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1ος Φωτογραφικός Διαγωνισμός 2019 – Kinanis LLC 

Η δικηγορική εταιρεία Kinanis LLC ανακοινώνει ότι ο 1ος Φωτογραφικός 

Διαγωνισμός 2019 που έχει οργανώσει, έχει ολοκληρωθεί. 

Συμμετείχαν 36 φωτογράφοι και υποβλήθηκαν συνολικά 95 φωτογραφίες. 

Η επιτροπή των κριτών, αφού έλαβε υπόψη όλες τις φωτογραφίες που 

υποβλήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

διαγωνισμού, την ποιότητα και τη συνοχή του έργου που παρουσιάστηκε και το 

θέμα του διαγωνισμού, με αυστηρά εμπιστευτική προσέγγιση, επέλεξε τους νικητές, 

τους επαίνους και τις φωτογραφίες οι οποίες ξεχώρισαν. Οι εν λόγω φωτογραφίες  

θα εκτεθούν σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και θα δημοσιευθούν στο 

αναμνηστικό βιβλίο που θα εκτυπωθεί. 

Βραβεία 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους: 

Το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην Stephanie Keszi για τη φωτογραφία της με 
τίτλο ‘Tales of Tomorrow’. 
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Το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στον Μηνά Αλεξίου για τη φωτογραφία του με 
τίτλο ‘Tomorrow's emptiness’. 

 

 

Το 3ο βραβείο απονεμήθηκε στον Μάρκο Λοΐζου για τη φωτογραφία του με 
τίτλο ‘Unbounded’. 
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Έπαινοι  

Οι έπαινοι απονεμήθηκαν στους: 

- Χριστιάνα Χατζηπαύλου για τη φωτογραφία της ‘The Book of Dreams’, 

 

- Σίμο Χαραλάμπους για τη φωτογραφία του ‘Untitled’, και  
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- Θεώνη Κωνσταντίνου για τη φωτογραφία ‘New Generation’. 

 

 

Επιπρόσθετα από τα βραβεία και τους επαίνους οι ακόλουθες 
φωτογραφίες έχουν ξεχωρίσει και έχουν επιλεγεί για την έκθεση: 

ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Tomorrow is Another Day Αλέξης Σαβεριάδης 

Αύριο είναι Αργά Χριστάκης Σαζεΐδης 

To the Future Χριστάκης Σαζεΐδης 

It's in your hands now child Χριστιάνα Χατζηπαύλου 

Mother bird feeding her child Δημήτρης Παπαλοΐζου 

Wind turbine under the Milky Way Ιωσήφ Μιχαήλ 

The wind is rising... we must try to live Ιουλίτα Τουμαζή 

Conteplating Ιουλίτα Τουμαζή 

To the other side Ιουλίτα Τουμαζή 
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Blurry Future Κανέλιος Κυριακίδης 

Observer Λοΐζος Οικονομίδης 

Hope Μαρία Νικοδήμου 

Looking Ahead Μαρία Νικοδήμου 

Everything Flows Μάρκος Λοΐζου 

Death Μάρκος Λοΐζου 

Lives in Boxes Μηνάς Αλεξίου 

Oxygen Νικόλας Τσαγγαρίδης 

Tomorrow the birds will sing again Στέλιος Μιχαηλίδης 

Days Gone By Stephanie Keszi 

Energy of Tomorrow Γιάννης Λιασίδης 

 

Εγκαίνια – Απονομή βραβείων 

Τα εγκαίνια και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθούν την 

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 7:30 μ.μ. στο AKAMANTIS Business 

Center, 10 Αιγύπτου, 1097, Λευκωσία, Κύπρος, όπου θα απονεμηθούν τα 

βραβεία. 

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής κος. Τάσος Χριστοφίδης. 

Τα ακόλουθα βραβεία θα απονεμηθούν: 

 

• 1ο βραβείο € 1000; 

• 2ο βραβείο € 500; 

• 3ο βραβείο € 250. 

• Έπαινοι. Θα απονεμηθούν σχετικά πιστοποιητικά. 

