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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.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Το επάγγελμα του φωτογράφου σήμερα / Α’ ΜΕΡΟΣ
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού

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:

σημαντικές αλλαγές στη δουλειά τους που συνδέονται με τη διάδοση των νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες έχουν επαναπροσδιορίσει τις πρακτικές ολόκληρου 

αγορά, έχοντας παράλληλα κάνει πολύ εύθραυστο και το νομικό πλαίσιο που εγγυόταν 

στο παρελθόν το εισόδημα των φωτογράφων.

http://www.tipa.com/english/index.html
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(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

 

στο επάγγελμα κάτω των 30 ετών είναι 

εξαιρετικά μεγάλο: 62%. Από αυτούς 

ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως 

άλλο επάγγελμα συγγενικό με αυτό 

επικοινωνία, κινηματογράφο, βίντεο.

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

ποσοστό 61% καλύτερη μόρφωση, 

έναντι 34% σε ηλικίες άνω των  

50 ετών.

(θυμίζουμε: στη Γαλλία) κατέχει κάποιο 

επαγγελματικό δίπλωμα σε κάποιον 

τομέα της εικόνας.

επαγγελματικό δίπλωμα φωτογράφου 

έναντι 47% των ανδρών.

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 

δίπλωμά τους και γενικά οι σπουδές 

άσκηση του επαγγέλματος, λόγω 

γενικών και όχι εξειδικευμένων 

γνώσεων.

διαδεδομένη στη Γαλλία και καλά 

χρηματοδοτούμενη - ειδικά μετά 

το 2012. Παρόλα αυτά μόνον μία 

φωτογράφων παρακολούθησε 

κάνουν στο μέλλον.  

 

ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας, 

θα αναφέρουμε και την ερχόμενη 

εβδομάδα.

In memoriam
Mary Ellen Mark / 20 Μαρτίου 1940 - 25 Μαΐου 2015

Σ 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.  

δημοσιευτεί στο Life, τους New York Times, στο Vanity Fair, στο New Yorker  

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  

νοοτροπία εκφράζει το ένα μέσο, άλλη το άλλο. Δουλεύω αναλογικά και η μόνη 

 
 

αυτές ανοίγεται πολύ πιο εύκολα απ’ ότι στους άνδρες.

ισορροπία. Ναι, το είχε πει ο Bresson. Ήταν φίλος μου, τον έχω φωτογραφίσει. 

φωτογραφία.                                                                            
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NEO TEYXΟΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-236/
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Οι ειδικοί του Photoshop προτείνουν!

�H/.768U�  �0KEVE?738��W?71X68U�   (&�Y%(OZ&'(U�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�C[05E?7LH708U�Κωνσταντίνα Γκιτάκου  &O*%O(U�Mαρία Ιωάννου

�01264@5K08U�Άννα Μανουσάκη \\\G]^'&'G_(
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http://www.boredpanda.com/photoshop-eiffel-tower-tourist-photo-sid-frisjes/
www.photo.gr
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία 
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι 
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογρα-

φίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους. 
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυ-
ψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχω-
ρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργι-
κή ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με από-
λυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτό-
ματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέ-
ροχα 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.

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

I AM THE PERFECT SHOT
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http://www.damkalidis.gr/index.html
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Yπόθεση Βettencourt

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
διαπραγματεύσεις αυτό τον καιρό μεταξύ Ψωροκώσταινας και ...θεσμών.

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 

δεν είχε διαγνωστεί. Στο φωτογράφο Banier είχε δωρίσει πίνακες τεράστιας αξίας του Monet και 

αμφιβολιες αν επαληθεύεται το αστρονομικό ποσόν των 100 εκ. ευρώ που ισχυρίζεται η κόρη η 
Π. ΚΑΛΔΗΣ

οποία έχει πολλούς λόγους και 

συμφέροντα να πάρει τον έλεγχο 

της τεράστιας περιουσίας μέχρι να 

της περιέλθει οριστικά...σύμφωνα 

με την απόφαση που εξεφώνησε 

κληρονόμο και του ικανοποιούσε 

κάθε επιθυμία σε βαθμό έμμονης 

ιδέας και πειθαναγκασμού πέραν 

συνέχεια αφού ο καταδικασθείς 

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 
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http://www.fujifilm.eu/gr/
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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.

