
Έκθεση Φωτογραφίας  "Ανοιχτοί Τόποι"  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ  
 
 
Η φωτογραφική ομάδα "Φωτοπόροι" από την Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη φωτογραφική 
ομάδα "Φωτοδός" από την Λευκωσία, παρουσιάζουν την έκθεση «Ανοιχτοί Τόποι»  στον 
εκθεσιακό χώρο της Φωτοδού (Ξάνθης Ξενιέρου 24,  Άγιος Αντώνιος, 1015 Λευκωσία) από τις 25 
Ιανουαρίου ως 7 Φεβρουαρίου 2013. 
 
Πρόκειται για ομαδική έκθεση των μελών της ομάδας "Φωτοπόροι", η οποία επιδιώκει ένα 
διάλογο με την έκθεση "Ανοιχτοί Χώροι" της ομάδας "Φωτοδός". Και οι δύο εκθέσεις 
παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη στον «Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο» και θα παρουσιαστούν 
διαδοχικά στη Λευκωσία στον εκθεσιακό χώρο της Φωτοδού. 
 
Συμμετέχουν τα παρακάτω μέλη: 
Βασίλης Γιαγκόπουλος, Χάρης Ανανιάδης, Γιώργος Χρηστινίδης, Τόλης Κούκης, Στέλλα Τσιατμά, 
Δημήτρης Κουμαντζιάς, Θανάσης Ριζόπουλος, Μάρθα Θεωδορίδου, Νατάσα Ζησοπούλου, 
Μπάμπης Πολατίδης, Δήμητρα Σπαθάρα, Βασίλης Μπακαλούδης, Νούλη Παπαδοπούλου, 
Παναγιώτης Καλογριδάκης, Στεφανία Κιορτσέβα, Μαρία Δασκαλάκη, Αναστασία Μιχαήλογλου, 
Τάσος Σχίζας. 
 
 
Η έκθεση πραγματοποιείται με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κύπρου και του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. 
 
 
Εγκαίνια: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 7:30 μ.μ.  
Διάρκεια: 25 Ιανουαρίου – 7 Φεβρουαρίου 2013 
 
 
Ξάνθης Ξενιέρου 24,  Άγιος Αντώνιος, 1015 Λευκωσία  
Ωράριο Λειτουργίας:   Δευτέρα-Παρασκευή 17.00-20.00 Σάββατο και  Κυριακή κλειστά 
 
 
Φωτοπόροι 
Η ομάδα Φωτοπόροι πρωτοσυστάθηκε την δεκαετία του 1980 και  λειτούργησε για μερικά 
χρόνια. Επαναλειτουργεί από τον Οκτώβρη του 1996 στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου 
Κορδελιού Ευόσμου, με συντονιστή τον Τάσο Σχίζα. Τον πρώτο χρόνο πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο με τα βασικά μαθήματα φωτογραφίας και από τον επόμενο χρόνο δημιουργήθηκε η 
λέσχη «Φωτοπόροι», ενώ παράλληλα κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται ο βασικός κύκλος 
μαθημάτων στα νέα μέλη.  
Η ομάδα έχει μια σταθερή δραστηριότητα καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της με ομαδικές 
εκθέσεις με κοινό θέμα, καθώς και με ατομικές εκθέσεις των μελών της.  
Από το 2006 πραγματοποίησε για τέσσερις συνεχείς χρονιές (2006 – 2009) μια μεγάλη 
διοργάνωση, ένα φεστιβάλ φωτογραφίας με πολλές ατομικές εκθέσεις των μελών της, στα Καφέ 
Μπαρ της Θεσσαλονίκης. 
Το 2010 ανέπτυξε την διοργάνωση σ' ένα μεγάλο φεστιβάλ φωτογραφίας με νέο όνομα Contrast / 
Αντίθεση, με την σύμπραξη πολλών φωτογραφικών δυνάμεων και την πρωτοβουλία της 



φωτογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι». Η διοργάνωση αποτελούνταν από 49 εκθέσεις με πολλές 
συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. 
Το 2011 το Contrast / Αντίθεση διαμορφώθηκε σ’ ένα φεστιβάλ, που βασίζεται σε μεγάλες 
ομαδικές εκθέσεις / παραγωγές.  
 
Φωτοδός 
Η Φωτοδός είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο για την καλλιτεχνική 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. 
Διαθέτει εκθεσιακό χώρο στη Λευκωσία. Έχει καθιερώσει κάθε χρόνο ομαδική έκθεση των μελών 
της και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11 εκθέσεις. Ενδιάμεσα έχουν πραγματοποιηθεί 
ατομικές εκθέσεις των μελών και ένας αριθμός εκθέσεων μη μελών . Η Φωτοδός και μέλη της 
έχουν πραγματοποιήσει εκθέσεις στο εξωτερικό, όπως Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία, 
Αυστρία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε συνεργασία με άλλους φορείς έχει 
φιλοξενήσει στην Κύπρο εκθέσεις σημαντικών φωτογράφων, όπως  Henri Cartier-Bresson, 
Sebastiao Salgado, Κώστα Μπαλάφα, Βούλας Παπαϊωάννου, Νίκου Οικονομόπουλου.  
 
 

 
 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Ξάνθης Ξενιέρου 24, 
 Άγιος Αντώνιος 
1015 Λευκωσία 
info@fotodos.org  
www.fotodos.org  
 

 
 
 

 
 
ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ 
www.fotoporoi.gr    
 
 

 

 
Με τη στήριξη: 
 

Των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου  
 

Του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου 
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