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Editorial

Editorial

Μιας και ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος καλό θα ήταν να
ακουστεί κι αυτό. Ότι δηλ. πέραν
των βαρύγδουπων αναφορών του
τύπου “θα δoθεί ιδιαίτερο βάρος
στην αξιοποίηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς κλπ. κλπ.”
στα κυβερνητικά προγράμματα
όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων
δεν υπάρχει απολύτως καμία
συγκεκριμένη αναφορά στη
φωτογραφία. Δεν θάπρεπε;
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Apple iPhoto
/ Apple Photos
€Δωρεάν με το ΟS X yosemite

Ο

ι χρήστες Apple Mac

έχουν πρόσβαση σε ένα
πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα για
την δημιουργία slideshows με
ολοκληρωμένες δυνατότητες.
Μέχρι και πρόσφατα το
iPhoto εθεωρείτο το βασικό

®

πρόγραμμα οργάνωσης και
επεξεργασίας φωτογραφικού
αρχείου. Το πρόγραμμα
Οι δυνατότητες slideshow του Lightroom έχουν γίνει πολύ
ελκυστικές ειδικά στις τελευταίες εκδόσεις του προγράμματος,
αναδεικνύοντάς το στην υπ. αρ. 1 πρόταση για όσους επιθυμούν να
κάνουν παρουσιάσεις από την ημέρα του γάμου.

αποτελούσε μέρος του πακέτου
δημιουργικών εφαρμογών
iLife (μέχρι την έκδοση 11).
Είναι γνωστό το πόσο απλά
και γρήγορα μπορεί με το
iPhoto να δημιουργήσει κανείς
επαγγελματικού επιπέδου
slideshow με αυτόματες
διαδικασίες, γλιτώνοντας

Íðäêôíêëý äêâ åèíêðöòäàâ slideshow

πολύτιμο χρόνο.
Η εντολή Slideshow βρίσκεται

Ñê ñòðõÝôæêó íâó äêâ õðî æñâääæìíâõàâ ÷úõðäòÝ÷ð

στην εργαλειοθήκη του iPhoto.

Adobe Lightroom
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Πολλές εταιρείες

Μια από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για τον επαγγελματία φωτογράφο

Η επιλογή των φωτογραφιών
που θέλουμε να περιλάβουμε

λογισμικού ειδικεύονται

είναι το Adobe Lightroom. Ένα πρόγραμμα ήδη οικείο στους περισσότερους
φωτογράφους που καταπιάνονται με την φωτογραφία γάμου. Το Lightroom

στο slideshow γίνεται απλά με
drag and drop. Φυσικά η σειρά

έχει εξαιρετικά λειτουργικό workflow που εξασφαλίζει τη γρήγορη
επεξεργασία αρχείων RAW, με εύκολη διαχείριση μεγάλου αριθμού

των φωτογραφιών αλλάζει
με απλό τρόπο, σύροντας τις

σε προγράμματα για
slideshow. Στο internet
μπορείτε να βρείτε

€153

φωτογραφικών αρχείων. Ειδικά σε περιπτώσεις δημιουργίας φωτογραφικών
slideshow μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, οι νέες

άφθονες παρόμοιες
προτάσεις με μορφή

H Apple έχει τις δικές της προτάσεις για παρουσιάσεις φωτογραφικών
slideshow. Το iPhoto είναι ένα λογισμικό που έδωσε μαθήματα
απλότητας όλα τα προηγούμενα χρόνια σε αυτόν τον τομέα

φωτογραφίες στη σωστή τους

shareware: Υπόσχονται

εκδόσεις Creative Cloud (CC 2015) και LR6 (stand alone) έχουν σημαντικές

σειρά. Επιπλέον μπορούμε να
συνδυάσουμε το slideshow

δημιουργικά slideshow με
χαμηλό κόστος

βελτιώσεις στο ενσωματωμένο slideshow module. Πλέον ο χρήστης εδώ
έχει να επιλέξει ανάμεσα σε Manual και Auto λειτουργία που θα του δώσει

με αναπαραγωγή μουσικού
κομματιού επιλέγοντας

ή ακόμη και δωρεάν.
Ο επαγγελματίας οφείλει

περισσότερα εργαλεία για την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και τη
βελτίωση του αποτελέσματος. Ακόμη και αν φαίνεται κάπως δύσκολο,

να εστιάσει τις επιλογές του
στα πιο αξιόλογα από αυτά

ο επαγγελματίας μπορεί να προσφέρει καλό αποτέλεσμα σε περίπτωση
παρουσίασης φωτογραφιών της ημέρας του γάμου. Με το slider Pan & Zoom

δημιουργήσει όμορφα εφέ κίνησης που δίνουν περισσότερη

μέσα από το iTunes ή το

δύναμη στο slideshow, μια διαδικασία που μπορεί να γίνει
και χειροκίνητα εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο

GarageBand. Η προεπιλογή
χρόνου προβολής ανά slide

στην κίνηση. Η νέα εφαρμογή με την ονομασία Apple Photos
που παρουσιάστηκε στην έκδοση iLife ‘13 έχει έρθει για να

αφού τα περισσότερα

μπορούμε να δώσουμε εφέ κίνησης στις φωτογραφίες μας, δίνοντας ακόμη

είναι τα τρία δευτερόλεπτα
αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει

ταυτοχρόνως
απευθύνονται στη

περισσότερο ενδιαφέρον. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε ένα ή
περισσότερα μουσικά κομμάτια. Με την επιλογή Fit to Music μπορούμε να

εύκολα. Το ίδιο ίσχύει και
για το transition εναλλαγής

μπορεί να το δημιουργήσει επιλέγοντας μέσα από ένα camera

μεγαλύτερη μερίδα
της αγοράς που είναι

ορίσουμε τη διάρκεια της προβολής των φωτογραφιών, ώστε να είναι ίδια
με αυτή του μουσικού κομματιού. Στην ουσία το Lightroom είναι μια καλή

(Dissolve, Page Flip, Twirl
κ.α.). Η λειτουργία Ken Burns

roll ή ένα album. Επιλέγοντας το κουμπί δημιουργίας Slideshow
ακολουθεί ένα παράθυρο διαλόγου που μας δίνει επιλογές

οι ερασιτέχνες.

επιλογή όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε δημιουργικά slideshows «same
day» σε ταχύτατους χρόνους.
www.adobe.com

Effect (το όνομα προέρχεται
από βραβευμένο σκηνοθέτη
ντοκιμαντέρ) μπορεί να

παραμετροποιήσεων με διάφορα εφέ και transitions καθώς και τη
λειτουργία Ken Burns.
www.apple.com

αντικαταστήσει σταδιακά το iPhoto και το Aperture. Εάν θέλει
κάποιος με το Photos να δημιουργήσει ένα γρήγορο slideshow,
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BenQ TW526

EPSON EB-1940W

Îæ øâíèìý ëýôõðó ëâê âîÝìöôè HD
ιντεοπροβολέας μεσαίας κατηγορίας που μπορεί να κάνει τη δουλειά του ικανοποιητικά για
περιπτώσεις προβολής σε μικρές και μεσαίου μεγέθους αίθουσες. Με εξαιρετικές προδιαγραφές
ιδιαίτερα στον τομέα του contrast αλλά και ικανοποιητική ανάλυση που δεν θα αφήσει παραπονεμένους
όσους επιθυμούν προβολή τουλάχιστον σε HD. Αν και δεν αποτελεί προτεραιότητα μας για την χρήση που

Δ

ικαιολογημένα κάποιοι θα
πουν: “Εδώ ο κόσμος χάνεται
με τη φωτογραφία θα ασχοληθούν
τα κομματικά επιτελεία;” Όταν κάτι
τέτοιο λέγεται από ανθρώπους εκτός
φωτογραφικού χώρου το καταλαβαίνω.
Όταν όμως τέτοιες απόψεις υποστηρίζονται από επαγγελματίες του κλάδου,
ειλικρινά εκπλήσσομαι.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό τι εννοώ
επιτρέψτε μου να θέσω, έτσι χωρίς σειρά,

Ο

βιντεοπροβολέας EB-1940W συνδυάζει πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών σε λογική τιμή. Διαθέτει
υποδοχή DisplayPort για μια πιο εύκολη την προβολή οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ευκρίνειας.
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 3LCD της Epson ο EB-1940W παράγει εξαιρετικά αποτελέσματα, με
υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού ακόμα και στο φως της μέρας.

εξετάζουμε, o BenQ TW526 υποστηρίζει προβολή 3D.

ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
• Τεχνολογία: DLP

ΤΕΧΝΙΚA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA

• Απόσταση προβολής (m): • HDMI: Ναι

• Αναλογία πλευρών: 16:10

• Απόσταση προβολής (m): 1,4-13,9

• VGA: Ναι

• Ανάλυση: 1280x800 pixel

• HDMI: Ναι

• Κοντράστ: 13.000:1

• Έξοδος ήχου: 1 x3.5mm Stereo Mini Jack

• Κοντράστ: 3000:1

• VGA: Ναι

• Φωτεινότητα: 3200 ANSI Lumen

• LAN: -

• Φωτεινότητα: 4200lm

• Έξοδος ήχου: 1 x 3.5mm Stereo Mini Jack

• USB: 1 x Type B

• Λάμπα: Λυχνία 245W

• LAN: 1 x RJ45

• Διάρκεια ζωής λάμπας (ώρες): -

• Βάρος: 1.9kg

• Διάρκεια ζωής λάμπας (ώρες): 2500 με

• USB: 1 x Type A , 1 x Type B (USB 2.0)

• Φακός: 21 - 23.1mm f/2.56-2,8

• Διαστάσεις: 283x222x95mm

• Διόρθωση προοπτικής: ± 40° κάθετα

υψηλή απόδοση / 4000 με οικονομική απόδοση

• Βάρος: 3.7kg.

