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Ο καλύτερος μήνας 

Ο Νοέμβριος της Φωτογραφίας στο Παρίσι

�ditorialΈχω αναφερθεί αρκετά συχνά 

από αυτή τη στήλη στη βαριά 

βιομηχανία της Γαλλίας που είναι 

ο πολιτισμός και κατ’ επέκταση στη 

φωτογραφία μιας και μας αφορά 

περισσότερο. Δεν σας κρύβω ότι 

παρακολουθώ πολύ προσεκτικά 

τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν 

την φωτογραφική ‘’παραγωγή’’ 

οι Γάλλοι, αναδεικνύοντας τους 

δημιουργούς και την τέχνη 

τους αποκομίζοντας παράλληλα 

σημαντικά οικονομικά κι άλλα 

οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο 

κυρίως για τη χώρα τους, έστω κι αν 

αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται στα 

καλύτερά της.

Ένα σημαντικό φωτογραφικό 

γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας με 

τα χαρακτηριστικά που προανέφερα 

είναι ο Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας 

του Παρισιού που πραγματοποιείται 

σταθερά ανά διετία τον Νοέμβριο, 

από το 1978. Έχω δει πολλές 

εκδόσεις του Παριζιάνικου Μήνα 

Φωτογραφίας, τόσο τον καιρό που 

ήμουν εκεί ως φοιτητής, αλλά και 

πολλές άλλες φορές τα τελευταία 

είκοσι χρόνια και μόνον καλά 

λόγια έχω να πω. 

     Πρώτα απ’ όλα η χρονική 

περίοδος που έχει επιλεγεί για 

την πραγματοποίησή του, είναι 

ιδανική. Μέσα στη μελαγχολία 

του Φθινοπώρου η περιήγηση στις 

δεκάδες εκθέσεις έχει μιαν άλλη 

γοητεία. Την άνοιξη και το καλοκαίρι 

ο κόσμος βγαίνει περισσότερο 

έξω. Οι... μεταφυσικές ανησυχίες 

ξεχνιούνται και ενδιαφέρεται λιγότερο 

για ενδοσκόπηση και περισυλλογή 

ενώ ο χειμώνας είναι βαρύς και δεν 

βοηθάει τις εξόδους από τη θαλπωρή 

του σπιτιού. Έτσι, εκεί λίγο πριν 

το άνοιγμα των Χριστουγεννιάτικων 

βιτρινών η μελαγχολία συναντά την 

προσμονή της χαράς και της γιορτής, 

δίνοντας άλλη διάσταση 

στην αντίληψη του κόσμου και 

των πραγμάτων. 

    Ναι, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που ονομάζουμε “περιρρέουσα ατμόσφαιρα” 

και στο πόσο αυτή επηρεάζει τη διάθεσή μας. Σε όλα αυτά αν συνυπολογίσετε και 

το φρεσκοβγαλμένο, νέας σοδειάς κόκκινο κρασί που κατακλύζει όλα τα bistrot και 

restaurant της πόλης θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ... (το Beaujolais Nouveau 

στη Γαλλία βγαίνει για πρώτη φορά στην αγορά ακριβώς την τρίτη Πέμπτη του 

Νοεμβρίου. Ποτέ νωρίτερα! Αυτός ο άγραφος κανόνας marketing τηρείται ευλαβικά!). 

    Τον Μήνα Φωτογραφίας του Παρισιού δεν τον έχω γνωρίσει μόνον ως επισκέπτης 

των εκθέσεών του, αλλά και από ‘’μέσα’’. Το 1996 με την ευκαιρία έκδοσης του 

βιβλίου μου για τη ζωή και το έργο του αείμνηστου φωτογράφου Δημ. Χαρισιάδη 

(έχει εξαντληθεί) φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογραφίας του στη πολύ γνωστή γκαλερί 

Sculptures της Bd. St. Germain από 27/10 έως 30/11/1996. Είχα την επιμέλεια της 

έκθεσης που υλοποίησα με την υποστήριξη της τότε ανταποκρίτριας του περιοδικού μας 

στο Παρίσι Ευρυδίκης Trichon-Milsani και έζησα ως εκ τούτου όλη την εμπειρία στην 

πιο καλλιτεχνική γειτονιά του Παρισιού. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ο μεγάλος 

αριθμός επισκεπτών της έκθεσης για έναν σχετικά άγνωστο -τότε- Έλληνα φωτογράφο 

και το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τις εκτεθειμένες φωτογραφίες κάποιες από τις οποίες 

πουλήθηκαν και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές. Ήταν για μένα όλα αυτά μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία. Άκουσα από διάσημους συλλέκτες έργων τέχνης που παρατηρούσαν με 

θαυμασμό τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Χαρισιάδη, να ρωτούν πράγματα στα 

οποία μέχρι τότε δεν είχα δώσει ποτέ ιδιαίτερη σημασία. Όπως για παράδειγμα αν 

οι εκτυπώσεις είναι εποχής (vintage) και υπογεγραμμένες από τον δημιουργό, αν 

είναι αριθμημένα τα αντίτυπα που εκτίθενται, ποιος και πότε τα τύπωσε, αν έχουν  

πιστοποιητικά γνησιότητας, αν έχουν τυπωθεί με διεθνώς αποδεκτά standard (!) κ.α. 

