
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

“Καλή Πρωτοχρονιά σε 

εσάς και τις οικογένειές 

σας.  

Ας είναι το ξεκίνημα του 

2017 αφετηρία μίας δη-

μιουργικής εποχής.  

Χρόνια πολλά!” 

  

ΦΕΚ (Λεμεσός) 

Σε αυτό το τεύχος 

 6 Φωτο-Ώρες 

    Έκθεση Φωτογραφίας 

 Bruce Gilden,  

    Ο φωτογράφος του  

    Magnum που δεν αγαπά   

    τα κλισέ 

 

 Λεμεσιανό Καρναβάλι 2016 

   Έκθεση Φωτογραφίας 

 

Χαρούμενο το 2017 

Κόψιμο της Βασιλόπιτας 2017 

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017, 6.00μμ 

Αίθουσα εκδηλώσεων του οικήματος μας 
 

Για τα μέλη μας και τους φίλους τους 

 

Αγαπητά μας μέλη, 

 

Ευχόμαστε, από καρδιάς, Καλές Γιορτές και η νέα χρονιά, να φέρει, σε εσάς και στις  

οικογένειες σας, Υγεία, Χαρά, Γαλήνη.   

 

Με την ευκαιρία της Νέας Χρονιάς, σας προσκαλούμε στο καθιερωμένο κόψιμο της 

βασιλόπιτας του Ομίλου μας, για να υποδεχτούμε το 2017, χαρούμενα και δημιουρ-

γικά.  

 

Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχουν αλμυρά, γλυκά, ποτά, ροφήματα, εκπλήξεις και 

καλή διάθεση, συντροφιά με φίλους.  

 

Ελάτε λοιπόν να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα παρέα.  

 

 

Ιανουάριος — Φεβρουάριος 2017  Τεύχος Ι 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)  

Μέλος της FIAP 



6 Φωτο-Ώρες 2016 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας 

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017, 5.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

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. Η συμμετο-
χή στον διαγωνισμό ήταν και φέτος μεγάλη, με 79 συμμετέχοντες να 

υποβάλλουν 257 φωτογραφίες στις τέσσερις κατηγορίες:  

Συμμετρία, Ανεστίαστο, Ανάποδα και Φωτογραφία Δρόμου.    

Τώρα, παρουσιάζεται η έκθεση των επιλεγμένων φωτογραφιών, κατό-
πιν κριτικής που έγινε, από επαγγελματίες/ καλλιτέχνες φωτογράφους. 
Κριτές αυτή τη χρονιά, ήταν η Κα Ελένη Περικλέους Κέστα (HND Pho-
tography & Arts, BA (Hons) Photography, MProf Photography in Edu-
cation and Candidate DProf Criticism & Philosophy of Photography), η 
Κα Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους, (καθηγήτρια Τέχνης και Φωτογραφίας), 

και οι κκ Πάμπος Χαραλαμπίδης AFIAP (επαγγελματίας φωτογράφος), Νίκολας Κωνσταντί-
νου (καθηγητής φωτογραφίας και επαγγελματίας φωτογράφος) και Γρηγόρης Παναγιώτου 
(EFIAP, PSA 3*, RISF-2, FISF).   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Νικητές στην κατηγορία 'Συμμετρία'  με ισοβαθμία:  
Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP & Σοφία Παυλίδου 
 
Νικητής στην κατηγορία 'Ανεστίαστο': Χρίστος Χριστοδούλου 
Νικητής στην κατηγορία 'Ανάποδα':  Κωνσταντίνος Τεμένος 
Νικήτρια στην κατηγορία 'Φωτογραφία Δρόμου': Αργυρώ Χριστοδούλου  AFIAP  
 
Νικητής με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, με 111 βαθμούς: Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP 
 

Η ΦΕΚ Λεμεσού ευχαριστεί θερμά τους δωροθέτες, ‘Olympus’ (Αντώνης Λευκονιτζιάτης), 

‘Doros Neophytou, Camera Repairs’, ‘Photo Pink Panther’ και ‘eshop.com.cy’. 

Την βραδιά της έκθεσης, θα γίνει προβολή DVD, με όλες τις συμμετοχές του διαγωνισμού.  