• Φακός: χειροκίνητο zoom 1.6x

• Διαστάσεις: 377x271x108 mm

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: DIVITEC, Τηλ: 210 2855 080, www.divitec.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: EPSON ITALIA SPA, Τηλ: 210 8099499, www.epson.gr

Βιντεοπροβολείς 2015
Δημιουργία slideshow: δυναμικό
εργαλείο marketing για το φωτογράφο!

ΣΕΛΙΔΕΣ 50 - 75
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AΦΙΕΡΩΜΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ÏÇÃ Από την αγορά imaging. Nέα προϊόντα, τεχνολογία, ειδήσεις από τα εργοστάσια, εκθέσεις, εταιρικές εκδηλώσεις
ÇÒÇÕÇËÑÔ ÕËÓÃ: 25 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραφικών Περιοδικών Ã×ËÇÓÚÎÃ:
ÄËÏÕÇÑ-ÒÓÑÄÑÍÇËÔ 2015 Οδηγός αγοράς με επιλεγμένους βιντεοπροβολείς που προσφέρονται για τη δημιουργία
slideshows σε γαμήλιες και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για slideshows • ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ SLIDESHOW

VIDEOPROJECTORS • BenQ TW526 • BenQ TH681+ • Epson EB-W28 • Epson EB-1940W • Nec M402H • Nec M322H
• Panasonic PT-VW350EJ • Panasonic PT-AH1000E • Sony VPL-CH375 • Sony VPL-FHZ55 H ÅÌÃÍÇÓË TOY ÅAMOY
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η γοητεία του κλασικού ÎÃRKETING Επιλογή συνεργατών και διοίκηση προσωπικού

...Ìâê ýñúó ñÝîõâ ýìæó ðê åêæöéþîôæêó õèó âäðòÝó & íêëòÞó âääæìàæó íæ íæäÝìæó æöëâêòàæó!
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• Διόρθωση προοπτικής: ± 30° οριζόντια / ± 30° κάθετα

• Τεχνολογία: Σύστημα 3LCD (0,59΄΄)

• Αναλογία πλευρών: 16:10
• Ανάλυση: 1280x800 (WXGA)

• Λάμπα: 190 W

Συνεντεύξεις με τους φωτογράφους Τάσο Βασιλειάδη, Χρήστο Κοντσιαλούδη & Δημήτρη Στενίδη • ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ορισμένα ερωτήματα:
• Πραγματοποιούνται ναι ή όχι πολλά
και αξιόλογα φεστιβάλ και εκδηλώσεις
για τη φωτογραφία στη χώρα μας;
• Δραστηριοποιούνται ναι ή όχι
πληθώρα φωτογραφικών λεσχών &
σωματείων;
• Έχουμε διασφαλίσει την συντήρηση
και αξιοποίηση της φωτογραφικής μας
κληρονομιάς;
• Έχουμε Μουσείο Φωτογραφικής
τεχνολογίας;
• Έχουμε σχεδιάσει ως χώρα πολιτική
ενίσχυσης και προβολής των
ταλαντούχων φωτογράφων μας;
• Έχουμε πρόγραμμα ενίσχυσης της
φωτογραφικής ιστορικής έρευνας;
• Υπάρχει σύμβουλος, επιτροπή
ή τέλος πάντων κάποιος φορέας
που να αξιολογεί, να γνωμοδοτεί
και να ενημερώνει σοβαρά τον
αρμόδιο υπουργό για θέματα του
φωτογραφικού χώρου;
• Έχουμε λύσει όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην παροχή φωτογραφικής
παιδείας και μόρφωσης;

ÇïâêòæõêëÝ ÷úõæêîýó 3LCD

Β
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ΡHOTOBUSINESS No 59
Τέλη Σεπτεμβρίου
θα παραλάβουν
οι επαγγελματίες
φωτογράφοι δωρεάν
στη δουλειά τους
το νέο τεύχος του
επαγγελματικού
μας περιοδικού που
κυκλοφορεί σταθερά
εδώ και σχεδόν 20
χρόνια (τελευταία ανά
δίμηνο).

16/9/2015 4:24:18 μμ

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε
Ανύπαρκτη η φωτογραφία στα κυβερνητικά προγράμματα των κομμάτων
• Έχουμε λύσει το θέμα της δια βίου επιμόρφωσης των επαγγελματιών φωτογράφων;
• Έχουμε θεσπίσει κριτήρια, εξετάσεις ή τέλος πάντων κάποιο είδος αξιολόγησης για να μην
μπορεί ο κάθε τυχάρπαστος να δηλώνει φωτογράφος και ν’ ανοίγει μαγαζί;
• Έχουμε άραγε μελετήσει τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας και τις μελλοντικές
προοπτικές του φωτογραφικού επαγγέλματος;
Σταματάω κάπου εδώ για να μην γίνομαι κουραστικός και γκρινιάρης. Θα ήθελα όμως
κλείνοντας να διευκρινίσω: Όταν λέω εθνική πολιτική για την φωτογραφία δεν εννοώ σε
καμιά περίπτωση ένα ασφυκτικό κρατικοδίαιτο, κομματοποιημένο, ‘’προοδευτικό’’ (...),
αντιπαραγωγικό και κατευθυνόμενο πλαίσιο που θα σκοτώνει κάθε πρωτοβουλία, που
θα μας ταλαιπωρεί με τη γραφειοκρατία και με τους ‘’ημετέρους’’! Αν προκύψει κάτι τέτοιο
καλύτερα να μην έχουμε τίποτα! Εννοώ μία ανοιχτή, αξιοκρατική δομή που θα ενθαρρύνει
πρωτοβουλίες, που θα αξιολογεί σοβαρές προσπάθειες, που θα χρηματοδοτεί βιώσιμες
ενέργειες και δράσεις στον χώρο. Πολυτέλειες; Όνειρα θερινής νυκτός όλα αυτά; Το πιο
πιθανό... Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές να ασχοληθεί
σοβαρά και με τα προβλήματα του φωτογραφικού κλάδου. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε
εδώ να τα θυμίζουμε.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη Νέο ΤΕΥΧΟΣ
ΓΓΚΑΛΕΡΙ
ΑΛ Ρ ΑΝΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΝΑΓΝ
Ν
Θ μ ‘‘Διασκέδαση’’,
Θέμα:
‘‘Δ
Δ
Σχόλια
σε 34 σελίδες
Σ ό α & κριτικές
κριτικέέές σ

ΤΗΛΕΦΑΚΟΙ
Τα συνηθισμένα
λάθη και πως να τα
αποφύγετε

HI-KEY
LOW-KEY

Πειραματισμοί
με φωτισμούς
γγια εντυπωσιακά
εφέ

LIGHTROOM
Γνωριμία με το
πρόγραμμα
& οι πρώτες
ασκήσεις

ΤEST

• Nikon D7200
• Canon G3X
• Fujifilm X-T10
• Panasonic G7

PORTFOLIO
Π. ΚΑΣΙΜΗΣ
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Στο πνεύμα της εποχής
Ένα ενδιαφέρον βίντεοκλίπ

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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
E3#(: Τάκης Τζίμας, "$%$; &@(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
*C'$3: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

www.photo.gr

F(,6'": Άννα Μανουσάκη
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I AM THE NIKON D5500. «3...2...1…
Τώρα!» Φωτογραφίζεις τον φίλο σου να κάνει ένα
άλμα πάνω από το skateboard που απεικονίζεται
στην αφίσα του street-artist και φωτογράφου με Νikon μηχανές
#2n4sv. Υπέροχη λήψη, αλλά μήπως θα μπορούσε να είναι
ακόμη καλύτερη; Είτε επιλέξεις εκείνη την απίστευτη προοπτική
που εντόπισες με την πτυσσόμενη οθόνη αφής είτε ακολουθήσεις με ευκολία ένα εντυπωσιακό άλμα χάρη στα 39 σημεία
εστίασης του συστήματος αυτόματης εστίασης, οι φωτογραφίες
σου θα είναι πάντα πολύ ευκρινείς και λεπτομερείς με 24,2
megapixel και υψηλό εύρος ISO. Θέλεις να μάθεις τη γνώμη των
φίλων σου για τις λήψεις σου; Mπορείς απλά να στείλεις τις αγαπημένες σου εικόνες στο smartphone σου και να τις μοιραστείς
από εκεί online. Ποια θα είναι η πιο δημοφιλής στο διαδίκτυο;
Εκτίναξε τον ενθουσιασμό σου στα ύψη και ανακάλυψε μοναδικούς τρόπους έκφρασης με την D5500.
nikon.gr/iamdifferent

Nikon D5500 awards.indd 1
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και αναγκάζοντάς το σε απότομο
ελιγμό. Βέβαια, υπάρχει και άλλος
τρόπος ανάγνωσης της ίδιας
είδησης, δηλ. ότι το ελικόπτερο
πλησίασε υπερβολικά το drone
και άντε μετά να αποδείξεις ότι
δεν είσαι ελέφαντας... Μετά από
πολύωρη ανάκριση προκειμένου
να εξακριβωθεί αν ο φερόμενος
ως ύποπτος, είχε σχέση με κάποια
εγκληματική ομάδα, τελικά
αφέθηκε ελεύθερος, λόγω και της
ασάφειας της νομοθεσίας.
Την ασάφεια αυτή επεχείρησε
να λύσει σε πολιτειακό επίπεδο
στις ΗΠΑ πρώτη η Καλιφόρνια
με το νομοθέτημα Νο 142 που
εισηγήθηκε η γερουσιαστής
Hannah Jackson. Το Senate
Bill προέβλεπε απαγόρευση
υπέρπτησης σε ύψος κατώτερο
των 350 ποδών (105μέτρων) από
σπίτια και κατοικημένες περιοχές
γενικά, καθώς και υποχρέωση

Αχ, αυτά τα drone!

