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Όλοι μας ακούμε καθημερινά αμέτρητες φορές 

τη λέξη “κρίση” και διαβάζουμε συνεχώς 

αναλύσεις για τα άλυτα οικονομικά προβλήματα 

της Ευρώπης και της Αμερικής. Kι’ από την άλλη 

βλέπουμε τι; Τους Γιαπωνέζους να μας τρελαίνουν 

με τις πανάκριβές DSLR τους! Πως συμβιβάζεται 

λοιπόν αυτό; Πως γίνεται όλοι να μιλάμε για 

κρίση, για νοικοκύρεμα, για αιματηρές οικονομίες 

κι από την άλλη οι φίλοι μας οι Γιαπωνέζοι να 

λανσάρουν πανάκριβες ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές; Πόσοι προχωρημένοι ερασιτέχνες 

μπορούν να διαθέσουν σήμερα για ένα σύστημα 

περί τις 5.000€ και πόσοι επαγγελματίες αντίστοιχα  

10.000 € και βάλε; Θα συμφωνήσω μαζί σας 

ότι αυτές οι hi end DSLR κάνουν τα πάντα. 

Βγάζουν άψογες φωτογραφίες και στις χειρότερες 

φωτιστικές συνθήκες, διαθέτουν λειτουργία 

video υψηλής ευκρίνειας και όλα τα καλούδια 

του κόσμου. Τα χρησιμοποιούμε όμως όλα αυτά; 

Χρειαζόμαστε άραγε Porsche όταν μάθαμε να 

τρέχουμε με 80km; Προφανώς ένας φωτογράφος 

γάμου που σέβεται τον εαυτό του (δηλαδή τα 

λεφτά που του εμπιστεύεται το ζευγάρι για την 

κάλυψη του γάμου του...) δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να 

πάει στην εκκλησία να καλύψει το μυστήριο με μία 

κόμπακτ ή έστω με μία βασική ψηφιακή ρεφλέξ κι 

ας ξέρει ότι ο φακός γράφει “ξυράφι”. Δεν θα το 

κάνει γιατί ο επαγγελματίας στα μάτια του κόσμου 

ξεχωρίζει από τον ερασιτέχνη από τον βαρύ 

εξοπλισμό του. Είναι μία κατάσταση πραγμάτων 

και οφείλουμε να την δεχθούμε. Όμως εξηγείστε 

μου παρακαλώ γιατί αυτός ο επαγγελματίας 

φωτογράφος γάμου δεν ενδιαφέρεται να 

προμηθευτεί έναν εξ ίσου ακριβό εξοπλισμό 

π.χ. ένα καλό printer, για την εκτύπωση των 

φωτογραφιών του; Γιατί αν είναι να τυπώνουμε 

τις φωτογραφίες μας σε μέγεθος Α4 ή ακόμα 

χειρότερα να τις βλέπουμε μόνο στην οθόνη του 

υπολογιστή μας τότε κάτι άλλο μας συμβαίνει... 

ΣΗΜ.: Το σημείωμα αυτό δεν γράφτηκε εν Ελλάδι από τον 

υπογράφοντα. Όχι! Θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. 

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο μεγαλύτερο γαλλικό 

φωτογραφικό περιοδικό Reponses Photo και υπογράφεται 

από τον συνάδελφο J.C. Bechet αν αυτό σας λέει κάτι...
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Η είδηση έρχεται από την αντίπερα πλευρά του Ατλαντικού. Tην 

αναδημοσιεύουμε από την έγκυρη Wall Street Journal. Οι δύο μεγαλύτεροι 

παίκτες στην αγορά των τηλεοράσεων υψηλής ευκρίνειας, σε μια προσπάθεια να 

περισώσουν τα περιθώρια κέρδους τους που καταρρέουν λόγω αδυσώπητου 

ανταγωνισμού, προσπαθούν (ταυτόχρονα…) να επιβάλουν κατώτατες τιμές 

στους λιανοπωλητές. Αυτά στις ΗΠΑ, προς το παρόν.                                    

                                                                                     Όλo το θέμα στη σελίδα 6
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ΕΣΜΙΑ 14.07.2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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http://www.tipa.com/english/photo-contest.php
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Mε τις φωτογραφίες σας
& θέμα το πορτραίτο!

TΕΣΤ DIGITALTΕΣΤ DIGITAL

Nikon D4
Νέα γενιά full frame pro

ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Τραβάτε ...βίντεο;
Αποκαλυπτικά  στοιχεία 
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

�  Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα �  Στην εποχή του High Definition Στην εποχή του High Definition �  Video με DSLR Video με DSLR 
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=144
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E$,(�)': Τάκης Τζίμας, ���.4.��6' �7���9)': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


"*�&.���$��': Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��*��$6 .��&�6"�9): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

����)#�&��': Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Ευχαριστούμε τον τακτικό μας αναγνώστη μας Iωάννη Μανάφη που μας έστειλε το παραπάνω video.
 

����"�!

http://www.photobusiness.gr/xalara/fIFTYYEARSAGO.PPS
www.photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή 
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps, 
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα 
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Το μοντέλο των κατώτατων τιμών δεν είναι άγνωστο. Η Sony έχει προσπαθήσει –με αρκετή 

επιτυχία- να το εφαρμόσει στις παιγνιδομηχανές. Επίσης, το έχει επιβάλει με σιδηρά πυγμή 

η Apple, καταφέρνοντας να διατηρήσει το μεικτό κέρδος στο εξωπραγματικό ποσοστό του 

47,4% και έχοντας σωρεύσει πάνω από 100 δις. δολ. στα ταμεία της. Η πολιτική είναι απλή: 

δεν αφήνεις τη λιανική τιμή να πέσει κάτω από ένα συμφωνημένο όριο. Όπως καλή ώρα 

όταν πας να αγοράσεις iPod και iPad, που και να χτυπηθείς δεν τα βρίσκεις κάτω από μια 

τιμή. Εκτός κι αν η μαμά Apple αλλάζει μοντέλα και ξεστοκάρει… 

Βλέποντας την κερδοφορία στις τηλεοράσεις να νοσεί, οι δύο μεγάλοι προσπαθούν να 

αντιδράσουν – μάλλον ...συντονισμένα εξ όσων δείχνει η χρονική σύμπτωση. Εξ άλλου 

δεν έχουν μείνει πολλοί στην αγορά τηλεοράσεων και το έδαφος μένει ανοικτό για μελλοντικό 

ολιγοπώλιο: η Philips έχει ήδη αποσυρθεί, ανακοινώθηκε μόλις σήμερα το διαζύγιο Sony – Sharp 

και μένουν μόνοι μεγάλοι παίκτες οι Panasonic και LG, με αρκετά μικρότερη την Toshiba (εδώ 

δεν αναφέρουμε τις οff brand εταιρίες).  Μόνο την τελευταία χρονιά οι τιμές των HDTV έπεσαν 

κατά 15% δημιουργώντας μια συνεχή υποτιμητική προσδοκία στους υποψήφιους αγοραστές που 

αναβάλλουν τις αποφάσεις τους ενόψει ακόμη χαμηλότερων (και άρα καλύτερων) τιμών. 

Έτσι πολύ πρόσφατα η Samsung αναγκάστηκε να “απομονώσει” το τμήμα τηλεοράσεων 

σε ξεχωριστή μονάδα LCD/Mobile Display ελπίζοντας σε οικονομίες κλίμακας και καλύτερη 

οργάνωση. Η Sharp πούλησε μερίδιο 10% των μετοχών της στην  ακμάζουσα Foxconn 

(υπεργολάβο της Αpple, ξέρετε τη διάσημη από τις αυτοκτονίες υπαλλήλων/εργατών κινέζικη 

εταιρία που συχνά γίνεται στόχος αρνητικής δημοσιότητας). Με 808εκ. δολάρια ρευστό στα 

ταμεία η Sharp ελπίζει να επενδύσει καινούργια κεφάλαια στο εργοστάσιο στο Sakai της Iαπωνίας 

(όλως τυχαίως το Sakai είναι η παραγωγική μονάδα όπου είχε το joint venture με τη Sony) και να 

δημιουργήσει ζήτηση για νέα προϊόντα. Ας σημειώσουμε ότι η Sharp μαζί με την Panasonic είναι 

οι μόνες εταιρίες που ακόμη συναρμολογούν τηλεοράσεις στην Ιαπωνία. Η υπόλοιπη παραγωγή 

είναι εκτός ιαπωνικών συνόρων κάπου στην ΝΑ Ασία και κυρίως στην Κίνα - αν και σταδιακά η 

τελευταία χάνει το συγκριτικό πλεονέκτημα των πάμφθηνων εργατικών. 

