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ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
Τα Νέα της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΦΕΚ, Χρόνια Πολλά.
Ευχόμαστε η νέα χρονιά να φέρει σε όλους Ευτυχία, Ευημερία, πολλές φωτογραφικές
επιτυχίες και κυρίως Υγεία.
Οι Γιορτές των Χριστουγέννων τέλειωσαν, και επιστρέψαμε στην καθημερινότητα
μας και στις φωτογραφικές μας εκδηλώσεις.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018
Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη μας μεγάλη εκδήλωση και φέτος, είναι η έκθεση των
βραβευμένων και επιλεγμένων φωτογραφιών του «Παγκύπριου Φωτογραφικού
Διαγωνισμού 2018», που διοργανώνει κάθε χρόνο το Τμήμα Λευκωσίας της ΦΕΚ.
Η έκθεση θα γίνει, και φέτος στην Μεσαιωνική Αίθουσα «Καστελιώτισσα», που μας
προσφέρει, όπως κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο και
ευχαριστούμε θερμά.
Θα σας περιμένουμε, για να γιορτάσουμε μαζί την μεγάλη γιορτή της φωτογραφίας,
αλλά και για να τιμήσουμε τους βραβευμένους φωτογράφους καθώς και όσους
συμμετέχουν.
5ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τον Δεκέμβριο ανακοινώσαμε και επίσημα τον «5ο Μαθητικό Φωτογραφικό
Διαγωνισμό».
Τα θέματα του διαγωνισμού, όπως κάθε χρόνο είναι δύο.
Το πρώτο μόνιμο, «Ελεύθερο Έγχρωμο ή Μονόχρωμο», και το 2ο θέμα φέτος θα
είναι «Σπορ – Αθλητισμός». Οποιοδήποτε αγώνισμα. Στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Έγχρωμη ή Μονόχρωμη φωτογραφία.
Από φέτος ο διαγωνισμός αλλάζει.
Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς όσον αφορά τις ηλικίες.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν παιδιά της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, που θα
διαγωνιστούν σε δύο ομάδες, στις ίδιες κατηγορίες.
Α’ Ομάδα: Παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και
Β’ Ομάδα: Παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Είχαμε αναφέρει πως, πρόθεση μας είναι, η ετήσια συνδρομή των μελών μας να λήγει τον
Ιανουάριο. Έτσι θα ξέρετε πως κάθε Ιανουάριο θα πρέπει να φροντίσετε αυτή σας την
υποχρέωση. Παρακαλείσθε λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει την ανανέωση, θα πρέπει
να το κάνετε τώρα. Διαφορετικά, βάσει του νέου νόμου, θα αναγκαστούμε να σας
διαγράψουμε από το Αρχείο μας.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Τέλος Δεκεμβρίου 2018, έληξαν οι ταυτότητες μέλους. Όσοι ενδιαφέρεστε να τις ανανεώσετε,
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε. Η χρέωση είναι 5 ευρώ και η ανανέωση θα καλύπτει τα
επόμενα 2 χρόνια. Θα λήξουν δηλαδή, τέλος Δεκεμβρίου 2020.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Θυμίζουμε πως όσοι έχετε λάβει μέρος σε εκθέσεις του Τμήματος Λευκωσίας,
μπορείτε να περάσετε από το Οίκημα μας και να παραλάβετε τις φωτογραφίες σας
δωρεάν. Εξαιρούνται, μόνο οι φωτογραφίες του «4ου Μαθητικού Διαγωνισμού» και
του «Παγκύπριου Διαγωνισμού 2017». Γίνονται διευθετήσεις μερικές από αυτές να
σταλούν στην Ελλάδα, στα πλαίσια ανταλλαγής εκθέσεων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΕΚ – Τμήμα Λευκωσίας.
Πληροφορίες: 99 332813 και 99 474009

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στις 20:00, στο Κοσμικό Κέντρο «Αντωνάκης»
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αρχίζουμε τη
καινούργια χρονιά με την Χριστουγεννιάτικη –
Πρωτοχρονιάτικη μας εκδήλωση που και φέτος θα
φιλοξενηθεί στο υπέροχο και ζεστό Κοσμικό Κέντρο
«Αντωνάκης» που μας παραχωρεί η φίλη Ξένια
Αγρότου, μέλος και ταμίας του Διοικητικού μας
Συμβουλίου, και ιδιοκτήτρια του όμορφου αυτού
χώρου. Είναι πλέον θεσμός στη Γιορτή αυτή, εμείς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ετοιμάσουμε τα
φαγητά, και τα γλυκά.
Όμως, αν μέλη, ή και φίλοι της ΦΕΚ, που θα
παραστούν, έχουν την διάθεση να προσφέρουν
φαγητό ή γλυκό, είναι ευπρόσδεκτο. Παράκληση
μας όμως, να μας ενημερώσετε για καλύτερο
συντονισμό. Στη συνέχεια θα κόψουμε τη
Βασιλόπιτα, και θα ακολουθήσει η κλήρωση των
δώρων, που κάθε χρόνο μας προσφέρουν οι
Εταιρείες και τα καταστήματα, φίλοι της ΦΕΚ.
Σας περιμένουμε λοιπόν να γιορτάσουμε όλοι μαζί,
με φαγητό και ποτό, και να υποδεχτούμε τον
καινούργιο χρόνο με χαρά και καλή διάθεση.

