
‘’Υπάρχουν πάντα δύο     

ανθρωποι σε κάθε           

φωτογραφία: ο φωτογράφος 

και ο θεατής…’’ 

Ansel Adams (1902—1984) 

Σε αυτό το τεύχος 

• Movember 2018      

(Έκθεση Φωτογραφίας) 

• The Alien Trail 

(Παρουσίαση                 

Φωτογραφικού project) 

• Η Γυναίκα της Κύπρου 

(Έκθεση Φωτογραφίας) 

• 6 Φωτο-Ώρες   

(Διαγωνισμός                 

Φωτογραφίας) 

• ΛΕΜΕΣΙΑ 2018      

(Έκθεση Φωτογραφίας) 

• Πρόσωπα της Λεμεσού: 

Φωτογραφίζοντας την   

Πολυπολιτισμικότητα 

     (Έκθεση Φωτογραφίας)  

 

• 6 Φωτο-Ώρες 2018  

(Έκθεση   Φωτογραφίας) 

• Άγιος Αθανάσιος:          
Σκηνές Δρόμου        
(Έκθεση Φωτογραφίας)  

Από την περσινή διοργάνωση  του Διαγωνισμού ‘6 Φωτο-Ώρες’ 

Με δυο λόγια... 
Αγαπητά μας  μέλη, 

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρό-

γραμμα των νέων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ομίλου μας καθώς και για 

άλλα πολλά και ενδιαφέροντα.   

• Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, διοργανώσαμε έκθεση φωτογραφίας, με την συ-

νεργασία του  κινήματος Movember Cyprus, στον Πολυχώρου ‘Beat Παζάρ’. 

Μια όμορφη και συμβολική έκθεση, για φιλανθρωπικό σκοπό, μέσα στα πλαί-

σια του Movember 2018.  

• Την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί ο 5ος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 

6 Φωτο-Ώρες. Ο επιτυχημένος και πρωτότυπος αυτός διαγωνισμός, που 

έγινε θεσμός, διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά. Ενημερωθείτε, πιο κάτω, 

πώς μπορείτε να λάβετε μέρος.   

• Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, θα έχουμε την Έκθεση Φωτογραφίας, που διορ-

γανώνουμε με τον Δήμο,  με τίτλο: «Λεμέσια 2018: Κάνε την άσκηση τρόπο 

ζωής».    

 

Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του διμήνου, ενημερωθείτε εντός του ενημερωτικού 

μας.  

                  ΦΕΚ (Λεμεσός) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Νοέμβριος — Δεκέμβριος 2018 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού)  

Μέλος της FIAP 

 Τεύχος V 



MO ART exhibition 
«Movember 2018» 
Έκθεση Φωτογραφίας 

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018 
Στον Πολυχώρο ‘BEAT Παζάρ’ 

Μέσα στα πλαίσια του φετινού ‘Movember’, η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

(Τμήμα Λεμεσού), μαζί με το Movember Cyprus, διοργάνωσαν φωτογραφική 

έκθεση, στον Πολυχώρο ‘Beat Παζάρ’, στη Λεμεσό, την Κυριακή 4 Νοεμβρί-

ου 2018, η οποία είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

Μέλη και φίλοι της ΦΕΚ Λεμεσού, πρόσφεραν, αφιλοκερδώς, φωτογραφίες 

τους, με σκοπό να εκτεθούν και να πωληθούν. Όλα τα έσοδα, θα προσφερ-

θούν στο κίνημα ‘Movember Cyprus’, για φιλανθρωπικό σκοπό (για την ενημέ-

ρωση, πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, των όρχεων αλλά 

και της ψυχικής υγείας των ασθενών). 

Επιμελητής της έκθεσης, ήταν ο καθηγητής φωτογραφίας Νίκολας Κωνσταντί-

νου.  

Η έκθεση, ήταν ανοικτή, για το κοινό, από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, 

μέχρι και τις 7.00μμ. Από τις 3.00μμ—5.00μμ, το Love Radio, με τους Τάσο 

Τρύφωνος και Χριστιάνα Αρτεμίου, έκαναν απευθείας μετάδοση (Live Link), 

από την έκθεση.  

