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ΕΚΔΗΛΩΕΙ  

Παραςκευι 4 Δεκεμβρίου 2015   –     Προβολι Κυπρίων Φωτογράφων 

Εγκαινιάηουμε φζτοσ μια νζα ςειρά εκδθλώςεων ςτισ οποίεσ κα δίνεται θ ευκαιρία ςε Κφπριουσ 

φωτογράφουσ να δείξουν φωτογραφίεσ τουσ ςτο κοινό με ςτόχο τθν γνωριμία με τθ δουλειά 

τουσ και τθν εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ και ςχολιαςμό. 

  

τθν δεφτερθ μασ Προβολι Κυπρίων Φωτογράφων κα ζχουμε τθν 

ευκαιρία να γνωρίςουμε τθ δουλειά του Ανδρζα Δρουςιώτθ από τθ 

Λεμεςό. 

Θα προςφερκεί δωρεάν κραςί, χυμόσ, νερό από το wine bar που μασ φιλοξενεί. 

Χώροσ: Λαβφρινκοσ Wine bar & Gallery, Αγίου Θεοδώρου 5 Πάφοσ.  

΄Ωρα: 7:00μ.μ.  
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Πζμπτθ 10 Δεκεμβρίου 2015   –     Επαρχιακι Γενικι υνζλευςθ 

Καλοφμε τα μζλθ μασ ςε Επαρχιακι Γενικι υνζλευςθ τθν Πζμπτθ 10 Δεκεμβρίου 2015. τθ 

ςυνζλευςθ κα γίνει απολογιςμόσ για τα πεπραγμζνα των δφο τελευταίων χρόνων, κα 

παρουςιαςτεί ταμιακι ζκκεςθ και κα παρουςιαςτοφν τα ςχζδια τθσ ΦΕΚ – Σμιμα Πάφου για 

τον επόμενο χρόνο. 

Μετά τθν ενθμζρωςθ κα διεξαχκοφν εκλογζσ για ανάδειξθ νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ ςυνζλευςθ ζχουν όςα μζλθ ζχουν πλιρωσ τακτοποιθμζνθ τθ 

ςυνδρομι τουσ για τθν τρζχουςα φωτογραφικι χρονιά. Ανανεώςεισ και εγγραφζσ μποροφν να 

γίνονται μζχρι και 1 ώρα πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνζλευςθσ. 

τζγθ Γραμμάτων και Σεχνών, Πάφοσ, Πζμπτθ 10 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 7μ.μ.  

τζγθ Γραμμάτων και Σεχνών, Πάφοσ 

΄Ωρα ζναρξθσ: 7:00μ.μ.  

 

Σετάρτθ 16 Δεκεμβρίου 2015   –     Ειςαγωγι ςτο Light Room  

 

To LR είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν επεξεργαςία και 

αρχειοκζτθςθ φωτογραφιών. Σο μζλοσ του Δ.. ΦΕΚ-Σμιμα Πάφου 

Χαράλαμποσ Νικολαϊδθσ κα μασ παρουςιάςει τισ βαςικζσ 

λειτουργίεσ του προγράμματοσ. 

Όςοι ζχουν εγκατεςτθμζνο το πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι τουσ και 

κζλουν να φζρουν μαηί τουσ το laptop τουσ για άμεςθ πρακτικι 

εφαρμογι μποροφν να το κάνουν. (Δεν είναι όμωσ απαραίτθτο για 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίαςθσ).  

 

τζγθ Γραμμάτων και Σεχνών, Πάφοσ 

Ώρα: 7μ.μ. 
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Ανακοινώςεισ 

1. ΕΚΘΕΗ ΠΑΦΙΣΩΝ ΦΩΣΟΓΡΑΦΩΝ 

Η ΦΕΚ-ΣΜΗΜΑ ΠΑΦΟΤ κακιερώνει από φζτοσ τθν εκδιλωςθ «Ζκκεςθ Παφιτών Φωτογράφων». 

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ αυτισ είναι να δοκεί θ ευκαιρία ςε φωτογράφουσ που ηουν 

ςτθν επαρχία Πάφου να παρουςιάςουν τθ δουλειά τουσ ςτο ευρφ κοινό μζςα από μια 

οργανωμζνθ ομαδικι ζκκεςθ. Κατανοώντασ τισ δυςκολίεσ που ο κακζνασ μπορεί να 

αντιμετωπίηει ςτθν διοργάνωςθ προςωπικισ ζκκεςθσ φωτογραφίασ και γνωρίηοντασ ότι αρκετοί 

ςυμπολίτεσ μασ αςχολοφνται με τθ φωτογραφικι τζχνθ, αποφαςίςαμε να οργανώςουμε τθν 

ζκκεςθ αυτι.  

