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Ενημερωτικό Δελτίο 

 

Αγαπητά μας  μέλη, 

Πιστοί στο ραντεβού μας, επικοινωνούμε μαζί σας, και πάλι, για να σας ενημερώσουμε για το 

πλούσιο πρόγραμμα των νέων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ομίλου μας καθώς και 

για άλλα πολλά ενδιαφέροντα.   

 Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014, θα διεξαχθεί ο πρωτότυπος φωτογραφικός 

διαγωνισμός, με την ονομασία 6 Φωτο-Ώρες, για τον οποίο ήδη θα ακούσατε. Ενημερωθεί-

τε, πιο κάτω, πώς μπορείτε να λάβετε μέρος.   

 

Μεγάλος χορηγός, η εταιρεία A. TSIELEPIS REFERENCE PHOTOGRAPHY LTD, Αντιπρό-

σωποι της LEICA στην Κύπρο. 

 

 Μέσα στο δίμηνο που διανύουμε, θα έχουμε, επίσης, δύο πολύ ενδιαφέρουσες 

          διαλέξεις από τους καθηγητές μας, Ελένη Περικλέους Κέστα και Νίκολα Κωνσταντίνου.  

 Η οργανωτική  επιτροπή  της ΦΕΚ, για τον νέο  Παγκόσμιο  Διαγωνισμό  Καλλιτεχνι-

κής Φωτογραφίας, με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε, πριν λίγες μέρες, την έναρξη του 

διαγωνισμού CIDPC 2015! Ο διαγωνισμός γίνεται υπό την αιγίδα της FIAP, PSA, 

UPI, ISF και ICS. 

 Αν και πλησιάζουμε τις γορτές των Χριστουγέννων, η ΦΕΚ Λεμεσού προκηρύσσει τον 

7ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα ’Λεμεσιανό Καρναβάλι 2014’.   

Έτσι θα έχετε το χρόνο να διαλέξετε τις καλύτερες σας φωτογραφίες  για τη συμμε-

τοχή σας.   

 

Για όλα τα πιο πάνω και για άλλα ακόμα ενδιαφέροντα, ενημερωθείτε στο παρόν Δελτίο μας. 

Ευχόμαστε σε όλους να έχετε μια όμορφη εορταστική περίοδο τις γιορτές  που πλησιάζουν.  

6 ΦΩΤΟ—ΩΡΕΣ 
Ένας Πρωτότυπος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
 

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014 

Εκκίνηση από το οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, μέσα στα πλαί-

σια των εορτασμών των 30 χρόνων από την ίδρυση της, διοργα-

νώνει   τον  πρωτότυπο   Φωτογραφικό    Διαγωνισμό   με    τίτλο  

“6 Φωτο - ώρες”, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο.   

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 φωτογραφι-

κά και να προσεγγίσουν, όσο αυτοί πιστεύουν καλύτερα, τα 4 

(τέσσερα) ειδικά θέματα, επιλογή των 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. Για περισσότερες λεπτομέρειες και όρους συμμετοχής: www.cps.com.cy   

& FB: cps Limassol Branch.  

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου  
Τμήμα Λεμεσού 

Διαβάστε εντός 
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Μεγάλος Χορηγός 



Ο καθηγητής φωτογραφίας Νίκολας Κωνσταντίνου, θα μας γνωρίσει τον βραβευ-
μένο φωτογράφο Nick Ut, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά και τον οποίο, πρόσφα-
τα, συνάντησε ξανά μέσα στα πλαίσια της έκθεσης PHOTOKINA στην Κολωνία, 
στη Γερμανία.   

Ο Nick Ut (γεννημένος στις 29 Μαρτίου 1951), φωτογράφος του Associated 
Press (AP), εργάζεται κοντά στο Los Angeles. Το πιο γνωστό του έργο, με το 
οποίο κέρδισε βραβείο Πούλιτζερ, είναι η βραβευμένη φωτογραφίας της τότε 
9χρονης Phan Thi Kim Phuc, η οποία φωτογραφήθηκε να τρέχει γυμνή προς 
την κάμερα του Ut, προσπαθώντας να διαφύγει, μαζί με άλλους,  μετά από επί-
θεση που δέχθηκαν με ναπάλμ στο χωριό της Trang Bang, στο Βόρειο Βιετνάμ.              

Τον Σεπτέμβριο του 2012, 40ή επέτειο από το βραβείου Πούλιτζερ που έλαβε, ο   
                                                        Nick Ut  μπήκε στο Hall of fame της  Leica,  για τη συμβολή του στη  
                                                        φωτοδημοσιογραφία.  
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Γνωρίζοντας τον Nick Ut 

Διάλεξη από τον φωτογράφο/ καθηγητή Νίκολα Κωνσταντίνου 

 
 Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014, στις 7:30μ.μ. 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος μας 

Ανακάλυψε την αντανάκλαση της καλλιτεχνικής σου ταυτότητας 

Διάλεξη/ Εργαστήριο  
από τη φωτογράφο/ καθηγήτρια Ελένη Περικλέους Κέστα 

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014, στις 7:30μ.μ. 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του οικήματος μας 

Nick Ut 

 
"Ανακάλυψε την αντανάκλαση της καλλιτεχνικής σου ταυτότητας, μέσα από τις φωτογραφίες σου". 

