
 

Αγαπητά μας  μέλη, 

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να σας στεί-

λουμε το νέο μας ενημερωτικό, με τις δραστηριό-

τητες μας καθώς επίσης και ενδιαφέρουσες πλη-

ροφορίες για το δίμηνο,  

           

          Ιανουαρίου — Φεβρουαρίου 2015.  

 

Διανύοντας τον χειμώνα, έχουμε να περιμένουμε 

εκδηλώσεις, με τις οποίες θα ενημερωθούμε  και 

θα ψυχαγωγηθούμε.  

Τις καλύτερες μας ευχές για τη Νέα Χρονιά σε 
σας  και στις οικογένειες σας! 

 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΦΕΚ Λεμεσού 

Φωτογραφική Εταιρεία ΚύπρουΦωτογραφική Εταιρεία ΚύπρουΦωτογραφική Εταιρεία Κύπρου———   Τμήμα ΛεμεσούΤμήμα ΛεμεσούΤμήμα Λεμεσού   

   

Ενημερωτικό Δελτίο  (Ιανουάριος/ Φεβρουάριος 2015)Ενημερωτικό Δελτίο  (Ιανουάριος/ Φεβρουάριος 2015)Ενημερωτικό Δελτίο  (Ιανουάριος/ Φεβρουάριος 2015)   

ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015  

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Υ 2015 ,  ΣΤΙΣ 5 :30ΜΜ   
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ  

Σας προσκαλούμε στο καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιτας του Ομίλου μας για να 

υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, χαρούμενα και δημιουργικά. Όπως κάθε χρόνο, θα 

υπάρχουν αλμυρά, γλυκά και ποτά καθώς 

και η κλήρωση λα- χνών με δώρα. Την μέ-

ρα της εκδήλωσης, η ΦΕΚ Λεμεσού, θα 

προσφέρει, δω- ρεάν, στον κάθε επισκέ-

πτη, ένα λαχνό με τον οποίο θα μπορεί να 

συμμετάσχει στην κλήρωση. Θα χαρούμε 

πολύ και θα το εκτιμήσουμε ιδιαιτέρως, 

αν μέλη και φίλοι της ΦΕΚ, προσφέρουν 

δώρα για την κλή- ρωση.   

 

 
 
Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα παρέα.  

 

Οδός Αγκύρας, 120,  1ος όροφος 

(πάνω από ΣΠΕ Μόρφου) 

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)  

 

Βασιλόπιτα 

Crafts & Treats Corner by Xenia 

6 ΦΩΤΟ—ΩΡΕΣ 

Έκθεση Φωτογραφίας 
 

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, στις 7.30μμ 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεμεσός  

Οδός 16ης Ιουνίου 1947, αρ. 7 (πρώην Γλάδστωνος) 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, σας προσκαλεί στα εγκαίνια 

της Έκθεσης Φωτογραφίας, με θέμα ‘6 Φωτο-Ώρες’, η οποία είναι αποτέλεσμα 

του μεγάλου και πρωτότυπου διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργάνωσε, τον 

περασμένο Νοέμβριο, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών των 30 χρόνων από την 

ίδρυση της. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν πέρα από την αναμενόμενη, με 86 συμμετέχο-

ντες και 350 φωτογραφίες. Τώρα, παρουσιάζεται η έκθεση, με επιλεγμένες φωτο-

γραφίες, μετά από την κριτική που έγινε από γνωστούς επαγγελματίες και καλλιτέ-

χνες φωτογράφους. Αυτοί ήταν η κα Ελένη Περικλέους Κέστα και οι κκ Βάσος Στυ-

λιανού, Νίκολας Κωνσταντίνου, Γρηγόρης Παναγιώτου και Ανδρέας Ιακώβου. 

Μεγάλος χορηγός του διαγωνισμού, ήταν η εταιρεία A. TSIELEPIS REFERENCE 

PHOTOGRAPHY LTD, Αντιπρόσωποι της LEICA στην Κύπρο.  

Δώρα, επίσης, πρόσφεραν η εταιρεία Pink Panther και Camera Clinic (Θεόφιλος 

Μπερναλής).  