     Όλα αυτά εν έτει 1996, δεκαοχτώ χρόνια πριν. Φυσικά από τότε πολλά έχουν 

αλλάξει εκτός από τον Μήνα Φωτογραφίας που σταθερά κάθε δύο χρόνια τέτοια εποχή 

υποδέχεται επισκέπτες από όλη την υφήλιο.   

     Δείτε το φετινό πρόγραμμα του Mois de la Photo εδώ     
T. TZIMA�

Ο αείμνηστος συγγραφέας Ηλίας Πετρόπουλος στην έκθεση του Χαρισιάδη, στο Παρίσι το 1996

http://www.mep-fr.org/mois-de-la-photo/mdlp2014/


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

������ 143 •  ������� 5  ����
�� 2012 ���
�� 3

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

������ 255 •  ������� 6  ������
�� 2014 ���
�� 3

� ������ - ���	
� �� ��� 
��
�� & �� ����	���� ���  

�������, ���� 	
� ����� ��� �� 1995

×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

 
ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  

ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
 e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

���������	
 
	� ��� PHOTOVISION 2013
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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, ��������!� �"��#$��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�%&�'���(����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��&���! �)*'�!%�$�: 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 

 
#9#%(!

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 η Μ.Κ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό
" ������������ #� ����!	#� ��� ����$� 
 1950-1965

www.photobusiness.gr/xalara/photos_50-65.pdf
www.photo.gr
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I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης. 
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή 
εικόνας EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού 
τις οποίες να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι 
κανένα θέμα δεν θα διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα. 
nikon.gr  Image © Miss Aniela

I AM A MODERN MASTERPIECE

http://www.damkalidis.gr/index.html
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M)#�#%.�� �#� #��*�*,.#
Πολλά υποσχόμενη τεχνολογία προ των πυλών

���� )#9�( �#9! (;) �)*&! �?� ,�&#���@� %�+9B$ � ,)#�#%.# !�#� �* ��9���#.* 

)%(C,# )*� #)#'&*9*"'� �* +?�*C%(+*. ��#%�*"'� '&���� �)’ #�%�'�*� (��,('�� 

��� ��%#%C�%��B� PX625) �?� +?�*,B�%?�;) �#� '&���� �#��.� ��� B���� '�,#'.# 

)#%( ,��*� ��#� '�#,#�*"'� �# �*�9�"�� �* +?��,��%*. ���� �,?� *� +?�*C%(+*� 

�.&#� �#� �$?��%��( +?��,��%# &��%�� �#� !$�%#� �# �)*9*C.H*�� �* )�%�J#99*����� 

+?��',� ,� �* ,(��… ��'# EV C�# #.�%�* �#�%�, ��'* �9#+%�( '����+�(, ��'* 

'*"%*�)*, ��'* �9�*J#'.9�,,#. �)9( )%(C,#�#.

%���� ��#� � �����
���� ��� ���� �� �� ������ ��&!��� (	�
������� 

$��&��'��
�, ������
� ��	.) ��� �� 
 autofocus ��� �� 	�
�#������� 

&#
�������� ��� � ���#��#���� ��� ������� Motordrive ��� � 	��'��� $��������� 

'�� �� �	������. ����� ��� ��, ��� �	
�� 
� &���. *� �	������ ��'��#���, 	���� 

� ���� 
�� 
� �	���&
��+������ �� ��� � pack ����
�. ��� �� ��&���� �	
�� $�� 
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	��� ��� ��� DSLR ���� ��� ��� ��&�������� 	��
� �	� � mirrorless 

���$���� 	
� $
������ �����!� �� livemode. 4�� ����� ����
 �� 
� mirrorless ������� 

�� 
�� APS-C ��� full frame ��������� ��
�� �� �������� ��
�
��� ��� �!�� �� 

�	����� '�� 	����.  ���� �
�	�� 	
� ��	
�
� ���� ��� DSLR 	�!�� � $������ '����� 

��� $�� �$��� �$������ ������� �
 ���� �� �	������ �&
� ���
��� '�� 1000 ��� 2000 

����, ��&��� �� ������ �'
����� ��� hitech mirrorless �� $�� �� ��	��/� �� � �	����� 

�/������� 	
�� 	�
 '��'
��, 	.�. �� 250 ����. ��� ��������� $��� 
 ��������� 

���
��'�� �����!� ��� ����������� ����� ����'���. �	���� 	
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� ����������� �
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� #� powerpack. ��$��� �� compact 

���	
��� �	������ 	
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�� �
 	�
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�	�� '�� 	�
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'��� �� ���'� ������ �� ��
��� ������ �
������
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� 1980 �	
� '�� 	�!� 

&
�� ����� ��&������ � ���
�
'�� ���#� ����
� �
�� ����#�����. ;�#� � �	����� 

����� �	� ���� ���
�
'��� �	#� ��� 	
� �/�������� �
 Nanyang Technological 

University �� <�'��	
����. ���� ��� 
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�� ��������� �	������ Lith Ion ��� 
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�
'�+��� �� �� &����� �
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� �� /�	���
�� 

�� ����������� $������� +#�� ���� 

��������, ���������� �/#������ 

$��������, ��'���� 	�������
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�	�������� �	� �/��������� �	������ 

	
� 
$��
�� 	�
� �������#�� ��	. 
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Μόλις κυκλοφόρησε!