 

Μέσα από αυτό το εργαστήριο, θα γίνει μια προσπάθεια να ανακαλύ-

ψουμε και να κατανοήσουμε, το πώς η καλλιτεχνική μας ταυτότητα 

αποτυπώνεται και κατ΄ επέκταση αντανακλάται στις φωτογραφίες μας.  

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, θα 

χρειαστεί να φέρουν μαζί τους μέχρι 5 

φωτογραφίες από ένα θέμα που τους ενδι-

αφέρει.  

Το εργαστήριο θα αρ- χίσει με ένα ερωτη-

ματολόγιο, το οποίο θα ζητηθεί, από τους 

παρευρισκόμενους, να απαντήσουν. Θα 

ακολουθήσει η διάλεξη κατά τη διάρκεια 

της οποίας θα συμπλη- ρώνουν τις απαντή-

σεις τους, αν, βαθμηδόν, αλλάζει η άποψη τους  σχετικά με το τι απά-

ντησαν προηγουμένως.  

Φωτογραφία της Ελένης Κέστα 

Φωτογραφία της Ελένης Κέστα 

Φωτογραφία της Ελένης Κέστα 



             
Έκθεση Φωτογραφίας από τον Παγκύπριο διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε η ΦΕΚ Λεμεσού, σε συνεργασία με το Αν-

θρωπιστικό Ίδρυμα ‘Σ’ΑΓΑΠΩ’ και εντάσσεται στις εκδηλώσεις της ΦΕΚ Λεμεσού για τα 30χρονα της (1984 – 2014).  
 
Ο διαγωνισμός είχε δύο θέματα: ’Το παιδί στον κόσμο’, στο οποίο υποβλήθηκαν 169 φωτογραφίες από 36 φωτογράφους  και 
’Contemporary’, στο οποίο υποβλήθηκαν 130 φωτογραφίες από 28 φωτογράφους.  
  
Κριτές στο διαγωνισμό ήταν oι κκ Νασσίμ Ελούτ, Κωστάκης Κλεάνθους και Αντώνης Εγγράφου.   
  
Εκ μέρους της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος, κ. Μιχάλης 
Ευσταθίου.  Εκ μέρους του Ιδρύματος Σ’ ΑΓΑΠΩ, οι κκ Ορέστης Αριστείδης και Ανδρέας Κουάλης.   

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: τηλ. : 25749179 (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) και τηλ.: 25384381 (ΦΕΚ Λεμεσός)  

Αποτελέσματα 
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Έκθεση Φωτογραφίας 

‘Το Παιδί στον κόσμο’ και ‘Contemporary’ 
 

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στις 7:30μ.μ. 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Οδός 16ης Ιουνίου 1947, αρ. 7 (πρώην Γλάδστωνος) 

‘Το παιδί στον κόσμο’ 
 
1ο Βραβείο   
Συνάντηση 
Πάμπος Χαραλαμπίδης AFIAP 
  
2ο Βραβείο  
Μικρός Μασάι  
Μαρία Γιαλλουρίδου  
  
3ο Βραβείο   
A Kids Rhythm 
Ρώμος Κοτσώνης AFIAP 
  

’Contemporary’  
 
1ο Βραβείο  
Time flies 
Plamen Matanski 
  
2ο Βραβείο  
Σκιά στον τοίχο 
Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 
  
3ο Βραβείο  
Night race 
Εμμανουήλ Πιερίδης 
  

  
1ος Έπαινος  - Ο καπετάνιος…!!! 
Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 
  
2ος Έπαινος  - Charlie Chaplin 
Γιάννος Ζαχαρίου 
  
3ος Έπαινος—Photo Miss! 
Μαρία Γιαλλουρίδου 
  
4ος Έπαινος  - Kids of Latakia 
Plamen Matanski 
  
5ος Έπαινος  - Tο παιδί με το γατί 
Χρίστος Αχεριώτης 
  
Ειδικός Έπαινος  Κριτών  -   
Μικρός πλανώδιος 
Έλενα Γεωργίου 

1ος Έπαινος — Moody race 
Εμμανουήλ Πιερίδης 
  
2ος Έπαινος — Stars and Comets 
Plamen Matanski 
  
3ος Έπαινος — Πολύχρωμη τέχνη 
Χρίστος Ψευδιώτης  
  
4ος Έπαινος — Limassol sunset 
Plamen Matanski 
  
5ος Έπαινος — Τριάδες 
Ρώμος Κοτσώνης AFIAP 
  
Ειδικός Έπαινος  Κριτών —  Retro 
Υβόννη Ζαχαρίου  
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Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός  

Ψηφιακής Φωτογραφίας 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου με χαρά ανακοινώνει τον νέο Διεθνή 

Διαδικτυακό Διαγωνισμό Ψηφιακής Φωτογραφίας, ο οποίος 

άρχισε την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα λήξει στις 3 Μαΐου 2015.  

