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Το επάγγελμα του φωτογράφου σήμερα / Α’ ΜΕΡΟΣ
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού
Σε μία ευνομούμενη και καλά
οργανωμένη κοινωνία η μέριμνα της
πολιτείας για το μέλλον διαφόρων
κατηγοριών επαγγελματιών,
οφείλει να είναι διαρκής.
Τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει
να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή
τεκμηριωμένες μελέτες με βάση
τις οποίες να λαμβάνουν τις
αποφάσεις για τις κατηγορίες των
εργαζομένων που υπάγονται σε
αυτά. Μία τέτοια έρευνα διενήργησε
το 2014 το Γαλλικό Υπουργείο
Πολιτισμού σε δείγμα 3.000
επαγγελματιών φωτογράφων όλων
των ειδικοτήτων, τα πορίσματα της
οποίας δημοσίευσε πριν λίγο καιρό.

Η

έρευνα αναπτύσσεται σε 22 σελίδες Α4. Περιλαμβάνει κωδικοποιημένες τις ριζικές
αλλαγές που έχει υποστεί ο φωτογραφικός κλάδος τα τελευταία χρόνια και τις
επιπτώσεις που αυτές προκάλεσαν στην άσκηση του φωτογραφικού επάγγέλματος.
Καταγράφει αναλυτικά τις διακυμάνσεις στις αμοιβές των παρεχόμενων υπηρεσιών
μέχρι τον αριθμό των επαγγελματιών φωτογράφων που έχουν... απομείνει και ζουν
αποκλειστικά από τη φωτογραφία (στη Γαλλία πάντοτε), το μορφωτικό τους επίπεδο, την
ποσοστιαία αναλογία ανδρών και γυναικών επαγγελματιών φωτογράφων, τις προοπτικές
του επαγγέλματος και πάρα πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία. Σας μεταφέρω παρακάτω
χωρίς ιδιαίτερη σειρά, μερικά ενδιαφέροντα πορίσματα της έρευνας:
q¯ÉÅÁÇÇÅÌÁÒ½ÅÕÆÔÒÎÇÐÆÎÉÁÍÒÉÅÒÔ½ØÎ×ÍÅÄÏËÁÉ½ÁÄÅËÁÅÍÒÁÅÒ½Á ÎÌÀ
σημαντικές αλλαγές στη δουλειά τους που συνδέονται με τη διάδοση των νέων
ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν επαναπροσδιορίσει τις πρακτικές ολόκληρου
ÒÎ×ÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÎÀËÌÄÎ×¯ÉÑ×ÍÓ¼ËÅÕÄÈÉÎ×ÐÇ½ÁÕ ÁÐÁÇÔÇ¼ÕËÁÉÄÉÁÍÎ¼ÕÒÈÕ
ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ»ÖÎ×ÍÁÌÌÊÅÉÄÐÁÁÒÉË ÇÅÇÎÍ¾ÕÎ×»ÖÅÉÁÎÐÐ×Ó½ÑÅÉÒÈÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼
αγορά, έχοντας παράλληλα κάνει πολύ εύθραυστο και το νομικό πλαίσιο που εγγυόταν
στο παρελθόν το εισόδημα των φωτογράφων.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

q±ÎÎÑÎÑÒ¾ÒÔÍÍÅÎÅÉÑÅÐÖ¾ÅÍÔÍ
στο επάγγελμα κάτω των 30 ετών είναι
εξαιρετικά μεγάλο: 62%. Από αυτούς
ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως
ÒÎ×»ÖÅÉ¼ÄÈÁÑË¼ÑÅÉÐÉÍ »ÍÁ
άλλο επάγγελμα συγγενικό με αυτό
ÒÎ×ÆÔÒÎÇÐÆÎ× ¾ÔÕÇÐÁÆÉÑÒÉË¼ 
ÑÖÅÄ½ÁÑÈÉÑÒÎÑÅÌ½ÄÔÍ ÄÉÁÆ¼ÉÑÈËÁÉ
επικοινωνία, κινηματογράφο, βίντεο.
qÒÔÍÅÁÇÇÅÌÁÒÉÏÍ
ÆÔÒÎÇÐÆÔÍÄÉÁÓ»ÒÅÉÅÒÁÌ×ËÅÉÁË¼
ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈ±ÁÎÑÎÑÒ
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις
ÈÌÉË½ÅÕ¯ÉËÒÔÒÔÍ»ÖÎ×ÍÑÅ
ποσοστό 61% καλύτερη μόρφωση,
έναντι 34% σε ηλικίες άνω των
50 ετών.
qµÍÁÕÆÔÒÎÇÐÆÎÕÑÒÎ×ÕÄÀÎ
(θυμίζουμε: στη Γαλλία) κατέχει κάποιο
επαγγελματικό δίπλωμα σε κάποιον
τομέα της εικόνας.
qÒÔÍÇ×ÍÁÉËÏÍËÁÒ»ÖÎ×Í
επαγγελματικό δίπλωμα φωτογράφου
έναντι 47% των ανδρών.
q¯ÉÍÔÒÔÍÅÒÏÍÄÉÁÓ»ÒÎ×Í
ÑÒÈÑ×ÍÒÐÉÒÉË¼ÒÎ×ÕÌÅÉÎÃÈÆ½Á
ÉÑÒÎÎÉÈÒÉË¾ÅÁÇÇÅÌÁÒÉË¼Õ
ικανότητας φωτογράφου CAP
(Σημ.: Παρέχεται στη Γαλλία μετά από
εξετάσεις σε κάθε ενδιαφερόμενο)
ενώ οι νεότεροι διαθέτουν σχεδόν
όλοι διπλώματα από μεταλυκειακές
σπουδές σε κρατικές σχολές
ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕËÁÉÁÍÅÉÑÒ¼ÉÁ
qµÍÁÕÑÒÎ×ÕÄÀÎÄÈÌÏÍÅÉ¾ÒÉÒÎ
δίπλωμά τους και γενικά οι σπουδές
ÒÎ×Õ ÅÌÖÉÑÒÁÒÎ×ÕÂÎ¼ÓÈÑÅÑÒÈÍ
άσκηση του επαγγέλματος, λόγω
γενικών και όχι εξειδικευμένων
γνώσεων.
q¥ÄÉÁÂ½Î×ÓÈÑÈÅ½ÍÁÉÎÌÀ
διαδεδομένη στη Γαλλία και καλά
χρηματοδοτούμενη - ειδικά μετά
το 2012. Παρόλα αυτά μόνον μία
ÉËÐ¼ÅÉÎÃÈÆ½ÁÒÔÍÅÁÇÇÅÌÁÒÉÏÍ
φωτογράφων παρακολούθησε
ÅÊÅÉÄÉËÅ×»ÍÁÑÅÉÍÐÉÁµÍÁÎÑÎÑÒ¾
Ä¼ÌÔÑÁÍ¾ÒÉÑËÎÅÀÎ×ÍÍÁÒÎ
κάνουν στο μέλλον.

 



Mary Ellen Mark / 20 Μαρτίου 1940 - 25 Μαΐου 2015

Σ

ÅÈÌÉË½ÁÖÐÎÍÏÍÁÅÂ½ÔÑÅÈÓÐ×ÌÉË¼ÆÔÒÎÇÐÆÎÕ.BSZ&MMFO.BSLÑÒÉÕ
25 Μαΐου στη Νέα Υόρκη. Η Mary Ellen Mark, που έπασχε από μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο, άφησε πίσω της πλούσιο και σπουδαίο έργο και θεωρούνταν μία
από τις σημαντικότερες φωτογράφους ντοκουμέντου των τελευταίων δεκαετιών.
ÒÈÑÖÅÄ¾ÍÅÍÒÈËÎÍÒÁÅÒ¼ËÁÐÉ»ÐÁÒÈÕËÁÉÑÒÎÑÀÍÎÌÎÒÈÕÄÎ×ÌÅÉÕÒÈÕÅ½ÍÁÉÅÆÁÍ¼Õ
ÎÁÍÓÐÔÎËÅÍÒÐÉË¾ÕËÁÉÎ×ÁÍÉÑÒÉË¾ÕÖÁÐÁËÒ¼ÐÁÕÒÈÕ©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕÒÈÕ»ÖÎ×Í
δημοσιευτεί στο Life, τους New York Times, στο Vanity Fair, στο New Yorker
ËÁÉÒÎ3PMMJOH4UPOF¡×Ò¾Î×ÒÈÍÊÅÖÏÐÉØÅ ¾ÔÕÅÊÎÎÌÎÇ¼ÓÈËÁÍÎÌÌÎ½Á¾ÒÎ×Õ
ÅËÄ¾ÒÅÕÒÈÕ ¼ÒÁÍÈÑ×¾ÍÉÁËÁÉÒÎÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÎ×»ÄÅÉÖÍÅÇÉÁÒÎ×ÕÁÍÓÐÏÎ×ÕÎ×
φωτογράφιζε. Η ίδια η Mark άλλωστε έλεγε ότι δεν πίστευε στην αντικειμενικότητα
του φωτορεπορτάζ. Πάντα περνούσε αρκετό χρόνο με τα πρόσωπα που φωτογράφιζε,
γινόταν φίλη μαζί τους και τους έδειχνε τις εικόνες.

Τι μας είπε πέρυσι τέτοιον καιρό στο Λονδίνο στη διάρκεια
των εκδηλώσεων Sony World Photography Award
q¹ÌÁÒÁ»ÑÁÎÄÈÇÎÀÍÑÒÎ½ÄÉÎÅÉÓ×ÈÒ¾ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¾ÁÎÒ»ÌÅÑÁ
¹ÖÉ´ÌÌÎÈÃÈÆÉÁË¼ËÉÌÌÎÈÁÍÁÌÎÇÉË¼ÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á£½ÍÁÉÄÀÎÅÍÒÅÌÏÕÄÉÁÆÎÐÅÒÉËÎ½
Ë¾ÑÎÉ ÄÀÎÒÅÌÅ½ÔÕÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»ÕÐÎÑÅÇÇ½ÑÅÉÕÒÔÍÐÁÇÒÔÍËÁÉÒÈÕØÔ¼Õ´ÌÌÈ
νοοτροπία εκφράζει το ένα μέσο, άλλη το άλλο. Δουλεύω αναλογικά και η μόνη
ÃÈÆÉÁË¼ÈÖÁÍ¼Î×»ÖÔÅ½ÍÁÉ½Á-FJDB.POPDISPN ½ÍÅÉÁÅ×ÓÅ½ÁÕÁÅÉË¾ÍÅÕ 
q±½Å½ÍÁÉÉÎÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÑÒÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á
±ÎÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎ ÒÎÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎ ÒÎÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎ
q¾ÒÅ½ÁÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÅ½ÍÁÉËÁÌ¼
ÎÌÌ»ÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕÎ×ÂÇÁ½ÍÎ×ÍÑ¼ÅÐÁÅÒÈÍÅ×ËÎÌ½ÁÒÈÕÃÈÆÉÁË¼ÕÅ½ÍÁÉ
ÅÍÄÉÁÆ»ÐÎ×ÑÅÕ¹ÔÕËÁÌ¼Å½ÍÁÉ¾ÍÎÍÁ×Ò¼ÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÎ×ÅÍÑÔÁÒÏÍÅÉÁ×Ò¾ÒÎ
×ÑÒ¼ÐÉÎ Á×Ò¼ÒÈÍÁÐÎÑÄÉ¾ÐÉÑÒÈÎÎÐÆÉÎ×ÎÆÅ½ÌÅÉÑÒÎÍÄÈÉÎ×ÐÇ¾ÒÈÕ
q·ÒÁÍÅÀËÎÌÈÈÐÎÑ»ÇÇÉÑÈÒÔÍÁÍÓÐÏÔÍÎ×ËÍÁÒÅÒÁÎÐÒÐÁ½ÒÁÒÎ×Õ
±ÎÎÐÒÐÁ½ÒÎÇÉÁÒÉÕÇ×ÍÁ½ËÅÕÆÔÒÎÇÐÆÎ×ÕÅ½ÍÁÉÉÎÅÀËÎÌÎ±ÎÁÍÓÐÏÉÍÎÑÒÎÉÖÅ½ÎÑÅ
αυτές ανοίγεται πολύ πιο εύκολα απ’ ότι στους άνδρες.
q±½ÑÁÕÅÍÄÉÁÆ»ÐÅÉÑÒÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á
¥ÑÀÌÌÈÃÈÒÈÕÑÒÉÇ¼Õ¾ÒÁÍÒÎÇÅÇÎÍ¾ÕÁÎËÁÌÀÒÅÒÁÉÐÎÑÒÑÎ×ÑÅ½ÁÅÀÓÐÁ×ÑÒÈ
ισορροπία. Ναι, το είχε πει ο Bresson. Ήταν φίλος μου, τον έχω φωτογραφίσει.
×ÅÐ½ØÎÁÉÁ¾Ì×ÒÁÁ×Ò¼ÒÎ×ÒÈÍÎÃÈ
¨ÅÒÈÇÐÁÆ¼ÎÌÌÎ½Ê»ÐÎ×ÍÍÁÇÐÆÎ×Í Ì½ÇÎÉ¾ÔÕÅ½ÍÁÉÌÎÇÎÒ»ÖÍÅÕ
qÎÀÁËØÅÉÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÑ¼ÅÐÁ
ÒÈÍ£×ÐÏÈËÁÉÑ½ÇÎ×ÐÁ¾ÖÉÑÒÈÍ¡ÅÐÉË¼£ÍÍÎÏÆ×ÑÉËÒÈÍËÁÌÌÉÒÅÖÍÉË¼
φωτογραφία.

Τ.ΤΖΙΜΑΣ



In memoriam

q¨ÅÒ½ÎÉØÅÉÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÎÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á

¡×ÒÇÉÁÑ¼ÅÐÁ§ÎÉÁÁË¾È
ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας,
θα αναφέρουμε και την ερχόμενη
εβδομάδα.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα




 



 

B

  !!"# 

1D1CL`

Οι ειδικοί του Photoshop προτείνουν!
±ÉÁÓÁ½ÍÅÉ¾ÎÉÎÕØÈÒÅÉÁ¾ÒÎ½ÍÒÅÐÍÅÒÍÁÒÎ×1IPUPTIPQ¼ÑÎ×ÍÒÉÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕÒÔÍÄÉÁËÎÏÍ

¥ÑÒ¼ÌÈÁÕÁ×Ò¼ÄÅÍ»ÖÅÉÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎ×ÎÖÐÅÔÒÉËÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¾ÁÌÌÅÀÓ×ÎËÁÉÖÁÌÁÐ¾
ÒÅ½ÌÒÅÁÕ¾ ÒÉÁÌÉÅÀÑÅÒÅÑÒÎÄÉÁÄ½ËÒ×Î ËÅ½ÅÍÁ ÂÉÍÒÅËÉÁ QPXFSQPJOUËÁ ËÁÉÓÁÄÈÎÑÉÅ×ÓÎÀÍÅÄÏ
±ÎÁÐÁÍÔÓ»ÁÁÕÒÎ»ÑÒÅÉÌÅÈ¨¦ÒÈÍÎÎ½ÁÅ×ÖÁÐÉÑÒÎÀÅÓÅÐ

±Î1IPUPCVTJOFTT8FFLMZÅËÄ½ÄÅÒÁÉËÁÉË×ËÌÎÆÎÐÅ½Á¾ÒÉÕÅËÄ¾ÑÅÉÕÒÎ×ÅÐÉÎÄÉËÎÀ©¬±¯°¡©¯
±ÐÎ×ËÈ ¡Ó¼ÍÁ±ÈÌGBYXXXQIPUPHS
H/.768U±ËÈÕ±Ø½ÁÕ 0KEVE?738W?71X68UÁÍÁÇÉÏÒÈÕ§ÁÌÄ¼Õ (&Y%(OZ&'(UΜιχάλης Κυρζίδης,
C[05E?7LH708UΚωνσταντίνα Γκιτάκου &O*%O(UMαρία Ιωάννου

\\\G]^'&'G_(

01264@5K08UΆννα Μανουσάκη
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ÅêâîâìÝãæõæõð5MTYTGZXNSJXX<JJPQ^ôõðñòðôúñêëýôâóRFNQâòëæàâñìÝîâíâóõðåèìÿôæõæôõðUMTYTGZXNSJXX%UMTYTLW
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I AM THE PERFECT SHOT
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογραφίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους.
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχωρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με απόλυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτόματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

Φωτ.: © Isabelle & Alexis

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent
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Yπόθεση Βettencourt
©×ÌËÉÑÈÒÐÉÏÍÅÒÏÍÑÅÇÌÌÎÆÔÒÎÇÐÆÎ
Στη Γαλλία το όνομα της εταιρίας καλλυντικών L’ Oreal είναι συνώνυμο της επιχειρηματικής
επιτυχίας. Η L’Oreal κατά μεγάλο μέρος ανήκει στην βαθύπλουτη και υπέργηρη πλέον
κληρονόμο Liliane Bettencourt, της οποίας η καθαρή περιουσιακή θέση εκτιμάται σε 50 δισ.
Ευρώ ή 35 δις κατά το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Forbes.

