
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

“Καλή Πρωτοχρονιά σε 

εσάς και τις οικογένειές 

σας.  

Ας είναι το ξεκίνημα του 

2018 αφετηρία μιας δη-

μιουργικής εποχής.  

Χρόνια πολλά!” 

  

ΦΕΚ (Λεμεσός) 

Σε αυτό το τεύχος 

• Η Φαντασία στην ποίηση 

του Βασίλη Μιχαηλίδη 

   Διάλεξη/ Παρουσίαση 

         

• 6 Φωτο-Ώρες  

    Έκθεση φωτογραφίας         

 

• Λεμεσιανό Καρναβάλι 2017 

   Έκθεση Φωτογραφίας 

 

• Οι Φωτογραφικοί Φακοί  

   Φωτογραφική συνάντηση 

Χαρούμενο το 2018 

Κόψιμο της Βασιλόπιτας 2018 

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018, 6.00μμ 

Αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος μας 
 

Για τα μέλη μας και τους καλεσμένους τους 

 

Αγαπητά μας μέλη, 

 

Ευχόμαστε, από καρδιάς, Καλές Γιορτές και η νέα χρονιά, να φέρει, σε εσάς και στις  

οικογένειες σας, Υγεία, Χαρά, Γαλήνη.   

 

Με την ευκαιρία της Νέας Χρονιάς, σας προσκαλούμε στο καθιερωμένο κόψιμο της 

βασιλόπιτας του Ομίλου μας, για να υποδεχτούμε το 2018, χαρούμενα και δημιουρ-

γικά.  

 

Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχουν αλμυρά, γλυκά, ποτά, ροφήματα, εκπλήξεις και 

καλή διάθεση, συντροφιά με φίλους.  

 

Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα παρέα.  

 

 

Ιανουάριος — Φεβρουάριος 2018  Τεύχος Ι 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)  

Μέλος της FIAP 



Συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις, για τον Βασίλη Μι-

χαηλίδη, μέσα στα πλαίσια  του «Έτους Βασίλη 

Μιχαηλίδη», που διοργάνωσε ο Δήμος Λεμεσού, 

με την συμπλήρωση εκατό χρόνων (2017) από τον 

θάνατο του ποιητή. 

Υποδεχόμαστε, στον όμιλο μας και πάλι, τον Ακα-

δημαϊκό και Διευθυντή του Παττιχείου Δημοτικού 

Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου – Κέντρου Μελετών 

Λεμεσού, κ. Μίμη Σοφοκλέους, ο οποίος, αυτή τη 

φορά,  θα μας μιλήσει και θα μας αναλύσει, ένα σημαντικό στοιχείο στην ποίη-

ση του μεγάλου μας ποιητή, την φαντασία.  

Μελετητής του βαρυσήμαντου έργου του, ο κ. Σοφοκλέους,  θα μας ταξιδέψει 

στον υπέροχο κόσμο της ποίησης και όχι μόνο, του Βασίλη Μιχαηλίδη και θα 

μας αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της μεγάλης αυτής μορφής της  ποίησης 

και της λογοτεχνίας. 

Η παρουσίαση, γίνεται μέσα στα πλαίσια της διοργάνωσης, από τη Φωτογρα-

φική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτογρα-

φίας, με θέμα την ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη και πώς, αυτή, θα μπορούσε 

να ζωντανέψει σε εικόνες, με φωτογραφίες που θα υποβάλουν οι ενδιαφερό-

μενοι.   

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό καθώς και αναλυτικούς κανο-

νισμούς, μπορείτε να βρίσκετε στο οίκημα μας ή 

στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ.  

H ‘Φαντασία’ στην ποίηση του  
Βασίλη Μιχαηλίδη  
Διάλεξη/ Παρουσίαση, από τον Ακαδημαϊκό Μίμη Σοφοκλέους  

Τρίτη,  23 Ιανουαρίου 2018, 7.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

Μίμης Σοφοκλέους 

______________________ 

 
Ο Μίμης Σοφοκλέους, είναι πανεπιστημιακός 
και εκδότης. Γεννήθηκε στον Μαζωτό της Λάρ-
νακας το 1954.  
 
