
Αγαπητά μας  μέλη, 

Μετά από ένα μακρύ και ζεστό καλοκαίρι, 
επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, μέσα από 
το πλούσιο μας ενημερωτικό δελτίο, για να 
σας πληροφορήσουμε σχετικά με τις νέες 
μας δραστηριότητες.  

Ευχόμαστε να περάσατε όμορφα το καλο-
καίρι, με τις οικογένειες και τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα και να μαζέψατε πολλές ε-
μπειρίες και ωραίες στιγμές αποτυπωμένες 
σε φωτογραφίες.  

Για το πρώτο δίμηνο της νέας μας σεζόν, 
έχουμε δύο μεγάλες εκθέσεις φωτογραφίας, 
‘Λεμεσός και Θάλασσα’ καθώς και ‘Το 
παιδί στον κόσμο’ και ‘Contemporary’.  

Εκτός αυτών, προγραμματίζουμε και άλλες 
εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πα-
ρουσιάσεις, διαλέξεις και άλλα, για τα οποία 
θα ενημερωθείτε σύντομα.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανακοι-
νώνουμε τη νέα σειρά των επιτυχημένων 
φωτογραφικών σεμιναρίων, που διοργανώ-
νει η ΦΕΚ Λεμεσού, που αρχίζει μέσα στον 
Οκτώβρη.  Αν ενδιαφέρεστε, εσείς και οι 
φίλοι σας, δηλώστε συμμετοχή τώρα.  

 
Ανακοινώνουμε, επίσης, τη σειρά των Φω-
τογραφικών σεμιναρίων Photohop, για 
αρχάριους  καθώς επίσης και σειρά σεμινα-
ρίων για προχωρημένο επίπεδο, για αυτούς 
που, ήδη, παρακολούθησαν το 1ο επίπεδο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινω-
νείτε μαζί μας. 

Σας ευχόμαστε ένα Καλό και Δημιουργικό 
Χειμώνα. 

                                     ΦΕΚ Λεμεσού 

Σεπτέμβρης — Οκτώβρης  
2014 
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Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας, από τον Παγκύ-
πριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα 
‘Λεμεσός και Θάλασσα’.   
 
Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε με τη συνεργασία του  
Παγκύπριου Ραδιοφωνικού Σταθμού «Κανάλι Έξι» και 
της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 
(ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού και εντάσσε-
ται στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ Λεμεσού 
για τα 30χρονα της (1984 – 2014) 
καθώς και των 23ων χρόνων παρουσί-
ας του ραδιοσταθμού στα ερτζιανά 
του τόπου.  
 
Σε αυτόν, έλαβαν μέρος 67 φωτογρά-
φοι, με 372 φωτογραφίες. Κοινή δια-
πίστωση των κριτών είναι πως, το 
επίπεδο ήταν ψηλό  με εξαιρετικά 
δείγματα δουλειάς των συμμετεχό-

ντων.  
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο 
έντιμος Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας 
Καδής και κατά τη διάρκεια τους, θα γίνει η βρά-
βευση των νικητών. Στην έκθεση, θα παρουσια-
στούν, μαζί με τις βραβευμένες φωτογραφίες και 
επιλογή 150 ακόμα φωτογραφιών.  

Λεμεσός και Θάλασσα  
Έκθεση Φωτογραφίας 

 
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, στις 19:30 
Αποθήκες ‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’ 

Νεκρή ομορφιά — 1ο Βραβείο     
Χρίστος Ψευδιώτης 

‘Λεμεσός και θάλασσα’  

Αποτελέσματα διαγωνισμού 
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URBAN 2014  
Προβολή από τον ομώνυμο Παγκόσμιο Διαγωνισμό 

 

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014, στις 19:30 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του οικήματος μας 

ΦΩΤ ΟΓ ΡΑ ΦΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ Α ΚΥΠΡΟΥ —  ΤΜ ΗΜΑ  ΛΕΜ ΕΣ ΟΥ  