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στις 19:30, στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα»
Εγκαίνια της Έκθεσης του ετήσιου
«Παγκύπριου Φωτογραφικού Διαγωνισμού»
που διοργανώνει εδώ και πολλά χρόνια, το
Τμήμα Λευκωσίας της ΦΕΚ.
Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε τον περασμένο
Ιούνιο και προκηρύχθηκε επίσημα τον
Σεπτέμβριο του 2018. Η υποβολή των
συμμετοχών έληξε τέλος Οκτωβρίου.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
περιελάβανε 4 θέματα, τα 3 μόνιμα,
«Έγχρωμο Ελεύθερο», «Μονόχρωμο
Ελεύθερο», «Πειραματική Φωτογραφία»
και το 4ο ειδικό θέμα, που φέτος ήταν
αφιερωμένο στη «Γυναίκα».
Έλαβαν μέρος 44 φωτογράφοι, με 459
συνολικά φωτογραφίες.
Μεταξύ των οποίων
2 μαθητές και 7 Τουρκοκύπριοι.
Το
Σάββατο
1η
Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε η κρίση από πενταμελή
Κριτική Επιτροπή που αποτελείτο από
βραβευμένους
και
καταξιωμένους
Κύπριους καλλιτέχνες.
Τον Μιχάλη Γεωργιάδη φωτογράφοσκηνοθέτη, τον Χριστάκη Σαζεΐδη EFIAP, την
Μερόπη Θεοκλήτου EFIAP, τον Γιώργο
Γιαλλούρη EFIAP, και τον Πανίκο Χαραλάμπους, Ακαδημαϊκό Οπτικοακουστικής
Επικοινωνίας
στο
Πανεπιστήμιο
Frederick.
Τα εγκαίνια της έκθεσης που θα γίνει στην
Αίθουσα «Καστελιώτισσα» θα τελέσει ο
Ιστορικός, αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πέτρος
Παπαπολυβίου, ο οποίος θα επιδώσει και
τα
βραβεία
στους
νικητές
του
διαγωνισμού.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 24ης Ιανουαρίου 2019
από τις 17:00 μέχρι τις 21:00.

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 στις 19:00, στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα»
Συνάντηση στο χώρο έκθεσης του «Παγκύπριου Φωτογραφικού Διαγωνισμού 2018».
Θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε για τις φωτογραφίες της έκθεσης, για τον τρόπο
που φωτογραφίζουμε, για την επεξεργασία που κάνουμε στη συνέχεια για να
βελτιώσουμε την φωτογραφία. Να ακούσουμε απόψεις, εισηγήσεις, παρατηρήσεις με
στόχο τη συνεχή βελτίωσή μας. Θα γίνει προσπάθεια να παρευρεθούν και κάποιοι από
τους κριτές, για ένα εποικοδομητικό διάλογο.
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 στις 19:00, στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα»
Εγκαίνια της Έκθεσης του Παγκύπριου Φωτογραφικού Διαγωνισμού με τον τίτλο
«ΜΠΛΕ» που θα γίνουν στην Αίθουσα «Καστελιώτισσα».
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Εταιρεία:
Α. Σ. ΞΙΝΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, με τη στήριξη της Φωτογραφικής
Εταιρείας Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας.
Προκηρύχτηκε τον Ιανουάριο του 2018, και έληξε στα μέσα
του περασμένου Ιουνίου. Έλαβαν μέρος 32 φωτογράφοι, με
285 φωτογραφίες. Η κρίση πραγματοποιήθηκε στις 10
περασμένου Νοεμβρίου με κριτές τους πολυβραβευμένους
φωτογράφους, Ανδρέα Λ. ΑνδρέουΕFIAP/d3, HonEFIAP,
PISF, RISF10,ICS/Safiiri , Χριστάκη Σαζεΐδη EFIAP, και τον
Στέφανο Ξιναρή.
Η έμπνευση του διαγωνισμού
βασίζεται στο κρασί που φέρει
το όνομα «Μπλε Αλεπού» και
που αναφέρεται σε μια
παράξενη αλλά ενδιαφέρουσα ιστορία.
Ο Κυρ Γιάννης Μπουτάρης ιδιοκτήτης του οινοποιείου
Κτήμα Κυρ-Γιάννη που βρίσκεται στη Νάουσα λέει:
«Σεπτέμβριος του 2009. Είναι αργά το βράδυ και το
φεγγάρι είναι γεμάτο. Ο τρύγος μόλις έχει τελειώσει. Είμαι
στο κτήμα, καθισμένος κάτω από το 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».
Το συγκεκριμένο κρασί παράγεται σε περιορισμένο αριθμό φιαλών κάθε χρόνο και
θεωρείται ένα από τα καλύτερα ερυθρά κρασιά της Ελλάδας. Τον Οκτώβριο που μας
πέρασε, το Κτήμα Κυρ Γιάννη παράγει ένα νέο κρασί με το όνομα «Μπλε Τρακτέρ», το
οποίο είναι αφιερωμένο στον Έλληνα αμπελουργό. Το μικρό, αμπελουργικό, μπλε
τρακτέρ, που είχε ο Γιάννης Μπουτάρης, όταν φύτεψε το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στη
Νάουσα τη δεκαετία του ’70 και βρίσκεται τοποθετημένο στην είσοδο του οινοποιείου,
συμβολίζει την Αρετή και Σκληρή Δουλειά του Έλληνα Αμπελουργού.