���������	
 
  ��������	�

EI���� �����	�
���� �	���

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-6-travel-photography/
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Kodak
Μπορεί η νοσταλγία να ξυπνήσει τον γίγαντα;

Τα βάσανα της Kodak είναι λίγο-πολύ γνωστά. Από μεγαλύτερη εταιρεία Imaging της 

αναλογικής εποχής κατέληξε κατακερματισμένη σε διαφορετικές εταιρικές μορφές 

και προστατευόμενη από τους πιστωτές με βάση το άρθρο 11 του αμερικανικού 

πτωχευτικού κώδικα. 

Στο μεταξύ για να επιβιώσει και να βγάλει τις ζημιές στράφηκε στην τεράστια κληρονομιά 

της από πατέντες, τις οποίες πούλησε και την εκχώρηση του brand name της σε κινέζικες 

εταιρείες. Ο κεντρικός πυρήνας της εταιρείας απομακρύνθηκε από τις φωτογραφικές 

μηχανές και διατηρεί το κομμάτι του photo-finishing. 

Πρόσφατα προέβη στην πρόσληψη νέου Chief Marketing Officer, που ονομάζεται Steven 

Overman, ο οποίος προέρχεται από την Nokia (από άλλον έναν γίγαντα που εξαφανίζεται 

σιγά-σιγά μετά την εξαγορά από τη Microsoft). 

Στο δελτίο τύπου λοιπόν που απέστειλε η εταιρεία ειπώθηκε ότι κύρια αρμοδιότητα του 

νέου στελέχους είναι να ενδυναμώσει το brand της εταιρείας, να συντονίσει τις ενέργειες 

του marketing κλπ κλπ. Στις αρκετές συνεντεύξεις που έδωσε στα ηλεκτρονικά περιοδικά 

ο κ. Overman τα είπε ομολογουμένως πολύ ωραία και … ρομαντικά. Οι λέξεις νοσταλγία, 

κληρονομιά, παράδοση, αναμνήσεις ειπώθηκαν σχεδόν σε όλες. Και έως ένα βαθμό είναι 

αναμενόμενο όταν μιλάμε για μια εταιρεία με την ιστορία της Kodak. 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει στην ουσία ο κ. Overman είναι ότι έχει στα χέρια το πιο 

αναγνωρίσιμο brand… του προηγούμενου αιώνα, και πρέπει να το φέρει σε αντιπαράθεση 

με ονόματα όπως αυτό της Apple ή της Samsung που πλέον έχουν συνδεθεί στη συλλογική 

μας συνείδηση με ό,τι πιο μοντέρνο και ό,τι πιο τεχνολογικά προηγμένο. 

Βέβαια ο κ. Overman ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει αφού το κύμα του vintage και του ρετρό 

δεν έχει περάσει ακόμα. Είναι ο λόγος που πέτυχε το Instagram και αποτελεί δυνατό χαρτί 

που το έπαιξε με επιτυχία ένας ακόμα γίγαντας του imaging, η Fujifilm. Η Fujifilm έντυσε την 

τεχνολογία της με τα χίπστερ ρούχα των παλιών μηχανών και όχι μόνο. Αναβίωσε και τη 

στιγμιαία φωτογραφία με τη σειρά των Instax, με θεαματικά αποτελέσματα στις πωλήσεις. 

Άραγε είναι πολύ αργά για να ζήσουμε την αναγέννηση ή έστω διάσωση της Kodak; K. 	�
����

Σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το 

παρακολουθήσουμε. Και ο κ. Overman 

μας γέμισε ελπίδες λέγοντας ότι η 

εταιρεία δεσμεύτηκε να ξοδέψει 100 

εκατ. δολάρια στην έρευνα. Ελπίζουμε 

μόνο να μην πάνε όλα στα κιόσκια.      
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http://www.stamos.com.gr/
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Rene Burri
In memoriam

Πέρασε στην αιωνιότητα ο φωτογράφος του 

Magnum Rene Burri, την περασμένη Τρίτη 21 

του μηνός. Ο άνθρωπος που φωτογράφισε με το 

δικό του ύφος επαναστάτες της πολιτικής και της 

τέχνης όπως τον Che και τον Picasso, δούλευε 

μέχρι τα γεράματά του. Από τους πρώτους 

που εντάχθηκαν στο θρυλικό πρακτορείο 

Magnum όντας φίλος του ιδρυτή Werner Bischof 

έζησε την ακμή των περιοδικών τύπου Life, 

Paris Match, Stern κλπ. ενώ ήταν σταθερός 

συνεργάτης της Sunday Telegraph. 

Mεγάλο μέρος του υλικού του προέρχεται από 

ταξίδια στις μεσογειακές χώρες στις δεκαετίες 

1950-70. Το λεύκωμά του με τη μεγαλύτερη 

επιτυχία στάθηκε το The Germans toy 1962. O 

Burri ακολούθησε με συνέπεια την τάση των 

μεγάλων γάλλων φωτογράφων ντοκουμέντου να 

χάνονται μέσα στο πλήθος και να γίνονται ένα με τα 

συμβάντα και τις εικόνες δηλ. να φωτογραφίζουν 

από μέσα πιάνοντας σπάνιες στιγμές. Όμως ήταν 

και ένας πραγματικός μάχιμος φωτορεπόρτερ και 

κάλυψε από κοντά το  βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ 

και της Καμπότζης. Τον γοήτευαν πολλά μέρη όπως 

η Λατινική Αμερική όπου φωτογράφισε μοναδικά 

τις πεδιάδες (pampas) στο βιβλίο Il Gaucho.