Λεμεσός και Θάλασσα 
Έκθεση Φωτογραφίας—Αποτελέσματα 

1ο Βραβείο — Νεκρή ομορφιά 
Χρίστος Ψευδιώτης — Κωδ. Αρ. 07101 
 
2ο Βραβείο — Αίθουσες επιβατών 
Κύπρος Θεοδούλου — Κωδ. Αρ. 55016 
 
3ο Βραβείο —The newly Constandis wreck 
Παντελής Κράνος — Κωδ. Αρ. 62286 
 
1ος Έπαινος — Calmness 
Χάρης Χαραλάμπους — Κωδ. Αρ. 58240 
 
2ος Έπαινος — Θαλασσογραφία 
Κωνσταντίνα Γιανναπή — Κωδ. Αρ. 93828 
 
3ος Έπαινος — Προσεχώς αποβάθρα 
Δήμος Αντωνίου — Κωδ. Αρ. 14117 
 
4ος Έπαινος — Μετά τη βροχή 
Κύπρος Θεοδούλου — Κωδ. Αρ. 55016 
 
5ος Έπαινος — Μετά τη βροχή 
Γιώργος Γεωργίου Ερέσσιος — Κωδ. Αρ. 23062 
 
Συγχαίρουμε θερμά τους διακριθέντες καθώς επίσης και όλους τους  συμμετέχοντες.  

Αίθουσες επιβατών — 2ο Βραβείο     
Κύπρος Θεοδούλου 

The  newly Constandis wreck  
3ο Βραβείο     
Παντελής Κράνος 

Στην προβολή παρουσιάζονται οι βραβευμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες του 
διαγωνισμού URBAN 2014 που οργανώθηκε από την DotArt στην Ιταλία. 

Η DotArt είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος που εδρεύει στην Τεργέστη, στην 
Ιταλία, με πολύχρονη τριβή με την καλλιτεχνική φωτογραφία.  Μέχρι σήμερα, 
διοργάνωσε 4  διαγωνισμούς καλλιτεχνικής φωτογραφίας.  Μέσω αυτών των 
διαγωνισμών, προσφέρεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους, 
από όλο τον κόσμο, μια διεθνής σκηνή ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους. 

Στους διαγωνισμούς με την γενική ονομασία URBAN, καταγράφεται, μέσω της 

φωτογραφίας, η καθημερινή ζωή, υφασμένη στον ιστό της πόλης.   

Εκθέσεις με τις βραβευμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες από τους διαγωνι-
σμούς αυτούς, παρουσιάζονται σε διάφορες χώρες, κάθε χρόνο, όπως στη 
Βουλγαρία, Πολωνία, Ουκρανία 
και Ουγγαρία. 

Στον διαγωνισμό URBAN 2014, από όπου θα παρουσιαστούν φωτογραφίες, 
υπήρχαν 4 κατηγορίες: 

Street Photography (Φωτογραφία Δρόμου) , Color in the city (Το χρώμα μέσα 
στην πόλη), Water (Νερό) και Portfolio. 

Το μέλος μας Γρηγόρης Παναγιώτου EFIAP, που θα κάνει την προβολή, διετέ-
λεσε κριτής στους δύο τελευταίους διαγωνισμούς (2013 και 2014).  

Μεγάλη επιτυχία στον διαγωνισμό URBAN 2014, θεωρείται και η βράβευση με το 
2ο βραβείο στην κατηγορία Portfolio του μέλους μας Γιάννου Ζαχαρίου, με 
το portfolio του, το οποίο είχε τον γενικό τίτλο “Rare Journey”!! Τον συγχαί-
ρουμε θερμά.  

Μια φωτογραφία από το πορτφόλιο του  
Γιάννου Ζαχαρίου, με τίτλο ‘Rare journey’ 

Ακόμα μια φωτογραφία από το πορτφόλιο του  
Γιάννου Ζαχαρίου, με τίτλο ‘Rare journey’ 

...συνέχεια από την 1η σελίδα 



 

είναι κλειστή, αναφέροντας όνομα και τηλέφωνο. Η σειρά σεμινα-
ρίων, είκοσι στον αριθμό, διάρκειας 1.30 ώρας το κάθε ένα, γίνο-
νται στο οίκημα μας από διπλωματούχο καθηγήτρια φωτογραφί-
ας.  

Το Παράρτημα μας διοργανώνει  επίσης Σειρά Φωτογραφικών 
Σεμιναρίων για Photoshop (Εισαγωγή στο Photoshop). Αν ενδια-
φέρεστε, μπορείτε και πάλι να  επικοινωνήσετε μαζί μας για να 
δηλώσετε συμμετοχή.   

