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Editorial

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μπορείτα να πάρετε ένα μικρό δείγμα του υψηλού επιπέδου δουλειάς των φοιτητών 
του Τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας ξεφυλλίζοντας το διαδικτυακό περιοδικό τους 
στο λινκ: http://photography.teiath.gr/docs/iris/2015_IRIS_10.pdf 

Να λοιπόν που υπάρχουν και καλά νέα 

για τον κλάδο. Ένα από αυτά είναι 

η έναρξη, ήδη από την φετινή 

Ακαδημαϊκή χρονιά, μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών στο Τμήμα 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

του ΤΕΙ Αθήνας.

Πριν καλά καλά ανακοινωθεί η ίδρυσή 

του, υποβλήθηκαν πολλές αιτήσεις 

εγγραφής από τις οποίες η αρμόδια 

επιστημονική επιτροπή ενέκρινε είκοσι 

(20). Έτσι το πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα 

corpus μεταπτυχιακών φοιτητών υψηλού 

επιπέδου. Όλοι τους είναι κάτοχοι πτυχίων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ήδη πολύ 

καλές γνώσεις για την τέχνη και τεχνική της 

εικόνας, σταθερής και κινούμενης. Υπ' όψη 

ότι η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού 

δεν είναι δωρεάν. Τα δίδακτρα ανέρχονται 

στο καθόλου ευκαταφρόνητο για τα ελληνικά 

δεδομένα ποσό, των 4.500 ευρώ, που οι 

υποψήφιοι καλούνται να καταβάλουν σε 

τέσσερις ισόποσες δόσεις. Ας τονίσουμε 

κάπου εδώ το γεγονός ότι πρόκειται για το 

πρώτο, αυτόνομο και αυτοχρηματοδοτούμενο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που 

εγκρίθηκε και λειτουργεί στη χώρα μας 

στον τομέα της εικόνας, το οποίο με την 

ολοκλήρωσή του παρέχει μεταπτυχιακό τίτλο 

ειδίκευσης. Αυτά ως προς το διαδικαστικό - 

οργανωτικό κομμάτι του εγχειρήματος. 

Γιατί αν δούμε το θέμα από οικονομικο-

κοινωνική σκοπιά γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι τα οφέλη από αυτού του είδους τις 

πρωτοβουλίες για την ελληνική κοινωνία 

γενικότερα αλλά και ειδικότερα για τον 

φωτογραφικό κλάδο είναι σημαντικά.

     Πρώτα απ' όλα αρχίζει επιτέλους κάτι 

να κινείται σε έναν εκπαιδευτικό τομέα που 

βρίσκονταν σε μακρόχρονη υστέρηση στη 

χώρα μας κι αυτός ο τομέας είναι η παροχή 

μεταπτυχιακής παιδείας στο ευρύ γνωστικό 

αντικείμενο της εικόνας. Ας μην ξεχνάμε ότι 

σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα μόνον 

το Ελληνικό κράτος -είτε συμφωνούμε είτε 

όχι- έχει το δικαίωμα παροχής σπουδών στη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναγνωρισμένων 

κρατικών πτυχίων με τη λήξη των σπουδών. 

Θυμίζουμε επίσης ότι μόλις το 1985 η χώρα 

μας απέκτησε την πρώτη δημόσια σχολή 

Mεταπτυχιακό για φωτογράφους
Ξεκίνησε στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας

φωτογραφίας σε τριτοβάθμιο επίπεδο που παρέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα φωτογράφου. 

Και αυτή είναι το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας. 

       Δεύτερον τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν δεν είναι αμελητέα: Πολλές ελληνικές 

οικογένειες θα αποφύγουν την οικονομική αιμορραγία από την υποχρεωτική, λόγω έλλειψης 

άλλης επιλογής, παρακολούθηση αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο εξωτερικό 

με ασύγκριτα υψηλότερο κόστος.

        Τρίτον υπό την πίεση της λογικής του “εγώ πληρώνω” θα βελτιωθούν ακόμη 

περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος Φωτογραφίας και αναμφισβήτητα θα 

ανέβει ακόμη υψηλότερα το επίπεδο της παρεχόμενης φωτογραφικής εκπαίδευσης. 