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

και τηλ.: 25384381 (ΦΕΚ Λεμεσός)  

Δείτε, στην επόμενη σελίδα, τις συμμετοχές που διακρίθηκαν…  



6 ΦΩΤΟ—ΩΡΕΣ 

Ένας Πρωτότυπος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
 

Συνέχεια….. 

Νικητής στην κατηγορία 'Γεωμετρικά Σχήματα στην Πόλη': Θάνος Σαββίδης 
Νικητής στην κατηγορία 'Αντιθέσεις': Γιώργος Γεωργίου Ερέσσιος AFIAP 
Νικητής στην κατηγορία 'Αντανακλάσεις': Φίλιππος Ποτονίδης 
Νικητής στην κατηγορία 'Η κοινωνία σήμερα': Φίλιππος Ποτονίδης  

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, η Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b, η οποία συγκέντρωσε την ψηλότερη συνολική βαθμολογία και ως 

εκ τούτου, κέρδισε μια φωτογραφική μηχανή LEICA D-LUX K, προσφορά της εταιρείας 'A. TSIELEPIS REFERENCE PHOTOGRAPHY 

LTD', αντιπροσώποι της LEICA στην Κύπρο. 

 

Η ΦΕΚ Λεμεσού ευχαριστεί θερμά τον μεγάλο χορηγό του διαγωνισμού, την εταιρεία A. TSIELEPIS REFERENCE PHOTOGRAPHY 

LTD, αντιπροσώπους της LEICA στην Κύπρο καθώς και τους δωροθέτες: PINK PANTHER και The Camera clinic (κ. Θεόφιλο  

Μπερναλή). 

6 
Φωτο 

ώρες 

'Γεωμετρικά Σχήματα στην Πόλη' 

 Θάνος Σαββίδης 

'Αντανακλάσεις' 

 Φίλιππος Ποτονίδης 

'Αντιθέσεις' 

 Γιώργος Γεωργίου Ερέσσιος AFIAP 

'Η κοινωνία σήμερα' 

 Φίλιππος Ποτονίδης 

'H Συμμετοχή με την ψηλότερη βαθμολογία',  Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b’ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3  +  1  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ ΠΡΟΒ ΟΛΗ  
ΡΙΑ  ΠΕ ΤΡΙΔΟ Υ,  ΡΩΜΟ Σ Κ Ο ΤΣΩΝΗ Σ,  ΠΑΝΤΕ ΛΗ Σ Κ ΡΑ ΝΟ Σ,  ΡΙΚΚ Ο Σ  Γ ΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Υ  
 
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ,  ΣΤΙΣ 7 :30ΜΜ   
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ  

3 + 1 

 

Με αγάπη και πάθος για την φωτογραφία, για πρώτη φορά οι 4 αυτοί φίλοι συνεργάζονται για να παρουσιάσουν μέρος της δουλειάς 

τους σε ομαδική προβολή μέσω βίντεο. Ένας μοναδικός συνδυασμός φωτογραφιών εντός, εκτός, από κάτω, από πάνω και όχι μόνο! 

 

Τι εννοούμε; ….  

 

Δεν έχετε παρά να έρθετε στις 27 Ιανουαρίου 2015 στο οίκημα της Φ.Ε.Κ Λεμεσού η ώρα 7.30 μμ. για να σας πάρουν μαζί τους σε 

αυτό το φωτογραφικό ταξίδι στα διάφορα στοιχεία της φύσης. 

 

Οι φωτογράφοι:  Ρία Πετρίδου, Ρώμος Κοτσώνης, Παντελής Κράνος, Ρίκκος Γρηγορίου 

 

Μετά την προβολή, οι παρευρισκόμενοι, θα μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους ερωτήσεις, αν το επιθυμούν.  