Φοίτησε στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού και 

μετά σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

(Φιλοσοφία, Ψυχολογία), στο La Trobe Univer-

sity, (Εκπαίδευση και Μedia) RMIT University 

(Tertiary Teaching and Design), University of 

Queensland (History and Multicultural Arts).  

Παρακολούθησε, επίσης, σεμινάρια για Pub-

lishing and Editing στο Australian Associated 

Press (AAP).                                                     

Προτού επιστρέψει στην Κύπρο, κατείχε ανώ-

τερες θέσεις σε πανεπιστήμια στην Αυστραλία, 

δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε αρκετά 

άλλα και με την επιστροφή του εδώ, έλαβε 

ενεργό δράση από  σημαντικά πόστα στο ΤΕ-

ΠΑΚ, στην πρώτη περίοδο της δημιουργίας 

του.  

Έχει εκδώσει βιβλία, άρθρα και μονογραφίες 

και σήμερα, είναι ο Επιστημονικός Διευθυντής 

και η καρδιά του Παττίχειου Δημοτικού Μου-

σείου – Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελε-

τών Λεμεσού. 

Το ‘Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου’, 

είναι ένα από τα πιο γνωστά ποιήματα του Κύπριου 

ποιητή, Βασίλη Μιχαηλίδη.  

Αναφέρεται στον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου 

Κύπρου Κυπριανού, στις 9 Ιουλίου 1821 και γράφτηκε 

στην κυπριακή διάλεκτο.  

Το ποίημα φαίνεται να γράφτηκε την περίοδο 1884-

1895 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1911.  

Το ποίημα χωρίζεται σε 24 ραψωδίες και έχει 560 δε-

καπεντασύλλαβους στίχους. 
                                                                              ‘Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου’ 
                                                                                                                      Βασίλης Μιχαηλίδης 



6 Φωτο-Ώρες 2017 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας 

Σάββατο,  27 Ιανουαρίου 2018, 6.00μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμσού 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, σας προσκαλεί 
στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας, με θέμα ‘6 Φωτο-Ώρες’, η 
οποία είναι αποτέλεσμα του μεγάλου και πρωτότυπου διαγωνισμού 
φωτογραφίας που διοργάνωσε, τον περασμένο Νοέμβριο, για τέταρτη 
συνεχή χρονιά. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν και φέτος μεγάλη. 
60 συμμετέχοντες υπέβαλαν 196 φωτογραφίες στις τέσσερις κατηγο-

ρίες που ήταν  

Θαλασσινές Στιγμές, Επανάληψη, Σιλουέτες και Δες το Αλλιώς    

Τώρα, παρουσιάζεται η έκθεση των επιλεγμένων φωτογραφιών, κατό-
πιν κριτικής που έγινε, από επαγγελματίες/ καλλιτέχνες φωτογράφους. 
 
Κριτές, αυτή τη χρονιά, ήταν η Ελένη Περικλέους Κέστα (Καθηγήτρια      
Φωτογραφίας), η Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους, (Καθηγήτρια Τέχνης  

                                    και  Φωτογραφίας), και οι Στέλιος Παφίτης AFIAP (Επαγγελματίας  
                                           Φωτογράφος), Νίκολας Κωνσταντίνου (Καθηγητής φωτογραφίας) και   
                                           Ανδρέας Καυκαλιάς (Νομικός και Συγγραφέας).    
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Νικήτριες στην κατηγορία 'Θαλασσινές Στιγμές'  με ισοβαθμία:  
Ιουλία Παναγιώτου Αχεριώτη & Λιάνα Πολυκάρπου 
 
Νικητής στην κατηγορία 'Επανάληψη': Ρίκκος Γρηγορίου AFIAP  
Νικήτρια  στην κατηγορία 'Σιλουέτες’:  Λιάνα Πολυκάρπου 
Νικητής στην κατηγορία 'Δες το Αλλιώς': Γιάννος Ζαχαρίου  AFIAP  
 
Νικητής με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με 120 βαθμούς: Ρίκκος Γρηγορίου AFIAP 
 

Την βραδιά της έκθεσης, θα γίνει προβολή DVD, με όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού.  