        Τέλος για όσους δεν το γνωρίζουν, πριν ένα χρόνο το Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ 

Αθήνας πέρασε από εξωτερική αξιολόγηση επιτροπής καθηγητών Πανεπιστημίων του 

εξωτερικού αποσπώντας όχι απλά επαίνους αλλά εγκωμιαστικά σχόλια για το επίπεδο 

σπουδών κι άλλα πολλά. Αυτά γιατί το καλό πρέπει να λέγεται.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Οι πρώτοι 20 Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και φοιτήτριες με κάποιους καθηγητές τους, 
στο πρώτο αυτόνομο ελληνικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οργανώνει 
και πραγματοποιεί το Τμήμα Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας. Ο ακριβής 
επιστημονικός του τίτλος είναι «Παραγωγή 
βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα και κινούμενα 
γραφικά». Η αναμνηστική φωτογραφία βγήκε 
στο πρώτο μάθημα που πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Οκτωβρίου 2015
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Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗHOTEL CAPSIS  

11:00 έως 20:00 και τις δύο ημέρες

 

    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

                    Εκθέσεις φωτογραφίας

        Πολλές εκδηλώσεις & καλλιτεχνικά  δρώμενα

   Όλοι οι συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!                                                                               

                                                                        Σας περιμένουμε!

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 

Διοργάνωση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Χορηγός επικοινωνίας
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Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 12/11/15

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.  • NIKON • SANDISK • VARTA • MITSUBISHI • CASELOGIC • THULE • TDK • ILFORD 

• PATERSON • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • ARIETE • XAVAX • BEPER 

Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, desk@damkalidis.gr, www.damkalidis.gr 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. • DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ 

Westcott/Icelight Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & 

φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED 

φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks 

• PRODISC οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος 

& εικόνα • HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες & 

αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά 

Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602, info@stamos.com.gr, www.stamos.com.gr

DIVITEC Α.Ε. • ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Θερμικοί 

εκτυπωτές Dry Labs & αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • HITACHI projectors 

• ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες • SINFONIA (Shinko) - CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές 

& αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET PC, ψηφιακές κορνίζες, πλήρης γκάμα CD DVD • 

LENCO Tablet PC συστήματα ήχου • ΒΙG BEN Gaming software, Accessories συστήματα ήχου • BENQ Projectors, Monitors, Digital 

Cameras • RIVACASE θήκες μεταφοράς δίσκων, tablets, laptops ψηφιακών μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης 

• ΤRACEBOARD διαδραστικοί πίνακες • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson 

Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, info@divitec.gr, www.divitec.gr  

EPSON Italia s.p.a. • EPSON φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων Ink Tank System, εκτυπωτές laser και 

inkjet για επιχειρήσεις, εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, εκτυπωτές ετικετών και 

αποδείξεων, σαρωτές εγγράφων, βιντεοπροβολείς εξαιρετικά κοντινής απόστασης για επιχειρήσεις, βιντεοπροβολείς εγκαταστάσης και 

σήμανσης, διαδραστικούς βιντεοπροβολείς για την εκπαίδευση και βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου. 

Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, info@epson.gr, www.epson.gr, 

FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. • EPSON Surelab αποκλειστική διανομή • EPSON προϊόντα • INKJET χαρτιά 

• BILORA τρίποδα, φορτιστές, κιάλια, μπαταρίς, τσάντες • NATURAL τσάντες • WASANA κορνίζες 

Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45, Μοσχάτο, Τηλ.: 210 9020664,  sales@fisheye.gr

PHOTO SHOP Digital • Εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ • Φωτογραφικά 

Κατ/μα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082, 

Εργοστ.: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062, info@photoshopdigital.gr, www. photoshopdigital.gr

ZEGETRON A.E. • Olympus φωτογραφικές μηχανές • Olympus φακοί και αξεσουάρ • Olympus κιάλια • Silicon Power SD 

Cards • Silicon Power Memory Products • Silicon Power USB Sticks • Silicon Power φορητοί σκληροί δίσκοι • Razer gaming PC 

peripherals • Konami Videogames • Warner Bros. Videogames • Sega Videogames • Mio GPS devices 
Βασ. Γεωργίου 35, 152 35, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6856000, info@zegetron.gr, www.zegetron.gr, www.olympus-europa.gr, Service 

Olympus: Λ. Ηρακλείου 443 & Ορφέως, 14122, Ηράκλειο, Τηλ.: 210 2814500, olympusservice@zegetron.gr 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. • AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS 

στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς 

φιλμ για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ 

στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για video, 

κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD 

• POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα - φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB 
επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά 

φθορισμού για video & φωτογραφία 

Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, alex4@otenet.gr, www.albapv.gr 
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 12/11/15

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. • AnSMANN • ARCA SWISS • CONDOR • CULLMANN •  HENSEL • HEDLER 

• KOOD • BERLEBACH • SUNPAK • SEKONIC • PRIOLITE FLASHES • MULTIBLITZ

Α: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμ/φος), Τηλ.: 2310 269129, 

Β: Ερμού 19, 546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893, 

Γ: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 519 336, info@konchilakis.gr, www.photoqueen.gr 

DSAW HOBBIES - ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ • KYOSHO • DRONES - MULTIROTORS • Είδη μοντελισμού, 

