
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

“Κάθε φορά που φθάνω 

σε ένα σημείο όπου αρ-

χίζουν πλέον τα πράγμα-

τα να επαναλαμβάνο-

νται, είμαι ήδη έτοιμος, 

από πριν, να πάω κά-

που αλλού...” 

- Josef Koudelka 

Σε αυτό το τεύχος 

 Όλυμπος, το βουνό των 

Θεών 

 Παγκύπριος Διαγωνισμός 

Φωτογραφίας 2015 

 URBAN 2015, dotART 

 Φωτογραφία Δρόμου,  

    Εργαστήρι 

Vestiges 1991—2016 

Josef Koudelka ‘Vestiges 1991-2016’ 

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016, 7.30μμ 
 Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη, Χαρουπόμυλος Λανίτη, Λεμεσός 

Το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και το  

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνουν την Έκθεση Φωτογραφίας 

«Vestiges 1991—2016», του διεθνούς φήμης Γαλλο-Τσέχου φωτογράφου Γιόζεφ 

Κουντέλκα. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Κύπρου και της UNESCO. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς, εν ζωή, 

πολυβραβευμένους φωτογράφους. Στο διάστημα 1991—2016, ο Γιόζεφ Κουντέλκα, 

ολοκλήρωσε ένα μακρύ ταξίδι, διασχίζοντας είκοσι χώρες που βρέχονται από τη  

Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, με σταθμούς, σε πέρα από δια-

κόσιους  ελληνικούς και ρωμαϊκούς αρχαιολογικούς χώρους, δημιουργώντας μονα-

δικές εικόνες, οι οποίες παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή.  

 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως, στα εγκαίνια, θα παρευρίσκεται ο 

ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο, για την έκθεση. 

 

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού,  κ. Κώστας  

Καδής, στην παρουσία της Α.Ε. Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. René  

Troccaz, υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου 

Αναστασιάδη.  

Μάρτιος—Απρίλιος 2016  Τεύχος ΙΙ 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)  

Μέλος της FIAP 



ΟΛΥΜΠΟΣ, το βουνό των Θεών 

Παρουσίαση/ Προβολή από την Μαρία Τοφαρίδου 

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016, 7.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας  γνωστό παγκοσμίως κυρίως 

για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς στην κορυφή του Μύτικας (2.918 μ.) κα-

τοικούσαν οι Δώδεκα Θεοί, σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. 

Η φιλοξενούμενη μας και μέλος της ΦΕΚ, Μαρία Τοφαρίδου, μας παρουσιάζει ένα 
πολύ ενδιαφέρον ταξιδιωτικό με θέμα «ΟΛΥΜΠΟΣ, το βουνό των Θεών». Μια 
προσωπική ορειβατική, αλλά συνάμα αλλιώτικη εμπειρία ‘Προσκύνημα΄ στο σπίτι 
των θεών του Ολύμπου, με αναφορά, όχι μόνο στο βουνό των Ολύμπιων θεών, 
αλλά και στις φυσικές ομορφιές της περιοχής, με μια πολύ ιδιαίτερη βιοποικιλότη-
τα.  
 

Για την προστασία της μοναδικής αυτής κληρονομιάς, ο Όλυμπος, ανακηρύχθηκε 
ήδη από το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας. 

Ο Στέλιος 

Γεωργιάδης στη 
ΦΕΚ Λεμεσού 
 
Η ΦΕΚ Λεμεσού, είχε τη χαρά και 
την τιμή, να φιλοξενήσει, στο οίκη-
μα της, τον γνωστό Λεμεσιανό 
καρναβαλιστή και συγγραφέα του 
αξιόλογου βιβλίου ‘Καρναβάλι 
Λεμεσού, μια μαγική ιστορία’, 
Στέλιο Γεωργιάδη. 
 
