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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με θέμα το πολεμικό 
φωτορεπορτάζ και όχι μόνον. Φωτ.: Γ. Γρηγορόπουλος
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Την περασμένη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 

πραγματοποιήθηκε μία ενδιαφέρουσα 

εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

με θέμα το πολεμικό φωτορεπορτάζ 

(δείτε σχετικό αφιέρωμα στις σελίδες 10 - 11). 

Με αφετηρία τους κινδύνους που περικλείει 

για τους φωτορεπόρτερ η κάλυψη πολεμικών 

συγκρούσεων, η κουβέντα στράφηκε μεταξύ 

άλλων, στο αν και κατά πόσο υπάρχει 

λογοκρισία σήμερα. Στο αν δηλαδή λογοκρίνεται 

ο σύγχρονος φωτορεπόρτερ από το πρακτορείο 

του και εν γένει από τον οργανισμό, το 

μέσο κλπ., από το οποίο πληρώνεται για τις 

υπηρεσίες που παρέχει, έχοντας προηγουμένως 

διακινδυνεύσει τη ζωή του. Κανείς από το 

πάνελ και από το ακροατήριο δεν υποστήριξε 

την άποψη ότι υπάρχει σήμερα κάπου, κάποιος 

κακός άνθρωπος, που κόβει και ράβει στα 

μέτρα του τις φωτογραφίες, που καθοδηγεί τους 

φωτορεπόρτερ τι θέματα να βγάλουν, με ποιους 

θα είναι κλπ. Κοντολογίς όλοι συμφώνησαν 

ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποια υπηρεσία που, 

όπως τον παλιό καιρό με τον αστυνόμο ή έστω 

με τους κομματικούς κομισάριους, να ελέγχει την 

παραγωγή και να προωθεί μόνο τις φωτογραφίες 

που εξυπηρετούν σκοπιμότητες - πολιτικές, 

οικονομικές, κοινωνικές και άλλες. 

Κι όμως... Η λογοκρισία υφίσταται και σήμερα 

και μάλιστα αυτή επιβάλλεται συγκεκαλυμμένα, 

ύπουλα και υποχθόνια. Γι’ αυτό και είναι πιο 

επικίνδυνη. Εξηγούμαι. Όταν ο φωτορεπόρτερ 

βλέπει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να 

δημοσιεύονται συγκεκριμένες εικόνες και να 

απορρίπτονται άλλες, όταν προβάλλεται ένα 

συγκεκριμένο είδος “ματιάς” στα γεγονότα 

και αγνοείται επιδεικτικά ένα άλλο, όταν τέλος 

μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά θέτουν 

με ακρίβεια τις προδιαγραφές περιεχομένου 

των φωτογραφιών που θέλουν, όλο αυτό το 

σύστημα δεν συνιστά μηχανισμό που ωθεί τον 

φωτορεπόρτερ σε (αυτο) λογοκρισία; 
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Δεν τους υποδεικνύεται εμμέσως πλην σαφώς τι φωτογραφίες πρέπει να 

βγάλουν και τι όχι; Πού να στρέψουν τον φακό και πού όχι; Ποια θέματα 

“πουλάνε” και ποια όχι;  Άρα λοιπόν καλός φωτορεπόρτερ είναι αυτός που 

υπηρετεί με αυταπάρνηση αυτή τη λογική γιατί διαφορετικά οι φωτογραφίες 

του δεν θα δημοσιευτούν. Και φωτορεπόρτερ χωρίς δημοσιεύσεις δεν είναι 

καλός φωτορεπόρτερ. Και άρα θα μείνει σύντομα χωρίς δουλειά. Τι πραγματικά 

συμβαίνει λοιπόν; Την απάντηση έδωσε ο κ. Jean Francois Leroy, Διευθυντής του 

μεγαλύτερου φεστιβάλ φωτορεπορτάζ, VISA POUR L’ IMAGE/Περπινιάν Γαλλίας, 

όταν ρωτήθηκε για άλλο... θέμα:  ‘‘...Ένα πράγμα πρέπει να χαρακτηρίζει τον 

φωτογράφο που καλύπτει ένα γεγονός, είτε αυτό είναι πολύ σημαντικό είτε αυτό 

είναι λιγότερο σημαντικό. Η ειλικρίνεια. Και αυτή πρέπει να αποτυπώνεται στις 

φωτογραφίες του...’’ Εάν φυσικά εσείς έχετε άλλη άποψη ευχαρίστως να μας την 

πείτε και εμείς θα τη δημοσιεύσουμε (...χωρίς να την λογοκρίνουμε!).

E�#�$!�$ "%'�!$

T. TZIMAΣ
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr
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 www.facebook.com/photovision.gr

2013

http://photovision.gr/
https://www.facebook.com/photovision.gr
www.photovision.gr


������ 172 •  �����	
 12 NOEM�	��� 2012 ����
 3

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

�������	
�� Road Show ��� �������
� ����� �	
������� ��������� ��	 � ��������	�� ����� 

�����	 �� �����	 ���
�����	� 
� ������
� !� �� 
�!��� ��� ��	�"�, �	�����"��	:

�������/ROAD SHOW
	
�� ������

�� ������� 25 ��������� 2012

��� Road Show �� #�$�%� !���� �	 ���	�����-&�#� ��% ����� 
����%
	�'����� 
��%� �(�))�*&�+.�� (�!����%�-���������%�-


��%��
���) �� �	� 
�1���� ���2���� ��% ��������	�� 1"��%.

� �������/Road Show 	� 
���� ��:

«��������» Multiplace
2� �!�. �"����# �$�% ��&'!�(#-�%�)�� 

������ �&' 11.00 &.�.-20.00 �.�.

4 ��
���� (!���� �	� ������#!�����) ����	 �#�����. 
5� ���
������ COFFEE BREAK ��	 &(�6���/)�!�

��#����	 �*�. �	 ������#!����� (�!����	-���������	-
��%��
���) 
��� ��� �%����� ���	�1� �� ����%�����.

O ����� ����	 o ����
!�� �##���� ����
��%�
�"�, ���	���
"��� & �!����� ��������	-

�"� �	�"� & �%
��!���� �	����� ��	 �����#����	 ��� �	� ���� ���	����� – !�#� :

• �))�*.94� ;��+�<.��-<4�+�=�;� • A*�>�;9<�6 ?. & �.� �.�. • �(��+�*.94� 94&4+<.�� �.�. • �<@�;.+4� 
�. �.�.� • ATLAS DIGITAL �.�. • @�H;�)*�6 (�;�� & �.� �.�. • )�<�&�� . & @ �.�. • ).�;;�+�� �J+�)<��.�� 
�.�. • )��@�� �.*.((��/ PRESTIGE • )��+=.�� &.?�*4�/HELLENIC PHOTO FRAME • 9�&��*.94� 9. & .. �.�. 
• 9�*4�+���;4 �.-@�<9��+��)*�6 �. �� • 94&4+<.�94� �.�.-DIVITEC �� • DYNAX FILM HELLAS �.�.@.�.-

�6�))�*.94� �. • ��*�)�<��4� *. �� • �6�+�5.�6 =4�4� & �.� �� • =�<�).�;;�(�6*�� ?. & �.� �� • HAPPYBOX 
A.E. • 4��H�94� ?�<.*��� “PHOTOSET” • 5��9J<�6 ���. �.�. • 5��?�<4 �. ���.  �.�. • INTERSYS �.�. • .J�;;�6 
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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, �!�+,+.�5* �6.�$8)*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�%!"+.����!*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��%.!�5 +��"�5�!8): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�!$9);#"�!*: 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 

�$�$��!


