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Ο Plamen Matanski ασχολείται με το 

web designing για δέκα χρόνια τώρα. 

Τα έργα του αποδεικνύουν πως είναι 

ένας έμπειρος επαγγελματίας στον 

τομέα αυτό.  

 

Απορρίπτοντας την υπάρχουσα τυπική 

διάκριση μεταξύ σχεδιαστή και προ-

γραμματιστή , κάνει τόσο τον σχεδια-

σμό όσο και την κωδικοποίηση , συν-

δυάζοντας  το όραμα και την κατα-

σκευή .  

Αν και είναι πάντα γοητευμένος με τις 

νέες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό 

ιστοσελίδων , στόχος του δεν είναι η 

δημιουργία εξωφρενικά διαφορετικών 

ιστοσελίδων. Αντιθέτως, τα έργα του 

πρέπει να απεικονίζουν και να αναζη-

τούν το ωραίο και οι ιστοσελίδες που 

δημιουργεί να είναι  φιλικές προς το 

χρήστη.  

 

Έχοντας  φλέβα καλλιτεχνική, αγαπά 

τη φωτογραφία και έχει να μας  δείξει 

μια πολύ αξιόλογη δουλειά στον τομέα 

αυτό.  

30 χρόνια ΦΕΚ Λεμεσού 

1984—2014  

Όπως ήδη θα ξέρετε, η 

ΦΕΚ Λεμεσού, γιορτάζει 

φέτος τα 30 χρόνια δημι-

ουργικής της πορείας.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς, διοργανώνουμε 

μια σειρά από πολύ ενδια-

φέρουσες και ξεχωριστές 

εκδηλώσεις,    

Αποκορύφωμα, θα είναι 

το Φθινόπωρο του 2014 

οπότε και θα διοργανώ-

σουμε κάτι πολύ ενδιαφέ-

ρον, για το οποίο θα ενη-

μερωθείτε εν καιρώ.  

Αγαπητά μας μέλη, 

Βαδίζουμε ήδη στην Άνοιξη, μια όμορφη εποχή για εμάς τους ερασιτέχνες φωτογράφους.  

Πολύ χρώμα γύρω μας για να αποτυπώσουμε στο φωτογραφικό χαρτί.  

Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τις νέες και  

ενδιαφέρουσες μας εκδηλώσεις που διοργανώνουμε το δίμηνο Μαρτίου — Απριλίου, οι οποίες, 

σίγουρα,  θα γεμίσουν κάποιες από τις ώρες σας δημιουργικά.  

 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε 

                       ΦΕΚ Λεμεσού 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΔΙΑΛΕΞΗ— PLAMEN MATANSKI 
 

ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ  2014, ΣΤΙΣ 7.30ΜΜ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, από το μέλος μας, Plamen Matanski, με 

θέμα τη ‘Νυκτερινή Φωτογραφία’. Μέσα από προβολή φωτογραφιών, 

θα μας εξηγήσει τις βασικές τεχνικές που απαιτούνται για το ιδιαίτερο αυτό 

είδος αυτό φωτογράφησης, έτσι ώστε και εμείς, με τη σειρά μας, να πειρα-

ματιστούμε.  

Δείγμα δουλειάς του Plamen Matanski 



«Ἐὰν ἡμεῖς σιωπήσωμεν,  

οἱ λίθοι κεκράξονται»  

(Λουκ. 19, 40).  

Το αγιογραφικό αυτό χωρίο 

ίσχυσε κατ’ απόλυτο τρόπο σε 

δυο τουλάχιστον περιπτώσεις 

στην κατεχόμενη γη μας. Δυο 

χριστιανικά μνημεία, ένα 

εντελώς άγνωστο και ένα 

μερικώς γνωστό, απεκάλυψαν 

σημαντικά αρχαιολογικά τεκ-

μήρια, τα οποία προσθέτουν 

σημαντικές πληροφορίες και 

ανατρέπουν, εν μέρει τουλάχι-

στον, καθιερωμένες απόψεις 

και θέσεις. Το πρώτο αφορά 

στην τυχαία ανακάλυψη στην 

Τύμπου μιας παλαιοχριστιανι-

κής βασιλικής 5ου-6ου αιώνα με 

μοναδικά ψηφιδωτά. Το ιστο-

ρικό της ανεύρεσης, οι ενέρ-

γειες που έγιναν από διάφο-

ρους για τη σωτηρία, προστα-

σία και ανάδειξη σε διεθνές 

επίπεδο του μνημείου, είναι 

μια ενδιαφέρουσα περίπτωση 

που δίνει ένα σημαντικό ίσως 

πρότυπο και για άλλες περι-

πτώσεις.  

