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Με δύο λόγια 
Αγαπητά μας  μέλη, 

Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, με γεμάτες μπατα-
ρίες, επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τις εκδη-

λώσεις με τις οποίες ξεκινάμε την νέα σεζόν.  Ευχόμαστε να περάσατε 

όμορφα το καλοκαίρι, με τις οικογένειες και τα αγαπημένα σας πρόσω-
πα και να μαζέψατε πολλές εμπειρίες και ωραίες στιγμές αποτυπωμέ-

νες, πού αλλού, σε φωτογραφίες. 

Για το πρώτο δίμηνο της νέας σεζόν, έχουμε να προτείνουμε τη μεγά-

λη έκθεση φωτογραφίας, με τίτλο ‘Σχήματα’, αποτέλεσμα του Παγκύ-

πριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, που έγινε με τη συνεργασία του 
Παγκύπριου Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Κανάλι Έξι’ και του Τμήματος 

Λεμεσού της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου. Για Πέμπτη συ-
νεχή χρονιά, η ΦΕΚ Λεμεσού και το Κανάλι Έξι, διοργάνωσαν ακόμα 

ένα μεγάλο διαγωνισμό. Τα εγκαίνια της έκθεσης, θα γίνουν την Δευ-

τέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, στις 7.30μμ, στο  Δημοτικό Πολιτι-
στικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’.   

Προγραμματίζουμε, επίσης και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, για 
τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εντός του Δελτίου.  

Μην ξεχνάτε τους  φωτογραφικούς μας διαγωνισμούς που τρέχουν: 
«Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές Δρόμου», «Πρόσωπα της Λεμεσού: 

Απαθανατίζοντας την Πολυπολιτισμικότητα» και «Η Επίδραση 

του Περιβάλλοντος στη Δημόσια Υγεία». Πληροφορίες θα βρείτε 
στο οίκημα μας, στην ιστοσελίδα μας καθώς και μέσα από τις τακτικές 

επικοινωνίες που έχουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώνουμε σειρά Φωτογραφι-

κών Σεμιναρίων, η οποία ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου.  Αν ενδιαφέρε-

στε, εσείς και οι φίλοι σας, δηλώστε συμμετοχή τώρα, για να κρατήσε-
τε τη θέση σας. Η επιμόρφωση, φυσικά, δεν τελειώνει εδώ. Η ΦΕΚ 

Λεμεσού διοργανώνει και σειρά Φωτογραφικών Σεμιναρίων Photoshop. 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, στα πιο πάνω Σεμινάρια τώρα.  

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνείτε μαζί μας. Θα χαρούμε να 

σας δώσουμε όποια σχετική πληροφορία επιθυμείτε. 

 
Σας ευχόμαστε ένα Καλό και Δημιουργικό Χειμώνα. 
 
ΦΕΚ (Λεμεσός) 

Σεπτε μβρης—Οκτω βρης 2018 
Τεύ χός IV 



«Ανακαλύπτω την Κύπρο με το ποδήλατο» 
Έκθεση Φωτογραφίας 
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018 
Παλιό Λιμάνι Λεμεσού 
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Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

(Τμήμα Λεμεσού)  και η  Εταιρεία 

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προ-

βολής Λεμεσού, σας προσκαλούν 

στην έκθεση φωτογραφίας που θα 

λάβει χώρα, την Κυριακή 23 Σε-

πτεμβρίου 2018, στο Παλαιό Λιμάνι 

Λεμεσού. Η έκθεση, θα λειτουργεί 

από το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας.  

 

Η έκθεση, διεξάγεται μέσα στα πλαί-

σια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινη-

τικότητας, η οποία πραγματοποιείται 

από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η 

δράση υλοποιείται με την στήριξη του 

Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης Πο-

δηλάτου.  

Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να 

επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετα-

φοράς, με επίκεντρο το ποδήλατο 

όπως και προσβάσιμα σημεία και δια-

δρομές με το ποδήλατο, μπορούμε να 

προστατεύσουμε το περιβάλλον, να 

ασκηθούμε και να καταστήσουμε τις 

αστικές περιοχές πιο ευχάριστους τό-

πους διαβίωσης και εργασίας. 

 

 

Η Έκθεση Φωτογραφίας 

 

 ‘Ανακαλύπτω την Κύπρο  

  με το Ποδήλατο’,  

 

θα διαρκέσει ένα μήνα.  

