
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ 

ΘΕΜΑ: «ΜΠΛΕ» 
Το θέμα είναι ελεύθερο. 

 
Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από:  Α. Σ. ΞΙΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ , σε συνεργασία με την 

Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας. 
          

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι  
 

1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν  μέχρι και 10  φωτογραφίες. 
  

2. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να δοθούν σε ψηφιακό δίσκο. Κάθε φωτογραφία να είναι σε 
ψηφιακό αρχείο jpg σε ανάλυση 300 dpi. Η μεγαλύτερη πλευρά να είναι 3000 pixels, με 
ελάχιστο μέγεθος  αρχείου 2 MB  και μέγιστο 6 MB. Το χρωματικό προφίλ να είναι  sRGB.  
Στο εξωτερικό μέρος του  ψηφιακού δίσκου θα αναγραφεί μόνο  ο πενταψήφιος 
κωδικός αριθμός.  
 

3. Το όνομα  κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι:  Ένας τυχαίος  πενταψήφιος κωδικός 
αριθμός, ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα  με το Δελτίο Συμμετοχής  και  ο τίτλος 
της  φωτογραφίας.  
Παράδειγμα : 75238-3-Αντανάκλαση.jpg    Τυχαίος κωδικός  είναι ο αρ. 75238 

              και το 3 είναι ο αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το  Δελτίο Συμμετοχής.  
 

4. Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει  δικό της διαφορετικό τίτλο.  
Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες με τίτλο «Άτιτλο».   
Να αποφεύγεται ο ίδιος  τίτλος σε 2 ή και 3 φωτογραφίες και να σημειώνεται  δίπλα 
αριθμός. Π.χ. «Θάλασσα 1», «Θάλασσα 2», «Θάλασσα 3»…                
Στους ελληνικούς  τίτλους να γράφονται  με ελληνικούς  χαρακτήρες, και  στους αγγλικούς  
τίτλους να γράφονται με  αγγλικούς χαρακτήρες.  Φωτογραφίες των οποίων οι τίτλοι 
γράφονται  greeklish,  δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Συμμετοχής Μέρος Α΄και 
Μέρος Β .́                             
Το Μέρος Β  ́με τα στοιχεία του φωτογράφου,  όνομα, επίθετο και τους Φωτογραφικούς 
τίτλους του, αν υπάρχουν  (μέχρι και 4 τίτλους)  να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο να αναγραφεί μόνο  ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός,  που χρησιμοποιήθηκε στις 
φωτογραφίες. Στο φάκελο που θα παραδοθεί, να τοποθετηθούν:   
το Μέρος Α’,  ο ψηφιακός δίσκος,  και ο κλειστός φάκελος με το Μέρος Β΄.  
Στην εξωτερική πλευρά  να αναγράφεται :    
Διαγωνισμός Φωτογραφίας Κτήμα Κυρ Γιάννη 



6. Ο φωτογράφος πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει 
και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που εικονίζονται.  
 

7. Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με Photoshop, ή άλλο 
λογισμικό πρόγραμμα, καθώς και φωτογραφίες στις οποίες, κατά τη φωτογράφιση,  
χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα  αλλοίωσης της εικόνας,  που ενδέχεται να διαθέτει η 
φωτογραφική μηχανή.   
Επιτρέπεται μερική διόρθωση των φωτογραφιών  (color, contrast, cropping). 
 

8. Οι συμμετοχές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς  στη διεύθυνση:  
Α. Σ. ΞΙΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ , 42,  Σωκράτους, 1040 Παλουριώτισσα, Λευκωσία.  
ΤΗΛ.: 22349395 και στα γραφεία της Φ.Ε.Κ., στην διεύθυνση:  
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,  Οδός Ξάνθης  Ξενιέρου 53, 1015, Λευκωσία.  
Μπορούν επίσης να παραδίδονται  προσωπικά στην ίδια διεύθυνση, καθημερινά από  τις 
10:30  - 13:30,   εκτός Σαββάτου,  Κυριακής και  Αργίες.   
Τέλος, μπορούν  να τοποθετούνται στο γραμματοκιβώτιο  έξω από την είσοδο του 
Οικήματος της ΦΕΚ στην πιο πάνω διεύθυνση.  
Στην Λεμεσό και Πάφο,  μπορούν να παραδίδονται στα αντίστοιχα τμήματα της ΦΕΚ.  
 

