ΔΙΑΓΩΝIΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ
«Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ»
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΙΟΤ
ΑΜΕΡΙΚΗ
Με μεγάλθ ικανοποίθςθ ςασ γνωρίηουμε ότι ςε αυτόν τον πρϊτο Διαγωνιςμό
Φωτογραφίασ, ςυμμετείχαν φωτογραφίεσ από τθν Αργεντινι, τθ Βραηιλία, το Μεξικό, τθν
Ουρουγουάθ και τθ Χιλι.
Ο Διαγωνιςμόσ αυτόσ, τον οποίο διοργάνωςε το Δίκτυο Νεολαίασ τθσ Περιφζρειασ
Κεντρικισ και Νοτίου Αμερικισ, αποτελεί μζροσ των προςπακειϊν μασ για μια μαρτυρία
τθσ παρουςίασ του ελλθνικοφ ςτοιχείου ςτθ ηωι των χωρϊν τθσ Περιφζρειάσ μασ και να
ενδυναμϊςουμε τουσ δεςμοφσ του με τθν Ελλάδα αποτυπϊνοντασ εικόνεσ του
ελλθνιςμοφ ςτισ χϊρεσ μασ, κακϊσ και των Ελλινων τθσ Διαςποράσ ςτθν Ελλάδα.
Η Επιτροπι εξζταςε κάκε ςυμμετοχι λαμβάνοντασ υπόψθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ όπωσ
αυτά διατυπϊκθκαν ςτισ Βάςεισ του Διαγωνιςμοφ, «... ιδιαίτερα τισ ςυνκικεσ που ο
φωτογράφοσ ςθμείωςε για κάκε μια, κακϊσ και το κάτα πόςον εκπροςωποφν τον
ελλθνιςμό τθσ Περιφζρειασ ςτον τόπο (χϊρα, περιοχι, πόλθ) τθσ λιψθσ», πράγμα που
τθν υποχρζωςε να απορρίψει φωτογραφίεσ εξαιρετικά καλισ ποιότθτασ αλλά
αναφερόμενεσ και μόνο ςτθν Ελλάδα (τοπεία, και ςκθνζσ) χωρίσ ουδεμία παρουςία
ομογενϊν τθσ Διαςποράσ.
Η Επιτροπι αποφάςιςε, ομόφωνα, να απονείμει το Πρϊτο Βραβείο ςτθ φωτογραφία
Ο Κφριοσ, ζργο τθσ Αυγουςτίνασ Μανίκθ
από το Μπουζνοσ Άιρεσ, Αργεντινι. «Ο
Κφριοσ , γράφει θ φωτογράφοσ, φοράει
ςτολι Τςολιά. Πρόκειται για αυτόν που
με περθφάνεια παρελαφνει τιμϊντασ τθν
190θ επζτειο τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ
Ελλάδασ, ςτθν Avenida de Mayo
(Μπουζνοσ Άιρεσ, Αργεντινι). Το
διαπεραςτικό βλζμμα του γεμίηει τθ
φωτογραφία με περιεχόμενο, αιςκιματα
και ανκρωπιά, 07/05/2011».

Η Επιτροπι εξζλεξε επίςθσ τα παρακάτω ζργα που κα εικονογραφιςουν το Ημερολόγιο
2012 τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ και Νοτίου Αμερικισ του Συμβουλίου Απόδθμου
Ελλθνιςμοφ, Σ.Α.Ε.

Εκκλθςία του Αρχάγγελου Μιχαιλ, Ελλθνικι
Κοινότθτα «Σωκράτθσ» του Μπουζνοσ Άιρεσ,
Αργεντινι, του Αλζξθ Σπυράκθ, 12/11/2011.
«Αυτι θ φωτογραφία ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για
μζνα, μασ λζει ο Α. Σπυράκθσ. Πρόκειται για μια
πολφ ςθμαντικι ςτιγμι του ναοφ, τθν ονομαςτικι
εορτι του Αρχάγγελου Μιχαιλ και, επιπλζον, φζρνει
ςτθ μνιμθ μου τον παπποφ μου Δθμιτριο Σπυράκθ,
τον οποίο αποκανατίηει μια επιγραφι ςτο κόλο τθσ
εκκλθςίασ. Με τθ δωρεά που ζκανε με τόςθ αγάπθ
και μόχκο ςυνειςζφερε ϊςτε ςιμερα Ζλλθνεσ και
Φιλζλλθνεσ να εξακολουκοφν να ζχουν ζναν τόπο
προςευχισ και να διατθροφν αμιγι τθν πίςτθ τουσ
ςτθν Ελλθνορκόδοξθ Εκκλθςία».

Βφςςινο γλυκό, φωτογραφία του
Θεοχάρθ Δελθγιάννθ ςτο ςπίτι τθσ
οικογζνειασ Δελθγιάννθ, Σαντιάγο,
Χιλι, Ιανουάριοσ 2009.