αξεσουάρ, αναλώσιμα 

Αγ. Τριάδας 2, 165 44, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9652042, www.kyosho.gr, office@kyosho.gr

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. • Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις 

Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 240120, photos@alboom.gr, www.alboom.gr, 

Εργαστήριο: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 242124, alboom.gr@gmail.com

MYALBUMS.GR • Ψηφιακό άλμπουμ 

Θουκυδίδη 16, 551 34, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 384291, 2310456927,  info@myalbums.gr, www.myalbums.gr

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. • Printing: C-type / Giclee fine art / Large 

Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package etc.  Finishing / Mounting / Framing / 

Lamination • Digitization: Film / Large format scanning 

Αντ. Τρίτση 112 & Αγ. Κων/νου 104, 56 224, Εύοσμος Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, info@prolab.gr, www.prolab.gr 

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. • ILFORD - TECCO Inkjet Papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • 

ΗΡ Action Cams & Βιντεοκάμερες • TEHNOTAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Labs • SAWGRASS Μελάνια 

• UNIVERSAL WOODS (Chromaluxe Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) • KODAK Μπαταρίες • TURA Φωτογραφικά 

χαρτιά. Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Εκτυπωτές & Αναλώσιμα, KINGSTON, TDK, TOSHIBA, DNP, MITSUBISHI, 

CHAMPION Χημικά. 

Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr,

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ • Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και Κοπές σε : γρανίτη – Ξυλο – Plexiglass – 

Γυαλί 3D - Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter – UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα – Αναλώσιμα Sublimation 

Προέκταση Γιαννιτσών 155, 546 28,  Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 729462,  flas@otenet.gr, www.xaraxeis.gr

ZETARM.COM • cine video support systems 

Σπινθάρου 23 - 27, 117 43, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Τηλ.: 210 9225871, Κιν.: 6974242942, info@zetarm.com, 

www.zetarm.com, 

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης • Τηλεσκόπια-Κιάλια-Διόπτρες-Μικροσκόπια-Εκδόσεις-Εκπαιδευτικά Παιχνίδια-

Μετεωρολογικοί Σταθμοί- Πρωτότυπα Δώρα.

Αντώνη Τρίτση 15-17, 570 01, Πυλαία, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 533902, 2310 541826, planitario@astronomy.gr, 

www.planitario.gr 

FOTOBAR • POLAROID • ONA BAGS • LUMI • Fine art

Φιλικής Εταιρείας 15, 54 621, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 253027, info@fotobar.gr,  www.fotobar.gr 

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. • COKIN • ELINCHROM • PHOTOFLEX • NODAL NINJA • INNOVATRONIX • VANGUARD 

Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, tecnhio.sales@kouniogroup.com, www.technio.com.gr, 

FOTOVISION • PHASE ONE - Mamiya Leaf • Capture One 

Ακαδημίας 5, 106 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 3390811, fotovis@otenet.gr, www.fotovision.gr, 

                                                                                                                         ...Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!
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Η φτώχεια... θέλει καλοπέραση λέει πολύ σοφά ο λαός μας. Διαφορετικά η πεζή και οικονομικά οδυνηρή καθημερινότητα 

δεν υποφέρεται! Αυτό αφενός και αφετέρου το πνεύμα των (Χριστουγεννιάτικων) ημερών μας ενθάρρυναν να κλείσουμε 

ωραία την πρώτη μέρα εκδηλώσεων του περιοδικού μας στη Θεσσαλονίκη. Μ’ ένα party, με ζωντανή μουσική και τραγούδι, 

κρασί και τσιπουράκι, κέφι και καλή διάθεση! Στη μικρή γιορτή που ετοιμάζουμε στον εκθεσιακό χώρο του Hotel Capsis μετά το 

τέλος της πρώτης μέρας της έκθεσης το Σάββατο, έχουμε προσκαλέσει να τιμήσουν με την παρουσία τους oι αρχές της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, φυσικά oι εκθέτες και όσοι επισκέπτες το επιθυμούν. Ένα καλό aperitif δηλαδή πριν την βραδινή Σαββατιάτικη έξοδο 

στη μαγευτική Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη (Θυμίζουμε: το ημερολόγιο θα γράφει 12 Δεκεμβρίου). Σας ενημερώνουμε τέλος ότι 

το Capsis έχει ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στην τιμή των 60 ευρώ το δίκλινο με πρωϊνό σε μπουφέ (πείτε τους ότι είστε για τις 

εκδηλώσεις του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ). Εξίσου άμεσα πρέπει να κινηθείτε και για τα αεροπορικά εισιτήρια γιατί οι φθηνοί ναύλοι της Ryanair 

και της Aigean έχουν αρχίσει να εξαντλούνται!