* $95"�+;� �!$ �#�� �$�� ;>��* �!* �!��.�;!�>* $.+")%#�*...
�� �� ���������	 ������ ������ ���� 
�� �����
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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. 

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε. 

www.photo.gr
www.photobusiness.gr/xalara/Beauty_pictures_10.pps
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Μόνο 1.190€

���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

CP D707 DW
� ��� �������	 
�����	 ������������	 �������	 
�� �������� 800 ����������	 10x15 ��� ���. 

CP D70 DW
�� �������� 
400 ����������	 
10�15 ��� ���

Μόνο 

890€

+ ΦΠΑ

+ ΦΠΑ

http://www.damkalidis.gr/
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

�6� %�'.!$ 
mirrorless
��	��� 

Έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια μετά 

την παρουσίαση των πρώτων mirrorless 

ή CSC (Compact System Cameras) 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. 

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την 

αποδοχή τους και την διείσδυσή 

τους στην ελληνική αγορά; Ως προς 

τα ποσοστά (μερίδια στο σύνολο των 

πωλήσεων) παρατηρούνται αποκλίσεις από 

τον ευρωπαϊκό και διεθνή μέσο όρο;

�� ,>;$ �)* �B(�;�($*

���#��* C�6.!� 
Pentax (TEXNIO) 
Η ζήτηση των 

μηχανών Mirrorless 

υπολείπεται αυτής 

των ανεπτυγμένων 

ευρωπαϊκών αγορών 

και βέβαια είναι πολύ 

μικρότερη του διεθνούς 

μέσου όρου και μόνο 

ένα μικρό κλάσμα της 

Ιαπωνικής αγοράς. 

Παρ’ όλα αυτά 

αρχίζει και αποκτάει 

η κατηγορία ένα 

δικό της κοινό που αναζητάει τη μικρή 

ποιοτική φορητή μηχανή με δημιουργικές 

δυνατότητες, κερδίζει το γυναικείο 

ενδιαφέρον και όχι μόνο, ιδιαίτερα με τις 

πολύ μικρές CSC όπως η σειρά Pentax Q. 

Τέλος αποκτάει φανατικούς από το χώρο 

των prosumer και φανατικών των SLR, 

οι οποίοι με τη χρήση προσαρμογέων 

χρησιμοποιούν ένα σώμα CSC με φακούς 

SLR πολύ υψηλής ποιότητας.

��'"�* ��'"�* - Canon Europe NV
Η διείσδυση των CSC μηχανών στην ελληνική αγορά κυμαίνεται ακόμα 

σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 12%. Ο αντίστοιχος αριθμός σήμερα 

στην Ευρώπη αγγίζει το 25%. Και φυσικά στην Ιαπωνία οι πωλήσεις 

των compact system cameras κυμαίνονται υψηλότερα, φτάνοντας το 

35%. Συνεπώς οι CSC καθιερώνονται στη συνείδηση του ευρωπαίου 

και του έλληνα καταναλωτή και συνιστούν μια αγορά που θα την 

χαρακτηρίζαμε αναπτυσσόμενη. Η Canon ξεκινά την διάθεση της 

πρώτης της CSC, της EOS M τον Νοέμβριο και άρα ανοίγονται μπροστά 

της απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης. 

�!�..)* ���#�$* - Sony Europe
Στην Ελλάδα, η αποδοχή των CSC ξεπερνά το μέσο όρο της Ν. 

Ευρώπης (που κινείται σήμερα κάτω από το 10%) και προσεγγίζει 

τον ευρωπαϊκό μ.ο. (14%). Ήδη στην Ν.Α. Ασία, την Κίνα και την 

Ιαπωνία, οι CSC αποτελούν σοβαρό ανταγωνιστή για τις κλασικές 

DSLR και αναμένεται να τις ξεπεράσουν σε πωλήσεις το 2013. 

Θεωρώ, λοιπόν, πως και στην Ελλάδα το μερίδιο των CSC θα 

αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον όσο προστίθενται προϊόντα για 

όλα τα βαλάντια που ενσωματώνουν σπουδαίες τεχνολογικές 

καινοτομίες. Αντίστοιχα, η ζήτηση για mirrorless CSC θα 

αυξάνεται ευθέως ανάλογα με τον αριθμό των φωτογράφων που 

έχουν μεγαλώσει με την ψηφιακή φωτογραφία και αναζητούν την 

επόμενη μηχανή που θα τους πάει σε πιο προηγμένο επίπεδο χωρίς τους περιορισμούς της 

συμβατικής reflex σχεδίασης.

�!K���* �$�.����)* 
Panasonic (Intertech)
Σε μία τεχνολογία που η Panasonic έχει την 

απόλυτη τεχνογνωσία, κανένας από εμάς δε 

θα μπορούσε να αναφέρει κάτι αρνητικό για 

τις Compact System Cameras! Δυστυχώς τη 

δεδομένη στιγμή δεν έχουμε τα απαραίτητα 

στοιχεία για να προβούμε σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης. Αυτό 

που πιστεύουμε είναι 

ότι στην Ευρώπη η 

αγορά των CSC ίσως 

να αναπτύσσεται με πιο 

γρήγορους ρυθμούς. 

Στην Ελλάδα το ποσοστό 

των System Cameras 

τους καλύπτει περίπου 

το 1% της συνολικής 

φωτογραφικής Αγοράς. 

Το ποσοστό όμως αυτό είναι ελαφρώς 

αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Η αυξητική 

αυτή τάση μαρτυρά μια αναπτυσσόμενη 

αγορά αλλά και την επιθυμία των χρηστών 

για φωτογραφικές μηχανές με μικρότερο 

σώμα και καλύτερη ποιότητα εικόνας. Το 

μέλλον των Compact System Cameras 

προβλέπεται αρκετά υποσχόμενο.

�$��""$ ����""!K�) - Olympus (Intersys)
Η κατηγορία των mirrorless φωτογραφικών μηχανών, θέλει να συνδυάζει 

τα πλεονεκτήματα των SLR με την ευελιξία που προσφέρει 

η εναλλαγή φακών και την ποιότητα λήψης  του μεγάλου αισθητήρα με 

το μικρό μέγεθος και βάρος και την ευκολία χειρισμού που προσφέρουν 

οι compact. Η Olympus  πρωτοπορεί σε αυτόν τον τομέα με τις σειρές 

PEN και OM-D. Έχοντας αναλάβει την αντιπροσωπεία της Olympus 

τον Απρίλιο, τα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα είναι ακόμα μικρά. 

