ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.
Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (Ε.Φ.Ε.) είναι το αρχαιότερο μη
κερδοσκοπικό καλλιτεχνικό φωτογραφικό σωματείο της χώρας μας.
Ιδρύθηκε το 1952 από μια ομάδα φίλων της φωτογραφίας και από
τότε συνεχίζει αδιάκοπα τη δημιουργική πορεία της στο φωτογραφικό
χώρο της πατρίδας μας.
Με έδρα την Αθήνα και παραρτήματα, συνδέσμους και τμήματα σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας στεγάζει στα 60 χρόνια ύπαρξής της τα
όνειρα και τις φιλοδοξίες ενός μεγάλου αριθμού καταξιωμένων ερασιτεχνών και επαγγελματιών καλλιτεχνών φωτογράφων και με τις δραστηριότητές της συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση και προαγωγή
της καλλιτεχνικής φωτογραφίας στον τόπο μας και στην προβολή του
έργου των Ελλήνων φωτογράφων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από τις τάξεις της πέρασαν κατά καιρούς τα γνωστότερα ονόματα
της Ελληνικής φωτογραφίας (Σπύρος Μελετζής, Κώστας Μπαλάφας,
Βούλα Παπαϊωάννου, Δημήτρης Τλούπας, Δημήτρης Χαρισιάδης, Νίκος Στουρνάρας, Χρήστος Τσέλιος, Άλκης Ξανθάκης, κλπ.) και πληθώρα λιγότερο γνωστών αξιόλογων ερασιτεχνών φωτογράφων, χιλιάδες πρωτότυπα γνωστά και άγνωστα έργα των οποίων υπάρχουν στο
πλούσιο φωτογραφικό αρχείο της Ε.Φ.Ε.
Ενεργό μέλος από το 1954 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωτογραφικής Τέχνης (Fédération Internationale de l’ Art Photographique,
F.I.A.P.) και μοναδικός εκπρόσωπος της χώρας μας στον αναγνωρισμένο από την UNESCO διεθνή αυτό Οργανισμό, καθώς και ιδρυτικό από
το 1995 μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Φωτογραφικών Φεστιβάλ
(Photo Festival Union), η Ε.Φ.Ε. διατηρεί στενές σχέσεις με πολλές
εθνικές φωτογραφικές Ομοσπονδίες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Με τη συμμετοχή της σε πληθώρα φωτογραφικών εκθέσεων και
εκδηλώσεων (Biennales F.I.A.P. κλπ.), τη διοργάνωση εκθέσεων Ελληνικής φωτογραφίας στο εξωτερικό και την ανταλλαγή φωτογραφικών
συλλογών με ξένους συλλόγους προβάλλει την Ελληνική φωτογραφία
στον διεθνή φωτογραφικό χώρο και παράλληλα φέρνει τα μέλη και
τους φίλους της σε άμεση επαφή με την διεθνή φωτογραφία.
Η Ε.Φ.Ε. στεγάζεται στην οδό Γυθείου 12, στους Αμπελοκήπους,


όπου λειτουργούν τα γραφεία της, εντευκτήριο, αίθουσα προβολών και
εκθεσιακός χώρος. Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη
βράδυ ελεύθερες για το κοινό τακτικές εβδομαδιαίες εκδηλώσεις, προβολές διαφανειών, ηχοραμάτων και διαποραμάτων βιντεοπροβολές,
διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις φωτογραφικών λευκωμάτων και
βιβλίων, παρουσιάσεις νέων φωτογραφικών προϊόντων και εξοπλισμού
από αντιπροσωπείες και εμπορικές εταιρείες. Με τη φιλοξενία εκθέσεων στον εκθεσιακό της χώρο δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης του
έργου των μελών και φίλων της και ιδιαίτερα των νέων φωτογράφων
(ο εκθεσιακός χώρος της Ε.Φ.Ε. είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέλος ή μη της Ε.Φ.Ε., με λογικό κόστος).
