
 Από το σκεπτικό της Κριτικής επιτροπής: 
 
 
 
 
«Χάρηκα ιδιαίτερα όταν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω στην κριτική 
επιτροπή του διαγωνισμού «Άνθρωπος και μοτοσικλέτα». Θυμήθηκα τον 
εαυτό μου πριν από 10 χρόνια να φωτογραφίζει φίλους σε αγώνες 
motocross με σκοπό την συμμετοχή μου σ’ αυτόν τον διαγωνισμό όπου 
τώρα καλούμαι να είμαι κριτής.  
 
Μου άρεσαν πολλές από τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν, κυρίως 
οι έγχρωμες. Επιλέξαμε τις καλύτερες με αυστηρά φωτογραφικά 
κριτήρια. Οι συμμετοχές που δεν έφτασαν στον τελευταίο γύρω ήταν είτε 
μπερδεμένες θεματικά είτε άχαρα στημένες και κοινότυπες. Δυστυχώς 
αρκετές από τις έγχρωμες ενδιαφέρουσες συμμετοχές ήταν πολύ 
κακοτυπωμένες, σε βαθμό που αναγκαστήκαμε να τις απορρίψουμε. 
 
Η κατηγορία του ασπρόμαυρου με απογοήτευσε και με  δυσκόλεψε 
πολύ. Τόσο τεχνικά όσο και θεματικά. Λίγες φωτογραφίες ήταν 
τυπωμένες σωστά με έμφαση στην τονικότητα και το κοντράστ. Είμαι 
σίγουρη ότι πολλές θα έδιναν άλλη εντύπωση αν είχαν παρουσιαστεί 
καλύτερα. Αρκετές μου θύμισαν έγχρωμες φωτογραφίες που απλώς 
τυπώθηκαν ασπρόμαυρα. 
 
Οι ψηφιακές συμμετοχές με τις επεξεργασίες τους είχαν ενδιαφέρον, αν 
και δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη. Θεωρώ ότι συχνά οι παρεμβάσεις 
απλώς προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Βέβαια και σε αυτή την 
κατηγορία υπήρξαν αξιόλογες συμμετοχές με ωραίες ιδέες και 
μηνύματα.  
 
Ο κάθε ένας από εμάς έδωσε και από έναν έπαινο. Με αυτόν τον τρόπο 
είχαμε την δυνατότητα να αναδείξουμε και κάποιες άλλες πτυχές των 
φωτογραφιών, όπως το χιούμορ, την φωτογραφία ως ντοκουμέντο, το 
συναίσθημα ή απλώς μία εικόνα που μας λέει κάτι.  
 
Πιστεύω ότι ο διαγωνισμός ήταν πολύ επιτυχημένος, ιδίως αν 
αναλογιστεί κανείς ότι οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως ερασιτέχνες 
φωτογράφοι. Θα χαιρόμουν να δω σε έναν επόμενο διαγωνισμό 
περισσότερες φωτογραφίες που να αφορούν την μοτοσικλέτα ως 
επαγγελματικό μέσο. Είναι εντυπωσιακό πόσες μηχανές κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται. 
 
Εύχομαι να συνεχίσουν όλοι οι συμμετέχοντες να φωτογραφίζουν με 
όρεξη και αγάπη και να μοιράζονται τις δημιουργίες τους με όλους εμάς 
που χαιρόμαστε να βλέπουμε ενδιαφέρουσες και εκφραστικές εικόνες.»  
 
 

Χριστίνα Βάζου 
 



 
 

....."  ευχαρίστως δέχτηκα να είμαι μέλος της κριτικής επιτροπής, αφού θα 
ασχωλιώμουνα με δύο πολύ αγαπημένα μου αντικείμενα: τις μοτοσυκλέτες 
και τη φωτογραφία. Με χαρά διαπίστωσα άνοδο της ποιότητας σε σχέση 
με παλαιότερο διαγωνισμό που επίσης ήμουν μέλος της κριτικής 
επιτροπής, και φυσικά το γνωστό πάθος που διακρίνει τους ανθρώπους 
της μοτοσυκλέτας και της φωτογραφίας.. Όλες οι φωτογραφίες είχαν ένα 
από τα κατώθι προσόντα: Καλή τεχνική, κάδρο, έμπνευση, φαντασία, 
πάθος, κίνηση, ισορροπία κ.α.Κάποιες συνδίαζαν περισσσότερα από 2 
από τα άνωθι προσόντα....αυτές πήραν και τα βραβεία...και του χρόνου!!” 

 
Γιάννης Μπεχράκης  

 
 
 
 

“Προσωπικά εντυπωσιάστηκα από τη ποιότητα των εκθεμάτων. Ένιωσα 
ότι οι συμμετέχοντες έχουν πάρει τη φωτογραφία στα σοβαρά, δίνοντας 
αρκετή σημασία στο μήνυμα και το θέμα. Αφιερώνουν πολύ χρόνο, ενώ 
αρκετοί έχουν προχωρήσει σε αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού. 
Κρίνοντας από τις συμμετοχές του παρελθόντος, εντύπωση μου προκαλεί 
η ποσότητα των συμμετοχών, αλλά κυρίως το αναβαθμισμένο επίπεδο. 
Θεωρώ ότι οι συμμετέχοντες έχουν ωριμάσει τόσο φωτογραφικά όσο και 
μοτοσυκλετιστικά. Προσωπικά δεν περιμένω μια πιο επαγγελματική 
προσέγγιση καθώς πρόκειται για έναν καθαρά ερασιτεχνικό διαγωνισμό. 
Όσον αφορά τον έπαινο, επέλεξα μια φωτογραφία όχι άρτια τεχνικά αλλά 
με δυνατά συναισθήματα. Πρόκειται για μια φωτογραφία η οποία δείχνει 
την ελαφριά πλευρά της ζωής, βασικό συστατικό της φωτογραφίας αλλά 
και του μοτοσυκλετισμού.  
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΥ.ΜΟ.Φ.Ε. για τη μεγάλη τιμή 
που μου έκανε.” 
 

 Σάββας Κουρίδης  
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