Την ίδια εποχή (1963) βρέθηκε στην Κούβα 

απεσταλμένος του περιοδικού Look και έκανε 

το διαχρονικό πορτρέτο του Che Guevara με 

το χοντρό πούρο και τη στρατιωτική στολή. Τη 

στιγμή της λήψης, όπως είχε πει ο Burri, o Che 

ήταν ιδιαίτερα οργισμένος με ένα αμερικανό 

φωτορεπόρτερ, τον Andrew Saint George που 

δούλευε για τη CIA. 

Στο Βurri oφείλονται διάσημα πορτραίτα των Oscar 

Niemeyer, Lucio Costa, Alberto Giacometti, Jean 

Renoir, LeCorbusier κά. Του οφείλουμε επίσης ένα 

αξιόλογο κομμάτι των ντοκουμέντων του 20ου 

αιώνα. 
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http://www.meproav.gr/index.php/EL/products/cameras/pansonic-camers/537-panasonic-hc-x1000-4k-professional-camcorder-el
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Canon C100 Mark II
Αναβάθμιση στα σημεία

Μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας της C100 στον χώρο των 

affordable cinema cameras, η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε τη 

διάδοχο της με την αναμενόμενη ονομασία: Mark II. Εξοπλισμένη με 

τον ίδιο αισθητήρα CMOS Super 35mm στα 8.3 megapixels, αλλά νέο 

επεξεργαστή DIGIC DV4, καταγράφει video 1080/60p σε AVCHD (μέχρι 

28Mbps) και MP4 (μέχρι 35Mbps) ενώ παρέχει ασυμπίεστο YCbCr από 

τη θύρα HDMI, με δυναμικό εύρος 12 stops. Η προαιρετική αναβάθμιση 

σε Dual Pixel CMOS Autofocus που συναντάμε σε παλιότερα μοντέλα 

της σειράς αποτελεί πλέον στάνταρ χαρακτηριστικό στη νέα C100. 

Επίσης έχει προστεθεί η δυνατότητα Face Detection AF αλλά και 

πλήρη υποστήριξη STM φακών. Διαθέτει βελτιωμένο ηλεκτρονικό 

οφθαλμοσκόπιο ανάλυσης 1.23MP, με 100% κάλυψη κάδρου και 

επανασχεδιασμένη οθόνη 3.5in που περιστρεφεται 270°. Δέχεται κάρτες 

μνήμης SD (έχει δύο υποδοχές) και επιτρέπει ταυτόχρονη εγγραφή 

video σε δύο διαφορετικές ποιότητες-HD και SD. Επιπλέον καταγράφει 

ήχο XLR (2 channel) και προσφέρει άμεση αναμετάδοση εικόνας μέσω 

FTP server με τη χρήση συχνοτήτας 5GHz. Από το σώμα της κάμερας 

δεν λείπει το ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο που βοηθά στον 

συγχρονισμό του ήχου κατά τη μεταπαραγωγή.

H επίδραση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην εκτύπωση
Πορίσματα έρευνας

Μέχρι τη δεκαετία του ‘90 η αναλογική 

τεχνολογία μεσουρανούσε σε όλους τους 

τομείς της επικοινωνίας. Όσον αφορά στον 

κλάδο της εκτύπωσης η παγκόσμια ζήτηση 

για χαρτί ήταν ισχυρή και σταθερή. Ωστόσο 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η άφιξη της 

ψηφιακής τεχνολογίας έχει φέρει τα πάνω κάτω 

στο συγκεκριμένο χώρο, κάτι που έχει γίνει 

αντιληπτό αλλά αποδεικνύεται πλέον και μέσω 

αριθμών από την πρόσφατη έρευνα της Drupa 

Global Insights. Από το σύνολο των εταιριών που 

συμμετείχαν, το 46% ανέφερε μείωση της ζήτησης 

για τη συμβατική εκτύπωση τα τελευταία πέντε 

χρόνια, σε σύγκριση με το 21% που ανέφερε 

αύξηση. Άρα μιλάμε για μια πτώση της τάξεως του 

25%. Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα, 

οι εκδοτικοί οργανισμοί ανέφεραν μείωση 42% 

-την μεγαλύτερη ενώ ακολουθούν η εμπορική 

εκτύπωση με 33% και ο τομέας της συσκευασίας 

μόλις με 14%. Η διαφημιστικές εταιρίες 

παράτησαν σταδιακά τις παραδοσιακές μεθόδους 

και στράφηκαν και αυτές στο ψηφιακό κόσμο με 

αποτέλεσμα την περίοδο 1999-2012 στις ΗΠΑ η 

έντυπη διαφήμιση να δεχτεί μείωση 60% (!). Την 

ίδια περίοδο η ζήτηση για το χαρτί εφημερίδων 

ελαττώθηκε 62%. Στην αντίπερα όχθη, η 

συσκευασία αναμένεται να παρουσιάσει θετικό 

πρόσημο καθώς θα αναπτύσσεται 4% ετησίως 

έως το 2018, αφού το διαδίκτυο δεν αντικαθιστά 

την ανάγκη προστασίας των προϊόντων. 