Το Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου, θα χορηγήσει τρία βραβεία, 

ως εξής: 

 

1ο Βραβείο Ποδήλατο από το κατάστημα CYCLO (αξίας 330 ευρώ) 

2ο Βραβείο Tablet Lenovo (αξίας 180 ευρώ) 

3o Βραβείο Tablet Lenovo (αξίας 180 ευρώ) 

 

Θα δοθούν επίσης και 5 Έπαινοι, οι οποίοι θα λάβουν τιμητικά διπλώματα.  

«Στις 23/09/18, θα υπάρχουν Εκδηλώσεις και   
Δραστηριότητες, με ελεύθερη είσοδο, από τις 9.00πμ—6.00μμ» 



Προβολή της ταινίας (ντοκιμαντέρ), του 

σκηνοθέτη Christian Frei, με θέμα την δου-
λειά του πολεμικού φωτογράφου James 

Nachtwey. 

Ένα φιλμ για τον James Nachtwey, γύρω 

από τα κίνητρά του, τους φόβους του και 

την καθημερινότητα της εργασίας του, όπως 

ο ίδιος μας περιγράφει.   

 

Ο Ελβετός συγγραφέας, σκηνοθέτης και πα-

ραγωγός Christian Frei, ακολούθησε τον James Nachtwey, για δύο χρόνια, 

στους πολέμους της Ινδονησίας, Κοσσόβου, Παλαιστίνης, καταγράφοντας συ-

γκλονιστικές εικόνες.  

 

Χρησιμοποίησε ειδικές μικροκάμερες, που εφαρμόστηκαν στην φωτογραφική 

μηχανή του Nachtwey.  

 

Στο ντοκιμαντέρ αυτό, παρακολουθούμε έναν διάσημο φωτογράφο να αναζητά 

την "αποφασιστική στιγμή". Ακούμε την κάθε του ανάσα. Για πρώτη φορά στα 

χρονικά των ταινιών αυτού του είδους, η τεχνική αυτή, επιτρέπει μια αυθεντική 

"ματιά" στον τρόπο λειτουργίας ενός "σκεπτόμενου" φωτορεπόρτερ.  
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«War Photographer» 
Προβολή ντοκιμαντέρ 
Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018, 6.00μμ,  
Αίθουσα Προβολών ΦΕΚ Λεμεσού 

Σκηνοθεσία—Παραγωγή: 

Christian Frei 

 

Εμφανίζονται: 

James Nachtwey 

Christiane Amanpour 

Hans-Herman Klare 

Des Wright 

Denis O’ Neill 

 

Μουσική: 

Ελένη Καραίνδρου 

Arvo Pärt 

David Darling 

 

Διάρκεια:  

96 λεπτά 

Χώρα παραγωγής: 

Ελβετία 

 

Πρώτη Προβολή:  

Νοέμβριος 2011 

«Στην ούτω καλούμενη "κανονική" ζωή, θα ήταν αδιανόητο να  
μπούμε σε ένα σπίτι όπου η οικογένεια θρηνεί πάνω  από τον  αγαπη-
μένο τους και να αφιερώσουμε ώρα για να τους φωτογραφίσουμε’ 

                                                                      James Nachtwey» 



Κυπερούντα 
_________________ 
 

Στους πρόποδες της Μαδα-
ρής, αναδύεται ένα πανέ-

μορφο γραφικό χωριό, η 

Κυπερούντα. Είναι το μεγα-
λύτερο ορεινό χωριό της 

Κύπρου και αριθμεί σήμερα 
γύρω στους χίλιους πεντα-

κόσιους κατοίκους.  Το χω-

ριό ανήκει στην γεωγραφι-
κή περιφέρεια της Πιτσιλιάς 

και γειτνιάζει με την ορο-
σειρά του Τροόδους. 

 
Κοινοτικό Συμβούλιο  
Κυπερούντας: 
 
Τηλ: 25813294/ 25813206 
Email: kskype@cytanet.com.cy  
www.visitkyperounda.com  
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«Η Κυπερούντα και ο κόσμος της» 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 
Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018, 5.30μμ 
Στο χωριό Κυπερούντα 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας, από τον Παγκύ-

πριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: ‘Η Κυπε-

ρούντα και ο κόσμος της’, μέσα στα πλαίσια 

του Ετήσιου Φεστιβάλ Μήλου της Κοινότητας.   