Πνευματικά δικαιώματα

Σ

ότι θέλει και όποτε το θέλει. Από τη μία το Pinterest στους όρους του δεν αναφέρει ότι οι 

και πραγματικά θα την περιμένουμε με μεγάλη περιέργεια μιας και θα αποτελέσει δικαστικό 

προηγούμενο και χιλιάδες άλλους φωτογράφους και καλλιτέχνες. 

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ



�������c
���������� ����
����	 � ��������	�

���� ��������������� ���
�� �� !��!�" ��#������ ��

Athens Photo Festival 2015

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 
στην αναδόμηση του παρελθόντος καθώς και πώς καθορίζεται η σχέση μας με το παρόν 

φωτογραφία, θα μοιραστούν μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων εμπειρίες και απόψεις, 

 

Πέρα από το κεντρικό πρόγραμμα, η διοργάνωση περιλαμβάνει παράλληλες εκθέσεις που 

αίθουσες τέχνης και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς.

 

Δίνοντας την ευκαιρία σε φωτογράφους 

με καταξιωμένους επαγγελματίες της 

Reviews πραγματοποιούνται φέτος με 

διοργάνωση συμμετέχουν εκπρόσωποι 

διεθνών φεστιβάλ και οργανισμών, 

επιμελητές, εκδότες, κριτικοί και 

θεωρητικοί της τέχνης. Πρόκειται για τους 

reviewers: 

και συγγραφέας, ΗΠΑ 

Βασίλειο 

- Χριστίνα Ανδρουλιδάκη, Διευθύντρια, 

 

 

 

 

Βερολίνο, Γερμανία 

 

 

Παρίσι, Γαλλία 

 

 

 

 

 

στη Μπρατισλάβα, Σλοβακία 

Moments στη Λουμπλιάνα, Σλοβενία 

 

Festival, Γερμανία 

APhF:15
Athens Photo Festival

Φωτ.: Harry Griffin & Eva O’Leary
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PHOTO VOICES
We Speak Photography

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 αναζη-
τήσεων που αποτυπώνουν το πνεύμα της εποχής.

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR

APhF:15
Athens Photo FestivalΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

PORTFOLIO REVIEWS
One-on-one with international experts

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.

7 - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Athens Photo Festival 2015

ΑΘΗΝΑ, IOYΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

http://www.photofestival.gr/home-gr
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- Βασίλης Ζιδιανάκης, Καλλιτεχνικός 

 

 

ομιλητές από διαφορετικές χώρες μιλούν για 

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα. 

 

περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο 

μαραθώνιο φωτογραφίας. Προσεγγίζοντας 

λάβουν μέρος στο μαραθώνιο καλούνται να 

χρονικό διάστημα έξι ωρών.  

 

κ.α. 

 

www.photofestival.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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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.

Παρουσίαση Οlympus
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(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Ο κ.Κώστας Γεωργόπουλος αριστερά & ο κ. Χρήστος Αμπατζόγλου δεξιά

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

Παλιά αυτοκίνητα και καλλίγραμμα μοντέλα: ο ιδανικός συνδυασμός για τεστ νέων μηχανών!

Μάρκος Σταυρινάκης, Σάκης Αγερίδης & Τάκης Τζίμας
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Με την κυκλοφορία της OM-D E-M5 τον Φεβρουάριο του 2012 η Olympus κέρδισε 

το κοινό δημιουργώντας μια μηχανή Micro 4/3 με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ 

σχεδίασης, εργονομίας, μεγέθους και επιδόσεων. 

Σ
στοιχεία και από τους δύο κόσμους, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο την μέχρι τότε 

 

αίσθηση ενισχύει η διχρωμία με ασημί και μαύρες επιφάνειες που θυμίζουν πολύ τη 

αδιαβροχοποίησης που θυσιάστηκε στο βωμό εξοικονόμησης κόστους. 