Ο Φιλανθρωπικός Χαρακτήρας του διαγωνισμού Φωτογραφίας 

Ο Διαγωνισμός έχει επιπρόσθετα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 
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Τα έσοδα από την εκδήλωση, όπως προσδιορίζονται στους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Διαγωνισμού που βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

www.kinanis.com/events , καθώς και εισφορά €1.000 από τη δικηγορική εταιρεία  

Kinanis LLC, θα δοθούν στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, «Αγκαλιά Ελπίδας 

Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων & Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες 

Παραβάσεις», www.agaliaelpidas.org . 

Θα  τυπωθεί αναμνηστικό βιβλίο που θα περιλαμβάνει τους νικητές, τους επαίνους 

και τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί. Το βιβλίο θα πωλείται στην τιμή των €5 

το κάθε ένα και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις θα 

δοθούν στη μη κερδοσκοπική εταιρεία, φιλανθρωπικό οργανισμό, ως 

προσδιορίζεται πιο πάνω. 

Οι ανωτέρω φωτογραφίες θα εκτίθενται για δημοπρασία στο Akamantis Business 

Centre, από την Παρασκευή 22/11/2019 έως το Σάββατο 07/12/2019 και θα είναι 

διαθέσιμες προς αγορά. 

Η αρχική υποβολή προσφορών για όλες τις φωτογραφίες που θα εκτίθενται θα είναι 

€100 πλέον ΦΠΑ. 

Η υψηλότερη προσφορά που θα ληφθεί για κάθε φωτογραφία μέχρι το τέλος της 

έκθεσης  στις 7/12/2019, θα είναι η νικώσα τιμή πώλησης της συγκεκριμένης 

φωτογραφίας. 

Τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού και οι δωρεές θα ελεγχθούν από 

εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές και θα δημοσιευθούν με το πέρας της 

εκδήλωσης στην ιστοσελίδα της Kinanis LLC.  

Ευχαριστίες 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας στους κριτές, 

Χρυστάλλα Κυριάκου, BAA, MVA, Freelance Photographer, Lecturer, Γιώργο 

Χατζηπιερή, Συνθέτη, Μουσικό Παραγωγό, Ερασιτέχνη Φωτογράφο και Χρίστο 

Κινάνη, Δικηγόρο, Ερασιτέχνη Φωτογράφο, που αφιέρωσαν το χρόνο, την 

τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους για την επιτυχή επιλογή των νικητήριων 
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φωτογραφιών, των επαίνων και των επιλεγέντων για την έκθεση, μετά από μακρά 

συζήτηση και εξέταση. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μας στους κύριους 

χορηγούς μας, VONPENDE HOLDINGS P.L.C. και Akamantis Business 

center, για τη γενναιοδωρία τους στην υποστήριξη αυτού του γεγονότος και του 

φιλανθρωπικού του σκοπού  μαζί με τη δικηγορική εταιρεία μας.  

Επίσης εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ που υποστήριξε 

αφιλοκερδώς την εκδήλωσή μας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της δικηγορικής εταιρείας Kinanis LLC, 

οι οποίοι αφιέρωσαν αρκετές ώρες για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς αυτή την 

εκδήλωση. 

Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας προς όλους τους 

συμμετέχοντες, νικητές και μη, που συμμετείχαν σε αυτό το φιλανθρωπικό 

γεγονός, το οποίο με τη συμμετοχή τους κατέστησε το γεγονός εφικτό, 

υπενθυμίζοντας επίσης σε όλους το αρχαίο ρητό, «Ού το νικάν αλλά το εύ 

αγωνίζεσθαι». 

Ελπίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες να τιμήσουν το 2ο Φωτογραφικό Διαγωνισμό 

2020 που θα οργανώσει και πάλι η Kinanis LLC  και ο οποίος θα ανακοινωθεί 

σύντομα. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για αυτό το υπέροχο ταξίδι! 

 
Kinanis LLC 
Lawyers’ Limited Company 
12 Egypt Street, 1097, Nicosia  
P.O. Box 22303, 1520 Nicosia, Cyprus  
Tel: + 357 22 55 88 88 – Fax: + 357 22 66 25 00 
E-mail: KinanisLLC@kinanis.com – Web site: www.kinanis.com 