Μ

ÅÌÌÁÌ¾ÇÉÁÈË×Ð½Á#FUUFODPVSUÓÁÎÐÎÀÑÅÁÍ¼ÓÅÌÅÍÁÁÍÁËÎ×Æ½ÑÅÉÅÍÒ×ÔÑÉÁË
ÒÎÅÊÔÒÅÐÉË¾ÖÐ»ÎÕÒÈÕ£ÌÌÄÁÕ Ä½ÍÎÍÒÁÕÒÁÄÉÕÇÉÁÒÁÎÎ½ÁÇ½ÍÎÍÒÁÉÒ¾ÑÎÑËÌÈÐ»Õ
διαπραγματεύσεις αυτό τον καιρό μεταξύ Ψωροκώσταινας και ...θεσμών.
¹ ÒÉÄÅÍ»Ò×ÖÅ¾ÔÕÈ£ÌÌÄÁÇÉÁÒÈÍÅÌÆÐ×ÍÑÈÒÎ×ÖÐ»Î×ÕÒÈÕ ÒÎËÁÒÆÅÐÅÎÄÁÉ¾ÍÉÎÕÇÌÌÎÕ
ËÎÑÉËÎÆÔÒÎÇÐÆÎÕ'SBODPJT.BSJF#FOJFSÎ×ÅÌÆÐÔÑÅÒÈÍÄÉÑÈÈ¾ÑÎËÁÉÁÆÉÌÅÇ¾ÅÍÈ
ËÌÈÐÎÍ¾ÎÁ¾ÒÎÁ½ÑÒÅ×ÒÎÎÑ¾ÍÒÔÍÅËÅ×ÐÏ»ÑÁÑÅÅÐ½ÎÄÎÄÅËÁÅÒ½ÁÕ±Î×ÌÖÉÑÒÎÍ
Á×Ò¾Ä»ÖÓÈËÅÒÎÇÁÌÌÉË¾ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÎÑÒÎ#PSEFBVYÅËÄ½ÄÎÍÒÁÕÒÈÍ»ÒÈ¨ÁÛÎ×ÒÈÍÁ¾ÆÁÑÈ
ÅÒÁ¾ÁËÐÁËÐÎÁÁÒÉË¼ÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÑÅÎÌÀËÐÎÒÈÄ½ËÈÎ×ËÐÒÈÑÅÃÈÌÒÎÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÒÈÕ
ÇÁÌÌÉË¼ÕËÎÉÍ¼ÕÇÍÏÈÕÒÎÍÒÅÌÅ×ÒÁ½ÎËÁÉÐ¾×ÇËÁÒÈÇÎÐÎÀÅÍÎÕÒÎ×#BOJFS¼ÒÁÍËÁÉÎÐÏÈÍ
×Î×ÐÇ¾Õ¯ÉËÎÍÎÉËÏÍÒÈÕË×Â»ÐÍÈÑÈÕ4BSLP[Z ËÁÉ×ÅÀÓ×ÍÎÕÅËÌÎÇÉËÏÍÄÁÁÍÏÍÒÎ×ÇËÔÌÉËÎÀ
Ë¾ÁÒÎÕ&SJD8PFSUIÒÎÍÒÅÌÅ×ÒÁ½ÎÅ½ÖÁÍÁÁÇÇÅÌÓÅ½ËÁÒÈÇÎÐ½ÅÕÇÉÁÄÔÐÎÄÎË½Á Ê»Ì×Á
ÖÐ¼ÁÒÎÕËÁÉÑ×Í»ÐÇÅÉÁÒÈÍ×ÃÈÌÎÀÐÎÆ½ÌÄ½ËÈËÁÒÈÇÎÐÎÀÅÍÎÉ¼ÒÁÍËÁÉÌÌÁÒÎÁ¾ÔÕ
ÎÄÉËÈÇ¾ÐÎÕËÁÉÄÉÁÖÅÉÐÉÑÒ¼ÕÒÈÕ#FUUFODPVSU1BUSJDF-F.BJTUSF0ÆÔÒÎÇÐÆÎÕÄÉÁÑÈÎÒ¼ÒÔÍ
'SBODPJT.BSJFÅÉÖÅÇÍÔÐ½ÑÅÉÒÈÍ#FUUFODPVSUÁ¾ÒÈÍÄÅËÁÅÒ½ÁÒÎ×¾ÒÁÍÅ½ÖÅÆÉÌÎÒÅÖÍ¼ÑÅÉÒÎ
ÎÐÒÐÁ½ÒÎÒÈÕ ËÁÉÁÐÒÈÄÉÁÆÎÐÈÌÉË½ÁÕ Å½ÍÁÉÖÐ¾ÍÉÁÍÅÏÒÅÐÎÕ ËÐÒÈÑÁÍÎÌÀÑÒÅÍ¼ÆÉÌ½Á
±½ÎÒÅÄÅÍÓÁÅ½ÖÅ»ÌÓÅÉÑÒÈÍÅÉÆÍÅÉÁÁÍÈË¾ÐÈÒÈÕËÌÈÐÎÍ¾Î×'SBODPJTF.FZFST ÄÅÍÐÖÉØÅ
ÒÎÄÉËÁÑÒÉË¾ÁÇÏÍÁËÁÒÒÎ×ÆÉÌÉËÎÀËÀËÌÎ×ÒÈÕÈÒ»ÐÁÕÒÈÕËÁÉÌÉÑÒÁÅÎÑ¼ÎÌÉÒÉËÎÀ
σκανδάλου που λίγο έλειψε τότε να συμπαρασύρει όλη την κυβέρνηση. Μέρος των χρημάτων
είχε κατευθυνθεί στα ταμεία του κυβερνώντος κόμματος αλλά κανείς δεν ομολόγησε πόσα... Στην
»ÐÅ×ÍÁÁÎÄÅ½ÖÓÈËÅ¾ÒÉÈ#FUUFODPVSUÅ½ÖÅÑ×ÒÏÁÒÁÅÅÐÖ¾ÅÍÈÕÍÎÉÁÕÈÎÎÉÁ¾ÔÕÒ¾ÒÅ
δεν είχε διαγνωστεί. Στο φωτογράφο Banier είχε δωρίσει πίνακες τεράστιας αξίας του Monet και
ÒÎ×1JDBTTP ÎÌÌÖÐ¼ÁÒÁ ÑËÆÎÕÁÍÁÃ×Ö¼ÕËÌÉÁÒÎÀÃÎÕÒÔÍÎÑÏÍÁË¾ÈÁÐÁ»ÍÎ×Í
αμφιβολιες αν επαληθεύεται το αστρονομικό ποσόν των 100 εκ. ευρώ που ισχυρίζεται η κόρη η





 



 

οποία έχει πολλούς λόγους και
συμφέροντα να πάρει τον έλεγχο
της τεράστιας περιουσίας μέχρι να
της περιέλθει οριστικά...σύμφωνα
με την απόφαση που εξεφώνησε
ÎÄÉËÁÑÒ¼Õ%FOJT3PVDPV Î
#BOJFSÅ½ÖÅÒÅÐÑÒÉÁÅÉÂÎÌ¼ÑÒÈÍ
κληρονόμο και του ικανοποιούσε
κάθε επιθυμία σε βαθμό έμμονης
ιδέας και πειθαναγκασμού πέραν
ÒÈÕÌÎÇÉË¼Õ¹ÔÕÈ×¾ÓÅÑÈ»ÖÅÉ
συνέχεια αφού ο καταδικασθείς
ÑÅÒÐÉÅÒ¼Æ×ÌËÉÑÈËÁÉÁÑÒÉË»Õ
ÅÁÍÎÐÓÏÑÅÉÕ¢BOJFSÄ¼ÌÔÑÅ¾ÒÉ
ÐÎÒ½ÓÅÒÁÉÍÁÁÑË¼ÑÅÉ»ÆÅÑÈËÁÉÈ
×¾ÓÅÑÈÍÁÅËÄÉËÁÑÒÅ½ÅÊÁÐÖ¼Õ
±ÉÑÎ×Å½ÍÁÉÁ×ÒÎ½ÎÉÇÌÌÎÉ
µÍÁÕÆÔÒÎÇÐÆÎÕ¼ÇÅÍÁÇ½ÍÅÉ
μυθικά πλούσιος αποκτώντας
την εύνοια του πλούτου και
τον αποκαθηλώνει μια εξίσου
άπληστη κόρη. Για μια δεκαετία το
χρυσάφι έλαμπε περισσότερο από
τα φλας στο στοιύντιο του Banier
αλλά κάποτε το άστρο της τύχης
ÅÇËÁÒÁÌÅ½ÅÉ4JDUSBOTJU

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Πνευματικά δικαιώματα
©ÔÒÎÇÐÆÎÕÈÍÀÅÉÒÎ1JOUFSFTU
Ο φωτογράφος Christopher Boffoli
από Σιάτλ μηνύει το Pinterest για
παραβίαση των πνευματικών του
δικαιωμάτων. Ο Boffoli αναφέρει
ότι οι φωτογραφίες του έχουν
ποσταριστεί περισσότερες από 5000
φορές στο κοινωνικό δίκτυο χωρίς
την άδειά του και οι υπεύθυνοι
δεν προσπαθούν αρκετά για να
προστατεύσουν τους καλλιτέχνες
και το έργο τους. Για όσους δεν
δραστηριοποιούνται στο Pinterest να
πούμε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό
δίκτυο στο οποίο οι χρήστες
μοιράζονται μόνο φωτογραφίες που
βρίσκουν σε άλλες ιστοσελίδες.

Σ

ÒÎ×Õ¾ÐÎ×ÕÖÐ¼ÑÈÕ ÒÎ1JOUFSFTUÁÍÁÆ»ÐÅÉ¾ÒÉÎÉÖÐ¼ÑÒÅÕÄ½ÍÎ×ÍÒÈÍÄÅÉÁÒÎ×ÕÑÒÈÍ
ÅÒÁÉÐÅ½ÁËÁÉÑÒÎ×ÕÖÐ¼ÑÒÅÕÒÔÍÐÎÙ¾ÍÒÔÍÒÈÕ½ÁÈÁÎËÌÅÉÑÒÉË¼ ÅÒÁÂÉÂÑÉÈ 
Ä×ÍÅÍÈÍÁÅËÖÔÐÈÓÅ½ÑÅÒÐ½ÒÎ ÅÌÅÀÓÅÐÈÁÎÉÂ¼Õ ÁÇË¾ÑÉÁÄÅÉÁÇÉÁÖÐ¼ÑÈ×ÌÉËÎÀ
ËÁÌ×Ò¾ÅÍÎÁ¾DPQZSJHIUÎ×ÁÍÁÐÒÒÁÉÑÒÉÕÑÅÌ½ÄÅÕÒÈÕËÁÉÁ×Ò¼ÈÅËÖÏÐÈÑÈÌ¼ÇÅÉ
¾ÒÁÍÄÉÁÇÐÆÅÒÁÉÒÎËÁÌ×Ò¾ÅÍÎÁ¾DPQZSJHIU×ÌÉË¾¼ÒÎÍÌÎÇÁÐÉÁÑ¾ ÅËÒ¾ÕÅÍÒÎ
×ÌÉË¾»ÖÅÉÄÉÁÎÉÐÁÑÒÅ½ÑÅÌÌÎ×ÕËÁÉÁ×ÒÎ½ÄÅÍÒÎ»ÖÎ×ÍÄÉÁÇÐÃÅÉ±Î1JOUFSFTUÅÉÌ»ÎÍ
ÄÈÌÏÍÅÉ¾ÒÉÑ»ÂÅÒÁÉÒÈÍÍÅ×ÁÒÉË¼ÉÄÉÎËÒÈÑ½ÁËÁÉÌÅÉÒÎ×ÐÇÅ½ÅÂÑÈÒÎ%JHJUBM.JMMFOOJVN
$PQZSJHIU"DUÎ×Å½ÖÅÃÈÆÉÑÒÅ½ÒÎÑÒÈÍ¡ÅÐÉË¼µÖÅÉÁÆÉÅÐÏÑÅÉÌÉÑÒÁÁÐËÅÒ»Õ
ÅÐÇÁÒÎÏÐÅÕËÁÉÅÉÄÉË¼ÑÅÌ½ÄÁ¾Î×ÎÎÉÎÑÄ¼ÎÒÅÄÉÁÉÑÒÏÍÅÉËÎÉÁÁÐÁÂ½ÁÑÈÎÐÅ½
ÍÁÒÎÄÈÌÏÑÅÉÇÉÁÍÁÅÌÅÇÖÒÅ½ËÁÉÍÁÁÆÁÉÐÅÓÅ½ÒÎÑ×ÇËÅËÐÉ»ÍÎ»ÐÇÎ¯#PGGPMJÌÉÑÒÁ
ÁÍ»ÆÅÐÅÑÒÎ1FUB1JYFM¾ÒÉ»ÖÅÉ×ÎÂÌÅÉÎÌÌÁÌ»ÕÁÉÒ¼ÑÅÉÕÍÁÁÆÁÉÐÅÓÅ½ÒÎÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎ
ÁÌÌÁÆÎÀÁ»Ò×ÖÅÍÁÒÎÁÎÑÀÐÅÉÌ¼ÐÔÕÁ¾ÒÎTJUFÁÎÆÑÉÑÅÍÁÁÅ×Ó×ÍÓÅ½ÑÒÎ
ÎÎÑÎÍÄÉÁË¾ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÎ¥ÁÍÒÅÌ¼ÕÁÆÁ½ÐÅÑÈÅÍ¾Õ»ÐÇÎ×Å½ÍÁÉÐÁËÒÉËÁÄÀÍÁÒÈ
ÉÁÕËÁÉÎÎÉÎÑÄ¼ÎÒÅÁ¾ÒÎ×ÕÅËÁÒÎÀÐÉÁÖÐ¼ÑÒÅÕÒÎ×1JOUFSFTUÎÐÅ½ÍÁÎÑÒÐÅÉ
ότι θέλει και όποτε το θέλει. Από τη μία το Pinterest στους όρους του δεν αναφέρει ότι οι
ÖÐ¼ÑÒÅÕÎÆÅ½ÌÎ×ÍÍÁÁÍÅÂØÎ×ÍÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎÇÉÁÒÎÎÎ½Î»ÖÎ×ÍÒÈÍÄÅÉÁÖÐ¼ÑÈÕ ËÁÓÏÕ
Á×Ò¾ÓÁËÁÒÁÐÇÎÀÑÅÒÈÂÁÑÉË¼ÒÎ×ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁËÁÉÒÈÅÇÌÈÅÉÒ×Ö½ÁÒÎ× ËÁÉÁ¾ÒÈÍ
ÌÌÈÈÐÏÒÈÇÐÁ¼×ÍÁÕÒÎ×1JOUFSFTUÅ½ÍÁÉ¾ÒÉÆÉÌÎÊÅÍÅ½¾ÍÎÁ×ÒÎ×ÁÍÅÂØÎ×Í
ÎÉÖÐ¼ÑÒÅÕËÁÉÄÅÍÁÐÁÍÎÅ½ÒÎ½ÄÉÎ¥ÅËÄ½ËÁÑÈÒÈÕ×¾ÓÅÑÈÕÓÁÇ½ÍÅÉÑÒÉÕÁÐÖ»ÕÒÎ×
και πραγματικά θα την περιμένουμε με μεγάλη περιέργεια μιας και θα αποτελέσει δικαστικό
προηγούμενο και χιλιάδες άλλους φωτογράφους και καλλιτέχνες.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Φωτ.: Harry Griffin & Eva O’Leary

Athens Photo Festival 2015
µÍÁÐÊÈÒÈÍ±ÅÒÐÒÈ¦Î×Í½Î×

APhF:15
Athens Photo Festival

Το Athens Photo Festival 2015, ένα από τα παλιότερα φεστιβάλ του κόσμου αφιερωμένο
στη φωτογραφία, ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη 3 Ιουνίου με νέες ιδέες και
προτάσεις. Έχοντας μεταφερθεί από το φθινόπωρο στις αρχές του καλοκαιριού, η φετινή
διοργάνωση παρουσιάζει μια σειρά σημαντικών εκθέσεων και φωτογραφικών δράσεων
και μεταφέρει τον πυρήνα των δράσεών του στο Μουσείο Μπενάκη στο Κτήριο της
οδού Πειραιώς.