                                                                                                                                          Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη!  

�����������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

XMAS 
party

Στο Hotel Capsis, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00
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Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες της έκθεσης: €60 το δίκλινο με πρωϊνό!!!



������ 7��	
�� 305 •  ��	���� 16 �������	 2015

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

STOP PRESS!!!

Στις εκδηλώσεις

θα λάβει μέρος και το 

Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

προσεχώς!

    

                    Εκθέσεις φωτογραφίας   

Πώς και που μπορώ να προβάλω τη δουλειά μου;   
Η φωτογραφία διανύει σήμερα τη χρυση εποχή της, αφού εκατομμύρια φωτογραφίες παράγονται και 
ανεβαίνουν στο διαδίκτυο καθημερινά. Πως μπορούν όμως οι εικόνες μας να ξεχωρίσουν σε αυτό το 
«πολύβουο» αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον με τις πολυάριθμες εκθέσεις φωτογραφίας, 
τις εκδόσεις, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα online portfolio;
Σάββατο 12/12 •17:00 – 19:00 • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους  
Το πρόβλημα της προστασίας της ιδιωτικότητας στη φωτογραφία και η φωτογράφηση σε δημόσιους 
χώρους. Σας έχουν απαγορεύσει να φωτογραφίζετε σε δημόσιους χώρους χωρίς καν αιτιολογία; 
Έχετε πέσει θύμα αυθαίρετης συμπεριφοράς; Αισθάνεστε ότι η νομοθεσία για το δικαίωμα 
φωτογράφησης είναι ασαφής; Δεν ξέρετε τι να κάνετε αν στο κάδρο σας σε εξωτερικούς χώρους 
μπαίνουν άγνωστοι; Αναρωτιέστε για τα όρια της νομιμότητας; Ελάτε στην ανοικτή συζήτηση, ακούστε 
τη γνώμη των ειδικών και λύστε τις απορίες σας.
Κυριακή 13/12• 11:30 – 13:30 • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

    Ανοιχτές συζητήσεις Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση μελών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό έχοντας διοργανώσει εκατοντάδες εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες παρεμβάσεις σχετικά με τη 
φωτογραφία (δράσεις στο δρόμο, μαθήματα, ξεναγήσεις σχολείων, παρεμβάσεις με άρθρα στον τύπο 
κ.α.). Είναι ιδρυτικό μέλος του Photofestival Union και στη Διεθνή Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. Μια 
πλούσια και αξιόλογη φωτογραφική έκθεση των μελών του θα περιμένει τους επισκέπτες στο Capsis.

Έκθεση των ομάδων «Φ», «ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ» και «ΚΛΙΚers» 
«ΑΝΑΦΟΡΕΣ», «ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». Αυτή θα είναι 
η θεματική της έκθεσης φωτογραφίας των ομάδων «Φ», «Φωτοπόροι» και «ΚΛΙΚers». Θα περιλαμβάνει 
φωτογραφίες των μελών των ομάδων, που έγιναν με ερέθισμα διάσημες φωτογραφίες που άφησαν 
ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ιστορία της φωτογραφίας. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν σε μεγάλες 
διαστάσεις οι νέες φωτογραφίες και σε μικρές διαστάσεις οι φωτογραφίες που αποτέλεσαν την πηγή 
έμπνευσης, μαζί με ένα κείμενο που θα αναφέρεται στον φωτογράφο της διάσημης φωτογραφίας.

Έκθεση μελών photoweddingstories
To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που 
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, με εκατοντάδες μέλη σε όλη 
την Ελλάδα θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο Capsis με μια μεγάλη έκθεση από 
εντυπωσιακές φωτογραφίες γάμου. Επιπλέον στα πλαίσια της διαρκούς 
επιμόρφωσης των μελών, κατά τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιήσει 
και σεμινάριο με θέμα την επαγγελματική φωτογραφία γάμου.

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...
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    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & (επανάληψη) την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Η ψηφιακή μηχανή / ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12

Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει μια βαθύτερη κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα που διαιωνίζονται 
σχεετικά με: Αισθητήρες • Πως σχηματίζεται το ψηφιακό φωτογραφικό είδωλο • Αρχιτεκτονική και δομή 
φωτογραφικών μηχανών (DSLR, mirrorless και compact) • Είδη φωτογραφικών φακών και ποιός είναι κατάλληλος 
για κάθε εφαρμογή • Επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων σε εστίαση, εκφώτιση, εξισορρόπηση 
λευκού κλπ.  • Τα οπτικά προβλήματα (θόρυβος, γεωμετρικές παραμορφώσεις, εκτροπές κλπ.)
Μόνο Σάββατο 11:30 - 13:30  • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Εισηγητής: Παναγιώτης Καλδής • Κόστος: 15€