Η τελευταία συνεργασία Sharp και Foxconn πυροδότησε την φημολογία ότι η Apple ετοιμάζει να 

υλοποιήσει την θρυλούμενη Apple TV (όχι το γνωστό και μάλλον αποτυχημένο “κουτί” αλλά 

μια “έξυπνη” τηλεόραση νέας γενιάς).  Είναι γνωστό ότι ο μακαρίτης Jobs είχε ένα παρόμοιο 

project στα σκαριά και ήταν σε προχωρημένες συνομιλίες με τη Sharp που κατέχει πατέντες 

στην τεχνολογία panel Indium Gallium Zinc Oxide. H συγκεκριμένη τεχνολογία έχει τα φόντα να 

διαδεχθεί το άμορφο πυρίτιο σαν ενεργή επίστρωση LCD με 40x (!!) κυκλοφορία ηλεκτρονίων 

παραπάνω που μεταφράζεται 

είτε σε πολύ μικρότερα pixel και 

άρα τεράστιες αναλύσεις είτε σε 

απίστευτα ταχύτερη απόκριση είτε 

σε συνδυασμό των δύο. 

Η ιδέα ότι η Apple θα εισβάλει 

στις τηλεοράσεις προκαλεί ρίγη 

…τρόμου στους ανταγωνιστές 

ειδικά σε μια συγκυρία που 

κάνουν την εμφάνισή τους οι 

έξυπνες τηλεοράσεις. Οι οποίες 

μπαίνουν στο internet, είναι 

δικτυωμένες με Ethernet, έχουν 

wifi και γιατί όχι είναι μικροί 

υπολογιστές. Φανταστείτε την 

Apple iTV με λειτουργικό iOS και 

πιο προχωρημένο panel (πιθανόν 

επαφικό) και ένα σωρό λειτουργίες. 

Πανικός…

Από την άλλη μεριά αμφιβάλλουμε 

αν η κίνηση με τον καθορισμό φιξ 

τιμών θα μείνει χωρίς απάντηση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, εφόσον οι δύο 

άσπονδοι ανταγωνιστές (Samsung 

και Sony) προσπαθήσουν να την 

επιβάλουν στις χώρες της ΕΕ, 

αφού επισύρει υποψίες καρτέλ 

και παρακώλυσης του ελεύθερου 

ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής. 

Το μέλλον στις τηλεοράσεις 

προβλέπεται θερμό και με πολλές 

απρόσμενες εξελίξεις.

(Πάνω) Οι βιομηχανικές 
εγκαταστάστις της Sharp στο Sakai 
της Ιαπωνίας. 
(Κάτω) Η Sony με τις 
παιγνιδομηχανές κατάφερε να 
επιβάλει κατώτατες τιμές.

��"�&$(���

Π. ΚΑΛΔΗΣ

�� 
SALES
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http://www.theobros.gr/
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Stock Photography
��� � �������
� #"
���#	�� �
� Shutterstock

Αναρωτιέστε συχνά από πού προκύπτουν οι “περίεργες” φωτογραφίες που 

βλέπετε σε διάφορα έντυπα ή ηλεκτρονικά media, συνήθως με ανώνυμο 

το δημιουργό, και πάντα να πλαισιώνουν επιτυχημένα τα διάφορα άρθρα... 

Πως προέκυψαν φωτογραφίες που εκ πρώτης όψεως κανένας λογικός και 

επαγγελματίας φωτογράφος δεν θα είχε λόγο να τραβήξει; 

Φυσικά προέρχονται από τα μεγάλα supermarket της εικόνας. Τα site που 

γεμίζουν τα ράφια τους με φωτογραφίες με σκοπό να ικανοποιήσουν την 

όποια τρελή έμπνευση ενός συντάκτη, ενός γραφίστα ή ενός σχεδιαστή. Οι εικόνες 

αυτές μπορεί να είναι οπτικά αριστουργήματα, σουρεαλιστικές εικόνες (όπως ένα 

κατοικίδιο να φοράει γυαλιά σκυμμένο πάνω από μια εγκυκλοπαίδεια, δεν την 

σκεφτήκαμε εμείς αυτή τη κακόγουστή εικόνα αλλά υπάρχει όντως) αλλά και 

απλές καταγραφικές εικόνες καθημερινών αντικειμένων. Αφού υπάρχει ζήτηση 

είναι φυσικό να υπάρξει και η προσφορά. Οι υπηρεσίες τύπου Shutterstock, 

ακόμα και αν έχουν επισύρουν την κριτική, είναι σε θέση να προσφέρουν στους 

φωτογράφους ένα συμπληρωματικό εισόδημα σε μια φωτογραφική αγορά η 

οποία συνεχώς φθίνει. Το αν ευθύνονται αυτές οι υπηρεσίες για τις χαμηλές 

αμοιβές των φωτογράφων και για την απώλεια μόνιμες θέσεων εργασίας 

επαγγελματιών φωτογράφων σε περιοδικά και site αποτελεί άλλη κουβέντα. 

Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας: Πως θα πουλήσετε φωτογραφίες μέσα από 

μια τέτοια υπηρεσία; Τι κάνει μια φωτογραφία πετυχημένη για να ξεχωρίσει 

ανάμεσα στα εκατομμύρια που προσφέρονται;  Η δημοσιογράφος Megan 

Garber της Atlantic μίλησε τόσο με τους ανθρώπους του Shutterstock όσο 

και με φωτογράφους που έχουν κερδίσει χρήματα μέσω της υπηρεσίας. Όλοι 

καταλήγουν στο εξής απλό και συγχρόνως πολύπλοκο συμπέρασμα: Είναι 

ζωτικής σημασίας για το φωτογράφο να εντοπίσει ποια θα είναι η επόμενη ανάγκη 

για εικονογράφηση και να γεμίσει το κενό πριν καν ζητηθεί. Κάτι εξαιρετικά 

δύσκολο αφού ήδη αυτού του είδους οι φωτοθήκες μπορούν να καλύψουν 

πλέον οποιαδήποτε αναζήτηση.  Η δημοσιογράφος μίλησε με τον φωτογράφο 

Ben Goode, ο οποίος έχει κερδίσει από το Shutterstock περισσότερα από 

70.000 δολ. μέσα σε εφτά χρόνια. «Αυτό που έμαθα με τα χρόνια είναι ποιος 

τύπος εικόνας πουλάει στο Shutterstock. Έτσι, 

προσπαθώ να δημιουργήσω εικόνες με βάσει 

αυτό”. Τι κάνουν λοιπόν οι φωτογράφοι; Όταν 

βρίσκονται σε αποστολή, φροντίζουν αφού έχουν 

στημένο τον εξοπλισμό τους να τραβήξουν και 

κάποιες εικόνες stock. Αργότερα, τις επεξεργάζονται 

στο Photoshop ώστε να τονιστεί το χρώμα ή 

εφαρμόζουν και φίλτρα τύπου Instagram για 

να είναι πιο αρεστές στον μέσο αγοραστή.  Ο 

φωτογράφος πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι 

δεν δημιουργεί μια εικόνα αλλά ένα προϊόν που 

θα μπει στο ράφι δίπλα σε πολλά άλλα. Πολλές 

υπηρεσίες από αυτές περιλαμβάνουν και μια 

κοινότητα όπου οι φωτογράφοι ανταλλάσσουν 

συμβουλές. Σε μία από αυτές ψαρέψαμε μερικές 

συμβουλές για τις κατηγορίες φωτογραφιών που 

έχουν ζήτηση. Καταρχάς κινείται ό,τι έχει να κάνει 

με ανθρώπους. Τα περιοδικά πάντα έχουν ανάγκη 

για φωτογραφίες με ανθρώπους σε οποιαδήποτε 

κατάσταση και δεν θέλουν να ανησυχούν ούτε 

που θα τους βρουν ούτε αν θα δώσουν τη 

συγκατάθεση τους. Τι άλλο πουλάει; Το concept. 