Η

ÓÅÁÒÉË¼ÒÎ×ÅÒ½ÒÌÎ3FGSBNF.FNPSZÐÁÇÁÒÅÀÅÒÁÉË×Ð½ÔÕÒÎÅ×ÐÀÒÅÐÎØ¼ÒÈÁ
ÁÅÉË¾ÍÉÑÈÕÒÈÕÑ×ÌÌÎÇÉË¼ÕËÁÉÁÒÎÉË¼ÕÍ¼ÈÕ ÄÉÅÐÅ×ÍÏÍÒÁÕÒÎÐ¾ÌÎÒÔÍÅÉË¾ÍÔÍ
στην αναδόμηση του παρελθόντος καθώς και πώς καθορίζεται η σχέση μας με το παρόν
ËÁÉÒÎ»ÌÌÎÍ »ÑÁÁ¾ÒÎÍÒÐ¾ÎÎ×ÐÎÑÅÇÇ½ØÎ×ÅËÁÉÅÐÈÍÅÀÎ×ÅÒÉÕÍ¼ÅÕÒÎ×
ÁÐÅÌÓ¾ÍÒÎÕÒÎÌÁ½ÑÉÎÒÎ×ÐÎÇÐÁÒÎÕÄÐÑÅÔÍÓÁÐÁÇÁÒÎÎÉÈÓÅ½ÒÈÍÁÐÁÑËÅ×¼
¦Î×Í½Î×  ÑÒÎÁÆÉÓ»ÁÒÐÎÒÎ×¨Î×ÑÅ½Î×¨ÅÍËÈ §Ò¼ÐÉÎÅÉÐÁÉÏÕ ÒÎ
ÄÉÅÓÍ»ÕÐ¾ÇÐÁÁÎÉÌÉÏÍËÁÉÁÐÎ×ÑÉÑÅÔÍ1IPUP7PJDFT¨ÅÇÅÍÉË¾¾ÒÎ8F4QFBL
1IPUPHSBQIZ ÐÎÑËÅËÌÈ»ÍÎÉÎÉÌÈÒ»ÕÁ¾ÄÉÁÆÎÐÅÒÉË»ÕÖÏÐÅÕ ÅËÎÉÍ¼ÇÌÏÑÑÁÒÈ
φωτογραφία, θα μοιραστούν μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων εμπειρίες και απόψεις,
ÁÍÁÄÅÉËÍÀÎÍÒÁÕÒÎÐ¾ÌÎÒÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÑÒÈÑÈÅÐÉÍ¼ËÎÉÍÔÍÉË¼ÐÁÇÁÒÉË¾ÒÈÒÁ
Πέρα από το κεντρικό πρόγραμμα, η διοργάνωση περιλαμβάνει παράλληλες εκθέσεις που
ÓÁÆÉÌÎÊÅÍÈÓÎÀÍÑÅÅÉÌÅÇ»ÍÎ×ÕÅËÓÅÑÉÁËÎÀÕÖÏÐÎ×ÕÒÈÕ¡Ó¼ÍÁÕÎÐÆÔÒÉËÉÍÑÒÉÒÎÀÒÁ 
αίθουσες τέχνης και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.





 



 

1035'0-*03&7*&84¦¯²®¦¯²
Δίνοντας την ευκαιρία σε φωτογράφους
ËÁÉËÁÌÌÉÒ»ÖÍÅÕÍÁ»ÐÓÎ×ÍÑÅÅÁÆ¼
με καταξιωμένους επαγγελματίες της
ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÕËÎÉÍ¾ÒÈÒÁÕ ÒÁ1PSUGPMJP
Reviews πραγματοποιούνται φέτος με
ÒÈÑ×ÅÒÎÖ¼SFWJFXFSTÒÈÆÅÒÉÍ¼
διοργάνωση συμμετέχουν εκπρόσωποι
διεθνών φεστιβάλ και οργανισμών,
επιμελητές, εκδότες, κριτικοί και
θεωρητικοί της τέχνης. Πρόκειται για τους
reviewers:
"%$PMFNBO §ÐÉÒÉË¾Õ©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ
και συγγραφέας, ΗΠΑ
$BSPMJOF)VOUFS 1IPUP&EJUPS 5IF
(VBSEJBO8FFLFOE.BHB[JOF ¥ÍÔ»ÍÎ
Βασίλειο
- Χριστίνα Ανδρουλιδάκη, Διευθύντρια,
$BO(BMMFSZ ¡Ó¼ÍÁ £ÌÌÄÁ
§ÔÑÒ¼Õ¡ÍÒÔÍÉÄÈÕ £ÉÅÌÈÒ¼Õ
ÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ "SJBEOF1IPUP(BMMFSZ 
£ÌÌÄÁ
&OSJDP#PTTBO ÉÅ×Ó×ÍÒ¼ÕÄÈÉÎ×ÐÇÉËÎÀ
ÑÒÎ'BCSJDB ÉÅ×Ó×ÍÒ¼ÕÒÎ×$PMPST
.BHB[JOF ¦ÒÁÌ½Á
&SJDLB8FJENBOO ¡ÐÖÉÑ×ÍÒËÒÐÉÁ -
0FJMEFMB1IPUPHSBQIJF ÁÌÌ½Á
'SBOL8BHOFS £ÉÅÌÈÒ¼ÕÒÎ×
£×ÐÔÁÙËÎÀ¨¼ÍÁ©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÑÒÎ
Βερολίνο, Γερμανία
$POTUBO[F8JDLF ¡ÍÅÊÐÒÈÒÎÕ
ÅÉÅÌÈÒ¼Õ ÅÐÁÍ½Á
(BCSJFMB6IM £ÉÅÌ¼ÒÐÉÁ 'PUPIPOBQ
¯×ÇÇÐÉË¾Õ¨¼ÍÁÕ©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ 
¯×ÇÇÁÐ½Á
+FBO-VD4PSFU £ÉÅÌÈÒ¼ÕÑÒÎ.BJTPO
&VSPQiFOOFEFMB1IPUPHSBQIJFÑÒÎ
Παρίσι, Γαλλία
+JN$BTQFS ×ÍÒËÒÈÕÅËÄ¾ÒÈÕ -FOT
$VMUVSF ÁÌÌ½Á
,JN,OPQQFST £ÉÅÌ¼ÒÐÉÁÑÒÎ'0".
1IPUPHSBQIZ.VTFVN"NTUFSEBN 
¯ÌÌÁÍÄ½Á
.BOJL,BUZBM 1IPUP&EJUPSËÁÉ
ÁÐÖÉÑ×ÍÒËÒÈÕ &NBIP.BHB[JOF ¦ÍÄ½Á
.BSJPO)JTMFO ÉÅ×ÓÀÍÒÐÉÁ£ÉÅÌ¼ÒÐÉÁ
ÒÎ×©ÅÑÒÉÂÌ$JSDVMBUJPO T ÁÌÌ½Á
.JDIBFMB#PTBLPWB £ÉÅÌ¼ÒÐÉÁÑÒÎ
$FOUSBM&VSPQFBO)PVTFPG1IPUP
στη Μπρατισλάβα, Σλοβακία
.JIB$PMOFS £ÉÅÌÈÒ¼Õ 1IPUPOJD
Moments στη Λουμπλιάνα, Σλοβενία
1FUFS#BT.FOTJOL £ËÄ¾ÒÈÕËÁÉ
ÄÉÅ×Ó×ÍÒ¼ÕÒÎ×ÅÐÉÎÄÉËÎÀ(61 
0ÌÌÁÍÄ½Á
4PQIJB(SFJGG £ÉÅÌ¼ÒÐÉÁ 'PUP%PLT
Festival, Γερμανία
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Athens Photo Festival 2015
WWW.PHOTOFESTIVAL.GR

PHOTO VOICES
We Speak Photography

5 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Προσκεκλημένοι ομιλητές από διαφορετικές χώρες, με
κοινή γλώσσα τη φωτογραφία, θα μοιραστούν μέσα
από μία σειρά παρουσιάσεων εμπειρίες και απόψεις,
αναδεικνύοντας το ρόλο της φωτογραφίας στη σημερινή
κοινωνική πραγματικότητα. Το Photo Voices μέσα από
μια ευρεία θεματολογία παρουσιάσεων που συνδυάζουν
το λόγο με την εικόνα, επιδιώκει να αποτελέσει ένα
πλαίσιο ανάδειξης διεθνών τάσεων και κριτικών αναζητήσεων που αποτυπώνουν το πνεύμα της εποχής.

PORTFOLIO REVIEWS
One-on-one with international experts
7 - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Τα Portfolio Reviews προσφέρουν την ευκαιρία σε
φωτογράφους και καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή με
καταξιωμένους επαγγελματίες από τη διεθνή φωτογραφική
κοινότητα, να λάβουν κριτική για τη δουλειά τους και
να αναζητήσουν το δρόμο προς διεθνή φεστιβάλ,
μέσα ενημέρωσης και δίκτυα. Τα Portofolio Reviews,
θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9
Ιουνίου, με τη συμμετοχή 22 reviewers.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
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¨ÁÍ¾ÌÈÕ¨ÔÐÅÑ¾Î×ÌÎÕ ÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ
ÅÉÅÌÈÒ¼ÕÒÎ×"UIFOT1IPUP'FTUJWBM £ÌÌÄÁ
ÒÁÀÐÎÕÅÒÑ¾Î×ÌÎÕ £ËÄ¾ÒÈÕ £ËÄ¾ÑÅÉÕ
´ÇÐÁ £ÌÌÄÁ
5IPNBT-JDFL ÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ &ZFT0O¨¼ÍÁÕ
©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÑÒÈ¢É»ÍÍÈ ¡×ÑÒÐ½Á
- Βασίλης Ζιδιανάκης, Καλλιτεχνικός
ÄÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ "UPQPT$VMUVSBM0SHBOJTBUJPO 
£ÌÌÄÁ

Φωτ.: Dima Gavrysh

1)05070*$&4¦¯²®¦¯²
¨ÅÇÅÍÉË¾ÑÀÍÓÈÁ8F4QFBL1IPUPHSBQIZ 
ομιλητές από διαφορετικές χώρες μιλούν για
ÒÈÍÑÈÅÐÉÍ¼ËÎÉÍÔÍÉË¼ÐÁÇÁÒÉË¾ÒÈÒÁÅ
ËÎÉÍ¾ËÏÄÉËÁÒÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á±ÎÁÍÁÌ×ÒÉË¾
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα.
"5)&/41)050."3"5)0/¦¯²®¦¯²
¨ÅÁÆÅÒÈÐ½ÁÒÎË»ÍÒÐÎÒÈÕ¡Ó¼ÍÁÕ
περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο
μαραθώνιο φωτογραφίας. Προσεγγίζοντας
Ò»ÑÑÅÐÁÓ»ÁÒÁÁ¾ÒÈÍ¾ÌÈÒÈÕ¡Ó¼ÍÁÕ ¾ÑÎÉ
λάβουν μέρος στο μαραθώνιο καλούνται να
ÄÏÑÎ×ÍÒÈÄÉË¼ÒÎ×ÕÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÎÒÉË¼ÑÅ
χρονικό διάστημα έξι ωρών.

Φωτ.: Nikola Mihov

¡££§¥¬£¦
/JHIUPG1IPUPHSBQIZ ¦Î×Í½Î× 
1IPUPHSBQIZBT1FSGPSNBODF 1IPUPCPPL
4IPX 8PSLTIPQÅÒÎÍ1;BDINBOO
.BHOVN 'SBNJOHUIF'FTUJWBM (VJEFE5PVST
κ.α.
¦¡°§£¦¡
°¯°¡¨¨¡£§££¬®°¡£¬®ÑÒÎ
www.photofestival.gr
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Παρουσίαση Οlympus
ÒÉÕÅÇËÁÒÁÑÒÑÅÉÕÒÎ×£ÌÌÈÍÉËÎÀ¨Î×ÑÅ½Î×¡×ÒÎËÉÍ¼ÒÎ×ÒÈÍ±ÅÒÐÒÈ¨ÁÛÎ×
Η νέα αντιπροσωπεία της Οlympus
στη χώρα μας Zegetron AE
πραγματοποίησε την Τετάρτη
27 Μαϊου την πρώτη της
εκδήλωση με καλεσμένους
επαγγελματίες φωτογράφους
και δημοσιογράφους του
ειδικού τύπου. Παρουσίασε
ολόκληρη την σειρά μηχανών
ΟΜ-D με παράλληλη πρακτική
εξοικείωση των προσκεκλημένων.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε
στο Ηellenic Motor Museum,
Ioυλιανού και 3ης Σεπτεμβρίου,
το γνωστό μουσείο που στη
συλλογή του εντυπωσιάζουν πάνω
από 150 ιστορικά αυτοκίνητα σε
έναν χώρο 5000τ.μ.
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ÈÍÅËÄ¼ÌÔÑÈÐÎÌ¾ÇÉÑÅÎÉÅ×ÓÀÍÔÍÀÂÎ×ÌÎÕÒÈÕ;FHFUSPO"&Ë§ÏÑÒÁÕÅÔÐÇ¾Î×ÌÎÕ
ËÁÓÏÕÅ½ÑÈÕËÁÉÎÉÅ×Ó×ÍÒ¼Õ¡ÍÒ×ÊÈÕÒÈÕÅÒÁÉÐÅ½ÁÕËËÈÕ¡ÇÅÐ½ÄÈÕÒÈÑ×Í»ÖÅÉÁ
ÎÅËÐ¾ÑÔÎÕÒÈÕ0MZNQVT±ÑÅÖ½ÁÕË±ÎNBT7JDUPSJBÁÍ»ÌÁÂÅÒÈÍÅ½ÄÅÉÊÈÒÔÍÄ×ÍÁÒÎÒ¼ÒÔÍÒÔÍ
0.%Å»ÆÁÑÈÑÒÎÒÅÌÅ×ÒÁ½ÎËÁÉÎÌÀÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÎÍÒ»ÌÎ£¨¨L** Î×»ËÁÍÅÁ½ÑÓÈÑÈÅ
ÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÎÌÌÁÌÑÉÁÕÁÍÌ×ÑÈÕÒÎ×ÁÉÑÓÈÒ¼ÐÁ.FHBQJYFMÑÒÎ+1&(ËÁÉ¨FHBQJYFM
ÑÒÎ3"8)Í»Á0MZNQVTÆÎÐÅÉÒÎÌ½ÁÍÁÎÒÅÌÅÑÁÒÉË¾ÑÀÑÒÈÁÎÒÉË¼ÕÑÒÁÓÅÐÎÎ½ÈÑÈÕ»ÍÒÅ
ÁÊ¾ÍÔÍ£½ÑÈÕÅ½ÍÁÉÁÄÉÁÂÐÎÖÎÎÉÈ»ÍÈÅÍÏÎËÅÍÒÐÉË¾ÕÅÅÊÅÐÇÁÑÒ¼ÕÅ½ÍÁÉ½ÄÉÎÕÅÒÈÕ£¨
Ä½ÍÎÍÒÁÕÎÌÀËÁÌ»ÕÅÉÄ¾ÑÅÉÕÑÅÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÐÉ¼ÕËÁÉÑ×ÇËÅËÐÉ»ÍÁGQTÑÅ4JOHMFTIPU"'
¼GQTÑÅ$POUJOVPVT"'ËÁÉWJEFPGVMM)%Q¯ÉÅÉÄ¾ÑÅÉÕÒÎ×WJEFPÐÎÄ½ÄÎ×ÍÑÒÐÎÆ¼
ÑÅÉÎÅÁÇÇÅÌÁÒÉË»ÕÐÎÄÉÁÇÐÁÆ»Õ¾ÔÕÇÉÁÁÐÄÅÉÇÁJOUSBGSBNFÑ×½ÅÑÈ.CQT 
ÁÑ×½ÅÑÒÈ»ÊÎÄÎÑÒÎ)%.* ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈUJNFDPEF »ÊÎÄÎÉËÐÎÆÏÍÎ×»ÑÔÐÎÁÉÐÅÒÉËÎÀ
HSJQËÁÉÅÊÅÌÉÇ»ÍÎ×ÕÁÌÇ¾ÐÉÓÎ×ÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕÒÎ×DPOUSBTUEFUFDU"'Î×»ÖÎ×ÍÌÂÅÉÑÎÂÁÐ
×¾ÃÈÒÈÍÅÑÒ½ÁÑÈÑÒÎWJEFP)ÎÌÌÁÌÑÉÁÁÍÌ×ÑÈ.FHBQJYFMÐÎËÀÒÅÉÁ¾ÒÉÕ
ÄÉÁÄÎÖÉË»ÕÌ¼ÃÅÉÕÎ×Ç½ÍÎÍÒÁÉÑÑÖÅÄ¾ÍÁÑÒÐÁÉÁ½ÁÅÅÒÁÒ¾ÉÑÈ¾ÌÉÕÉÑÎÀQJYFMÅÒÈ
ÂÎ¼ÓÅÉÁÒÎ×ÁËÐÉÂ»ÑÒÁÒÎ×ÉËÐÎÅÒÐÉËÎÀÈÖÁÍÉÑÎÀ7PJDF$PJM*4¯ÉÁÐÉÑÒÅÍÎÉÅ½ÖÁÍ
ÒÈÍÅ×ËÁÉÐ½ÁÍÁÄÎËÉÑÎ×Í¾ÌÅÕÒÉÕ¯¨%ÁØ½ÅÆÁËÎÀÕ.;VJLP%JHJUBMÑÅÐÁÇÁÒÉË»Õ
Ñ×ÍÓ¼ËÅÕËÁÉÍÁÐÎ×ÍÁØ½ÒÎ×ÕÒÁÁÐÖÅ½ÁÅÒÉÕÌ¼ÃÅÉÕ

 

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

 B

  !!"# 

fI7>CK->C7Lg

Όλη η γκάμα της σειράς OLUMPUS OM D ήταν στη διάθεση των προσκεκλημένων για δοκιμή με όλη την γκάμα φακών ZUIKO

Μάρκος Σταυρινάκης, Σάκης Αγερίδης & Τάκης Τζίμας





 



 

Ο κ.Κώστας Γεωργόπουλος αριστερά & ο κ. Χρήστος Αμπατζόγλου δεξιά
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Παλιά αυτοκίνητα και καλλίγραμμα μοντέλα: ο ιδανικός συνδυασμός για τεστ νέων μηχανών!
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Olympus OM-D
¥ÁÍÁÂ½ÔÑÈÒÔÍÓÐ×ÌÉËÏÍÆÉÌÒÔÍ¯¨
Με την κυκλοφορία της OM-D E-M5 τον Φεβρουάριο του 2012 η Olympus κέρδισεε
το κοινό δημιουργώντας μια μηχανή Micro 4/3 με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ
σχεδίασης, εργονομίας, μεγέθους και επιδόσεων.