Ο καλός φίλος του ομίλου μας, 
Στέλιος Γεωργιάδης, μετέφερε τις 
εμπειρίες και τις γνώσεις  
του, γύρω από το Λεμεσιανό Καρ-
ναβάλι και την ιστορία του, απά-
ντησε στις απορίες των παρευρι-
σκόμενων και υπέγραψε βιβλία 
του. Περάσαμε ένα όμορφο από-
γευμα μαζί του.  
 
Του ευχόμαστε, από καρδιάς, το 
μοναδικό αυτό βιβλίο του, να είναι 
καλοτάξιδο. 

Στέλιος Γεωργιάδης 
[Φωτό: Μάριου Ιωαννίδη] 

Όλυμπος                                                                                           [ Φωτό: Μαρία Τοφαρίδου] 

Όλυμπος                                                                                         [ Φωτό: Μαρία Τοφαρίδου] 



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ Διαγωνισμός  
Φωτογραφίας 2015—Έκθεση 

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, 7.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

 Μετά τα εγκαίνια της Έκθεσης από τον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2015, 
που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, στην Μεσαιωνική Αίθουσα ‘Καστελλιώτισσα’, 
στην Λευκωσία, αυτή, μεταφέρεται στο οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού 
 
Θα εκτεθούν οι βραβευμένες φωτογραφίες και θα ακολουθήσει προβολή των επιλεγ-
μένων φωτογραφιών, από τον ομώνυμο φωτογραφικό διαγωνισμό καλλιτεχνικής φω-
τογραφίας. 
  
Κοπιάστε για να θαυμάσετε τις βραβευμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες οι οποίες, 
σύμφωνα με την βαθμολογία που εξασφάλισαν, κατάφεραν να κερδίσουν τα βραβεία 
ή να συμπεριληφθούν στην έκθεση.  
  
Όπως και στη Λευκωσία, έτσι και εδώ, την βραδιά της έκθεσης, θα δοθεί δωρεάν σε 
όλους τους επισκέπτες, ο πολυτελής κατάλογος με όλα τα φωτογραφικά έργα που 
συμμετείχαν στην έκθεση.  

Παγκύπριος  
Διαγωνισμός  
Φωτογραφίας 
 
Η διοργάνωση του Παγκύπριου 
Διαγωνισμού Φωτογραφίας, διορ-
γανώνεται, από τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κύπρου και είναι μια 
σειρά από πολλές και συχνά χρο-
νοβόρες διαδικασίες, το επιστέγα-
σμα των οποίων είναι η παρουσία-
ση στα μέλη, αλλά και στους φί-
λους της καλλιτεχνικής φωτογρα-
φίας, μιας πολύ αξιόλογης 
έκθεσης.  
 
Το Τμήμα Λευκωσίας της Φωτο-
γραφικής Εταιρείας Κύπρου, διορ-
γανώνει με λεπτομέρεια, κάθε χρό-
νο τον σημαντικό αυτό διαγωνι-
σμό. Τα αποτελέσματα είναι εξαι-
ρετικά. 

1ο Βραβείο, [Κατηγορία Ανδρικό Πορτραίτο] 

Ahmed Dagbasi 
«A good hand» 

1ο Βραβείο, [Κατηγορία Μονόχρωμο Ελεύθερο] 

Ηρόδοτος Κακούρης 
«Ο Ποδηλάτης» 

1ο Βραβείο, [Κατηγορία Πειραματική] 

Μάριος Πετρίδης AFIAP 
«The Bride» 

1ο Βραβείο, [Κατηγορία Έγχρωμο Ελεύθερο] 

Κωνσταντίνος Παναγίδης EFIAP 
«Searching for peace» 

Μέλος της FIAP 



URBAN 2015 

To URBAN δέχεται κάθε 

χρόνο χιλιάδες συμμετοχές 

από εκατοντάδες φωτογρά-

φους από όλο τον κόσμο.  

Ο Διαγωνισμός URBAN 

χωρίζεται σε δύο ενότητες: η 

μια είναι αφιερωμένη στην 

"Θεματική Φωτογραφία" , 

με κύριο θέμα της την Φωτο-

γραφία Δρόμου, από την 

οποία έχει πάρει το όνομα 

του ο διαγωνισμός την πρώ-

τη χρονιά διεξαγωγής του. 