9. Τελευταία ημερομηνία παράδοσης των συμμετοχών  είναι:  
 Παρασκευή 11 Μαΐου  2018. 
 

10. Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία θα βαθμολογήσει όλες τις 
φωτογραφίες  με   ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα  βαθμολόγησης.    
Θα δοθούν 1ο, 2ο, 3ο βραβείο.  
 

11. Σε περίπτωση  ισοψηφίας, την τελική απόφαση θα λάβει η Κριτική Επιτροπή. 
Η  απόφαση της Κριτικής Επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη. 
 

12. Οι διοργανωτές θα έχουν  το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν  οποιαδήποτε από τις 
φωτογραφίες που θα υποβληθούν, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα τους, με ονομαστική 
αναφορά στο φωτογράφο.  
 

13. Η υποβολή φωτογραφιών  στο διαγωνισμό θα σημαίνει αποδοχή όλων των όρων  και μη 
συμμόρφωση   με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς θα συνεπάγεται με 
αποκλεισμό   από τον διαγωνισμό.  
 

14. Σε περίπτωση που αποδειχθεί πως  βραβευμένη φωτογραφία ή μέρος αυτής, δεν ανήκει 
στον φωτογράφο που την υπέβαλε, αυτόματα θα της αφαιρείται το βραβείο και θα 
ανακοινώνεται  από   τα ΜΜΕ.         

 
Επισυνάπτεται σημείωμα, που επεξηγεί  την επιλογή του  θέματος  ΜΠΛΕ 
 

                Για περισσότερες πληροφορίες :  Τηλ.:  99 332813 και  99 474009 
 



 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ 
ΘΕΜΑ: «ΜΠΛΕ» 
ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ 
Το οινοποιείο Κυρ-Γιάννη ιδρύθηκε το 1997 από το Γιάννη Μπουτάρη. Σήμερα κατατάσσεται στη 
λίστα με τα καλύτερα Κτήματα του ελληνικού αμπελώνα.  
Με βασικές περιοχές έμφασης τη Νάουσα και το Αμύνταιο, στις δύο πλευρές του όρους Βερμίου στη 
Βορειοδυτική Ελλάδα, η οινοποιία συνεχίζει μια μακρά οικογενειακή παράδοση εστιάζοντας στην 
παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας, με αυθεντικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ελκυστικά για το 
σύγχρονο καταναλωτή. Σήμερα, η ομάδα της Κυρ-Γιάννη, υπό την καθοδήγηση του Στέλλιου 
Μπουτάρη, γιου του Γιάννη, ετοιμάζει με όραμα την επόμενη φάση της εξελικτικής πορείας του 
Κτήματος, αξιοποιώντας δυναμικά τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας Κυρ-Γιάννη: καινοτομία, 
σεβασμό στην παράδοση και εξειδικευμένη γνώση για το κρασί, από το αμπέλι ως τον τελικό 
καταναλωτή.  
Ο αμπελώνας της Νάουσας βρίσκεται σε υψόμετρο 280-300 μέτρων και έχει έκταση 580 στρεμμάτων 
(από τα οποία τα 403 είναι φυτεμένα). Χωρίζεται σε 40 κομμάτια με βάση το έδαφος, το ανάγλυφο 
και την ποικιλία-κλώνο. Το έδαφος του αμπελώνα αποτελεί αντιπροσωπευτική μικρογραφία των 
διαφορετικών εδαφών της ζώνης της Νάουσας, με τα αμμοαργιλώδη ως αμμοαργιλοπηλώδη εδάφη 
να κυριαρχούν. Στον αμπελώνα είναι φυτεμένες οι ποικιλίες Ξινόμαυρο (50%), Syrah (15%), Merlot 
(20%), Cabernet Sauvignon (10%) ενώ η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται από διάφορες πειραματικές 
ποικιλίες. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του Αμυνατίου βρίσκονται σε υψόμετρο 700 μέτρων, είναι 
συνολικής έκτασης 165 στρεμμάτων και υπάγονται στο δήμο Αγ. Παντελεήμονα, εντός των ορίων της 
αμπελουργικής ζώνης Ο.Π.Α.Π. Αμυνταίου. Εκεί εφαρμόζεται επίσης συμβολαιακή καλλιέργεια 300 
στρεμμάτων, η οποία στοχεύει στον έλεγχο του τρόπου καλλιέργειας και στην επιλεγμένη πρώτη ύλη. 
Εδώ καλλιεργούνται οι διεθνείς λευκές ποικιλίες Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewurztraminer, και 
οι γηγενείς ποικιλίες Ροδίτης, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και Malvasia aromatica. 
 