Αντί να τραβάτε τα αντικείμενα σας σε λευκό φόντο 

προσπαθήστε να δημιουργήσετε concept μέσα 

στη φωτογραφία. Σκεφτείτε θεματικές ενότητες και 

φανείτε δημιουργικοί. Μην ξεχνάτε τις αφηρημένες 

έννοιες π.χ. πείνα, περιπέτεια, ασφάλεια. Πως θα 

μπορούσατε να εικονογραφηθεί μια τέτοια έννοια; 

Αυτό ακριβώς σκέφτεται και ο δυνητικός πελάτης 

που μπαίνει στο Shutterstock για να αγοράσει.      

Low Key
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http://www.hdseminars.gr/
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Pentax K-30
$� ���%���� &�#��� ��#���

Συνήθως η μερική αδιαβροχοποίηση είναι υπόθεση των ακριβότερων επαγγελματικών 

DSLR. Στην περίπτωση της Pentax K-30 η κατάσταση είναι διαφορετική. Η μηχανή 

ανήκει στη μεσαία κατηγορία και αλλά φλερτάρει στα χαρακτηριστικά της με 

ακριβότερα μοντέλα: για παράδειγμα έχει 100% κάλυψη μέσω του γυάλινου 

πενταπρισματικού σκοπεύτρου, εξελιγμένο autofocus και full HD video.  

Όπως δήλωσε ο John Carlson, Μanager Sales and Marketing, «… δεν αφήσαμε 

καμία λεπτομέρεια στην τύχη της όταν σχεδιάζαμε την Κ-30. Κάθε συναρμογή, 

κάθε άρθρωση κλπ. έχει σφραγιστεί με σκοπό να διευκολύνει τη φωτογραφία στη 

φύση και με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Άνεξάρτητα αν ο χρήστης την αξιοποιεί 

στα Βραχώδη Όρη ή σε διακοπές στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, μπορεί να 

σταματήσει να ανησυχεί για τον καιρό και να αφοσιωθεί στην αναζήτηση της τέλειας 

εικόνας…” Aς δούμε τώρα την Κ-30 με περισσότερες λεπτομέρειες. Η πρόβλεψη 

αδιαβροχοποίησης της μηχανής φθάνει σε εξαιρετικό βαθμό με τις 81 τσιμούχες 

σε επίκαιρα σημεία που όχι μόνον προστατεύουν από τη βροχή αλλά και όλες τις 

αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες δηλ. ως κρύο -10°C και από τη σκόνη. Επίσης 

το ελαστικό φινίρισμα συντελεί στο καλύτερο πιάσιμο της μηχανής σε όλες τις 

περιπτώσεις. Ο αισθητήρας APS-C size (23,7x15,7mm) 16,2 Megapixel νέας γενιάς 

είναι ταυτόσημος με αυτόν που φοράει η Κ-01, προσφέροντας όχι μόνον μεγαλύτερη 

ανάλυση αλλά και καλύτερη τονική διαβάθμιση μαζί με βίντεο Full HD 1080p στα 

30fps (εναλλακτικά στα 25 και 24fps ή 720p στα 60fps) ενώ η μέγιστη ευαισθησία 

φθάνει σε ISO 12.800. O αισθητήρας συνεργάζεται με τα ηλεκτρονικά σειράς Prime 

M.  Σε γενικές γραμμές οι καλύψεις οπτικού σκοπεύτρου 100% συναντώνται μόνον 

σε hi end professional μοντέλα. Στην περίπτωση της K-30 o κανόνας ανατρέπεται και 

για πρώτη φορά βλέπουμε 100% κάλυψη σε μηχανή ρεφλέξ μεσαίας κατηγορίας. 

Επίσης μπορούν να προσαρμοστούν τα ειδικά θαμπόγυαλα Pentax Natural Bright 

Matte III που έχει «ειδικότητα» στη manual focus φωτογράφηση. Με το ρυθμό 

ανανέωσης 60fps διευκολύνεται και το LiveView που επίσης προσφέρει ένδειξη 

focus peak και τρεις διαφορετικές γραμμώσεις (grid patterns). Για τους νέους χρήστες 

εκτός από τις κλασσικές λειτουργίες Program, Shutter/Aperture Priority και Manual, 

υπάρχουν δεκαεννιά σκηνές (Creative Scene 

Modes) περιλαμβανομένων πορτραίτου, 

τοπίου, macro, νυκτερινής σκηνής, backlight 

κλπ.  Εννοείται ότι και εδώ όπως και στις άλλες 

DSLR της Pentax εξακολουθεί να υπάρχει το 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης Pentax SR 

(Shake reduction) που επενεργεί στον αισθητήρα 

με μέγιστο πλεονέκτημα 4 EV δηλ. μπορεί να 

κάνει ο κάτοχος λήψεις στο χέρι με ως τέσσερις 

ταχύτητες πιο αργές. 

• Αισθητήρας CMOS ΑPS-C 16,2MP • Oθόνη 

LCD 3in. 921K • Advanced LiveView • Autofocus 

SAFOX IXi με 11 σημεία εστίασης  • Οπτική 

σταθεροποίηση SR • Μηχανισμός κατά της σκόνης 

Dust Removal • 19 σκηνές και 19 ψηφιακά φίλτρα 

• Hyper Control • Αυτονομία μπαταρίας για 480 

καρέ (CIPA) 

ΤΕΧΝΙΟ 2310 278600
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�����	
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����
� ��
�����
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�#��
�� "���"
�
�� 
�� �#��� 	��� 
��� DSLR (#���� �� ����� ������
�
�)

M
�
� 20 (��
��) ������: %� 
���!�� "���� ���
�����
�
��

O��
� (��� �
 	�����
): €220 (179 ���� + '*� 23%)

	�A���� ��������
�: .$� (2) ������� "����
/"���

X�
�
�: 4�55�
� 12 & 6�����/13 ��8�� (���� 9:30 - 16:00) 
=� ���� ����5�� "�	������ !� �������!�� 
�� ����� ���� 

� 4/6 26 & 27 ��8�� 2012

���
�: �thens Art Studio, A���� �!���"��� 20, ��. .�	/
����, 
173 42, �!/�� (�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/) 
M�
��: C���� .�	/
����. =��: 210 9939995 - 6944 474024

��
����� ��������
�: %����� (2 ����), �/G��� (8 ����), 
���
��/ �
������� (2����)

����������
����: ���
���, styling/hair/make-up 
artist, ���� & "���, 5�5���"� "�		�
�#/�

����
�
�I�� - ������E�: 210 9939995

����� 

�� �����	
�� �� �����	
�� 
�� ������ �����
	���
	��

H ���������� �!"#�$ %���& "!'�*+,!

������ & ���	
�	� �	��� �� studio

•  '�
�"	��

•  '����

•  I������ 
�#�����. 

•  J�� 5/	� - 5/	� 	� 

������� ��� "�������	��� 

��������	�
� ��� 

�������	�
��� �
�������, 

���"
�� 
�� ��
����	����. 

• �� 	��
��� "� ��
�� ��� 

��/��� ������"	��� 

�
������� studio 

	� �$� ���
�.

EËÁ×ÉÓÔÅÓ ÈÅÓÅÉÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÅÓ!

ÓÜââáôï 26 & ÊõñéáêÞ 27 Ìáúïõ 2012
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Μια έκθεση με φωτογραφία για την ίδια τη φωτογραφία διοργανώνει στο πλαίσιο 

του Παράλληλου Προγράμματος της PhotoBiennale το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, σε επιμέλεια των Alexander Basile και Alwin Lay, σε συνεργασία και 

με την οικονομική υποστήριξη του Ινστιτούτου Γκαίτε. 