Καθημερινές εικόνες, ικανές 

να λένε ιστορίες υφασμένες 

στον αστικό ιστό. Το URBAN 

αποκαλύπτει την πόλη και 

τα μυστικά της.  

Το 2015 εκτός από το βασι-

κό θέμα, δηλαδή την Φωτο-

γραφία Δρόμου, υπήρχαν 

ακόμα 2 θέματα:   

Αρχιτεκτονική» και «Urban 

Animals».  

Triplet Roman [1ο Βραβείο Urban Animals] 

URBAN 2015, dotART, Ιταλία 

Παρουσίαση/ Προβολή από τον Γρηγόρη Παναγιώτου EFIAP 

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, 7.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

Προβολή βραβευμένων φωτογραφιών του Διεθνή διαγωνισμού φωτογραφίας “Urban 

2015” σε σχολιασμό του μέλους μας Γρηγόρη Παναγιώτου EFIAP, ο οποίος ήταν, για 

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ένας από τους κριτές του διαγωνισμού.  

Ο Διαγωνισμός «Διεθνή Βραβεία Φωτογραφίας URBAN» είναι ένας παγκόσμιος διαγω-

νισμός φωτογραφίας που συνεχίζεται και φέτος, για 7η φορά.  

Ο διαγωνισμός αναζητά το ταλέντο και την ποιότητα τόσο μεταξύ επαγγελματιών όσο 

και ερασιτεχνών φωτογράφων, προσφέροντας τους μια διεθνή σκηνή, από την οποία 

μπορούν να προβάλουν το έργο τους.  

Προωθείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο dotART, στην Τεργέστη Ιταλίας, από ανθρώ-

πους με πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.  

 

Vendram LoAc 
[1ο Βραβείο Αρχιτεκτονική] 

Sandip Bose  [1ο Βραβείο Φωτογραφίας Δρόμου] 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ δρόμου 

Διήμερο Θεματικό Εργαστήρι από την καθηγήτρια φωτογραφίας  
 
Ελένη Περικλέους Κέστα 
HND Photography & Arts, BA (Hons) Photography 

MProf Photography in Education, 

Candidate DProf Criticism & Philosophy of Photography 
 

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016, και 
Σάββατο, 23 Απριλίου 2016,  
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού                                 Τα δύο εργαστήρια ξεκινούν στις 5.00μμ 

Η φωτογραφία δρόμου, αν και αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φωτογραφικά θέματα, 

δεν έχει αγκαλιαστεί από τους φωτογράφους όσο θα έπρεπε.  

Έτσι, η ΦΕΚ Λεμεσού, διοργανώνει, για τα μέλη της και όχι μόνο, ένα θεματικό εργαστήρι, το 

οποίο θα εξελιχθεί σε δύο συναντήσεις. Στην πρώτη συνάντηση, θα γίνει εισαγωγή στον τρό-

πο και στα μυστικά προσέγγισης του θέματος και θα δοθεί στους συμμετέχοντες χρόνος μιας 

εβδομάδας, για να φωτογραφίσουν και να παρουσιάσουν, στην επόμενη συνάντηση, τη δική 

τους  προσέγγιση.  

Θα ακολουθήσει συζήτηση, ανάλυση των φωτογραφιών, επίλυση αποριών και διόρθωση  

λαθών, που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της προσέγγισης του φωτογράφου στη 

‘φωτογραφία δρόμου’. Ο αριθμός των φωτογραφιών που θα μπορεί ο κάθε συμμετέχοντας 

να υποβάλει στη δεύτερη συνάντηση, θα ανακοινωθεί στην πρώτη συνάντηση. 

Με την ολοκλήρωση του διήμερου εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστο-

ποιητικό παρακολούθησης.  

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν με τη ΦΕΚ Λεμεσού, για να δηλώσουν συμμε-

τοχή.  