Έμπνευση του συγκεκριμένου διαγωνισμού 
Εμπνευσμένο από το κρασί του Κτήματος που φέρει το όνομα Μπλε Αλεπού. 
Σεπτέμβριος του 2009. Είναι αργά το βράδυ και το φεγγάρι είναι γεμάτο. Ο τρύγος μόλις έχει 
τελειώσει. Είμαι στο κτήμα, καθισμένος κάτω από τη δρυ και έχω την αίσθηση της γλυκιάς κούρασης. 
Ξαφνικά πετάγεται μια αλεπού μέσα από το αμπέλι. Κοιταζόμαστε. Μάλλον είναι μικρούλα, γιατί 
τρομάζει και φεύγει τρέχοντας ξανά μέσα στα κλήματα. Είναι το φως, είναι η διάθεση, είναι η 
επιθυμία, δεν ξέρω… Όμως, μου μοιάζει μπλε. Με αφήνει με τη μαγεία και με ένα όνομα που χαρίζω 
στο νέο μας κρασί: Μπλε Αλεπού. 
Στέλλιος Μπουτάρης 
 
Η εταιρεία Α.Σ. ΞΙΝΑΡΗΣ & ΥΟΙ ΛΤΔ θα έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει αλλά και να χρησιμοποιήσει 
τις φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί για συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό 
Η βραβευμένη με το πρώτο βραβείο φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί σαν ετικέτα συγκεκριμένου 
συλλεκτικού κρασιού του Κτήματος Κυρ Γιάννη. (Περιορισμένου αριθμού φιαλών) 
Βραβεία:  
1ο Βραβείο: 
-Ταξίδι στο Κτήμα Κυρ Γιάννη στη Νάουσα για 2 άτομα. Το ταξίδι συμπεριλαμβάνει τα  αεροπορικά 
εισιτήρια, τις μετακινήσεις στην Ελλάδα, τη διανυκτέρευση και τη ξενάγηση στο Κτήμα Κυρ Γιάννη. 
- Μια φιάλη Κτήμα Κυρ Γιάννη 3 λίτρων υπογεγραμμένη από τον  παραγωγό. 
2ο Βραβείο: 
Μια φιάλη Κτήμα Κυρ Γιάννη 3 λίτρων υπογεγραμμένη από τον  παραγωγό. 
3ο Βραβείο: 
Μια φιάλη Κτήμα Κυρ Γιάννη 1.5 λίτρων υπογεγραμμένη από τον παραγωγό. 



 
 

 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Θέμα: «Μπλε» 
Μέρος Α’ 

Πενταψήφιος κωδικός:  

         

Τίτλος φωτογραφίας: 

1. ………………………………………………………………………………………………..……….….……. 

2. …………………………………………………………………………….…………..……….……….……… 

3. ……………………………………………………………………………………..………………….……….. 

4. ………………………………………………………………………………..………………..…….………… 

5. ………………………………………………………………………….…………………...……….………… 

6. …………………………………………………………………….…………………….…..…….…………… 

7 ……………………………………………………………….……………………..…………….………….…. 

8. ……………………………………………………………………………….………………….……….……… 

9. ………………………………………………………………………..…..…………….……….……………. 

10. ………………………………………………………………………………………..……………..…………. 

=========================================================== 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:  «Μπλε» 

Μέρος Β’ 

Πενταψήφιος κωδικός:  

         

 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………………………………….…….……………. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): ………..……………………………………………………………… 

(Παράκληση- Κεφαλαία γράμματα προς αποφυγή λάθους)             