Ωστόσο διαφαίνεται μία ανοδική πορεία στις πωλήσεις των mirrorless 

μηχανών και θεωρούμε ότι σε λίγα χρόνια οι φωτογραφικές μηχανές 

της κατηγορίας θα κατακτήσουν σχεδόν εξ ολοκλήρου το μερίδιο των 

compact οι οποίες δέχονται επίσης ισχυρή πίεση από τα κινητά που 

προσφέρουν υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες.  Τα καλύτερα οπτικά που μπορούν να 

δεχθούν οι mirroless όμως, αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι δύσκολο 

-αν όχι αδύνατο- να επιτύχουν τα κινητά τηλέφωνα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

NEO TEYXΟΣ Noεμβρίου - Δεκεμβρίου
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=149
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

�! �$�6����* �9�+�>"�!* ��+ 2012
������� �	 
� Time Magazine

Καθώς ο χρόνος πλησιάζει σιγά-σιγά προς το τέλος του, τα περιοδικά και οι 

συντάκτες κάνουν δύο πράγματα που αγαπούν. Το πρώτο είναι η ανασκόπηση 

της χρονιάς και το δεύτερο η δημιουργία παντός είδους λίστας. Όταν τα δύο 

αυτά συνδυάζονται σε ένα τότε χαιρόμαστε περισσότερο. 

Μια πρώτη τέτοια λίστα έφτιαξε και το Time Magazine με τις πενήντα καλύτερες 

εφευρέσεις της χρονιάς (2012). Η λίστα φυσικά περιλαμβάνει από robot μέχρι 

και πανοπλίες για γυναίκες αλλά και εφευρέσεις δισεκατομμυρίων όπως το Curiosity 

Rover, το διαστημικό όχημα που βρίσκεται στον Άρη και φωτογραφίζει. 

Για να προσγειωθούμε όμως στο Ιmaging, να πούμε ότι η λίστα συμπεριλαμβάνει 

και την Sony RX100 της μιας ίντσας, την compact της Sony με τον μεγάλου μεγέθους 

αισθητήρα που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη ψηφιακή compact 

όλων των εποχών. Δεύτερη “φωτογραφική” εφεύρεση που μπήκε στη λίστα είναι 

τα Google Glasses με τα οποία όποιος τα φοράει θα μπορεί να τραβάει φωτογραφίες 

και να τις μοιράζεται, να κάνει video chat κτλ. εισάγοντας την έννοια του augmented 

reality στη ζωή μας. Η τρίτη φωτογραφική εφεύρεση είναι η λεγόμενη “tactical 

ball camera”, μια camera σε σχήμα μπάλας που έφτιαξαν ένας φοιτητής του MIT 

και ένας καταδρομέας. Σκοπός της είναι να δίνει τα πρώτα στοιχεία σε πυροσβέστες 

και αστυνομικούς που αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά όπως φωτιές κ.α. Η 

κάμερα μπορεί να παρέχει εικόνες από σημεία που δεν είναι προσεγγίσιμα αλλά 

και να δώσει στοιχεία για τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, την ραδιενέργεια 

κτλ. Τα στοιχεία στέλνονται σε κινητές συσκευές. Μακράν όμως η πιο αξιοπερίεργη 

και η πιο ενδιαφέρουσα εφεύρεση ήταν τα σύννεφα εσωτερικού χώρου του 

καλλιτέχνη Berndnaut Smilde. Για να υλοποιήσει το εφέ, δημιουργεί τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις στο χώρο όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία και τον 

φωτισμό. Αφού δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες σχηματίζει το σύννεφο 

χρησιμοποιώντας μια μηχανή ομίχλης. Φυσικά το φαινόμενο κρατάει πολύ λίγο 

αλλά αυτό δεν κλέβει τίποτα από την ομορφιά του. 

Low Key
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/1009
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

M55 & Visa Pour l’Image
� ��������	
	� 	�� �������� ��	�����	��

Δύο διαφορετικές γενιές του πολεμικού φωτορεπορτάζ συναντήθηκαν 

στο Γαλλικό Ινστιτούτο και μάλιστα στο πρόσωπο πατέρα και γιου 

Μεσσίνη, Δημήτρη και Άρη, παρόντος και του διευθυντή του φεστιβάλ 

Visa Pour l’Image, Jean-Francois Leroy, τον οποίο φιλοξενεί για τρίτη 

συνεχή χρονιά το M55. Αφορμή για την συνύπαρξη αυτή στάθηκε 

το ανοιχτό συνέδριο που διοργάνωσαν οι άνθρωποι του Μ55 για το 

πολεμικό φωτορεπορτάζ. Και ενώ ως σημαντική διάσταση του raison d’ 

etre του φωτορεπορτάζ παραμένουν οι πολεμικές συρράξεις και η ανάγκη 

να καλυφθούν από τα μέσα, οι δύο φωτορεπόρτερ μίλησαν για το πόσο 

έχουν αλλάξει οι συνθήκες της δουλειάς. 

Ως αρχαιότερος, ο Δημήτρης Μεσσίνης αναφέρθηκε στις δυσκολίες επί 

αναλογικής εποχής με τον βαρύ εξοπλισμό και την έλλειψη ευκολιών. 

Από την άλλη ο Άρης Μεσσίνης μίλησε για ένα επάγγελμα εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό στην ψηφιακή εποχή αλλά και επικίνδυνο αφού πλέον οι 

εκπρόσωποι των μέσων θεωρούνται συχνά απειλή και μετατρέπονται σε 

στόχους. “Το Φεστιβάλ γίνεται εδώ 24 χρόνια και κάθε χρόνο θρηνούμε 

������������

Το πάνελ των ομιλητών από αριστερά προς δεξιά: 
Δημήτρης Μεσσίνης (AP), Jean-Francois Leroy, Elisa Perrigueur 
(συντονίστρια), Άρης Μεσσίνης (AFP) και Maxime Gyselinck, 
(συντονιστής).  
Κάτω: ο o Jean-Francois Leroy, διευθυντής του Visa Pour l’Image 
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Ο Δημήτρης Μεσσίνης 

Ο Άρης Μεσσίνης

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ Μ55
O φωτογραφικός χώρος Μ55 είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ένας χώρος με πολύπλευρες δραστηριότητες, που έχει 

ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της Ελληνικής Φωτογραφίας και την 

εξάπλωση της πέραν των στενών τοπικών γεωγραφικών καλλιτεχνών 

συνόρων. Εκτός των συνηθισμένων δράσεων ενός φωτογραφικού 

χώρου, η Μ55 δραστηριοποιείται συστηματικά στην ενημέρωση 

του ελληνικού κοινού και των ελλήνων φωτογράφων σχετικά με τα 

σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα που επικρατούν σε διάφορες χώρες 

της Ευρώπης. Με την αρωγή Πρεσβειών και Πολιτιστικών Ινστιτούτων 

στην Ελλάδα, έχουμε ήδη αναπτύξει  συνεργασίες με την Πολωνία 

και ειδικότερα με το Διεθνές Φεστιβάλ Lodz Fotofestiwal, με την 

Ιταλία και ειδικότερα με το φεστιβάλ Fotografia Europea, Reggio 

Emilia, με τη Γαλλία με την με το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ 

Perpignan Festival : Visa pour l’image.