Σ

ÒÁÒ»ÌÈÒÎ×È0MZNQVTË×ËÌÎÆ¾ÐÈÑÅÒÈÍ0.%&. Î×ÑÈÁÒÎÄ¾ÒÈÑÅÒÈÍ
ÈÍ
»ÍÔÑÈÒÔÍÄÀÎÑ×ÑÒÈÒÔÍ¨JDSP NJSSPSMFTT ËÁÉ %4-3 ËÁÉÒÎÒ»ÌÎÕÒÈÕ
4-3ÁÐÖÉÒÅËÒÎÍÉË¼ÕÇÉÁÒÈÍÅÒÁÉÐ½Á¨ÅÒÈÍ0.%&.È0MZNQVTÁ½ÐÍÅÉÒÁËÁÌÀÒÅÐÁ
Á
στοιχεία και από τους δύο κόσμους, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο την μέχρι τότε
ÅÒ×ÖÈ»ÍÈ0.%&.ËÁÉÐÎÑÓ»ÒÎÍÒÁÕÑÒÎÉÖÅ½ÁÁ¾ÒÈÍÁ×ÁÐÖ½ÄÁÑÒÁ ÒÈÍ
0MZNQVT& ÏÑÒÅÍÁËÁÌÀÃÅÉÒÎ×ÕÖÐ¼ÑÒÅÕÒÔÍ0MZNQVT%4-3¯ÁÉÑÓÈÒ¼ÐÁÕ»ÍÅÉÑÒÁ
ÑÒÁ
Á
½ÄÉÁNFHBQJYFM  ËÁÉ»ÖÅÉÅÍÑÔÁÒÔ»ÍÁQJYFMÎ×ÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÍÔÕQIBTFEFUFDUJPO
ÑÈÅ½ÁÅÑÒ½ÁÑÈÕ¨ÅÒÈÍÒÅÖÍÉË¼Á×Ò¼ÄÉÅ×ËÎÌÀÍÅÒÁÉÈÐÎÑÁÐÎÇ¼ÁÌÉ¾ÒÅÐÔÍ
ÆÁËÏÍÅËÁÍÎÍÉË¼QIBTFEFUFDUJPOÅÑÒ½ÁÑÈ ÅÍÏÒÈÍ½ÄÉÁÑÒÉÇ¼ÎÉËÁÍÎÍÉËÎ½.JDSP
P
ÆÁËÎ½ÖÐÈÑÉÎÎÉÎÀÍÒÎDPOUSBTUEFUFDUJPOÑÀÑÒÈÁÅÑÒ½ÁÑÈÕÇÉÁÒÎÎÎ½Î»ÖÎ×Í
ÎÎ½Î»ÖÎ×Í
ÑÖÅÄÉÁÑÒÅ½¥0MZNQVTËÐÁÒÅÉÅÍ½ÄÉÁÁÍÌ×ÑÈÑÒÎÅ½ÅÄÎÒÈÕ0.%&.
. ÁÌÌ
ÆÐÎÍÒ½ØÅÉÍÁÁ×Ê¼ÑÅÉÒÈÍÎÉ¾ÒÈÒÁÒÈÕÅÉË¾ÍÁÕÅÒÈÍÁÆÁ½ÐÅÑÈÒÎ×ÎÒÉËÎÀMPXQBTT
ÀMPXQBTT
Æ½ÌÒÐÎ×±ÈÍ½ÄÉÁÑÒÉÇ¼ È£¨Å½ÍÁÉÌ¼ÐÔÕÁÄÉÁÂÐÎÖÎÎÉÈ»ÍÈ ÁËÐÉÂÏÕ¾ÔÕÈ
ÏÕ¾ÔÕÈ
ÒÅÌÅ×ÒÁ½Á%4-3ÒÈÕ0MZNQVT È£
±ÎÒÎÉÁÔÍÉË¾ÅÐÇÎÑÒÑÉÎÐÎÑ»ÓÅÑÅ»ÍÁÁË¾ÈÎÍÒ»ÌÎÑÒÈÍÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁ0.%
Ç»ÍÅÉÁ0.%
ÅÑËÎ¾ÍÁÄÏÑÅÉÉÁÉÎÐÎÑÉÒ¼ ÒÐ½ÒÈÅÉÌÎÇ¼ÑÒÎ×Õ×ÎÃ¼ÆÉÎ×ÕÁÇÎÐÁÑÒ»Õ
ÐÁÑÒ»Õ ÒÈÍ
£¨¥0.%&.ÁËÎÌÎ×ÓÅ½ÒÎ½ÄÉÎEFTJHOÅÒÉÕÌÌÅÕÄÀÎÒÈÕÑÅÉÐÕ5ÈÐÅÒÐ¾
ÐÕ5ÈÐÅÒÐ¾
αίσθηση ενισχύει η διχρωμία με ασημί και μαύρες επιφάνειες που θυμίζουνν πολύ τη
ÄÅËÁÅÒ½ÁÒÎ×¹ÔÕËÒÔÁ¾ÒÁËÁÉÍÎÀÐÇÉÁÐÎÀÖÁËÐÀÂÅÒÁÉ»ÍÁÕÁÐ¾ÎÉÎÕ
ÁÐ¾ÎÉÎÕ
ÅÒÈÕ£¨ÁÉÑÓÈÒ¼ÐÁÕ-JWF.04.FHBQJYFM ÅÍÍÎÅ½ÒÁÉÑÒÎÑÀÑÒÈÁ.JDSP
DSP ÄÈÌ
ÖÔÐ½ÕÒÎ1IBTF%FUFDU"'ÁÌÌÅÉÁÑÈÁÍÒÉË¼ÌÅÒÎ»ÐÅÉÁ ¾ÒÉÄÈÌÑ×ÍÅÐÇØÅÒÁÉ
ÍÅÐÇØÅÒÁÉ
ÅÒÎÍ»ÁÕÇÅÍÉÕQSPDFTTPS5SVF1JD7**ÒÎÍ½ÄÉÎÄÈÌÎ×ÅÍÑÔÁÒÏÍÅÒÁÉÑÒÈÍËÎÐ×ÆÁ½Á
ÒÈÍËÎÐ×ÆÁ½Á
£¨¨ÉÁÄÉÁÆÎÐÁ¾ÒÉÕÌÌÅÕÄÀÎÒÈÕÑÅÉÐÕÁÍÁÇÍÔÐ½ØÎ×ÅÑÒÈÍËÁÒÁÑËÅ×¼ÒÎ×
ÁÑËÅ×¼ÒÎ×
ÑÏÁÒÎÕÎ×ÍÁÉÅÍÅ½ÍÁÉÅÊÎÌÎËÌ¼ÐÎ×ÅÒÁÌÌÉË¼Á¾ÅÌÁÆÐ¾ËÐÁÁÌÌÑÒÅÐÅ½ÒÁÉ
ÌÌÑÒÅÐÅ½ÒÁÉ
αδιαβροχοποίησης που θυσιάστηκε στο βωμό εξοικονόμησης κόστους.
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Epson
ÒÈÍ£ÌÌÄÁ»ÊÉÍ»ÎÉÅËÒ×ÔÒ»ÕÒÈÕÑÅÉÐÕ*54
Η Epson παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα έξι νέα μοντέλα της
σειράς εκτυπωτών Ink Tank System, με ενσωματωμένα δοχεία μελανιών, που
στοχεύουν στην ελάττωση του κόστους εκτύπωσης.

Σ

ÅÅÉÄÉË¼ÅËÄ¼ÌÔÑÈÎ×ÐÁÇÁÒÎÎÉ¼ÓÈËÅÒÈÍ±Ð½ÒÈ¨ÁÛÎ× ÑÒÎ"SUJTBOBM
-PVOHFBOE(BSEFOTÑÒÈÍ§ÈÆÉÑÉ ÎÉÁÐÅ×ÐÉÑË¾ÅÍÎÉÅ½ÖÁÍÒÈÍÅ×ËÁÉÐ½ÁÍÁ
ÇÍÔÐ½ÑÎ×ÍÒÎÍÒÐ¾ÎÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕÒÔÍËÅÆÁÌÏÍ.JDSP1JF[P Î×ÖÐÈÑÉÎÎÉÎÀÍ
ÎÉ*OL5BOL4ZTUFNÅËÒ×ÔÒ»ÕÒÈÕ&QTPO¡ÐÖÉË ÒÁÎÍÒ»ÌÁ-ËÁÉ-Î×
ÐÎÎÐ½ØÎÍÒÁÉË×Ð½ÔÕÇÉÁÎÉËÉÁË¼ÖÐ¼ÑÈÎÐÎÀÍÍÁÅËÒ×ÏÑÎ×Í»ÇÖÐÔÅÕ
ËÁÉÁÑÐ¾Á×ÐÅÕÑÅÌ½ÄÅÕÅÒÈÖÐ¼ÑÈÒÔÍÅÌÁÍÉÏÍÎ×ÅÐÉÌÁÂÍÅÉÈ
συσκευασία. Προσφέρουν ταχύτητες εκτύπωσης έως 7 σελίδες/λεπτό και εγγύηση
ÅÍ¾Õ»ÒÎ×Õ ¼ÑÅÌ½ÄÔÍ ¯-ÄÉÁÓ»ÒÅÉÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÅÕÁÍÒÉÇÐÁÆ¼ÕÑÐÔÑÈÕ
ÑÅÁÍÌ×ÑÈEQJ Ä×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÄÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ8J'JÇÉÁÅÀËÎÌÈÁÑÀÐÁÒÈ
εκτύπωση και, όπως και τα μοντέλα L565 και L310, ταχύτητες εκτύπωσης έως 9,2
ÑÅÌ½ÄÅÕÌÅÒ¾±ÎÎÍÒ»ÌÎ-ÁÎÒÅÌÅ½ÌÀÑÈÇÐ¼ÇÎÐÈÕÅËÒÀÔÑÈÕ ÑÐÔÑÈÕ 
ÁÍÒÉÇÐÁÆ¼ÕËÁÉÅÍ½ÎÒÅÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÏÍÅËÒ×ÏÑÅÔÍÑÅ»ÇÅÓÎÕ¡ ÖÔÐ½ÕÁÍÇËÈ
ÖÐ¼ÑÈÕ×ÎÌÎÇÉÑÒ¼ ËÁÓÏÕÅÍÑÔÁÒÏÍÅÉÎÓ¾ÍÈ-$%ËÁÉ×ÎÄÎÖ¼ËÐÒÁÕ
4%±ÎÎÍÒ»ÌÎ-»ÐÖÅÒÁÉÍÁÑ×ÌÈÐÏÑÅÉÒÈÑÅÉÐÉÁÓ»ÒÅÉÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÅÕ
ÁÍÒÉÇÐÁÆ¼ÕÑÐÔÑÈÕÅÁÍÌ×ÑÈEQJ Ä×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÄÉÁÑÀÍÄÅÑÈÕ8J'JÇÉÁ
ασύρματη εκτύπωση και λειτουργία φαξ με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα L310, L365 και L455, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες
ÅÉÖÅÉÐ¼ÑÅÉÕ ÄÉÁÓ»ÒÎ×ÍÄÀÎÅÉÌ»ÎÍÆÉÁÌ½ÄÉÁÁÀÐÔÍÅÌÁÍÉÏÍ Á×ÊÍÎÍÒÁÕ»ÒÑÉ
ÒÈÑ×ÍÎÌÉË¼Á¾ÄÎÑÈÁÑÐ¾Á×ÐÈÕÅËÒÀÔÑÈÕÑÒÉÕÑÅÌ½ÄÅÕ¡Ë¾Á ÒÁ
ÎÍÒ»ÌÁ-ËÁÉ-Å½ÍÁÉÑ×ÂÁÒÅÒÉÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÅÕ"QQMF"JS1SJOUËÁÉ(PPHMF
$MPVE1SJOU





 



 

Η Μαρία Μάσσιου, διευθύντρια του Ελληνικού γραφείου
EPSON.
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«Give a Gift:
Μια φωτογραφία»
¥»ËÓÅÑÈÒÎ×£ÉËÁÑÒÉËÎÀ
Κύκλου ξεκινά σε λίγες μέρες
Με τη φωτογραφία να κατακτά όλο
ËÁÉÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÎÑÈÁÍÒÉË¼Ó»ÑÈÑÅ
ËÁÌÌÉÒÅÖÍÉË»ÕÑ×ÍÁÍÒ¼ÑÅÉÕËÁÉÄÐÏÅÍÁ 
Î£ÉËÁÑÒÉË¾Õ§ÀËÌÎÕÆ»ÐÍÅÉÉÎËÎÍÒ
την τέχνη της φωτογραφίας στο κοινό.
Ανοίγοντας τις πόρτες της στο κοινό
ÑÅÌ½ÇÅÕ»ÐÅÕ È»ËÓÅÑÈ(JWFB(JGU
¨ÉÁÆÔÒÎÇÐÁÆ½Á ÓÁÄÏÑÅÉÒÈÍ
ευκαιρία στους επισκέπτες, λάτρεις
της φωτογραφίας και φιλότεχνους
εν γένει, να προσεγγίσουν το έργο
ÇÍÔÑÒÏÍ£ÌÌ¼ÍÔÍÄÈÉÎ×ÐÇÏÍËÁÓÏÕ
ËÁÉÍÁÁÎËÒ¼ÑÎ×Í»ÐÇÁÒÎ×ÕÑÅ
ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Στην έκθεση
Ñ×ÅÒ»ÖÎ×ÍÎÉÆÔÒÎÇÐÆÎÉ£Ì»ÍÈ
Ανυφαντάκη, Γιάννης Γιαννέλος, Αθηνά
Καζολέα, Χάρης Κακαρούχας, Πέτρος
§Î×Ì¼Õ ¨ÁÐ½Á¨Á×ÐÎÎÀÌÎ× 
¥Ì½ÁÕ¨Î×ÐÇÉÏÒÈÕ È¼ÒÐÈÕ¨×ÒÕ 
Παγκράτης Παγκρατίδης, Γιάννης
±ØÏÐÒØÈÕËÁÉÒÁÀÐÎÕ³ÁÐÉÑ¾Î×ÌÎÕ
£ÇËÁ½ÍÉÁ»ÒÈ¦Î×Í½Î× 
Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιουνίου
ÉÅÀÓ×ÍÑÈ£ÉËÁÑÒÉË¾Õ§ÀËÌÎÕ 
³ÁÐÉÌÎ×±ÐÉËÎÀÈ ¡Ó¼ÍÁ
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
κλειστά
±ÅÒÐÒÈÂÂÁÒÎ
±Ð½ÒÈ»ÒÈÁÐÁÑËÅ×¼
22.00
ÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ£ÉËÁÑÒÉË¾Õ§ÀËÌÎÕ ±ÈÌ
2103300136, www.ikastikos-kiklos.gr