������ 12��	
�� 258 •  ��	���� 28 �������	 2014

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

www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Epson
Στο 16ο συνέδριο Ιnfocom World

Η Epson συμμετείχε στο 16ο συνέδριο InfoCom World 2014 και το 7ο InfoCom 

Media, που συνθέτουν μια μεγάλη εκδήλωση ψηφιακών τεχνολογιών στη 

ΝΑ Ευρώπη. Φέτος ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις τεχνολογικές, στρατηγικές 

και επιχειρηματικές συνέργειες. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

λάβουν μέρος σε διάφορα workshops που κάλυπταν ένα εύρος θεματολογίας 

όπως: social media, SEO, security, ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και σεμινάρια 

προσωπικής βελτίωσης και επιχειρηματικότητας. Μία από τις ενότητες που 

παρουσιάστηκαν ήταν η “Change Makers: Innovation is the key”, την οποία 

χορήγησε η Epson στοχεύοντας στη ενθάρρυνση των αυριανών επιχειρηματιών. 

Επιπλέον έγινε η παρουσίαση του ultra-short-throw βιντεοπροβολέα EB-585Wi, 

ο οποίος σύμφωνα με την εταιρία μπορεί να μετατρέψει κάθε επίπεδη επιφάνεια 

σε διαδραστική, από πολύ μικρή απόσταση, με εύκολη εγκατάσταση. Ενδιαφέρον 

παρουσίασε επίσης και η έκθεση τεχνολογίας, η οποία φιλοξένησε πρώιμα 

τεχνολογικά επιτεύγματα του ψηφιακού κόσμου.

Printing
Μετακίνηση προς τη μαζική 
εξατομίκευση

Αναφερόμενοι σε έντυπα εταιρικής 

επικοινωνίας, marketing, εταιρικό 

ρουχισμό, φωτογραφικά άλμπουμ-σε 

μικρή ή μεγάλη κλίμακα- η εξατομικευμένη 

εκτύπωση κερδίζει όλο και περισσότερο 

έδαφος στο ψηφιακό κόσμο, σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα της Drupa. Αρχικά το 

72% των συμμετεχόντων που ειδικεύεται 

στις εμπορικές εκτυπώσεις, δήλωσε 

πως προσφέρει υπηρεσίες μεταβλητών 

δεδομένων (VDP). Τα ποσοστά των 

τυπωμένων σελίδων με αυτόν τον τρόπο 

κυμαίνονται χαμηλά ακόμα, σε σχέση με τις 

συμβατικές εκτυπώσεις, όμως το 56% βλέπει 

μεγάλη ανάπτυξη στη ζήτηση τους. Άλλη 

μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο των online 

πωλήσεων είναι η αυξανόμενη δημοτικότητα 

των διαδραστικών μέσων εκτύπωσης: 

κώδικας QR, επαυξημένη πραγματικότητα 

(augmented reality), τεχνολογία NFC (Near 

Field Communication), καθώς το 32% των 

ερωτηθέντων προσφέρει τουλάχιστον μία 

τέτοια υπηρεσία.  Όσο αφορά τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

συσκευασίας το 50% κάνει χρήση έστω μίας 

διαδραστικής μεθόδου, το 43% αξιοποιεί τα 

μεταβλητά δεδομένα και το 41% προσφέρει 

ολοκληρωμένες λύσεις εξατομικευμένης 

εκτύπωσης. Ίσως η βασικότερη κινητήρια 

δύναμη της μαζικής εξατομίκευσης είναι ο 

ολοένα αυξανόμενος όγκος των ψηφιακών 

δεδομένων, - αυτό που στην αγγλική 

ονομάζεται ‘big data’ –, όπου οι ποσότητες 

είναι τόσο μεγάλες ώστε τα συμβατικά μέσα 

θα αγωνίζονταν για να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση.
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Sony 

Αισθητήρας που “βλέπει” σχεδόν στο σκοτάδι 

Η Sony εξελίσσει ένα νέο αισθητήρα CMOS, ο οποίος διαθέτει την υψηλότερη 

ευαισθησία στην κατηγορία του και προορίζεται για εφαρμογές στην 

αυτοκινητοβιομηχανία. Το νέο chip μπορεί να “δει” έγχρωμες εικόνες σε πολύ 

χαμηλές συνθήκες φωτισμού, έως και 0,005 lux.(!) Έχει μέγεθος 1/3in. και διαθέτει 

1,27 ενεργά megapixel υποστηρίζοντας σύστημα Wide Dynamic Range για 

παρατεταμένους χρόνους έκθεσης. Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρία, η αυξημένη 

ευαισθησία επιτεύχθηκε χάρη στην υιοθέτηση ειδικών διόδων που βελτιώνουν 

την απόδοση μετατροπής του φωτός σε ηλεκτρόνια και ταυτόχρονα με την 

ενσωμάτωση κυκλωμάτων που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της μετατροπής 

αυτών των ηλεκτρονίων σε τάση. Επιπλέον στον σχεδιασμό του αισθητήρα 

περιλαμβάνεται ένας προγραμματιζόμενος ενισχυτής (gain) της τάξεως των 72 

db, ο οποίος φροντίζει να ενισχύονται αρκετά τα χρωματικά σήματα της εκάστοτε 

σκηνής ώστε να εκπροσωπούνται με όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια 

στο τελικό αποτέλεσμα. Μελλοντικά η Sony προσανατολίζεται στη ανάπτυξη 

αισθητήρων που θα είναι ικανοί να ανιχνεύουν το σχήμα, τη κίνηση και την 

απόσταση των αντικειμένων. 

