
Μάιος — Ιούνιος 2016 

Τεύχος  ΙΙΙ 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου  
(Τμήμα Λεμεσού) 

Ενημερωτικό Δελτίο 
Αγαπητά μας μέλη, 

 

Ευχόμαστε ολόψυχα, σε εσάς και τις οικογένειες σας, ‘Χριστός Ανέστη’ 

και ‘Χρόνια Πολλά’. 

 

Μπήκαμε αισίως στον Μάιο, ένα μήνα όμορφο, γεμάτο λουλούδια, 

χρώματα και μυρωδιές. Έτσι και εμείς, μέσα σε αυτή τη διάθεση, ετοι-

μάσαμε, το νέο τεύχος του πλούσιου ενημερωτικού μας,  με αρκετά εν-

διαφέρουσες εκδηλώσεις, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. 

  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως, μέσα στα πλαί-

σια της συνεχούς εκπαιδευτικής φωτογραφικής επιμόρφωσης των με-

λών μας, το Παράρτημα μας, διοργανώνει σειρά Σεμιναρίων των βασι-

κών δεξιοτήτων του Adobe Lightroom (Αρχειοθέτηση, Αξιολόγη-

ση, Επεξεργασία), με εισηγητές, τα μέλη μας, Γρηγόρη Γρηγοριά-

δη, καθηγητή πληροφορικής και  Κωνσταντίνο Α. Παναγίδη, 

Graphic Designer/ Animator. Η σειρά αυτή, είναι διάρκειας 6 ωρών και 

θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντήσεις των 90 λεπτών.  

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είναι η έκθεση φωτογραφίας της 

Τ/Κ φωτογράφου και μέλους της ΦΕΚ (Λευκωσία), Buket Özatay 

EFIAP, MUSPA, RISF3, AISF, με τίτλο «The sky walks with 

me», και αφορά την καθημερινότητα καθώς και τις συνθήκες διαβίω-

σης σε γυναικείες φυλακές. Η καλλιτέχνης, θα μας παρουσιάσει επίσης, 

μέσα από προβολή, μέρος της αξιόλογης δουλειάς της.    

 

Η πολύ πετυχημένη έκθεση του 2ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνι-

σμού Φωτογραφίας, που διοργάνωσε η ΦΕΚ (Λευκωσία), μεταφέρεται 

τώρα στη Λεμεσό, στο οίκημα μας. Λεπτομέρειες καθώς και για όλες τις 

υπόλοιπες εκδηλώσεις του διμήνου, ενημερωθείτε από το δελτίο μας.  

ΔΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ: 

Φωτογραφικά Σεμινάρια  
Lightroom ................................2 

Δρομάκια και Αυλές της   

Λάνιας... ...................................3 

Photo Based Art .......................4 

Ψηφιοποίηση και Προβολή  

Αρχειακών Συλλογών της  

Κύπρου………..……………...........5 

 

Έκθεση Φωτογραφίας  

2ος Παγκύπριος Μαθητικός  

Διαγωνισμός, Φωτογραφίας.. 6 

 

Έκθεση Φωτογραφίας 

The sky walks with me………...7 

Λεμεσός, η θάλασσα και η  

Παπαρούνα.…………….………...8 

Κούβα—Αφιέρωμα 

Προβολή,…………………….…....9 

Μέλος της FIAP 



Adobe Lightroom, Αξιολόγηση, Επεξεργασία, Αρχειοθέτηση 

Όπως ήδη ενημερώθηκαν τα μέλη μας, μέσα στα πλαίσια της συνεχούς 
εκπαιδευτικής φωτογραφικής επιμόρφωσης, η Φωτογραφική Εταιρεία 
Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει  σειρά Σεμιναρίων των βασικών 
δεξιοτήτων του Adobe Lightroom (Αρχειοθέτηση, Αξιολόγηση, 
Επεξεργασία).  
 
Εισηγητές, είναι τα μέλη μας Γρηγόρης Γρηγοριάδης, καθηγητής 
πληροφορικής και ο Κωνσταντίνος Α. Παναγίδης, Graphic Designer/ 
Animator. 
 
Η σειρά αυτή, είναι διάρκειας 6 ωρών και θα ολοκληρωθεί σε 4 συναντή-
σεις των 90 λεπτών. 
 