Nikon
±Ð»ÖÅÉÍÁËÁÌÀÃÅÉÒÈÍØ¼ÒÈÑÈÒÈÕ$PPMQJY1
¥ÁÐÁÇÔÇ¼ÒÈÕÍÅÎÆÅÐ»ÍÈÕTVQFS[PPNÈÖÁÍ¼ÕÅÒÎÅÍÒ×ÔÑÉÁË¾ÎÒÉË¾[PPN
YÉÑÎÄÀÍÁÎÅNNÑÅÆÎÐGVMMGSBNFÆÁ½ÍÅÒÁÉÍÁÈÍÅ½ÍÁÉÅÁÐË¼Õ 
ËÁÓÏÕÐ¾ÑÆÁÒÅÕÁÍÁÆÎÐ»ÕÄÅ½ÖÍÎ×ÍÔÕÄÅÍÑ×ÂÁÄ½ØÅÉÅÒÈÍÅËÑÒÎÒÅØ¼ÒÈÑÈ
¨¾ÌÉÕÒÐÅÉÕ¼ÍÅÕÀÑÒÅÐÁÁ¾ÒÈÍÈÅÐÎÈÍ½ÁÁÍÁËÎ½ÍÔÑÈÕ ¨ÁÒÐ½Î× È1»ÖÅÉ
ÅÊÁÍÒÌÈÓÅ½ÑÖÅÄ¾ÍÑÅËÓÅÈÌÅËÒÐÎÍÉË¾ËÁÒÑÒÈÁ Ñ×ÅÐÉÌÁÂÁÍÎ»ÍÎ×ÒÎ×#)
ËÁÉÒÎ×"NB[PO¬ÑÒ¾ÑÎÈÉÁÔÍÉË¼ÅÒÁÉÐ½ÁÁÐÁÄ»ÖÒÈËÅÅ½ÑÈÁÒÉÕËÁÓ×ÑÒÅÐ¼ÑÅÉÕ
ÁÐÁÇÔÇ¼Õ ØÈÒÏÍÒÁÕÑ×ÇÍÏÈÇÉÁÒÈÍÒÁÌÁÉÔÐ½Á ÅÍÏÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÁÄ¼ÌÔÑÅ¾ÒÉ
ÅÐÇØÅÒÁÉÇÉÁÍÁËÁÌÀÃÅÉÒÈØ¼ÒÈÑÈÅÍÄ¾ÓÈËÁÍÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕÑÖÅÒÉËÅ
ÒÎÖÐÎÍÎÄÉÇÐÁÁÁÍÁÌ¼ÐÔÑÈÕ±Î¾ÍÎÎ×ÎÐÎÀÍÍÁËÍÎ×ÍÎÉÅÍÄÉÁÆÅÐ¾ÅÍÎÉ
αγοραστές για την ώρα, είναι να εγγραφούν σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να
ειδοποιηθούν άμεσα όταν η P900 γίνει ξανά διαθέσιμη.

ΣΕΚΑΦ
£Ò¼ÑÉÁÅÍÉË¼×Í»ÌÅ×ÑÈ
±ÈÍ±ÅÒÐÒÈ¦Î×Í½Î×ÑÒÉÕÓÁÐÁÇÁÒÎÎÉÈÓÅ½È£Ò¼ÑÉÁ±ÁËÒÉË¼ÅÍÉË¼
×Í»ÌÅ×ÑÈÒÎ×£§¡©¥ÅÍÉË¼×Í»ÌÅ×ÑÈÓÁÐÁÇÁÒÎÎÉÈÓÅ½ÑÒÎÊÅÍÎÄÎÖÅ½Î±¦±¡®¦¡
Å½ÒÈÕÎÄÎÀÁÍÅÉÑÒÈ½Î×ÑÒÈÍ¡Ó¼ÍÁËÁÉÅ½ÍÁÉÁÍÎÉËÒ¼¾ÍÎÇÉÁÒÁÅÇÇÅÇÐÁ»ÍÁ
μέλη του Συνδέσμου.
)¥ÅÐ¼ÑÉÁÉÒÁÊÈÒÈÕÅÍÉË¼Õ×Í»ÌÅ×ÑÈÕÅÐÉÌÁÂÍÅÉÒÁÅÊ¼ÕÓ»ÁÒÁ
£§¡©¥ÎÃÈÑÁÕÅÒÐÅÉ
2. Νέα ταυτότητα Συνδέσμου
£ÊÔÑÒÐ»ÆÅÉÁ£ÉËÎÉÍÔÍ½ÁÐÑÅÉÕ
§ÌÁÄÉË¼»ËÓÅÑÈÒÎ×¨»ÌÌÎÍÒÎÕ
£§¡©
&NBJMTFLBGJOGP!HNBJMDPN
q±ÈÌ
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ΚΕΨΥΕ
Ξεκινά η έκθεση
φωτογραφίας των
±ÁÊÉÄÅ×ÒÏÍÒÎ×³Ð¾ÍÎ×
Αποτελώντας μονάδα της
ÁÉÄÎÃ×ÖÉÁÒÐÉË¼Õ§ÌÉÍÉË¼ÕÒÎ×
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο
£ËÁ½ÄÅ×ÑÈÕËÁÉ«×ÖÎËÎÉÍÔÍÉË¼Õ
²ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ£Æ¼ÂÔÍÐÎÑÆ»ÐÅÉ
τις πολύτιμες υπηρεσίες του από
ÒÎ¡¾ÒÎ»ÖÐÉËÁÉ
Ñ¼ÅÐÁ ÑÒÁÌÁ½ÑÉÁÒÔÍÄÐÑÅÔÍ
της μονάδας λειτουργεί και η
ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÎÄÁ±ÁÊÉÄÅ×Ò»Õ
ÒÎ×³Ð¾ÍÎ×ÅËÉÍÏÍÒÁÕ×¾ÒÈÍ
ËÁÓÎÄ¼ÇÈÑÈÒÎ×ÆÔÒÎÇÐÆÎ×
È¼ÒÐÈ¨ÎÀËÁ ÈÎÄÁÑ¼ÅÐÁ
αποτελείται από 25 νέους και νέες
ËÁÉÒÎÍÅËÁÉÄÅ×Ò¼ÒÎ×Õ¨ÁÍÏÌÈ
Σαλαμαλέκη. Σε μια προσπάθεια να
αποθησαυριστεί το έργο αυτών των
χρόνων αλλά και να ανακινηθούν
Í¼ÅÕ ÁÐÎ×ÑÉØÅÒÁÉÈÁÍÁÄÐÎÉË¼
έκθεση με έργα της ομάδας από το
»ÔÕÒÎ
¯ÉÅÉÑË»ÒÅÕÓÁ»ÖÎ×ÍÒÈÍÅ×ËÁÉÐ½Á
ÍÁÄÎ×ÍÒÁ»ÐÇÁÒÔÍ±ÁÊÉÄÅ×ÒÏÍÒÎ×
³Ð¾ÍÎ×ÁÌÌËÁÉÍÁÅÍÈÅÐÔÓÎÀÍ
για θέματα που σχετίζονται με την
Ã×ÖÉË¼×ÇÅ½ÁÒÔÍÍ»ÔÍ
£ÇËÁ½ÍÉÁ»ÒÈ¦Î×Í½Î× 
Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο,
¡½ÓÎ×ÑÁ¨ÅÌ½ÍÁ ¥ÐÁËÌÅÉÄÏÍ
ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕ ÈÑÅ½Î ¡Ó¼ÍÁ
¨»ÐÅÕËÁÉÏÐÅÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ±Ð½ÒÈ
ÂÂÁÒÎ
§×ÐÉÁË¼
Δευτέρα κλειστά
ÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ§»ÍÒÐÎ£ËÁ½ÄÅ×ÑÈÕ
«×ÖÎËÎÉÍÔÍÉË¼Õ²ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÕ
£Æ¼ÂÔÍ ±ÈÌ 
 LFQTZF!HNBJMDPN
ÎÌÉÒÉÑÒÉË¾§»ÍÒÐÎ¨ÅÌ½ÍÁ ±ÈÌ
2103452150, 2103414466





 



 

Nikon 2015
ÈÁÍÒÉË¼ÒÏÑÈÑÒÉÕÔÌ¼ÑÅÉÕ$PNQBDUËÁÉ%4-3
Πρόσφατα η Nikon δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δημοσιονομικού
»ÒÎ×ÕÎ×»ÌÈÊÅÑÒÉÕ¨ÁÐÒ½Î× ÐÖÉÑÅ¡ÐÉÌ½Î× ¯ÉÁÐÉÓÎ½»ÄÅÉÊÁÍÅ½ÔÑÈ
ÑÒÉÕÔÌ¼ÑÅÉÕËÁÉÑÒÁË»ÐÄÈÇÅÇÎÍ¾ÕÎ×ÎÆÅ½ÌÅÒÁÉÑÒÈÍÁÐÇ¼ÁÍËÁÃÈ
ÒÈÕÁÇÎÐÕÑÅ£×ÐÏÈËÁÉ§½ÍÁ ÑÀÆÔÍÁÅÒÈÍÅÒÁÉÐ½Á¹ÔÕ¼ÒÁÍÁÍÁÅÍ¾ÅÍÎ ÎÉ
ÔÌ¼ÑÅÉÕÒÔÍDPNQBDUÈÖÁÍÏÍÄ»ÖÒÈËÁÍÒÈÅÇÌÈÅ½ÔÑÈÒÈÕÒÊÅÔÕÒÎ× ÁÌÌ
ÄÅÍÅ½ÍÁÉÎ¾ÍÎÕÌ¾ÇÎÕÇÉÁÒÎÇÅÍÉËÅ×»ÍÎÁÐÍÈÒÉË¾Ð¾ÑÈÎÒÔÍÔÌ¼ÑÅÔÍ ËÁÓÏÕ
ËÅÐÅÕÔÌ¼ÓÈËÁÍÑ×ÍÎÌÉË ÌÉÇ¾ÒÅÐÎÁ¾¾ÒÉÒÎÐÎÈÇÎÀÅÍÎ
»ÒÎÕ£ÉÌ»ÎÍ ÎÉÔÌ¼ÑÅÉÕÒÔÍÅÍÁÌÌÊÉÔÍÆÁËÏÍ»ÅÑÁÍÁ¾ÑÅ
 Å½ÔÑÈ ÁÐÒÁÁÍÅÉÓÀÈÒÁÑÒÁÒÉÑÒÉË È/JLPOÆÁ½ÍÅÒÁÉÁÉÑÉ¾ÄÎÊÈ
ÇÉÁÒÈÍÁÍËÁÃÈ×ÇËÅËÐÉ»ÍÁ ÎÉ%ËÁÉ%ÁÎÒÅÌÎÀÍÒÁÄ×ÍÁÒÖÁÐÒÉÒÈÕ 
ÁÆÎÀÒÎÅÐ½ÄÉÎÁÇÎÐÕÒÎ×ÕÁ×Ê¼ÓÈËÅÑÈÁÍÒÉËËÁÒÒÎÐÏÒÎÒÐ½ÈÍÎÒÎ×

Adobe
Σύντομα επεξεργασία
φωτογραφιών 50MP
ÑÒÎJ1BE
)"EPCF»ÖÅÉÄÅ½ÊÅÉÁ¾
καιρό τις προθέσεις της
¾ÑÎÁÆÎÐÒÎNPCJMF
QIPUPFEJUJOHÅÒÈÍ»Á
ÐÎÎÒÉË¼ÒÎ×DSFBUJWF
DMPVEËÁÉÒÔÍÄÉÆÎÐÔÍ
BQQTÎ×ÉÑÖ×ÐÎÎÉÎÀÍÒÁÉ
όλο και περισσότερο με
ËÓÅÅ¾ÅÍÎVQEBUF¡×Ò¼
τη φορά o τεχνολογικός
κολοσσός κυκλοφόρησε ένα βίντεο με το οποίο προετοιμάζει το κοινό για το επόμενο επίτευγμα
ÒÈÕÒÈÍÅÅÊÅÐÇÁÑ½ÁÉÁÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ.1ËÁÉÑ×ÇËÅËÐÉ»ÍÁÁÐÖÅ½ÎÒÈÕÍ»ÁÕ%4 ÑÒÎJ1BE
Å»ÍÁÂ½ÍÒÅÎÄÀÎÌÅÒÏÍÎ#SZBO0/FJM)VHIFT QSPEVDUNBOBHFSÒÈÕÅÒÁÉÐ½ÁÕÁÐÎ×ÑÉØÅÉÒÎ
ÐÅÒÎ×ÑÐÉÑÁÒÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÅÇÌÈÕÁÍÌ×ÑÈÕ ËÍÎÍÒÁÕÖÐ¼ÑÈÒÔÍÅÐÇÁÌÅ½ÔÍDPOUFOU
BXBSF MJRVJGZ TQPUIFBMJOH QBJOUÖÔÐ½ÕÑÖÅÄ¾ÍËÁÓ¾ÌÎ×ËÁÓ×ÑÒÅÐ¼ÑÅÉÕ MBH Á¾ÒÎJ04
BQQ¬ÑÒ¾ÑÎ ÇÉÁÒÈÍÏÐÁÄÅÍÁÐ»ÖÎÍÒÁÉÅÐÅÒÁ½ÐÔÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕÑÖÅÒÉËÅÒÈÍÈÅÐÎÈÍ½Á
Ë×ËÌÎÆÎÐ½ÁÕÒÈÕÍ»ÁÕÅÍÈ»ÐÔÑÈÕËÁÉÎÉÓÁÅ½ÍÁÉÒÁBQQTÎ×ÓÁÅÔÆÅÌÈÓÎÀÍÁ¾Á×Ò¼
Å½ÒÅÒÎWJEFPIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI W%-IGUXBZ
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Η μεγαλύτερη πανοραμική φωτογραφία του κόσμου!
¨¾ÌÉÕ(JHBQJYFM
¨ÉÁÅÌ¼ÕÎÄÁÅÅÉËÅÆÁÌ¼ÒÎÍÆÔÒÎÇÐÆÎ'JMJQQP#MFOHJOJÄÈÉÎÀÐÇÈÑÅÒÈÇÉÇÁÍÒÉÁ½Á
ÁÍÎÐÁÉË¼ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÁÍÌ×ÑÈÕÐÅË¾Ð(1ÒÎ×.POU#MBOD ÒÎÎÎ½ÎÅ½ÍÁÉÒÎ
ÃÈÌ¾ÒÅÐÎÂÎ×Í¾ÒÈÕ£×ÐÏÈÕ¥ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÊÅ»ÐÁÑÅËÁÒ(1ÒÎÐÎÈÇÎÀÅÍÎÐÅË¾Ð
της εικόνας 320GP που απεικονίζει το Λονδίνο και δημοσιεύτηκε το 2013. H ομάδα ανέβηκε
ÑÅ×Ã¾ÅÒÐÎ»ÒÐÁ ¾ÄÉÁ ËÁÉ¼ÐÓÅÁÍÒÉ»ÒÔÈÅÓÅÐÎËÐÁÑ½ÅÕÎ×ÇÇÉØÁÍ
ÒÎ×Õ}$ ÇÉÁÖÐÎÍÉË¾ÄÉÑÒÈÁÄÀÎÅÂÄÎÄÔÍ³ÐÈÑÉÎÎÉÏÍÒÁÕÒÈÍ$BOPO% Å
ÆÁË¾ÒÎÍ&'NNG*4**ËÁÉ&YUFOEFS9*** ÅÍÑÔÁÒÔ»ÍÈÑÅÉÁÅÉÄÉË¼ÐÎÎÒÉË¼
ËÁÒÁÑËÅ×¼ »ËÁÍÅÌ¼ÃÈÆÔÒÎÇÐÁÆÉÏÍ»ÑÁÑÅÏÐÅÕ Ñ×ÍÎÌÉË ±Î×ÌÉË¾
ÅÇ»ÓÎ×Õ5#ÖÐÅÉÑÒÈËÅÄÀÎ¼ÍÅÕÅÅÊÅÐÇÁÑ½ÁÕÇÉÁÍÁÆÒÑÅÉÒÎÑÈÅÐÉÍ¾ÁÎÒ»ÌÅÑÁ
®ÁÑÈÅÉÔÓÅ½ÔÕÁÍÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÒ×ÔÓÅ½ÑÒÁEQJÓÁ»ÖÅÉÆ×ÑÉË¾»ÇÅÓÎÕÁÍÌÎÇÎ
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

