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Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ,
Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, εσείς προσωπικά, αλλά και οι δικοί σας άνθρωποι.
Έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αλλά περιμέναμε να δούμε πως
θα εξελιχθεί το πρόβλημα με την πανδημία του COVID-19.
Όπως φαίνεται όμως, αυτό θα αργήσει πολύ ακόμα, αφού η πιθανή ημερομηνία
για να επανέλθουμε στη καθημερινότητα μας, τοποθετείται γύρω στα μέσα
Ιανουαρίου 2021.
Βρισκόμαστε στις αρχές της Χειμερινής Περιόδου, και συνήθως τέτοια εποχή,
ετοιμάζουμε και σας στέλλουμε το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου που περιλαμβάνει
ανακοινώσεις και νέα για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.
Όμως φέτος, δεν θα έχουμε Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου, γιατί απλά δεν θα έχουμε
εκδηλώσεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2020
Έχει ανακοινωθεί και σας έχουν ήδη αποσταλεί οι κανονισμοί του διαγωνισμού.
Θυμίζουμε το 4ο θέμα, που φέτος είναι «Κυπριακά Τοπία». Ένα απλό, εύκολο
θέμα, που πιστεύουμε όλοι έχουμε σχετικές φωτογραφίες στο αρχείο μας.
Αλλά θα είναι και πολύ εύκολο να βγάλουμε καινούργιες.
Τελευταία ημέρα υποβολής των συμμετοχών είναι η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020.
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΑΙ ΠΟΤΟ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Έχουμε προγραμματίσει την εκδήλωση με Σουβλάκι και ποτό, το συνηθισμένο
πια καλωσόρισμα για τη νέα μας
φωτογραφική περίοδο.
Οι συνθήκες όμως φέτος είναι
διαφορετικές, γιατί λόγω των
μέτρων, δεν μπορούμε να την
πραγματοποιήσουμε, όπως κάθε
χρόνο, στο Οίκημα μας.
Επειδή όμως θεωρούμε πως θα
ήταν καλό να βρεθούμε μετά από
τόσους μήνες, έχουμε κάνει
διευθετήσεις και θα φιλοξενηθούμε στο Πάρκο «Σπύρου Κυπριανού» την Δευτέρα
21 Σεπτεμβρίου στις 8:00 το βράδυ.

Το πάρκο βρίσκεται στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς, μετά το Συνεδριακό Κέντρο,
και απέναντι από το Πάρκο Ακαδημίας.
Όπως πάντα, οι συμμετέχοντες
πληρώνουν το φαγητό τους,
και η ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας,
προσφέρει τα ποτά.
Θα πρέπει να τονίσουμε, πως κι
εδώ έχουμε την υποχρέωση να
ακολουθήσουμε τα μέτρα.
Μόνο μέχρι 50 άτομα μπορούν
να συμμετέχουν έτσι θα κρατηθεί
η σειρά προτεραιότητας.
Επίσης οι φίλοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή, λόγω του
πρωτοκόλλου και των μέτρων της Κυβέρνησης, θα πρέπει, μόλις προσέλθουν
στο χώρο να δώσουν το πλήρες όνομα και το τηλέφωνο τους.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και την Παρασκευή
18 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να δηλώσετε και τι
θα θέλατε να παραγγείλετε.
Σουβλάκι χοιρινό ή κοτόπουλο, σιεφταλιές, χαλλούμι, μανιτάρια στην πίττα.
Το κόστος για το φαγητό είναι 8 ευρώ μόνο.
Το ποτό, (κυπριακό) και τα αναψυκτικά, θα προσφερθούν από τη ΦΕΚ Τμήμα
Λευκωσίας.
Τα τηλέφωνα για δηλώσεις συμμετοχής είναι: 99 474009 – 99 332813
6ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2020
Ο διαγωνισμός, όπως είναι γνωστό, έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η παρουσίαση της
έκθεσης και η απονομή των βραβείων και διπλωμάτων στους διακριθέντες
μαθητές.
Να θυμίσουμε πως ή Έκθεση του Μαθητικού Διαγωνισμού, ήταν
προγραμματισμένη να γίνει στις 6 Απριλίου 2020, στην Καστελιώτισσα, αλλά
λόγω των μέτρων αναβλήθηκε.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μόλις λυθούν τα προβλήματα όσον αφορά την πανδημία, και λήξουν τα μέτρα, θα
ανακοινώσουμε και τις διαλέξεις περί φωτογραφίας, που έχουμε προγραμματίσει
για φέτος.
ΕΚΔΡΟΜΗ
Προγραμματίζουμε να διοργανώσουμε εκδρομή στα μέσα Οκτωβρίου 2020.
Πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα για προστασία από την
πανδημία του COVID-19. Θα μάθουμε τις σχετικές πληροφορίες και υποχρεώσεις,
και θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, θα δώσουμε και το πρόγραμμα της εκδρομής.

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Λευκωσίας, έχουν ξεχωρίσει φωτογραφίες
που συμμετείχαν σε Παγκύπριους Φωτογραφικούς Διαγωνισμούς, τα
προηγούμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα, έχουμε ξεχωρίσει φωτογραφίες του 2016, 2017 και 2018.
Οι φωτογραφίες του 2019, θα παραμείνουν στη ΦΕΚ, μέχρι να ολοκληρωθεί
ο Παγκύπριος Διαγωνισμός 2020. Και αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε έτοιμο ένα
υλικό το οποίο θα μπορούμε να στείλουμε για παρουσίαση, στην περίπτωση που
μας ζητηθεί μια ξαφνική συμμετοχή για έκθεση.
Σύντομα θα σταλεί μήνυμα στους φωτογράφους που έχουμε ξεχωρίσει τις
φωτογραφίες τους για να επικοινωνήσουν και να τις παραλάβουν.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΚ, Τμήμα Λευκωσίας, έχει λήξει από
τον Ιανουάριο 2020. Η Γενική και Εκλογική Συνέλευση ήταν προγραμματισμένη να
πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο.
Λόγω της πανδημίας όμως, και των μέτρων της Κυβέρνησης, δεν ήταν δυνατή η
πραγματοποίηση της. Η Συνέλευση και οι εκλογές του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΡΟΚΟ «6th Photo Meeting» και
ΕΚΘΕΣΗ «ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CIDPC 2020»
Δύο ακόμα εκθέσεις, είναι προγραμματισμένες για φέτος.
Η πρώτη είναι η έκθεση με φωτογραφίες από το ταξίδι στο Μαρόκο με την
ευκαιρία του «6ου Photo Meeting» της FIAP, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο
του 2019. Μέλη και φίλοι της ΦΕΚ, που ταξίδεψαν στο Μαρόκο συμμετέχουν στην
έκθεση με φωτογραφίες τους.
Η δεύτερη εκδήλωση είναι η έκθεση με βραβευμένες και επιλεγμένες
φωτογραφίες από τον «Διεθνή μας Διαγωνισμό - CIODPC 2020», που συνήθως
πραγματοποιείται Νοέμβριο.
Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις, επίσης θα πραγματοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν
οι συνθήκες.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τμήμα Λευκωσίας
Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου.