Η ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων είναι η Δευτέρα 9 Μαΐου 
2016. Το δεύτερο σεμινάριο θα γίνει την Πέμπτη 12 Μαΐου, το τρίτο 
τη Δευτέρα  16 Μαΐου και το τέταρτο, την Πέμπτη 19 Μαΐου. 

Οι συμμετέχοντες, καλό θα είναι, 
να έχουν φορητό ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή, με φορτισμένη μπαταρία, 
έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν 
τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου.  
 
Κόστος Σεμιναρίου:  
 

€ 20, 
για μέλη της ΦΕΚ, με τακτοποιη-
μένη τη συνδρομή τους, μαθητές , 
στρατιώτες και φοιτητές. 
 

€ 50,  
για μη μέλη της ΦΕΚ 
 
Ώρα έναρξης συναντήσεων: 
6.30μμ 
 
 
 
 
 
 

 

Πληροφορίες/  

Δηλώσεις συμμετοχής:  

 

 Στο οίκημα της ΦΕK Λεμεσού:    

κάθε Τετάρτη και Σάββατο   

απόγευμα (4.00μμ – 8.00μμ)   

 Τηλεφωνικώς: 25384381  

 Με ηλεκτρονικό μήνυμα: 

cps.limassol@primehome.

com  

  

Αναλόγως της ανταπόκρισης,  
θα δημιουργηθεί και δεύτερη 
σειρά Σεμιναρίων, η οποία θα 
ανακοινωθεί  αργότερα.  
 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Φωτογραφικά Σεμινάρια Lightroom 
Από 9 Μαΐου 2016—19 Μαΐου 2016, 6.30μμ   

Στο οίκημα μας 

mailto:cps.limassol@primehome.com
mailto:cps.limassol@primehome.com


ΔΡΟΜΑΚΙΑ  

ΚΑΙ ΑΥΛΕΣ  

ΤΗΣ ΛΑΝΙΑΣ 

___________ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΚΟ-

ΜΑ: 

Σάββατο 14/05/2016 12.00 – 
14.00  

*Μουσική  

Βιολί- Αντρέας Μοδίτης / Λαού-
το - Χριστάκης Μάρκου   

Τραγουδιστής – Νεόφυτος  
Αρμεύτης 

*Παραδοσιακοί χοροί  

από τον Χορευτικό Όμιλο Λεμε-
σού Διόνυσος 

 

Κυριακή 15/05/2016 16.15 – 
19.30  

Χορευτικός Όμιλος  Διπλογέ-
φυρο Τριμίκλινης 
       
Ποιήματα από μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Τριμίκληνης 
       
Μουσική ’Τα Σγαρτίλια’ 
Βιολί – Μιχάλης Βρυώνης 
Λαούτο – Πρόδρομος Στυλιανού 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 
οι Γυναίκες της Λάνιας, φιλοξε-
νούν τους επισκέπτες του χωριού 
τους, στα γραφικά δρομάκια και 
στις ανοιχτές αυλές του χωριού. 

Τις δυο αυτές μέρες, όσοι επι-
σκεφθούν το πανέμορφο χωριό, 
θα έχουν την ευκαιρία να θαυμά-
σουν, μέσα από τα γραφικά δρο-
μάκια, υπέροχα στολισμένες αυ-
λές, ξωπόρτια και σοκάκια, με 
λουλούδια, χρώματα κι’ αρώματα. 

 Μέσα στα πλαίσια της όμορφης 
αυτής διοργάνωσης, η Φωτογρα-
φική Εταιρεία Κύπρου 
(Τμήμα Λεμεσού), παρουσιάζει 
έκθεση μελών της με θέμα τη 

‘Λάνια’.    

