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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις μας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:  

www.cpspafos.com 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Οκτώβρης 2022 – Φωτογραφικός διαγωνισμός «ΑΚΑΜΑΣ» 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου 

Natura 2000 - Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020, με Δικαιούχο φορέα το 

Τμήμα Περιβάλλοντος και με Φορείς υλοποίησης 

το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και 

Πανίδας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την 

υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου 

- Τμήμα Πάφου. Ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός 

έχει θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των 

τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα» 

 

16 Οκτωβρίου 2022 - Εξόρμηση στον Ακάμα 

Στηρίζοντας το διαγωνισμό φωτογραφίας «ΑΚΑΜΑΣ – Ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα», 

διοργανώνουμε φωτογραφική εξόρμηση στις Αρόδες – Φάσλι – Ανδρολύκου – 

Σμιγιές – Νέο Χωριό. Μέσα από την εξόρμηση αυτή τα μέλη μας και οι φίλοι της 

φωτογραφίας θα έχουν την ευκαιρία να παράγουν φωτογραφίες και να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η εξόρμηση θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 

2022 με τα ιδωτικά μας αυτοκίνητα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα τηλέφωνα: 99603709, 99428868. 

 

Υποβολή συμμετοχών μέχρι 31/10/2022 
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Χρονοδιάγραμμα – Διαδρομή  

8:30π.μ. Συνάντηση/καφές στην πλατεία   στις 

Πάνω Αρόδες. 

9:00π.μ.  Αναχώρηση για Ανδρολύκου  με σταθμό 

στο Φάσλι. 

10:30π.μ. Αναχώρηση από Ανδρολύκου για 

Σμιγιές: 

 Σταθμός στον Άγιο Μηνά 

 Μονοπάτι φύσης προς μεταλλείο 

μαγνησίου 

Σταθμός στο δάσος με τα πεύκα νάνους. 

13:30 Αναχώρηση για μεσημεριανό στο Λατσί. 

 

 

 

Οκτώβρης – Δεκέμβρης 2022 - Ανοιχτή πρόσκληση για παρουσίαση 

φωτογραφιών 

Καλούμε τα μέλη μας, καθώς και άλλους Κύπριους φωτογράφους, που επιθυμούν να 

παρουσιάσουν φωτογραφίες τους (σύνολο ή μέρος της δουλειάς τους) σε μια από τις 

συγκεντρώσεις μας να το δηλώσουν στο email : fekpaphos@gmail.com . Πιστεύουμε ότι ως μια 

φωτογραφική κοινότητα θα πρέπει να μοιραζόμαστε το φωτογραφικό μας έργο με τους 

συναδέλφους μας και να εμπλεκόμαστε σε δημιουργική συζήτηση γύρω από αυτό. Σας 

παροτρύνουμε λοιπόν να τολμήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτή τη δράση μας.  
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Οκτώβρης – Νοέμβρης 2022 – Διεθνής διαγωνισμός The Wall 

 

Η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα 

Πάφου, διοργανώνει το διεθνή διαγωνισμό 

φωτογραφία The Wall 2022 με στόχο την 

έκθεση φωτογραφιών μεγάλου μεγέθους σε 

δημόσιο χώρο. Αυτή είναι η 7η έκδοση του 

διαγωνισμού. 

Η έκθεση θα παραμείνει στο χώρο για 11 

μήνες και εκτιμάται ότι θα την επισκεφθούν 

περισσότερα από 50 000 άτομα. Σχετικές 

πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα. 

 

 

5 Νοεμβρίου 2022 - 8ος Φωτομαραθώνιος Κύπρου 

Μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες  διοργανώσεις,  η Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα 

Πάφου διοργανώνει τον 8ο Φωτομαραθώνιο Κύπρου το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022.  

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλο το κοινό (φωτογράφους και μη, παιδιά, οικογένειες) κι έχει ως 

σκοπό να δώσει την ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης μέσα από μια ευχάριστη φωτογραφική 

πρόκληση μέσα στην καρδιά της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα. 
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12 Νοεμβρίου 2022 – Εργαστήριο φωτογραφίας 

Ο Ούγγρος φωτογράφος László Gálos, φιλοξενούμενος καλλιτέχνης στο κέντρο τεχνών Κίμωνος 

παρουσιάζει τη φωτογραφική του δουλειά και την πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδο εκτύπωσης των 

φωτογραφιών του, τη μέθοδο υγρού κολλοδίου. Η μέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε το 1850 και 

χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια από τους φωτογράφους για την αποτύπωση των φωτογραφιών 

τους. Μετά την παρουσίαση θα δοθεί ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τυπώσουν φωτογραφίες με 

τη μέθοδο αυτή. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το κέντρο τεχνών Κίμωνος. Για δηλώσεις 

συμμετοχής: 99428868. 
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25 – 27 Νοεμβρίου 2022 – 2ο Φωτογραφικό Παιχνίδι  

Εντατικό πειραματικό εργαστήριο φωτογραφίας με τον Αχιλλέα Νάσιο. Απευθύνεται σε άτομα που 

έχουν ήδη μια σχέση με τη φωτογραφία κι επιθυμούν να εμβαθύνουν βιωματικά, ερευνητικά και 

φιλοσοφικά σ’ αυτήν. Έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει κυρίως πρακτική ανάπτυξη και κύριος 

στόχος του είναι να εμπνεύσει πρoς μια βαθύτερη κατανόηση του φωτογραφικού μέσου σε σχέση 

με το εαυτό και τη δημιουργική διαδικασία. Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 96516748 
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