Ποιες είναι οι διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία μιας εικόνας; Μήπως η 

επικέντρωσή μας στο αποτέλεσμα έχει αποδυναμώσει τις πρακτικές παραγωγής 

της; Σε τέτοιου είδους ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει η έκθεση με τον γερμανικό 

τίτλο “VOM PHOTO” (παραλλαγή του “VON PHOTO”, μτφ: Για τη φωτογραφία), 

εξερευνώντας μέσα από μία αυτοαναφορική ρητορική το ίδιο το φωτογραφικό 

μέσο. Οι τεχνικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις της φωτογραφίας, τα βιβλία ως 

αντικείμενα τέχνης, η σχέση φωτογραφίας και κινηματογράφου, είναι οι βασικές 

προβληματικές που θέτουν τα έργα των δημιουργών. Χωρίς να αποκλείει καμία 

στάση απέναντι στη φωτογραφία και αποκηρύσσοντας την ασφάλεια ενός 

θεσμικού ορισμού του μέσου, η ομαδική αυτή έκθεση αμφισβητεί διαπιστώσεις 

και προκαθορισμένα συμπεράσματα, και καλεί εν τέλει την ίδια τη φωτογραφία 

να επαναπροσδιοριστεί. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα και εγκαταστάσεις 

που πραγματεύονται την εξέλιξη και τα όρια των μέσων απεικόνισης, αλλά και τις 

διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας της φωτογράφισης, όπως και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες λειτουργεί κάποιος όταν φωτογραφίζει. Ένα άλλο κομμάτι της 

έκθεσης εστιάζει σε δημιουργούς που επανεξετάζουν τη σχέση τους με το βιβλίο, 

καθώς και τη σύνδεση μεταξύ φωτογραφίας και εκδόσεων. Εδώ παρουσιάζονται 

βιβλία, τα οποία, εκτός από φορείς μετάδοσης πληροφοριών, λειτουργούν κυρίως 

ως αυτόνομα έργα τέχνης. 

Συμμετέχουν με έργα τους οι: Johannes Bendzulla, Ben Van den Berghe, Demian 

Bern, Martin Borst & Johannes Tolk, Bernhard Cella, Vesko Gösel, Antje Günther, 

Adam Harrison, Sascha Herrmann, Jan Hoeft, David Kühne, G. Leddington, Simonis 

Reimanopolis, Peter Miller, Taiyo Onorato & Nico Krebs, Daniel Poller, Julian 

Scherer & Johannes Post, Matthias Wollgast 

26/05-08/07/12 

Χώρος: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Λιμάνι, τηλ. 

2310566716) 

Ώρες λειτουργίας: Τρι, Τε, Πε, Κυ: 11.00-19.00, Πα, Σα: 11.00-21.00 

Εγκαίνια: Σάββατο 26/05, 20.00 

Συνδιοργάνωση: Ινστιτούτο Γκαίτε / ΜΦΘ

��"��"�+�.,�
'��������� �� ������� 
#"
������
�� � ���"���	 
�� ��� 
%���%�� (�����

Η ορκωμοσία της νέας και ήδη διαλυθείσας 

Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 

6ης Μαΐου, έμελλε να είναι επεισοδιακή. 

Τουλάχιστον όσον αφορά τους 

φωτογραφικούς φακούς. Προηγήθηκε ο 

περιορισμός του αριθμού των φωτορεπόρτερ 

από το Γραφείο Τύπου της Βουλής που 

προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του 

συνδικαλιστικού οργάνου. 

Η  Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος 

διαμαρτυρόμενη εξέδωσε την εξής 

ανακοίνωση: «Δεδομένου ότι από την 

μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, σε παρόμοια 

γεγονότα οι Έλληνες φωτορεπόρτερ, 

σύμφωνα και με τις υπάρχουσες δυνατότητες 

στους αντίστοιχους χώρους της Βουλής των 

Ελλήνων, ανέρχονταν σε μερικές δεκάδες, 

αυτή τη φορά δεν ξεπερνούν τα δάχτυλα 

του ενός χεριού! Επειδή η κάλυψη τέτοιων 

γεγονότων δεν μπορεί να είναι επιλεκτική 

και μάλιστα σε τρόπο που να συνιστά 

ουσιαστικά αποκλεισμό της πολυφωνίας και 

κατά συνέπεια της ίδια της ελευθεροτυπίας, 

η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.), 

η οποία σημειωτέον ούτε καν ενημερώθηκε 

επίσημα για αυτή την καινοφανή απόφαση του 

Γραφείου Τύπου της Βουλής, δηλώνει πως 

ούτε κατανοεί, ούτε συνεργάζεται σε τέτοιου 

είδους πρακτικές αποκλεισμού. Η κάλυψη 

των ιστορικών γεγονότων που βιώνουμε 

όλοι μας τις τελευταίες ημέρες, δεν μπορεί 

να αντιμετωπίζονται με πρακτικές που δεν 

συνάδουν με το επίπεδο των δημοκρατικών 

ελευθεριών που έχουν κατακτηθεί, αλλά 

και με το ρόλο του Κοινοβουλίου! Η ΕΦΕ 

ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης 

αλλά και το όνομα του υπευθύνου που 

έλαβε αυτήν την απαράδεκτη απόφαση, 

απαξιώνοντας όχι μόνον τους Έλληνες 

φωτορεπόρτερ και τα θεσμικά όργανα από τα 

οποία εκπροσωπούνται, αλλά κυρίως την ίδια 

την αποστολή του Τύπου όσον αφορά την 

πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών». 

Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η μέρα της 

ορκωμοσίας συνοδεύτηκε από ένταση και 

φραστικούς διαξιφισμούς ανάμεσα σε μέλος 

του ΔΣ της ΕΦΕ και υποψήφιο βουλευτή και 

νυν συνταξιούχο φωτορεπόρτερ, ο οποίος 

δέχθηκε τις μομφές συναδέλφων του διότι 

πωλούσε και μάλιστα άνευ αποδείξεως 

φωτογραφίες σε μόλις ορκισθέντες βουλευτές. 

Που είναι η δεοντολογία, κε συνάδελφε;
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133.709* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 25 Μαϊου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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��"�$��!' 27.000 4!&�C�
� Hewlett-Packard ������� 

� ����"���� 
�� �
� 8%.

Η εταιρεία-κολοσσός της πληροφορικής 

Hewlett-Packard, η οποία συνεχίζει να 

αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, 

ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να περικόψει 

27.000 θέσεις εργασίας, ή περίπου το 8% 

του εργατικού της δυναμικού. Η πολυετής 

διαδικασία αναδιοργάνωσης της αμερικάνικης 

εταιρείας σχεδιάζεται να εξοικονομήσει στην 

μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του κόσμου από 3 ως 3,5 δισ. 

δολάρια ως τα τέλη του 2014, ανέφερε η 

διοίκησή της σε ανακοίνωση Τύπου.

Η HP δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το 

σε ποιες χώρες ή μονάδες της πρόκειται να 

γίνουν οι περισσότερες από τις απολύσεις.

«Αν και ορισμένες από τις ενέργειες αυτές 

είναι δύσκολες διότι περιλαμβάνουν τις 

απώλειες θέσεων εργασίας, είναι απαραίτητες 

για να βελτιωθεί η εκτέλεση [των εργασιών 

της επιχείρησης] και να χρηματοδοτηθεί 

η μακροπρόθεσμη υγεία της εταιρείας», 

ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της 

Hewlett Packard Μeg Whitman.

Τα αποτελέσματα χρήσεως που 

ανακοινώθηκαν την Τρίτη αντανακλούν 

τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται 

αντιμέτωπη η επιχείρηση. Τα έσοδά της το 

δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 3% στα 

30,7 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2011, 

ενώ τα καθαρά κέρδη από τις εμπορικές και 

βιομηχανικές της δραστηριότητες μειώθηκαν 

κατά 31%, και ανήλθαν σε 1,6 δισ. δολάρια 

από 2,3 δισ. δολάρια το προηγούμενο 

τρίμηνο.

(Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

Leica M Monochrom
� �������� &�#��� 
�����
����

Το κοινό της Leica είναι από τα πλέον πιστά, κορυφαίο σε brand loyalty. 