Διοργανωτές & Υποστηρικτές: 

Τι είναι το 
Movember 
 
Η λέξη Movember, προέρχεται 
από την σύντμηση των λέξεων    
Moustache/ μουστάκι και            
November/ Νοέμβριος.  

Η ιδέα ξεκίνησε στην Αυστραλία το 
2003, από μια παρέα νέων που 
ήθελαν να επαναφέρουν το παλιό 
στυλ  των ανδρών με μουστάκι, 
μέχρι που αποφάσισαν να το κά-
νουν για καλό σκοπό! Έτσι, με τον 
καιρό, η κίνηση, επεκτάθηκε πα-
γκόσμια, προσπαθώντας να 
«ξυπνήσει» το ανδρικό φύλο σε 
θέματα υγείας και να αλλάξει την 
απροθυμία τους όσον αφορά στην 
επίσκεψη στο γιατρό.  

Το Movember, υποστηρίζει παγκό-
σμιας κλάσης προγράμματα για 
την υγεία του προστάτη. Τα προ-
γράμματα αυτά, με την καθοδήγη-
ση του Movember Foundation,  
επικεντρώνονται στην ευαισθητο-
ποίηση και την εκπαίδευση του 
κοινού, βοηθώντας τους άνδρες να 
ζήσουν και πέρα από τον καρκίνο 
και να παραμείνουν ψυχικά υγιείς.  

Ως ανεξάρτητη παγκόσμια φιλαν-
θρωπική κίνηση, το Movember, 
ευελπιστεί να αλλάξει το πρόσωπο 
του ανδρικού καρκίνου.  



 

 

 

The Alien Trail 

Παρουσίαση του project 

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018, στις 7.30μμ 
Στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού 

‘Κάνοντας μια σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας μας ορατή’ 

  

Ο φωτογράφος Νικόλας Ιορδάνου, θα μας παρουσιάσει το πρότζεκτ The Alien 

Trail, το οποίο είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε από τον ίδιο, προκειμένου να 

συμβάλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους μετανάστες και τους πρό-

σφυγες που ζουν στην Κύπρο καθώς και στην προώθηση της ενσωμάτωσής τους 

στην τοπική κοινωνία. Ο κόσμος, μπορεί να ξέρει ότι, οι πρόσφυγες και οι μετανά-

στες, ζουν ανάμεσά μας, αλλά δεν τους γνωρίζουμε πραγματικά. Είναι σημαντικό 

να τους μάθουμε ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που 

είναι η αποδοχή και η ένταξη. 

  

Το πρώτο μέρος του πρότζεκτ είναι η φωτογραφική έκθεση,  η οποία παρουσιάζει 

το έργο φωτογράφων από την Ευρώπη, οι οποίοι προσκλήθηκαν στην Κύπρο, για 

να καταγράψουν, μέσα από το φακό τους, τη ζωή προσφύγων και μεταναστών. 

Περιπλανήθηκαν σε γειτονιές, όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι, επισκέφτηκαν το 

κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου, στην Κοφίνου και πέρασαν χρόνο μαζί τους για 

να τους γνωρίσουν, ακούγοντας τις ιστορίες, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους. 

Μέσα από το φακό τους, φωτογραφίζουν τη ζωή και την ιστορία που κουβαλούν οι 

άνθρωποι αυτοί. Μέσα από την τέχνη τους, συμβάλλουν στην επίτευξη της κοινω-

νικής τους ενσωμάτωσης.   

  

Το πρότζεκτ The Alien Trail, περιλαμβάνει επίσης την έκδοση ενός φωτογραφι-

κού βιβλίου, ένα κινηματογραφικό εργαστήρι με παιδιά μεταναστών, προσφύγων 

και παιδιών από Κύπρο, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, σε σκηνοθεσί-

α Νικόλα Ιορδάνου και Σύλβιας Νικολαϊδου. 

«Οι φωτογράφοι του 
project» 

Antoine D’Agata 

Νίκος Οικονομόπουλος 

Νικόλας Ιορδάνου 

Bieke Depoorter 



Η Γυναίκα της Κύπρου 
«Εστιάζοντας στις ομοιότητες Κύπρου-Ιταλίας» 
Έκθεση Φωτογραφίας 

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, 7.30μμ 
Στον εκθεσιακό χώρο της ΦΕΚ Λεμεσού 

Ο Οργανισμός Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ) Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια 
φιλοξενίας των αντιπροσώπων του αδελφού Οργανισμού του Sorento, στην Ιταλία, σε συνεργασία 
με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει Έκθεση Φωτογραφίας, με 
τίτλο ’Η Γυναίκα της Κύπρου – Εστιάζοντας στις ομοιότητες Κύπρου - Ιταλίας’.  
 