Photoshop (A’ Μέρος)
Γνωριμία με το πρόγραμμα, βασικά εργαλεία και χρήσεις • Παλέτες • Μενού • Χρωματική Θεωρία και χρωματικά 
μοντέλα • Χρωματικά Προφίλ • Μορφότυποι αρχείων εικόνων (Raw, TIF, Jpeg κλπ) • Εργαλεία και δυνατότητες 
του λογισμικού • Eπίπεδα (Layers) – έννοιες και ορισμοί • Διαχείριση επιπέδων • Ιδιότητες – τρόποι 
ανάμειξης • Προχωρημένες εργασίες με επίπεδα • Μάσκες και επίπεδα επεξεργασίας & ρύθμισης • 
Ανάλυση των μενού του λογισμικού... και πολλά άλλα!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ1 •  Εισηγητής: Γ. Μαχιας • Κόστος: 40€

Photoshop (Β’ Μέρος)
• Διόρθωση και επεξεργασία φωτογραφιών •Χρωματική διόρθωση 
• Διόρθωση αντίθεσης, Όξυνση, Μείωση θορύβου • Μετατροπή μεγέθους 
αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ • Εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως: 
Αφαίρεση Φόντου, ενθέσεις εικόνων, σύνθεση εικόνας, αποκατάσταση παλιών φωτογραφιών, 
επιχρωματισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας • Εξειδικευμένες επεξεργασίες • Διορθώσεις ατελειών 
πορτραίτου • Αυτοματισμοί ενεργειών • Εκτυπώσεις... και πολλά άλλα!
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 1 • Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς • Κόστος: 40€

Lightroom (A’ Μέρος)
Δαμάστε τη δύναμη του Lightroom! Ανακαλύψτε γιατί έχει γίνει το κορυφαίο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφικού 
υλικού στον κόσμο. Εξασφαλίστε θέση στο σεμινάριο για να μάθετε τις τεχνικές που θα απογειώσουν τη 
δημιουργικότητά σας! Η θεματολογία περιλαμβάνει: • Εισαγωγή-Γνωριμία με το πρόγραμμα • Εισαγωγή 
εικόνων από κάρτα μνήμης και άλλα αποθηκευτικά μέσα • Οργάνωση-διαχείριση εικόνων • Προβολή, επιλογή και 
εργαλεία βαθμολόγησης εικόνων • Χρήση φίλτρων και αναζήτηση εικόνων • Χρήση Collections • Βασικές ρυθμίσεις 
και κροπάρισμα • Συγχρονισμός και batch αλλαγές εικόνων και... πολλά άλλα!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 
• Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€

Lightroom (B’Μέρος)
• Εργαλεία επεξεργασίας χρώματος (White Balance / HSL ) • Διόρθωση 
οπτικών σφαλμάτων και προοπτικής • Ντεγκραντέ και τοπικές αλλαγές στην 
εικόνα • Δημιουργία αντιγράφων εικόνας• Ασπρόμαυρη επεξεργασία και χρωματισμός 
• Δημιουργία και αποθήκευση εφέ ως Presets • Εξαγωγή εικόνων από το Lightroom • Από το Lightroom στο 
Photoshop (Πανοραμικά και HDR), Export για social media και Tethered Shooting • Export εικόνων για Facebook 
και email • Tethered shooting, σύνδεση και χειρισμός μηχανής με το Lightroom και... πολλά άλλα!
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 • Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

ΕΓΓΡΑΦΗ
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ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ
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 Εγγραφές στα σεμινάρια στο eshop του www.photo.gr ή στο 210 8541400

    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Ορισμένα μπορεί να επαναληφθούν & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

������ �� 	
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Λήψεις με drones / ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12

Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι 
πραγματικά απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να ξέρουμε πριν 
αγοράσουμε ένα τέτοιο εργαλείο;  Ποιες οι τεχνικές τους προδιαγραφές; Τί πρέπει να προσέχουμε 
ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια της πτήσης;
Μόνο Σάββατο 11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 1 • Εισηγητής: Αντώνης Αντζουλάτος • Κόστος: 50€

Μοντάζ βίντεο 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς βίντεο κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να βελτιώσουν το τελικό τους 
αποτέλεσμα. Χωρίζεται σε 2 διακριτά μέρη θεωρητικού και τεχνικού περιεχομένου. Στην θεωρία θα οριστούν οι 
βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για ένα σωστό μοντάζ, όπως ενδεικτικά η έννοια της συνέχειας, του ρυθμού, 
οι δυναμικές σχέσεις στην εναλλαγή πλάνων και η σημασία του ήχου για το τελικό προϊόν. Θα εξεταστούν οι 
διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης πλάνων και η σημασία τους. Το τεχνικό μέρος περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους (transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ 
σε διάφορα λογισμικά και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό και απρόσκοπτο export και διανομή του τελικού μας 
αρχείου. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ. 
Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές γνώσεις υπολογιστών