IUUQXXXJOXIJUFDPN

Adobe
±»ÌÎÕÅÎÖ¼ÕÇÉÁÒÎ1IÎUPTIPQ5PVDI
ºÑÒÅÐÁÁ¾ÒÐ½ÁÖÐ¾ÍÉÁÎÐÅ½ÁÕÑÒÎNPCJMFQIPUPFEJUJOHÒÎ1IPUPTIPQ5PVDIÑÒÁÁÒÍÁ
×ÎÑÒÈÐ½ØÅÒÁÉÁ¾ÒÈÍÅÒÁÉÐ½ÁËÁÉÌÉÑÒÁÓÁÁÆÁÉÐÅÓÅ½Á¾ÒP(PPHMF1MBZËÁÉÒÎ"QQTUPSF 
Á¾ÒÉÕ¨ÁÛÎ×±ÎÌÎÇÉÑÉË¾ÔÑÒ¾ÑÎÓÁÁÐÁÅ½ÍÅÉÌÅÉÒÎ×ÐÇÉË¾ÇÉÁÒÎ×ÕÖÐ¼ÑÒÅÕÎ×ÒÎ
»ÖÎ×Í¼ÄÈËÁÒÅÂÑÅÉÑÒÉÕ»Ê×ÍÅÕÑ×ÑËÅ×»ÕÒÎ×Õ ÁÌÌÆ×ÑÉËÄÅÍÓÁ×ÐÊÎ×ÍÅÐÁÉÒ»ÐÔ
ÅÍÈÅÐÏÑÅÉÕ)"EPCF»ÖÅÉÇÍÔÑÒÎÎÉ¼ÑÅÉ»ÐÎÕÒÔÍÅÌÌÎÍÒÉËÏÍÒÈÕÑÖÅÄ½ÔÍ ¾ÑÎÁÆÎÐ
ÒÉÕÆÎÐÈÒ»ÕÑ×ÑËÅ×»ÕÐÎÑÁÍÁÒÎÌ½ØÅÒÁÉÑÅBQQTÎ×ÓÁÐÎÑÆ»ÐÎ×ÍÑ×ÇËÅËÐÉ»ÍÅÕ
ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÅÕ »ÍÁ¼ÄÀÎÅÐÇÁÌÅ½Á ËÁÉ¾ÖÉÑÅÅËÅ½ÍÁÎ×ÐÎÑÁÓÎÀÍÍÁÉÈÓÎÀÍÒÎÍÒÐ¾Î
ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕÒÔÍÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÔÍEFTLUPQÅÆÁÐÎÇÏÍ§×ËÌÎÆÎÐÎÀÍ¼ÄÈÒÁ"EPCF.JYÇÉÁ
ÁÌ¼ÅÅÊÅÐÇÁÑ½ÁÅÉË¾ÍÁÕ ÒÎ"EPCF4LFUDIÇÉÁÑÖ»ÄÉÁ ÒÎ"EPCF4IBQFÇÉÁÇÐÁÆÉËWFDUPS 
ÒÎ"EPCF#SVTIÇÉÁDVTUPNCSVTIFTËÁ





 



 

Βέβαια, στο κοντινό μέλλον αναμένεται
να κάνει την εμφάνιση του και το
ÁÍÁÅÍ¾ÅÍÎBQQÇÉÁÒÈÍÅÅÊÅÐÇÁÑ½Á
φωτογραφιών 50MB, του οποίου
κάποιες δυνατότητες γνωρίσαμε μέσα
από το βίντεο που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα. IUUQTXXXZPVUVCFDPN
XBUDI W%-IGUXBZ Ακόμα, η εταιρία
ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υποστηρίζει
ËÁÉÒÈÌÁÒÆ¾ÐÁ"OESPJE
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Αρχαιολογικοί τόποι
της Μακεδονίας
Ξεκίνησε στο Αίθριο του
Αρχαιολογικού Μουσείου
ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕ
Δέκα φωτογράφοι εμπνέονται
και αποτυπώνουν μέσα από
το φωτογραφικό τους φακό
αρχαιολογικούς τόπους της Μακεδονίας.
£ÑÒÉØÎÍÒÁÕÑÅÌÅÒÎ»ÐÅÉÅÕËÁÉ
ËÍÎÍÒÁÕÅÉË¾ÍÅÕÒÁÁÉÑÓ¼ÁÒÁËÁÉÒÉÕ
ÅÍÒ×ÏÑÅÉÕÎ×ÒÎ×ÕÐÎËÁÌÅ½ÈÅÁÆ¼
με τα αρχαία μνημεία, οι φωτογράφοι
ÌÓÎ×ÍÍ»ÅÕÐÎÑÌ¼ÃÅÉÕÒÎ×ÖÏÐÎ×
Η έκθεση διοργανώνεται από το
ÀÌÌÎÇÎ²ÁÌÌ¼ÌÔÍÒÎ×²Î×ÐÇÅ½Î×
ÎÌÉÒÉÑÎÀ ÁÉÄÅ½ÁÕÐÈÑËÅ×ÒÔÍ
¢¾ÐÅÉÁÕ£ÌÌÄÎÕ ÑÅÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÅ
ÒÈÍÎÄÁÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ'§ÎÉÍ¾Í
©ÔÒÎÇÐÆÔÍ¡ÎÒÅÌÏÍÒÁÕÄÐÑÈ
στα πλαίσια των εκδηλώσεων του
×ÌÌ¾ÇÎ× È»ËÓÅÑÈÓÁÅ½ÍÁÉÁÍÎÉÖÒ¼
στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
Διεύθυνση: Αίθριο Αρχαιολογικού
¨Î×ÑÅ½Î×ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕ ¨ÁÍ¾ÌÈ
¡ÍÄÐ¾ÍÉËÎ× ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈ
Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο
ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕ ±ÈÌ 
2313310201,
XXXBNUIHS

«Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή
φωτογραφία μετά το 1990»
¥»ËÓÅÑÈÒÁÊÉÄÅÀÅÉÑÒÎ°¾ÒÅÐÍÒÁ
±ÎÅ×ÐÔÁÙË¾ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¾ÎÐÒÐ»ÒÎ»ÑÁÁ¾ÒÁ»ÐÇÁÄÈÉÎ×ÐÇÏÍÌÓÅÒÁÉËÁÉ
ÁÎÒ×ÏÍÅÒÁÉÑÒÈÍ»ËÓÅÑÈ'BDFT±ÎÎÐÒÐ»ÒÎÑÒÈÍÅ×ÐÔÁÙË¼ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÅÒ
ÒÎÅÉÁÅÐ½ÎÄÎÎ×ÈÀÁÐÊÈËÁÉÒÎÅÐÉÅÖ¾ÅÍÎÉÁÕÅÍÉÁ½ÁÕÅ×ÐÔÁÙË¼Õ
ÒÁ×Ò¾ÒÈÒÁÕÁÆÉÑÂÈÒÅ½ÒÁÉÈ»ËÓÅÑÈÓ»ÌÅÉÍÁÁÁÍÒ¼ÑÅÉËÁÓÏÕÅÌÅÒÒÈÄÉÁÑÒÐÔÁÒÔ»ÍÈ
ËÁÉÎÌ×ÎÌÉÒÉÑÉË¼ÒÁ×Ò¾ÒÈÒÁÒÔÍ£×ÐÔÁ½ÔÍÎÌÉÒÏÍµÖÎÍÒÁÕÁÐÎ×ÑÉÁÑÒÅ½¼ÄÈÅ
μεγάλη επιτυχία στις Βρυξέλλες με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 31.000, η έκθεση
ÅÒÁÆ»ÐÅÒÁÉÑÒÎÄÅÀÒÅÐÎÑÒÁÓ¾ÒÈÕ ÒÎÎ×ÑÅ½Î/FEFSMBOET'PUPNVTFVNÑÒÎ°¾ÒÅÐÍÒÁ
Ανάμεσα στους 32 διακεκριμένους φωτογράφους που συμμετέχουν βρίσκονται και
ÎÉµÌÌÈÍÅÕÄÈÉÎ×ÐÇÎ½È¼ÒÐÈÕ¦ÇÍÁÒÉÄÈÕ ®½ËÎÕ¨ÐËÎ×ËÁÉÒÐÒÎÕ§ÁÌÁÆÒÈÕ
¡ÎÒÅÌÏÍÒÁÕËÎÉÍ¼Ñ×ÁÐÁÇÔÇ¼ÒÔÍ#0;"31BMBJTEFT#FBVY"SUT /FEFSMBOET
'PUPNVTFVNËÁÉÒÎ×¨Î×ÑÅ½Î×©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕÈ»ËÓÅÑÈÓÁÂÐÅÓÅ½ÑÒÎ
τρίτο και τελικό σταθμό της στις 11 Σεπτεμβρίου.
£ÇËÁ½ÍÉÁÂÂÁÒÎ¨ÁÛÎ× 
ÉÅÀÓ×ÍÑÈ/FEFSMBOET'PUPNVTFVN °¾ÒÅÐÍÒÁ ¯ÌÌÁÍÄ½Á
ÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ/FEFSMBOET'PUPNVTFVN IUUQXXXOFEFSMBOETGPUPNVTFVNOM
¨Î×ÑÅ½Î©ÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈÕ IUUQXXXUINQIPUPHS/

Πλάτων Ριβέλλης
ÅÉÍÐÉÎÆÔÒÎÇÐÆÉÑÈÕËÁÉËÐÉÒÉË¼ÕÑÒÈÀÐÎ
µÍÁÑÅÉÍÐÉÎÆÔÒÎÇÐÆÉÑÈÕËÁÉËÐÉÒÉË¼ÕÓÁÐÁÇÁÒÎÎÉÈÓÅ½Á¾ÒÉÕ»ÔÕÒÉÕ¦Î×Ì½Î×
ÑÒÎÍÈÑ½ÒÈÕÀÐÎ×²¾ÒÈÍËÁÓÎÄ¼ÇÈÑÈÒÎ×ÌÒÔÍÁ°ÉÂ»ÌÌÈÎÉÑ×ÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÓÁ»ÖÎ×Í
ÅÁÆ¼ÅËÁÓÈÅÐÉÍ¼ÆÔÒÎÇÐÆÉÑÈ ËÐÉÒÉË¼ËÁÓÏÕËÁÉÌÌÅÕÎÐÆ»ÕÒ»ÖÍÈÕÐ¾ËÅÉÒÁÉÇÉÁ»ÍÁ
ÑÅÉÍÐÉÎÒÎÎÎ½ÎÁÅ×ÓÀÍÅÒÁÉË×Ð½ÔÕÑÅÅËÅ½ÍÎ×ÕÎ×»ÖÎ×ÍÁÐÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÅÉ»ÍÁÁ¾ÒÁ
£ÉÑÁÇÔÇÉËÑÅÉÍÐÉÁ ÉËÐ¼Õ¼ÅÇÌÈÕÄÉÐËÅÉÁÕ »ÒÑÉÏÑÒÅÍÁÁÍÒÉÌÁÂÍÎÍÒÁÉËÁÌÀÒÅÐÁ
ÒÁÑÖ¾ÌÉÁÒÈÕËÐÉÒÉË¼Õ±ÎË¾ÑÒÎÕ¾ÌÎ×ÒÎ×ÑÅÉÍÁÐ½Î×Å½ÍÁÉÅ×ÐÏËÁÉÅÐÉÌÁÂÍÅÉÏÐÅÕ
ÄÉÄÁÑËÁÌ½ÁÕ ËÐÉÒÉË¼ÕËÁÉÐÎÂÎÌÏÍÉÁ¾ÑÎ×Õ»ÖÎ×ÍÁÐÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÅÉÒÎÑÅÉÍÐÉÎÑÒÎ
ÁÐÅÌÓ¾Í×ÐÖÅÉ»ËÒÔÑÈÅÍÏÇÉÁÅËÅ½ÍÎ×ÕÎ×»ÖÎ×ÍÁÐÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÅÉÎÎÉÎÄ¼ÎÒÅ
ÌÌÎÑÅÉÍÐÉÎÒÎ×ÌÒÔÍÁ°ÉÂ»ÌÌÈÓÁ×ÐÊÅÉÅ½ÔÑÈÑÒÁÄ½ÄÁËÒÐÁËÁÒÉÁ
ÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕËÁÉÄÈÌÏÑÅÉÕÑ×ÅÒÎÖ¼ÕÎÐÅ½ÒÅÍÁÅÉÑËÅÆÓÅ½ÒÅÒÎ
IUUQXXXSJWFMMJTHS
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Gitzo
®»ÎÕÄÉÁÍÎ»ÁÕÇÉÁÒÈÍ£ÌÌÄÁ
¥ÅÒÁÉÐ½Á³¡ÌÅÊÍÄÐÎ×¦¡££
θα αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό
ÁÍÒÉÐ¾ÑÔÎÒÔÍÐÎÙ¾ÍÒÔÍ(JU[P
ÇÉÁÒÈÖÏÐÁ¥(JU[P Å»ÄÐÁÑÒÈ
Βόρειο Ιταλία, δραστηριοποιείται
ÅÄÏËÁÉÖÐ¾ÍÉÁÑÒÈÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼
αγορά. Παράγει τρίποδα, κεφαλές,
μονόποδα και διάφορα φωτογραφικά
ÁÊÅÑÎ×Ð±ÁÐÎÙ¾ÍÒÁÒÈÕÄÉÁÍ»ÎÍÒÁÉ
»ÑÔÒÈÕ.BOGSPUUP%JTUSJCVUJPOËÁÉ
άλλους ανεξάρτητους διανομείς σε
περισσότερες από 65 χώρες.

Epson
¡ÍÁÍÅÏÍÅÉÒÈÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÒÈÕÅÒÈ.BODIFTUFS6OJUFE
¥&QTPOËÁÉÈÁÓÌÈÒÉË¼ÎÄÁ.BODIFTUFS6OJUFEÁÍÁÍ»ÔÑÁÍÒÈÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÕÒÎ×Õ Î×
ËÐÁÒÅ½Á¾ÒÎ¨ÅÂÑÈÒÈÖÎÐÈÇÉË¼ÒÎ×ÕÑ×ÆÔÍ½ÁÈ&QTPOÁÎÒÅÌÅ½ÒÎÍÅ½ÑÈÎ
ÐÎÈÓÅ×Ò¼ÅÊÎÌÉÑÎÀÇÐÁÆÅ½Î×ÒÎ×Ñ×ÌÌ¾ÇÎ×»ÖÐÉÒÎÒ»ÌÎÕÒÈÕÑÅØ¾Í
¥ÁÍÁÍ»ÔÑÈÁ×Ò¼ÁÍÒÉËÁÒÎÒÐ½ØÅÉÒÈÍ»ÖÐÉÒÏÐÁÅÉÒ×Ö½ÁÒÈÕÑ×ÍÅÐÇÁÑ½ÁÕ ÈÎÎ½Á
ÐÎÑÆ»ÐÅÉÑÒÈÍ&QTPOÒÈÍÅ×ËÁÉÐ½ÁÍÁ»ÐÓÅÉÑÅÅÁÆ¼ÅÒÎ×ÕÅÌÒÅÕÒÈÕÑÅÂÁÑÉË»Õ
αγορές και να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σε τομείς όπως το εμπόριο,
ÒÈÍ×ÇÅÉÎÍÎÉË¼ÅÐ½ÓÁÌÃÈ ÒÎÍÁÓÌÈÒÉÑ¾ÁÌÌËÁÉÌÌÅÕÁÇÎÐ»Õ