αποζημίωσης. Όμως ο κυβερνήτης

Tα πιο δημοφιλή παιγνίδια για μεγάλα παιδιά γίνονται μεγάλος πονοκέφαλος
Kάθε φορά που η κινέζικη DJI βγάζει στην αγορά καινούργιο Phantom γίνεται
πανζουρλισμός στον πλανήτη. Σε λίγο θα ανταγωνίζεται σε δημοσιότητα τα νέα iPhones
και ίσως να την εξαγοράσει καμία Google ή Amazon; (Άλλωστε η τελευταία ήδη σχεδιάζει
μελλοντικές παραδόσεις προϊόντων με drop off από drones). Όσο “φουσκώνει” όμως
το θέμα, τόσο αυξάνονται τα προβλήματα. Στο Hilview του Kentucky των HΠΑ ένας
πολεμοχαρής οπλισμένος λάτρης της ατομικής ιδιοκτησίας κατέρριψε με το όπλο του το
drone ενός γείτονα επειδή υπερίπτατο της αυλής του. Ο William Merideth συνελήφθη από
τον τοπικό σερίφη αλλά ισχυρίστηκε ότι ασκούσε δικαίωμα αυτοάμυνας για την παραβίαση
του ιδιωτικού του χώρου.

Έ

χουν όμως τα ακίνητα εναέριο χώρο; Ως τώρα γνωρίζαμε μόνον για εθνικό εναέριο χώρο
πο και αυτός δεν είναι απεριόριστος αφού περιορίζεται στο μέγιστο θεωρητικό ύψος των
εμπορικών και στρατιωτικών πτήσεων δηλ. περίπου στα 20km. Για τις ατομικές ιδιοκτησίες δεν
υπάρχουν συμβάσεις που να αναφέρουμε περιοριστικώς τα ύψη παρά μόνον τα ύψη δόμησης
όπως προκύπτουν από τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Στις ΗΠΑ προσπαθώντας να λύσουν
τα καινοφανή και πρωτόγνωρα προβλήματα από τις πτήσεις τόσων και τόσων drones, η αρμόδια
αρχή FAA (Federal Aviation Administration) πέρυσι εξέδωσε τον κανονισμό UAS (Unmanned
Aircraft Systems που περιορίζει τις πτήσεις των drones σε μέγιστο ύψος 400 ποδών (120μέτρων
περίπου) μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, μακιρά από αεροδρόμια και ευαίσθητες δημόσιες
εγκαταστάσεις και σε απόσταση οπτικής επαφής με τον χειριστή.
Παρά την προσπάθεια της FAA σε ομοσπονδιακό αμερικανικό επίπεδο, η έλλειψη πλήρους
νομοθετικής ρύθμισης για τα drones είναι εμφανής αφού συνεχώς προκύπτουν θέματα. Για
παράδειγμα, λίγες μέρες πριν, στο Los Angeles ένας χειριστής drone συνελήφθη από την Αστυνομία
γιατί πετώντας παρεμπόδισε αστυνομικό ελικόπτερο έχοντας πλησιάσει σε απόσταση 15 μόλις μέτρων
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της Καλιφόρνια Jerry Brown
προέβαλε βέτο και το νομοσχέδιο
πάγωσε.
Και στη χώρα μας, καθώς τα
drones πολλαπλασιάζονται,
αυξάνονται τα προβλήματα. Για
παράδειγμα, ο αναγνώστης του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και εξαιρετικός
αερο-φωτογράφος Γιώργος
Στεφάνου (φωτ. επάνω αριστερά),
έπεσε, πολύ πρόσφατα, θύμα
επίθεσης καθώς φωτογράφιζε
στη Νάξο από άτομο που του
έριξε το drone του από γκρεμό
στη θάλασσα, καταστρέφοντας
τελείως το μηχάνημα.
Είναι φανερή λοιπόν η ανάγκη
νομοθετικής ρύθμισης και μάλιστα
σε διεθνές επίπεδο, γιατί ως έχουν
τα πράγματα η χρήση drone
είναι ανοικτή σε παρεξηγήσεις,
αυθαιρεσίες και ενδεχομένως
βιαιοπραγίες που θα πρέπει να
αποφευχθούν.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

Instagram & Getty Images
Ανακοινώθηκαν οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων
Γράφαμε νωρίτερα μέσα στη χρονιά
για την ανακοίνωση της δημοφιλούς
πλατφόρμας να ενισχύσει -σε
συνεργασία με το Getty Imagesτο έργο τριών φωτογράφων
προσφέροντας 10.000 δολάρια στους
νικητές του διαγωνισμού. Δεν είναι
η πρώτη φορά που φωτογράφοι
κερδίζουν χρήματα μέσα από το
Instagram αφού το μέσο προσφέρει
μια πρώτης τάξεως προβολή στο έργο
των φωτογράφων.

Ε

ίναι όμως από τις σπάνιες
περιπτώσεις που ενισχύεται το έργο
δημιουργών οι οποίοι καταπιάνονται με
θέματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.
Η πλατφόρμα Ιnstagram έχει μια
φυσική ροπή αφενός προς το lifestyle
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και αφετέρου προς ενδιαφέρουσες μεν εκφράσεις των οπτικών τεχνών αλλά με λιγότερο
κοινωνικό ενδιαφέρον δε. Και εδώ έρχεται το Getty Images που μαζί με την διευθύντρια
του φωτογραφικού τμήματος του TIME Kira Pollack και τους φωτογράφους David
Guttenfelder, Maggie Steber, Malin Fezehai και Ramin Talaie, επέλεξαν τρεις φωτογράφουςχρήστες του Instagram, οι οποίοι έλαβαν το χρηματικό βραβείο για να συνεχίσουν το
έργο τους. Οι νικητές ήταν οι Ismail Ferdous (@afterranaplaza), Adriana Zehbrauskas (@
adrianazehbrauskas), και Dmitry Markov (@dcim.ru). Ο Ismail Ferdous κέρδισε με τις
φωτογραφίες του από το Bagladesh όπου φωτογράφισε στον απόηχο της κατάρρευσης του
εργοστασίου Rana Plaza όπου κατασκεύαζαν ρούχα για πολύ γνωστές εταιρείες. Ο ίδιος
δήλωσε ότι φωτογράφισε εκεί γιατί δεν ήθελε να ξεχαστούν οι άνθρωποι του Rana Plaza και
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα της επιχορήγησης προκειμένου να συνεχίσει το ίδιο
project και να δείξει τις άγνωστες πτυχές της τεράστιας βιομηχανίας κατασκευής ρούχων, που
αγνοούν οι καταναλωτές. Η Adriana Zehbrauskas φωτογράφισε στο Μεξικό. Συνεργάζεται
στενά με τους δασκάλους του Ayotzinapa Rural Teachers’ College, από όπου 43 φοιτητές
απήχθησαν το 2014 και δολοφονήθηκαν από τις τοπικές αρχές. Η φωτογράφος με την
βοήθεια της χρηματικής ενίσχυσης θα συνεχίσει να δουλεύει πάνω στο ίδιο project.
Τέλος, ο Ρώσος φωτογράφος Dmitry Markov φωτογραφίζει και διηγείται τις ιστορίες των
ορφανών παιδιών της χώρας του και θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να επεκτείνει
γεωγραφικά την έρευνά του.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Για όλα φταίει ο ...Κουτρουμάνος
Μια απίστευτη ιστορία
Η ιστορία μας είναι πραγματική. Και ενδεικτική του
πολιτικού πολιτισμού στην Ελλάδα (ή μάλλον της
απουσίας του). Έχει ίντριγκα, παρασκήνιο, μεθοδεύσεις,
κτυπήματα κάτω από τη ζώνη... και το χειρότερο δεν
τιμά καθόλου το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Στο
προκείμενο δεν τιμά τον απερχόμενο πρωθυπουργό κο
Τσίπρα ή/και το περιβάλλον του, αδιάφορο...