Ηλικιακή κατηγορία  
μαθητών σχολείων 
 
Νικήτρια και στα τέσσερα θέματα 
(Συμμετρία, Ανεστίαστο, Ανάποδα και 
Φωτογραφία δρόμου), στην κατηγορία 
μαθητών, είναι η Μικαέλα Λοΐζου, η 
οποία συγκέντρωσε και την   υψηλότε-
ρη συνολική βαθμολογία με 108 βαθ-
μούς. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν και τους παροτρύνουμε 
να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος 
στους φωτογραφικούς μας διαγωνι-
σμούς, γιατί, μέσα από την προσπά-
θεια, εξελίσσονται.  

1ο Βραβείο ’Συμμετρία’ 
Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP 

1ο Βραβείο ’Συμμετρία’ 
Σοφία Παυλίδου 

1ο Βραβείο ’Ανάποδα’ 
Κωνσταντίνος Τεμένος 

1ο Βραβείο ’Φωτογρ. Δρόμου’ 
Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

1ο Βραβείο ‘Ανεστίαστο’ 
Χρίστος Χριστοδούλου 

1ο Βραβείο ’Συμμετρία’ 
Μικαέλα Λοίζου  - Κατηγ. Μαθητών 

1ο Βραβείο ’Ανεστίαστο’  
Μικαέλα Λοΐζου  
Κατηγόρία Μαθητών 

1ο Βραβείο ’Φωτογραφία Δρόμου’ 
 Μικαέλα Λοΐζου  - Κατ. Μαθητών 

1ο Βραβείο ’Ανάποδα’ 
Μικαέλα Λοΐζου  - Κατηγ. Μαθητών 



Bruce Gilden, o  φωτογράφος του 

Magnum, που δεν αγαπά τα κλισέ 

Προβολή ντοκιμαντέρ (Διάρκεια: 30 λεπτά) 

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017, 7.30μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

 O φωτογράφος Bruce Gilden έχει περάσει 

το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανα-

ζήτηση μιας άλλης αισθητικής. Ήταν στα τέλη 

της δεκαετίας του 60 όταν, ο γεννημένος το 

1947 στο Μπρούκλιν, Gilden, έστρεψε την 

προσοχή του στους πιο εκκεντρικούς λουό-

μενους και τουρίστες της παραλίας. Το απο-

τέλεσμα ήταν μια φρέσκια ματιά στην κουλ-

τούρα της παραλίας και από αυτό το έργο 

του, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους καλύ-

τερους φωτογράφους του δρόμου. 

 

Μέλος του Magnum από το 1998, οι εικόνες του  Gilden λένε μια ολόκληρη ιστορία 

και δεν περιγράφουν μόνο μια φευγαλέα στιγμή. 

 

Πέντε σημαντικά μαθήματα που μας διδάσκει ο Gilden για την φωτογραφία δρό-

μου, είναι: 

 

 

1) Φωτογράφησε αυτό που νοιώθεις  

2) Κατάγραψε την ανθρωπότητα 

3) Δημιούργησε αντισυμβατικές συνθέσεις  

4) Δημιούργησε μυστήριο 

5) Συνέχισε να πηγαίνεις στους ίδιους δρόμους    

     και να ανοίγεις νέους ορίζοντες.  

 
Από τη σειρά  
ντοκιμαντέρ 
‘Οπτική Γωνία’ 
_____________ 
 
Αποτυπώνοντας τις σύγχρονες 

τάσεις, στην τέχνη της φωτο-

γραφίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, παρακολουθούμε 

ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμα-

ντέρ, από τη σειρά  «Οπτική 

Γωνία», που παρουσιάζει τις 

εικόνες του κόσμου μέσα από 

τα μάτια των φωτογράφων.  

 

Εμπλουτισμένη με το έργο ση-

μαντικών καλλιτεχνών, το ντοκι-

μαντέρ αυτό, παρουσιάζει τον 

διάσημο φωτογράφο του Mag-

num, Bruce Gilden και αναζητά 

τις απόψεις, την τεχνοτροπία 

και τις αισθητικές επιλογές που 

προσδίδουν την ξεχωριστή και 

αναγνωρίσιμη ταυτότητα στις 

φωτογραφίες του.  