Image Gallery
Ξεκινά η ομαδική έκθεση φωτογραφίας «Ματιές»
Η Image Gallery παρουσιάζει μια νέα ομαδική έκθεση φωτογραφίας στον εκθεσιακό της 

χώρο. Πρόκειται για την έκθεση «Ματιές», το σύνολο των φωτογραφικών έργων της 

οποίας αποτελεί η δουλειά όλων εκείνων που συμμετείχαν στα σεμινάρια φωτογραφίας 

στο χώρο του Image Gallery υπό την καθοδήγηση του Ηλία Κοσίντα και του Τάσου 

Βενετσανόπουλου. Συμμετέχουν οι: Ναταλί Βαλσαμάκη, Κορίνα Γιαλίδου, Δημήτρης 

Ζούρας, Μαρία Θεοφανοπούλου, Τζώρτζια Καθρέπτη, Δημήτρης Κρίτσας, Τίνα Μοιράγια, 

Ευαγγελία Πιτσίκαλη, Βαγγέλης Πουλής, Θεόφιλος Σγουρόπουλος, Τζόη Σταθοπούλου, 

Ζωή Τιλίνσκη και Βάσω Τρίγκα. Οι δεκατρείς συμμετέχοντες δίνουν τη δική τους 

προσωπική ματιά με έξι φωτογραφίες ο καθένας.

 Εγκαίνια: Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 16:00-20:00, Σάββατο 11:00-20:00, 

Κυριακή 12:00-18:00

Διεύθυνση: The Image Gallery, Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα

Πληροφορίες: The Image Gallery, τηλ. 2103230534, mail@theimage.gr, 

www.theimage.gr 

«Φωτογραφήματα». 

Από τη νεοσύσταστατη ομάδα 
«Φωτογραφιστές» 

Με ελεύθερο θέμα και με στόχο την 

ανάδειξη πτυχών από διάφορα είδη 

φωτογραφίας, η νεοσύστατη ομάδα 

«Φωτογραφιστές» παρουσιάζει τα 

φωτογραφικά της έργα στον Πολιτιστικό 

Χώρο «Δημήτρης Χατζής» του 

Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων. Οι 

επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

την ιδιαίτερη ματιά κάθε φωτογράφου 

με φωτογραφικά έργα πορτραίτου, 

τοπίου, δρόμου αλλά και ρεπορτάζ και 

ταξιδιωτικής φωτογραφίας.

Εγκαίνια: 12 Νοεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Νοεμβρίου

Ώρες λειτουργίας: 11.00 – 13.00, 18.00 

– 21.00 

Διεύθυνση: Πολιτιστικός Πολυχώρος 

«Δημήτρης Χατζής», Μετσόβου και 

Ακτής Μιαούλη, Ιωάννινα
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http://www.hdseminars.gr/hdslr-sales-dop-thessaloniki-2014
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«Συμπληγάδα». 
Φωτογραφικές συναντήσεις με το Δημήτρη Κοιλαλού
Ένας νέος κύκλος συναντήσεων ξεκινά από την φωτογραφική 

ομάδα «Συμπληγάδα». Υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη 

Κοιλαλού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία αφενός 

να ενισχύσουν το θεωρητικό, τεχνικό και αναλυτικό 

τους υπόβαθρο πάνω στη φωτογραφία και αφετέρου να 

καλλιεργήσουν το στοιχείο της παρατήρησης. Με συνολικά 24 

συναντήσεις από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι και τον Ιούνιο, τα 

μαθήματα θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη 

ή Πέμπτη με διάρκεια 2,5 ώρες. Οι κύκλοι των συναντήσεων 

αφορούν τις κατηγορίες Πορτραίτο, Still Life, Θεωρία της 

Φωτογραφίας, Τοπίο και Documentary. Τα μαθήματα 

απευθύνονται σε αρχάριους, ερασιτέχνες και προχωρημένους 

επαγγελματίες. Οι συναντήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 29 

Οκτωβρίου. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι το Σάββατο 

25 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο των συναντήσεων 

Δημήτρη Κοιλαλού στο τηλ. 6944545347 καθώς και στο 

e-mail dkoilalous@gmail.com

Λόγος ΙΧ
Ξενάγηση και εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην έκθεση της 
PhotoBiennale
Με αφορμή την έκθεση Λόγος ΙΧ 

που εγκαινιάζεται στα πλαίσια της 

PhotoBiennale 2014 στο Μπεζεστένι, 

διοργανώνεται το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 

ξενάγηση των επισκεπτών στο χώρο 

της έκθεσης. Περπατώντας ανάμεσα 

σε έργα διαφορετικών δημιουργών, 

οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 

να περιηγηθούν από τα πολύχρωμα 

χάνια και τις επιτοίχιες ζωγραφιές 

των ηλεκτρονικών μετασχηματιστών 

της Κωνσταντινούπολης μέχρι τις 

πολύχρωμες ταπετσαρίες της φυλής των 

Ουντμουρτ της Ρωσίας. Μετά το τέλος 

της ξενάγησης θα πραγματοποιηθεί 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για οικογένειες 

με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Τα παιδιά 

θα έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα 

να δημιουργήσουν τη δική τους 

διακόσμηση χρησιμοποιώντας υλικά 

και υφάσματα από το Μπεζεστένι. Είναι 

απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέχρι 

την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 

14.00.