Ό

λα άρχισαν πριν μερικές μέρες όταν η εφημερίδα ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ απεκάλυψε την είδηση ότι ο κος Τσίπρας έστειλε

το πρωτότοκο παιδάκι του σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στη
Σχολή Χιλλ. Η εφημερίδα προχώρησε στον σχολιασμό ότι
ένας αριστερός ηγέτης με την επιλογή του αυτή διαψεύδει
και αναιρεί τις θέσεις και το πολιτικό του προφίλ. Μάλιστα η
είδηση συνοδευόταν με φωτογραφίες της συζύγου του κας
Περιστέρας Μπαζιάνα από τον αγιασμό της πρώτης σχολικής
ημέρας. Το νέο έκανε τον κύκλο των media και σχολιάστηκε
ποικιλοτρόπως - κυρίως στο internet.
Χθες όμως (Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου) τα πράγματα πήραν
απρόσμενη τροπή. Στην υπόθεση ενεπλάκη ο γνωστός
φωτορεπόρτερ και συνδικαλιστής του χώρου (επί σειρά ετών
ταμίας της Ένωσης Φωτορεπόρτερ) Βασίλης Κουτρουμάνος.
Το ρόλο του κατηγόρου ανέλαβε η Σχολή Χιλλ στη Β’
Δημοτικού της οποίας συμπτωματικά φοιτά η κόρη του Βασίλη
Κουτρουμάνου. Στο σχετικό εξώδικο (!) που απέστειλε η
Σχολή εγκαλεί το φωτογράφο για παράνομη φωτογράφηση
της συζύγου του πρώην πρωθυπουργού, απειλεί δικαστική
συνέχεια και υπαινίσσεται αποπομπή της κόρης του. Για την
αλήθεια των γραφομένων παραθέτουμε φωτοτυπία του
εξωδίκου.
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Επικοινωνήσαμε με τον Βασίλη
Κουτρουμάνο για να μας
διευκρινήσει την κατάσταση,
μη έχοντας καμία αμφιβολία
για το ήθος του και την
τήρηση της δεοντολογίας
που έχει υπηρετήσει
πιστά τόσα χρόνια και έχει
ανταμειφθεί επανειλημμένα
από τους συναδέλφους του
με την τιμητική τους ψήφο σε
συνδικαλιστικά όργανα όπως
η ΕΦΕ.
Όπως μας δήλωσε όλα
περιλαμβάνονται στην
απάντησή του, επίσης με
εξώδικο που παραθέτουμε.
Κυρίως μας εξέφρασε το
παράπονό του και την έντονη
ανησυχία για την ψυχολογική
επίπτωση όλων αυτών των
επιθέσεων εναντίον του στο
πρόσωπο της μικρής κόρης
του και την κοινωνική της ζωή
με τους άλλους συμμαθητές
της στο μικρόκοσμο του
σχολείου.
Δεν μπορούμε παρά
να αναρωτηθούμε για
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τη σπουδή “κύκλων”
του πρωθυπουργικού
“περιβάλλοντος” να πιέσουν
τη Σχολή Χιλλ να κινηθεί
νομικά με προχειρότητα
και βιασύνη κατά του
υποτιθέμενου “δράστη”.
Δεν κατανοούν αυτοί
που “προστατεύουν” την
οικογένεια Τσίπρα ότι οι
κορυφαίες πολιτειακές θέσεις
συνεπάγονται τεράστια
μείωση της ιδιωτικής σφαίρας
και οι όποιες επιλογές (που
αποτελούν ακραιφνώς
προσωπική υπόθεση για
τους απλούς πολίτες) είναι
εκτεθειμένες στην δημόσια
κριτική; Υπεραντιδρώντας
και στοχοποιώντας ένα (κατά
τις δηλώσεις του) αμέτοχο
φωτορεπόρτερ μόνο φθορά
επέφεραν στο πολιτικό προφίλ
Τσίπρα, παραπέμποντας στον
αυταρχισμό εποχών που
θέλουμε να ξεχάσουμε...
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Νόμος και τάξη ...στους γάμους
Αυστηροποίηση και λιτότητα στα μυστήρια, τουλάχιστον στην ακριτική Ορεστιάδα
Με εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης
Διδυμότειχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου
κος Δαμασκηνός ανακοινώνει ότι δεν θα
επιτρέπει διπλά μυστήρια (γάμο-βάπτιση
ταυτοχρόνως), δεν θα δέχεται κουμπάρους
και νονούς που έχουν τελέσει πολιτικό
αλλά όχι θρησκευτικό γάμο, απαγορεύει
το έθιμο να πατά η νύφη το πόδι του
συζύγου στο «η δε γυνή να φοβήται τον
άνδρα» αλλά και τα ρύζια τα μπαλόνια
και τους στολισμούς εκκλησιών με μίκυ
μάους στα βαφτίσια. Παραθέτουμε την
εγκύκλιο με την επισήμανση ότι στο
πνεύμα της λιτότητας που κηρύσσει ο
Μητροπολίτης, συμπαρασύρονται εκόντες
άκοντες οι φωτογράφοι ως παράγοντας
υψηλού κόστους και εκκοσμικεύσεως. Να
επιστρέψουμε στη δεκαετία του ‘50 άραγε;
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«Δ

ιαπιστώνω με βαθειά λύπη ότι, τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει
παρεισφρύσει, μία επικίνδυνη τάση εκκοσμικεύσεως στον ιερό χώρο της
θείας λατρείας, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία των τελουμένων αγίων μυστηρίων,
τα οποία και ενίοτε γελοιοποιούνται, με τις επιλογές μας και τη στάση μας. Με την
αγάπη, λοιπόν, που σας έχω, αλλά και το αίσθημα μεγάλης ευθύνης, το οποίο με
διακατέχει, ως Επίσκοπό, σας παρακαλώ να προσέξετε αυτά που σήμερα σας γράφω
και έχουν σχέση με την τέλεση των ιερών μυστηρίων της βαπτίσεως και του γάμου.
Πρωτίστως πρέπει, όλοι να συνειδοποιήσουμε ότι το Βάπτισμα δεν είναι παιγνίδι. Το
άγιο Βάπτισμα αποτελεί την θύρα της Βασιλείας των Ουρανών. Βαπτίζουμε τα παιδιά
μας στη βρεφική ή τη νηπιακή τους ηλικία, εντάσσοντάς τα στο Σώμα και τη Χάρη
του Χριστού, που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να
μετατρέψουμε την Εκκλησία μας σε παιδική χαρά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση μας προϊδεάζουν, είναι αλήθεια, πολλά από τα
προσκλητήρια, τα οποία, στην προσπάθειά τους να πρωτοτυπήσουν, δίνουν την
εντύπωση ότι μας προσκαλούν σε «πάρτυ» και όχι σε μυστήριο. Ακολουθεί ο
δήθεν στολισμός του Ναού, που αρχίζει από τα σκαλοπάτια της Εκκλησίας και
συμπληρώνεται τις περισσότερες φορές μέσα σ’ αυτήν και περιλαμβάνει μπαλόνια,
κορδέλες, μίκυ μάους, λουλούδια, κ.λπ.
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Εκκλησίας κοστίζουν και γι’ αυτό προπαγανδίζονται ως απλά και φθηνά,
συνεπώς και προτιμητέα, τα πολιτικά.
Όσον αφορά εις το Μυστήριο του Γάμου, το «Μυστήριον τούτο μέγα εστι,
εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν» (Εφεσίους 5:32) όπως
λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ενώνει με δεσμό άρρηκτο δυό ανθρώπους,
αποσκοπώντας στην θεμελίωση της νέας τους ζωής, πάνω στις αρχές του
Ευαγγελίου και στην κατά Θεόν συμπόρευσή τους μέχρι την Δευτέρα
Παρουσία. Συνήθειες παρόμοιες μ’ εκείνες που περιγράψαμε στην περίπτωση
του μυστηρίου της βαπτίσεως μπήκαν, κατά καιρούς, στον ιερό χώρο της
Εκκλησίας και συνδέθηκαν αυθαίρετα με την τέλεση του γάμου. Δυστυχώς
και εδώ είναι ορατός ο κίνδυνος της εκκοσμίκευσης. Οι Ναοί μετατρέπονται
σε φωτογραφικά στούντιο, σε αίθουσες κοινωνικής συναναστροφής των
προσκεκλημένων και σε χώρους προετοιμασίας των δεξιώσεων.
Ανάμεσα στ’ άλλα επισημαίνω τα ακόλουθα:
Οι μελλόνυμφοι πρέπει να ευρίσκονται εγκαίρως στον Ιερό Ναό, ακριβώς
στην προγραμματισθείσα ώρα, προκειμένου το Μυστήριο να τελεσθεί
με άνεση χρόνου, ηρεμία και προσευχή, δίχως να προκληθεί περαιτέρω
πρόβλημα.
Προς αποφυγήν παρερμηνείας του λόγου του Θεού, παρακαλούμε
να μην επαναληφθεί το ακατανόητο και αντιχριστιανικό «πάτημα» του
ποδιού του γαμπρού από τη νύμφη, κατά την ώρα του Αποστολικού