Bruce Gilden 



‘Λεμεσιανό 
Καρναβάλι 
2016’ 
————— 
Ο Διαγωνισμός, που έχει κα-
ταστεί θεσμός,  διοργανώνε-
ται, τα τελευταία 9 χρόνια, από 
το Δήμο Λεμεσού, με τη  συ-
νεργασία της  Φωτογραφικής  
Εταιρείας  Κύπρου (Τμήμα  
Λεμεσού). 
 
Οι φωτογραφίες πρέπει να 
είναι παρμένες από το 
‘Λεμεσιανό Καρναβάλι’ της 
προηγούμενης χρονιάς κάθε 
φορά. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, 
μπορεί να υποβάλει μέχρι 10 
έγχρωμες φωτογραφίες, σε 
ηλεκτρονική μορφή, σε CD, 
από τις οποίες ΜΟΝΟ ΔΥΟ να 
παρουσιάζουν Καρναβαλίστι-
κο Πορτραίτο.  
 
Οι υπόλοιπες φωτογραφίες, 
πρέπει να είναι παρμένες από 
οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του 
Λεμεσιανού Καρναβαλιού, 
καθ’ όλη την περίοδο του, π.χ. 
την παιδική και τη μεγάλη καρ-
ναβαλίστικη παρέλαση, εκδη-
λώσεις της Τσικνοπέμπτης, 
κανταδόρους, άρματα, υπαί-
θριους χορούς, διάκοσμο πό-
λης, έθιμα και γενικά ό,τι αφο-
ρά το καρναβάλι της Λεμεσού 
την περίοδο αυτή.   

Ερατώ Καντούνα EFIAP/ b 

[1ο Βραβείο Λεμεσιανό Καρναβάλι 2015] 

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2016 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017, 7.00μμ 

Πολιτιστικό Κέντρο ‘ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, της Μαρίνας Λεμεσού 
 

 

Η ΦΕΚ Λεμεσού και ο Δήμος Λεμεσού, σας προ-
σκαλούν στην Έκθεση των επιλεγμένων φωτογρα-
φιών, με θέμα «Λεμεσιανό Καρναβάλι 2016», 
που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο ’ΤΡΑΚΑΣΟΛ’, 
της Μαρίνας Λεμεσού.   
 

Η μεγάλη αυτή έκθεση γίνεται  ύστερα από τη διοργάνωση του 
9ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Φωτογραφίας, με θέμα «Λεμεσιανό Καρναβάλι 
2016», ο οποίος έγινε με τη συνεργασία του Δήμου Λεμεσού. 
 
Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαίδης.  
 
Την βραδιά της έκθεσης, θα έχουμε τη χαρά να δούμε τις ‘Μαζορέτες Λεμεσού’, σε 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς, κάτω από την καθοδήγηση της Κας Βούλας Ιωαννί-
δου.   
 
Επίσης, οι Κανταδόροι «Αρίονες», θα μας γεμίσουν με μελωδίες, τραγουδώντας μας 

νοσταλγικές καντάδες και άλλα όμορφα και κεφάτα Καρναβαλίστικα τραγούδια. Οι 
εκπλήξεις, φυσικά, δεν τελειώνουν εδώ.  
 
Ελάτε, λοιπόν, όλοι, για μια βραδιά Χαράς, Διασκέδασης και Τέχνης 
 
Μετά το πέρας της έκθεσης στην Κύπρο, οι βραβευμένες φωτογραφίες, μαζί με 
άλλες επιλεγμένες, θα εκτεθούν στο Στρασβούργο, κατά την 32η Ολομέλεια του 
Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, από τις 28 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017.   
 
Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή το γεγονός πως προσκαλεστήκαμε να παρουσιάσουμε 
την έκθεση μας σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός.   