Η ΦΕΚ Λεμεσού διοργανώνει και φέτος σειρά Φωτογραφι-
κών Σεμιναρίων.  

Τα σεμινάρια ξεκινούν αρχές του Οκτώβρη. Αν ενδιαφέρε-
στε, εσείς και οι φίλοι σας, μέλη ή μη μέλη, μπορείτε να 
δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας σχετικό δελτίο, το 
οποίο θα βρείτε στο οίκημα μας, κάθε Τετάρτη και Σάββατο 
απόγευμα. Μπορείτε ακόμα να τηλεφωνάτε και να αφήνετε 
μήνυμα στον αριθμό 25384381, κατά τις μέρες που η ΦΕΚ 
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Φωτογραφικά Σεμινάρια 2014—2015  

Ένα μικρό δείγμα από τη δουλειά των συμμετεχόντων στα Φωτογραφικά Σεμινάρια 2013—2014 

Φωτογραφία και Social Media 
Διάλεξη  από την Ξένια Κασάπη, δικηγόρο  

 

 Τρίτη,  21 Οκτωβρίου 2014, στις 19:30 
 Αίθουσα  Εκδηλώσεων του οικήματος μας 

 

Οι νόμοι παρέχουν επαρκή προστασία στα θέματα των προσωπικών δεδομένων στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης ( social 
media);  

Στην εποχή της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας και των social media, ένα θέμα διαχρονικό και αρκετά σημαντικό, αυτό των 
προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων, έρχεται να επικαιροποιηθεί μέσα από νέα δεδομένα. Internet, Face-

book, Twitter, Instagram, Google + και τόσα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτουν νέους κανόνες  και ζητούν απαντήσεις.  
 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη από το μέλος μας, Ξένια Κασάπη, δικηγόρο στο επάγγελμα, μέσα από την οποία θα λύσουμε 
αρκετές απορίες μας.   

 Μπορώ να βάλω στο blog μου εικόνες που βρήκα αναζητώντας με το Google? 

 Βρήκα στο internet φωτογραφίες χωρίς όνομα που μου αρέσουν. Έχω το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσω? 

 Βρήκα φωτογραφίες μου σε blog – site τρίτου, χωρίς να έχω δώσε άδεια. Τι μπορώ να κάνω? 

 

Η διάλεξη θα διεξαχθεί με ταυτόχρονο διάλογο μεταξύ της εισηγητού και των παρευρισκομένων.  

ΦΩΤ ΟΓ ΡΑ ΦΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ Α ΚΥΠΡΟΥ —  ΤΜ ΗΜΑ  ΛΕΜ ΕΣ ΟΥ  
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36η FIAP Youth Print Biennial—Γερμανία 
 
 

ΦΩΤ ΟΓ ΡΑ ΦΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ Α ΚΥΠΡΟΥ —  ΤΜ ΗΜΑ  ΛΕΜ ΕΣ ΟΥ  

Τον περασμένο Ιούνιο, πραγματοποιήθηκε, στο Βερολίνο της Γερμανίας, η 36η FIAP  Youth Print Biennial, με την συμμετοχή 
όλων των χωρών μελών της FIAP.  
   
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου ανάλαβε να ετοιμάσει την Κυπριακή συμμετοχή. Η εκπροσώπηση της χώρας μας περιελάμβανε  
10 έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες με θέμα ελεύθερο σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία. 
 
Κατηγορία 1: Μέχρι την ηλικία των 16 ετών ( δηλ. που γεννήθηκαν μετά τις 30-06-1998) και Κατηγορία 2: Μέχρι την ηλικία 
των 21 ετών ( δηλ. που γεννήθηκαν μετά τις 30-06-1993).  

 
Η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί, στην κατηγορία 1, η συμμετοχή μας πήρε την τιμητική 5η θέση, με 192 βαθμούς, λαμβάνοντας 
Δίπλωμα της FIAP.  Το Κύπελλο (1η θέση) έλαβε  το Ομάν, με 216 βαθμούς.  
 
Σύντομα η ΦΕΚ θα έχει και αναλυτικά αποτελέσματα, τα οποία θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες.  
 
Δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, και στις δυο κατηγορίες και τους ευχόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες.  