Olympus OM-D

ν πολύ τη

ε 
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www.albapv.gr

http://www.albapv.gr/
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Epson

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

συσκευασία. Προσφέρουν ταχύτητες εκτύπωσης έως 7 σελίδες/λεπτό και εγγύηση 

εκτύπωση και, όπως και τα μοντέλα L565 και L310, ταχύτητες εκτύπωσης έως 9,2 

ασύρματη εκτύπωση και λειτουργία φαξ με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα L310, L365 και L455, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες 

Η Μαρία Μάσσιου, διευθύντρια του Ελληνικού γραφείου 
EPSON.
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http://www.arxphotolab.gr/
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Nikon

αγοραστές για την ώρα, είναι να εγγραφούν σε κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να 

ειδοποιηθούν άμεσα όταν η P900 γίνει ξανά διαθέσιμη. 

«Give a Gift: 
Μια φωτογραφία»

Κύκλου ξεκινά σε λίγες μέρες 

Με τη φωτογραφία να κατακτά όλο 

την τέχνη της φωτογραφίας στο κοινό. 

Ανοίγοντας τις πόρτες της στο κοινό 

ευκαιρία στους επισκέπτες, λάτρεις 

της φωτογραφίας και φιλότεχνους 

εν γένει, να προσεγγίσουν το έργο 

ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Στην έκθεση 

Ανυφαντάκη, Γιάννης Γιαννέλος, Αθηνά 

Καζολέα, Χάρης Κακαρούχας, Πέτρος 

Παγκράτης Παγκρατίδης, Γιάννης 

 

 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιουνίου 

 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 

κλειστά 

 

22.00

2103300136, www.ikastikos-kiklos.gr 

NikonNikon

ΣΕΚΑΦ

μέλη του Συνδέσμου. 

 

2. Νέα ταυτότητα Συνδέσμου  

 

 



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

���� ��������������� ���
�� �� !��!�" ��#������ ��

solutions

����������	
����	

��
�������������


���������



 �������

�
�������
��
���	

����������	
�����	

�����������
 !"##$%


�
&��
' (")
���
€**
��
++,-!


 ���
���
./)")
���
€01*

��
2,,-!

�
3���
������
�������

���
���
�����4����


5"!/)6

www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

Σέρβις 
ανταλλακτικά 

εκτυπωτών

http://www.jmsolutions.gr/
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Adobe
Σύντομα επεξεργασία 
φωτογραφιών 50MP 

καιρό τις προθέσεις της 

όλο και περισσότερο με 

τη φορά o τεχνολογικός 

κολοσσός κυκλοφόρησε ένα βίντεο με το οποίο προετοιμάζει το κοινό για το επόμενο επίτευγμα 

Nikon 2015

Πρόσφατα η Nikon δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δημοσιονομικού 

ΚΕΨΥΕ
Ξεκινά η έκθεση 
φωτογραφίας των 

 

Αποτελώντας μονάδα της 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο 

τις πολύτιμες υπηρεσίες του από 

της μονάδας λειτουργεί και η 

αποτελείται από 25 νέους και νέες 

Σαλαμαλέκη. Σε μια προσπάθεια να 

αποθησαυριστεί το έργο αυτών των 

χρόνων αλλά και να ανακινηθούν 

έκθεση με έργα της ομάδας από το 

για θέματα που σχετίζονται με την 

 

 

 

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο, 

 

 

 

Δευτέρα κλειστά 

 

2103452150, 2103414466
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/to-1o-olokliromeno-ekpedeftiko-dvd-gia-ti-lipsi-vinteo-me-kameres-dslr/
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της εικόνας 320GP που απεικονίζει το Λονδίνο και δημοσιεύτηκε το 2013. H ομάδα ανέβηκε 

ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. 

Adobe 

Βέβαια, στο κοντινό μέλλον αναμένεται 

να κάνει την εμφάνιση του και το 

φωτογραφιών 50MB, του οποίου 

κάποιες δυνατότητες γνωρίσαμε μέσα 

από το βίντεο που δημοσιεύτηκε 

πρόσφατα. 

Ακόμα, η εταιρία 

ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υποστηρίζει  

Η μεγαλύτερη πανοραμική φωτογραφία του κόσμου!
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http://www.photo.gr/shop/seminars/lipseis-me-drones/
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«Faces. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή 
φωτογραφία μετά το 1990»
 

μεγάλη επιτυχία στις Βρυξέλλες με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 31.000, η έκθεση 

Ανάμεσα στους 32 διακεκριμένους φωτογράφους που συμμετέχουν βρίσκονται και 

τρίτο και τελικό σταθμό της στις 11 Σεπτεμβρίου.   