Ένα μικρό δείγμα δουλειάς των 4 φίλων φωτογράφων 
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Λεμεσιανό Καρναβάλι 2014 

Έκθεση Φωτογραφίας  
Δευτέρα  9 Φεβρουαρίου 2015, στις 7:00μ.μ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, ΤΗΣ ΜΑΡΙΝ ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Η ΦΕΚ Λεμεσού και ο Δήμος Λεμεσού, 

σας προσκαλούν στην Έκθεση των 

επιλεγμένων φωτογραφιών, με θέμα 

«Λεμεσιανό Καρναβάλι 2014», που 

θα γίνει  στο ‘Πολιτιστικό Κέντρο 

‘Τρακασόλ’ της Μαρίνας Λεμεσού.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα  

τελέσει ο Έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, 

κ. Ανδρέα Χρίστου.  

Η μεγάλη αυτή έκθεση γίνεται  ύστερα 

από τη διοργάνωση του 7ου Παγκύ-

πριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, 

με θέμα «Λεμεσιανό Καρναβάλι 

2014», ο οποίος έγινε με τη συνεργα-

σία του Δήμου Λεμεσού. 

Την βραδιά της έκθεσης θα έχουμε τη 

χαρά να δούμε τις μαζορέτες Λεμεσού, 

σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς, κάτω 

από την καθοδήγηση της Κας Βούλας 

Ιωαννίδου.   

Επίσης, οι Κανταδόροι «Αρίονες», θα μας 

γεμίσουν με μελωδίες, τραγουδώντας μας 

νοσταλγικές καντάδες και άλλα όμορφα και 

κεφάτα Καρναβαλίστικα τραγούδια με μαέ-

στρο τον κ. Γιαννάκη Κωμοδρόμο. 

 

Να είστε όλοι εκεί για μια βραδιά  

Τέχνης, Χαράς και Διασκέδασης. 

Στιγμιότυπα από την περσινή έκθεση ‘Λεμεσιανό καρναβάλι’ 

Φωτογραφίες του Σωκράτη Μασούρα 

Pre-carnival moments,   

1ο Βραβείο, Λεμεσιανό Καρναβάλι 2013 

Γιώργος Γεωργίου Ερέσσιος AFIAP 

Majorettes,   

2ο Βραβείο, Λεμεσιανό Καρναβάλι 2013 

Σωκράτης Μασούρας 

Μεσ’ την τρελλή χαρά,   

3ο Βραβείο, Λεμεσιανό Καρναβάλι 2013 

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 
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7ΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
«ΛΕΜΕΣΙΑΝ Ο ΚΑΡΝ ΑΒ ΑΛΙ 2014»  
 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, σας υπενθυμίζει για τον 7ο Παγκύπριο Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με θέμα  

«ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2014», που προκήρυξε, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Λεμεσού.    

 

Όπως και πέρσι, έτσι και αυτή τη 

χρονιά: Δεν θα παραδώσετε τυπωμέ-

νες 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 τα απεικονίζουν  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.  

 

________________________________ 

Όρους και έντυπα συμμετοχής μπορείτε                   

να προμηθεύεστε από την ιστοσελίδα της ΦΕΚ        

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

Τελευταία ημερομηνία  

υποβολής συμμετοχών:  

        Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 

Street dancer,   

4ος Έπαινος, Λεμεσιανό Καρναβάλι 2013 

Αλίκη Παναγή AFIAP 

 

Όταν μιλούν οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

Όταν μιλούν οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

Όταν μιλούν οι ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ   

 

...Το πλεονέκτημα που έχουμε εμείς ο
ι φωτογράφοι, 

συγκριτικά με τους ζωγράφους και τους συγγραφείς, 

είναι ότι δεν χάνουμε ποτέ τη
ν επαφή με την σκληρή 

πλευρά της ζωής. Η φωτογραφία είναι ένα μάθημα πάνω 

στην ταπεινότητα και μας φυλάει από κάμποσες παγίδες. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, μας θρέφει.  

Robert Doisneau (1912—1994) 

AΝΑΝΕΩΣΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ —ΤΑΥ ΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ,  
 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως άρχισε η ανανέωση συνδρομής της ΦΕΚ Λεμεσού. Μπορείτε να προχωρήσετε στη σχετική ανα-

νέωση, έτσι ώστε να σας παραδοθεί και η καινούργια, ισχύουσα,  ταυτότητα μέλους. 

Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού 

Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 
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Τελευταία Υπενθύμιση 

Για υποβολή συμμετοχών 