Η έκθεση, θα παρουσιαστεί στο 
Μουσείο του χωριού και θα είναι 
ανοικτή στο κοινό, με ώρες λει-
τουργίας: 11.00πμ—6.00μμ. 
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Δρομάκια και Αυλές της Λάνιας 
Έκθεση Φωτογραφίας 
Σάββατο 14 Μαΐου 2016 και Κυριακή 15 Μαΐου 2016, από 11.00πμ—6.00μμ   

Στο Χωριό Λάνια 

Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP 

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 

Αλίκη Παναγή AFIAP 

Μάριος Ιωαννίδης 

Βάνια Πότσου 

“Σύμφωνα με την παράδοση, η Λάνια, πήρε το όνομα της 
από την Λάνα, κόρη του Διόνυσου, θεού του κρασιού” 

Σωκράτης Μασούρας 



«Στόχος είναι η δημιουργία  εικόνων που θα μεταφέρουν έννοιες και νοήμα-
τα, τα οποία θα εμπνεύσουν τον θεατή, μέσα από την ψυχή του καλλιτέχνη» 
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Αυτή την φορά έχουμε κάτι πολύ 
διαφορετικό και πρωτοποριακό: 

 Photo Base Art. Ένας όρος 

που, το μέλος μας Γρηγόρης Πα-
ναγιώτου EFIAP, 
PSA 3*, RISF2, 
χρησιμοποιεί για να 
περιγράψει μια νέα 
μορφή τέχνης/ τεχνι-
κής όπως την ονομά-
ζει, που συνδυάζει 
την τέχνη της φωτο-
γραφίας με την φα-
ντασία για την δη-
μιουργία πραγματι-
κών έργων τέχνης. 

Τα έργα που θα πα-
ρουσιάσει ο Γρηγό-
ρης, είναι προϊόν 
επεξεργασίας στον 
υπολογιστή, αλλά, 

σαν βασικό τους συστατικό, είναι 
οι φωτογραφίες, που με τεχνική, 
φαντασία, αλλά και έμπνευση, 
έχουν συνδυαστεί ώστε να δώσουν 
μια νέα εικόνα/ έργο, για να πουν 
μια ιστορία και να μεταφέρουν 
στον θεατή μηνύματα και συναι-
σθήματα. 

Θα παρουσιαστούν έργα ξένων, 
αλλά και Κυπρίων καλλιτεχνών.  Ο 
ίδιος ο Γρηγόρης, ασχολείται και 
αγαπά αυτό το είδος τέχνης και θα 
δούμε μερικά και από τα δικά του 
έργα.  Στην παρουσίαση, θα ακού-
σουμε τα σχόλια του Γρηγόρη και 
θα υπάρχει διαλογική συζήτηση για 
τα έργα που θα προβληθούν. 

Σας περιμένουμε για ένα ταξίδι 
μαγικό σε κάτι που δεν βλέπουμε 
συχνά. 
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PHOTO BASED ART 
Τρίτη, 17 Μαΐου 2016, 7.30μμ,  

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

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος μας 

Φωτό: Γρηγόρη Παναγιώτου 

Φ
ω

τό
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Φωτό: Mikhail Bondar 

Φ
ω

τό
: 

R
a

u
l 

V
il

la
b

a
 



Tο Ερευνητικό Ερ-
γαστήριο Ψηφια-
κής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς του 
Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής του 
ΤΕΠΑΚ 

www.digitalheritagelab.eu), σε συνεργασία με το Παράρτημα Λεμεσού 
της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, σας προσκαλούν στην ενημερωτι-
κή εκδήλωση με θέμα: «Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών 
Συλλογών της Κύπρου» 

 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, για 
θέματα ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
Οι υπηρεσίες  που προσφέρονται από το Ερευνητικό Εργαστήριο 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  έχουν σκοπό  την  αρχειοθέ-
τηση, διάσωση και προβολή αρχειακών συλλογών στην Ευρωπαϊκή Ψη-
φιακή Βιβλιοθήκη της Europeana  (www.europeana.eu).  
 
Ψηφιοποιημένες συλλογές φωτογραφιών, εφημερίδων, βιβλίων και γενι-
κά οπτικοακουστικού υλικού, καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από ο-
ποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, για την Κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, 
μέσω της Ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτής πλατφόρμας.  
 
 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ/ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

ΥΛΙΚΟΥ 
 
Η ενημέρωση και εκπαί-

δευση των εμπλεκόμε-

νων σε θέματα αρχειο-

θέτησης και ταξινόμη-

σης υλικού, εμπλουτι-

σμού των  μεταδεδομέ-

νων,  τεκμηρίωσης των 

αντικειμένων και γενι-

κότερα η καθοδήγηση 

σε όλα τα στάδια πριν 

από τη δημοσίευση του 

υλικού, προσφέρεται 

δωρεάν. 