 

/ 

Αρχαιολογικοί τόποι 
της Μακεδονίας
Ξεκίνησε στο Αίθριο του  
Αρχαιολογικού Μουσείου 

 

Δέκα φωτογράφοι εμπνέονται 

και αποτυπώνουν μέσα από 

το φωτογραφικό τους φακό 

αρχαιολογικούς τόπους της Μακεδονίας. 

με τα αρχαία μνημεία, οι φωτογράφοι 

Η έκθεση διοργανώνεται από το 

στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 

στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού.  

 

Διεύθυνση: Αίθριο Αρχαιολογικού 

 

Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο 

2313310201, 

Πλάτων Ριβέλλης
  



��������a
���������� ����
����	 � ��������	�

���� ��������������� ���
�� �� !��!�" ��#������ ��

EΞΑΝΤ
ΛΗΘΗΚ

Ε
EΞΑΝΤ

ΛΗΘΗΚ
Ε

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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#SonylovesHM
Η Sony στο καλοκαιρινό πάρτι της 

για ακόμα μια φορά στον κόσμο της 

φωτογραφίας και του στυλ, τους 

παρευρισκόμενους του καλοκαιρινού πάρτι 

Γνωστά πρόσωπα του χώρου της μόδας 

η Μυρτώ Κάζη, o Χάρης Καριπίδης 

όσοι επισκέφτηκαν το κατάστημα, είχαν 

Epson 

αγορές και να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σε τομείς όπως το εμπόριο, 

Gitzo

θα αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό 

Βόρειο Ιταλία, δραστηριοποιείται 

αγορά. Παράγει τρίποδα, κεφαλές, 

μονόποδα και διάφορα φωτογραφικά 

άλλους ανεξάρτητους διανομείς σε 

περισσότερες από 65 χώρες. 

φωτογραφία τους και συμμετέχοντας στον διαγωνισμό #SonylovesHM. 
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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9th Photoday
Για 9η συνεχόμενη χρονιά 

 

διοργανώνει για 9η συνεχόμενη 

ξεπεράσει τις χίλιες συμμετοχές τα 

προηγούμενα χρόνια, η διαδικασία 

ίδια. Στις 6 Ιουνίου οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει σε 12 στάσεις να 

διάστημα 12 ωρών. Όλοι όσοι θα 

δημιουργώντας ένα μοναδικό 

φωτογραφικό δρώμενο. Στις 7 

Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση, 

ψηφοφορία για την ανάδειξη των 

καλύτερων φωτογραφιών καθώς και 

διοργάνωσης. Για περισσότερες 

πληροφορίες και δηλώσεις 

επισκεφθείτε το 

Canon

Μια ανάσα πριν τον ερχομό του καλοκαιριού, η Canon ανακοίνωσε τους όρους και τις 

έμβασμα που κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συμμετέχοντος, 

«Truth & lies»

σε λίγες μέρες 

Μια μελέτη πάνω στο ανθρώπινο σώμα 

και την καθημερινότητα παρουσιάζεται σε 

που αναπτύσσουμε παρουσιάζεται μέσα 

φωτογραφικοί πειραματισμοί μελετούν την 

παρά μια καθημερινότητα που είναι εκεί χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αποτελώντας 

παρουσιάζεται το γυμνό σώμα ως ένας εσωτερικός διάλογος για την αυτοαντίληψη ενώ 

στο Υπόγειο αποκαλύπτονται οι αμοιβαίες σχέσεις με τον Άλλον, οικοδομημένες πάνω 

και το απροσδόκητο, στην έκθεση συμμετέχουν, 145 ερασιτέχνες φωτογράφοι, μέλη της 

 
 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιουνίου 
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Ομάδα «Ίριδα»

  

μια πολύπλευρη έκθεση με έργα 

μετουσιώνουν σε εικόνες τους στίχους 

διαχρονικότητά τους. Στοχεύοντας σε 

της ομάδας προσπαθούν  με εκφράσεις 

ως σύνολο.  

