
                                                           

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΘΕΜΑ: «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ» 

  
Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από: το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και 
Ιστορικού Ντοκιµαντέρ Κύπρου, (ΑΕΙ-CineFest,2018)  σε συνεργασία µε την Φωτογραφική Εταιρεία 

Κύπρου, Τµήµα Λευκωσίας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
          

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.  
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. «Πρόσωπο 1», «Πρόσωπο 2», «Πρόσωπο 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, το δικαίωµα συµµετοχής, και ο κλειστός φάκελος µε το Μέρος Β΄. 

Στην εξωτερική πλευρά  να αναγράφεται :    
Διαγωνισµός Φωτογραφίας "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ". 

6. Δικαίωµα συµµετοχής :  €20 για τα µέλη της ΦΕΚ, και €25 για µη µέλη.   

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

8. 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           
  (contrast, cropping). 

9. Οι συµµετοχές µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικώς  στη διεύθυνση:  
ΑΕΙ-CineFest,2018 φ/δι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ, Λεωφόρος Κυρηνείας 95, διαµ.201, Αγλαντζιά,  
2113, Λευκωσία.  Τηλ.: 99694407 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.  

10.Τελευταία ηµεροµηνία παράδοσης των συµµετοχών  είναι:   Παρασκευή 21 Ιουνίου, 2018. 

11.Η κρίση θα γίνει από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, αποτελούµενη από το Φεστιβάλ ΑΕΙ-CineFest,
2018 και της Φ.Ε.Κ. η οποία θα βαθµολογήσει όλες τις φωτογραφίες µε ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα  
βαθµολόγησης.    

Θα δοθούν 1ο, 2ο, 3ο βραβείο ςα εξής: 
1ο Βραβείο: - Επιταγή 200 Ευρώ  
2ο Βραβείο: - Επιταγή 150 Ευρώ 

 3ο Βραβείο: - Επιταγή 100 Ευρώ 

12. Σε περίπτωση  ισοψηφίας, την τελική απόφαση θα λάβει η Κριτική Επιτροπή, η απόφαση της οποίας  
 θα είναι οριστική και αµετάκλητη. 

13. Οι διοργανωτές θα επιλέξουν τις πρώτες  σαράντα (40) φωτογραφίες µε τη ψηλότερη βαθµολογία για 
την φωτογραφική έκθεση που θα διοργανωθεί στα πλαίσια του ΑΕΙ-CineFest,2018  που θα διεξαχθεί 
από τις 19 µέχρι τις 23 Σεπτεµβρίου, 2018. Η τελετή βράβευσης των 3 βραβευµένων φωτογράφων θα 
γίνει κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.  
Επιπλέον οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν, (χωρίς οικονοµικό κέρδος), 
οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν, σε άλλη δραστηριότητα τους, µε ονοµαστική 
αναφορά στο φωτογράφο.  

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.  
     

15. 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   

16. Για άτοµα κάτω των 18 ετών θα πρέπει να δίδεται η  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΤΕΡΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ:  

Επισυνάπτεται σηµείωµα, που επεξηγεί  την επιλογή του  θέµατος  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΧΩΡΟ και για το ΑΕΙ-CineFest, 2018 

              Για πληροφορίες :  Τηλ.:  99 332813 και  99 694407 



                 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ µε ΘΕΜΑ: «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ» 
  

Διοργανωτής: 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΕΙ-CineFest, 2018)  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Λίγα λόγια για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού 
Ντοκιµαντέρ Κύπρου. 

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιµαντέρ Κύπρου          
(AEI-CineFest,2018) αποτελεί µία πρωτοβουλία της Εταιρείας παραγωγής και διανοµής ντοκιµαντέρ 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ και διοργανώνεται σε συνεργασία µε τον Δήµο Αγλαντζιάς, το Ραδιοφωνικό 
Ίδρυµα Κύπρου και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το Φεστιβάλ 
θα  διεξαχθεί από τις 19 µέχρι και τις 23 Σεπτεµβρίου, 2018.  

Το AEI-CineFest,2018 φεστιβάλ στοχεύει στη προώθηση και την διάδοση του Αρχαιολογικού, 
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιµαντέρ. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται ταινίες µεγάλου και 
µικρού µήκους Κυπριακών και ξένων δηµιουργών. Το κινηµατογραφικό φεστιβάλ θα πλαισιωθεί 
ταυτόχρονα από καλλιτεχνικό και επιµορφωτικό πρόγραµµα µε διαλέξεις γύρω από θέµατα 
αρχαιολογίας, εθνογραφίας, παραγωγής ντοκιµαντέρ. Στις επιµορφωτικές δράσεις του Φεστιβάλ 
εντάσσεται επίσης ένα εργαστήρι παραγωγής ταινιών ντοκιµαντέρ  µικρού µήκους µε τη συµµετοχή 
πέντε εταιρικών Σχολείων του δικτύου UNESCO και σε συνεργασία µε το Πολιτιστικό Ίδρυµα 
Τραπέζης Κύπρου. 

Τέλος το Φεστιβάλ, σε συνεργασία µε την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Τµήµα Λευκωσίας,  θα 
διοργανώσει, Παγκύπριο διαγωνισµό φωτογραφίας µε θέµα Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
XΩΡΟ.  Οι καλύτερες σαράντα (40) φωτογραφίες θα εκτεθούν στις σπηλιές του πολιτιστικού χώρου 
«Σκαλί» στην Αγλαντζιά εκ των οποίων οι τρεις πρώτες θα αποσπάσουν χρηµατικά βραβεία ως 
εξής: 

 Βραβεία:  
1ο Βραβείο: 
-Επιταγή 200 Ευρώ  
2ο Βραβείο: 
 - Επιταγή 150 Ευρώ 
3ο Βραβείο: 
- Επιταγή 100 Ευρώ 

Έµπνευση του συγκεκριµένου διαγωνισµού 

Το θέµα του φωτογραφικού διαγωνισµού Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ, έχει 
προκύψει από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το 2018 ανακηρυχτεί ως Ευρωπαϊκό 
Έτος  Πολιτιστικής Κλήρονοµιάς. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως 
στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτοµα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική 
κληρονοµιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό 
χώρο. Το σύνθηµα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονοµιά µας: όταν το παρελθόν συναντά το µέλλον».  

Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραµµατίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη 
την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα 
την πολιτιστική τους κληρονοµιά και να συµµετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Η πολιτιστική 
κληρονοµιά διαµορφώνει την ταυτότητα µας και την καθηµερινή µας ζωή, καθώς αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος των πόλεων, των φυσικών τοπίων και των αρχαιολογικών χώρων της 
Ευρώπης.  
Δεν βρίσκεται µόνο στη λογοτεχνία, στην τέχνη και στα αντικείµενα, αλλά και στις παραδοσιακές 
τέχνες που µαθαίνουµε από τους προγόνους µας, στις ιστορίες που αφηγούµαστε στα παιδιά µας, 
στις γεύσεις που µοιραζόµαστε και στις ταινίες που βλέπουµε και στις οποίες αναγνωρίζουµε τους 
εαυτούς µας. 

Γιατί είναι σηµαντική η πολιτιστική κληρονοµιά; 
Η πολιτιστική κληρονοµιά έχει οικουµενική αξία για εµάς ως άτοµα, κοινότητες και κοινωνίες. Για 
τον λόγο αυτό, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί και να κληροδοτηθεί στις µελλοντικές γενιές. Παρόλο 
που η πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν ή ότι είναι κάτι το 



στατικό, στην πραγµατικότητα εξελίσσεται µέσα από την ουσιαστική συµµετοχή µας σε αυτή. 
Επιπλέον, µπορεί να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του µέλλοντος της Ευρώπης. 
Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουµε να προσεγγίσουµε τους νέους, ιδίως 
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

Η πολιτιστική κληρονοµιά εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές: 
 • υλική – για παράδειγµα, κτίρια, µνηµεία, τεχνουργήµατα, ρούχα, έργα τέχνης, βιβλία, 

µηχανές, ιστορικές πόλεις, αρχαιολογικοί χώροι. 
 • άυλη – πρακτικές, παραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς και σχετικά µέσα, 

αντικείµενα και πολιτιστικοί χώροι, στα οποία αποδίδουµε αξία. Συµπεριλαµβάνονται η 
γλώσσα και οι προφορικές παραδόσεις, οι τέχνες του θεάµατος, οι κοινωνικές πρακτικές και 
η παραδοσιακή χειροτεχνία. 

 • φυσική – τοπία, χλωρίδα και πανίδα. 
 • ψηφιακή – πόροι που έχουν δηµιουργηθεί σε ψηφιακή µορφή (για παράδειγµα, ψηφιακή 

τέχνη ή κινούµενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί για να διατηρηθούν 
(συµπεριλαµβανοµένων κειµένων, εικόνων, βίντεο και αρχείων). 

Μέσα από τη µελέτη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µπορούµε να ανακαλύψουµε την 
πολυµορφία µας και να ξεκινήσουµε διαπολιτισµικό διάλογο σχετικά µε ό,τι έχουµε κοινό. Με ποιον 
άλλο καλύτερο τρόπο µπορούµε να εµπλουτίσουµε τη ζωή µας από το να ερχόµαστε σε επαφή µε 
κάτι τόσο θεµελιώδες για την ταυτότητά µας; Δεν πρέπει να αφήσουµε την πολιτιστική κληρονοµιά 
να παρακµάσει, να υποβαθµιστεί ή να καταστραφεί. Για τον λόγο αυτό, το 2018, θα αναζητηθούν 
τρόποι για να την αξιοποιήσουµε και να τη διατηρήσουµε. 

Στο πλαίσιο αυτό και µε αφορµή τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, 
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιµαντέρ µέσα στο 2018 που εορτάζεται ως Ευρωπαϊκό Έτος  
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, οι διοργανωτές του AEI-CineFest, 2018 έχουν εµπνευστεί ότι το 
καταλληλότερο θέµα θα ήταν "Ο Άνθρωπος µέσα στο Χρόνο και το Χώρο" σε συνάρτηση µε όλες τις 
πιο πάνω αναφερόµενες µορφές πολιτιστικής µορφής µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Επιλέξαµε την 
κατηγορία της µαυρόασπρης φωτογραφίας  µόνον για αυτό το φωτογραφικό διαγωνισµό για τους 
εξής λόγους.  

1. Την  διαχρονική  αισθητική και καλλιτεχνική   αξία που διαθέτει η µαυρόασπρη φωτογραφία. 
2. Την δυνατότητα συµµετοχής στο διαγωνισµό και αρχειακών φωτογραφιών που έχουν επίκεντρο  

τον Άνθρωπο σε σύνδεση τους µε την ιστορία, την παράδοση, την κοινωνία και τον πολιτισµό της 
Κύπρου κατά  τους τελευταίους 2 αιώνες. 

  

 



       

 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Θέµα: «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ» 
Μέρος Α’ 

Πενταψήφιος κωδικός:  

Τίτλος φωτογραφίας: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:  «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ» 
Μέρος Β’ 

Πενταψήφιος κωδικός:  

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

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

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

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email): ………..………………………………………………………………                         
(Παράκληση- Κεφαλαία γράµµατα προς αποφυγή λάθους)             