Δυστυχώς, πολλές φορές βεβηλώνεται και αυτή
η κολυμβήθρα από τέτοιους στολισμούς, ενώ
και στις λαμπάδες, που συμβολίζουν το φως
του Χριστού, ακόμη-ακόμη και στο μπουκάλι
με το λάδι τοποθετούνται φιγούρες κινουμένων
σχεδίων, αρκουδάκια, κουκλάκια και ό,τι άλλο
επινοεί το εμπορικό δαιμόνιο, άσχετο πάντως με
το μυστήριο. Αυτά όμως δεν προσιδιάζουν στην
ιερότητα του τελουμένου μυστηρίου.
Πολλές φορές συμβουλεύσαμε,
παραπονεθήκαμε, διδάξαμε σε κηρύγματα,
ευκαίρως - ακαίρως, τώρα όμως ήλθε η ώρα της
απαγορεύσεως. Τίποτε από όσα αναφέρθηκαν ή
άλλα παρόμοια, που φέρουν τη σφραγίδα του
κοσμικού φρονήματος, δεν επιτρέπονται. Εάν
οπωσδήποτε επιθυμεί κάποιος να κάμει τέτοιους
στολισμούς, τότε ας στολίσει την αίθουσα της
δεξιώσεως ή το σπίτι του.
Δυστυχώς, όλα αυτά που κοστίζουν πολλά
χρήματα, όπως και τα άλλα έξοδα των
φωτογραφιών, βίντεο, κέντρων διασκεδάσεως
κ.λπ. συνυπολογίζονται απερίσκεπτα και
πάντως άδικα από τους ενδιαφερομένους
στα έξοδα των μυστηρίων, με αποτέλεσμα
να διακηρύττεται ότι δήθεν τα μυστήρια της
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αναγνώσματος.
Δεν επιτρέπεται η ρίψη ρυζιού, κουφέτων ή λουλουδιών κατά την ώρα
του «Ησαΐα». Διευκρινίζουμε, ότι η συνήθεια αυτή, δεν έχει καμμία
απολύτως σχέση με την ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι
προϊόν αμάθειας.
Κατά την προσέλευση ή έξοδο των νεονύμφων, υποδείξτε στους
φίλους και γνωστούς, να μην κάνουν χρήση βεγγαλικών και κροτίδων
«κομφετί», καθώς έτσι μεταβάλλεται ο ιερός χώρος σε εξέδρα γηπέδου ή
αποκριάτικο σκηνικό.
Τέλος, από τούδε και στο εξής απαγορεύεται η τέλεση διπλών μυστηρίων,
γάμου και βαπτίσεως, όπως συνηθίζεται από μερικούς τα τελευταία χρόνια.
Με την ευκαιρία μάλιστα αυτής της επικοινωνίας, σας υπενθυμίζω ότι
στο μυστήριο της βαπτίσεως και στο μυστήριο του γάμου παρίστανται
αντίστοιχα ανάδοχοι και παράνυμφοι μόνον ορθόδοξοι χριστιανοί που δεν
έχουν τελέσει μόνον πολιτικό γάμο αλλά και θρησκευτικό. Αυτοί οι οποίοι
προτιμούν να κάνουν μόνο πολιτικό γάμο θέτουν εαυτούς εκούσια εκτός
Εκκλησίας και τυχόν συμμετοχή τους στα ιερά μυστήρια είναι εμπαιγμός.
Και κάτι, ακόμη, πρέπει να προσέξουμε την συμπεριφορά μας και την
ενδυμασία μας. Πολλοί μπαίνουν στην Εκκλησία με ενδυμασία άσεμνη,
ενώ και η στάση τους στην Εκκλησία και η εν γένει συμπεριφορά τους δεν
είναι η αρμόζουσα. Σχηματίζουν παρέες, συζητούν, αντί να προσεύχονται,
αστειεύονται, γελούν, μασούν τσίχλες, κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να
καπνίζουν ακριβώς μπροστά στην είσοδο της Εκκλησίας. Θα δώσουμε λόγο
στο Θεό, κληρικοί και λαϊκοί, όταν με αυτό τον τρόπο ασχημονούμε ενώπιον
του Θεού, ο Οποίος θέλει την Εκκλησία Του Οίκο προσευχής και μόνον. Σας
παρακαλώ, να κατανοήσετε όσα με πολλή αγάπη σας γράφω.
Σκεφθείτε ότι θα μπορούσα να σιωπήσω και να είμαι καλός με όλους,
υπάκουος σε όλων τις επιθυμίες. Πιστεύω, όμως, ότι δεν επιθυμείτε τέτοια
υποκριτική μεταχείριση, που θα έχει για μένα έλεγχο συνειδήσεως και για
σας και τα παιδιά σας οδυνηρές συνέπειες. Η αθεοφοβία και η ασέβεια
παιδαγωγούνται από το Θεό, για να συνέρχονται από την αναισθησία τους
όσοι αναιδώς παρανομούν. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω εκ των
προτέρω για την πιστή τήρηση των παραπάνω, θυμίζω, προς αποφυγήν
παρεξηγήσεων και αποκατάσταση της αληθείας, ότι για την τέλεση των Ιερών
Μυστηρίων, και για ό,τι εσείς προσφέρετε, υπέρ του Ιερού Ναού και του
προσωπικού του, θα παίρνετε απόδειξη».
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Οικονομικά θέματα
Ενημέρωση από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - 17/09/15

Τ

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η ημερομηνία

ο υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, κατάφερε να ξεπεράσει τον στόχο του

υποβολής αιτήσεων για χορήγηση
σύνταξης σε οφειλέτες, με συμψηφισμό

πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 537 εκατ. ευρώ. Το πλεόνασμα προήλθε
λόγω της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει τους τελευταίους μήνες το δημόσιο

αναδρομικών συντάξεων, σύμφωνα με

προς τρίτους. Δαπάνες ύψους 4,744 δισ. ευρώ έχουν μείνει απλήρωτες, αφού

την μεταβατική διάταξη του άρθρου 38 Ν.

καταβάλλονται μόνο μισθοί και συντάξεις και τα απολύτως αναγκαία έξοδα.

4331/15 όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή
του ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Με απόφασή της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου

Σ

ανάβει το «πράσινο φως» στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για να

του άρθρου 38 του Ν. 4331/2015
ισχύει ότι η σύνταξη από τον Οργανισμό

απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ και κατά συνέπεια κάθε συναλλαγή επιχειρήσεων
εισαγωγών και εξαγωγών για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις

καταβάλλεται από την ημερομηνία που

φοροδιαφυγής.

ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το

Σ

ημειώνεται, πως σύμφωνα με διατάξεις

την απόφαση της κ. Σαββαΐδου καταγράφονται όλες οι περιπτώσεις που θα

οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι
μεγαλύτερο των 55 μηνιαίων συντάξεων

οδηγούν στην αυτόματη αναστολή του ΑΦΜ των επιχειρήσεων. Ποιες είναι οι
περιπτώσεις που θα απενεργοποιείται το ΑΦΜ στη χρήσιμη ενημέρωση του ΒΕΑ

κατωτάτων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης
(γήρατος - αναπηρίας - θανάτου), όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε

Νέα παράταση κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015, έδωσε η

ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα και ανάλογα
με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης

γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου για την υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014.

(καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων
ή καταστατικές διατάξεις ΟΑΕΕ) και όχι
πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων

Μ

ε την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν προθεσμία μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου 2015 να υποβάλουν τυχόν διορθωτικές καταστάσεις.

(25.000) ευρώ.
Αύξηση της τάξης του 11,38% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Τουρκία, κατά τη διάρκεια του επταμήνου του 2015, με τη συνολική τους αξία
«Πρεμιέρα» κάνουν τις επόμενες

να ανέρχεται στα 423,64 εκατ. ευρώ.

ημέρες οι εφορίες με το άνοιγμα και

Κ

ατά το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν μόλις κατά
2,19% , στα 542,42 εκατ. ευρώ, με το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας να

το «ξεσκόνισμα» όλων των κινήσεων
των τραπεζικών λογαριασμών, σε
βάθος δεκαετίας, για τους υπόχρεους
που μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»
των ελεγκτικών αρχών, με στόχο
να διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ
καταθέσεων και δηλωθέντων
εισοδημάτων.

συρρικνώνεται κατά 21,07%.

Την απορία της για την καταχώρηση των στοιχείων επιταγών συναλλαγματικών από τον Τειρεσία, «εν μέσω περιόδου προστασίας»
εκφράζει η ΕΣΕΕ με επιστολή της προς την “Τειρεσίας Α.Ε” και προς την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών.

Η

Γ

απόφαση του υπηρεσιακού
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Τρύφωνα Αλεξιάδη τέθηκε σε εφαρμογή
από τις 15 τρέχοντος και ήδη έχουν αρχίσει
να αποστέλλονται από τις φορολογικές
αρχές αιτήματα για το άνοιγμα τραπεζικών
καταθέσεων με ποσά πρωτίστως άνω των
100.000 ευρώ.

ια βαρύτατες συνέπειες στο εξωτερικό εμπόριο αγαθών της χώρας τον πρώτο
μήνα εφαρμογής των capital controls κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και συμπληρώνει ότι προοιωνίζεται περαιτέρω μείωση της
βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών τους επόμενους μήνες.

«Μαγική εικόνα» εμφανίζει ο κρατικός
προϋπολογισμός στο οκτάμηνο
Ιανουαρίου - Αυγούστου καθώς παρά
τη «μαύρη τρύπα» 4,151 δισ. ευρώ
στα έσοδα καταγράφει πρωτογενές
πλεόνασμα 3,801 δισ. ευρώ έναντι στόχου
3,264 δισ. ευρώ.
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Περισσότερο από ένα τέταρτο μειώθηκε το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα
στην Ελλάδα από τις αρχές του 2007 έως το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα
με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
ύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού για την οικονομική κατάσταση των
νοικοκυριών στις χώρες-μέλη του, το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην
Ελλάδα μειώθηκε κατά 27,5% την περίοδο 2007-2015, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να
συρρικνώνεται το ίδιο διάστημα κατά 22,8%.