Ξενάγηση: Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 

11.00 – 12.00

Πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής: Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων του ΜΦΘ, τηλ. 

2310566716, educ.thmp@culture.gr

LG ULTRA HD TV UB800V 40”
Διαθέσιμη στην ελληνική αγορά

Η νέα τηλεόραση της κορεάτικης εταιρίας έχει ανάλυση 3840x2160, τέσσερις φορές 

μεγαλύτερη από το Full HD που αντιστοιχεί σε 8,3 εκατομμύρια pixels.

Η λειτουργία True 4K Engine επιτρέπει upscaling των χαμηλότερων σε ανάλυση 

εικόνων ενώ η λειτουργία Triple XD υπόσχεται αξιόλογες επιδόσεις στο χρώμα, 

την αντίθεση και την ευκρίνεια. Προοριζόμενη για την προβολή κινηματογραφικών 

ταινιών διαθέτει ευρεία γωνία θέασης και πολυκάναλο εμπρόσθιο ηχοσύστημα, για 

βαθύ και δυνατό ήχο. Ο χειρισμός της επιτυγχάνεται με το “Magic Remote Control”, 

το οποίο έχει ροδέλα για scroll/zoom, θυμίζοντας ποντίκι υπολογιστή. Η έξυπνη 

τηλεόραση (τύπου NetCast 4.5 και όχι WebOS) θα διατίθεται στην ελληνική αγορά 

από 21 Οκτωβρίου.
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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www.photo.gr


������ 20��	
�� 258 •  ��	���� 28 �������	 2014

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

«Η Δράμα σήμερα» 
Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα 
την πόλη της Δράμας

Ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με 

τον «Φωτογραφικό Όμιλο Δράμας e-

ΦΟΔ-ος» διοργανώνει ένα διαγωνισμό 

φωτογραφίας αφιερωμένο στην πόλη της 

Δράμας. Με στόχο τη δραστηριοποίηση 

των πολιτών της πόλης ζητείται από 

τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν 

σύμφωνα με τη δική τους οπτική γνωστές 

και άγνωστες πτυχές της πόλης. Πρόκειται 

για μια προσπάθεια να διαμορφωθεί 

ένας διαγωνισμός που θα καθιερωθεί 

στη Δράμα δίνοντας στους πολίτες την 

ευκαιρία να καταθέσουν τη δική τους 

ματιά. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

πάρει μέρος με 1 έως 5 φωτογραφίες. 

Στις συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν 

θα δοθούν βραβεία των €300, €200 

και €100 αντίστοιχα. Η υποβολή των 

υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέχρι τις 

30 Νοεμβρίου 2014. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τους όρους 

συμμετοχής και την υποβολή των 

συμμετοχών μπορείτε να επισκεφθείτε 

τη σελίδα της ομάδας e-ΦΟΔ-ος 

http://www.efodos.com/  

Canon Auto Mode 
Αυτόματη επιλογή ανάμεσα σε JPEG και RAW;

Η Canon κατοχύρωσε πρόσφατα μια πατέντα που υπόσχεται να αξιολογεί σε 

πραγματικό χρόνο τις λήψεις, όταν ο φωτογράφος κάνει χρήση του burst mode και 

να σώζει την “καλύτερη” (με κριτήρια την ευκρίνεια και το καδράρισμα) σε αρχείο 

RAW και τις υπόλοιπες σε JPEG. Έτσι στο μέλλον η λειτουργία “Auto” των DSLR της 

ιαπωνικής εταιρίας, εκτός από τη ταχύτητα, το διάφραγμα, τα ISO, ίσως αποφασίζει 

ποιες φωτογραφίες θα αποθηκεύονται σε JPEG και ποιές σε RAW. Προς το παρόν, 

είναι αμφιλεγόμενο το αν η Canon θα προχωρήσει σε τέτοια αναβάθμιση στην 

επόμενη γενιά μηχανών.

«Δρόμοι που χάθηκα»
Έκθεση φωτογραφίας από την ομάδα Out of Focus

Μια ομαδική έκθεση φωτογραφίας υπό τον τίτλο «Δρόμοι που χάθηκα» ξεκινά στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση της ομάδας Out of Focus, η οποία 

δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2014. Υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Δεσποινούδη, 

η παρέα έγινε ομάδα και μαζί στέγασε τις συγκεντρώσεις, τις συζητήσεις, το studio και τη 

γκαλερί της σε ένα νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: όλες τις ημέρες 11.00 – 14.00 και 18.00 - 21.30, Σάββατο 

και Κυριακή 11.00 – 15.00

Διεύθυνση: Μητροπολίτου Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr/ 
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«Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων»
Ομαδική έκθεση των φωτογραφικών ομάδων «Φ» και «Φωτοπόροι»
Οι ομάδες «Φ» και «Φωτοπόροι»  παρουσιάζουν τη τελευταία φωτογραφική 

δουλειά των μελών τους σε μια έκθεση αφιερωμένη στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο 