 

Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο     

Αποδήμων και Φίλων Κυπερούντας,  με την 

στήριξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερού-

ντας, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εται-

ρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού).   

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι συμμετέχο-

ντες, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να 

φωτογραφίσουν 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 χω-

ριού καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις  που 

γίνονται όλο το χρόνο.  

 

Οι επισκέπτες της έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν εικόνες με πολύ ενδιαφέρον και διαφορε-

τικό περιεχόμενο.   

 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα γίνει η βράβευ-

ση των νικητών. Θα παρουσιαστούν, εκτός από τις 

βραβευμένες φωτογραφίες και άλλες που οι κριτές 

επέλεξαν, για την έκθεση.        

 

Σας περιμένουμε όλους, για να απολαύσουμε μαζί 

εικόνες από το όμορφο χωριό και να περάσουμε  

ωραίες στιγμές στο ετήσιο Φεστιβάλ Μήλου.  

 

 

«Η Έκθεση Φωτογραφίας,  

 
‘Η Κυπερούντα και ο Κόσμος της’, 

 
θα είναι ανοικτή, για το κοινό  και  

την Κυριακή 14/10/2018»  

Η όμορφη Κυπερούντα 



Κανάλι Έξι 

 
Ο ραδιοσταθμός, βγήκε, για 

πρώτη φορά στον αέρα, τον 

Σεπτέμβρη του 1991, σαν 

ανεξάρτητος τοπικός ραδιο-

σταθμός της πόλης και επαρ-

χίας Λεμεσού, με στόχο να 

συμβάλει στην πολιτιστική, 

κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη της πόλης και ε-

παρχίας.  

 

Η επιμονή των ανθρώπων 

του Σταθμού καθώς και η 

αποδοχή που είχε από το 

κοινό της πόλης, έκαναν το 

όραμα τους πραγματικότητα. 

Να ακούγεται από μια πολύ 

μεγάλη μερίδα ακροατών, 

που θεωρούν την ενημέρωση 

του Σταθμού ως έγκυρη και 

άμεση.  

 

Η ποικιλομορφία, η θεματο-

λογία και η καλλιτεχνική προ-

σέγγιση του Σταθμού, τον 

καθιστούν ένα ραδιοφωνικό 

Σταθμό που έγινε αγαπημένη 

συνήθεια στους ακροατές 

του. 

 

Από το φθινόπωρο του 2002, 

το Κανάλι Έξι εκπέμπει Πα-

γκύπρια, με νέο όνομα και 

συχνότητες: ΚΑΝΑΛΙ Έξι—

106, 98.6, 106.9, 107 FM 

Stereo. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, 

το Παράρτημα της Λεμεσού 

της Φωτογραφικής Εταιρείας 

Κύπρου, σε συνεργασία με 

το Κανάλι Έξι, διοργανώνει 

μεγάλο Παγκύπριο Διαγωνι-

σμό Φωτογραφίας, με ένα 

ειδικό θέμα κάθε φορά, μέσα 

στα πλαίσια των γενεθλίων 

του.   
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«Σχήματα» 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018, 7.30μμ 
Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο ‘Πάνος Σολομωνίδης’ 

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας, από 

τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτο-

γραφίας με θέμα: ‘Σχήματα’, μέσα 

στα πλαίσια των γενεθλίων του Πα-

γκύπριου Ραδιοφωνικού Σταθμού 

‘Κανάλι Έξι’. 

 

Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε με τη 

συνεργασία του  Παγκύπριου Ραδιο-

φωνικού Σταθμού «Κανάλι Έξι» 

και της Φωτογραφικής Εταιρείας 

Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού.   

 

Η συνεργασία με το Κανάλι Έξι, για 

τη διοργάνωση Παγκύπριου Διαγωνι-

σμού Φωτογραφίας, έγινε πια, ετή-

σιος θεσμός.  

 

Φέτος, είναι η πέμπτη χρονιά και η 

ανταπόκριση ήταν και πάλι μεγάλη. 

 

Το θέμα που επιλέχθηκε, φέτος, 

ήταν και πάλι ιδιαίτερο. Οι επισκέ-

πτες της έκθεσης, θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν εικόνες με πολύ 

ενδιαφέρον, φαντασία και δημιουρ-

γικότητα.   