φίλους φωτογράφους” συμπλήρωσε ο Jean-Francois Leroy. Ένας από τους 

φωτογράφους αυτούς, ήταν και ο Rémi Ochlik που έχασε τη ζωή του στη 

Συρία (έκθεση του  φιλοξενεί το Μ55). Κοινό ζητούμενο πάντα η αναζήτηση 

της αλήθειας και ει δυνατόν της αντικειμενικότητας. “Ο φωτορεπόρτερ 

πρέπει να ξέρει γιατί πηγαίνει” κατέληξε ο Άρης Μεσσίνης, προσφάτως 

βραβευμένος με το βραβείο Bayeaux-Calvados, “καθώς είναι μια δουλειά 

όπου το πάθος είναι επικίνδυνο και μπορεί να ωθήσει τον φωτογράφο να 

κάνει ένα λάθος βήμα που θα του στοιχίσει τη ζωή του, μετατρέποντας τον 

ίδιο στο στόρι της ημέρας. Ο φωτορεπόρτερ που πηγαίνει σε μια εμπόλεμη 

ζώνη πρέπει να έχει τα ελάχιστα εχέγγυα όπως την βασική εκπαίδευση, τον 

σχεδιασμό που χρειάζεται ένα τέτοιο ταξίδι και την ασφάλεια που προσφέρει 

ένα πρακτορείο σε περίπτωση κινδύνου.” 
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Tablets
#��
������� ����	��

Η κόντρα Apple - Samsung καλά 

κρατεί και στις πωλήσεις. Η Apple 

πούλησε τρία εκατομμύρια Mini 

iPad τις τρεις πρώτες μέρες της 

κυκλοφορίας του. Το miini iPad, που 

είναι κατά ένα τρίτο μικρότερο από το 

full size iPad, το ξεπέρασε σε πωλήσεις 

αφού το τρίτο iPad είχε πουλήσει 1.5 

εκατομμύρια μονάδες τις τρεις πρώτες 

μέρες. Η Samsung από την πλευρά 

της έφτασε τα τρία εκατομμύρια 

πωλήσεις με το Galaxy Note II (το 

smartphone που μοιάζει με tablet) 

σε λίγο παραπάνω από ένα μήνα 

από την κυκλοφορία του. Η εταιρεία 

ήταν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 

smartphone για το διάστημα Ιουλίου-

Σεπτεμβρίου και φυσικά ο επόμενος 

στόχος είναι η εορταστική περίοδος. 

Σύμφωνα με έρευνα της IDC, η 

Samsung για το τρίτο τρίμηνο της 

χρονιάς κατέκτησε την κορυφή της 

κατηγορίας της με 56.3 εκατομμύρια 

πωλήσεις και δεύτερη την Apple με 

26.9 εκατομμύρια. ��C
�
$�
�������� Road Show 
�� %������ 
�� 25 &�	�'����

Ο ΣΕΚΑΦ πιστεύοντας ακράδαντα ότι η φωτογραφική αγορά πρέπει να δείξει εξωστρέφεια 

σε αντίθεση με τα σημεία των καιρών, διοργανώνει ημερήσιο roadshow στην Τρίπολη 

την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012. Στο Road Show θα λάβουν μέρος οι Εταιρείες-Μέλη 

του ΣΕΚΑΦ παρουσιάζοντας στους επαγγελματίες (Εμπόρους-φωτογράφους-σπουδαστές 

φωτογραφίας) τα πιο σύγχρονα προϊόντα του φωτογραφικού χώρου.

Η Ημερίδα/Road Show θα γίνει στο «Μέλαθρον Multiplace στο 2ο χλμ. Εθνικής Οδού 

Τριπόλεως-Πύργου από 11.00 π.μ. μέχρι 20.00 μ.μ. Η είσοδος (μόνον για επαγγελματίες) 

είναι ελεύθερη. Θα προσφερθεί coffee break και μπουφές/γεύμα. Η όλη διοργάνωση 

αποτελεί χορηγία του ΣΕΚΑΦ για τα μέλη αλλά και τους επαγγελματίες επισκέπτες σε 

μια προσπάθεια να τονώσει την 

αγορά αφενός και αφετέρου να 

ενισχύσει και να ενημερώσει 

τους επαγγελματίες που ζουν 

και εργάζονται μακριά από την 

πρωτεύουσα. 

Fotodiox LED Lights
N��� �	���� ��
�
���

Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ θα αντιπροσωπεύει πλέον τον οίκο Fotodiox, για τη 

διανομή των LED φωτιστικών του στην ελληνική φωτογραφική αγορά. Η εταιρία 

Fotodiox είναι ένας εκ των μεγαλύτερων κατασκευαστών on-camera και studio 

LED φωτιστικών τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής, ένταση 

φωτισμού, δυνατότητα για τροφοδοσία τόσο με ρεύμα όσο και με μπαταρίες και 

για τη δυνατότητα ρύθμισης της ακριβούς θερμοκρασίας χρώματος (bi-color). 

Στην Ελληνική αγορά διατίθενται πλέον panel των 144, 312, 508 και 900 LED, 

ώστε να εξυπηρετείται κάθε ανάγκη χρήσης on-camera ή studio.
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�ikon D5200
( ��)�� 
�� APS-C ���
�)*� 
� 24Megapixel

H μεσαία κατηγορία στη Nikon εκπροσωπείται πλέον αφενός από τη σειρά 7000 

και αφετέρου από τη «μικρότερη» σειρά 5000 που έκανε αισίως την παρθενική της 

εμφάνιση ως D5000 με 12ΜΡ το 2009, μεταμορφώθηκε σε D5100 με 16,2MP το 2011 και 

με μια θεαματική κίνηση εκτοξεύεται στα σχεδόν οριακά για το συγκεκριμένο φορμά 

24Megapixel στα τέλη του 2012. 

