναι γνωστές με 

την ονομασία "Aspects of Balkan Photography 
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