Παραπέρα δεν υπάρχει πιο παραδοσιακό brandname που να έχει μεγαλύτερη 

ακτινοβολία και αναγνωρισιμότητα στον κόσμο του imaging. Έτσι οποιαδήποτε 

πρωτοβουλία της Leica γίνεται δεκτή με αμέριστο ενδιαφέρον και αναλύεται 

διεξοδικά από τους ειδικούς. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο προκείμενο με την 

α/μ έκδοση της Μ9. Η full frame ιδιοσυγκρασιακή ψηφιακή τηλεμετρική με 

τα manual focus οπτικά ούτως ή άλλως κατέχει μοναδική θέση ανάμεσα στον 

ανταγωνισμό. Ήλθε λοιπόν η στιγμή να αποκτήσει και μια ακόμη πιο ιδιαίτερη 

ασπρόμαυρη έκδοση διατηρώντας τον ίδιο αισθητήρα full frame 18Μegapixel 

αλλά χωρίς τα μικροφίλτρα Bayer pattern. Καθώς ο αισθητήρας είναι «τυφλός» 

στο χρώμα, βλέπει μόνον τις διακυμάνσεις φωτεινότητας  και έτσι προκύπτει 

μια πραγματική μονοχρωματική εικόνα στην οποία η επίδραση του anti alias 

ελαχιστοποιείται. Επίσης στο ιστόγραμμα στην πραγματικότητα βλέπουμε RAW 

data χωρίς φιλτραρίσματα κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνεται το Lightroom 4 (σε 

μορφή download) και το Silver Efex Pro 2 που προσομοιώνει είκοσι διάσημα 

ασπρόμαυρα φιλμ. 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  210 3818301

Kolor
� �����
��� #"
���#	 
�� *��	�

Το 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των 

Καννών άνοιξε τις πόρτες του την προηγούμενη 

εβδομάδα  και η εταιρεία Kolor σε συνεργασία 

με το site Gigapixels αποφάσισαν να τιμήσουν 

τη μεγάλη γιορτή της 7ης τέχνης δημιουργώντας 

και δημοσιεύοντας την μεγαλύτερη φωτογραφία 

στη Γαλλία. Πρόκειται για μια πανοραμική και 

διαδραστική εικόνα στο κόλπο των Καννών όπου 

φαίνεται η Croisette και η παλιά πόλη. 

Για να φτιαχτεί η εικόνα αυτή χρειάστηκαν 6468 

φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το πύργο του 

μεσαιωνικού φρουρίου και ενώθηκαν μαζί με το 

πρόγραμμα Autopano Giga Software. H 187-gigabit 

εικόνα επεξεργάστηκε με το Panotour Pro για να 

μπορεί να ανεβεί και να προβληθεί στο internet 

χωρίς πρόβλημα. Δείτε την εικόνα στο

http://cannes.gigapixeltour.com

http://cannes.gigapixeltour.com
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http://www.tipoma.gr/default.aspx
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Pentax Optio LS465
'����� ����� �� ���
��� ����	��

Αυτή η εβδομάδα βρήκε την Pentax πολύ δραστήρια με νέες ανακοινώσεις μηχανών και 

φακών. Η Optio LS465 είναι πολύ μικρότερη και ελαφρότερη από τις περισσότερες μηχανές 

αλλά η Pentax ισχυρίζεται ότι δεν έχει συμβιβαστεί όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας. 

Ζυγίζει μόλις 104 gr. και μπορεί να αλλάξει όψη απλά προσαρτώντας ένα από τα 10 καπά-

κια που συνοδεύουν τη μηχανή. Η μηχανή έχει ευρυγώνιο φακό 28mm, 16 megapixel και 

5x οπτικό ζουμ. Διαθέτει οθόνη LCD 2.7 ιντσών, φιλικές προς τον χρήστη λειτουργίες Auto 

Picture, face detection και δυνατότητα λήψης βίντεο 1280x720 με 30fps. TEXNIO 2102310 

278600

Lenovo
+���� ����������� ��
������
"� �� 
� ���������� �
�� 2011/2012

Η Lenovo ξεκίνησε τη χρονιά ως ο #4 κατασκευαστής PC και κλείνει το έτος δύο θέσεις 

υψηλότερα, έχοντας σημειώσει ρεκόρ λειτουργικών επιδόσεων. Μιλώντας για ρεκόρ πωλήσεων 

ύψους $US 29,6 δισ. στο σύνολο του έτους και αύξηση σχεδόν 37% από έτος σε έτος, η Lenovo 

ολοκλήρωσε το οικονομικό της έτος ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής υπολογιστών 

στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 12,9%. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Lenovo συνέχισε να 

ακολουθεί τη στρατηγική προστασίας του μεριδίου της στις αναπτυγμένες αγορές και την επιθετική 

της πολιτική για τις νέες αγορές αντίστοιχα. Συγχρόνως σημείωσε ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες 

τις γεωγραφικές περιοχές, τις κατηγορίες πελατών και τις σειρές προϊόντων. Το αποτέλεσμα ήταν 

το ρεκόρ εισοδημάτων προ φόρων ύψους $US 582 εκατ., στο έτος, δηλ. αύξηση της τάξης του 

63% από έτος σε έτος.Κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, οι ενοποιημένες πωλήσεις της Lenovo 

αυξήθηκαν σε ένα υγιές 54%, στα $US 7,5 δισ. Για το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο, η εταιρεία ήταν 

η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες εταιρίες πωλήσεων PC, με αύξηση 

των παγκόσμιων αποστολών που άγγιξε μέχρι και το 44%, από έτος σε έτος. 

Η Lenovo σημείωσε επίσης ισχυρή ανάπτυξη στον προϊοντικό τομέα του Mobile Internet Digital 

Home (MIDH) καθώς οι αποστολές των smartphone της 

εταιρίας αυξήθηκαν δέκα φορές πιο γρήγορα από το σύνολο 

της αγοράς στην Κίνα, επιτρέποντας στην εταιρία να κερδίσει 

8,2% μονάδες στο μερίδιο αγοράς της σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Σε μία αγορά που σημείωσε δραματική 

πτώση της τάξεως του 25%, η Lenovo κατάφερε να σημειώσει 

4,5% αύξηση στην πώληση κινητών τηλεφώνων κερδίζοντας 

8,2% μονάδες στο μερίδιο αγοράς της σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Ανάμεσα στα MIDH προϊόντα, αυτά με 

την πιο εντυπωσιακή, συνεχιζόμενη πορεία ήταν τα tablets, 

των οποίων το μερίδιο αγοράς σκαρφάλωσε στο 17,2% στην 

Κίνα, επιτρέποντας στην εταιρία να γίνει ο #2 κατασκευαστής 

tablet στην Κίνα και ο #4 παγκοσμίως. 

Voigtlander Bessa 
III Wide
H ��� “���	” 

�����
����

Μιλώντας για τηλεμετρικές 

συνήθως αναφερόμαστε στο 

μικρό φορμά 135 και μάλιστα 

στις αρχετυπικές Leica M. Και 

όμως στην σχεδόν εξ ολοκλήρου 

ψηφιοποιημένη εποχή μας, 

υπάρχει μια εταιρία, που επιμένει 

αναλογικά και κατασκευάζει 

ενδιαφέρουσες φιλμάτες μηχανές 

με brandnames όπως Cosina, 

Bessa και Fujica. 

Στο μέτωπο των αναλογικών 

τηλεμετρικών μεσαίου φορμά 

(με φιλμ 120/220) στο παρελθόν 

είχαμε γνωρίσει τη σειρά GA/.

GW της Fujifilm και την Mamiya 

7, πολύ αγαπημένες μηχανές 

που όμως δεν είναι πλέον 

στην παραγωγή Έτσι ήλθε σαν 

έκπληξη η είδηση ότι έρχεται 

η Bessa III wide η ευρυγώνια 

παραλλαγή της Bessa ΙΙΙ με τη 

φυσούνα και το στάνταρ 80mm 

f/3,5 φακό. στην περίπτωσή 

μας η μηχανή είναι “άκαμπτη” 

και φοράει φακό  Voigtlander 

Color-Skopar 55mm/f4.5 με 

δέκα στοιχεία σε οκτώ ομάδες. 

Το κλείστρο εντός φακού είναι 

ηλεκτρονικό δίννοντας πληρεις 

δυνατότητες συγχρονισμού στο 

εύρος από 4sec. ως 1/500sec. 

