English text follows…

Nέος Παγκύπριος Φωτογραφικός Διαγωνισμός:
"Πρόσωπα της Λεμεσού: Απαθανατίζοντας την Πολυπολιτισμικότητα"
που προκήρυξε ο Δήμος Λεμεσού, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία
Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού ).
Μέσα στα πλαίσια της Δράσης 'Λεμεσός: Μια Πόλη ο Κόσμος Όλος' και του πιο
πάνω διαγωνισμού, σας πληροφορούμε πως, ο Δήμος Λεμεσού, διοργανώνει την
ενδιαφέρουσα εκδήλωση 'ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ', την Κυριακή 13 Μαίου
2018, στις 5.30μμ, στο Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού
(Μόλος).
Η όλη διοργάνωση, γίνεται μέσα στα πλαίσια της Ημέρας της Ευρώπης,
προβάλλοντας το μήνυμα του αλληλοσεβασμού και της Συνύπαρξης των
διαφορετικών
εθνοτήτων
και
λαών
που
ζουν στη
Λεμεσό
και
περιλαμβάνει πλούσιο
πρόγραμμα
δραστηριοτήτων
και
καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων
και φυσικά
προσφέρεται
για
φωτογράφιση
και

συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού, για τον πιο πάνω μεγάλο μας
διαγωνισμό.

Μέσα στα πλαίσια της ίδιας Δράσης και φωτογραφικού διαγωνισμού, ακόμα μια
ενδιαφέρουσα εκδήλωση, αυτή τη φορά, από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου, το
‘ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ', με τίτλο
'Όχι στον Ρατσισμό, Όλοι Διαφορετικοί – Όλοι Ίσοι’, την Παρασκευή 18
Μαΐου 2018, στις 6.00μμ, στην "Πλατεία Ειρήνης" (μπροστά από το
Δημοτικό Μέγαρο), η οποία γίνεται μέσα στα πλαίσια της Ημέρας της Ευρώπης
και της Ημέρας του Παιδιού. Και αυτή, προσφέρεται για φωτογράφιση και

συγκέντρωση
διαγωνισμό.

φωτογραφικού

υλικού,

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού
Τηλ. 25384381

για

τον φωτογραφικό

Pancyprian Photographic Competition
"Faces of Limassol: Capturing diversity"
organised by Limassol Municipality, in cooperation with Cyprus Photographic
Society (Limassol Branch).
Within the framework of the Action ‘Limassol: One City the Whole World’,
Limassol Municipality, organises an interesting event, entitled 'EUROPE OUR
HOME', on Sunday 13th May 2018, at 5.30pm, at the Limassol Seafront
Park (Molos).
The whole event, which is organised within the framework of the celebrations of
Europe Day, sends out a message of mutual respect and coexistence of the
diverse ethnic groups and people living within Limassol and, its programme,
contains various cultural and other activities. Therefore, it is a very nice
opportunity to attend and take pictures for our abovementioned photographic
competition.
Within the framework of the same Action and photographic competition, another
interesting event, organised by Ayios Athanasios Municipality, is the
‘MULTICULTURAL FESTIVAL OF AYIOS ATHANASIOS', entitled ‘No to
racism, Everybody’s Different – Everybody’s Human’, will take place on
Friday 18th May 2018, at 6.00pm, at "Irinis Square" (in front of the Town
Hall), which will in the context of the Europe Day and the International Children’s
Day. This event too, would also be a good opportunity to attend and take
pictures for our abovementioned photographic competition.
Cyprus Photographic Society (Limassol Branch)
Tel. 25384381