Σ

Στο 0,4% υποχώρησε ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο.

Ε

νώ τον Ιούλιο ήταν 1,3% , σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
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Flickr
Φέρνει την εικονική
πραγματικότητα στη προβολή
φωτογραφιών

Π

ριν λίγες μέρες στο XOXO Festival

του Portland, η Flickr παρουσίασε
το project “virtual reality experience”,
σε πρώιμο στάδιο, το οποίο σκοπεύει να
αλλάξει τον τρόπο που προβάλλονται οι
πανοραμικές φωτογραφίες 360°, με τη
βοήθεια μιας συσκεής VR.
Στην επίδειξη χρησιμοποιήθηκε το
Oculus DK 2 headset, συνδεδεμένο
με έναν υπολογιστή και οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία
να το δοκιμάσουν. Η εταιρία ελπίζει
πως σύντομα θα καταφέρει να εντάξει
στην πλατφόρμα διαμοιρασμού
φωτογραφιών προηγμένες δυνατότητες
οργάνωσης και περιήγησης μέσω
της χρήσης απλών χειρονομιών και
headset. H έκδοση beta αναμένεται να
κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2016.

Mitakon Speedmaster 25mm f/0.95:
Υπερ-φωτεινός prime φακός για Μicro 4/3

H

κινέζικη εταιρία Shenyang Zhongyi Optical & Electronic παρουσίασε έναν εξαιρετικά
φωτεινό φακό για το σύστημα Micro Four Thirds. Έχει μέγιστο διάφραγμα f/0.95
και εστιακό μήκος ισοδύναμο με 50mm. Αποτελείται από 11 στοιχεία σε 9 ομάδες και
διαθέτει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος 11 λεπίδων. Ενσωματώνει συνεχή ρύθμιση
διαφραγμάτων (f/stop) για να διευκολύνει τους βιντεολήπτες, ενώ η εστίαση είναι
manual.H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 25εκ. Ως προς τα φίλτρα η διάμετρος
είναι μόλις 43mm υποδηλώνοντας τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος μόλις
230γρ. τη στιγμή που το φυσικό μήκος είναι 5,5εκ. Ενώ γενικά ο φακός είναι συμβατός με
Micro 4/3 (Olympus και Panasonic) για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο δεν θα συνεργάζεται
με τα μοντέλα της Olympus E-PL6, E-PL5, E-PM2 και OMD-EM5 Mk1. Αναμένεται να
κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

photo.gr
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Αργοσαρωνικό!
Στα πλαίσια του προγράμματος
«Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού»
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Μanfrotto 290
Ανανέωση για την εξαιρετική σειρά τριπόδων

Ο

μεγαλύτερος και πιο έγκυρος κατασκευαστής στηριγμάτων πάσης φύσεως

για φωτογραφία και video, μας προτείνει την ανανεωμένη σειρά 290 στις
τάξεις της οποίας βρίσκουμε τρίποδα που θα καλύψουν μεγάλο φάσμα αναγκών.
Περιλαμβάνονται διάφορα μοντέλα. Το 290 Light είναι το ελαφρότερο χωρίς να δέχεται
συμβιβασμούς στην αξιοπιστία και αντοχή, έχοντας σκέλη τριών τμημάτων από ελαφρό
κράμα αλουμινίου, ειδικό σύστημα με ενισχυμένα δεσίματα για την κεντρική άρθρωση,
επιλογή ανάμεσα σε σφαιρική και pan & tilt κεφαλή, άνοιγμα σε γωνίες 23° και 51°,
μέγιστο ύψος 144cm και βάρος μόλις 1,87kg. To επόμενο μοντέλο 290Χtra κυκλοφορεί
σε παραλλαγές με υλικό το κράμα αλουμινίου ή τα ανθρακονήματα. Για παράδειγμα, το
μοντέλο CF3 έχει ενισχυμένα σκέλη τριών τμημάτων από Carbon Fiber, δεσίματα από
μαγνήσιο και ρύθμιση σε τέσσερις γωνίες 25°, 45°, 66° και 88°. Το μέγιστο ύψος φθάνει
τα 179,5cm όντας με διαφορά το ψηλότερο της σειράς και το βάρος τα 2,3kg. τη στιγμή
που το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται σε 4kg.
Συνδυάζεται με την κεφαλή Μanfrotto 804 3way Photo με πλατφόρμα γρήγορης
απελευθέρωσης, ειδικά σχεδιασμένη με γνώμονα τις μικρές διαστάσεις και την
εύκολη μεταφορά. Το μυστικό είναι οι πτυσσόμενες λαβές που μετακινούνται όταν
δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να χωρούν εύκολα μέσα στην τσάντα μεταφοράς.
Το μοντέλο 290Dual είναι το πιο πολυμορφικό της οικογένειας με δυνατότητα
τοποθέτησης της κεντρικής κολώνας σε διάφορες θέσεις ακόμη και οριζόντια. Έτσι η
ευχρηστία εκτοξεύεται κάνοντας το τρίποδο κατάλληλο για δύσκολες αποστολές όπως
π.χ. αντιγραφές ή λήψεις μικρών αντικειμένων. Προσφέρεται με αλουμινένια κεφαλή
σφαιρικού τύπου. Κατά τα λοιπά έχει μέγιστο ύψος σε πλήρη ανάπτυξη 173cm, βάρος
2,26kg. και ωφέλιμο φορτίο 5kg. Παραπέρα, η σειρά 290 περιέχει και μονόποδα με
υλικό το αλουμίνιο ή ανθρακονήματα.

Photowedding
Stories
Σεμινάρια σε Αθήνα
και Λάρνακα

Ο

φωτογράφος Daniel Illinca θα
βρεθεί στην Αθήνα στις 9 και

10 Νοεμβρίου και στην Λάρνακα
στις 12 και 13 Νοεμβρίου για ένα
διήμερο workshop που θα μεταφέρει
την τεχνοτροπία και τον τρόπο
εργασίας του από την προετοιμασία
της φωτογράφησης μέχρι και την
επεξεργασία της τελικής εικόνας. Για να
δείτε δείγματα δουλειάς του μπορείτε
να επισκεφτείτε το idaniphotography.
com. Παράλληλα το PWS τρέχει τον
διαγωνισμό του δεύτερου εξαμήνου για
τα μέλη. Η υποβολή συμμετοχών θα
είναι εφικτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου
www.photoweddingstories.com. Η
κριτική των φωτογραφιών θα γίνει
την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στο
ξενοδοχείο Fenix της Γλυφάδας.
Σεμινάριο Daniel Ilinca
Αθήνα, 9 & 10 Νοεμβρίου 2015, Hotel
Fenix Γλυφάδα.
Λάρνακα, 12 & 13 Νοεμβρίου 2015,
Atrium Zenon Hotel
www.wedseminars.com
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ξεκινάει στο Τμήμα
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας
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Atomos
Εντυπωσιακές μειώσεις τιμών
στα HD Recorders

Κ

ατά τη διάρκεια της έκθεσης

IBC 2015 που διεξήχθη στο
Amsterdam στις 11-15 Σεπτεμβρίου,
η Atomos ανακοίνωσε πολύ
σημαντικές πτώσεις τιμών στην γκάμα
των πετυχημένων HD Recorders/
Monitors Ninja2, Ninja Blade και
Samurai Blade. Συγκεκριμένα, το
Ninja2 θα πωλείται πλέον στα 295€
(από 619€, χωρίς ΦΠΑ) και τα Ninja
Blade και Samurai Blade στα 495€
(από 879€, χωρίς ΦΠΑ). Με αυτό τον
τρόπο γίνεται εξαιρετικά προσιτή σε
κάθε βιντεολήπτη η εγγραφή στον
επαγγελματικό codec συμπίεσης
Apple ProRes 422 10-bit 220Mbps,
παρακάμπτοντας τις απωλεστικές
συμπιέσεις MPEG4 H.264 των
περισσότερων DSLR ή Mirrorless
μηχανών και βιντεοκαμερών.
ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000

Canon
Έρχεται το ανανεωμένο Connect Station

Σ

το Canon Expo 2015, της Νέας Υόρκης παρουσιάστηκε η επόμενη έκδοση του
Connection Station με δύο σημαντικές προσθήκες, την ασύρματη φόρτιση και

το 4K playback. Με την τοποθέτηση μιας συμβατής φωτογραφικής μηχανής επάνω
στη συσκευή θα ξεκινήσει η μεταφορά των νέων λήψεων. Μετά την ολοκλήρωση
της, το Connect Station θα εκκινήσει αυτόματα την ασύρματη φόρτιση της μηχανής,
με τη στάθμη της μπαταρίας να εμφανίζεται κάτω αριστερά της οθόνης. Στην έκθεση,
η επίδειξη της ασύρματης φόρτισης έγινε με τις EOS M3 και EOS 760D. Όπως και το
προηγούμενο μοντέλο ενσωματώνει τεχνολογίες Wi-Fi και NFC. Επιπλέον, διαθέτει
σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1TB και θύρα HDMI για την έξοδο video 4K σε οθόνες
UHD. Ακόμα, δεν λείπει ο ασύρματος χειρισμός μέσω έξυπνων συσκευών Android/iOS
και το άμεσο ανέβασμα του υλικoύ σε cloud.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλείται σύστημα Hasselblad
με σώμα C/M 500 (μαύρο),
filmmagazinne A12 (μαύρο),
Viser Standard, ηλεκτρονικό
φωτόμετρο DMA, TTL, φακοί
Zeiss Distagon C 4/50mm,
Zeiss Planar C 2.8/80mm, Zeiss
Macro Planar CF 4/120mm, Zeiss
Sonnar C 5.6/250mm, Converter
Vivitar 2x, σωλήνας προέκτασης
για μάκρο, Magazine Hasselblad
100 Polaroid, παρασολέιγ,
καπάκια κτλ. σε πολύ καλή
κατάσταση.
Τηλ. επικοινωνίας 22940 75245
& 6945535373.
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Atomos Ninja
Assassin
Και στην Ελλάδα!