To εξελιγμένο τηλέμετρο δίνει 

ακριβή διόρθωση παράλλαξης 

ώστε να μην αποτελεί πρόβλημα 

με frame lines για καρέ 6x6cm 

ή  6x7cm, ανάλογα με την 

επιλογή του φωτογράφου. 

Η φωτομέτρηση γίνεται με 

εξωτερικό αισθητήρα πυριτίου 

και το βάρος του μεταλλικού 

σώματος είναι 1.1 κιλά.
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http://www.sport-fm.gr/videos


������ 153 •  �����	
 28 �
��� 2012 ����
 17

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Fujifilm 

$��
��� M-mount �� 
�� X-Pro1

Η Fujifilm ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία του αντάπτορα που είχε υποσχεθεί εδώ 

και καιρό. Πρόκειται για έναν αντάπτορα με τον οποίο οι κάτοχοι της X-Pro 1 θα μπορούν 

να χρησιμοποιούν rangefinder φακούς Leica M-mount. Ο αντάπτορας έχει ηλεκτρονικές 

επαφές για να επικοινωνεί με το σώμα 

της μηχανής και ένα κουμπί Function 

για γρήγορα σετάρισμα του φακού. 

Ένα firmware update για τη μηχανή θα 

κυκλοφορήσει τον Ιούνιο επιτρέποντας στο 

χρήστη να δημιουργήσει 6 προφίλ φακών 

για να διορθώσει την παραμόρφωση, το 

βινιετάρισμα κ.α. Η μηχανή ήδη διαθέτει 

τέσσερα pre-sets για τους φακούς 21mm, 

24mm, 28mm και 35mm lenses. 

Panasonic 
Vario GX 12-35mm

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη 

σειρά οπτικών Panasonic GX 

είναι ο Lumix G X Vario 12-35mm 

f./2,8 Asph. Power OIS HD με 

βασικό χαρακτηριστικό το πολύ 

φωτεινό και σταθερό σε όλη την 

κλίμακα εστιακών αποστάσεων 

διάφραγμα f/2,8. H ;ένδειξη 

HD υποδηλώνει ότι ο φακός 

είναι ειδικά σχεδιασμένος για 

λήψη video αφού ενσωματώνει 

αθόρυβο γραμμικό μικρομοτέρ 

άμεσης οδήγησης και σύστημα 

συνεχούς ρύθμισης του 

διαφράγματος χωρίς κλικ. Επίσης 

περιλαμβάνεται το σύστημα 

οπτικής σταθεροποίησης 

Power O.I.S. με διπλάσια 

αποτελεσματικότητα από το 

προηγούμενο Mega O.I.S. Για 

την προστασία από υγρασία και 

σκόνη φροντίζει η προστασία με 

ειδικές τσιμούχες. Από πλευράς 

αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει 14 

στοιχεία [από τα οποία τέσσερα 

ασφαιρικά και ένα UED (Ultra 

Extra –Low Dispersion/UHR (Ultra 

High Refractive)] σε 9 γκρουπ. 

Tα UED στοιχεία διορθώνουν 

τη χρωματική εκτροπή και τα 

UHR την ευκρίνεια στα άκρα της 

εικόνας. Η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης είναι 25εκ.

ΙΝΤΕRTECH SA 210 9692300

��(4�&) ��&*�7,)
M� ������ saga 

Η περιβόητη υπόθεση του φακέλου Helexpo, με την παράνομη χρήση εκατοντάδων φωτο-

γραφιών από …ημικρατικό φορέα, προχωράει με βήμα χελώνας. Ενδεικτική για τη βραδύτητα 

απόδοσης δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα που φθάνει τα όρια της αρνησιδικίας και δυναμιτίζει την 

οικονομική πραγματικότητα. Έτσι για να σας κρατήσουμε ενήμερους, μετά το εξώδικο του 2004 

και την κατάθεση της αγωγής το 2008, επιτέλους εκδικάστηκε την Πέμπτη 24 του μηνός σε πρώτο 

βαθμό μετά δύο αναβολές, η υπόθεση στο Ειδικό Τμήμα Πνευμ. Ιδιοκτησίας του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Εξετάστηκαν οι μάρτυρες, υποβλήθηκαν οι προτάσεις και τώρα 

περιμένουμε αγωνιωδώς την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.

Το κακό είναι ότι γνωρίζουμε δεκάδες περιπτώσεις επαγγελματιών φωτογράφων που 

καταπατήθηκαν εξίσου βάναυσα τα πνευματικά τους δικαιώματα και δεν είχαν ούτε το σθένος, 

ούτε την (οικονομική και ψυχική) αντοχή ούτε την υπομονή να προχωρήσουν σε αγωγές που 

προϋποθέτουν χρόνο, χρήμα και φθορά. Νομίζουμε ότι είναι καιρός κάποιος επίσημος φορέας 

των φωτογράφων να δει πιο σοβαρά το θέμα της νομικής αρωγής στα μέλη του. 
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

www.weddingphoto.gr
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Αυξημένο φόρο κυρίως λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου 

μόλις στα 5.000 ευρώ και της ενσωμάτωσης των έκτακτων εισφορών στα 

εισοδήματα προκύπτουν για χιλιάδες φορολογούμενους που υπέβαλαν 

ήδη ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2011.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε δείγμα 12.000 

ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τις πρώτες 

3 ημέρες που άνοιξε το σύστημα TaxisNet (www.taxisnet.gr) προέκυψε 

κατά την εκκαθάριση πρόσθετος φόρος περίπου 7.000.000 ευρώ ή κατά 

μέσο όρο περίπου 600 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. 

Η πρόσθετη επιβάρυνση προκύπτει από τη μεγάλη μείωση του 

αφορολογήτου ορίου, από το γεγονός ότι πλέον συνυπολογίζεται με 

το φόρο εισοδήματος η έκτακτη εισφορά εισοδημάτων, ενώ σημαντικό 

ρόλο στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σχεδόν για το σύνολο 

των φορολογουμένων διαδραματίζει η γενναία αύξηση των τεκμηρίων 

διαβίωσης.  Πάντως, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές το επόμενο 

διάστημα και μέχρι τις 15 Ιουνίου που θα κορυφωθεί η διαδικασία 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η πρόσθετη φορολογική 

επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση των εντύπων της 

εφορίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα έως τώρα στοιχεία της ΓΓΠΣ 

και αυτό διότι μόνο από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου η επιπλέον 

φορολογία θα κυμανθεί από 700 ευρώ για τον άγαμο ή έγγαμο χωρίς 

παιδιά έως περίπου 2.400 ευρώ για έγγαμο με 3 παιδιά. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΓΓΠΣ και ανάλογα με τη ροή 

υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έως το τέλος του μήνα 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασίας της πρώτης παρτίδας 

300.000 εκκαθαριστικών.  Εφέτος, περίπου 4.000.000 πολίτες και 

νοικοκυριά υποχρεούνται να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση 

ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης 

των ηλεκτρονικών εντύπων της εφορίας και το πάτημα του πλήκτρου 

αποστολής του εντύπου ο φορολογούμενος γνωρίζει αμέσως το 

φόρο που θα πληρώσει ή θα το επιστραφεί και συνήθως μέσα σε μία 

εβδομάδα το αργότερο θα παραλάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα. 

Από το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων υπολογίζει η ΓΓΠΣ ότι 

περίπου 2.000.000 θα σταλούν χειρόγραφα. 

Αλλωστε τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η 

αποστολή σε συνταξιουχους και πολίτες με εισοδήματα κάτω των 12.000 

ευρώ ετησίως του φακέλου με τις εφετινές φορολογικές δηλώσεις. 

Οσον αφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής των φορολογικών 

δηλώσεων το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ήδη έχουν αποσταλεί 

320.000 συστημένες επιστολές με κωδικούς πρόσβασης σε αντίστοιχο 

αριθμό φορολογουμενων που φαίνονται στα αρχεία της ΓΓΠΣ ότι 

έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει η 

δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς μεσω της ιστοσελίδας 

www.gsis.gr αν όντως του έχει σταλεί το συστημένο γράμμα

 με τους κωδικούς. Αν όχι θα πρέπει να προσέλθει στην εφορία και να 

ζητήσουν τους σχετικούς κωδικους. 