Σωκράτης Μασούρας 
[1ος Έπαινος Καρναβάλι 2015] 



[Φωτό: Ρώμος Κοστώνης Master ICS, EFIAP/ b] 

Διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ—ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

 
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, πως άρχισε η ανανέωση της συνδρομής της  ΦΕΚ Λεμεσού, για το έτος 2017. Με την ανανέωση 
της, τα μέλη μας, θα μπορούν να παραλαμβάνουν και την ταυτότητα μέλους.  

  

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.  
 
 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 εντός 
του προγράμματος εκδηλώσεων μας.  
 

Επίσκεψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της FIAP 
στην Κύπρο 8—12 Δεκεμβρίου 2016 

 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου φιλοξένησε, στη Λευκωσία, από τις 8 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φωτογραφικής Τέχνης (FIAP), το  

οποίο συνεδρίασε στη χώρα μας. 

 

Θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή την επιλογή της Κύπρου, για τη συνεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου της FIAP. Η απόφαση τους αυτή, είναι αποτέ-

λεσμα της καλής συνεργασίας που έχουμε ως Φωτογραφική Εταιρεία 

Κύπρου με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είμαστε δραστήριο μέλος της 

FIAP από το 1965 και έχουμε τη βαθιά τους εκτίμηση. 

 

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που ετοίμασε, για τη διαμονή 

τους στο νησί μας η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, την Κυριακή 11 

Δεκεμβρίου 2016, η αντιπροσωπεία, επισκέφθηκε το Παράρτημα μας 

στη Λεμεσό. Οι υψηλοί προσκεκλημένοι, εντυπωσιάστηκαν από τις 

εγκαταστάσεις και την οργάνωση μας και μας ευχαρίστησαν για την φιλοξενία μας.  

 

Μετά την επίσκεψη τους στο οίκημα μας, τους ξεναγήσαμε στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, όπου είχαν την ευκαιρία να φω-

τογραφίσουν τις ομορφιές της 

 

Στις 9 Δεκεμβρίου, η ΦΕΚ διοργάνωσε εκδήλωση, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Παλιά Αγορά Παλουριώτισσας», όπου οι  

εκπρόσωποι της FIAP, επέδωσαν 25 Διεθνείς Διακρίσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που εξασφάλισαν Κύπριοι  

καλλιτέχνες.  Τους συγχαίρουμε όλους και ιδιαιτέρως τα μέλη της Λεμεσού, Κλέα Κυπριανού EFIAP, Παντελή Κράνο EFIAP, 

Ρώμο Κοτσώνη EFIAP/ b. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ FIAP 
 

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

Διάφορες ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις 



Contact Us 

Give us a call for more 

information about our ser-

vices and products  

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

(555) 555-0123 

email@sample.com 

Visit us on the web at 

www.northwind.com 

Άλλες εκδηλώσεις (ΦΕΚ Λ/ΣΙΑΣ) 
 
1) Η Πλατανιστάσα και η Φουντουκιά 
      Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017, 7.30μμ, Καστελιώτισσα, Λευκωσία 
 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας από τον ομώνυμο διαγωνισμό που διοργάνω-
σε ο Σύνδεσμος Αποδήμων Πλατανιστάσας και ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Πιτσι-
λιάς, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (ΦΕΚ).  
 
Στην έκθεση, θα παρουσιάζονται 30 βραβευμένες φωτογραφίες. Τα εγκαίνια, θα 
τελέσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Πέτρος Παπαπολυβίου. 
 
Η έκθεση, θα είναι ανοικτή μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης 12 Ιανουαρίου 2017, 
από τις 5.30μμ μέχρι τις 9.00μμ. 
 

2) Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2016 
      Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017, 7.30μμ, Καστελιώτισσα, Λευκωσία 
 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας από τον ομώνυμο διαγωνισμό που διοργάνω-
σε, όπως κάθε χρόνο, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας).  
 
Στο διαγωνισμό, συμμετείχαν 74 καλλιτέχνες, από όλη την Κύπρο, με 739 φωτο-
γραφίες.  Τα εγκαίνια, θα τελέσει η Έντιμη Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.  
 
Η έκθεση, θα είναι ανοικτή μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 
2017, από τις 5.00μμ μέχρι τις 9.00μμ. 
______________________________________________________________ 

 

 

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   