 

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ο οποίος έγινε με τη συνεργα-
σία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού και του Ιδρύματος «Σ’ αγα-
πώ» (SAGAPO) και εντάσσεται στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ Λεμεσού για τα 30χρονα της (1984 – 2014), 
πως έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου 2014.  
 
Εντός των ημερών, θα γίνει η κριτική των έργων που υποβλήθηκαν και, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, 

θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και το μέρος διεξαγωγής της Έκθεσης Φωτογραφίας τόσο των βραβευ-
μένων όσο και των επιλεγμένων φωτογραφιών.  
 
Όπως θα θυμάστε, σκοπός του διαγωνισμού, είναι όπως, το ποσό που θα συγκεντρωθεί από το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγω-
νισμό καθώς και πιθανής πώλησης φωτογραφιών, στην κατηγορία ‘contemporary’, να προσφερθεί στο Ίδρυμα SAGAPO, για να 
χρησιμοποιηθεί για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για τα παιδιά που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Ελεύθερα Χέ-
ρια» - Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δήμου Λεμεσού. 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
Α) Το παιδί στον κόσμο  &  Β) contemporary 

 



Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας προκήρυξε τον 
Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό 2014. 

Τα θέματα είναι:  

1. Έγχρωμο: Ελεύθερο   
2. Μονόχρωμο: Ελεύθερο 
3. Πειραματική Φωτογραφία: Ελεύθερο  
4. Ειδικό θέμα: Φωτογραφία Δρόμου  
 

Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο (CD).  

Κάθε φωτογραφία  πρέπει να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpg, σε ανάλυση 300dpi, η 
μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2ΜΒ και 
μέγιστο 8MB.  Το χρωματικό προφίλ να είναι s-RGB. 

Οι συμμετοχές , θα πρέπει να παραδίδονται στα γραφεία της Φ.Ε.Κ., ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΩΝ, Ξάνθης Ξενιέρου, 53, στη Λευκωσία, καθημερινά  από 10.30 
μέχρι 13.30. Μπορούν επίσης να παραδίνονται και στα τμήματα Λάρνακας,  Λεμε-
σού, και  Πάφου. 

Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2014 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών:  
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
Τηλ.: 99 510640  -  99 332813,   την ιστοσελίδα της 

ΦΕΚ  www.cps.com.cy   και στα κατά τόπους Παραρτή-
ματα της ΦΕΚ.  
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Έρχεται… τον Νοέμβριο!!! 

 
‘6 Φωτο—Ώρες’ 

Όπως ήδη θα διαβάσατε, αρκετοί από εσάς στο ελληνικό φωτογραφικό περιοδικό ‘Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ’, η Φωτογραφική Εταιρεία 
Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων από την δημιουργία της, διοργανώνει τον πρωτότυ-
πο Φωτογραφικό Διαγωνισμό με τίτλο “6 Φωτο - ώρες”, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο.   

 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014. 

 

Ο διαγωνισμός “6 Φωτο – ώρες” διαφέρει από τους κλασσικούς Φωτογραφικούς Διαγωνισμούς, μια και θέτει χρονικά όρια, 
όπως το λέει και ο τίτλος του, μέσα στα οποία οι φωτογράφοι θα πρέπει να φωτογραφίσουν 4 (τέσσερα) συγκεκριμένα θέματα, 
τα οποία θα τους ανακοινωθούν τη στιγμή της εκκίνησης. 

Οι φίλοι της φωτογραφίας, καλούνται να εκφραστούν φωτογραφικά και να προσεγγίσουν, όσο αυτοί πιστεύουν καλύτερα, τα 4 
(τέσσερα) ειδικά θέματα, επιλογή των πέντε κριτών, τα οποία, μέχρι τη στιγμή της εκκίνησης, παραμένουν μυστικά.  

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με έκθεση των φωτογραφιών που θα διακριθούν, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί 
αργότερα.   

Στο Διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, αφού συμπληρώσουν και καταθέσουν εγκαίρως την 

αίτηση συμμετοχής τους και αποδέχονται και τηρούν τους σχετικούς κανονισμούς. 

 Η κριτική επιτροπή είναι 5μελής και απαρτίζεται από τους: 

Βάσο Στυλιανού ABIPP, AMPA 

Νίκολα Κωνσταντίνου 

Ελένη Περικλέους Κέστα 

Γρηγόρη Παναγιώτου EFIAP, PSA 3*, RISF-2, FISF 

Ανδρέα Ιακώβου EFIAP 

Σύντομα θα δημοσιευτούν, αναλυτικά, οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού και πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε. 