12/12: 16:00-20:00 (Επανάληψη) 13/12: 11:00-15:00 • Αίθ. ΣΙΘΩΝΙΑ 1 • Εισηγητής: Ν. Μύρτου • Κόστος: 50€

Φωτογραφικό Workflow
Eξάωρο σεμινάριο για την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση της φωτογραφικής λήψης. Καλύπτει όλο το 
φάσμα της εργασίας που απασχολεί το φωτογράφο. Συγκεκριμένα: Τη μεταφορά του φωτογραφικού υλικού 
στον υπολογιστή, την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία και διόρθωση σε καλιμπραρισμένο σύστημα, την τυχόν 
εκτύπωση, ανάρτηση και γενικότερη επικοινωνιακή αξιοποίηση του έργου. Όσοι έχουν μια μηχανή σύστημα θα 
μάθουν τα μυστικά της πλήρους εκμετάλλευσης του εξοπλισμού, θα αποκτήσουν βασικές γνώσης 
αισθητικής και σύνθεσης, θα μάθουν να αναζητούν θέματα με δημιουργική αξία και στη συνέχεια 
θα τα επεξεργάζονται και θα τα αρχειοθετούν σαν επαγγελματίες. Επίσης θα γίνει εκτενής αναφορά σε θέματα 
όπως: DSLR/CSC • φακοί • βασικές ρυθμίσεις • σύνθεση • Καλιμπράρισμα μηχανής και οθόνης υπολογιστή 
με πρακτική εφαρμογή • Aρχειοθέτηση/στοιχειώδης επεξεργασία – ποιά 
προγράμματα;  • Θα γίνει τέλος πρακτική εφαρμογής fine art εκτύπωσης.
14:00 - 20:00 Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • Εισηγητής: Γ. Τζώρτζης Κόστος: 70€ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υπάρξει ενδιαφέρον θα επαναληφθεί την Κυριακή 13/12 

* ΣΗΜ.: Όλες οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ 23% 

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

ΕΓΓΡΑΦΗ
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ΕΓΓΡΑΦΗ



������ 10��	
�� 305 •  ��	���� 16 �������	 2015

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

Απωθείστε δύο λιοντάρια με... χαρτί τουαλέτας!
Ένας παράτολμος φωτογράφος άγριας ζωής μας δείχνει πως αντιδρά απέναντι σε δύο λιοντάρια...


�����!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E�"#$�%: Τάκης Τζίμας, �&�'('�$)% �*�$�+�%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��,&�'�$��$&%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

�&�.�;���&%: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Face recognition 
O μεγάλος αδελφός είναι εδώ

Όταν βγήκαν σε παραγωγή του 2006 οι πρώτες μηχανές της Nikon και της Fujifilm με 

τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης προσώπων όλοι μείναμε εκστατικοί μπροστά 

στην ιδέα και την εφαρμογή της. Κατά βάση το face detection σχεδιάστηκε με σκοπό 

να υποβοηθεί το έργο της αυτόματης εστίασης. Βλέπετε, τα συνηθισμένα συστήματα 

αυτόματης εστίασης (autofocus) συχνά έχαναν το βασικό αντικείμενο, ιδιαίτερα όταν 

επιλεγόταν ευρεία ζώνη εστίασης, καταλήγοντας σε φλου πρόσωπα. Με το face 

detection,  ειδικοί αλγόριθμοι αναγνωρίζουν τις θέσεις των προσώπων. Με τον τρόπο 

αυτό, οι φωτογραφικές μηχανές πρώτον εστιάζουν σωστά και δεύτερον, τα στοιχεία 

της θέσης αξιοποιούνται για να προσαρμοστεί ανάλογα η εκφώτιση (δηλ. να εκτεθούν 

σωστά τα σημεία που αντιστοιχούν σε πρόσωπα). 

Σύμφωνα με τη Wikipedia, Face Detection (αναγνώριση προσώπου/ων) είναι η 

τεχνολογία που αυτόματα προσδιορίζει τη θέση και τα σχετικά μεγέθη ανθρώπινων 

προσώπων σε τυχαία δείγματα -ψηφιακών- εικόνων. 

Σήμερα όμως, μια δεκαετία μετά την εμφάνιση των πρώτων φωτογραφικών μηχανών 

με παρόμοιες δυνατότητες, μιλάμε για face recognition δηλ. αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών και ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων. 

