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the capital of Cyprus in the early 21st century

Λευκωσία 

«Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου στις αρχές του 21ου αιώνα» 
Η έκθεση φωτογραφίας της Φωτοδού που φέρει τον τίτλο «Λευκωσία, η πρωτεύουσα της Κύπρου στις αρχές του 21ου αιώνα» εντάσσεται μέσα 
στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η πρόταση της Φωτοδού που έγινε αποδεκτή από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αφορούσε  τη 
φωτογράφηση της εντός των ορίων του Δήμου ελεύθερης Λευκωσίας από μέλη της Φωτοδού. Οι φωτογράφοι εργάστηκαν ανεξάρτητα και 
προσπάθησαν να καλύψουν τη Λευκωσία σε όλο της το εύρος. Είχαν την ευκαιρία να φωτογραφίσουν σκηνές από την πράσινη γραμμή, τα 
στενά δρομάκια της εντός των τειχών πόλης, ως επίσης και τη σύγχρονη πόλη. Ο καθένας βέβαια παρουσιάζει τη δική του πραγματικότητα 
της πόλης ,όπως ακριβώς την είδε και την κατέγραψε τη συγκεκριμένη στιγμή. Η Λευκωσία παρουσιάζεται με ένα διαφορετικό φακό, χωρίς 
ίχνος τουριστικής προβολής ή ρεπορτάζ. Αυτό που φαίνεται από το αποτέλεσμα είναι ότι οι φωτογράφοι κατάφεραν να αναδείξουν μικρές και 
ασήμαντες στιγμές της πόλης σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός.
Η έκθεση αυτή έγινε πραγματικότητα με τη συμβολή και χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
Ευχαριστώ θερμά τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για τη συνεχή στήριξη. Επίσης ευχαριστώ τον χορηγό επικοινωνίας ΡΙΚ.  Τέλος, ευχαριστώ τους 
φωτογράφους της Φωτοδού που μας δίνουν τη δυνατότητα να δούμε και να χαρούμε τη Λευκωσία μέσα από τα δικά τους μάτια και τη δική τους 
ψυχή.
Και επειδή οι φωτογραφίες σε αυτή την έκθεση παρουσιάζουν μόνο το ελεύθερο μέρος της πόλης, θα κλείσω με τα λόγια του ποιητή Μιχάλη 
Πασιαρδή που αναφέρεται στη μοιρασμένη πόλη της Λευκωσίας και διατυπώνεται υπό μορφή ευχής που πιστεύω είναι και ευχή όλων: «Στις 
μέρες μας, είναι η τελευταία μοιρασμένη πόλη της Ευρώπης, την κόβει η Πράσινη Γραμμή και σπάει τη συνοχή και τη συνέχεια της. Το δράμα 
του τόπου από την κατοχή, το αγγίζεις στην κυριολεξία στα μέρη της «Πράσινης Γραμμής». Αλλά οι καιροί προχωρούν ..… Κι αλλού, όπως 
το Βερολίνο, το Τείχος και οι φτιαχτοί διαχωρισμοί, έπεσαν. Είναι αυτό που ελπίζει και η Λευκωσία για την επόμενη μέρα. Να διαλυθούν οι 
«φτιαχτές γραμμές» και να ξαναβρεί η πόλη μας το όλον της πρόσωπο».

Ιωάννης Γέρου
Πρόεδρος Φωτοδού

”Nicosia, the capital of Cyprus in the early 21st century” 
Fotodos’s photography exhibition called “Nicosia, the capital of Cyprus in the early 21st century” is part of the events held on the occasion of the 
assumption of the Presidency of the European Union by the Republic of Cyprus.
Fotodos’s proposal, which was accepted by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, entailed picture-taking within the limits 
of the non-occupied Municipality of Nicosia by Fotodos members. The photographers worked independently and tried to capture the entire range 
of Nicosia. They had the opportunity to photograph scenes from the green line, the narrow streets of the walled city, as well as the modern city. 
The photographers present their own reality of the city as they saw and recorded it at the moment. Nicosia is seen through a different lens, without 
a trace of tourist promotion or editorializing. The result is that the photographers were able to turn small and insignificant moments of the city into 
artistic events.
This exhibition was made possible thanks to the help and sponsorship of the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture. I would 
like to thank the Cultural Services for their continued support. I would also like to thank our communication sponsor CyBC. Finally, I would like 
to express my gratitude to the photographers of Fotodos that allow us to see and appreciate Nicosia through their own eyes and their own soul.
And because the images in this report represent only the non-occupied part of the city, I will close with the words of poet Michael Pasiardis regard-
ing the divided city of Nicosia and expressed in the form of prayer, which I believe represent us all: “Nowadays, it is the last divided city in Europe; 
divided by the Green Line which breaks its consistency and continuity. The drama of the country’s occupation can literally be grasped along the 
Green Line. But time goes on ..... Elsewhere, such as Berlin, the Wall and all man-made divisions, have fallen. That is Nicosia’s hope for the next 
day. To dispel the “fake lines” and to make our city whole again.”