Κρουσσίων. Έπειτα από διήμερη ομαδική επίσκεψη στο φιλόξενο χώρο του κήπου, 

κάθε μέλος δίνει την προσωπική του ματιά και εκδοχή μέσα από ένα portfolio 3-4 

φωτογραφιών. Συμμετέχουν τα μέλη: Θανάσης Αθανασιάδης, Αργύρης Αλτίνογλου, 

Δέσποινα Αποστολίδου, Δημήτρης Βασδέκης, Μάρθα Βασιλιάδου, Νατάσα 

Ζησοπούλου, Μάρθα Θεοδωρίδου, Γιάννης Θεοδωρίδης, Αλεξία Λεχωνίδου, 

Αναστασία Μιχαήλογλου, Τζένη Ντόκου, Χρύσα Πρόυσαλη, Χριστόδουλος 

Σαλαμανδράκης, Μαρία Σαμολαδά, Δήμητρα Σιώπη, Τάσος Σχίζας, Δημήτρης 

Τούσης, Κώστας Φραντζής και Γιάννης Χρυσοστόμου. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Δεκεμβρίου

Ώρες και μέρες λειτουργίας: Δευτ. 9:00-18:00, Τρ. 9:00-16:00, Τετ. 9:00-18:00, 

Πεμ. 9:00-18:30, Παρ. 9:00-16:00, Σαβ. 9:00-11:00, Κυρ. κλειστά

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), 

Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση – επιμέλεια: Τάσος Σχίζας

Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, τηλ. 2310 271003, http://kounio.gr

Kaspersky Lab
Ένας στους πέντε χρήστες καλύπτει 
τη webcam του

Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Lab 

και της B2B International, οι χρήστες σε 

ποσοστό 21% καλύπτουν τη Webcam 

του υπολογιστή τους, φοβούμενοι το 

ενδεχόμενο online κατάσκοπίας. Σε 

ορισμένες χώρες, το ποσοστό αυτό 

είναι ακόμη υψηλότερο: το 40% των 

ερωτηθέντων στην Κίνα εφαρμόζει αυτήν την 

τακτική, προκειμένου να νιώθει μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Οι ανησυχίες αυτές δεν είναι 

αβάσιμες καθώς οι webcam μπορούν να 

αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια 

των ψηφιακών εγκληματιών. Όσο αφορά 

την Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των 

χρηστών (24%) αγνοεί εντελώς αυτήν την 

απειλή ενώ το 42% έχει πλήρη επίγνωση. 

Ωστόσο η κάλυψη της κάμερας δεν αποτελεί 

την πιο αποτελεσματική μέθοδο προστασίας 

αφού το ενσωματωμένο μικρόφωνο 

παραμένει λειτουργικό, διευκρινίζει η 

Kaspersky, προτρέποντας τους χρήστες να 

χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό προστασίας.

Eυκαιρία!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο 

επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta 

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta, 

black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657
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Apple 5K Retina 27” iMac 
Η νέα ναυαρχίδα

Τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και η Apple παρουσίασε το νέο iMac με οθόνη 

Retina ανάλυσης 5210x2880, η οποία διαθέτει 67% περισσότερα pixel από ένα 4Κ 

monitor. Ο all-in-one υπολογιστής προορίζεται για απαιτητικούς χρήστες καθώς είναι 

εξοπλισμένος με τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel Core i5 χρονισμένο στα 3.5GHz, 

κάρτα γραφικών AMD Radeon R9 M290X 2GB, μνήμη RAM 8GB (επεκτάσιμη μέχρι 

32GB) και σκληρό δίσκο 1TB Fusion Drive. Φυσικά η εταιρία παρέχει δυνατότητα 

παραμετροποίησης των υποσυστήματων του κατά την αγορά. (π.χ ενσωμάτωση 

ταχύτερου επεξεργαστή). Επιπλέον καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια από τον 

προκάτοχο του και τρέχει το νέας γενιάς λειτουργικό σύστημα OS X 10.10 Yosemite, 

το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν στο App Store. Στην γκάμα θα παραμείνουν 

και τα προηγούμενα μοντέλα 21,5 και 27in..

Work of Art
Η γκαλερί Manifactura 
παρουσιάζει τη νέα φωτογραφική 
έκθεση
Φθαρμένες από το χρόνο επιφάνειες, 

ξεθωριασμένα χρώματα και από την 

άλλη πλευρά η ανθρώπινη παρέμβαση, 

αναγκαία ή μη. Δύο επιδράσεις 

συναντιούνται και δημιουργούν μικρά 

έργα τέχνης. Σκηνικά που προσπερνάμε 

τραβούν τη ματιά του επισκέπτη 

που ανακαλύπτει τις λεπτομέρειες. 

Η Αγγελική Χρυσανθακοπούλου 

παρουσιάζει την προσωπική της 

φωτογραφική δουλειά στην γκαλερί 

Manifactura υπό το τίτλο Work of 

Art. Κάδρα που αποκολλήθηκαν 

από το φυσικό τους περιβάλλον 

παρουσιάζονται σε ένα νέο με 

αντίστοιχες αισθητικές αξίες.

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, 

Τετάρτη, Σάββατο 11.00 – 15.30  

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 

– 20.30

Διεύθυνση: Manifactura, Ζωοδόχου 

Πηγής 29, Εξάρχεια, Αθήνα

Πληροφορίες: Manifactura, τηλ. 

2103811470, manifactura@yahoo.gr, 

www.arteshop.gr  
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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