
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

 

 

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία,  
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισµού και το Συµβούλιο Θεσµικού Πλαισίου σας προσκαλούν 

στην Εσπερίδα «Ο Φωτισµός ως Μέσο Επικοινωνίας: ένα θέµα, δυο µατιές», που πραγµατοποιείται στο κτήριο 

της ΕΛΛΕΤ (Τριπόδων 28, Πλάκα, Αθήνα), την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00, σε συνεργασία µε την 

Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού. 

 

Φως φανάρι! ∆ηµώδης έκφραση που υποδηλώνει µια ανύπαρκτη εν τοις πράγµασι προφάνεια, καθώς το ίδιο το φως 

είναι αόρατο. Ένας αφανής ήρωας που αποκαλύπτεται µόνον όταν συναντήσει την ύλη στο δρόµο του. Τότε εκείνη 

γίνεται ορατή και το περιβάλλον µας µεταλλάσσεται σε σταθµό εκποµπής οπτικών µηνυµάτων που συνθέτουν µια 

γλώσσα πολύ πλουσιότερη σε λεξιλόγιο από την ποικιλία της ύλης, όταν αυτή προσλαµβάνει απροσδόκητα 

περισσότερες εκφάνσεις και συµβολισµούς, αλληλεπιδρώντας µε το εκάστοτε προσπίπτον σε αυτήν φως.  

 

Η εκδήλωση µε θέµα «Ο Φωτισµός ως Μέσο Επικοινωνίας» είναι µια ευκαιρία να δούµε τι µπορεί να φανερώνει 

και προ παντός τι µπορεί να κρύβει το φως σε νοήµατα. 

 

Η παρουσία σας στην εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την προώθηση του διαλόγου γύρω από το ζήτηµα 

της νυκτερινής αστικής ταυτότητας και την αναζήτηση αντίστοιχων δυνατοτήτων αξιοποίησης του επικοινωνιακού 

δυναµικού των σύχγρονων τεχνολογιών και τεχνικών φωτισµού. Σας περιµένουµε!   

 

Οµιλητές: 

Ελευθερία Ντεκώ, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρικού Φωτισµού Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ 

∆ρ. Γιώργος Παϊσίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Φωτισµού, IALD Professional Member 

 

Με εκτίµηση, 

 

Κώστας Μ. Σταµατόπουλος                                   Κώστας Σερράος 

Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                      Πρόεδρος Συµβουλίου Θεσµικού Πλαισίου 
   

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

       Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΕΤ. Τηλ: 210 – 32 25 245 (εσωτ. 1) 
και αποστείλατε την αίτηση συμμετοχής:Fax: 210 – 32 25 240, Email: sthep@ellinikietairia.gr   

 
ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ΘΕΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ΦΟΡΕΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

∆/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ΤΗΛ:  …………………………………………………………………............  FAX: ………………………………………………….............  

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

Ε Σ Π Ε Ρ Ι ∆ Α  
 

Ο Φωτισµός ως Μέσο Επικοινωνίας  
Ένα θέµα, δύο µατιές 

 
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017  

ΕΛΛΕΤ, Τριπόδων 28, 105 58 Πλάκα   

 