ΦΩΤ ΟΓ ΡΑ ΦΙ ΚΗ ΕΤ ΑΙ ΡΕΙ Α ΚΥΠΡΟΥ —  ΤΜ ΗΜΑ  ΛΕΜ ΕΣ ΟΥ  



 Άλλοι Φωτογραφικοί Διαγωνισμοί σε εξέλιξη  
 
 
1) 40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια ελπίδας - Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων προκηρύσσει δύο παγκύπριους διαγωνισμούς, 
ένα εικαστικό και ένα φωτογραφικό με το θέμα αυτό. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους που γεννήθηκαν μετά την εισβολή 
του 1974. Περισσότερες λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα www.ucm.org.cy ή τηλ. 22445242    
 
Λήξη:  Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 
 
 
2) Ζώα της Κύπρου στο φυσικό τους περιβάλλον — Στο πλαίσιο του έργου BIOforLIFE, το οποίο συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε. και του οποίου στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας 
στη ζωή μας, ανακοινώνεται η διεξαγωγή διαγωνισμού φωτογραφίας με σκοπό την προβολή της πανίδας του νησιού και συγκε-
κριμένα των ζώων της Κύπρου στο φυσικό τους περιβάλλον. Αν είσαι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης φωτογράφος, μπορείς κι 
εσύ να φωτογραφήσεις τα ζώα του νησιού, αποστέλλοντας μέχρι 3 φωτογραφίες (ανώτατο όριο) στο Ίδρυμα Terra Cypria, 
το οποίο μαζί με τον Εκδοτικό Όμιλο ΔΙΑΣ, την τηλεόραση Σίγμα, το Τμήμα Περιβάλλοντος και την GrantXpert Consulting 
αποτελούν τους εταίρους του έργου BIOforLIFE. 

Περισσότερες λεπτομέρειες  στο www.facebook.com/bioforlifecy και στην ιστο-σελίδα www.cyprusbiodiversity.eu  

 

Οδός Αγκύρας, 120,   

Περιοχή Κάστρου 

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   

 

 
Επαρχιακή Επιτροπή ΦΕΚ Λεμεσού: 

 

Μάριος Ιωαννίδης — Πρόεδρος 

Μιχάλης Ευσταθίου — Αντιπρόεδρος  

Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP — Γραμματέας  

Αθηνούλα Καρούζη EFIAP —Ταμίας  

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b—  Υπεύθυνη Εκθέσεων  

Ρίκκος Αλεξάνδρου — Υπεύθυνος Εκδηλώσεων  

Sebough Voskeritchian — LMPA—Μέλος   

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

ΚΥΠΡ ΟΥ  

(ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ)   

 Ανανέωση Συνδρομών —Ταυτότητες μέλους 

 
Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως, συνεχίζεται, η ανανέωση συνδρομής της ΦΕΚ Λεμεσού. Παρακαλούνται, όσοι δεν την έχουν ακό-

μα ανανεώσει, να το πράξουν το συντομότερο για να τους παραδοθεί και η ανανεωμένη ταυτότητα μέλους.  

 Μπλούζες με το έμβλημα της ΦΕΚ 
 
Υπενθυμίζουμε τα μέλη μας πως, διατίθενται προς πώληση, καλοκαιρινές μπλούζες, τόσο γυναικείες όσο και ανδρικές, με το έμβλημα 

της ΦΕΚ. Οι μπλούζες διατίθενται σε δύο χρώματα, άσπρο και γαλάζιο. 

Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το οίκημα μας.   

Η τιμή για τις  αντρικές είναι € 10 και για τις γυναικείες  € 12.  

Σχεδιασμός και Σύνταξη ενημερωτικού: Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ   

 

 

 

Φυσικά θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που ασχολούνται μόνο με 
την τεχνική, που ρωτάνε μόνο «πώς», και άλλοι με πιο περίερ-
γη  φύση, που ρωτούν «γιατί». Προσωπικά, προτιμούσα πά-
ντοτε την έμπνευση από την πληροφόρηση.  

Man Ray  (1890—1976) ) 
 

 

 

 

 

 