[ Φωτό: Marius Vieth] 

[ Φωτό: André Kertesz] 

[ Φωτό: Alfred Eisenstaedt] 

[ Φωτό: Robert Doisneau] 

Δικαίωμα Συμμετοχής: €10 για μέλη της ΦΕΚ  

και μαθητές και  €20 ευρώ για μη μέλη της ΦΕΚ.  

[ Φωτό: Marius Vieth] 

Διοργανωτής: ΦΕΚ Λεμεσού 

 



Cyprus International Digital Photo Competition 

2016 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου με χαρά ανακοινώνει τον νέο Διεθνή Διαδικτυακό Διαγωνισμό Ψηφιακής  

Φωτογραφίας, ο οποίος  θα λήξει στις 29 Μαΐου 2016.  

Ο διαγωνισμός αυτός, αποτελεί τη συνέχεια πέντε προηγούμενων διεθνών διαδικτυακών φωτογραφικών διαγωνισμών, που 

με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε η ΦΕΚ, από το 2007 μέχρι σήμερα. Πάντα κάτω από την αιγίδα και την συνεργασία των με-

γαλύτερων διεθνών οργανισμών για την τέχνη της φωτογραφίας όπως: FIAP (Federation International de l’Art Pho-

tographique), PSA (Photographic Society of America), ISF (Image sans Frontière), GPU (Global Photographic Union), ICS 

(The Image Colleague Society). 

Τα τρία θέματα  του διαγωνισμού , για φέτος, είναι: Ελεύθερο έγχρωμο, ελεύθερο μονόχρωμο και Ταξιδιωτικό.  

Πανίδα και Αυτοφυής Χλωρίδα της Κύπρου 

Νέος Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 
 

Λήξη Διαγωνισμού: 10 Δεκεμβρίου 2016 
 

 

Ο Διαγωνισμός γίνεται με τη συνεργασία του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας  και Εκπαίδευσης 

(ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού.  

 

Σχετικά με το Θέμα:   

Η πανίδα και η χλωρίδα της Κύπρου συνθέτουν ένα πανέμορφο φυσικό μωσαϊκό του τόπου μας και αποτελούν πηγή έμπνευσης 

και δημιουργίας. Ο όρος πανίδα αναφέρεται στο σύνολο των ζωικών οργανισμών μιας συγκεκριμένης περιοχής συμπεριλαμβάνο-

ντας τα Σπονδυλωτά (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πτηνά και θηλαστικά) και τα Ασπόνδυλα ζώα (σκώληκες, έντομα, σαλιγκάρια 

κλπ.) Εξαιρούνται τα κτηνοτροφικά, οικόσιτα, κατοικίδια και ξενικά είδη πανίδας. Η Αυτοφυής χλωρίδα αναφέρεται σε όλα τα 

φυτά τα οποία φύονται (από μόνα τους) και αναπτύσσονται σε μια περιοχή (συνήθως φυσική) χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβα-

ση, δηλαδή εξαιρούνται τα καλλιεργήσιμα και καλλωπιστικά φυτά κήπων και πάρκων. Εξαιρούνται επίσης τα ξενικά είδη χλωρί-

δας (π.χ. ακακία). Στα πλαίσια αυτού του φωτογραφικού διαγωνισμού θέλουμε να δούμε αντιπροσωπευτικές φωτογραφί-

ες της πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Κύπρου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε ή επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό 

Αγκύρας 120 (πάνω από το παλαιό οίκημα της ΣΠΕ Μόρφου), κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381) ή επισκεφ-

θείτε την ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. www.kykpee.org. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε με την  κα Αθηνούλα Καρούζη: 

τηλ.99350119. 