 

 

 

 

Dell Solutions Tour 

κλάδο της τεχνολογίας με την επίδραση νέων τάσεων όπως: η δημιουργία εντυπωσιακά 

Σεμινάριο Lightroom 
στο Μουσείο Μπενάκη

Μάνο Λυκάκη

παραδοθεί σεμινάριο από τον Πλάτωνα 

πρόγραμμα επεξεργασίας και ταξινόμησης 

θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου 

Μπενάκη (Κουμπάρη 1, στο Κολωνάκι) 

από τις 17.30 μέχρι τις 22.00 (συνολικά 9 

 rivellis@otenet.gr

Google
Πιθανός διαχωρισμός της 

από το Google+

υπηρεσίας της Google από το 

του συνεδρίου.
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Μέχρι το σχετικά πρόσφατο παρελθόν,  

η φωτογραφική διαδικασία περιελάμβανε 

εκτός από τη μηχανή και το φακό μας, 

τον σκοτεινό θάλαμο ή το φωτογραφικό 

εργαστήριο της γειτονιάς και φυσικά το 

χαρτί, το οποίο αποτελούσε τον μόνο τρόπο 

αποτύπωσης και παρουσίασης αυτού είχαμε 

φανταστεί και καταγράψει πάνω στο φιλμ. 

�������	��
������
Η ψηφιακή επανάσταση άλλαξε όχι μόνο τη λήψη αλλά όλες τις όψεις της 

φωτογραφίας. Ο φωτογράφος δεν χρειάζεται να ξέρει μόνο πώς να χειριστεί τη 

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

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

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

γενική ομολογία όμως οι φωτογράφοι είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικές συσκευές, 

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

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, 

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

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

τους περισσότερες από μία φωτογραφικές μηχανές και περισσότερους του ενός 

φακούς. Ευχαριστούμε όλους τους αναγνώστες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και 

απάντησαν στην έρευνα. 

ΔΕΙΓΜΑ: 

286 έγκυρες απαντήσεις 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Οι φωτογράφοι & 
οι hi-tech συσκευές

������
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Αναδημοσίευση 

από το 

ΦΩΤΟγράφο 236

που κυκλοφορεί 

στα περίπτερα
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Laptop        Desktop        

TabletSmartphone        Other

Smartphone        Tablet        LaptopDesktop        

TV        Digital ProjectorΠαραδοσιακή εκτύπω-

ση σε χαρτί

Photobook/album          Αλλο

Smartphone       Tablet LaptopDesktop Computer       

Digital Projector

MP3 PlayerΠαιχνιδομηχανή

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

 Με την αγαπημένη μου συσκευή περνώ:

Περιεχόμενο
Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε ποια είναι 

η αγαπημένη συσκευή των φωτογράφων, 

μετά τη φωτ. μηχανή, βρεθήκαμε μπροστά σε 

εκπλήξεις. Διαβάζοντας διάφορες έρευνες για 

το πόσο τα smartphones έχουν εισχωρήσει 

στη ζωή μας περιμέναμε να κερδίσουν κατά 

κράτος. Αλλά διαψευστήκαμε! Τελικά, τα 

smartphones ήρθαν δεύτερα μετά τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με διαφορά 

αν αθροίσουμε τα ποσοστά των laptop 

και των desktop υπολογιστών. Τα laptop 

ήρθαν πρώτα με ποσοστό 32.5%, τα 

smartphones δεύτερα με ποσοστό 31,8% 

και τρίτοι οι σταθεροί υπολογιστές με 23.1%. 

Στην τέταρτη θέση τερμάτισαν τα tablet με 

ποσοστό 10.5%. Από ότι φάνηκε όμως από 

την επόμενη ερώτηση οι συσκευές αυτές 

καταφέρνουν συχνά να μονοπωλούν το 

ενδιαφέρον των χρηστών. Tο 60% δήλωσε 

ότι περνά περισσότερο χρόνο μαζί τους 

από ότι με τις φωτογραφικές μηχανές, το 

23,4% ότι περνά ίσο χρόνο και μόλις το 

16,4% ότι περνά περισσότερο χρόνο με 

τις φωτογραφικές μηχανές. Οι υπολογιστές 

παραμένουν πρώτοι και στην προτίμηση των 

χρηστών για την προβολή των φωτογραφιών 

(37,8% μέσω laptop και 23.8% μέσω 

desktop). Πολύ χαμηλά στη λίστα συναντάμε 

τη φωτογραφική εκτύπωση μόνο με 3.5%. 