Η παραλία της Λεμεσού περί το 1900,  
Παττίχειον Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών  
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Ψηφιοποίηση και Προβολή Αρχειακών  

Συλλογών της Κύπρου 
Τρίτη, 24 Μαΐου 2016, 7.30μμ,   

Παρουσίαση: Μαρίνα Γεραλή Χριστοδούλου και Νικόλ Κοραή 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος μας 

http://www.digitalheritagelab.eu/
http://www.europeana.eu


 

ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ : 

1ο Βραβείο:   
Μικαέλλα Λοΐζου  
«Roll»                      
2ο Βραβείο:   
Ναυσικά Χ'' Χρίστου                     
«The calm»   
3ο Βραβείο:   
Ηλιάνα Καλλικά                            
«Ένα μαύρο φόντο»       
 
1ος Έπαινος:   
Θεώνη Κωνσταντίνου                
«Heading home» 
2ος Έπαινος:   
Αικατερίνη Κέστα                       
«Draw with light» 
3ος Έπαινος:   
Μάριος Βούργιας                       
«Bottles» 
3ος Έπαινος:   
Αχιλλέας Γιαννακού                    
«Hidden stories» 
 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ: 
 
 1ο Βραβείο:  
 Ηλιάνα Καλλικά                           
«Μια βόλτα στο φεγγάρι»  
 2ο Βραβείο:   
Ναυσικά Χ’’Χρίστου                      
«Witch» 
3ο Βραβείο:   
Αχιλλέας Γιαννακού                      
«By the sea» 
 
1ος Έπαινος:   
Κατερίνα Χριστοδούλου             
«Η καρδιά της γνώσης» 
2ος Έπαινος:   
Ozum Ozerdag                          
«Chair maker» 
3ος Έπαινος:   
Deniz Akansoy                           
«Reflection» 

 
                                                                       

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ενημερώσουν τη γραμματέα της ΦΕΚ  
Λευκωσίας, Ανθούλα Αλεξάνδρου (τηλ. 99332813, email: anthiponti@gmail.com), 
αναφέροντας το όνομα τους και τον αριθμό των φωτογραφιών που θα ήθελαν να 
αποκτήσουν.  
 
Να αναφέρουμε επίσης ότι, όσοι θα ήθελαν να αποκτήσουν τις φωτογραφίες τους 
που έλαβαν μέρος στην έκθεση και του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού 2015 μπο-
ρούν να το κάνουν ενημερώνοντας και πάλι τη Γραμματέα της ΦΕΚ Λευκωσίας. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι, πολύ σύντομα, η ΦΕΚ Λευκωσίας, θα έχει έτοιμα τα 2 
CDs από τους δύο Μαθητικούς Διαγωνισμούς (1ου -2015 και 2ου -2016) που θα 
περιλαμβάνουν όλες τις βραβευμένες και επιλεγμένες φωτογραφίες, που έλαβαν 
μέρος στις 2 εκθέσεις  καθώς και φωτογραφίες από τα εγκαίνια και τη βράβευση 
των μαθητών στους δύο Διαγωνισμούς. Η τιμή είναι 10 ευρώ. 

Στις 20 του 
περασμένου 
Απριλίου, 
έγιναν με 
μεγάλη επι-
τυχία τα εγκαίνια της έκθεσης του 
2ου Παγκύπριου Μαθητικού Δια-
γωνισμού, που διοργάνωσε, για 
δεύτερη χρονιά η ΦΕΚ (Λευκωσία) 

Τώρα, η έκθεση, μεταφέρεται  στον 
εκθεσιακό χώρο της Φωτογραφικής 

Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμε-
σού). Μέρες και ώρες επίσκεψης 
κοινού: Κάθε Τετάρτη και Σάββατο 
από τις 4.00μμ – 8.00μμ. 