Στο φιλόξενο περιβάλλον της Εταιρείας μας κάθε φίλος της φωτογραφίας και ιδιαίτερα κάθε νέος φωτογράφος έχει την ευκαιρία να
συναντά έμπειρους και πολυβραβευμένους διεθνείς φωτογράφους
πρόθυμους πάντα να λύσουν οποιαδήποτε απορία του σχετικά με τη
ψηφιακή και αναλογική φωτογραφία, να τον βοηθήσει να συμμετέχει
σε διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας, να τον καθοδηγήσει να κάνει σωστές επιλογές φωτογραφικών εξοπλισμών και υλικών και να
πραγματοποιήσει με σωστό και οργανωμένο τρόπο τις εκθέσεις του.
Στα πλαίσια του πνεύματος αυτού οργανώνονται κάθε χρόνο απλά
και εξειδικευμένα σεμινάρια φωτογραφίας (Photoshop, Lightroom, Γυμνού κλπ.) στα οποία μπορεί να πάρει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος,
μέλος ή μη, με λογική οικονομική επιβάρυνση. Η Ε.Φ.Ε. για την προβολή των φωτογραφικών της δραστηριοτήτων εκδίδει λευκώματα και
καταλόγους με φωτογραφικά έργα των μελών της και δημιουργεί ψηφιακές προβολές ηχοραμάτων για τους διαγωνισμούς και τις εκθέσεις
της. Επίσης διοργανώνονται οργανωμένες φωτογραφικές εξορμήσεις
και εκδρομές. Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. στα πλαίσια ανταλλαγών με ξένα
σωματεία μπορούν να ταξιδεύσουν για να συμμετέχουν σε διεθνείς
εκθέσεις, φεστιβάλ, workshop κλπ. ως φωτογράφοι και ως κριτές σε
διαγωνισμούς στο εξωτερικό και να γνωρίσουν ξένους φωτογράφους
και χώρες μακρινές όπως Κίνα, Καναδά κλπ.
Οι ετήσιοι πανελλήνιοι διαγωνισμοί φωτογραφίας της Ε.Φ.Ε. έχουν
μια πολυετή παράδοση και συμπληρώνονται με διαγωνισμούς ηχοράματος και διαποράματος. Η Ε.Φ.Ε. Διοργανώνει Διεθνή Φεστιβάλ
Φωτογραφίας και Φωτογραφικά Συνέδρια. Φιλοξενεί εκθέσεις διακεκριμένων ξένων φωτογράφων και ομαδικές εκθέσεις ξένων φωτογραφικών σωματείων. Συνδιοργανώνει και παρέχει την αιγίδα της σε
πανελλήνιους διαγωνισμούς και εκθέσεις σωματείων και πολιτιστικών
φορεων. Ως επίσημος εκπρόσωπος της FIAP στην Ελλάδα, ελέγχει και


προωθεί τους υποβαλλόμενους φακέλλους, για την παροχή τιμητικών
και καλλιτεχνικών τίτλων της FIAP, καθώς και πατρονάζ της FIAP για
διεθνείς διαγωνισμούς στην Ελλάδα. Οι διεθνείς διαγωνισμοί υπό την
αιγίδα της FIAP που διοργανώνει η Ε.Φ.Ε. από το 2013 σε ετήσια
βάση αναδεικνύουν την Ελληνική φωτογραφία και τα έργα Ελλήνων
φωτογράφων διεθνώς. Στους διαγωνισμούς αυτούς μπορεί να πάρει
μέρος κάθε φίλος της φωτογραφίας, μέλος ή μη της Ε.Φ.Ε., έχοντας
με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να προωθήσει τις καλλιτεχνικές
φιλοδοξίες του και να διευρύνει τους φωτογραφικούς ορίζοντές του,
συγκρίνοντας και σταθμίζοντας τις δυνατότητές του. Επίσης η Ε.Φ.Ε.,
ως το μεγαλύτερο φωτογραφικό σωματείο στην Ελλάδα, έχει θεσπίσει τρόπους αξιολόγισης, για την παροχή καλλιτεχνικών και τιμητικών
τίτλων.
Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία το 2012 γιόρτασε τα 60 χρόνια δημιουργικής πορείας. Η Ε.Φ.Ε. διαισθανόμενη την ανάγκη της
χώρα μας για εξωστρέφεια αποφάσισε να γιορτάσει με 4 εκθέσεις
στο εξωτερικό. Πραγματοποιήσαμε τον Μαΐο του 2012 την έκθεση
«HELLAS - HELLENES» στο Brisbane της Αυστραλίας, τον Ιούνιο την
έκθεση «HELLAS» στο Παρίσι στη έδρα της FIAP, τον Ιούλιο την έκθεση «A GLANCE AT GREECE» στο Port Elizabeth της Νότιας Αφρικής,
τον Δεκέμβριο στο Buenos Aires την έκθεση «PHOTOGRAPHING MY
GREECE» στην Αργεντινή.
Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα
«HELLENIC MODERN CULTURE» 2013-2015 και βρίσκεται υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητικού, καθώς
και του Υπουργείου Τουρισμού. Διοργανώνει εκθέσεις φωτογραφίας
στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη, σε χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία,
Γερμανία, Φινλανδία και άλλες, με σκοπό να παρουσιάσει τον σύγχρονο
Ελληνικό Πολιτισμό της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος σχεδιάζουμε με διάφορους πολιτιστικούς φορείς, όπως Εθνική
Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, Κρατική Ορχήστρα, Μουσεία, φωτογραφήσεις για να δημιουργηθεί το φωτογραφικό υλικό των εκθέσεών
μας. Σκοπός των εκθέσεων αυτών είναι να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό. Με αυτές
τις εκθέσεις, που θα πραγματοποιηθούν επιδιώκουμε να αναδείξουμε
την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στις τέχνες και τον πολιτισμό. Στο
Μουσείο της Ακρόπολης έχει ήδη πραγματοποιηθεί φωτογράφιση του
εκθεσιακού χώρου, για να δημιουργηθεί η έκθεσή μας στην Αγγλία
και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Θα ακολουθήσουν οι συνεργασίες και
με τους άλλους πυρήνες του πολιτισμού μας για τη συνέχιση του προ

γράμματός μας.
Μέλος της Ε.Φ.Ε. μπορεί να γίνει ελεύθερα κάθε φίλος της φωτογραφίας, κάτοικος οποιουδήποτε μέρους της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αιτήσεις εγγραφής υπάρχουν στον ιστοχώρο μας και σχετικές
πληροφορίες δίνονται στα γραφεία μας ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Επίσης στον ιστοχώρο μας για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει μέλος είναι
αναρτημένο το καταστατικό της Ε.Φ.Ε. Οι νέοι φίλοι μας εγγράφονται
αρχικά ως έκτακτα μέλη και μετά από ένα χρόνο μπορούν να γίνουν με
αίτησή τους τακτικά μέλη, οπότε αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι ένα εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής 15 ευρώ και στη συνέχεια η τρέχουσα ετήσια
συνδρομή μέλους. Η συνδρομή αυτή είναι 60 ευρώ για τα μέλη των
Αθηνών και 30 ευρώ για τα μέλη της περιφέρειας και τους φοιτητές,
με δυνατότητα εξόφλησης σε δύο ή τέσσερεις δόσεις.
Τα μέλη
α) Αποκτούν Φωτογραφική ταυτότητα της Ε.Φ.Ε. και της FIAP
β) Λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ηλεκτρονικό περιοδικό της Ε.Φ.Ε. το “εφ” απ’ όπου ενημερώνονται για τις δραστηριότητες και τα τελευταία νέα.
γ) Μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της Ε.Φ.Ε.
δ) Να παίρνουν μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Να παρουσιάζουν το έργο τους ελεύθερα με προβολές ή με εκθέσεις φωτογραφιών στο χώρο της Ε.Φ.Ε,. με μειωμένο κόστος.
στ) Να συμμετέχουν στις biennales της F.I.A.P.
ζ) Να αποκτήσουν υπό καθορισμένες προϋποθέσεις τις διακρίσεις
και τους καλιτεχνικούς ή τιμητικούς τίτλους της F.I.A.P. και της
Ε.Φ.Ε..
η) Να προβάλλουν τη δουλειά τους στη φωτοθήκη του ιστοχώρου
μας.
Τα γραφεία μας είναι ανοικτά τις καθημερινές κάθε βράδυ 6.309.30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστοχώρο μας (www.efe.com.gr).
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