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Δελτίο Τύπου για τα 20χρονα της Φωτοδού 

Επετειακή Αναδρομική Ομαδική Έκθεση και Έκδοση 

Η Φωτοδός γιορτάζει φέτος 20 χρόνια ζωής και δημιουργικότητας. Παρά τις 

δυσκολίες που προέκυψαν από την πανδημία, η Φωτοδός κατάφερε να επιβιώσει 

και να βγει πιο δυνατή, χωρίς να σταματήσει να δημιουργεί ακόμα και μέσω 

διαδικτύου. Έχει πλέον καθιερωθεί στο χώρο της φωτογραφίας και στα πολιτιστικά 

δρώμενα της Πρωτεύουσας αλλά και της Κύπρου γενικότερα και έχει κερδίσει την 

αγάπη και την εκτίμηση τόσο των μελών της όσο και του ευρύτερου φωτογραφικού 

και καλλιτεχνικού κοινού. 

Μέσω σημαντικών συνεργασιών με άλλους φορείς του πολιτισμού, έχει καταφέρει 

να φέρει στην Κύπρο εκθέσεις σημαντικών φωτογράφων όπως Henri Cartier 

Bresson, Sebastiao Salgado, Βούλας Παπαϊωάννου, Κώστα Μπαλάφα, Νίκου 

Οικονομόπουλου. Έχει διοργανώσει διαλέξεις και σεμινάρια με ειδικούς στο τομέα 

τους όπως ο Πλάτων Ριβέλλης και ο Γιώργος  Γερόλυμπος. Οι δραστηριότητες της 

Φωτοδού περιλαμβάνουν πλέον σε τακτική βάση την ετήσια ομαδική έκθεση των 

μελών της (20 ομαδικές εκθέσεις), τις εκδηλώσεις κάθε Πέμπτη που ενισχύονται και 

εμπλουτίζονται συνεχώς με θέματα πέραν της φωτογραφίας, και τα μαθήματα 

φωτογραφίας που τα τελευταία 10 χρόνια πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε χρόνο. 

Ειδικά μαθήματα φωτογραφίας είχαν γίνει σε παιδιά προσφύγων που βρίσκονται 

στην Κύπρο σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες (UNHCR). 

Έχει γίνει επίσης ένας μεγάλος αριθμός από ατομικές εκθέσεις μελών και μη μελών 

μας. Η εκδοτική δραστηριότητα της Φωτοδού συνεχίζεται από τη ημέρα ίδρυσης 

της και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 26 λευκώματα φωτογραφιών των ομαδικών 

μας εκθέσεων με δύο επετειακά λευκώματα για τα 10 και 20 χρόνια της Φωτοδού, 3 

λευκώματα που συνόδευσαν τις εκθέσεις μας στην Πράγα, το Λουξεμβούργο και το 

Λονδίνο και ένα λεύκωμα με φωτογραφίες του Ζήνωνα Σιερεπεκλή (6Χ6+2). Πέραν 

των εκθέσεων της στην Κύπρο, η Φωτοδός αντιπροσώπευσε την Κύπρο είτε ατομικά 

είτε ομαδικά, σε εκθέσεις φωτογραφίας στη Τσεχία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την 

Αυστρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε αυτή την επετειακή αναδρομική έκθεση και έκδοση λαμβάνουν μέρος 31 από τα 

μέλη μας (Αλέξανδρος Κόρμπιτζ, Αλέκα Ευθυβούλου, Βαρνάβας Βαρνάβα, Βασίλης 



Χρυσάνθου, Γιαννάκης Βάκης, Μενέλαος Πήττας, Γιάννης Σπανός, Δημήτρης Βάκης, 

Δώρος Δημητρίου, Έλενα Χατζηκυριάκου, Ζήνων Ζήνωνος, Ζήνων Σιερεπεκλής, 

Ιορδάνης Παλληκαράς, Ιωάννης Γέρου, Ιωάννης Ενταφιανός, Μάκης Οικονομίδης, 

Μάριος Νικολάου, Μάριος Παπαφωτίου, Μιχάλης Γεωργιάδης, Μιχάλης 

Θεοχαρίδης, Νίκη Ζάνη, Πάμπος Χαραλάμπους, Παρασκευάς Παρασκευά, 

Παρασκευή Μανωλάκη, Πόλυς Πουλχέριος, Πόπη Θεοκλήτου, Στέλλα Ευαγγελίδου, 

Στέλιος Παπαπέτρου, Στέλιος Παφίτης, Φίλιππος Φιλίππου, Φοινίκη Στούππα) με 

έργα που έχουν παρουσιαστεί στις ομαδικές μας εκθέσεις τα τελευταία 10 χρόνια. 

140 φωτογραφίες είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς που επιτελείται 

τα τελευταία 10 χρόνια στη Φωτοδό. Υπάρχουν τόσο έγχρωμες όσο και 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες δεν έχει σημασία το χρώμα αλλά να 

έχουν κάτι να πουν και να καταφέρνουν να συγκινήσουν το θεατή. Ελπίζω ότι με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο να το έχουν καταφέρει. 

Για την ιστορία, η Φωτοδός δημιουργήθηκε με την Ιδρυτική Συνέλευση της 6ης  

Δεκεμβρίου του 2001 και πήρε νομική υπόσταση στις 15 Μαρτίου του 2002. Αρκετά 

από τα ιδρυτικά μέλη είχαν παρακολουθήσει τα σεμινάρια από τον δάσκαλο 

φωτογραφίας Πλάτωνα Ριβέλλη του Φωτογραφικού Κύκλου της Αθήνας που είχαν 

πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το 1999. Τα σεμινάρια αυτά με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο είχαν επηρεάσει την μέχρι τότε θεώρηση μας για το τι είναι η καλλιτεχνική 

φωτογραφία.  

Η Φωτοδός συνεχίζει να υπάρχει διότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την 

φωτογραφία και έχουν πιστέψει στον κοινό σκοπό που έχει τεθεί από την αρχή της 

ίδρυσης της και δεν είναι άλλος από την παραγωγή και προώθηση της καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας στην Κύπρο. Αυτή η ανιδιοτέλεια και κοινή αγάπη προς τη 

φωτογραφία δημιούργησε σχέσεις αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της ώστε 

σήμερα η Φωτοδός να είναι ακόμα πιο δυνατή. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια 

από την αρχή της ύπαρξης μας οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού που με την στήριξη τους μπορέσαμε να εκδώσουμε αυτό το 

επετειακό λεύκωμα και να παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες στην αναδρομική αυτή 

έκθεση. Με την συνεχή στήριξη τους μπορούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε 

όλα αυτά τα χρόνια. 

Τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης και η παρουσίαση του λευκώματος θα 

γίνουν την Παρασκευή 1η Ιουλίου στο οίκημα της Φωτοδού, Ξάνθης Ξενιέρου 37, 

1015 Λευκωσία, η ώρα 7:30μμ.  

Επίσης την ίδια ημέρα θα τιμηθούν τα ιδρυτικά μέλη της Φωτοδού. Η έκθεση θα 

διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, 10/7/2022 και θα είναι ανοικτή μεταξύ των ωρών 

18:00 και 20:30 καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα.  

 