Τα εκθέματα, αποτυπώνουν τη σημερινή Κύπρια γυναίκα, μέσα από τον φωτογραφικό φακό, στην 
καθημερινότητά της (στο σπίτι, οικογένεια, εργασία, διασκέδαση και γενικά στην καθημερινή της 
ζωή).  
 
Η έκθεση, επίσης, επιχειρεί να εστιάσει και στις ομοιότητες μεταξύ των δύο χωρών, Κύπρου και 
Ιταλίας, με θέματα που συνυπάρχουν , όπως εκκλησίες, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, 
ενετικά τείχη, φαγητό, προϊόντα, φύση και άλλα, πάντα σε σχέση με την απεικόνιση της Κύπριας 
γυναίκας. 
 

Η  έκθεση, αποτελείται από φωτογραφίες μελών της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, με ποικίλη 

θεματολογία γύρω από το κεντρικό θέμα, που είναι η γυναίκα. 

ΟΓΕΕ 
 
(Οργανισμός  
Γυναικών  
Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών) 
 
Ο Οργανισμός Γυναικών Επιχειρη-

ματιών Επαγγελματιών (ΟΓΕΕ), έχει 

σκοπό την προώθηση θέσεων υπέρ 

των γυναικών στο επιχειρηματικό, 

επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτι-

κό γίγνεσθαι.  

 

Αποσκοπεί, επίσης, στην ανάπτυξη 

επαγγελματικής και ηγετικής δυνατό-

τητας, για γυναίκες σε όλα τα επίπε-

δα ώστε να μπαίνουν και να επανε-

ντάσσονται στην αγορά εργασίας, 

να ξεκινούν και να εξελίσσουν την 

δική τους επαγγελματική και επιχει-

ρηματική πορεία, να ξεπερνούν τις 

αδυναμίες τους, να δημιουργούν ένα 

υγιές περιβάλλον στην εργασία, τις 

σπουδές και την υγεία καθώς και την 

ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να 

ηγηθούν επαγγελματικά και επιχει-

ρηματικά.  

 

Ο Οργανισμός εκπροσωπείται σε 

πέρα από τα μισά κράτη της υφηλί-

ου (σε 116 από τα περίπου 193). 

Αριθμεί δε, περί τις 30 χιλιάδες γυ-

ναίκες μέλη, επιχειρηματίες, επαγ-

γελματίες και ηγέτιδες και είναι για 

τον ιδιαίτερο αυτό λόγο που ανα-

γνωρίζεται ως ένα βαρυσήμαντο 

δίκτυο γυναικών με επιρροή.  

 

Ο Οργανισμός κατέχει μόνιμη έδρα 

συμβούλου, για 65 τώρα έτη, στα 

Ηνωμένα Έθνη, αλλά και πολλές 

άλλες διακρίσεις. Η διεθνής του πα-

ρουσία είναι το ίδιο αξιέπαινη με τις 

κατακτήσεις του. 



 

 

 

6 Φωτο-Ώρες 2018 

Ένας πρωτότυπος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018, στις 10.00πμ 
Εκκίνηση από το Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού), διοργανώνει, για 5η συνεχή 
χρονιά, τον πρωτότυπο Φωτογραφικό Διαγωνισμό με τίτλο “6 Φωτο - ώρες”.   
 
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018. 
 
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 3 (τρία) συγκεκριμένα θέματα, 
τα οποία θα τους ανακοινωθούν τη στιγμή της εκκίνησης. 
 
Οι φίλοι της φωτογραφίας, καλούνται να εκφραστούν φωτογραφικά και να προσεγγί-
σουν, όσο αυτοί πιστεύουν καλύτερα, τα 3 (τρία) 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 που θα ανακοινωθεί αργότερα.  Για περισσότερες λεπτομέρειες και 
όρους συμμετοχής, σύντομα στο: www.cps.com.cy & FB: cps Limassol Branch.  
 