 

τθν ζκκεςθ μποροφν να ςυμμετάςχουν όλοι οι φωτογράφοι που ηουν ςτθν επαρχία Πάφου 

(μζλθ και μθ μζλθ τθσ ΦΕΚ). Η ΦΕΚ-ΣΜΗΜΑ ΠΑΦΟΤ κα προμθκεφςει τουσ φωτογράφουσ με 

κάδρα για τθν τοποκζτθςθ των φωτογραφιών, κα αναλάβει τθν εκτφπωςθ των φωτογραφιών 

(ώςτε να υπάρχει ομοιογζνεια), κα παραχωριςει τθν αίκουςα και κα οργανώςει τα εγκαίνια τθσ 

ζκκεςθσ (δεξίωςθ, ομιλίεσ). Οι εκτυπωμζνεσ φωτογραφίεσ κα δοκοφν ςτουσ φωτογράφουσ μετά 

το τζλοσ τθσ ζκκεςθσ. Σα κάδρα ανικουν ςτθ ΦΕΚ-Πάφου. Η επιλογι για τισ φωτογραφίεσ ανικει 

αποκλειςτικά ςτον κάκε φωτογράφο. 

Ο φωτογράφοσ πρζπει να είναι ο πνευματικόσ δθμιουργόσ των ζργων που κα υποβάλει και κα 

φζρει τθν ευκφνθ (να ζχει εξαςφαλίςει άδεια) για   πρόςωπα που εικονίηονται. Φωτογραφίεσ με 

προςβλθτικό περιεχόμενο δε κα γίνονται δεχτζσ. 

Κάκε φωτογράφοσ μπορεί να εκκζςει από 4-6 φωτογραφίεσ του (ανάλογα με τον αρικμό των 

ςυμμετεχόντων). Ο εκκεςιακόσ χώροσ περιορίηει ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό τισ φωτογραφίεσ που 

μποροφν αν εκτεκοφν, για αυτό κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ (περιλαμβάνει όλεσ τισ υπθρεςίεσ που 

αναγράφονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο) ςτθν ομαδικι ζκκεςθ είναι:  

  30 Ευρώ για μζλθ τθσ ΦΕΚ. 

  40 Ευρώ για μθ μζλθ τθσ ΦΕΚ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ςτείλουν μινυμα με τθν πρόκεςι τουσ ςτο email: 

fekpaphos@gmail.com μζχρι τισ 20 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα: 99428868, 99771517 

mailto:fekpaphos@gmail.com
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2. Ανανζωςθ ςυνδρομισ ΦΕΚ Πάφου 

Παρακαλοφνται όλα τα μζλθ μασ να ανανεώςουν τθ ςυνδρομι τουσ για τθ νζα φωτογραφικι 

χρονιά. Επίςθσ, όςοι κζλουν να εγγραφοφν ωσ νζα μζλθ μποροφν να το πράξουν. (υνδρομι: €20). 

Ανανεώςεισ κα γίνονται: 

α. ςτισ εκδθλώςεισ τθσ ΦΕΚ όπωσ αναφζρονται ςτο μθνιαίο πρόγραμμα,  

β. με κατάκεςθ ςε οποιοδιποτε υποκατάςτθμα τθσ ALPHA BANK ςτο λογαριαςμό 55 0090 0651 

0006 5110 1006 6657. Να ηθτάτε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό ςασ ςτθν κατάκεςθ και θ 

περιγραφι «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΤ». Η απόδειξθ κατάκεςθσ να παρουςιαςτεί ςε 

αργότερο χρόνο ςτθν ταμία για ζκδοςθ κάρτασ μζλουσ. 

Να υπενκυμίςουμε ότι με τθ μικρι αυτι ετιςια ςυνδρομι το κάκε μζλοσ δικαιοφται να 

παρακολουκεί όλεσ τισ εκδθλώςεισ τθσ ΦΕΚ και να ζχει ζκπτωςθ ςε διάφορα ςεμινάρια/μακιματα 

που διοργανώνει θ ΦΕΚ, ςε διαγωνιςμοφσ και ςε αγορζσ φωτογραφικών ειδών (ςε εξζλιξθ). 

 

 

 