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την αποθήκευση 

του φωτογραφικού αρχείου με τους 

υπολογιστές να αγγίζουν το ποσοστό 78.7%. 

Έκπληξη αποτέλεσε το χαμηλό ποσοστό 

των Cloud υπηρεσιών στο 5.2% που όπως 

φαίνεται δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των Ελλήνων χρηστών. Το ίδιο ισχύει φυσικά 

και για την επεξεργασία των εικόνων με τους 

υπολογιστές να κερδίζουν συνολικά 97,6% 

των απαντήσεων και οι διάφορες εφαρμογές 

επεξεργασίας σε tablet και smartphones να 

μην αφορούν  

σχεδόν καθόλου  

το ελληνικό κοινό. 

Το smartphone μου αντικαθιστά τη 
φωτογραφική μηχανή:

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

Επεξεργάζομαι το φωτογραφικό μου υλικό σε:

Επιλέγω smartphone/tablet με βασικό κριτήριο:

Περισσότερο χρόνο συγκριτικά με τη μηχανή

Ίσο χρόνο συγκριτικά με τη φωτ. μηχανή

Λιγότερο χρόνο συγκριτικά με τη μηχανή

2%
11%

6%
1%

79% 65%

21%

5%5%
3%

31.8% 10.5%

32.5%
23.1%

0.3%
1%

0.7%

60.1%

23.4%

16.4%

Ποτέ        Μερικές φορές 

Αρκετά        Πολύ συχνά

46.9%50.7%

0.7%
0.7%

1%

40.2%

48.6%

8%

3.1
%

Aπόδοση σε φωτογραφία και video

Γενικές προδιαγραφές        Αξιοπιστία

Τιμή        Other

13.3%

9.8%

37.8%

23.8%

6.3%

0.7% 3.5
%

3.1
%

1.7%

21.7%

49.3%

16.1%

10.1%

1%

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 
Τιμή10.1%
Other1%

8. Επιλέγω PC/Μac με βασικό κριτήριο:
Καταλληλότητα για επεξεργασία και αποθήκευση 

φωτογραφικού υλικού52.8%
Γενικές προδιαγραφές30.4%
Αξιοπιστία9.4%
Τιμή4.5%
Other1%

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

10. Αλλάζω smartphone/tablet (όπου 1 πιο 
σπάνια και 5 πιο συχνά):
122.7%
228%
330.8%
414%
54.5%

11. Αλλάζω υπολογιστή (όπου 1 πιο σπάνια 
και 5 πιο συχνά):
132.5%
232.2%
326.6%
47%
51.7%

12. Αλλάζω TV/projector (όπου 1 πιο σπάνια 
και 5 πιο συχνά):
171.3%
217.8%
38.7%
42.1%
50%

13. Στο προσεχές μέλλον έχω σκοπό να 
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%

Το φωτογραφικό κριτήριο

Το δεύτερο κομμάτι της έρευνας είχε σαφώς 

περισσότερο ενδιαφέρον αφού μελέτησε 

το πώς επηρεάζει η φωτογραφία την σχέση 

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% 

να απαντάει ποτέ και το 48,6% να απαντάει 

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 

συσκευή με 21.7%. Αντιθέτως στην επιλογή 

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 

συχνότητα αλλαγής όλων των συσκευών. 

Αναμενόμενο με βάση την επικρατούσα 

οικονομική κατάσταση. 

Στην τελευταία ερώτηση, το 74,5% του κοινού 

δήλωσε ότι σκοπεύει στο προσεχές μέλλον να 

αγοράσει φωτογραφικό hardware αφήνοντας 

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.

1. Μετά τη φωτογραφική μηχανή, η 
αγαπημένη μου συσκευή είναι:
Smartphone31.8%
Tablet10.5%
Laptop32.5%
Desktop Computer23.1%
Digital Projector0.3%
MP3 Player1%
Παιχνιδομηχανή0.7%

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%

4. Αποθηκεύω το φωτογραφικό μου υλικό 
σε:
Laptop/desktop78.7%
Τablet0.3%
Smartphone0.3%
Cloud5.2%
Other15.4%

5. Επεξεργάζομαι το φωτογραφικό μου 
υλικό σε:
Laptop46.9%
Desktop50.7%
Tablet0.7%
Smartphone0.7%
Other1%

6. Το smartphone μου αντικαθιστά τη 
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%
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