Τέλος, εκείνοι που έχουν από τα προηγούμενα χρόνια κωδικούς 

πρόσβασης θα συνεχίσουν κανονικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

φορολογική δήλωση χωρίς κανένα πρόβλημα. 

�"�&�*6 &��' $���4!&��' &�'
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Τη δυνατότητα να μπορούν να προχωρούν σε 

δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων 

θα έχουν άμεσα οι ελεγκτικές αρχές και χωρίς 

προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου για τον 

οποίο υπάρχουν στοιχεία για φοροδιαφυγή, σύμφωνα 

με απόφαση του πρ. αναπληρωτή υπουργού 

Οικονομικών Π. Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν 

να προχωρούν σε δέσμευση καταθέσεων για να 

διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου και εν 

συνεχεία εντός 15 ημερών θα επιδίδουν στον υπόχρεο 

κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για τις διαπιστώσεις 

που καταγράφηκαν στην Ειδική Έκθεση Ελέγχου. Με 

την κλήση ο υπόχρεος θα καλείται εντός προθεσμίας 

10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα 

της ημέρας επίδοσης, προκειμένου να παράσχει 

εγγράφως τις απόψεις του επί των διαπιστώσεων της 

Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, προσκομίζοντας και κάθε 

αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του. Σύμφωνα 

με τις νέες οδηγίες που έδωσε ο κ. Οικονόμου προς 

τον ελεγκτικό μηχανισμό, τα μέτρα διασφάλισης των 

συμφερόντων του Δημοσίου λαμβάνονται εξαιρετικά 

και έχουν προληπτικό και επείγοντα χαρακτήρα, ως 

εκ τούτου εξαιρούνται της τήρησης του τύπου της 

προηγούμενης ακρόασης των φορολογουμένων, 

ούτως ώστε να δεσμευθούν οι λογαριασμοί και οι 

καταθέσεις καθώς και εν γένει τα περιουσιακά στοιχεία 

του υπόχρεου μέχρι εκδόσεως των σχετικών τίτλων 

βεβαίωσης. Με βάση το σκεπτικό του υπουργείου 

Οικονομικών, η προηγούμενη κλήση των προσώπων 

που ελέγχονται για φοροδιαφυγή θα ματαίωνε το 

σκοπό του νόμου, ο οποίος έχει αναχθεί από το 

νομοθέτη, επιτρεπτός κατά το Σύνταγμα, σε σκοπό 

επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και θα έθετε σε 

κίνδυνο τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Για να μην εκδίδονται όμως απορριπτικές για τον 

τυπικό αυτό λόγο (της μη προηγούμενης ακρόασης) 

δικαστικές αποφάσεις, η αρμόδια για την εφαρμογή 

των μέτρων φορολογική αρχή οφείλει να επιδίδει 

με απόδειξη στον υπόχρεο, σε βάρος του οποίου 

εφάρμοσε τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων 

του Δημοσίου, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση για 

τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην 

Ειδική Έκθεση Ελέγχου, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία 

εφαρμογής των μέτρων. 

Επισημαίνεται μάλιστα ότι σε περίπτωση μη τήρησης 

της ανωτέρω διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας για την κλήση του ενδιαφερόμενου, 

η ενέργεια διασφάλισης των συμφερόντων του 

Δημοσίου παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δηλαδή 

αίρονται στο σύνολό τους όλα τα σε βάρος του 

εφαρμοσθέντα μέτρα, χωρίς να χρειάζεται άλλη 

ενέργεια του αρμοδίου για την εφαρμογή των μέτρων 

αυτών οργάνου.

��$���#�$� 4!#���
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    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò 
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË 

KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. 

ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1   Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ 

ìå e-mail óôï  info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ 
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ 
óôï site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2  Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç 
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3  Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, 
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá 
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé 
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo 
fax: 210 8541 485  Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

    

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

�

    

ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................

Äéåýèõíóç: ...................................................................................

Ðüëç: ...........................................................................................

ÓåìéíÜñéï: 1 2 3 4 5 6                  

Çìåñïìçíßá: ............................           ÕðïãñáöÞ...........................

�
Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας 

στα σεμινάρια του περιοδικού

Νέες 
ημερομηνίες 

Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 13/6/12
Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

2
� ������� 	
� ���
�, 
 ��	�����, 
� “��
�����	���” �	����, 
� �����	�
�, 
	� ���
�� ���� ��	
������� ��� 	� 
���	�� 	
��: �
 �
�	��	
, 	
 	
��
, 
� 	������	��� ��	
������, 	
 �����...

Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 11/6/12
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������, ��������, �����
, ������, 
!�"�. #�
��
��� !���
�. $������ 
��������� "�����%�. �� ������ �� ����-
	� ���� ��
���	� ������. &���	����� 
�	�� ��
���� ��� 	�� ������ ���. 

1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 23/6/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

3
'�
�	
������, !�"�, �
�	(, ���
�-
�����. ������ ��� �����	�� ����	�. 
'���	���� ���)
�!��. *
�	( �	
 
Premiere Pro, )���� ����!���, 
��
����� ���. 

Photoshop Ι

 Σάββατο 16/6/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

4
� �������� ������� �	
 ���������, 
���� ������� - ����
���. �� )���� 
����!��� - ��!�	��. +����	��� 
��������, �������� �	� Layers. 
/������� �������: Raster - Vector.

Photoshop ΙΙ

 
ή Δευτέρα 18/6/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

5
Layers, ���!�� (�����	�� Alpha 
channels), ��	
��	���
� (Actions), 
��	
�������. �� ���	��
!!� RGB-
CMYK. 2��������� layer, layer mask.

Photoshop ΙΙΙ

 
ή Τετάρτη 20/6/12 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

6
'�
��������� 	������� �� Layers. 
$�������	����� &/*, �����	� ������-
�����. HDR ��� ���������� �
�	��	, 
plugins ��� ��!	�� (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade �!�.)

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Lumix Festival +�� �!�.' 
�C��,)#�&��+"���.'
9���%���

Μετά την επιτυχήμενη πορεία των δύο προηγούμενων 

διοργανώσεων, το 2008 και το 2010, το Lumix Festival for 

Young Photojournalism ανοίγει τις πόρτες για τρίτη φορά 

στο Αννόβερο της Γερμανίας, παρουσιάζοντας το έργο των 

νέων φωτορεπόρτερ, κάτω των 35 ετών, ανά τον κόσμο. 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το τμήμα 

Φωτοειδησεογραφίας και Φωτογραφίας Ντοκουμέντου του 

Πανεπιστημίου του Αννόβερου σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Freelens, που δημιουργήθηκε από φωτορεπόρτερ και είναι 

αφιερωμένο στην προώθηση της ενασχόλησης με την τέχνη 

αλλά και στην στήριξη απόρων στη Γερμανία και το εξωτερικό.  

Από τις 13 έως τις 17 Ιουνίου ένας πρώην εκθεσιακός χώρος 

στο Αννόβερο θα μετατραπεί σε μια απέραντη γκαλερί που θα 

φιλοξενήσει 60 εκθέσεις από σπουδαίους φωτορεπόρτερ κάτω 

των 35. Ανάμεσα σε φωτογράφους μεγάλων πρακτορείων 

όπως το Magnum, το Panos κτλ θα συναντήσουμε και δύο 

Έλληνες, τον Άγγελο Τζωρτζίνη και το Δημήτρη Μιχαλάκη, 

με δύο εξαιρετικά photo essays με αμιγώς ελληνικό θέμα. 

���4�6 B�&��U��

Anastasia T. Lind

Colin Delfosse
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Παράλληλα με τις εκθέσεις, οκτώ μεγάλοι 

φωτορεπόρτερ θα πραγματοποιήσουν εντατικό 

πρόγραμμα σεμιναρίων. Ανάμεσα τους ο Joakim 

Eskildsen, η Melissa Farlow (φωτογράφος του 

National Geographic και βραβευμένη με Pulitzer), 

ο Munem Wasif, ο Stuart Franklin (MAGNUM), η 

Rena Effendi, η Darcy Padilla, η Anja Niedringhaus 

(του Associated Press και βραβευμένη με Pulitzer 

Prize) και ο Craig Walker (βραβευμένος με 

Pulitzer). Οι συμμετοχές φέτος ξεπέρασαν τις 1300 

στον αριθμό αλλά και τα προηγούμενο ρεκόρ του 

φεστιβάλ. Η θεματολογία φυσικά είναι πλούσια 

και δεν λείπουν η Αραβική Άνοιξη, η Φουκουσίμα 

αλλά και τα πιο κοινωνικά θέματα αντανακλώντας 

την επικαιρότητα και σημερινή κατάσταση του 

πλανήτη.