Αξιοθαύμαστη εξελικτική πορεία, αν σκεφθεί κανείς ότι είχαν διατυπωθεί πολλές 

σκέψεις πριν δύο τρία χρόνια ότι τα 15-16Megapixel είναι οριακά για το φορμά APS-C 

(15x23mm περίπου) με δεδομένα και τα όρια που θέτει το diffraction effect (δηλ. μείωση 

απόδοσης με διαφράγματα εργασίας πιο κλειστά από f/11). H διάψευση ήλθε πρώτη φορά 

πέρυσι από τη SLT Sony A77 με τα 24Megapixel και φέτος από την Nikon D3200. Οπότε 

όλοι περίμεναν την επόμενη κίνηση. Θα ήταν παράδοξο η entry level D3200 να έχει 24MP 

και η μεσαία της σειράς 5000 λιγότερη ανάλυση. Ή μήπως όχι, αν σκεφθεί κανείς ότι η 

κορυφαία D4 έχει σκοπίμως (επι)μείνει σε full frame με μόλις 16,2MP… 

H D5200 δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη. Από τη μικρότερη αδελφή έρχεται και ο 

μικροεπεξεργαστής EXPEED 3 ενώ το chip του CMOS αισθητήρα περιέργως δεν είναι 

ακριβώς ταυτόσημο με το αντίστοιχο της D3200. Από την άλλη μεριά η D5200 δανείζεται 

πιο upmarket χαρακτηριστικά όπως π.χ. το autofocus 39 σημείων και τη φωτομέτρηση 3D 

Color Matrix της μεγαλύτερης D7000. Όμως το χαρακτηριστικό που έδωσε το στίγμα του 

στην προκάτοχο D5100 ήταν η πλήρως αναδιπλούμενη αρθρωτή οθόνη η οποία διατηρείται 

και στο καινούργιο μοντέλο.Εξωτερικά η νέα ρεφλέξ της Nikon διακατέχεται από την ίδια 

ακριβώς σχεδιαστική φιλοσοφία όπως και η προκάτοχος. Διαφέρουν στο  μικρόφωνο που 

τώρα είναι stereo και σε άλλη θέση, στο διαχωρισμό των λειτουργιών Function και Drive 

Mode σε δύο ξεχωριστά κουμπιά ενώ ολόκληρη η υπόλοιπη διάταξη χειρισμών παραμένει 

ταυτόσημη. Όλα τα χειριστήρια της επάνω πλευράς συγκεντρώνονται δεξιά από το 

πεντάπρισμα (τύπου pentamirror) εκτός 

από την περιστροφική κλίμακα επιλογών 

υπάρχουν τα: On/Off ομοκεντρικά με 

το shutter release, το video, το Ιnfo, η 

αντιστάθμιση έκθεσης, το drive και το 

LV (LiveView). Στην πίσω πλευρά όλα 

μένουν ίδια. 

Όπως και σε όλες τις ρεφλέξ με LiveView 

ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει 

για το καδράρισμα και την οθόνη 3in. 

με την ανάλυση 921Κ pixel, κάτι που 

εδώ διευκολύνεται ακόμη περισσότερο 

χάρη στην αρθρωτή δομή.  Το autofocus 

στηρίζεται στο chip ΜultiCAM 4800DX 

phase detection της Nikon με τα 39 

σημεία εστίασης εκ των οποίων τα 

9 σταυροειδούς τύπου  που είναι 

ευαίσθητα σε λεπτομέρειες με οριζόντια 

και κατακόρυφη κατεύθυνση. Επτά 

από αυτά τα σημεία μπορούν να 

λειτουργήσουν για την εστίαση ακόμη και 

με αργούς φακούς με μέγιστο διάφραγμα 

f/8. Aν το autofocus δουλέψει αντί για 

phase detection με contrast detection 

τότε τα σημεία γίνονται 11 εκ των οποίων 

μόνον 1 σταυροειδούς τύπου. 

To video είναι όπως της D5100 δηλ. full 

HD 1080p με διατήρηση της λειτουργίας 

αυτόματης εστίασης αλλά με δύο 

διαφορές: πρώτον είναι εφικτή η λήψη 

interlaced video 60i/50i καθώς και 

progressive 30p και μάλιστα με matching 

sensor data και δεύτερον ο ήχος είναι 

stereo χάρη στο ενσωματωμένο stereo 

μικρόφωνο. 

Οι τελευταίες διαφορές αφορούν 

την συμβατότητα με δύο σημαντικά 

αξεσουάρ: το WiFi Μοbile Adapter 

WU-1a και το σετ remote control 

(ραδιοσυχνότητα) WR-R19/WR-T10. 

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CMOS 24,1Megapixel

ISO 100-6400

Αutofocus 39 σημείων με 9 

crosstype

Αισθητήρας φωτομέτρησης 3D 

Color Matrix  RGB 2016pixel 

Kλείστρο: 1/4000-30sec. με 

συγχρονισμό φλας 1/200sec.

Εκθεση: P, S, A, M και 16 σκηνές

Video 1080p/1080i

Προσοφθάλμιο σκόπευτρο 

Pentamirror 95% κάλυψη

Διαστάσεις: 129 x 98 x 78 mm

Βάρος: 555γρ.
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Σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Jim Jannard, ιδρυτή της 

εταιρείας που βγάζει τις πλέον πολυπόθητες κάμερες RED, η 

ριζική αναδιάθρωση στην προμήθεια εξαρτημάτων και στη 

γραμμή παραγωγής θα κάνει τις μηχανές πιο προσιτές στους 

κινηματογραφιστές. Σύμφωνα με τον Jannard η συναρμολόγηση 

μιας RED μέχρι πρόσφατα χρειαζόταν 12 ώρες. Τώρα ο χρόνος 

πλέον μειώθηκε στα 13min. και μάλιστα μόνο ένα 5% των μηχανών 

χρειάζονται διόρθωση μετά την συναρμολόγηση. Αυτό επέτρεψε και 

πτώση των τιμών, σε μερικά εξαρτήματα μέχρι και 47%

Samsung Smart Camera
���������	 
�� #��*��

Η φωτογραφική μηχανή που φαίνεται να ενσαρκώνει το μέχρι 

τώρα απόλυτο υβρίδιο αρχίζει να κυκλοφορεί σε χώρες της 

Ευρώπης. Η Samsung Galaxy Camera μπορεί να κάνει ότι και ένα 

smartphone εκτός από το να πάρει τηλέφωνο (αν και μπορεί να 

κάνεις κλήσεις μέσω Skype και παρόμοιων εφαρμογών). Όπως 

έχουμε ξαναγράψει θα τρέχει Android 4.1 και θα έχει εκτός από 

WiFi και 3G/4G. Η ανάλυση της είναι στα 16MP και το οπτικό 

ζουμ στα 21x. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και το ενσωματωμένο 

λογισμικό editing Photo Wizard. 

Η τιμή της στην Αγγλία θα είναι 399 λίρες. Απομένει πλέον τώρα 

να περιμένουμε την διάθεση της στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά 

και στην Αμερική για να δούμε αν θα αλλάξει το πρόσωπο της 

τεχνολογίας όπως περιμένει η Samsung. 

http://technio.gr/?p=4747
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου

Φωτ.: Κώστας Πετράκης 

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία, 18 Νοεμβρίου

������ �� �	
���� �� ���������
� �����	 
�� ���� �� �	������ 
�� 	������ 
�������, 
�� 2� Workshop ��	 ���������� ���

Θέμα: 

Φωτογραφίζοντας το υγρό στοιχείο στη φύση

Location: 

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία στην ορεινή Κορινθία

Ημερομηνία: 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου
Εισηγητές: 

Κωνσταντίνος Βασιλάκης  www.konstantinosvasilakis.com

& Μαρία Καϊμάκη www.mariakaimaki.com

Κόστος συμμετοχής: 

€125 με τη μετακίνηση προς και από Αθήνα ή 

€95 με δικό σας μεταφορικό μέσο

Ειδική τιμή σε περίπτωση ομαδικών συμμετοχών

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Δηλώσεις συμμετοχής: 

το αργότερο έως 12 Νοεμβρίου. 