Το face detection βασίζεται σε Οbject Class Detection (αντικειμενοστραφή αναγνώριση) 

που αναπτύχθηκε μέσα από πολυετή μαθηματική έρευνα και εφαρμογή θεωριών 

νευρωνικών δικτύων και προηγμένων αλγορίθμων. Πρωτεργάτες ήταν οι μαθηματικοί  

Ηaar, Viola και Jones. Εκτός από τη φωτογραφία, το fd έχει αξία για βιομετρική και 

συστήματα ασφαλείας με κάμερες. Συνήθως το fd τρέχει από ειδικό chip ώστε να μην 

επιβαρύνει τον κεντρικό επεξεργαστή της  μηχανής και να έχει ταχύτερη απόκριση. Τα 

σύγχρονα συστήματα σκανάρουν την εικόνα πολλές φορές το δευτερόλεπτο αξιοποιώντας 

το γρήγορο refresh των αισθητήρων CMOS, κάτι που ευνοεί τη τρισδιάστατη προσέγγιση, η 

οποία αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη τάση. Οι δε αλγόριθμοι αναγνώρισης εμπίπτουν 

σε δύο είδη: γεωμετρικοί που αναγνωρίζουν συγκεκριμένα δεδομένα pixel με pixel και 

φωτομετρικοί που εργάζονται σε στατιστική βάση. 

Ας μην κουραζόμαστε όμως με τα μαθηματικά και ας δούμε που μας πάει η τεχνολογία.

Το μεγάλο βήμα έγινε όταν έγινε εφικτή η ταυτοποίηση προσώπων είτε in camera είτε 

σε software. Οι πρώτες απόπειρες έγιναν με το καταργημένο πλέον Aperture της Apple 

και σοβάρεψαν όταν το Facebook προσέθεσε auto tagging, δηλ. αυτόματη σήμανση με 

αναγνώριση προσώπου. Πριν δύο τρεις ημέρες η Microsoft ανακοίνωσε μια υπηρεσία 

που μετράει ποσοτικά τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου βασιζόμενη στην 

ανάλυση της έκφρασης του προσώπου. Για όσους παρακολουθούν τη Microsoft αυτό 

έρχεται ως επακόλουθο μιας αντίστοιχης “πειραματικής” εφαρμογής της εταιρίας του 

Redmond. Mιλάμε βέβαια για το How 

Old Do I Look? δηλ. ένα δοκιμαστικό site 

δημιουργημένο από software engineers 

της Microsoft. Εκεί μόλις ανεβάσει κανείς 

μια φωτογραφία προσώπου παίρνει πολύ 

γρήγορα την εκτίμηση ηλικίας. Μάλιστα το 

site χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής 

νοημοσύνης οι οποίοι το υποβοηθούν 

προκειμένου να αξιοποιεί την εκτίμηση 

ηλικίας τρίτων χρηστών για κατά το 

δυνατόν πιο αντικειμενικές “γνώμες” και 

“υπολογισμούς”. 

Την ίδια προσέγγιση ακολουθούν όλα τα 

συστήματα face recognition τελευταίας 

γενιάς, με τεχνητή νοημοσύνη. Για 

παράδειγμα, το software ανάλυσης 

περιεχομένου εικόνων του Facebook, 

μαθαίνει από τις αποτυχίες και τα λάθη 

και έχει σχεδόν αγγίξει άριστη ακρίβεια 

αναγνώρισης σε βαθμό που να μη 

χρειάζεται τα πρόσωπα να κοιτάνε 

απευθείας εμπρός (enface) – και υπό 

γωνία να είναι στραμμένοι αυτοί που 

απεικονίζονται, το Facebook δεν έχει 

πρόβλημα να τους ταυτοποιήσει. Κόντρα 

μάλιστα στη γενική παραδοχή περί 

υψηλών αναλύσεων για να έχουμε αρκετή 

πληροφορία, τα συστήματα ταυτοποίησης 

αρκούνται σε μερικές εκατοντάδες pixel. 

Οι εφαρμογές ταυτοποίησης, με ή χωρίς 

την συναίνεση του απεικονιζόμενου, 

είναι άπειρες. Το Facebook διατηρεί 

στους server του τεράστιες βάσεις 

“προσωπικών” (κυριολεκτικά!) 

δεδομένων τις οποίες μπορεί να συσχετίζει 

ανά πάσα στιγμή με νέα δεδομένα. 

Εφόσον το Facebook σε έχει στο αρχείο 

του μπορεί να βλέπει νέα στοιχεία από 

άλλες κάμερες που σε εντοπίζουν και 

να σχηματίζει τον πλήρη φάκελο που 

μπροστά του οι παλιοί φάκελοι των 

μυστικών υπηρεσιών μοιάζουν παιδικοί. 

Και μάλιστα τώρα το φακέλωμα αφορά 

εκατομμύρια και σύντομα τους πάντες....

