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Αγαπητοί Αναγνώστες, φίλοι & συνεργάτες,

Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, μόλις 

ολοκληρώθηκε μια μεγάλη εικαστική φωτογραφική παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το αποτέλεσμα 

της συνεργασίας του περιοδικού μας με τον Δήμο Αθηναίων. Υλοποιήθηκε χάρις στην συμμετοχή 

εκατοντάδων φωτογράφων που έλαβαν μέρος στον Μεγάλο Φωτογραφικό Διαγωνισμό 

«Ο Εθνικός Κήπος στις 4 εποχές του χρόνου» του οποίου έκλεισε η πρώτη φάση 

(«Άνοιξη στον Εθνικό Κήπο») και βρίσκεται σε εξέλιξη η επόμενη («Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο»). 

Η περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί της  Λεωφόρου Βασ. Σοφίας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη 

υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας! Φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων με τα έργα των διακριθέντων 

φωτογράφων κοσμούν την κεντρικότατη αυτή περιοχή! Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αθηναίων και την 

Διεύθυνση του Εθνικού Κήπου για την αμέριστη υποστήριξη στο φιλόδοξο αυτό project που θα συνεχιστεί 

μέχρι τον Απρίλιο του 2019. Οφείλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε δημοσίως τους χορηγούς της πρώτης 

φάσης του διαγωνισμού, τις εταιρίες Epson, Fujifilm και Nikon που πίστεψαν και στήριξαν ποικιλοτρόπως 

το project στην αρχική και πιο δύσκολη φάση του. Οι χορηγοί των επόμενων φάσεων του διαγωνισμού 

(Καλοκαίρι στον Εθνικό Κήπο, Φθινόπωρο & Χειμώνας) θα ανακοινωθούν με μεταγενέστερη δημοσίευση. 

Η επίσημη παρουσίαση των νικητών και απονομή των βραβείων θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 21 Ιουνίου και 

ώρα 19.00 μπροστά από τα έργα επί της Λωφόρου Βασ. Σοφίας! Θα χαρούμε να σας δούμε κοντά μας!

Περισσότερες φωτογραφίες & πληροφορίες στις επόμενες σελίδες

������ ��������� !�"#$%��� ��&' �('��) ��!&!

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ Α΄ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΞΗ»
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
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 Έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ» 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΑΝΟΙΞΗΣ»

 « ««ΟΟΟ Ο ΕΘΕΘΝΙΝ ΚΟΚΟΟΣΣΣ Σ ΚΗΚΚΗΚΗΚΗΚΗΠΟΠΟΠΟΠΟΟΣΣ Σ Σ Σ Σ Σ ΤΗΤΗΤΗΝΝ Ν ΑΝΑΝΑΝΟΙΟΟΟ ΞΗ»»
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 �pson L3060

M
� Fujifilm X-A5 
�� ���� KIT
15-45mm 

E� kit Nikon 1 J5 
�� ���� 10-30mm 
PD Zoom 
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