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 

210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις συμμετοχής στο workshop 

είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Φωτ.: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

����
 
�����
 

���������
!

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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���5"�!* 9�����$9!K.
“+�� ������ ��
�������� 	 ������ �����
��” 

/���
� 15 &�	�'���� 2012, 19.30  6��	�� 6�	����

Το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με τον Πλάτωνα Ριβέλλη και τον “Φωτογραφικό 

Κύκλο” ξεκινάει μέσω των πωλητηρίων του ένα πρόγραμμα διάδοσης και πώλησης 

καλλιτεχνικών φωτογραφιών. Ο Πλάτων Ριβέλλης θα είναι ο πρώτος φωτογράφος που 

θα διαθέσει τις φωτογραφίες του μέσω των πωλητηρίων του Μουσείου με την προοπτική 

πολύ σύντομα να τον ακολουθήσουν και άλλοι φωτογράφοι-μέλη του “Φωτογραφικού 

Κύκλου” και στη συνέχεια και άλλοι έλληνες φωτογράφοι. Υπάρχουν σήμερα στη 

χώρα μας πολλοί και αξιόλογοι φωτογράφοι το έργο των οποίων μπορεί και πρέπει να 

συναντηθεί με ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο θα ήθελε να αποκτήσει μια πρωτότυπη και 

βεβαιωμένα γνήσια φωτογραφία (και όχι μια βιομηχανική αναπαραγωγή, όπως είναι οι 

αφίσες),  είτε για να διακοσμήσει με αυτήν έναν χώρο, είτε για να τη δωρίσει σε έναν

φίλο, είτε απλώς για να την αποκτήσει, χωρίς περαιτέρω επενδυτικές φιλοδοξίες, 

δαπανώντας ένα λογικό και προσιτό τίμημα. Η προσπάθεια του Μουσείου Μπενάκη και 

του “Φωτογραφικού Κύκλου” εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 

στις 19.30 ο Πλάτων Ριβέλλης θα παρουσιάσει αυτή τη νέα συνεργασία του με το 

Μουσείο Μπενάκη στο πωλητήριο του Μουσείου στο Κτήριο οδού Πειραιώς. Θα ήταν 

πολύτιμη η παρουσία σας ώστε να τεθούν οι σωστές ερωτήσεις και να αναπτυχθεί μια 

ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς  

Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Τηλ: 210 3453111 

Ώρες Λειτουργίας   Πέμπτη, Κυριακή: 10.00-18.00, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-22.00,  

Δευτέρα, Τρίτη, Tετάρτη: κλειστά

Photometria Festival 
7���	8� 
�� 6��� /����������� 
� Athens House of Photography

Το Photometria Festival & το Phototheatron διοργανώνουν την διάλεξη του Μηνά 

Παπαδόπουλου με τίτλο Εικόνα.Λόγος στο Athens House of Photography. Στη συζήτηση 

εξετάζεται ο τρόπος που οι λειτουργίες του κειμένου και της εικόνας μεταφέρουν νόημα. 

Στην περίπτωση της φωτογραφίας, η σύμπραξη κειμένου και εικόνας είναι το βασικό 

ζήτημα της διάλεξης. Αναζητούνται παραδείγματα από τις διαφορετικές εκφράσεις της 

συνεργασίας των δομών του λόγου και της εικόνας. Ο Μηνάς Παπαδόπουλος γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Επιστήμη των Υπολογιστών. Δουλεύει ως αναπληρωτής 

καθηγητής τα τελευταία 6 χρόνια. Παρακολούθησε το τμήμα φωτογραφίας του 

Πολιτιστικού ΙΕΚ Θεσσαλονίκης το 2002 και έκτοτε συνθέτει ένα σώμα φωτογραφικού 

υλικού που εξελίσσεται. Οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί στο WorkInProgress 

(wip.gr), σε διεθνείς εκδόσεις (Plateform Magazine, El Photographico, Kaltblut, κ.α.). 

Διακρίθηκε στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Imagine a New World το 2010. Ατομική έκθεση 

του φιλοξενήθηκε στο φωτογραφικό Φεστιβάλ Photometria το 2011.

Συμμετοχή: 5 ευρώ (Ελευσινίων & Κεραμέων, Στάση μετρό/Μεταξουργείο)

Photo�iennale
&�	� #�:�	�� 
� <	�������

Η PhotoΒiennale / 22η Διεθνής 

Φωτογραφική Συνάντηση που 

διοργανώνεται από το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

παρουσίασε παράλληλες εκθέσεις και 

εκδηλώσεις για τον μήνα Νοέμβριο. Στις 

15 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται στο &Klio 

Showroom (Τσιμισκή 96, τηλ. 2314 

007167) η έκθεση Wonderwood|Το 

Δάσος των Θαυμάτων του Σπύρου 

Παλούκη ενώ την ίδια μέρα στην 

Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου 

Αθηναίων, Αίθουσα ‘’Νίκος Γκάτσος’’ 

θα παρουσιαστεί η έκθεση “Χρόνος / 

Στιγμές από την Τουρκία”. 
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www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151223911319424&type=1
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/
mailto:photographosmag@yahoo.gr
http://www.gastronomos.gr/
www.photo.gr
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���).!�' C>.��� ������$9#$*
Workshop �	 
�� Bruce Gilden 

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει 4ήμερο Street 

Photography Workshop με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο του 

Magnum, Bruce Gilden. Το workshop θα πραγματοποιηθεί από 

την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 

έως τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 

στην Αθήνα, στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

του Athens Photo Festival 

2012. O Bruce Gilden, θεωρείται 

εμβληματική μορφή στο χώρο της 

φωτογραφίας δρόμου και είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένας 

από τους αντιπροσωπευτικούς 

εκπροσώπους της. Η δουλειά 

του έχει παρουσιαστεί εκτεταμένα 

και έργα του ανήκουν σε μεγάλα 

μουσεία και διεθνείς συλλογές 

όπως το Metropolitan Museum 

of Photography στο Τόκυο, 

το Museum of Modern Art 

στη Νέα Υόρκη, το Victoria & 

Albert Museum στο Λονδίνο, 

το Musée de l Elysée στη Λωζάνη κ.ά. Ιδιαίτερη θέση στο 

φωτογραφικό του έργο καταλαμβάνει η αποτύπωση ανθρώπων 

στoυς δρόμους όπως της Νέας Υορκης, η οποία αποτελεί γι’ 

αυτόν το αγαπημένο του θέμα. Είναι μέλος του Magnum από το 

1998, και η φωτογραφική του δραστηριότητα επεκτείνεται και 

στην αποτύπωση της ζωής πέρα από τα όρια της καθωσπρέπει 

κοινωνίας φωτογραφίζοντας ανθρώπους του περιθωρίου, 

άστεγους, πόρνες και μέλη συμμοριών. Οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 23 