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαιτέρως σε αυτούς που διακρίθηκαν.  

Βραβείο ’Θαλασσινές Στιγμές’ 
Ιουλία Παναγιώτου Αχεριώτη 

Βραβείο ’Θαλασσινές Στιγμές’ 
Λιάνα Πολυκάρπου 

Βραβείο ’Επανάληψη’ 
Ρίκκος Γρηγορίου AFIAP 

Βραβείο ’Σιλουέτες’ 
Λιάνα Πολυκάρπου 

Βραβείο ’Δες το αλλιώς’ 
Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP 



‘Λεμεσιανό 
Καρναβάλι 
2017’ 
————— 
Ο Διαγωνισμός, που έχει κα-
ταστεί θεσμός,  διοργανώνε-
ται, τα τελευταία 10 χρόνια, 
από το Δήμο Λεμεσού, με τη  
συνεργασία της  Φωτογραφι-
κής  Εταιρείας  Κύπρου 
(Τμήμα  Λεμεσού). 
 
Οι φωτογραφίες, πρέπει να 
είναι παρμένες από το 
‘Λεμεσιανό Καρναβάλι’ της 
προηγούμενης χρονιάς κάθε 
φορά. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, 
μπορεί να υποβάλει μέχρι 10 
έγχρωμες φωτογραφίες, σε 
ηλεκτρονική μορφή, σε CD, 
από τις οποίες ΜΟΝΟ ΔΥΟ να 
παρουσιάζουν Καρναβαλικό 
Πορτραίτο.   
 
Οι υπόλοιπες φωτογραφίες, 
θα πρέπει να είναι παρμένες 
από οποιεσδήποτε εκδηλώ-
σεις του Λεμεσιανού Καρναβα-
λιού, καθ’ όλη την περίοδο 
του, π.χ. την παιδική και τη 
μεγάλη καρναβαλίστικη παρέ-
λαση, εκδηλώσεις της Τσικνο-
πέμπτης, κανταδόρους, 
άρματα, υπαίθριους χορούς, 
διάκοσμο πόλης, έθιμα και 
γενικά ό,τι αφορά το καρναβά-
λι της Λεμεσού την περίοδο 
αυτή.  

Mehmet Gokyit  

[2ο Βραβείο — Λεμεσιανό Καρναβάλι 2016] 

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2017 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, 7.00μμ 

Πολιτιστικό Κέντρο ‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, της Μαρίνας Λεμεσού 
 

 

Η ΦΕΚ Λεμεσού και ο Δή-
μος Λεμεσού, σας προσκα-
λούν στην Έκθεση των επι-
λεγμένων φωτογραφιών, με 
θέμα «Λεμεσιανό Καρνα-
βάλι 2017», που θα γίνει 
στο Πολιτιστικό Κέντρο 
‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, της Μαρίνας 

Λεμεσού.   
 
Η μεγάλη αυτή έκθεση γίνεται  ύστερα από τη 
διοργάνωση του Παγκύπριου Διαγωνισμού 
Φωτογραφίας, με θέμα «Λεμεσιανό Καρνα-
βάλι 2017», ο οποίος έγινε με τη συνεργασία 
του Δήμου Λεμεσού. 
 
Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Δήμαρχος 
Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαίδης.  
 
Την βραδιά της έκθεσης, θα έχουμε τη χαρά 
να δούμε τις ‘Μαζορέτες Λεμεσού’, σε εντυ-
πωσιακούς σχηματισμούς, κάτω από την 
καθοδήγηση της Κας Βούλας Ιωαννίδου.   
 