Λόγω του ότι αρκετοί γονείς 
των  παιδιών που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό εξέφρασαν την επιθυ-
μία να αγοράσουν τις φωτογραφίες 
τους, το Παράρτημα της Φωτογρα-
φικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα 
Λευκωσίας), ενημερώνει πως, μετά 
τη λήξη της έκθεσης στη Λεμεσό, οι 
συμμετέχοντες, θα μπορούν να α-
γοράσουν, αν επιθυμούν, τις φωτο-
γραφίες τους, έναντι του ποσού των 
5 ευρώ τη μια. 
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Έκθεση Φωτογραφίας 
Από τον 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό Φωτογραφίας 
Κάθε Τετάρτη & Σάββατο, από τις 4.00μμ— 8.00μμ,  

Στον εκθεσιακό χώρο του οικήματος μας 

1ο Βραβείο (Ελεύθερο Μονόχρωμο) 
Ηλιάνα Καλλικά  
«Μια βόλτα στο φεγγάρι» 

1ο Βραβείο (Ελεύθερο έγχρωμο) 
Μικαέλλα Λοΐζου   
“Roll» 

3ο Βραβείο (Ελεύθερο Μονόχρωμο 
Αχιλλέας  Γιαννακού   

“By the sea» 

2ο Βραβείο (Ελεύθερο Μονόχρωμο) 
Ναυσικά Χ’ Χρίστου 
«Witch» 

2ο Βραβείο (Ελεύθερο Έγχρωμο) 
Ναυσικά Χ’ Χρίστου 

«The calm» 

3ο Βραβείο (Ελεύθερο Έγχρωμο) 
Ηλιάνα Καλλικά 

«Ένα μαύρο φόντο» 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

mailto:anthiponti@gmail.com


Έκθεση φωτογραφίας της Τ/Κ φωτογράφου και μέλους της Φωτογρα-

φικής Εταιρείας Κύπρου (Λευκωσία) Bu-

ket Özatay EFIAP, MUSPA, RISF3, 

AISF, με θέμα την καθημερινότητα καθώς 

και τις συνθήκες διαβίωσης σε γυναικείες 

φυλακές.  

 

Η φωτογραφική έκθεση που έχει τον γενι-

κό τίτλο «The sky walks with me», 

αφορά την τελευταία φωτογραφική δου-

λειά της Buket, η οποία παρουσιάζει το 

φωτογραφικό της έργο σε ασπρόμαυρο, 

ακριβώς για να αποτυπώσει πιο έντονα τα 

συναισθήματα, αλλά και το κλίμα που επικρατεί στις φυλακές. Για να 

ολοκληρωθεί το φωτογραφικό έργο, με αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο θέ-

μα, χρειάστηκαν 10 μήνες δουλειάς με αμέτρητες επισκέψεις στη γυ-

ναικεία πτέρυγα των φυλακών.   

Η πολυβραβευμένη φωτογράφος, 
Buket Özatay, επικεντρώνει τη 
φωτογραφική της δουλειά  πάνω 
στην αντίληψη πως, όταν η καρ-
διά, η ψυχή και τα μάτια ενώνο-
νται, τότε είναι η ευκαιρία, για να 
δημιουργήσει τη φωτογραφία. 
Σύμφωνα με την Özatay, η συσ-
σώρευση χρόνων εμπειρίας μέσα 
στην καρδιά και την ψυχή του 
φωτογράφου και η διαμόρφωση 

μιας ματιάς του κόσμου, επηρεά-
ζουν την στιγμή ακριβώς που θα 
τραβηχτεί μια φωτογραφία.  
 
Είχε πάθος με τα ταξίδια, πριν 
ακόμα παθιαστεί με τη φωτογρα-
φία. Επισκέφθηκε πάνω από 40 
χώρες, από όπου έχει συλλέξει 
ένα σημαντικό αριθμό  
εμπειρικών εικόνων  και διαφορε-
τικών πολιτισμών. 

 Παρότι το έργο της Buket Özatay 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 

πορτραίτο, τα ταξίδια και τη φω-

τογραφία δρόμου, συνεχίζει να 

παράγει φωτογραφίες σε διάφο-

ρους τομείς όπως εγκαταστάσεις 

γκράφιτι, εικόνες που παράγο-

νται με τη μέθοδο της αφαιρετι-

κής, κοντινά πλάνα και δημοσιο-

γραφικών φωτογραφιών.  

Η κλασική δουλειά της που αφο-

ρά το φωτορεπορτάζ, παραμένει 

πιστή στις βασικές αρχές της φω-

τογραφίας. Εντούτοις, υπογραμ-

μίζει τη σημασία του περιεχομέ-

νου και της σύνθεσης. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ 
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The Sky walks with me 
Έκθεση Φωτογραφίας & Προβολή 
Από το μέλος της ΦΕΚ  (Λευκωσία)  Buket Özatay  

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016, 7.30μμ,  

Στον Εκθεσιακό χώρο του οικήματος μας. 