Νοεμβρίου 2012.
 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9/12 - 12/12

Σύνολο ημερών: 4

Αριθμός συμμετεχόντων: 14

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 23/11/12

Canon 
N��� ����� 24-70mm f/4 L IS USM ��� 35mm f/2 IS 

USM EF

Ως ιδανικός συνοδευτικός zoom για την αναμενόμενη EOS 6D 

λανσάρεται ο νέος full frame 24-70mm f/4 series L σταθερού 

διαφράγματος. Με τα εχέγγυα ποιότητας της upmarket σειράς L 

(μαζί με στεγανοποίηση και σφράγιση από τη σκόνη), προωθείται 

ως εναλλακτική λύση για τον ίδιας εστιακής απόστασης αλλά 

φωτεινότερο κατά 1stop EF 24-70mm f/2,8L II USM. Όντας 

μικρότερος σε φυσικές διαστάσεις και ελαφρύτερος κατά 205 

γρ. θα δελεάσει αρκετούς φωτογράφους να γίνει ο βασικός 

φακός για τις εξορμήσεις τους. Βασικό του πλεονέκτημα είναι το 

τελευταίας γενιάς υβριδικό σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

που δίνει πλεονέκτημα 4stop (2,5stop στο macro). To macro 

αποτελεί ένα περίεργο στοιχείο του συγκεκριμένου φακού αφού 

μεταμορφώνεται με κίνηση του δακτυλιδιού zoom πιο πέρα από 

τα 70mm σε σχεδόν real macro με λόγο αναπαραγωγής 0,7x 

(σχεδόν lifesize). Αποτελείται από 15 στοιχεία σε 12 ομάδες και 

έχει διάμετρο υποδοχής φίλτρου 77mm. Μαζί αναγγέλθηκε και 

ο ημιευρυγώνιος full frame 35mm f/2 IS USM που πρωτοτυπεί 

για την κατηγορία του ενσωματώνοντας και αυτός μηχανισμό 

οπτικής σταθεροποίησης για πρώτη φορά σε prime wideangle 

της εταιρίας. Περιλαμβάνει ένα ειδικό ασφαιρικό στοιχείο τύπου 

Glass Moulded στο κέντρο της σχεδίασης ώστε να διορθώνεται 

το σύνολο των γεωμετρικών εκτροπών καθώς και πολλαπλή 

επίστρωση Super Spectra για τη διόρθωση των φαντασματωδών 

ειδώλων και της θάμβωσης. 

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

https://www.facebook.com/photographos.mag
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�
 
� ����������� studio

��� ���� - ���� �� 	
���� ��� ������������ ����
������ �� �	�����, 

�� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

���"#"$��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

�%�%�&': E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

%('�)%�*'� �+'%.��/'�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 

��� DSLR ("���� �� ����� ������
�
�)

M'0'0 20 (��*'��) 5�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

*O�$'� (#�6 $' &�"/�('): €160 (130 ���� + %'� 23%)
&�A(*��6 ��/�06(�'7: ,#� (2) �-����� �����
/����

X('0'�: 4��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

8)('�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. ,�	/
����, 
173 42, ��/�� (�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/) 
M�
��: >���� ,�	/
����. 6944 474024

�0'$"$�� ��/�06(�'7: $����� (4 ����), 
�/?��� (6 ����), ���
��/ �
������� (2����)

%�(�.6/960'0$6�: ���
!��, styling/hair/
make-up artist, ��!� & ����, @�@����� ��		�
�"/�

�NFO - �##(6;E�: 210 9703980, 210 9939995

��������� 1
17 & 18 Íïåìâñßïõ

�	
�� 2
15 & 16 Äåêåìâñßïõ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Instagram
#�	�
	��	
�� 
� web

Οι προσευχές των μη εχόντων smartphone εισακούστηκαν 

και το Instagram επεκτείνεται και στο web. Οι πρώτες 

εντυπώσεις είναι πως θυμίζει περισσότερο social network 

πάρα μια απλή φωτογραφική εφαρμογή έχοντας προφανείς 

επιρροές από το Facebook (το οποίο έχει αγοράσει το 

Instagram). Όσοι χρήστες είχαν ήδη λογαριασμό μέσω 

της mobile app, τον διατηρούν και στο web. Τα προφίλ 

θυμίζουν το timeline του Facebook με μια μεγάλη 

cover photo και τις υπόλοιπες εικόνες να ξεδιπλώνονται 

παρακάτω. Λείπουν όμως προς το παρόν (ευτυχώς) οι 

διαφημίσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική του 

Facebook να συνεχίσει την ανάπτυξη του Instagram ως 

ξεχωριστή οντότητα και όχι να το ενσωματώσει μέσα στο 

δικό του μεγαθήριο. 

�.�.�.C E.S.P
��:	� �����
���� ��� ��
��������

Tην Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 στις 19:00 

θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ομαδικής 

έκθεσης φωτογραφίας και γραφιστικής, που 

διοργανώνει το Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. Πρόκειται για 

μια επιλογή των καλύτερων συμμετοχών του 

ετήσιου διαγωνισμού, και θα πραγματοποιηθει 

στην “E.S.P Gallery”. Η έκθεση θα διαρκέσει 

μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2012 και θα λειτουργεί 

Δευτέρα με Παρασκευή 11:00-19:00.

Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. Ναυμαχίας Έλλης 3-5. Λαδάδικα 

546 25 Θεσσαλονίκη. 

2310541148 www.esp.gr, info@esp.gr

SONY PMW-150
Professional video

Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ ενημερώνει για την έναρξη της διάθεσης στην Ελληνική 

Αγορά της Sony PMW-150, που έκλεψε την παράσταση στη διεθνή έκθεση IBC 

2012, στο Amstedam. Aποτελεί την τελευταία προσθήκη στην εξαιρετική σειρά 

XDCAM HD422. Διαθέτει τρεις αισθητήρες 1/3in Exmor CMOS full raster που 

καταγράφουν εικόνες χωρίς pixel interpolation. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

παρουσιάζει πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε δύσκολες συνθήκες σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλη κάμερα με αισθητήρες 1/3in.. Ταυτόχρονα είναι μια εξαιρετική 

οικονομική εναλλακτική πρόταση στην PMW-200, καθώς υποστηρίζει το broadcast 

industry standard Full HD 422 50 Mbps MXF φορμά εγγραφής. Επιπλέον η PMW-

150 δίνει την επιλογή για εγγραφή με μια πληθώρα από recording format, όπως 

50Mbps/35Mbps MXF, 35Mbps/25Mbps MP4 και DVCAM, ώστε να επιλέγετε το 

ιδανικό φορμά για τη ροή εργασίας σας ή να είστε συμβατοί με τις απαιτήσεις των 

συνεργατών σας.