Ο διαγωνισμός αυτός, αποτελεί τη συνέχεια τεσσάρων άλλων προηγούμενων διεθνών διαδικτυακών φωτογραφικών διαγωνι-
σμών, που με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε η ΦΕΚ, από το 2007 μέχρι σήμερα. Πάντα κάτω από την αιγίδα και την συνεργασία 
των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών για την τέχνη της φωτογραφίας όπως: FIAP (Federation International de l’Art Photo-

graphique), PSA (Photographic Society of America), ISF (Image sans Frontière), UPI (United Photographers International),  
ICS (The Image Colleague Society). 

Τα τρία θέματα  του διαγωνισμού είναι: Ελεύθερο έγχρωμο, ελεύθερο μονόχρωμο και Τοπίο.  

Crazy horse  by Joseph Tam 

FIAP  Gold   -  open colour  

Noor Optical   by  Saeed Dhahi,   

FIAP  Gold—open monochrome 



 
Στην ιστορική πορεία της, η Leica δεν άρχισε ως μια εταιρία για τους 
αριστοκράτες της φωτογραφίας όπως ίσως υποθέτουν οι νεώτεροι. Οι 
ρίζες της Leica Camera AG ανάγονται στο 1849 όταν ο μαθηματικός Carl 

Kellner ίδρυσε το Οπτικό Ινστιτούτο του Wetzlar για την παραγωγή 
μικροσκοπίων. Το 1869 η εταιρία περιήλθε στον Ernst Leitz που έφτασε 
την ετήσια παραγωγή στις 10.000 χειροποίητα μικροσκόπια (αριθμός 
ρεκόρ για την εποχή, και για τη μικρή μονάδα των 12 ατόμων). 
 
Το επόμενο ορόσημο στην ιστορία της Leica, ήταν η εμπλοκή της στη φωτογρα-
φία. Εκεί που οι φωτογράφοι στις αρχές του αιώνα πάλευαν με τις βαριές και  
δύσχρηστες φυσούνες (vest pocket), ο επικεφαλής του τμήματος σχεδίασης της    

                            εταιρίας Oskar Barnack σκέφθηκε πόσο πιο εύχρηστη θα ήταν μια κόμπακτ μηχα-
νή, σε συνδυασμό με ποιοτικά οπτικά. Τον καιρό εκείνο πειραματιζόταν με τις δυνατότητες του κινηματογραφικού φιλμ. 
 
Τότε του ήλθε η ιδέα να διπλασιάσει και ταυτόχρονα να οριζοντιώσει το κινηματογραφικό φιλμ. 
Έτσι από το κινηματογραφικό 18x24 προήλθε το “επαναστατικό” για την εποχή 24x36 και η 
θρυλική UR-Leica, απόγονος της οποίας ήταν η μαζι- κής παραγωγής Leica I. Η ευρύτατη απο-
δοχή των τηλεμετρικών Leica ως de facto στάνταρ στα 35mm, έφερε την εταιρία στη θέση του 
επικυρίαρχου της φωτογραφικής αγοράς για πολλά χρόνια, μέσα στα οποία οι μηχανές με 
εναλλακτικούς φακούς, στην πλειοψηφία τους, ήταν είτε Leica είτε αντίγραφα. Μεταπολεμικά 
η εταιρία ανέκαμψε, επεκτάθηκε και προχώρησε σε νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον 
Καναδά και την Πορτογαλία. Μετά τη δεκαετία του ’60, άλλαξε και το image της Leica και μπρο-
στά στον καταιγισμό των γιαπωνέζικων –λίαν ανταγωνι- στικών σε τιμή- ρεφλέξ, αναγκάστηκε να 
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να στραφεί στην αγορά γοήτρου, με χειροποίητες τηλεμε-
τρικές κυρίως (σύστημα Μ) και ρεφλέξ μηχανές (σύστημα R) υψηλού κόστους και εξαιρε-
τικής ποιότητας κατασκευής. Tη γενική αναγνώριση, έχουν αποσπάσει οι φακοί Leitz/Leica, για 
το καταπληκτικό γράψιμο και την πλαστικότητα της απόδοσης. 