Buket Özatay  

EFIAP, MUSPA, RISF3, AISF 

www.buketozatay.com  



Το μέλος μας, Κωνστα-
ντίνος Ιωάννου AFIAP, 
θα μας παρουσιάσει ένα 
δείγμα της καθημερινής 
ζωής στους δρόμους της 
εξωτικής Κούβας, ένα 
νησί της Καραϊβικής με 
έντονα χρώματα, πλού-
σια ιστορία και πολιτι-
σμό.  
 
Οι φωτογραφίες αποτε-

λούν υλικό από ταξίδι που πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2015, 
μέσα στα πλαίσια της 4ης 
Διεθνούς Φωτογραφικής 
Συνάντησης της FIAP που 
έγινε στην Αβάνα. 
 
Από τις 24 Ιουλίου μέχρι 
τις 2 Αυγούστου, πραγμα-
τοποιήθηκε το τρίτο  Pho-
to Meeting της FIAP στην 
Κούβα. Σε αυτό έλαβαν 
μέρος φωτογράφοι από 
όλο τον κόσμο, μεταξύ 
των οποίων και 34 μέλη 
και φίλοι της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου.  

ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ  

ΙΩΑΝΝΟΥ AFIAP 

Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου κατά-
γεται από την Κερύνεια, ζει και 
εργάζεται στη Λεμεσό, στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Ξεκίνησε την 
ενασχόλησή του με τη φωτογρα-
φία το 2002 με την εγγραφή του 
ως μέλος της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λε-
μεσού). 
  

Λαμβάνει μέρος σε διαγωνι-
σμούς φωτογραφίας, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
Έχει διακριθεί με αρκετά βρα-
βεία, επαίνους και αναρτήσεις 
στην Κύπρο, Χρυσό και Αργυρό 
μετάλλιο σε Πανελλήνιους Δια-
γωνισμούς Φωτογραφίας, αρκε-
τές αναρτήσεις σε διάφορες 
χώρες και δημοσιεύσεις σε κα-
ταλόγους διεθνών διαγωνισμών. 
  

Πραγματοποίησε την πρώτη του 
ατομική έκθεση φωτογραφίας 
με θέμα το καράβι "Κερύνεια-
Ελευθερία, η πορεία πριν το 
μεγάλο ταξίδι", το 2006. Τρεις 
φωτογραφίες του, με το πιο 
πάνω θέμα, έχουν συμπεριληφ-
θεί στο βιβλίο "The Ancient 
Greek Treasure (History Hunt-
ers)". 
  

Το 2008, του απονέμεται ο 
τίτλος του καλλιτέχνη φωτογρά-
φου AFIAP της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικής 
Φωτογραφίας FIAP. 
  

Τον Δεκέμβριο του 2015, πραγ-
ματοποίησε τη δεύτερη ατομική 
του έκθεση φωτογραφίας με 
θέμα "ΚΟΥΒΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - αφιέ-
ρωμα στους δρόμους της Κού-
βας", όπου αποτυπώνει σκηνές 
από την καθημερινότητα της 
Κούβας του σήμερα, μέσα από 
μια δική του οπτική γωνία. 
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Κούβα—Αφιέρωμα 
Προβολή 
Από το μέλος μας Κωνσταντίνο Ιωάννου  AFIAP,  

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, 7.30μμ,  

Στο χώρο εκδηλώσεων του οικήματος μας. 



“… η τέχνη έγκειται στο να επιλέγεις κάτι το οποίο αξίζει αρκετά για να 
μπεις στον κόπο…”   Berenice Abbott (1898—1991) 

Σας υπενθυμίζουμε, τον Διεθνή Διαγωνισμό 
Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, που διοργανώ-
νει η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, με 
patronage  FIAP, GPU, PSA, ISF και ICS.  
 
Ο διαγωνισμός, βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει 
στις 29 Μαΐου.  
 

Αποτελεί τη συνέχεια πέντε προηγούμενων διεθνών διαδικτυακών φω-

τογραφικών διαγωνισμών, που με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε η ΦΕΚ, 

από το 2007 μέχρι σήμερα.  