Julian Stratenschulte Annie Ling

Antonia ZennaroSalvi Danes

Remi Ochlik
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Greece in Crisis

Το “Greece in Crisis” είναι ένα project το οποίο δουλεύω 

τα δύο τελευταία χρόνια με αντικείμενο τις διαδηλώσεις και 

τα επεισόδια της Αθήνας ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι 

του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης. Τα σκληρά μέτρα 

δημιούργησαν αντιδράσεις και πυροδότησαν τη βία και 

στις δύο πλευρές. Σκοπός μου παρόλα αυτά δεν ήταν να 

καταγράψω μόνο τη βία και τις ταραχές αλλά να αποτυπώσω 

τον συλλογικό σφυγμό, την συμπεριφορά και την αντίδραση 

μιας κοινωνίας σε καθεστώς άγριας πίεσης.

Το μεγαλύτερο μέρος του project είναι τραβηγμένο σε 

ασπρόμαυρο. Το ασπρόμαυρο δεν είναι απλά τεχνική/

διαδικαστική επιλογή για μένα. Όταν φωτογραφίζω για μένα 

δεν υπάρχει χρώμα. Φωτογραφίζω φυσικά και έγχρωμα για τις 

διάφορες αναθέσεις αλλά το ασπρόμαυρο μου προσφέρει την 

ακραία εκφραστική λιτότητα που χρειάζομαι για να μεταφέρω 

τη σκέψη μου και την αισθητική μου πάνω στα γεγονότα που 

καταγράφω. Ακόμα και τα καρέ με εικόνες επικαιρότητας ή 

επεισοδίων δεν μπορούν να θεωρηθούν αποκομμένα από τη 

συνειδητή αισθητική του φωτογράφου, από την επιθυμία να 

δημιουργήσει εικόνες με εσωτερική δύναμη. 
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Για αυτό πιστεύω ότι επιλέχθηκε και η συγκεκριμένη δουλειά στο φεστιβάλ 

του Αννόβερου. Πάντα οι εικόνες προσπαθούν να αποτυπώσουν μια ιστορία, 

χωρίς απαραίτητα αρχή, μέση και τέλος. Είναι καθήκον του ρεπορτάζ να 

αφηγηθεί την μικρή ή μεγάλη ιστορία που καλύπτει, αντικειμενικά και χωρίς 

να πάρει θέση - όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό για τον φωτορεπόρτερ που 

μπαίνει κάπου ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους διαδηλωτές σε μια 

ιστορική καμπή, στη σημερινή Ελλάδα όπου η κοινωνική αγανάκτηση και 

ο σωρευμένος θυμός οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Θα μπορούσα να πω 

ότι υπήρξαν στιγμές που στην Αθήνα κινδύνευσα περισσότερο απ’ όσο 

στη Λιβύη ή στην Αίγυπτο. Το Lumix Festival for Young Photojournalism 

αποτελεί αξιόλογη ευκαιρία να παρουσιάσει ένας νεαρός φωτορεπόρτερ τη 

δουλειά του. Είναι ένα πολύ σημαντικό forum όπου μπορείς να εκθέσεις τη 

δουλειά σου στη Γερμανία, να μιλήσεις με συναδέλφους από όλες τις ώρες 

και να ακούσεις εποικοδομητική κριτική για τη δουλειά σου που δύσκολα θα 

προέκυπτε στην Ελλάδα.

Ο Άγγελος Τζωρτζίνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1984. Σπούδασε φωτογραφία στη Leica Academy 

και εργάζεται ως freelancer φωτογράφος. 

Συνεργάζεται με το AFP από το 2007. Η δουλειά του 

έχει βραβευτεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ και έχει 

δημοσιευτεί σε έντυπα όπως το Time, Newsweek, 

International Herald Tribune και New York Times.  
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�)#6�")' ��*���$)'
NATO Avenue

Μεγάλωσα κοντά σε αυτή τη περιοχή. Η λεωφόρος ΝΑΤΟ 

διασχίζει το Θριάσιο πεδίο. Λεγόταν έτσι μέχρι το 2003 που 

μετονομάστηκε σε λεωφόρο Ειρήνης. Πρόκειται για μια 

περιοχή με μυστηριακή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από 

αστικούς μύθους. Για χρόνια οι κάτοικοι πίστευαν ότι στην 

περιοχή υπήρχαν θαμμένα πυρηνικά όπλα. Σήμερα στους 

τρεις μεγάλους δήμους της περιοχής ζουν Αρβανίτες, Ρομά, 

παλιννοστούντες και οικονομικοί μετανάστες από την Ασία που 

συνθέτουν ένα πολυπολιτισμικό και πολύχρωμο σκηνικό που 

συχνά γίνεται εκρηκτικό, όταν οι ομάδες αυτές εξεγείρονται η 

μία εναντίον της άλλης. 

Στην πραγματικότητα αυτό το project ήταν και η πρώτη 

μου επαφή με τη φωτογραφία. Ξεκίνησε ταυτόχρονα με 

την ενασχόληση με τη φωτογραφία. Επειδή έχω μεγαλώσει 

στην περιοχή, η σχέση μου με αυτό το project είναι καθαρά 

βιωματική. Στα παιδικά μου χρόνια πηγαίναμε εκδρομές 

στην ευρύτερη περιοχή που έχει μεταμορφωθεί στο διάβα 

του χρόνου. Αρχικά ήταν καθαρά αγροτική και έμεναν και 

λίγοι τσιγγάνοι. Την δεκαετία του 1990 δέχτηκε τους πρώτους 

οικονομικούς μετανάστες, παλιννοστούντες από τον Πόντο. 
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Ο Δημήτρης Μιχαλάκης 

γεννήθηκε στην Ελευσίνα του 

1977. Σπούδασε στη Focus 

School of Photography και 

ασχολείται επαγγελματικά με τη 

φωτογραφία από το 2003. Από 

το 2004 συνεργάζεται με μεγάλα 

ελληνικά και διεθνή έντυπα και 

έχει αναλάβει αποστολές  σε 

περισσότερες από 20 χώρες. 

Η άναρχη δόμηση συνεχίστηκε και σε αυτή τη περιοχή 

Είναι σημαντικό ότι η δουλειά αυτή έχει δουλευτεί σε 

βάθος χρόνου αφηγούμενη μια ολοκληρωμένη ιστορία. 

Για μένα στο ρεπορτάζ έχει ενδιαφέρον η τριβή με την 

καθημερινότητα και όχι μόνο το κυνήγι της επικαιρότητας. 

Απετέλεσε μεγάλη χαρά για τον υποφαινόμενο η διάκριση 

στο Lumix Festival for Young Photojournalism στο 

Αννόβερο γιατί είναι ένα project που έχει να κάνει με 

την Ελλάδα του σήμερα μεν αλλά χωρίς να σχετίζεται με 

θέματα επικαιρότητας. Έτσι απεκόμισα μεγαλύτερη ηθική 

ικανοποίηση.    
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 �� stock

Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με 
τα έξοδα αντικαταβολής! 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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�( �� group ��. ����' ����' &�� facebook
;"
���#	: A�
���� $���� 

Κατευθείαν από την δεκαετία του 1960. Αθάνατη ελληνική επαρχία!

Περιμένουμε και τις δικές σας φαιδρές καταγραφές. 

http://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas/

A�( �� +$"�.� ��. B����	
B�� &�� facebook 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3003912511529&set=o.246840030781&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag
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4
�	�
� �� �
� email: photobusiness@photo.gr #"
���#	�� ����� 
�� �������� �� �� � 
�� ��	
� ��� �������������! 

BC��+"���� +�#�. 

�he Gallery - �. ��������, �7�&#�' F�&&�����$)'
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