Επίσης, οι Κανταδόροι «Αρίονες», θα μας 
γεμίσουν με μελωδίες, τραγουδώντας μας 
νοσταλγικές καντάδες και άλλα όμορφα και  
κεφάτα Καρναβαλίστικα τραγούδια.  

Οι εκπλήξεις, φυσικά, δεν τελειώνουν εδώ.  
 

Ελάτε, λοιπόν, όλοι, για μια βραδιά Χαράς, Διασκέδασης και Τέχνης.  

Σωκράτης Μασούρας 
[1ο Βραβείο - Καρναβάλι 2016] 

Αθηνούλα Καρούζη EFIAP 
[3ο Βραβείο - Καρναβάλι 2016] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Φωτογραφικοί Φακοί  

Φωτογραφική Συνάντηση  

με τον καθηγητή φωτογραφίας Νίκολα Κωνσταντίνου 

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018, 6.30μμ 
Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

Η ΦΕΚ Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια των ‘Φωτογραφικών Συναντήσεων’ που έχει εντάξει στις 

εκδηλώσεις της, σας προσκαλεί στην 2η Συνάντηση, με τον καθηγητή φωτογραφίας, Νίκολα 

Κωνσταντίνου, με θέμα, αυτή τη φορά, ‘Οι Φωτογραφικοί Φακοί’. 

 

Οι φωτογραφικοί φακοί, ανάλογα με την εστιακή απόσταση που έχουν, χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: τους Κανονικούς (ή Νορμάλ) φακούς, τους Ευρυγώνιους φακούς και τους Τηλε-

φακούς ή  φακούς μεγάλης εστιακής αποστάσεως. 

 

Οι φωτογραφικοί φακοί, είναι συσκευές που προσαρμόζονται στις φωτογραφικές μηχανές και 

δημιουργούν το φωτογραφικό είδωλο, συγκεντρώνοντας το φως, επιτρέποντας μας έτσι να χρη-

σιμοποιήσουμε πολύ πιο σύντομους χρόνους έκθεσης, σε σχέση με το αν φωτογραφίζαμε με 

μια φωτογραφική μηχανή χωρίς φακό (pinhole).  

 

Οι σύγχρονοι φωτογραφικοί φακοί, είναι σύνθετα οπτικά συστήματα που η σχεδίαση τους έχει 

σκοπό την δημιουργία όσο το δυνατόν καλύτερης φωτογραφικής εικόνας.  

 

Ελάτε, λοιπόν, στην 2η φωτογραφική συνάντηση, με τον καθηγητή φωτογραφίας, Νίκολα Κων-

σταντίνου, για να μάθουμε όσο το δυνατό περισσότερα για τους φωτογραφικούς φακούς ή να 

λύσουμε απορίες μας γι’ αυτούς. Ο Νίκολας, θα είναι πρόθυμος να απαντήσει σε κάθε σας ερώ-

τημα.   

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στις συναντήσεις αυτές, για τα μέλη της ΦΕΚ και για τους μαθητές στα 

Φωτογραφικά Σεμινάρια που διοργανώνει, είναι δωρεάν. Για μη μέλη, είναι € 10.  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δηλώσετε συμμετοχή.   



Contact Us 

Give us a call for more 

information about our ser-

vices and products  

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

(555) 555-0123 

email@sample.com 

Visit us on the web at 

www.northwind.com 

Άλλες εκδηλώσεις  
 
1) The Spirit of India 
      Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, 7.00μμ,  
 Πολιτιστικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’, Λεμεσός 
 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας των: Γιάννη Ατταλίδη AFIAP, Δέσπω Καλορκώτη, Μιχάλη 
Μακρή EFIAP/ s, Μιχάλη Ππαλή EFIAP/ s, Τάκη Καλορκώτη και Χριστάκη Σαζείδη EFIAP.  
 
Τα Εγκαίνια, θα τελέσει ο Έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης.  
Διάρκεια έκθεσης: 19-20 Ιανουαρίου 2018 
Ώρες λειτουργίας: 17:00—21:00. 
 

2) Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2017 
      Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, 7.30μμ, Καστελιώτισσα, Λευκωσία 
 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας από τον ομώνυμο διαγωνισμό που διοργάνωσε, όπως κάθε 
χρόνο, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας).  
 
 

Φωτογραφικοί Διαγωνισμοί 
 
1) Βασίλης Μιχαηλίδης: Φωτο-Γράφω την ποίηση του 
      Ημερομηνία Λήξης: 28 Απριλίου 2018 
 
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το «Έτος Βασίλη Μιχαηλίδη», που διοργάνωσε ο Δή-
μος Λεμεσού, με την συμπλήρωση εκατό χρόνων, από τον θάνατο του ποιητή, η Φωτογραφική 
Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει, σε συνεργασία με το ‘Κανάλι 6’, Παγκύπριο 
Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα  «Βασίλης Μιχαηλίδης: Φωτο-Γράφω την Ποίηση του». 
Σε αυτόν, μπορούν να λάβουν μέρος ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λε-
μεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάβ-
βατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) καθώς και τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και του 
Κανάλι 6 www.kalani6.com.cy  

 
2) Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές Δρόμου 
     Ημερομηνία Λήξης: 2 Μαΐου 2018 

 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου  ( Λεμεσός ) και χω-

ρίζεται σε δύο κατηγορίες: Α) για Ενήλικες και Β)  για Μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και  Λυκείου 

 

Oι φωτογραφίες θα πρέπει να παρουσιάζουν σκηνές δρόμου από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου. Μέσα από αυτές τις σκηνές δρόμου, θα μπο-
ρούσε να αναδειχθεί και η αρχιτεκτονική, ο χαρακτήρας, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολίες των δημοτών  καθώς 
και οι πλούσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην οδό 
Αγκύρας, 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ-8μμ (Τηλ. 25384381) καθώς και τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και 
του Δήμου Αγίου Αθανασίου  www.agiosathanasios.org.cy.  
 

3) Η Κυπερούντα και ο κόσμος της 
      Ημερομηνία Λήξης: 1η Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Φίλων Κυπερούντας, με την στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Κυπερούντας, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ( Λεμεσός ).   

  
Μέσα από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θέλουμε να δούμε εικόνες που χαρακτηρίζουν το πανέμορφο χωριό της Κυπερούντας, τις 

Βυζαντινές εκκλησίες, τους φιλόξενους κατοίκους, τις ασχολίες τους, τα τοπικά τους προϊόντα, την αρχιτεκτονική, τα ήθη και τα έθιμα, το 

εξαιρετικό τοπίο του χωριού καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις  που γίνονται όλο το χρόνο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην οδό 

Αγκύρας, 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ-8μμ (Τηλ. 25384381) καθώς και τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και  

του Κέντρου Νεότητας Κυπερούντας  https://www.facebook.com/knkyperoundas.  

 

 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

(Τμήμα Λεμεσού) 

_______________ 

Οδός Αγκύρας, 120,   

1ος όροφος  

3042—Λεμεσός.  

Τ. Θ. 56424, 3306—Λεμεσός.  

Τηλ.: 25384381 

E-mail: cps.limassol@primehome.com  

Web: www.cps.com.cy  

  

CPS Limassol Branch   

 

 

Επαρχιακή Επιτροπή ΦΕΚ Λεμεσού: 

 

Μάριος Ιωαννίδης  

Πρόεδρος 

Μιχάλης Ευσταθίου  

Αντιπρόεδρος  

Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP   

Γραμματέας  

Αθηνούλα Καρούζη EFIAP 

Ταμίας  

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 

Υπεύθυνη Εκθέσεων  

Sebough Voskeritchian LMPA  

Μέλος   

Σχεδιασμός και Σύνταξη ενημερωτικού: Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

http://www.cps.com.cy
http://www.kalani6.com.cy