#SonylovesHM
Η Sony στο καλοκαιρινό πάρτι της
).
±ÈÍ»ÒÈ¨ÁÛÎ× È4POZ ÀÈÑÅ
για ακόμα μια φορά στον κόσμο της
φωτογραφίας και του στυλ, τους
παρευρισκόμενους του καλοκαιρινού πάρτι
Î×ÄÉÎÐÇÍÔÑÅÈ). ÑÒÎËÅÍÒÐÉË¾ÒÈÕ
ËÁÒÑÒÈÁÑÒÈÍ£ÐÎÀ ÅÁÆÎÐ¼ÒÈÍ
ÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈÒÈÕËÁÌÎËÁÉÐÉÍ¼ÕÒÈÕËÎÌÅÊÉ¾Í
Γνωστά πρόσωπα του χώρου της μόδας
ËÁÉÒÈÕÒÈÌÅ¾ÐÁÑÈÕÑÒÈÍ£ÌÌÄÁ ¾ÔÕ
È®ÉËÎÌ»ÒÒÁ°ÌÌÈ Î´ÌÅÊ§ÂÄÁÕ È
³Ð×ÑÉÍÍÁ¡ÍÄÐÉÎÎÀÌÎ× TIPQSBOPCMPH 
η Μυρτώ Κάζη, o Χάρης Καριπίδης
GBTIJPOBUUFOEBOU ËÁÉÎÉÍÍÈÕ±ÑÉÎÀÌÈÕ
$BSUPPO%BOEZ Æ¾ÐÅÑÁÍÒÁÐÎÀÖÁÒÈÕ
Í»ÁÕËÁÌÎËÁÉÐÉÍ¼ÕËÎÌÅÊÉ¾ÍÒÈÕ).ËÁÉ
Ñ×ÅÒÅ½ÖÁÍÑÅÉÁØÔÍÒÁÍ¼ÆÔÒÎÇÐÆÉÑÈ 
×¾ÒÈÍËÁÌÌÉÒÅÖÍÉË¼ÁÒÉÒÈÕ4POZ
ËÁÉÒÎ×ÎÄÔÐ¼¨ÐËÎ×ÁÐÌÌÈÌÁ 
όσοι επισκέφτηκαν το κατάστημα, είχαν





 



 

ÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÍÁËÅÐÄ½ÑÎ×ÍÎÍÁÄÉËÄÏÐÁÅÒÈÍ×ÎÇÐÁÆ¼ÒÈÕ4POZÂÇØÎÍÒÁÕÉÁ
φωτογραφία τους και συμμετέχοντας στον διαγωνισμό #SonylovesHM.
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«Truth & lies»

9th Photoday

¥»ËÓÅÑÈÒÎ×.&5"QPMJTÊÅËÉÍ
σε λίγες μέρες

Για 9η συνεχόμενη χρονιά
ÑÒÈÍÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈ
±ÎÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¾Ë»ÍÒÐÎ4UFSFPTJT
διοργανώνει για 9η συνεχόμενη
ÖÐÎÍÉÒÎUI1IPUPEBZµÖÎÍÒÁÕ
ξεπεράσει τις χίλιες συμμετοχές τα
προηγούμενα χρόνια, η διαδικασία
ËÁÉÁ×Ò¼ÒÈÖÐÎÍÉÁÐÁ»ÍÅÉÈ
ίδια. Στις 6 Ιουνίου οι συμμετέχοντες
θα πρέπει σε 12 στάσεις να
ÆÔÒÎÇÐÁÆ¼ÑÎ×ÍÓ»ÁÒÁÑÅ
διάστημα 12 ωρών. Όλοι όσοι θα
¼ÓÅÌÁÍÍÁÐÎ×Í»ÐÎÕÄÅÍ»ÖÎ×Í
ÁÐÍÁÐÎ×ÍÒÈÃÈÆÉÁË¼ÒÎ×Õ
ÈÖÁÍ¼ËÁÉÍÁÁ×ÒÎÑÖÅÄÉÑÎ×Í
δημιουργώντας ένα μοναδικό
φωτογραφικό δρώμενο. Στις 7
Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση,
ψηφοφορία για την ανάδειξη των
καλύτερων φωτογραφιών καθώς και
»ÍÁÐÒ×ÇÉÁÒÈÌ¼ÊÈÒÈÕÆÅÒÉÍ¼Õ
διοργάνωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες και δηλώσεις
Ñ×ÅÒÎÖ¼ÕÎÐÅ½ÒÅÍÁ
επισκεφθείτε το
IUUQXXXQIPUPEBZTUFSFPTJTDPN

Μια μελέτη πάνω στο ανθρώπινο σώμα
και την καθημερινότητα παρουσιάζεται σε
Ì½ÇÅÕ»ÐÅÕÑÒÎÖÏÐÎÒÈÕ±ÅÖÍ¾ÎÌÈÕÒÎ×
¼Î×¡ÓÈÍÁ½ÔÍ±ÎÑÏÁ¾ÔÕÅ½ÍÁÉ
¼¾ÔÕÒÎÂÌ»Î×ÅÅÅ½Õ ÁÍÌÎÇÁÒÈ
ÑÒÉÇ¼ÒÁÑ×ÍÁÉÑÓ¼ÁÒÁ ÒÈÍÐ¾ÓÅÑÈ 
ÒÈÍÅÌÎË¼ÁÕËÁÉÒÁ¾ÐÉÁÒÔÍÑÖ»ÑÅÔÍ
που αναπτύσσουμε παρουσιάζεται μέσα
Á¾ÉÁÑÅÉÐÆÔÒÎÇÐÁÆÉËÏÍ»ÐÇÔÍ¯É
φωτογραφικοί πειραματισμοί μελετούν την
ÁÌ¼ÓÅÉÁËÁÉÒÈÍÁÅÌÅ×Ó»ÐÔÑÈÒÎ×ÑÏÁÒÎÕÁÐÌÌÈÌÁÅÒÈÍÅÊÐÒÈÑÈÒÎ×Á¾ÉÁ
ÄÉËÁÉÎÌÎÇ½Á ÉÁÐÎÑÒÁÑ½Á »ÍÁÃ»Á¥»ËÓÅÑÈ5SVUIMJFTÄÅÅÌÅÒÒ½ÎÒÁÌÌÎ
παρά μια καθημερινότητα που είναι εκεί χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αποτελώντας
Î×ÑÉÁÑÒÉËÉÁÑÀÍÓÅÑÈÒÎ×£ÇÏ»ÑÁÁ¾ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕ ÒÎ5SVUIMJFTÁÎÒÅÌÅ½ÒÁÉ
Á¾ÁÍÒÉËÐÎ×¾ÅÍÅÕÆÔÍ»ÕÎ×ÁÌÅÀÎ×ÍÇÉÁÉÁÁÑÒÁÓ¼ÉÑÎÐÐÎ½Á³ÔÐÉÑ»ÍÈ
ÑÅÄÀÎÅ½ÅÄÁÈ»ËÓÅÑÈÆÉÌÎÊÅÍÅ½ÒÁÉÑÒÉÕÅÊÁÅÍ»Õ§ÁÓÁÐÉÑÎÀÒÎÉÑ¾ÇÅÉÎ
παρουσιάζεται το γυμνό σώμα ως ένας εσωτερικός διάλογος για την αυτοαντίληψη ενώ
στο Υπόγειο αποκαλύπτονται οι αμοιβαίες σχέσεις με τον Άλλον, οικοδομημένες πάνω
ÑÒÁÓÅ»ÌÉÁÒÎ×£ÇÏ¨ÅÌÅÒÏÍÒÁÕÒÁ×Ò¾ÖÐÎÍÁÒÎÃÅ×Ä»ÕËÁÉÒÎÁÌÈÓ»Õ ÒÎÄÅÄÎ»ÍÎ
και το απροσδόκητο, στην έκθεση συμμετέχουν, 145 ερασιτέχνες φωτογράφοι, μέλη της
ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼ÕÎÄÁÕ.&5"QPMJT
£ÇËÁ½ÍÉÁ±ÅÒÐÒÈ¦Î×Í½Î× 
Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιουνίου
ÉÅÀÓ×ÍÑÈ±ÅÖÍ¾ÎÌÈ¼Î×¡ÓÈÍÁ½ÔÍ ÅÉÐÁÉÏÕ ËØÉ
¨»ÐÅÕËÁÉÏÐÅÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ»ÒÈ ÁÐÁÑËÅ×¼
ÂÂÁÒÎ §×ÐÉÁË¼
ÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ.&5"QPMJT ±ÈÌ  JOGP!NFUBQPMJTHS XXX
NFUBQPMJTHS ±ÅÖÍ¾ÎÌÈ¼Î×¡ÓÈÍÁ½ÔÍ ±ÈÌ  QSFTT!
BUIFOTUFDIOPQPMJTHS XXXUFDIOPQPMJTBUIFOTDPN

Canon
,ÁÌÎËÁÉÐÉÍ¼ÐÎÑÆÎÐ$"4)#"$,
Μια ανάσα πριν τον ερχομό του καλοκαιριού, η Canon ανακοίνωσε τους όρους και τις
ÐÎÚÎÓ»ÑÅÉÕÉÁÕÍ»ÁÕÐÎÑÆÎÐÕÅÒÈÍÎÎ½ÁÅÉÑÒÐ»ÆÅÉÖÐ¼ÁÒÁÑÒÎ×ÕÁÇÎÐÁÑÒ»Õ
Ñ×ÇËÅËÐÉ»ÍÔÍÐÎÙ¾ÍÒÔÍ×ÇËÅËÐÉ»ÍÁËÁÌÀÒÎÍÒÁÉÁ¾ÒÈÍÐÎÑÆÎÐÑÏÁÒÁ ÆÁËÎ½ 
ÆÌÁÕ DPNQBDU ÅËÒ×ÔÒ»ÕËÌ¡ÍÁÌ×ÒÉË¾ÒÅÐÁ ÇÉÁÍÁÅÔÆÅÌÈÓÅ½ÒÈÕÐÎÑÆÎÐÕ Î
Ñ×ÅÒ»ÖÔÍÐ»ÅÉÍÁÁÇÎÐÑÅÉËÎÉÎÐÎÙ¾ÍÒÈÕÐÎÔÓÈÒÉË¼ÕÅÍ»ÐÇÅÉÁÕÑÒÈÍ£ÌÌÄÁËÁÒ
ÒÈÖÐÎÍÉË¼ÅÐ½ÎÄÎÁ¾»ÔÕËÁÉ ÑÅÅÉÌÅÇ»ÍÁËÁÒÁÑÒ¼ÁÒÁËÁÉÍÁ
×ÎÂÌÅÉ»ÇË×ÐÈÁ½ÒÈÑÈÑÒÎÄÉÑÒÈÁÅÒÁÊÀËÁÉ¨ÅÒÒÈÅÁÌ¼ÓÅ×ÑÈ
ÒÈÕÁ½ÒÈÑÈÕ È$BOPOÅÐÉÍÇÉÁÒÈÍÅÉÑÒÐÎÆ¼ÖÐÈÒÔÍ »ÔÕà ÅÈÌÅËÒÐÎÍÉË¾
έμβασμα που κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συμμετέχοντος,
ÅÍÒ¾ÕÈÅÐÏÍÁ¾ÒÈ»ÐÁÁÐÁÌÁÂ¼ÕÒÈÕ»ÇË×ÐÈÕÁ½ÒÈÑÈÕ
Å½ÒÅÅÄÏÁÍÁÌ×ÒÉËÒÎ×Õ¾ÐÎ×ÕËÁÉÒÁÐÎÙ¾ÍÒÁÎ×Ñ×ÅÒ»ÖÎ×ÍÑÒÈÍÐÎÔÓÈÒÉË¼ÅÍ»ÐÇÅÉÁ
IUUQTXXXDBOPODBTICBDLHSUFSNTBOEDPOEJUJPOTQSPNPUJPO DPVOUSZ@QSPNPUJPO
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Ομάδα «Ίριδα»
µËÓÅÑÈÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ 
ØÔÇÐÁÆÉË¼ÕËÁÉÖÁÐÁËÒÉË¼Õ
£ÍÅ×Ñ»ÍÈÁ¾ÒÎÎÉÈÒÉË¾ËÁÉ
ÅÉËÁÑÒÉË¾»ÐÇÎÒÎ×¯Ä×ÑÑ»Á£ÌÀÒÈ 
ÈÎÄÁ¸ÐÉÄÁÁÐÎ×ÑÉØÅÉ
μια πολύπλευρη έκθεση με έργα
ÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÁÕ ØÔÇÐÁÆÉË¼ÕËÁÉ
ÖÁÐÁËÒÉË¼Õ±Á»ÌÈÒÈÕÎÄÁÕ
μετουσιώνουν σε εικόνες τους στίχους
ÒÎ×ÎÉÈÒ¼ ÎÉÎÎ½ÎÉÊÅÖÔÐ½ØÎ×ÍÇÉÁÒÈÍ
×ÎÂÌÈÒÉË¼ ÅÒÁÆÎÐÉË¼ËÁÉÑ×ÂÎÌÉË¼
διαχρονικότητά τους. Στοχεύοντας σε
ÉÁ×ÅÐÐÅÁÌÉÑÒÉË¼ÐÎÑ»ÇÇÉÑÈÒÎ×
ÎÉÈÒÉËÎÀ»ÐÇÎ×ÒÎ×£ÌÀÒÈ ÒÁ»ÌÈ
της ομάδας προσπαθούν με εκφράσεις
ÅÉËÁÑÒÉË¼ÕÇÌÏÑÑÁÕÍÁ»ÐÓÎ×ÍËÎÍÒÑÒÎ
»ÐÇÎÒÎ×ÎÉÈÒ¼Ò¾ÑÎÊÅÖÔÐÉÑÒ¾ÑÎËÁÉ
ως σύνολο.
£ÇËÁ½ÍÉÁÂÂÁÒÎ¦Î×Í½Î× 
ÉÐËÅÉÁ»ËÓÅÑÈÕ»ÔÕ¦Î×Í½Î×
ÉÅÀÓ×ÍÑÈÐËÎÅÐÉÂÁÌÌÎÍÒÉË¼Õ
£×ÁÉÑÓÈÒÎÎ½ÈÑÈÕ¡ÍÒÏÍÈÕ±Ð½ÒÑÈÕ 
¸ÌÉÎÍ
ÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ¯ÄÁ¸ÐÉÄÁ JSJEB
LBNBUFSP!HNBJMDPN XXXBSUJSJEBDPN

Dell Solutions Tour
ÒÉÕ¨ÁÛÎ×ÑÒÎ¨»ÇÁÐÎ¨Î×ÑÉË¼Õ
¥ÎÌÎ¼ÅÐÈÅËÄ¼ÌÔÑÈÒÅÖÍÎÌÎÇ½ÁÕ%FMM4PMVUJPOT5PVSÐÁÇÁÒÎÎÉ¼ÓÈËÅÑÒÉÕ
¨ÁÛÎ× ÑÒÎ×ÕÖÏÐÎ×ÕÒÎ×¨ÅÇÐÎ×¨Î×ÑÉË¼Õ¡ÓÈÍÏÍ ÁÐÎ×ÑÉØÎÍÒÁÕÒÉÕÒÅÖÍÎÌÎÇ½ÅÕ
ÁÉÖ¼Õ±ÈÍÅÍÁÐËÒ¼ÐÉÁÎÉÌ½ÁÒÈÕÅËÄ¼ÌÔÑÈÕÐÁÇÁÒÎÎ½ÈÑÅÎË"ÎOHVT)FHBSUZ 
1SFTJEFOU %FMM&.&"Î×ÁÍÁÆ»ÐÓÈËÅÑÒÎÍÅÒÁÑÖÈÁÒÉÑ¾Î×ÌÁÂÍÅÉÖÏÐÁÑÒÎÍ
κλάδο της τεχνολογίας με την επίδραση νέων τάσεων όπως: η δημιουργία εντυπωσιακά
ÅÇÌÎ×¾ÇËÎ×ÄÅÄÎ»ÍÔÍ ÈÁÍÒ×ÊÈÒÎ×DMPVEDPNQVUJOHËÁÉÈËÐÉÑÉ¾ÒÈÒÁÒÎ×ÒÎ»Á
ÒÈÕÁÑÆÌÅÉÁÕ¯ËÎÕ)FHBSUZÎÌÎËÌ¼ÐÔÑÅÒÈÍÎÉÌ½ÁÒÎ×ÁÍÁÆ»ÐÎÍÒÁÕÒÈÍÈÇÅÒÉË¼
Ó»ÑÈÒÈÕ%FMMÑÅÁÇË¾ÑÉÎÅ½ÅÄÎËÁÉÒÈÍÁÊ½ÁÒÔÍÌÀÑÅÔÍÒÈÕÅÒÁÉÐÅ½ÁÕÇÉÁÒÎ×Õ
Ñ×ÍÅÐÇÒÅÕÒÈÕÑÒÎËÁÍÌÉ¯ÉÅÉÑË»ÒÅÕÅ½ÖÁÍÅ½ÑÈÕÒÈÍÅ×ËÁÉÐ½ÁÍÁÁÐÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÎ×Í
ÁÐÎ×ÑÉÑÅÉÕÁ¾ÒÎ×ÕQMBUJOVNÖÎÐÈÇÎÀÕÒÎ×%FMM4PMVUJPOT5PVS *OUFMËÁÉ.JDSPTPGU