 

Πάντα κάτω από την αιγίδα και την συνεργασία των μεγαλύτερων διε-

θνών οργανισμών για την τέχνη 

της φωτογραφίας όπως: FIAP 

(Federation International de 

l’Art Photographique), PSA 

(Photographic Society of Amer-

ica), ISF (Image sans Fron-

tière), GPU (Global Photo-

graphic Union), ICS (The Im-

age Colleague Society). 

 

Τα τρία θέματα  του διαγωνισμού , για φέτος, είναι:  

Ελεύθερο έγχρωμο, ελεύθερο μονόχρωμο και Ταξιδιωτικό. 

Cyprus International Digital Photo  
Competition 2016 

Η κυρία Κρίστιαν Αργυρίδου 
Χρίστου, μας προσκαλεί στην 
παρουσίαση του βιβλίου της  
«ΛΕΜΕΣΟΣ - η θάλασσα 
και η παπαρούνα», που θα 
γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο 
‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ΄, της Μαρίνας 
Λεμεσού, την Τρίτη, 28 Ιουνίου 
2016 και ώρα 8μμ. 
 
Το πρόγραμμα, θα περιλαμβά-
νει χαιρετισμό από την κα Αθη-
νά Αριστοτέλους- Κληρίδου, 
Αρχιτέκτονα, Διευθύντρια του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οι-

κήσεως, Παρουσίαση του βιβλί-
ου από τον αρχιτέκτονα κ. Τάσο 
Ανδρέου και αντιφώνηση από 
την συγγραφέα. 
Μέλη της Φωτογραφικής Εται-

ρείας Κύπρου (Λεμεσός), πρό-

σφεραν, μετά από παράκληση 

της ίδιας της συγγραφέως, φω-

τογραφίες τους, σχετικές με το 

ύφος και το θέμα του βιβλίου, 

για να διανθίσουν, μαζί με 

άλλες της συγγραφέως,  τις σε-

λίδες του.  
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Λεμεσός, η θάλασσα και η παπαρούνα  
Παρουσίαση βιβλίου 
Της Κρίστιαν Αργυρίδου Χρίστου,  

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016, 8.00μμ,  

Στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, της Μαρίνας Λεμεσού 

CIDPC 2016 

Ένας διαγωνισμός εφάμιλλος των 
διεθνών σαλονιών που τιμά ιδιαίτερα 
την μικρή μας πατρίδα στο εξωτερι-
κό, τόσο για την παρουσία της Κύ-
πρου στο διεθνή φωτογραφικό στί-
βο, όσο και για την υψηλή ποιότητα 
που τον διακρίνει.  
Στον προηγούμενο Διεθνή μας Δια-
γωνισμό, που διοργανώσαμε πέρσι, η 
συμμετοχή των Κυπρίων καλλιτε-
χνών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 
Παράλληλα, η επιτυχία αρκετών 
φωτογράφων μας ήταν μεγάλη. 
Προσδοκούμε πως και φέτος θα 
έχουμε την ίδια και γιατί όχι μεγαλύ-
τερη συμμετοχή, με ακόμα μεγαλύ-
τερες και σημαντικές επιτυχίες.  
Να τονίσουμε πως, τα βραβεία και οι 
αναρτήσεις, μετρούν για την από-
κτηση των τίτλων της FIAP και των 
άλλων Οργανισμών, που υποστηρί-
ζουν τον διαγωνισμό μας και παράλ-
ληλα προσφέρουν και τα δικά τους 
βραβεία.  
Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σας 
συμμετοχή.  
 
Όλες οι πληροφορίες, οι κανονισμοί 
και το δελτίο συμμετοχής, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
www.cps-cidpc.com 
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Για μια ακόμα χρονιά, η ΦΕΚ (Λεμεσός), διοργάνωσε, με επιτυχία τη σειρά 
φωτογραφικών σεμιναρίων, για το 2015– 2016. Μετά το πέρας των μα-
θημάτων, διοργανώνουμε την τελετή λήξης, για όλους τους συμμετέχοντες.  
  
Στην ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστούν έργα των μαθητών που παρακο-
λούθησαν τα σεμινάρια, μέσα από πολυθεματική έκθεση φωτογραφίας.  
 