Η δεύτερη περίπτωση αφορά 

στον εντοπισμό σε ναό του 

Ριζοκαρπά-

σου μακρο-

σκελούς 

γραπτής 

βυζαντινής 

επιγραφής, 

ανεικονι-

κού και 

ζωόμορφου 

διακόσμου, 

που χρονολογούνται στον 8ο-

9ο αιώνα, πιθανότατα στην 

εποχή της εικονομαχίας. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι είναι το 

πρώτο μνημείο στην Κύπρο με 

παρόμοιο διάκοσμο, ενώ μετά 

την ανακάλυψη αυτή το ζήτη-

μα της εικονομαχίας και οι 

διαφωνίες γύρω από αυτό 

αναζωπυρώθηκαν με περίσσια 

ένταση και ενδιαφέρον.   

Τέλος, θα αναφερθούμε στην 

πρόσφατη μελέτη μας γύρω 

από μια σχετικά άγνωστη 

πτυχή της μεσαιωνικής Αμμο-

χώστου: τα υπόγεια λαξευτά 

σπήλαια και ορύγματα, πιθα-

νώς ασκητήρια, αρκετά από 

τα οποία συνδέθηκαν με εκ-

κλησίες ή μετατράπηκαν σε 

υπόγειους ναούς. Η έρευνά 

μας στην πόλη 

αλλά και σε ελεγχόμενη περιο-

χή, σε συνδυασμό με μελέτη 

παλαιών χαρτών και τοπογρα-

φικών απέδωσε νέα ευρήματα 

και ενδιαφέροντα ξεχασμένα 

στοιχεία.   

Η κατεχόμενη γη και ο πολιτι-

σμός μας στενάζουν εδώ και 

σαράντα χρόνια ένεκα της 

τουρκικής κατοχής. Από την 

άλλη η απρόσκλητη λήθη και 

η αλλαγή στις γενιές των προ-

σφύγων, διαγράφουν σιγά-

σιγά σημαντικά στοιχεία της 

μακραίωνης παράδοσής μας. 

Τα μνημεία από μόνα τους 

φωνάζουν και ζητούν την 

προσοχή και την φροντίδα 

μας …  

 

 

ΔΡ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΛΙΑΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ /  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ  
 

Ο Ανδρέας Φούλιας 

είναι απόφοιτος της Θεολογικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-

νών και κάτοχος του μεταπτυχι-

ακού τίτλου Magister Artium στη 

Μεσαιωνική Ιστορία και Τέχνη 

από το Τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου. Είναι Διδάκτωρ της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών και έχει διδά-

ξει Παλαιοχριστιανική Τέχνη στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάζε-

ται ως εκπαιδευτικός στη Μέση 

Εκπαί-

δευση. 
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AΓΝΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ 

ΔΙΑΛΕΞΗ/ ΠΡΟΒΟΛΗ — ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΛΙΑΣ 
 

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΣΤΙΣ 7.30ΜΜ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

Τύμπου  

Υπόγειος ναός στην Αμμόχωστο  



 

Η ΦΕΚ Λεμεσού διοργανώνει εκδρομή με προορισμό τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.  

Η ιστορική πρωτεύουσα της Κύπρου μας περιμένει να την ανακαλύψουμε ξανά. Να περπατή-
σουμε, από την πλατεία Ελευθερίας, τη Λαϊκή Γειτονιά και την οδό Λήδρας.   

Πύλη Αμμοχώστου, Μνημείο Ελευθερίας, Υδραγωγείο, Αρχιεπισκοπή, Καθεδρικός Αγίου Ιωάν-
νη, Omeriye Mosque ( St. Mary of Augustinians ), Φανερωμένη, Οδός Λήδρας, Εκκλησία Τρυ-
πιώτη, είναι μόνο μερικά από τα τόσο ενδιαφέροντα μέρη της Λευκωσίας, τα οποία, γεμάτα 
ομορφιά και ιστορία, μας περιμένουν να τα εξερευνήσουμε και να τα απαθανατίσουμε.   

Στις 13:00 θα αναχωρήσουμε για Λάρνακα, όπου θα γευματίσουμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει 
την δική του επιλογή αφού υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια στην περιοχή 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν χρόνο να επισκεφθούν τον Άγιο Λάζαρο, να περπατήσουν στις 
Φοινικούδες και τον νέο παραλιακό μέτωπο της Piale Pasha. 

Στις 17:00 αναχώρηση από την Λάρνακα για Λεμεσό  

Η τιμή του λεωφορείου είναι  €5 για τα μέλη που έχουν διευθετημένες τις συνδρομές  

τους  και € 10 για τα μη μέλη.  

Η εκκίνηση θα γίνει στις 8.00 πμ ακριβώς.    

Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο οίκημα μας κάθε Τετάρτη και Σάββατο απόγευμα.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΕΡΕΣΣΙΟΣ AFIAP 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη  
Μυτιλήνη, πρωτεύουσα του νομού 
Λέσβου, στην Ελλάδα. 
  