 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, θα 

γίνει η βράβευση των νικητών. Θα 

παρουσιαστούν, εκτός από τις βραβευ-

μένες φωτογραφίες και άλλες που οι 

κριτές επέλεξαν για την έκθεση.        

 

Σας περιμένουμε όλους, για να απο-

λαύσουμε μαζί όμορφες εικόνες και 

στιγμές. 



Το Παράρτημα Λεμεσού της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, μέλος της Παγκόσμιας Ομο-

σπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας (FIAP), ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς 20 

εβδομαδιαίων σεμιναρίων φωτογραφίας, για το 2018—2019, διάρκειας 1 1/2 ώρας το κάθε 

ένα, για αρχάριους, προχωρημένους και όσους ενδιαφέρονται για την φωτογραφική τέχνη 

γενικότερα. Τα Σεμινάρια ξεκινούν στις 10 Οκτωβρίου 2018.  

  

Η σειρά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της φωτογραφίας, τον τρόπο χρήσης της φωτογραφικής 

μηχανής, των φακών και του εξοπλισμού της, τις αρχές σύνθεσης και αισθητικής  καθώς και την εκμάθηση φωτο-

γράφισης ειδικών θεμάτων, εφαρμόζοντας στην πράξη την θεωρία, με ομαδικές φωτογραφικές εξορμήσεις. Η σειρά 

των σεμιναρίων, συμπληρώνεται με τον εσωτερικό διαγωνισμό φωτογραφίας των συμμετεχόντων, με επιστέγασμα 

την απονομή πιστοποιητικών συμμετοχής, την βράβευση και την έκθεση φωτογραφίας των έργων τους.  

  

Τα σεμινάρια γίνονται στο πλήρως εξοπλισμένο και άνετο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, από διπλωματούχο καθηγήτρια 

φωτογραφίας.  

  

Ελάτε και εσείς, λοιπόν, στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας δηλώνοντας, τώρα, συμμετοχή με τους εξής τρό-

πους: 1) τηλεφωνώντας (25384381) ή αφήνοντας μήνυμα, 2) αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα 

(cps.limassol@primehome.com), 3) με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό μας στο Facebook (cps Limas-

sol Branch) (Messenger), 4) με επίσκεψη στο οίκημα μας (Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο 

(4:00μμ—8:00μμ).   

  

Φωτογραφικά Σεμινάρια 2018—2019 

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη 

1)ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 – Ο διαγωνισμός διοργανώνεται, 

από τη ΦΕΚ Λευκωσίας με θέματα: 1. Έγχρωμο: Ελεύθερο  2. Μονόχρωμο: Ελεύθερο 3. 
Πειραματική Φωτογραφία: Ελεύθερο 4. Ειδικό θέμα: Γυναίκα. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 99 332813 και  99 474009 ,   την ιστοσελίδα της ΦΕΚ  

www.cps.com.cy   και στα κατά τόπους Παραρτήματα της ΦΕΚ.  [Λήξη: Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018] 
 

2)ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΣΚΗΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ — Ο Διαγωνισμός γίνεται με τη συνεργασία    

του Δήμου Αγίου Αθανασίου και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα   

Λεμεσού. [Λήξη:  Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018] 

 

3) ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΑΠΑΘΑΝΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο 

Διαγωνισμός γίνεται με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού και της Φωτογραφικής Εται-

ρείας Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια του έργου «Λεμεσός: Μια πόλη, ο 

κόσμος όλος». Στόχος της δράσης, είναι η προβολή της Λεμεσού ως μια πολυπολιτισμική παρά-

κτια μητρόπολη και η ανάδειξη του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα.  

[Λήξη:  Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018] 
 

4) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ:  

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με τη συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου         

Κύπρου  και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)   

[Λήξη:  Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018] 

 
 
Πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, για τους πιο πάνω διαγωνισμούς: Επισκεφθείτε ή 
επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος , κάθε Τετάρτη & Σάβ-
βατο 4μμ – 8μμ, τηλεφωνικώς: 25384381, ή στην ιστοσελίδα της www.cps.com.cy  

Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού 

Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  

(Τμήμα Λεμεσού) 
_______________ 

Οδό 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  

Σοφοκλής Αιπαυλίτης  

Μέλος   

Sebough Voskeritchian LMPA  

Μέλος    

mailto:cps.limassol@primehome.com