Σεμινάριο Lightroom
στο Μουσείο Μπενάκη
¡¾ÒÎÍÌÒÔÍÁ°ÉÂ»ÌÌÈËÁÉÒÎÍ
Μάνο Λυκάκη
±ÉÕ±ÅÒÐÒÅÕËÁÉ¦Î×Í½Î×ÓÁ
παραδοθεί σεμινάριο από τον Πλάτωνα
°ÉÂ»ÌÌÈËÁÉÒÎÍ¨ÍÎ×ËËÈÇÉÁÒÎ
πρόγραμμα επεξεργασίας και ταξινόμησης
"EPCF1IPUPTIPQ-JHIUSPPN±ÎÑÅÉÍÐÉÎ
θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου
Μπενάκη (Κουμπάρη 1, στο Κολωνάκι)
από τις 17.30 μέχρι τις 22.00 (συνολικά 9
ÏÐÅÕ ±ÎË¾ÑÒÎÕÑ×ÅÒÎÖ¼ÕÅ½ÍÁÉÅ×ÐÏ
Ñ×ÅÐÉÌÁÂÁÍÎ»ÍÎ×ÒÎ×©¡ ÈÌÏÑÅÉÕ
Ñ×ÅÒÎÖ¼ÕÑÒÎ rivellis@otenet.gr





 



 

Google
Πιθανός διαχωρισμός της
ÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼Õ×ÈÐÅÑ½ÁÕ
από το Google+
±ÉÕÒÅÌÅ×ÒÁ½ÅÕ»ÐÅÕÎÉÆ¼ÅÕÅÐ½
ÄÉÁÖÔÐÉÑÎÀÒÈÕÆÔÒÎÇÐÁÆÉË¼Õ
υπηρεσίας της Google από το
ËÀÐÉÎÉÑÒ¾ÒÎÎËÎÉÍÔÍÉË¼Õ
ÄÉËÒÀÔÑÈÕ»ÖÎ×ÍÆÎ×ÍÒÏÑÅÉËÁÉÈÉÄ»ÁÁ×Ò¼Ð¾ËÅÉÒÁÉÍÁÁÎÒÅÌ»ÑÅÉÁÍÒÉËÅ½ÅÍÎ
Ñ×Ø¼ÒÈÑÈÕÒÎ×ÅÅÐÖ¾ÅÍÎ×Ñ×ÍÅÄÐ½Î×*0ÐÎÇÐÁÁÒÉÑÒÏÍÑÒÎÒ»ÌÎÕÒÎ×¼ÍÁÒÎ
ÌÁ½ÑÉÎÁ×Ò¼ÕÒÈÕÐÔÒÎÂÎ×Ì½ÁÕ »ÍÁÍ»ÎÅÐÇÁÌÅ½ÎÓÁÅÆÁÍÉÑÒÅ½ÅÉÒÐ»ÎÍÒÁÕÑÒÎ×Õ
ÖÐ¼ÑÒÅÕÍÁÄÈÎÑÉÅÀÎ×ÍÅÉË¾ÍÅÕÑÅÄÉÆÎÐÁËÎÉÍÔÍÉËÄ½ËÒ×Á Ñ×ÅÐÉÌÁÂÁÍÎ»ÍÔÍ
ÒÔÍ'BDFCPPLËÁÉ5XJUUFS¡ÍÁ»ÍÅÒÁÉÍÁ»ÖÎ×ÅÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕÅÒÈÌ¼ÊÈ
του συνεδρίου.
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Οι φωτογράφοι &
οι hi-tech συσκευές

íĈýďąùÙąùÿąČĉĊćą

Μέχρι το σχετικά πρόσφατο παρελθόν,
η φωτογραφική διαδικασία περιελάμβανε

Η

ΔΕΙΓΜΑ:
286 έγκυρες απαντήσεις
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ

ψηφιακή επανάσταση άλλαξε όχι μόνο τη λήψη αλλά όλες τις όψεις της
φωτογραφίας. Ο φωτογράφος δεν χρειάζεται να ξέρει μόνο πώς να χειριστεί τη

εκτός από τη μηχανή και το φακό μας,

μηχανή του αλλά να εξειδικευτεί και σε άλλες συσκευές. Αρχικά ήταν μόνο

τον σκοτεινό θάλαμο ή το φωτογραφικό

ο υπολογιστής, το scanner και ο εκτυπωτής, και στη συνέχεια ήλθαν τα smartphones

εργαστήριο της γειτονιάς και φυσικά το

και τα tablets, πότε για να διευκολύνουν τη ζωή μας και πότε να την περιπλέξουν. Κατά

χαρτί, το οποίο αποτελούσε τον μόνο τρόπο

γενική ομολογία όμως οι φωτογράφοι είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές συσκευές,

αποτύπωσης και παρουσίασης αυτού είχαμε

αλλά και software, είτε λόγω ανάγκης είτε λόγω ειδικού τεχνολογικού ενδιαφέροντος.

φανταστεί και καταγράψει πάνω στο φιλμ.

Αυτή τη επαφή των φωτογράφων με την τεχνολογία θελήσαμε να διερευνήσουμε.
Επικεντρωθήκαμε φυσικά στην φωτογραφική πλευρά αυτής της σχέσης και μελετήσαμε
το πώς και ποιες συσκευές πλαισιώσουν το φωτογραφικό χόμπι.

Μεθοδολογία
Όπως πάντα η έρευνα επικεντρώθηκε στο φωτογραφόφιλο κοινό του ΦΩΤΟγράφου,

Αναδημοσίευση

μέσα από το www.photo.gr και το Facebook. Αυτό διαπιστώθηκε και από τις

από το

απαντήσεις, αφού η πλειοψηφία των αναγνωστών που απάντησαν έχουν στην κατοχή

ΦΩΤΟγράφο 236

τους περισσότερες από μία φωτογραφικές μηχανές και περισσότερους του ενός

που κυκλοφορεί

φακούς. Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και

στα περίπτερα





απάντησαν στην έρευνα.
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Περιεχόμενο

Τα ευρήματα
ρ μ της έρευνας
ρ
Μετά τη φωτογραφική μηχανή, η αγαπημένη
μου συσκευή είναι:

Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε ποια είναι

Με την αγαπημένη μου συσκευή περνώ:

η αγαπημένη συσκευή των φωτογράφων,
μετά τη φωτ. μηχανή, βρεθήκαμε μπροστά σε
εκπλήξεις. Διαβάζοντας διάφορες έρευνες για

31.8%

16.4%

10.5%

79%

το πόσο τα smartphones έχουν εισχωρήσει

65%

στη ζωή μας περιμέναμε να κερδίσουν κατά
κράτος. Αλλά διαψευστήκαμε! Τελικά, τα

0.7%
1% 1%
0.3%
6%

23.4%

smartphones ήρθαν δεύτερα μετά τους

32.5%

23.1%2%

3%

11%

21%
60.1%
5% 5%

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με διαφορά
αν αθροίσουμε τα ποσοστά των laptop
και των desktop υπολογιστών. Τα laptop
ήρθαν πρώτα με ποσοστό 32.5%, τα

Περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τη μηχανή

smartphones δεύτερα με ποσοστό 31,8%

Digital Projector

Ίσο χρόνο συγκριτικά με τη φωτ. μηχανή

και τρίτοι οι σταθεροί υπολογιστές με 23.1%.

MP3 PlayerΠαιχνιδομηχανή

Λιγότερο χρόνο συγκριτικά με τη μηχανή

Smartphone

Tablet LaptopDesktop Computer

Προβάλω τις φωτογραφίες μου στο περιβάλλον μου
(φίλοι, οικογένεια, δουλειά κλπ.) κατά κύριο λόγο με:

ποσοστό 10.5%. Από ότι φάνηκε όμως από
Επιλέγω smartphone/tablet με βασικό κριτήριο:

1.7%
0.7%

3.5 3.1
% %

6.3%

Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν τα tablet με
την επόμενη ερώτηση οι συσκευές αυτές
καταφέρνουν συχνά να μονοπωλούν το

1%

ενδιαφέρον των χρηστών. Tο 60% δήλωσε
10.1%

13.3%

21.7%
9.8%

ότι περνά περισσότερο χρόνο μαζί τους
από ότι με τις φωτογραφικές μηχανές, το

16.1%

23,4% ότι περνά ίσο χρόνο και μόλις το
16,4% ότι περνά περισσότερο χρόνο με

23.8%

τις φωτογραφικές μηχανές. Οι υπολογιστές
49.3%

παραμένουν πρώτοι και στην προτίμηση των

37.8%

χρηστών για την προβολή των φωτογραφιών
(37,8% μέσω laptop και 23.8% μέσω
Smartphone
TV

Tablet

LaptopDesktop

Digital ProjectorΠαραδοσιακή εκτύπω-

Aπόδοση σε φωτογραφία και video

desktop). Πολύ χαμηλά στη λίστα συναντάμε

Γενικές προδιαγραφές

τη φωτογραφική εκτύπωση μόνο με 3.5%.

Τιμή

ση σε χαρτί
Photobook/album

Other

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την αποθήκευση

Αλλο

του φωτογραφικού αρχείου με τους
Επεξεργάζομαι το φωτογραφικό μου υλικό σε:

Το smartphone μου αντικαθιστά τη
φωτογραφική μηχανή:
8%

Αξιοπιστία

0.7%
0.7% 1%

υπολογιστές να αγγίζουν το ποσοστό 78.7%.
Έκπληξη αποτέλεσε το χαμηλό ποσοστό

3.1
%

των Cloud υπηρεσιών στο 5.2% που όπως
φαίνεται δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη
των Ελλήνων χρηστών. Το ίδιο ισχύει φυσικά
40.2%

και για την επεξεργασία των εικόνων με τους
46.9%

50.7%

υπολογιστές να κερδίζουν συνολικά 97,6%
των απαντήσεων και οι διάφορες εφαρμογές

48.6%

επεξεργασίας σε tablet και smartphones
να
p
μην αφορούν
ύν
σχεδόν καθόλου
όλου
Ποτέ

Μερικές φορές

Αρκετά

Laptop

Πολύ συχνά

το ελληνικό κοινό.

Desktop

TabletSmartphone

Other

H τυχερή της έρευνας ΄Όπως πάντα φροντίζουμε να υπάρχει ένα δώρο για κάθε έρευνα
επιβραβεύοντας τη συμμετοχή. Αυτή τη φορά χορηγός είναι η LG Electronics Hellas που
ευγενικά προσέφερε ένα smartphone LG L Bello με λειτουργικό Android 4.4 με οθόνη ΙPS 5in.
8GB μνήμη και κάμερα 8Μegapixel. Τυχερή της κλήρωση ήταν η αναγνώστρια Σταυρούλα
Πανοπούλου.
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To ερωτηματολόγιο
1. Μετά τη φωτογραφική μηχανή, η

Τιμή10.1%
Other1%

αγαπημένη μου συσκευή είναι:
Smartphone31.8%
Tablet10.5%
Laptop32.5%
Desktop Computer23.1%
Digital Projector0.3%
MP3 Player1%
Παιχνιδομηχανή0.7%

8. Επιλέγω PC/Μac με βασικό κριτήριο:
Καταλληλότητα για επεξεργασία και αποθήκευση
φωτογραφικού υλικού52.8%
Γενικές προδιαγραφές30.4%
Αξιοπιστία9.4%
Τιμή4.5%
Other1%

2. Με την αγαπημένη μου συσκευή περνώ:
Περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τη φωτ.
μηχανή60.1%
Ίσο χρόνο συγκριτικά με τη φωτ. μηχανή23.4%
Λιγότερο χρόνο συγκριτικά με
τη φωτ. μηχανή16.4%

3. Προβάλω τις φωτογραφίες μου στο
περιβάλλον μου (φίλοι, οικογένεια,
δουλειά κλπ.) κατά κύριο λόγο με:
Smartphone13.3%
Tablet9.8%
Laptop37.8%
Desktop23.8%
TV6.3%
Digital Projector0.7%
Παραδοσιακή εκτύπωση σε χαρτί3.5%
Photobook/album3.1%
Other1.7%

υλικό σε:
Laptop46.9%
Desktop50.7%
Tablet0.7%
Smartphone0.7%
Other1%

φωτογραφική μηχανή:
Ποτέ40.2%
Μερικές φορές48.6%
Αρκετά8%
Πολύ συχνά3.1%

7. Επιλέγω smartphone/tablet με βασικό
κριτήριο:
Aπόδοση σε φωτογραφία και video21.7%
Γενικές προδιαγραφές49.3%
Αξιοπιστία16.1%





 



 

των χρηστών με τις hi-tech συσκευές. Αρχικά
διαπιστώνουμε ότι το κοινό του ΦΩΤΟγράφου
είναι αρκετά «σκληροπυρηνικό» με τη
φωτογραφική του μηχανή αφού στην ερώτηση
για το αν το smartphone αντικαθιστά τη φωτ.
μηχανή οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στις
δύο πιο αρνητικές απαντήσεις με το 40,2%

συσκευή με 21.7%. Αντιθέτως στην επιλογή

μερικές φορές. Η εγκυρότητα των απαντήσεων
αποδεικνύεται και από την επόμενη ερώτηση
αφού οι φωτογραφικές δυνατότητες των
smartphones έρχονται δεύτερες στη
σημαντικότητα των κριτηρίων για την αγορά
υπολογιστή το σημαντικότερο κριτήριο για
την επιλογή συσκευής είναι η καταλληλότητα
για την επεξεργασία φωτογραφιών με 52,8%.
Στην αλλαγή του φωτογραφικού εξοπλισμού
ή των hi-tech συσκευών η πλειοψηφία των
απαντήσεων συγκεντρώθηκε στις τρεις πρώτες
επιλογές που υποδεικνύουν την χαμηλότερη

και 5 πιο συχνά):
132.5%
232.2%
326.6%
47%
51.7%

συχνότητα αλλαγής όλων των συσκευών.

12. Αλλάζω TV/projector (όπου 1 πιο σπάνια

αγοράσει φωτογραφικό hardware αφήνοντας

13. Στο προσεχές μέλλον έχω σκοπό να

6. Το smartphone μου αντικαθιστά τη

περισσότερο ενδιαφέρον αφού μελέτησε

το πώς επηρεάζει η φωτογραφία την σχέση

10. Αλλάζω smartphone/tablet (όπου 1 πιο

και 5 πιο συχνά):
171.3%
217.8%
38.7%
42.1%
50%

5. Επεξεργάζομαι το φωτογραφικό μου

ο δεύτερο κομμάτι της έρευνας είχε σαφώς

να απαντάει ποτέ και το 48,6% να απαντάει

11. Αλλάζω υπολογιστή (όπου 1 πιο σπάνια

σε:
Laptop/desktop78.7%
Τablet0.3%
Smartphone0.3%
Cloud5.2%
Other15.4%

Τ

9. Αλλάζω φωτογραφικό εξοπλισμό (όπου 1
πιο σπάνια και 5 πιο συχνά):
123.4%
234.3%
331.8%
48%
52.4%
σπάνια και 5 πιο συχνά):
122.7%
228%
330.8%
414%
54.5%

4. Αποθηκεύω το φωτογραφικό μου υλικό

Το φωτογραφικό κριτήριο

αγοράσω* (*πολλαπλές απαντήσεις):
Φωτογραφικό εξοπλισμό (μηχανή, φακούς,
αξεσουάρ)74.5%
Smartphone15.4%
Tablet14.3%
Laptop14.7%
Desktop7.3%
Smart TV4.5%
Projector1.4%
Εκτυπωτή10.5%
Σύστημα καλιμπραρίσματος10.5%
Άλλη ηλεκτρονική συσκευή που σχετίζεται με το
imaging...4.9%
Τίποτα5.6%

Αναμενόμενο με βάση την επικρατούσα
οικονομική κατάσταση.
Στην τελευταία ερώτηση, το 74,5% του κοινού
δήλωσε ότι σκοπεύει στο προσεχές μέλλον να
στη δεύτερη θέση τα smartphones με μόλις
15,4%. Σε αντίστοιχα επίπεδα στην
πρόθεση αγοράς κινήθηκαν τα tablet,
οι υπολογιστές, οι εκτυπωτές και τα συστήματα
καλιμπραρίσματος.
Έκπληξη αποτέλεσε το χαμηλό ποσοστό των
τηλεοράσεων που κάποτε μονοπωλούσαν την
αγορά. Από ότι φαίνεται ενώ τα περισσότερα
ηλεκτρονικά βρίσκονται σε κορεσμό,
η φωτογραφική ενασχόληση συνεχίζει να
προσφέρει ικανοποίηση στο κοινό και το ωθεί
να χτίζει τον φωτογραφικό του εξοπλισμό.
Aυτή είναι και η κυριότερη ποιοτική διαφορά
με τις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες.
Ο χρήστης δεν αγοράζει για να αντικαταστήσει
τις συσκευές του, μιας και οι συσκευές
Imaging δεν απαξιώνονται με τους ρυθμούς
των smartphones, αλλά αγοράζει για να χτίσει
το σύστημά του.
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