Νέοι Διαγωνισμοί: 



Διάφορες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις 

 

ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015 – Η έκθεση μεταφέρεται στη Λευκωσία 
Στο Οίκημα της ΦΕΚ Λευκωσίας, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 
 
Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), με χαρά ανακοινώνει πως, μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η 
έκθεση 'ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015', στη Λεμεσό, τώρα, μεταφέρεται στην πρωτεύουσα, για να φιλοξενηθεί στο οίκημα 
της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας), στις 16 Μαρτίου 2016. 
 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ – Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 

Στην Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 
 
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Κύπρου, σε συ-
νεργασία με τη Φωτογραφική  Εταιρεία Κύπρου.  
Οι διαγωνιζόμενοι, μέσα από τις φωτογραφίες τους, μπορούσαν να παρουσιάσουν ιστορικές στιγμές που προβάλλουν την 
αξία του πολύτιμου αγαθού, του νερού στην Κύπρο. (π.χ. ανεμόμυλος, αλακάτια, λάκκος του βοσκού, σακκοράφι κλπ) 
 
Η ΦΕΚ Λεμεσού είναι πολύ περήφανη που μέλη της βραβεύτηκαν σε αυτό το διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η Ερατώ Καντούνα 
EFIAP/ b, πήρε το 1ο Βραβείο, ο Χρίστος Αχεριώτης το 2ο Βραβείο, η Τιμοθέα Ζαχαρίου το 3ο Βραβείο. Η Αλίκη Παναγή 
AFIAP, πήρε τον 1ο Έπαινο και ο Θανάσης Χατζηπαύλου τον 4ο Έπαινο.  
 
Συγχαίρουμε θερμά όλους τους βραβευθέντες. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ FIAP 
 

Όσα μέλη της ΦΕΚ επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος στα Διεθνή Σαλόνια  της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φωτογραφίας, της 
οποίας η ΦΕΚ είναι μέλος,  με  σκοπό τη συλλογή αναρτήσεων και βραβείων, για την απόκτηση τίτλου της FIAP, μπορούν να 
ενημερώνονται για αυτά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της  ομοσπονδίας: www.fiap.net.  
  

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

Ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους της ΦΕΚ Λεμεσού, πως μπορούν να  ζητούν και να παραλαμβάνουν, από το οίκημα 
μας, φωτογραφίες τους από  προηγούμενους Φωτογραφικούς Διαγωνισμούς που έληξαν.  
 

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ—ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

 
Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως συνεχίζεται η ανανέωση της συνδρομής της  ΦΕΚ Λεμεσού, για το έτος 2016. Τα μέλη μας, 
μπορούν να αποτείνονται σε εμάς, έτσι ώστε να την ανανεώνουν και να παραλάμβάνουν την κάρτα μέλους τους.  
 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 
 
Η ΦΕΚ Λεμεσού υπενθυμίζει τα μέλη της πως μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, αν επιθυμούν να προβάλουν, μέσω παρου-
σιάσεων ή/ και διαλέξεων, τη δουλειά τους  ή κάποια άλλη παρουσίαση, σχετικά με τη φωτογραφία. 
  
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να μας δίνουν τις εισηγήσεις τους, έτσι ώστε να αξιολογούνται και να προγραμματίζονται ε-
ντός του προγράμματος εκδηλώσεων μας.  
 
33ο Συνέδριο της FIAP  στην Κορέα - ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
 

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, φέτος τον Αύγουστο, θα πραγματοποιηθεί στην Κορέα, το 33ο Συνέδριο της FIAP. Παράλληλα 
με το Συνέδριο, διοργανώνεται, στην ίδια χώρα, Μπιενάλε Μονόχρωμης φωτογραφίας. Το θέμα είναι ελεύθερο και κάθε 
χώρα επιλέγει το δικό της. Η κάθε χώρα εκπροσωπείται με 10 φωτογραφίες από 10 φωτογράφους. Το θέμα που έχει 
επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ, για να εκπροσωπήσει την Κύπρο,  είναι η "Φωτογραφία Δρόμου" - 
"Street Photography". Ζητούμε λοιπόν, να μας στείλετε ηλεκτρονικά 3 φωτογραφίες σε ψηφιακό αρχείο jpg σε ανάλυση 300dpi, 
και η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels.  
 
Θα επιλεγούν 10 φωτογραφίες, μία από κάθε φωτογράφο, το δε κόστος της εκτύπωσης και της αποστολής τους στην Κορέα, 
θα αναλάβει η ΦΕΚ. 
 
