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Αγαπητοί (προσφωνήσεις)

Αγαπητοί φίλοι στην Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Λεμεσού

φίλοι και φίλες

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την Έκθεση Φωτογραφίας που σήμερα
εγκαινιάζουμε στο Δημοτικό Μέγαρο με θέμα την «Πολυπολιτισμική Λεμεσό».

Μια κινεζική παροιμία που αποδίδεται στον Κομφούκιο λέει πολύ εύστοχα:

«Μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις».

Η φράση αυτή είναι τόσο αληθινή, όσες φορές κι αν επαναληφθεί.

Μάλιστα αποκτά και ένα πολλαπλό και πλήρες νόημα, όταν πρόκειται για εικόνες
που μεταφέρει ο φωτογραφικός φακός, ανθρώπων που διαθέτουν το μεράκι, την
αισθητική αλλά και ευαισθησία που απαιτεί η δουλειά που σήμερα
παρουσιάζουμε.

Παρουσιάζουμε λοιπόν την πολυπολιτισμική Λεμεσός μέσα από φωτογραφίες με
καθημερινές στιγμές ανθρώπων από Τρίτες χώρες, που ζουν ανάμεσά μας –
εμάς τους ντόπιους, εργάζονται, προσφέρουν και κάνουν τα όνειρά τους για μια
καλύτερη ζωή.

Οι φωτογραφίες αυτές απαθανατίζουν τον σύγχρονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα
της Λεμεσού που είναι και η δύναμή της. Είμαστε μια πόλη ανοιχτή στους άλλους



λαούς, μια πόλη που έρχεται σε επαφή εδώ και αιώνες με άλλους πολιτισμούς,
μια πόλη που έμαθε να συμβιώνει με τους «άλλους».

Στις φωτογραφίες που θα δείτε, αναδεικνύεται το πρόσωπο των «άλλων» σε
στιγμές χαράς και γλεντιού, αλλά και σε στιγμές εργασίας, δυσκολίας ή
ξεκούρασης.

Θα δείτε φωτογραφίες ανθρώπων που ήρθαν πρόσφυγες και κοιτάζουν τις
γραμμές των οριζόντων στη θάλασσα, σκεπτόμενοι αυτούς που άφησαν πίσω
τους.

Θα δείτε ακόμα ανθρώπους «ξένους» όπως λέμε, να δένονται με φιλία και
σεβασμό με τους Λεμεσιανούς. Ή να απολαμβάνουν αυτό που σήμερα η Λεμεσός
προσφέρει σε όλους τους κατοίκους της. Μια πόλη με δυνατότητες, μια πόλη με
προοπτικές, μια πόλη με υποδομές που συνεχώς προοδεύει.

Αυτοί είμαστε! Αυτή είναι η Λεμεσός σήμερα!

Είναι η Λεμεσός που νοιάζεται για όλους, προσφέρει ευκαιρίες σε όλους, αρνείται
και απορρίπτει κατηγορηματικά τις διακρίσεις όποιας μορφής. Δεν έχει σημασία,
αν ο δίπλα μας είναι πλούσιος ή φτωχός μετανάστης, ή πρόσφυγας, Χριστιανός ή
Μουσουλμάνος, αν είναι Ευρωπαίος ή Ασιάτης περιηγητής. Σημασία έχει, η πόλη
μας να παραμένει μια πόλη «συμπεριληπτική» (inclusive), να εφαρμόζει τις ίδιες
αρχές και νόμους για όλους, να προάγει τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση,
να μπορεί να απευθύνεται στον καθένα μας, ελεύθερα χωρίς ξενοφοβία και
ρατσιστικά στερεότυπα.

Η Φωτογραφική Έκθεση είναι μέρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε
στο πλαίσιο του έργου «Λεμεσός, μία πόλη ο κόσμος όλος».

Ο Δήμος Λεμεσού, εφαρμόζει το έργο αυτό για 4η συνεχή χρονιά, ως τελικός
δικαιούχος και συντονιστής σε όλη την επαρχία Λεμεσού, με εταίρους μας και
άλλους δήμους. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης. Είναι εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι ο Δήμος
Λεμεσού ηγείται μιας προσπάθειας, ώστε οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, πρόσφυγες
και μετανάστες, να έχουν ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες και να
λαμβάνουν υπηρεσίες που τους βοηθούν για ομαλή ένταξη στην κοινωνία μας.
Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι με βάση αυτή την εμπειρία που αποκτούμε,
ο Δήμος μας προχώρησε στην ίδρυση του Διαπολιτισμικού Συμβουλίου, ενός



συμβουλευτικού οργάνου ανάμεσα στον Δήμο και τις Κοινότητες των
Μεταναστών που ζουν στην πόλη μας.

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Φωτογραφική Εταιρία Λεμεσού και όλους
τους συμμετέχοντες στον παγκύπριο διαγωνισμό φωτογραφίας.

Θέλω να συγχαρώ όλους για το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωσαν
και ιδιαίτερα αυτούς που διακρίθηκαν:

ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΠΑΙΝΟΙ :

1ο Βραβείο, Γιάννος Ζαχαρίου AFIAP, “A rainy day”
2ο Βραβείο, Μάριος Ιωαννίδης “Lady in Red”
3ο Βραβείο, Σοφοκλής Αιπαυλίτης, “Στην κολυμβήθρα ”

1ος Έπαινος, Ricci Desai, “Dancing in Kourion’
2ος Έπαινος, Αργυρώ Χριστοδούλου AFIAP, “Τρυφερή Γιαγιά”
3ος Έπαινος, Ελένη Μοδέστου, “Παρέλαση Ανθεστηρίων”
4ος Έπαινος, Άννα Σαμαρά “Αγναντεύοντας”
5ος Έπαινος, Άννα Σαμαρά “Αέρινο”

Σήμερα εκτίθενται οι φωτογραφίες αυτών που διακρίθηκαν και ένας ακόμα
αριθμός άλλων φωτογραφιών που έχουν επιλεγεί από την Φωτογραφική Εταιρεία.

Συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες και συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Αντιλαμβάνομαι ότι το έργο της Ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής για τις
βραβεύσεις δεν ήταν εύκολο.

Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για το έργο τους.

Η Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή στελεχώθηκε από:

- τον Νίκολα Κωνσταντίνου, καθηγητή φωτογραφίας,
- τον Αντώνη Εγγράφου, επαγγελματία φωτογράφο,
- τον Nik Michael, καλλιτέχνη φωτογράφο,
- τον Άριστο Αριστείδου, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού και



- τον Γρηγόρη Παναγιώτου, καλλιτέχνη φωτογράφο, ο οποίος ήταν και ο
συντονιστής της όλης διαδικασίας της κριτικής.

Δεν θα μακρηγορήσω άλλο για να επιτρέψω σε όλους σας να περιηγηθούν στην
έκθεση και να δουν τις φωτογραφίες και τα μηνύματα που εκπέμπουν για τη
Λεμεσό, μια πολυπολιτισμική πόλη που αγκαλιάζει όλους τους κατοίκους της.