Θα δοθούν τρία βραβεία, ένα σε κάθε κατηγορία.   
 
Ο νικητής με την ψηλότερη συνολική βαθμολογία, θα λάβει ένα μεγάλο  
δώρο, μία action camera!! «Οι περσινοί νικητές» 

Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP 

Κατηγορία: Δες το αλλιώς 

Ρίκκος Γρηγορίου AFIAP 

Κατηγορία: Επανάληψη  

Λιάνα Πολυκάρπου 

Κατηγορία: Σιλουέτες  

Ιουλία Αχεριώτου 

Κατηγορία: Θαλασσινές Στιγμές 

Λιάνα Πολυκάρπου 

Κατηγορία: Θαλασσινές Στιγμές 



Λεμέσια 2018 

Έκθεση Φωτογραφίας 

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018, στις 6.00μμ 
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού 

Με το μήνυμα «Κάνε την άσκηση τρόπο ζωής!», ο Δήμος Λεμεσού διοργάνωσε, 
για 19η χρονιά, τα ΛΕΜΕΣΙΑ 2018.   
 
Η έναρξη της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης, έγινε τον περασμένο Μάρτιο και οι 
αθλητικές διοργανώσεις, συνεχίστηκαν μέχρι τις 4/11/2018, με επιστέγασμα την 
έκθεση φωτογραφίας, από τις διάφορες διοργανώσεις, στις 26 Νοεμβρίου 2018.    
  
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οργανώθηκαν αθλητικές δραστηριότητες όπου μπο-
ρούσαν να συμμετάσχουν, όχι μόνο αθλητές, αλλά και πολίτες όλων των ηλικιακών 
ομάδων.  
 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, επιστέγασμα όλης αυτής της πολύμηνης διοργάνωσης, 
είναι η έκθεση φωτογραφίας, που θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου 2018, στο Δημοτικό 
Μέγαρο Λεμεσού, με φωτογραφίες μελών της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 
(Τμήμα Λεμεσού).  
 
Το 2000 είναι η χρονιά που ο Δήμος Λεμεσού αποφασίζει τη διοργάνωση των Λεμε-
σίων. Κάνει τον άθλο… και αναδεικνύει τα «Λεμέσια» ως τη μεγαλύτερη αθλητική 
γιορτή της Κύπρου. Αθλητές από όλο τον κόσμο, αγκαλιάζουν τον θεσμό, γιατί οι 
νέοι ονειρεύονται και αγωνίζονται. Κίνητρο για τον Δήμο Λεμεσού, η αγάπη και ο 
σεβασμός στο αθλητικό πνεύμα. Υπόσχεση να μετατρέψει τον αθλητισμό σε τρόπο 
ζωής. 

Στιγμιότυπα από την 
περσινή διοργάνωση 



Πρόσωπα της Λεμεσού:                   

Απαθανατίζοντας την  

Πολύ-πολιτισμικότητα 
Έκθεση Φωτογραφίας 

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, στις 7.00μμ 
Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού 

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟ’’ 

Ένα ‘’κλικ’’ για τη διαφορετικότητα 

 
Θέλοντας να προβληθεί  και να αναδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Λεμεσού και η 
συνεισφορά των μεταναστών, προσφύγων και υπηκόων τρίτων χωρών, στην τοπική κοινωνία,  
έγινε και φέτος, φωτογραφικός διαγωνισμός, τον οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Λεμεσού, με τη 
συνεργασία της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού). 
 
Ο διαγωνισμός με τίτλο ‘’Πρόσωπα της Λεμεσού: Απαθανατίζοντας την Πολυπολιτισμικότητα’’,  
πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μέσα στο πλαίσιο του έργου ‘Λεμεσός: Μια Πόλη 
ο Κόσμος Όλος’.  

Στόχος ήταν, οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν, να προβάλουν την πόλη της Λεμεσού ως χώρο 
αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και πολιτισμών, με έμφαση στην πολιτιστική, κοινωνική, ανα-
πτυξιακή και οικονομική συμβολή των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία που τους έχει 
υποδεχτεί. 

Στο διαγωνισμό, ο οποίος λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2018, μπορούν να λάβουν μέρος τόσο επαγ-
γελματίες όσο και ερασιτέχνες φωτογράφοι, από όλη την Κύπρο.  

