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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ DOTSO 

 

Τι είναι το DOTSO (a Day On The Streets Of) 

Το φωτογραφικό έργο DOTSO (a Day On The Streets Of) θα παρουσιάσει «Μία Μέρα Στους 

Δρόμους Της Αθήνας» (a Day On The Streets of Athens).  

Το DOTSO βασίζεται στην ιδέα της φωτογραφικής αποτύπωσης της καθημερινότητας 

μιας πόλης, μέσα σε ένα 24ωρο, με επίκεντρο το ανθρώπινο στοιχείο. Με άλλα λόγια, το DOTSO 

επιδιώκει να παρουσιάσει πώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν τη ζωή μιας πόλης, εστιάζοντας στις 

θετικές όψεις της καθημερινότητας. Το DOTSO καλεί τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν την 

Αθήνα, εστιάζοντας τον φακό τους σε στιγμές δημιουργικότητας, συνεργασίας, ξεκούρασης, 

τρυφερότητας με φόντο κτήρια, μνημεία, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους, αποκλείοντας 

στιγμιότυπα δυσάρεστα (π.χ. αστέγους, χρήστες ουσιών κ.ά.). Το DOTSO προσεγγίζει καλλιτεχνικά 

τα θετικά και ενδιαφέροντα στοιχεία μιας πόλης, όπως ιστορίες ανθρώπων μέσα σε μία 

πολυσύχναστη αγορά ή πλάνα ανθρώπων που αναδύονται από σημεία με έντονες σκιές και 

χρώματα ή μια εικαστική σύνθεση με πλάνο ομαδικές εργασίες (π.χ. άνθρωποι που εργάζονται σε 

ένα δημόσιο έργο ή προετοιμάζουν το άνοιγμα ενός καταστήματος). Αυτό το είδος 

φωτογράφισης ονομάζεται street photography και περιλαμβάνει φωτογραφίες που 

αποτυπώνουν αυθόρμητα, χωρίς να έχει προηγηθεί σκηνοθεσία ή στήσιμο, ένα στιγμιότυπο σε 

δημόσιο χώρο με κυρίαρχο το ανθρώπινο στοιχείο.  

 

Η συμμετοχή μαθητών στο «a Day On The Streets Of Athens» 

Οι μαθητές που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο DOTSO της Αθήνας θα κληθούν 

να αποτυπώσουν, με τη δική τους προσωπική ματιά, στιγμιότυπα από τη ζωή της Αθήνας. Οι 

μαθητές δεν θα ακολουθήσουν τη δράση όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά θα προσέλθουν, 

συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, σε προκαθορισμένο μέρος όπου και θα παραμείνουν για 

περίπου 2-3 ώρες. Οι ώρες συμμετοχής των μαθητών στη δράση υπολογίζεται ότι θα είναι 

ανάμεσα στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. 

Την ίδια ημέρα, 15 φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα φωτογραφίζουν 

για 24 ώρες στιγμιότυπα από τη ζωή της Αθήνας. Οι φωτογραφίες των επαγγελματιών 

φωτογράφων και των μαθητών θα προσκομιστούν στην Ομάδα Διοργάνωσης του DOTSO, η 

οποία θα επιλέξει μέρος αυτών. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα βίντεο που θα 

συμπεριλαμβάνει λήψεις από τη ζωή της πόλης μας, στιγμιότυπα της φωτογράφισης (οι μαθητές 

θα συμπεριληφθούν στη φωτογράφιση εφόσον υπάρχει η συναίνεση των γονέων τους) και όλες 

τις επιλεγμένες φωτογραφίες. Ο σκοπός είναι το βίντεο να προβληθεί σε διαδικτυακούς χώρους 

αλλά και σε τοπικά και διεθνή κανάλια της τηλεόρασης. Επίσης το φωτογραφικό υλικό θα 

εκτεθεί σε φωτογραφικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος.  

Το DOTSO έχει ως στόχο να προβάλει διεθνώς την πόλη της Αθήνας, αλλά και να 

αναδείξει την τέχνη της φωτογραφίας. Η συμμετοχή της νέας γενιάς στο DOTSO έχει 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα και όχι διαγωνιστικό. Στην εποχή μας, κατά την οποία η πρόσβαση στη 
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φωτογραφία είναι εύκολη, μέσω του κινητού ή μιας κάμερας, έχουμε υποχρέωση να 

υπενθυμίζουμε, ιδιαίτερα στους νέους, ότι η φωτογραφία είναι τέχνη και όχι μια απλή 

αποτύπωση στιγμιότυπων. 

 

Ο τρόπος επιλογής των μαθητών που θα συμμετάσχουν στο DOTSO 

Από τα Αρσάκεια Σχολεία θα συμμετάσχουν στο DOTSO συνολικά οχτώ (8) μαθητές, 

τέσσερις (4) από την Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και τέσσερις (4) από τη Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου.  

Για να γίνει η επιλογή των οχτώ (8) μαθητών που θα συμμετάσχουν στο DOTSO, θα πρέπει 

όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τρεις φωτογραφίες από την καθημερινότητα της 

Αθήνας, σύμφωνες με τη θεματολογία του street photography. Η περίοδος λήψης και αποστολής 

των φωτογραφιών ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2019. Επίσης, 

οι φωτογραφίες θα πρέπει: 

 Να είναι σε μορφή jpg.  

 Να έχει ονομαστεί η καθεμία με λατινικούς χαρακτήρες ως εξής: όνομα, επώνυμο και 

αύξων αριθμός φωτογραφίας (για παράδειγμα: PaulMei_01.jpg, PaulMei_02.jpg, 

PaulMei_03.jpg).  

 Να είναι και οι τρεις φωτογραφίες μαυρόασπρες ή και οι τρεις έγχρωμες.  

 Οι διαστάσεις των φωτογραφιών πρέπει να έχουν αναλογία 4:5 ή 3:2.  

 Το αρχείο της κάθε φωτογραφίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

metadata, όπως μάρκα κάμερας ή κινητού, διάφραγμα, ταχύτητα λήψης, ημερομηνία 

λήψης (εντός της προκαθορισμένης περιόδου) κ.λπ.  

 Σε περίπτωση που έχει γίνει ηλεκτρονική επεξεργασία στις φωτογραφίες, θα πρέπει να 

είναι σε αποδεκτά όρια, ώστε να μην δείχνουν αφύσικες ή παραμορφωμένες. 

 Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 24hAthens@gmail.com 

Πληροφορίες-Διευκρινίσεις: Μαριλένα Καραμπατέα, 210 6755555, εσωτ. 125. 

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους για να 

κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνει street photography και να πάρουν ιδέες για τη φωτογράφισή 

τους: 

 Wikipedia 

 17 Διάσημοι Φωτογράφοι Δρόμου 

 Παραδείγματα Σύγχρονης Φωτογραφίας Δρόμου 

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε το site του DOTSO και να δείτε το βίντεο του project “a Day On 

The Streets Of Jerusalem”. 

 

Οι φωτογραφίες των μαθητών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων αποστέλλονται στην 

Ομάδα Διοργάνωσης του DOTSO, η οποία θα επιλέξει τους 8 μαθητές που θα συμμετάσχουν 

στη δράση «Μία Μέρα Στους Δρόμους Της Αθήνας» (a Day On The Streets of Athens). 

 

Το DOTSO εύχεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους μαθητές καλή μελέτη και δημιουργικά κλικς.  

mailto:24hAthens@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography
https://expertphotography.com/famous-street-photographers/
https://www.thephotoargus.com/40-inspiring-examples-of-street-photography/
https://kunger88.wixsite.com/dayonthestreetsof