 
Προσεγγίζοντας την οικονομική διάσταση της ιστορίας, σημειώνουμε τη συγχώνευση της Εrnst 
Leitz Wetzlar GmbH με την Wild Heerbrugg AG, το 1987, όταν σχηματίστηκε το Wild Leitz 
Group που απασχολούσε τότε 9.000 εργαζομένους. Το 1990 συγχωνεύονται οι εταιρίες χαρτοφυ-
λακίου Wild Leitz Holding AG με την Cambridge Instru- ment Company PLC και δημιουργείται η 
Leica Holding B.V. Eν συνεχεία, σταδιακά απορροφώ- νται οι Zett Gerate Werk που κατασκεύαζε 
τα projector Zeiss Ikon και η Μinox GmbH. 

 
Η φετινή χρονιά είναι σημαντική για τους γερμανούς της Leica εφόσον εορτάζουν την 100η επέ-
τειο από τη σχεδίαση της UR Leica. Ανάμεσα στις διάφορες εορταστικές πρωτοβουλίες, είναι η 
δημοπρασία ιστορικών αντικειμένων Leica από τoν οίκο Westlicht με τίτλο “100 JAHRE LEICA”. 
 

Παραπέρα ανακοινώθηκε η κυκλοφορία μιας ειδικής διπλής έκδοσης Leica που αποτελείται από δύο 
σώματα: μια χρωμέ έκδοση της Leica Monochrom και μία φιλμάτη rangefinder Leica M-Α βασισμένη 
στην ΜP. Στο σετ θα περιλαμβάνονται τρεις 
φακοί Summilux M 28 mm f/1,4, Summilux- 
M 35mm f/1,4 και Summilux-M 50mm f/1,4 
και η τιμή θα είναι στις 22.000 ευρώ! 
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“100 JAHRE LEICA”  “100 ΧΡΟΝΙΑ LEICA”   

Ο θρύλος συνεχίζεται… 
 

Πηγή:  Ελληνικό Διαδικτυακό περιοδικό  

«Photo Business  Weekly» 01/06/2014 

Τεύχος 242 

San Cristobál—René Burri, 1976 

Self Portrait  

UMBO (aka Otto Umbehr), 1952 

V-J Day—Alfred  Eisenstaedt , 1945 

Ur — Leica  (original) , 1914 
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The flag of victory—Yevgeny Khaldei, 1945 



Όταν μιλούν οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 
 

Αν και πιθανώς υπάρχει μία επικράτεια στην οποία η 
φωτογραφία δεν μπορεί να μας πει τίποτα περισσότερο απ’ όσα βλέπουμε με τα 
μάτια, υπάρχει επίσης μια άλλη που αποδεικνύει πόσο λίγα μας επιτρέπουν να βλέ-πουμε τα μάτια μας.   

Dorothea Lange (1895—1965)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας  

ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014 
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, προκή-

ρυξε τον 7ο Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με θέμα  

«ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014» .  

 

Όπως και πέρσι, έτσι και αυτή τη χρονιά: Δεν θα παραδώσετε τυπωμένες φωτογραφίες, αλλά 

φωτογραφίες σε ψηφιακό δίσκο.  Κάθε φωτογραφία  πρέπει να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpg, σε ανάλυση 

300dpi, με τη μεγαλύτερη πλευρά τουλάχιστο 2400 pixels και μέγιστο μέγεθος αρχείου 2ΜΒ.  

 

Μετά την κριτική, οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν καθώς και αυτές που θα εκτεθούν, θα ζητηθεί, από 

τους δημιουργούς τους, να τις τυπώσουν  και να μας τις παραδώσουν. για την έκθεση.  

 

Μπορούν να υποβληθούν μέχρι 10 (δέκα) φωτογραφίες, από τις οποίες  ΜΟΝΟ δύο  μπορούν να απεικονί-

ζουν  καρναβαλίστικο πορτραίτο.  Για τα μέλη της ΦΕΚ, η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ για μη μέλη είναι € 10.  

Οι  συμμετοχές να παραδίδονται στο οίκημα της Φ.Ε.Κ. Λεμεσού καθώς και στα Τμήματα Λευκωσίας, Λάρνακας 

και Πάφου.  

 

 

Πληροφορίες και έντυπα όρων συμμετοχής, θα  

μπορείτε να προμηθεύεστε, σύντομα,  από την ιστοσελίδα της ΦΕΚ  

www.cps.com.cy καθώς και από το Παράρτημά μας. 

1ο Βραβείο 2013 —  Pre-carnival moments 

Γιώργος Γεωργίου  Ερέσσιος AFIAP 

Τελευταία ημερομηνία  

υποβολής συμμετοχών:  

        Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 

 

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 ΚΥΠΡΟΥ 
(Τμήμα Λεμεσού)  

Migrant mother, 1936 

Σχεδιασμός και Σύνταξη ενημερωτικού: Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 