Οι βραβευμένες φωτογραφίες από τον διαγωνισμό, μαζί με άλλες επιλεγμένες από τους κριτές, 
θα παρουσιαστούν στην έκθεση, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, στις                
10 Δεκεμβρίου 2018. Η ακριβής ώρα των εγκαινίων, θα ανακοινωθεί αργότερα. 

 

 

 

Ο διαγωνισμός αυτός, 

διοργανώθηκε μέσα στα 

πλαίσια του έργου 

«Λεμεσός: Μια πόλη, 

ο κόσμος όλος».  

Στόχος της δράσης, εί-

ναι η προβολή της Λεμε-

σού ως μια πολυπολιτι-

σμική παράκτια μητρό-

πολη και η ανάδειξη του 

πολυπολιτισμικού της 

χαρακτήρα.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές δρόμου 
Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας 

Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα 
Δημοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου 

Η έκθεση, είναι το αποτέλεσμα από τον Διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου         

Αθανασίου, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου  (Τμήμα Λεμεσού). 

   

Ο διαγωνισμός, χωριζόταν σε δύο κατηγορίες: Α) για Ενήλικες και Β)  για μαθητές Δημοτικού, 

Γυμνασίου και  Λυκείου και το θέμα του, αφορούσε φωτογραφίες από σκηνές δρόμου από τον 

Δήμο Αγίου Αθανασίου. Μέσα από αυτές τις σκηνές δρόμου, θα μπορούσε να αναδειχθεί και η 

αρχιτεκτονική, ο χαρακτήρας, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολίες των 

δημοτών  καθώς και οι πλούσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου 

Αθανασίου. 

Ο διαγωνισμός έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2018 και τώρα, οι βραβευμένες φωτογραφίες, μαζί με 

άλλες επιλεγμένες, από τους κριτές, παρουσιάζονται στην έκθεση, η οποία θα γίνει στο Δημοτι-

κό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα, από τον Δήμο Αγί-

ου Αθανασίου και θα ενημερωθείτε αναλόγως.  

Άγιος Αθανάσιος 

Ο Άγιος Αθανάσιος βρίσκεται 
3χλμ βορειοανατολικά της Λεμε-
σού κτισμένος σε μικρή κοιλάδα 
με λόφους, σε τοποθεσία ανοι-
κτή με θέα τη θάλασσα και αγγί-
ζοντας τη θάλασσα. 
 
Το όνομα του πήρε από τον 
πολιούχο Άγιο της Κοινότητας, 
τον Άγιο Αθανάσιο. 
 
Οι ρίζες των κατοίκων του ξεκι-
νούν από την ύστερη εποχή του 
χαλκού όπως καταμαρτυρούν 
αρχαιολογικά ευρήματα στην 
περιοχή.  
 

Στις αρχές και μέχρι τα μέσα του 
αιώνα μας ήταν μια μικρή αγρο-
τική κοινότητα που εξελίχθηκε 
σε μικρό χωριό με πληθυσμό 
400 κατοίκους. 

 
Το 1974, μετά την τούρκικη ει-
σβολή, ο πληθυσμός του δήμου 
υπερδιπλασιάστηκε με την ανέ-
γερση στην περιοχή δύο προ-
σφυγικών οικισμών που φιλοξε-
νούν περί τις 6000 πρόσφυγες. 
 
Την ίδια χρονιά ανακηρύχθηκε 
σε περιοχή Συμβουλίου Βελτιώ-
σεως και το Μάιο του 1986 μετά 
από δημοψήφισμα μετατράπηκε 
σε Δήμο προσδίδοντας έτσι 
στην τότε τοπική Αρχή αναβαθ-
μισμένο ρόλο αυτοδιοίκησης.   
 
Σήμερα οι κάτοικοι του αριθμούν 
15.000 περίπου και θωρείται 
από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
περιοχές της Λεμεσού. 
 

Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μια 

σύνθετη περιοχή όπου το πα-

λαιό συνυπάρχει με το σύγχρο-

νο, το αστικό με το αγροτικό, το 

βιομηχανικό με το εκπαιδευτικό.  