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των φωτογραφιών είναι η 31η Μαρτίου 2016.  



Contact Us 

Give us a call for more 
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Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

(555) 555-0123 

email@sample.com 

Visit us on the web at 

www.northwind.com 

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη 
1) ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ  
 
Το Τμήμα Λευκωσίας της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, σε συνεργασία  
με τα καταστήματα Public,  ανακοινώνουν την έναρξη διαδικτυακού διαγωνι-
σμού φωτογραφίας με θέμα: «Χαρούμενη Πόλη». Ο διαγωνισμός τελειώνει 
την Τρίτη 29 Μαρτίου και θα γίνει σε δύο σκέλη.  
 
Α) Η φωτογραφία που θα πάρει τα περισσότερα Like (ψηφοφορία του κοινού),  
θα κερδίσει μια Φωτογραφική μηχανή Fujifilm Instax Mini 8, προσφορά των  
καταστημάτων Public. 

 
 B) Η φωτογραφία που θα πάρει την ψηλότερη βαθμολογία από ανεξάρτητη 
κριτική επιτροπή, θα κερδίσει το μεγάλο βραβείο, που είναι μια φωτογραφική  
Canon EOS 1200, προσφορά των καταστημάτων Public. 
 
Όροι και κανονισμοί του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Public:  
http://smarturl.it/Publicphotocontest  
[Λήξη:  Τρίτη 29 Μαρτίου 2016] 
 
2) ΚΥΠΡΟΣ & ΚΡΑΣΙ και ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015 — Ο Διαγωνισμός 
διοργανώνεται από το Δήμο Λεμεσού, με τη συνεργασία της  Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού). Περισσότερες λεπτομέρειες: από το  
οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, τηλ. 25384381 και την Κα Αθηνούλα Καρούζη,  
τηλ. 99350119.             
[Λήξη:  Σάββατο 23 Ιουλίου 2016] 
  
3) Μ’ ΈΝΑ ΦΛΥΝΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ & Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ — Ο Διαγωνι-
σμός  διοργανώνεται από το Κανάλι 6, με τη συνεργασία της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού). Περισσότερες λεπτομέρειες: από το  
οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, τηλ. 25384381 και την Κα Αθηνούλα Καρούζη,  
τηλ. 99350119.             
[Λήξη:  Τετάρτη  31 Αυγούστου 2016] 
  
4) Η ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ ΚΑΙ Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, 365 ΜΕΡΕΣ—360 ΜΟΙΡΕΣ - 
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων Πλατανιστάσας και τον Περιβαλλοντικό Όμιλο Πιτσιλιάς, σε συ-
νεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ). Περισσότερες λεπτομέρειες:  
email: plataνistasa.competition@gmail.com και κ. Αντρέα Κουλλουφίδη (τηλ. 99218713).      
[Λήξη: Δευτέρα  19  Σεπτεμβρίου 2016]                                   
 
5) ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ — Ο Διαγωνισμός γίνεται με τη συνεργασία του Κυπριακού  
Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 
(ΦΕΚ), Τμήμα Λεμεσού.  
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε ή επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού, στην  
οδό Αγκύρας 120 (πάνω από το παλαιό οίκημα της ΣΠΕ Μόρφου), κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381),  
την ιστοσελίδα του ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε. www.kykpee.org και την  κα Αθηνούλα Καρούζη: τηλ.99350119. 
[Λήξη:  Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016] 

 

 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

(Τμήμα Λεμεσού) 

_______________ 

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   

 

 

Επαρχιακή Επιτροπή ΦΕΚ Λεμεσού: 

 

Μάριος Ιωαννίδης  

Πρόεδρος 

Μιχάλης Ευσταθίου  

Αντιπρόεδρος  

Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP   

Γραμματέας  

Αθηνούλα Καρούζη EFIAP 

Ταμίας  

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 

Υπεύθυνη Εκθέσεων  

Sebough Voskeritchian LMPA  

Μέλος   

Καλό Πάσχα! 

http://smarturl.it/Publicphotocontest