Ioannis Yerou
President of Fotodos

Φωτοδός 

• Η Φωτοδός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο για τη φωτογραφία που ιδρύθηκε το 2001.
• Βασικός σκοπός του σωματείου είναι η παραγωγή και προώθηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
• Προσπαθεί να επιτύχει τους σκοπούς του με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών, συναντήσεων, εκθέσεων, εκδόσεων και 

άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
• Κάθε Πέμπτη απόγευμα στο χώρο του οικήματος της Φωτοδού πραγματοποιούνται συναντήσεις των μελών και γίνονται εκδηλώσεις για 

τη φωτογραφία και την τέχνη γενικότερα.
• Έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο η ομαδική έκθεση των μελών της Φωτοδού και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10 ομαδικές εκθέσεις. 

Ενδιάμεσα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ατομικές εκθέσεις των μελών μας και ένας αριθμός ατομικών εκθέσεων μη μελών μας.
• Έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη με φωτογραφικά βιβλία η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς.
• Η Φωτοδός έχει αντιπροσωπεύσει τη Κύπρο είτε ομαδικά είτε ατομικά σε εκθέσεις στο εξωτερικό όπως Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία, 

Αυστρία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο.
• Η Φωτοδός σε συνεργασία με άλλους φορείς έχει φιλοξενήσει εκθέσεις σημαντικών φωτογράφων όπως, Νίκου Οικονομόπουλου, Sebastiao 

Salgado, Κώστα Μπαλάφα, Henri Cartier-Bresson, Βούλας Παπαϊωάννου.
• Στην ιστοσελίδα μας www.fotodos.org θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σωματείο και τις δραστηριότητες του, ως επίσης και 

portfolios με φωτογραφίες των μελών μας.

Fotodos
• Fotodos is a non profit organization for photography founded in 2001.
• The main goal of Fotodos is the production and promotion of the artistic photography.
• Fotodos tries to achieve its goals through the organization of seminars, lectures, projections, meetings, exhibitions, publications and other 

relevant activities.
• Every Thursday afternoon at the premises of Fotodos the members meet and discuss subjects related to photography and art in general.
•  The group exhibition of work of Fotodos members has become an annual event. Ten group and many individual exhibitions of members have 

already taken place. A number of non members also had their photographic exhibitions at Fotodos.
• A library has been created at the premises of Fotodos with photographic books which are continuously updated with new books.
• Fotodos has represented Cyprus at photographic exhibitions in other countries such as Greece, Czech Republic, Germany, Italy, Austria, 

Luxembourg and United Kingdom.
• Fotodos with the cooperation of other organizations has hosted photographic exhibitions of very important photographers such as, Nikos 

Economopoulos, Sebastiao Salgado, Costas Balafas, Henri Cartier-Bresson, Voula Papaioannou.
• In Fotodos internet web page www.fotodos.org someone can find more about the organization and its activities along with members’ portfolios 

of photographs.
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Εγκαίνια: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00 
Διάρκεια Έκθεσης: 21 Σεπτεμβρίου – 9 Νοεμβρίου 2012

Στον εκθεσιακό χώρο της Φωτοδού
Ξάνθης Ξενιέρου 24, Άγιος Αντώνιος.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 16:00 - 20:00

Exhibition Opening: Friday September 21st at  20:00 
Exhibition Duration: September 21st - November 9th 2012

At Fotodos Galery
24 Xanthis Xenierou, Agios Antonios

Opening hours: Monday - Friday 16:00 – 20:00
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