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Αθήνα         04-11-2019 

 

«Έφυγε» ο Γεν. Γραμματέας του ΦΟΙΒΟΥ  Δημήτρης Τσεβάς 
 

 
 

Με βαθειά θλίψη και οδύνη αποχαιρετάμε τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού μας, τον σεμνό 

φωτογράφο, σημαντικό δάσκαλο, πολυαγαπημένο φίλο, πραγματικό Συνάδελφο και εξαιρετικό 

άνθρωπο Δημήτρη Τσεβά, που «έφυγε», χθες, από κοντά μας, πολύ πρόωρα και άδικα. 

Ο Δημήτρης ξεχώριζε για το υψηλό επαγγελματικό του ήθος, την αφοσίωσή του στις συλλογικές 

διαδικασίες ως αποτέλεσμα της βαθειάς του πίστης στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, καθώς επίσης για την ευθυκρισία του σε όλα τα δύσκολα και περίπλοκα ζητήματα 

συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των φωτογράφων που αντιμετωπίζαμε στον 

Οργανισμό, και παράλληλα για την εξαιρετική ακαδημαϊκή του επίδοση. Διέθετε αρετές και 

προσόντα που εύλογα τον είχαν αναδείξει σε αγαπημένο δάσκαλο των σπουδαστών του, οι 

οποίοι τον εκτιμούσαν και τον θαύμαζαν, πάντα, σε όλη τη μακρά περίοδο που ασχολήθηκε με 

την επαγγελματική κατάρτιση των νέων σπουδαστών στον τομέα της φωτογραφίας. 
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Ο Δημήτρης Τσεβάς γεννήθηκε το 1961, στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στην Ακαδημία 

Δημιουργικής Φωτογραφίας «Leica» με το Σπύρο Σκιαδόπουλο και στον «Φωτογραφικό Κύκλο» 

με τον Πλάτωνα Ριβέλλη, και εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος, 

συνεργαζόμενος με διάφορα περιοδικά και εκδόσεις. Εκλεγόταν για πάνω από 15 χρόνια, 

συνεχώς, γενικός γραμματέας του Δ.Σ. του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας 

Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων "ΦΟΙΒΟΣ", ενώ ήταν και μέλος της Ένωσης 

Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας. Τα τελευταία εικοσιπέντε (25) χρόνια, δίδασκε φωτογραφία 

στη «Leica Academy». Επίσης δίδασκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ και σε πολλούς 

πολιτιστικούς φορείς, μεταξύ των οποίων πρόσφατα ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού. Είχε δώσει 

σειρά διαλέξεων για τη φωτογραφία στη Fnac Αθήνας και, μαζί με τον Ανδρέα Σμαραγδή, τον 

Τάκη Ζερδεβά  και τον αείμνηστο Γιάννη Μπεχράκη, είχε επιμεληθεί τη μεγάλη φωτογραφική 

έκθεση-συλλογή του ΦΟΙΒΟΥ με τίτλο «ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ». Φωτογραφίες του έχουν παρουσιαστεί σε 

ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στη Κούβα, ενώ έχει εκδώσει και 

το φωτογραφικό λεύκωμα «ΘΕΡΙΝΑ ΣΙΝΕΜΑ» σε συνεργασία και από κοινού με τον συνάδελφο 

φωτογράφο Ιωάννη Ασημακόπουλο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο Νεκροταφείο Π. Φαλήρου, στις 3:30 μ.μ.  

Θερμά συλλυπητήρια στο γιό του και στους οικείους του. 

Το ΔΣ του ΦΟΙΒΟΥ 

 

 