Harman 
�����
��� �����

Η Harman, κατασκευάστρια εταιρεία των 

διάσημων χαρτιών Ilford ανακοίνωσε πως 

σημείωσε σημαντικά κέρδη. Οι πωλήσεις 

της στο χαρτί αυξήθηκαν σε £23.6m 

από £22.6m την προηγούμενη χρονιά. 

Η εταιρεία λέει πως τα νέα της προϊόντα 

αύξησαν τα κέρδη και πιστεύουν πως η 

τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2013. Ειδικά 

στο κομμάτι της Illford, ενώ παγκοσμίως 

παρατηρήθηκε μείωση για μονοχρωματικό 

φιλμ και χαρτί, η Harman σημείωσε αύξηση 

παγκοσμίως. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 

κυρίως στην ζήτηση της Βορείου Αμερικής 

που αυξήθηκε κατά 40%. 
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 Ô'ÐÏ�: 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) 

È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄÉÄ6ÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

ÅÎÏÐËÉÓÌ'�: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)

ÂÅÂÁÉ)ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ8"�: ×ïñçãïýíôáé (����� ��
���#�) 

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ�6: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

E##(6;��: Óô� site www.photo.gr �� @���
� ��	� �����/� å����� 	�����
� �� ������
� �����!��� ��� �
� 
��!��� 
2108541400 / �
� mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò 

 ������� 
����� & �� 
	����� ���
�������	
, ��������, �����, ������, ����. �������� ������. �	�	��
 �������	
 ���	���. �	 �����	 � ������ ��	� !��"���� �����. 
#������	
 ��	
 �����
 !	 ��� ����� �
 �..

������	��� �������� �������� ��� �
�� ��	 ��� ����� ��!� ����� �!������!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1
Δευτέρα 3/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

����������: ����� ������� ����������
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, � “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, � �	"��� 
���� �%��!���
 �	 � ����	�" ���
. �� ��������, �� �����, �� ����	, �� !���& ���.

2
Τετάρτη 5/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop !
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, ���� ����%� - �	����
. � '�	�" ��!��� - �����
.
(�%��	��  �	&��%��, �	�!%!� �� Layers.  )��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

3
Σάββατο 8/12/12  Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop !!
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-CMYK. /	����	�� layer, layer mask.

4
Δευτέρα 10/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε 

να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης 

τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων 

που είχε πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα 

λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδομές που 

θα βοηθούσαν την κατεστραμμένη από 

την Επανάσταση του 1821 χώρα...

Τα λεφτά είχαν σπαταληθεί στους 

εμφυλίους της μεταεπαναστατικής 

περιόδου και στα λούσα του παλατιού 

και των Βαυαρών συμβούλων του 

στέμματος. Οι τόκοι που έπρεπε να 

καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν επτά (7) 

εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν 

με το μισό τών συνολικών εσόδων 

του... ελληνικού κράτους που έφταναν 

μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως. 

Στην πραγματικότητα, με την καταβολή 

των τόκων δεν θα περίσσευε τίποτα να 

επενδυθεί προς όφελος του ελληνικού 

λαού. Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση 

παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως δεν 

αποδίδουν τόσο ώστε να συγκεντρωθούν 

�!��.�;!�� ,>;$�$

����($ 1843 - ����($ 2012
T�����
���� �� ���
*	��...

τα απαιτούμενα για την ετήσια δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο του 1843, η ελληνική 

κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που 

χρωστάει και ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα 

παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι 

των τριών μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο 

Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. 

Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο χέρι, παρουσιάζονται 

στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίησή του. Αρχίζουν 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από έναν μήνα υπογράφουν 

...μνημόνιο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να 

εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό επιπλέον ποσό των 

3,6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα δοθούν στους δανειστές της. Για να είναι 

σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να 

παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα 

μέτρα και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους, 

αλλά και των ποσών που εισπράττονται. Ιδού τα βασικά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση 

το 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου:

(Κάθε ομοιότητα με την εποχή μας είναι εντελώς τυχαία...) 

1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί 

    όσων παρέμειναν.  

2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του 

πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.  

3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των 

ενστόλων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια (...).
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4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη 

του φόρου εισοδήματος και της “δεκάτης”, 

που ήταν ο φόρος για την αγροτική 

παραγωγή.

5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι 

χαρτοσήμου (ΦΠΑ δεν είχε τότε) 

6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του

    Δημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια 

έργα. 

7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές 

υπηρεσίες του κράτους. 

8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του 

εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, 

οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί 

καθηγητές πανεπιστημίου. 

9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές 

αποστολές στο εξωτερικό.  

10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα 

κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές 

γαίες” με την πληρωμή προστίμων 

νομιμοποίησης. 

11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς 

φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή 

εφάπαξ ποσού (αθάνατη Ελλάδα...) 

 

Τι συνεβη και τι ακολούθησε λοιπόν;

Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, οι ξένοι πήραν μόνον ένα μέρος των

χρημάτων τους, η χώρα είδε κι έπαθε να 

συνέλθει, αλλά φαλήρισε ξανά μετά από

πενήντα ακριβώς χρόνια, με το “Κύριοι, 

δυστυχώς επτωχεύσαμεν” του Χαριλάου

Τρικούπη, το 1893. Πάντως, το συγκεκριμένο

μνημόνιο του 1843, από πολλούς ιστορικούς

θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές

για το ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης

Σεπτεμβρίου 1843, που έφερε Σύνταγμα στην

μέχρι τότε Βασιλευομένη ελέω Θεού χώρα... 

Πηγή: ksipnistere.blogspot.gr

� �$�K�$��* ;!",'* & �� );���;#",!�
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Mε πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα διαμορφώνεται από την 1Απριλίου 2013 

ο κατώτατος μισθός και το αντίστοιχο ημερομίσθιο για τους εργαζομένους 

ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Η ΕΓΣΣΕ και οι κλαδικές συμβάσεις θα 

καθίστανται πλέον υποχρεωτικές μόνον για τους εργοδότες - μέλη των 

αντίστοιχων ενώσεων που τις υπογράφουν. Μέχρι τη λήξη περιόδου οικονομικής 

προσαρμογής που προβλέπουν τα μνημόνια, ο κατώτατος μισθός υπαλλήλων και 

το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών διαμορφώνονται:

- Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών στα 586,08 ευρώ και για τους 

εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.

- Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών αντιστοίχως στα 510,95 ευρώ και για 

τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών στα 22,83 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 

10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 

προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών 

άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας 

και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με 

ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και 

άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών 

προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες 

και συνολικά 

10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

Οι εν λόγω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με 

προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν 

τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για 

δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και 

ισχύουν για τη συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη 

προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό 

και ημερομίσθιο.

Εως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται 

η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και 

ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.

Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους 

δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους 

απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και 

ημερομίσθιο.

www.photo.gr
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30/11/2012

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Nέα, μειωμένη τιμή! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4


������ 172 •  �����	
 12 NOEM�	��� 2012 ����
 28

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

��!. 56 %�'.!$... 