Η αγάπη για την φωτογραφία φά-
νηκε από νωρίς μια και από τα 
αγαπημένα παιχνίδια υπήρξε η 
οικογενειακή φωτογραφική μηχανή. 
 
Μετά το σχολείο, αποφάσισε να 
παρακολουθήσει σπουδές δημοσιο-
γραφίας με τις οποίες είχε και την 
πρώτη πραγματική επαφή με την 
φωτογραφία μέσα από το μάθημα 
της φωτοδημοσιογραφίας. 
 
Αυτό στάθηκε καθοριστικό αφού, 
από το επόμενο κιόλας έτος , παρα-
κολουθούσε μαθήματα φωτογραφί-
ας στον ΑΚΤΟ. Μετά την ολοκλήρω-
ση των σπουδών του, ασχολήθηκε 
ενεργά με το φωτορεπορτάζ, συνερ-
γαζόμενος με ανεξάρτητο φωτο-
ειδησεογραφικό πρακτορείο αλλά 
και με γνωστή Αθηναϊκή εφημερίδα. 
 
Δεδομένου ότι ο πατέρας του ήταν 
Κύπριος ,ανέκαθεν διατηρούσε 
ιδιαίτερους δεσμούς με την Κύπρο 
και το 2000 μετακόμισε, με την 
οικογένεια του, στη Λεμεσό.  
 
Από το 2010 άρχισε να ασχολείται 
και πάλι ενεργά με την φωτογραφία 
και η ένταξη του στους κόλπους της 
ΦΕΚ του έδωσε την ευκαιρία να 
διακριθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. 
  
Από το 2013 είναι κάτοχος του 
τιμητικού  τίτλου AFIAP, ο οποίος 
απονέμεται από τη Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Φωτογραφίας  FIAP.  

Συνεχίζοντας την προβολή δουλειάς μελών 

μας, με χαρά, φιλοξενούμε, αυτή τη φορά, 

το μέλος μας Γιώργο Γεωργίου Ερέσσιο 

ΑFIAP, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα 

προφίλ του, μέσα από την φωτογραφική 

δουλειά του. Εξαιρετικός φωτογράφος, 

πολυβραβευμένος και δραστήριο μέλος της 

ΦΕΚ, βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση, 

εγκλωβίζοντας, καλλιτεχνικά, εξαιρετικές 

εικόνες από όλες τις φάσεις της ζωής.   

Έχει λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις, 

τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Ένας αξιόλογος φωτογράφος της νέας 

γενιάς, που αγαπά την παραδοσιακή τέχνη της φωτογραφίας, αλλά ταυτόχρονα και την 

ηλεκτρονική επεξεργασία της.   

Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, 

γεμάτη από πανέμορφες φωτογραφίες.  
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ/ ΛΑΡΝΑΚΑ 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΕΣΣΙΟΣ AFIAP 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
 

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΣΤΙΣ 7.30ΜΜ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 



 

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ   
 

 

 

Όταν τα λόγια γίνονται ασαφή, θα εστιάζω με φωτογραφίες.  Όταν οι εικόνες γίνονται ανεπαρκείς, θα είμαι ικανοποιημένος  
με τη σιωπή. 

 

Ansel Adams (1902—1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδός Αγκύρας, 120,   

1ος όροφος 

(πάνω από ΣΠΕ Μόρφου) 

3042—Λεμεσός.  

Τ. Θ. 56424, 3306—Λεμεσός.  

Τηλ.: 25384381 

E-mail: cps.limassol@primehome.com 

Web: www.cps.com.cy 

  

 

CPS Limassol Branch   

 

 

 

 

 
 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΚΥΠΡΟΥ 
(Τμήμα Λεμεσού)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1) ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014 

Με τη λήξη του φετινού Καρναβαλιού, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, προκηρύσσει τον  

7ο Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με θέμα  «ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014» , ο οποίος θα διεξα-

χθεί το 2015.  Ευχόμαστε πως, όλοι σας, φωτογραφίσατε το φημισμένο Καρναβάλι μας φέτος, για να λάβετε μέρος στον μεγάλο 

αυτό διαγωνισμό.   

2) ΣΕΙΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ PHOTOSHOP 

Μέσα στον Μάρτιο, προγραμματίζουμε νέα σειρά, του πρώτου κύκλου  Φωτογραφικών Σεμιναρίων με θέμα 

‘Εισαγωγή στο Photoshop’, με τον καθηγητή κ. Νίκολα Κωνσταντίνου. Αν ενδιαφέρεστε, σας πληροφορούμε πως 

υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις. Επικοινωνείτε μαζί μας για να δηλώνετε συμμετοχή. 

3) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ—ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως, άρχισε και συνεχίζεται, η ανανέωση συνδρομής της ΦΕΚ Λεμεσού. Παρακαλούνται, 

όσοι δεν την έχουν ακόμα ανανεώσει, να το πράξουν το συντομότερο για να τους παραδοθεί και η καινούργια τους  

ταυτότητα μέλους. 