Ξ

εκίνησε η διανομή στην ελληνική
αγορά του νέου 4K & HD Recorder
και 7'' Monitor, του Ninja Assassin. Το
Ninja Assassin είναι το μικρό αδερφάκι
του Atomos Shogun, και μοιράζονται
το ίδιο μόνιτορ αφής 7 ιντσών και
ανάλυσης 1920x1080 SuperAtom
IPS και πλήθος δυνατοτήτων όπως η
καταγραφή 4Κ υλικού σε codec Apple
ProRes & Avid DNxHD από μηχανές
με έξοδο HDMI 2.0 ή υποστήριξη
3D-LUTs. Το Ninja Assassin πωλείται
στην Ευρωπαϊκή αγορά στα 1295€
(χωρίς ΦΠΑ).
ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000
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Yongnuo LED
YN160-III
Νέο on camera LED

Τ

ο Yongnuo YN160III είναι ένα

επαγγελματικό φορητό φωτιστικό
τεχνολογίας LED που αποτελείται
από 80 στοιχεία LED θερμοκρασίας
3200°Κ και 80 LED θερμοκρασίας
5500°Κ που διαθέτουν κορυφαίες
βαθμολογίες CRI 95+ και εξασφαλίζουν
χρωματική πιστότητα. Αυξομειώνοντας
την ένταση των θερμών και ψυχρών
LED επιτυγχάνονται οι ενδιάμεσες
θερμοκρασίες φωτός. Το YN160III
διαθέτει ψηφιακή οθόνη για τον έλεγχο
της ισχύος φωτισμού. Μπορεί να
λειτουργήσει με ρεύμα ή με μπαταρίες
σειράς Sony L.

Sony
Xperia Z5
Z και RX100 IV πρωταγωνιστούν στη διαφημιστική καμπάνια
‘Made for
fo Bond’

Π

ριν α
ακόμα βγει στις αίθουσες η νέα κινηματογραφική ταινία Spectre, η
Sony ξεκίνησε τη διαφημιστική της καμπάνια με τίτλο «Made for Bond», με
πρωταγωννίστρια τη Naomie Harris, ως Moneypenny. Το σύντομο φιλμ, σε σκηνοθεσία
πρωταγωνίστρια
Kle
einman, ακολουθεί
α
Danny Kleinman,
ένα κυνηγητό στη Νότια Όχθη του Τάμεση, στο Λονδίνο,
όπου η Moneypenny
Moneypenn παλεύει με τους κακούς με σκοπό να καταφέρει να παραδώσει
το Xperia Z5 στον James
Bond. Ως εργαλείο παρακολούησης χρησιμοποιεί την
J
προηγμένη
προηγμένη compact
compac φωτογραφική μηχανή RX100 IV Cyber-shot, καταγράφοντας
τη δράση σε αργή κίνηση
(40x μέχρι τα 1000fps). Η διαφημιστική εταιρεία adam &
κ
μ με την
τη εταιρεία παραγωγής Rattling Stick συνέβαλαν στη δημιουργία
eve DDB μαζί
αυτής της διαφημιστικής
ταινίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας γυρίστηκε με την
διαφημισ
βιντεοκάμερα
F65 της
β
ά
τ Sony. Η ταινία Spectre θα προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες
από τις 12 Νοεμβρίου.
Μέχρι τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε το διαφημιστικό κλιπ
Νοεμβρί
εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=5y_UqgxQv10
https://www

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Ψηφιακό Μηχάνημα Εκτύπωσης DURST THETA 50.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ
Ταχύτητα 150 μέτρα την ώρα. Ανακατασκευασμένο, σε άριστη κατάσταση με
εγγύηση λειτουργίας και ανταλλακτικών.
Πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών για Printer και Processor.
Εγκατάσταση, εκμάθηση, Service, Εγγύηση.
Τηλ. επικοινωνίας : 6932 038 035 E-mail : massouros@hotmail.com
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Epson
Επαγγελματικοί εκτυπωτές με 99% κάλυψη Pantone
Η σειρά SC-P εμπλουτίστηκε με
τέσσερις νέους φωτογραφικούς
εκτυπωτές, τους SC-P9000, SCP7000, SC-P8000 και SC-P6000, οι
οποίοι απευθύνονται στις αγορές
καλλιτεχνικής εκτύπωσης και
τυπογραφικών δοκιμίων.

O

ι SC-P9000 και SC-P7000
χρησιμοποιούν σετ μελανιών
10 χρωμάτων UltraChrome HDX,
καλύπτοντας το 98% της γκάμας
Pantone, ενώ με την επιλογή
εξτράμελάνης μπορούν να
αγγίξουν ακόμα και το 99%. Με
τον τρόπο αυτό καθιστούν δυνατή
την ακριβέστερη αναπαραγωγή
χρωμάτων στην αγορά.
Ακολουθούν οι SC-P8000 και SC-
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P6000 με σετ μελανιών pigment οκτώ χρωμάτων UltraChrome HD και δυνατότητα ουδέτερης
ασπρόμαυρης αναπαραγωγής. Όλοι διαθέτουν κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore και
έχουν φύσιγγες μεγάλης χωρητικότητας (350 ml και 700 ml). Συνοδεύονται από το βοηθητικό
πρόγραμμα Epson Colour Calibration για μεγαλύτερη διασφάλιση της σταθερότητας των
χρωμάτων. Επιπροσθέτως, η προαιρετική συσκευή SpectroProofer ILS30 παρέχει μια επιπλέον
μέθοδο αυτόματης διαχείρισης χρωμάτων και μπορεί να δώσει γρήγορες και ακριβείς
μετρήσεις. Η φόρτωση των μέσων επιτυγχάνεται εύκολα χάρη στην ειδική βάση. Ακόμα,
η εταιρία υποστηρίζει πως οι εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy έχουν
σταθερότητα έως και 60 χρόνια. Θα είναι διαθέσιμοι από την 1η Νοεμβρίου.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100
Χρόνια Φωτογραφία"..

TEY/G

O
N
8
!JG
!E%

Υπό έκδοση:

‘‘ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ’’
Κυκλοφορεί

1 Οκτωβρίου

Cover.indd 1

17/9/2015 12:52:29 μμ

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών τεσσάρων, πέντε, έξι ή και των επτά εκδόσεων:

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

ΤΕΥΧΗ

9,90€

18€

23€

31€

36,5€

42€

47€

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: Το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr
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Epson PictureMate
PM-400
Compact εκτυπωτής inject με
Wi-Fi Direct

Τ

ο νέο μέλος της οικογένειας

PictureMate μπορεί να τυπώσει
εικόνες ασύρματα από έξυπνες συσκευές,
ακόμη και πέρα από την εμβέλεια ενός
Wi-Fi hotspot. χάρη στη τεχνολογία
Wi-Fi Direct. Με διαστάσεις μόλις
24,9 x 38,4 x 20 εκ. υποστηρίζει τα
ακόλουθα μεγέθη τυπώματος: 3.5x5in,
4x6in και 5x7in. Χρησιμοποιεί ένα σετ
μελανιών τεσσάρων χρωμάτων το
οποίο μπορεί να αποδώσει μέχρι και
εκατό τυπώματα 4x6 in. τα οποία είναι
ανθεκτικά στις γρατσουνιές, το νερό και
το ξεθώριασμα, σύμφωνα με την Epson.
Η κεφαλή, για κάθε χρώμα, χρησιμοποιεί
180 ακροφύσια για την μεταφορά
σταγονιδίων μελανιού με όγκο 2
πικολίτρα, σε ανάλυση 5700x1440dpi. Ο
μικροσκοπικός εκτυπωτής συνεργάζεται
με τις υπηρεσίες Epson Connect 6, Epson
Email Print, Epson iPrint Mobile, AirPrint,
Google Cloud Print, Android Printing και
Remote Print. Επιπλέον έχει οθόνη 2.7in.

Οlympus
Οl
Αναβάθμιση firmware για Ε-Μ1 και Ε-Μ5 ΙΙ

για προεπισκόπηση, θύρα USB 2 και
υποδοχή για κάρτες μνήμης SD.