Στους  συμμετέχοντες,  θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης και 
στους βραβευθέντες, από τον εσωτερικό φωτογραφικό διαγωνισμό, σχετι-
κά διπλώματα.  

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ: 

_______________ 

Οδό 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  

Σοφοκλής Αιπαυλίτης  

Μέλος   

Sebough Voskeritchian LMPA  

Μέλος   
  

Τελετή Λήξης Φωτογραφικών  
Σεμιναρίων 2015—2016 &  
Έκθεση Φωτογραφίας 
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, 7.30μμ 

Στο χώρο εκδηλώσεων του οικήματος μας. 

 

 

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ φωτογραφι-
κών σεμιναρίων, από την κα-
θηγήτρια φωτογραφίας  
Ελένη Περικλέους Κέστα 
HND Photography & 
Arts, BA (Hons) Photog-
raphy, MProf Photog-
raphy in Education, 
Candidate, DProf Criti-
cism & Philosophy of 
Photography, περιλάμβανε  
διαλέξεις, εκπαιδευτικές φω-
τογραφικές εξορμήσεις  και 
φωτογραφήσεις στούντιο. 
 
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και 
φέτος, η διδασκαλία της, βο-
ήθησε, αυτούς που παρακο-
λούθησαν τα σεμινάρια, να 
βγάλουν προς τα έξω την 
καλλιτεχνική τους πλευρά και 
σίγουρα να μπουν, για τα 
καλά, στον μαγικό κόσμο της 
φωτογραφίας, με εξαιρετικά 
αποτελέσματα.  

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη 
1) ΚΥΠΡΟΣ & ΚΡΑΣΙ και ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015 — Ο Διαγωνισμός διοργα-
νώνεται από το Δήμο Λεμεσού, με τη συνεργασία της  Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 
(Τμήμα Λεμεσού).  [Λήξη:  Σάββατο 23 Ιουλίου 2016] 
  
2) Μ’ ΈΝΑ ΦΛΥΝΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ & Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ — Ο Διαγωνισμός  
διοργανώνεται από το Κανάλι 6, με τη συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 
(Τμήμα Λεμεσού). [Λήξη:  Τετάρτη  31 Αυγούστου 2016] 
 
3) ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ — Ο Διαγωνισμός γίνεται 
με τη συνεργασία του Κυπριακού  Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαί-
δευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (ΦΕΚ), Τμήμα 
Λεμεσού. [Λήξη:  Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016] 
 
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 της www.cps.com.cy 
και την  κα Αθηνούλα Καρούζη: τηλ.99350119. 
 

4) ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑ ΚΑΙ Η ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, 365 ΜΕΡΕΣ—360 ΜΟΙΡΕΣ - Ο Δια-

γωνισμός διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποδήμων Πλατανιστάσας και τον Περιβαλ-

λοντικό Όμιλο Πιτσιλιάς, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ). 

Πληροφορίες: email:plataνistasa.competition@gmail.com και κ. Αντρέα Κουλλουφίδη 

(τηλ. 99218713).  [Λήξη: Δευτέρα  19  Σεπτεμβρίου 2016]                                   

Ανακοινώσεις και Διαγωνισμοί σε εξέλιξη: 

PERU MI AMOR, Έκθεση Φωτογραφίας  της Χριστίνας Δράκου  

Το Sagapo Children’s Foundation και ο πολυχώρος Beat Παζάρ διοργανώνουν την 

έκθεση Φωτογραφίας του μέλους της ΦΕΚ (Λεμεσός), Χριστίνας Δράκου (EFIAP, FICS, 

RISF3), τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν στις 12/05/2016, στις 7.30μμ, στον πολυχώρο 

Beat Παζάρ, στη Λεμεσό.  

 

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από τις 12 μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, με ώρες λειτουργί-

ας: 1ο:00—23:00. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των φωτογραφιών, θα δοθούν στο 

«Sagapo Children’s Foundation», για τη στήριξη του προγράμματος «Ελεύθερα χέρια» 

στη Λεμεσό.  

Πληροφορίες: Beat Παζάρ , Χατζηλοιζή Μιχαηλίδη, 20, Καθολική, Λεμεσός,  

Τηλ: 25355235, www.christinadrakos.com—www.sagapo.org  

Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού 
Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 