Εικόνα, Βιβλίον Προςευχών και
Κατιχθςισ, ζργο τθσ Ariela González
Yanulaque, που ζφερε από τθν Ελλάδα ο
κφριοσ Εμμανουιλ Γιαννουλάκθσ με τα
προςωπικά
του
αντικείμενα.
Η
φωτογραφία, μασ λζει θ κα Αριζλα, είναι
από τθ ςυλλογι τθσ οικογζνειασ του κου
Εμμανουιλ Γιαννουλάκθ Σκορδά, ο
οποίοσ ιταν ο πρϊτοσ Ζλλθνασ
μετανάςτθσ που ζφταςε ςτθν Αρίκα τθσ
Χιλισ, γφρω ςτα 1868, από τθ νιςο
Πάρο.

Κομπoλόι, του Andrei Moyssiadis. «Το
κομπολόι που κρζμεται από τον
κακρζφτθ
οδιγθςθσ είναι
μια
ςυνικεια που κλθρονόμθςα από τον
παπποφ μου, μασ γράφει ο
φωτογράφοσ, πολφ χριςιμθ ςε ςτιγμζσ
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ςτο Σαο
Πάουλο, τθσ Βραηιλίασ, 06/12/2011».

Λειτουργία, του André Scucato.
O Κωνςταντίνοσ Βαηζοσ Σαρρισ,
ςτθ λειτουργία που τζλεςε ο
Αρχιεπίςκοποσ Μπουζνοσ Άιρεσ
και
Νοτίου
Αμερικισ,
Σεβαςμιότατοσ Ταράςιοσ, ςτο
ναό του Αγίου Γεωργίου τθσ
Ελλθνικισ
Κοινότθτασ
του
Espírito Santo, Βραηιλία, ςτισ 7
Νοεμβρίου 2010.

Η Ελλάδα αγκαλιάηει τθν Νζα Γενιά
των Ελλινων του Εξωτερικοφ,
Ακινα, Ελλάδα, 2010, του David
Reyes Gonzáles από το Μεξικό.

Βλαχοποφλα, τθσ Αυγουςτίνασ Μανίκθ. «Η κόρθ
που βλζπουμε ςτοχαςτικι, γράφει θ φωτογράφοσ,
εκπροςωπεί τθν Ελλθνικι Παροικία. Το πρόςωπό
τθσ που μόλισ διακρίνουμε, εκφράηει αιςκιματα
από ςκζψεισ ι αναμνιςεισ που αναβλφηουν κατά
τον εορταςμό τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδασ, το
ζτοσ 2010, ςτθν Avenida de Mayo, Μπουζνοσ Άιρεσ,
Αργεντινι»

Η οφία, θ Νίκθ και ο Φίλιπποσ, του
Θεοχάρθ Δελθγιάννθ, γιορτάηουν τθν
επζτειο του «ΟΧΙ» ςτθν Ελλθνικι
Κοινότθτα
του
Σαντιάγο,
Χιλι.
Οκτϊβριοσ 2010.

Ilha das Cabras, του Jeannis Michail
Platon. «Είμαι Ζλλθνασ, γεννικθκα
ςτθν Κριτθ, ςτο Ηράκλειο και ιρκα
ςτθ Βραηιλία 12 χρονϊν. Η
ακρογιαλιά αυτισ τθσ περιοχισ μου
κυμίηει τον τόπο μου. Επζλεξα,
λοιπόν, να μείνω εδϊ και να μθ φφγω
ποτζ μακρυά από τθ κάλαςςα.
Ilhabela, Βραηιλία, 2008».

τθν
Ορκόδοξθ
Εκκλθςία
του
Αρχάγγελου
Μιχαιλ, τθσ Άννασ
Μαρίασ
Κοκκίνθ
από το Μπουζνοσ
Άιρεσ, Αργεντινι.

Νοςταλγία, τθσ Mariángeles
Barreto Belonakis. “Νοςταλγία
των χρόνων που πζραςαν και
μαρτυρία δφο διαφορετικϊν
πολιτιςμϊν όπου εξακολουκεί θ
ελλθνικι
ςυνικεια
του
κομπολογιοφ”. Nueva Helvecia,
Colonia,
Ουρουγουάθ,
10/12/2011.

Θερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, με τισ ευχαριςτίεσ μασ που
γεναιόδωρα ςυμμερίςτθκαν βιϊματά τουσ και τθ δζςμευςι μασ για τθ διάδοςθ του
Ελλθνιςμοφ ςε όλθ τθν Περιφζρεια.
Δίκτυο Νεολαίασ
Περιφερεια Κεντρικισ και Νοτίου Αμερικισ
Συμβοφλιο Απόδθμου Ελλθνιςμποφ. Σ.Α.Ε.
www.latinsae.org