Ξ

εκινώντας από τη ναυαρχίδα, OM-D Ε-Μ1, το firmware φτάνει αισίως στη έκδοση
4.0 και περιλαμβάνει: focus stacking/bracketing, προηγμένο focus peaking,

silent mode, simulated OVF, λειτουργία 4K time lapse και ριπή 5fps με anti-shock. Να
σημειωθεί πως το focus stacking είναι ένα καινούριο χαρακτηριστικό για τις κάμερες της
ιαπωνικής εταιρίας και προς το παρόν θα είναι διαθέσιμο μόνο στην Ε-Μ1. Στο video,
ο σταθεροποιητής θα συνδιάζει οπτικό IS 5 αξόνων και ψηφιακό IS. Επίσης, καθίσταται
δυνατή η λήψη σε 24p και 25p, η εκκίνηση εγγραφής μέσω του καλωδίου RM-UC1 και
ο συγχρονισμός ήχου PCM.
Η E-M5 Mark II, πριν προλάβει να κλείσει ένα χρόνο παρουσίας, αποκτά με την έκδοση
2.0: focus bracketing, λειτουργία 4K Time Lapse και simulated OVF. Όσον αφορά το
video, θα είναι δυνατός ο συγχρονισμός ήχου PCM και θα προσφέρονται οι επιλογές
noise filter και flat picture. Ακόμα, η εταιρία παρουσίασε την επόμενη έκδοση του
app OI.Share που είναι ήδη διαθέσιμο για Android και iOS. Οι δύο εκδόσεις firmware,
καθώς και το ανανεωμένο λογισμικό Olympus Capture θα κυκλοφορήσουν το
Νοέμβριο.

Benro
Νέα σειρά slider

Η

Benro είναι γνωστή για τα υψηλής ποιότητας και συνάμα
υ
υνάμα
οικονομικά τρίποδα για τους
ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες. Πρόσφατα παρουσίασε
ρ
ρουσίασε
νέα σειρά slider για DSLR
R
μηχανές και επαγγελματικές βιντεοκάμερες στην έκθεση NAB και πλέον είναι διαθέσιμα, κα
και
α
στην ελληνική αγορά. Η σειρά έχει περιλαμβάνει από slider
der με μονή ράγα από αλουμίνιο
με σύστημα τριβής μέχρι και slider με διπλή ράγα από ανθρακονήματα
ν
νθρακονήματα
με ενσωματωμένο
σύστημα κύλισης, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες κάθε βιντεολήπτη και παραγωγές
οποιουδήποτε επιπέδου. Στη νέα σειρά θα βρείτε sliders με μέγιστο φορτίο στήριξης τα 12
κιλά που εξασφαλίζουν προσφέρει ομαλή “κινηματογραφική”
α
αφική”
κίνηση της μηχανής σας.
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Πλάτων Ριβέλλης
Ξεκινούν τα Σεμινάρια
Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,

ξεκινούν τα καθιερωμένα
Σεμινάρια Εισαγωγής στην
Καλλιτεχνική Φωτογραφία. Υπό την
καθοδήγηση του Πλάτωνα Ριβέλλη
οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να μάθουν γενικά για την
τέχνη της φωτογραφίας αλλά να
καταρτιστούν τόσο σε τεχνικά όσο και
σε καλλιτεχνικά θέματα.
Συγκεκριμένα στο τεχνικό τμήμα
αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει
η θεωρία λήψεως φωτογραφιών
καθώς και η μετέπειτα επεξεργασία
και ταξινόμηση μέσω προγραμμάτων,

purger

όπως το Adobe Photoshop και
το Lightroom. Στα πλαίσια του
καλλιτεχνικού τμήματος θα προβληθεί
μεταξύ άλλων το έργο μεγάλων
φωτογράφων ενώ θα συζητηθούν
και θα αναλυθούν φωτογραφικά
και καλλιτεχνικά θέματα, απόψεις
σημαντικών θεωρητικών καθώς και
θέματα όπως η σχέση εφαρμοσμένης
και καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Επιπλέον θα γίνεται κριτική των
φωτογραφιών των συμμετεχόντων,
με το σεμινάριο να απευθύνεται
σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται
για τη φωτογραφία ή τις τέχνες
γενικότερα, ασχέτως ηλικίας ή ειδικών
γνώσεων. Εκτός από τη συνολική
παρακολούθηση των σεμιναρίων οι
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα
να επιλέξουν μόνο το τεχνικό ή το
καλλιτεχνικό τμήμα. Η διάρκεια των
σεμιναρίων είναι από την πρώτη
Πέμπτη του Νοεμβρίου μέχρι την
τελευταία του Ιουνίου.
Πληροφορίες – Εγγραφές: Πλάτων
Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577,
rivellis@otenet.gr,
http://www.rivellis.gr

blizniyk

«Άγιος Όρος:
Κατ’ εικόνα του φωτογραφικού βλέμματος».
Ξεκίνησε στο χώρο της Αγιορειτικής Εστίας

Ο

ι φωτογράφοι Valery Bliznyuk, Ali Borovali, Ζbigniew Κοsc και Zoran Purger
προσεγγίζουν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό το Άγιο Όρος. Αποτελώντας
μια συνεργασία του μουσείου με την Αγιορειτική Εστία, η έκθεση αποτελείται από τις
ενότητες «τόπος», «λατρεία», «βίος» και «πρόσωπα», σε επιμέλεια του διευθυντή του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Βαγγέλη Ιωακειμίδη. Οι τέσσερις φωτογράφοι
από Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία και Σερβία μίλησαν για τις φωτογραφικές εμπειρίες και
προσεγγίσεις που οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της έκθεσης σε μια εκδήλωση λόγου
με τίτλο «Λέξεις και Εικόνες».
Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Ιανουαρίου 2016
Διεύθυνση: Αγιορειτική Εστία, Κτίριο Νεδέλκου, Εγνατία 109, Θεσσαλονίκη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη 9.00 – 16.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 – 20.00
Σάββατο 9.00 – 14.00
Πληροφορίες: Αγιορειτική Εστία, Τηλ. 2310263308, agestia@otenet.gr,
http://www.agioritikiestia.gr
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«Παράλληλες
Δημιουργίες»
Έκθεση από τη Φωτογραφική
Ομάδα Ιωαννίνων

Τ

ην τέταρτη έκθεση φωτογραφίας

με έργα των μελών της
παρουσιάζει η Φωτογραφική Ομάδα
Ιωαννίνων. Με παρουσία στο χώρο
της φωτογραφίας από το 2006, η
ομάδα έχει ως σκοπό την έρευνα και
την έκφραση μέσα από την τέχνη της
φωτογραφίας καθώς και τη συμμετοχή
στα πολιτιστικά δρώμενα. Ανάμεσα
στις δράσεις της είναι και η συμμετοχή
της στο 1ο Ioannina art festival το
2011 καθώς και στο Photometria
Photo Festival 2014 στην παρουσίαση
ομάδων της Ηπείρου. Στην ομάδα
συμμετέχουν οι Σοφία Γκόη,
Δημήτριος Δημόπουλος, Φωτούλα
Κώτσια, Ιωάννης Μελισσουργός,
Νεκτάριος Παπαζής, Αλεξάνδρα Ρίνα,
Νάντια Χελιδώνη με συντονιστή το Δ.
Δημόπουλο.
Διάρκεια έκθεσης: 16 – 30
Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: Εκθεσιακός χώρος «Δ.
Χατζής», Παλιά Σφαγεία, Παραλίμνιο,
Ιωάννινα
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 11.00 – 13.00, 18.00 –
21.00
Πληροφορίες: Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ιωαννιτών, Τηλ. 2651083940,
pkioannina@gmail.com,
http://www.pkdi.gr/

«Άθως / Τα Χρώματα της Πίστης».
Η έκθεση του Στράτου Καλαφάτη στο Τορίνο

Μ

ε 25 επισκέψεις στην Αθωνική Πολιτεία και συνολικά διακόσιες μέρες
φωτογράφισης, ο Στράτος Καλαφάτης παρουσιάζει μια σύγχρονη εκδοχή για

το τοπίο και τους ανθρώπους μέσα από τη φωτογραφική του εργασία με τίτλο «Άθως
/ Τα Χρώματα της Πίστης». Έχοντας παρουσιαστεί ήδη στα πολιτιστικά κέντρα του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα καθώς και
στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού του Βερολίνου, και στη Beaux Art στις Βρυξέλλες, η
έκθεση του Στράτου Καλαφάτη ταξιδεύει στο Τορίνο της Ιταλίας.
Διάρκεια έκθεσης: 20 Σεπτεμβρίου - 25 Οκτωβρίου
Διεύθυνση: Palazzo Saluzzo Paesana, Τορίνο, Ιταλία
Πληροφορίες: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, http://www.miet.gr
Palazzo Saluzzo Paesana, http://www.palazzosaluzzopaesana.it

«Ίχνη».
Ατομική έκθεση της Αφροδίτης Αγγελετοπούλου

Τ

ο μπλε του ουρανού και της θάλασσας, ο ήλιος που εμφανίζεται και χάνεται, σκιές, καμπύλες,
γραμμές και σχήματα. Η Αφροδίτη Αγγελετοπούλου δίνει τα δικά της φωτογραφικά «Ίχνη»
μέσα από μια ατομική έκθεση στο νησί της Σαντορίνης. Έχοντας συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις, πρόκειται για την τρίτη ατομική έκθεση της φωτογράφου.
Εγκαίνια: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 20.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου
Διεύθυνση: εκθεσιακός χώρος Εστίας, κεντρική πλατεία, Πύργος, Σαντορίνη
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 13.00, 18.00 – 20.00
Συνδιοργάνωση: Δήμος Θήρας, Πολιτιστικός σύλλογος «Εστία Πύργου Καλλίστης», Τοπική
Κοινότητα Πύργου
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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