 

Είναι μια μικρή αναπτυσσόμενη 

πόλη, που συνδυάζει τα πλεονε-

κτήματα του παλιού παραδοσια-

κού χωριού και τις ανέσεις μιας 

σύγχρονης πόλης. Υπάρχει 

ζωντανός ο παλιός πυρήνας του 

χωριού και δίπλα του υπάρχουν 

οι νέες συνοικίες και γειτονιές. 

Οι διοργανωτές του  

Φωτογραφικού Διαγωνισμού 



 

 

 

6 Φωτο-Ώρες 2018 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας 

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018, 6.00μμ 
 Στο Οίκημα ΦΕΚ Λεμεσού 

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

Έκθεσης Φωτογραφίας, με θέμα ‘6 Φωτο-Ώρες 2018’, η οποία είναι αποτέλεσμα του 

μεγάλου και πρωτότυπου διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργάνωσε, τον περασμένο 

Νοέμβριο. 

Τώρα, παρουσιάζεται η έκθεση των επιλεγμένων φωτογραφιών, κατόπιν κριτικής που 

έγινε, από επαγγελματίες/ καλλιτέχνες φωτογράφους. 

Κριτές και αυτή τη χρονιά, ήταν η Ελένη Περικλέους Κέστα (Καθηγήτρια Φωτογραφίας), 

η Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους, (Καθηγήτρια Τέχνης  και  Φωτογραφίας), και ο Νίκολας 

Κωνσταντίνου (Καθηγητής 

φωτογραφίας). 

Οι ‘6 ΦΩΤΟ-ΩΡΕΣ’, διοργα-

νώνονται, από την ΦΕΚ Λεμε-

σού, για 5η συνεχή χρονιά, με 

μεγάλη επιτυχία αφού, οι συμ-

μετέχοντες, έχουν την ευκαιρί-

α να περάσουν μια όμορφη 

μέρα, με τις οικογένειες και 

τους φίλους τους, γεμάτη 

δράση, διασκέδαση και δη-

μιουργικότητα.  

5 Χρόνια  
‘6 ΦΩΤΟ-ΩΡΕΣ’ 



11ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας  

ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2018 

Λήξη Διαγωνισμού:  26 Ιανουαρίου 2019 
 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λεμεσού, προκήρυξε τον 11ο Παγκύπριο 

Φωτογραφικό Διαγωνισμό, με θέμα  «ΛΕΜΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2018».  

 

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι παρμένες από το ‘Λεμεσιανό Καρναβάλι 2018’ 

μόνο. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε 

ψηφιακό αρχείο jpg, σε CD, από τις οποίες ΜΟΝΟ ΔΥΟ να παρουσιάζουν Καρναβαλίστικο Πορτραίτο.  

 

Οι φωτογραφίες, πρέπει να είναι παρμένες από οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, καθ’ όλη την περίοδό του, 

π.χ. την παιδική και τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, κανταδόρους, άρματα, υπαίθριους χο-

ρούς, διάκοσμο πόλης, έθιμα και γενικά ό,τι αφορά το καρναβάλι της Λεμεσού την περίοδο αυτή.  

 

Μετά την κριτική, οι φωτογραφίες που θα βραβευθούν καθώς και αυτές που θα αναρτηθούν, θα ζητηθεί, από τους δημιουργούς τους, να τις τυπώσουν  και 

να τις παραδώσουν για την έκθεση.  

 

 Για  τα  μέλη  της ΦΕΚ, με τακτοποιημένη τη συνδρομή τους, για μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες, η συμμετοχή είναι € 5 ενώ για μη μέλη είναι € 10.  Οι  

συμμετοχές να παραδίδονται στο  οίκημα της Φ.Ε.Κ. Λεμεσού.   

 

Πληροφορίες και έντυπα όρων συμμετοχής,  μπορείτε να βρίσκετε, σύντομα, στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy 

καθώς και στο οίκημα μας. 

  Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου 

  (Τμήμα Λεμεσού) 

  _______________ 

  Οδός Αγκύρας, 120,   

  1ος όροφος  

  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   

Προετοιμασία, σχεδιασμός και επιμέλεια Ενημερωτικού 

Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP 

Ricci Desai—1ο Βραβείο (2017) 

‘Carnival Joy’ 

Ευχόμαστε, ολόψυχα  

‘Καλές Γιορτές’ 