Ας σκεφθούμε: η ανάλυση και 

επεξεργασία δεδομένων από τη χρήση 

κινητού (θέση) την χρήση πιστωτικών 

καρτών (δαπάνη και θέση) την 

ταυτοποίηση προσώπου από συστήματα 

ασφαλείας, κάμερες παρακολούθησης 

κυκλοφορίας κλπ. (θέση, δραστηριότητα) 

και άλλα metadata σχηματίζουν ένα 

υπερ-προφίλ που καταργεί κάθε έννοια 

ιδιωτικής ζωής και προστασίας της 

ατομικής σφαίρας κάθε πολίτη. 

���&��#=&�
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Facebook
Τα κλεμμένα video views

Ένα βίντεο από το 

γερμανικό design 

studio Kurzgesagt 

και το κανάλι τους 

στο YouTube (https://

www.youtube.com/

user/Kurzgesagt) 

έγινε viral αυτή 

την εβδομάδα στο 

Facebook (ω τι 

ειρωνεία!), στο οποίο 

οι δημιουργοί του 

εξηγούν πως το 

Facebook κλέβει τα 

video views από τους 

δημιουργούς. 

Το video αυτό ήρθε σαν απάντηση στην ανακοίνωση του Facebook ότι καθημερινά έχει οκτώ 

δισεκατομμύρια views μέσα στην πλατφόρμα του. Στο πεντάλεπτο animation Το In a Nutshell 

αναφέρει ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2015 τα 725 videos από τα 1000 με τις περισσότερες προβολές 

ήταν κλεμμένα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες όπου τα είχαν ανεβάσει οι δημιουργοί τους 

και είχαν ανέβει στο Facebook μέσω του δικού του video player. Με αυτό τον τρόπο οι δημιουργοί 

φυσικά δεν αμείβονται ούτε αναγνωρίζεται το έργο τους και οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι ...κλέφτες 

και το Facebook. Συνολικά αυτά τα views αγγίζουν τα 17δις. Επιπλέον η διαδικασία μέσω της οποίας 

μπορεί κάποιος να καταγγείλει την παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων είναι αργή και 

δύσκαμπτη σε σχέση με αυτή του YouTube. Στην αναφορά της κλοπής γράφει ότι ο παραβάτης δεν 

κινδυνεύει να υποστεί συνέπειες θίγοντας έτσι ξανά τους παραγωγούς περιεχομένου. Εκτός αυτού, 

οι δημιουργοί του video υποστηρίζουν ότι το Facebook “κλέβει” αφενός μέσω του αλγόριθμου του 

που προτιμά και προβάλει στα timeline των χρηστών τα video που ανεβαίνουν στο δικό του player σε 

σχέση με αυτά που ποστάρονται με link από το YouTube και αφετέρου με την καταμέτρηση των views. 

Το Facebook μετράει ως view την προβολή τριών δευτερολέπτων του κάθε video, ακόμα και αν είναι 

ενεργοποιημένο το autoplay και το video στο mute. Αυτό σημαίνει ότι τα video κερδίζουν views ακόμα 

και όταν ο χρήστης σκρολάρει στο feed του και δεν τα παρακολουθεί καν. Στο YouTube για να κερδίσει 

ένα διαφημιστικό video το view πρέπει να περάσουν 30 δευτερόλεπτα ή να αλληλεπιδράσει με αυτό 

ο χρήστης ή να το δει μέχρι το τέλος αν είναι μικρότερο το video!  Δημιουργοί και digital marketers 

τάσσονται μαζί με το In a Nutshell απαιτώντας από το Facebook να αλλάξει τη φιλοσοφία του και 

να υιοθετήσει μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στους δημιουργούς και την πνευματική ιδιοκτησία. 

Παρόμοια αντιμετώπιση έχουν και οι φωτογράφοι, των οποίων το έργο κλέβεται κατά κόρων και 

ανεβαίνει στο Facebook και άλλα social media χωρίς αναφορά της πηγής ή του ονόματος τους.

Δείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=t7tA3NNKF0Q
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Νέα Σχεδίαση Νέα Ύλη ΝέοΤεύχος

PORTFOLIO
K. ΠΙΤΤΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Know How 
39 σελίδες 

με τεχνικές 

& συμβουλές

Επεξεργασία 
Στα δύο δημοφιλή 

προγράμματα:

LIGHTROOM &

PHOTOSHOP

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 
Θέμα: ‘‘Πορτραίτο με φυσικό φως’’, 

Σχόλια & κριτικές σε 36 σελίδες

TIME 
LAPSE 

Aπό τη λήψη 

ως το video

                                         
ΤEST

SUPER 
ZOOM 

Δοκιμάσαμε 

δέκα υβριδικές 

superzoom 

compact 

239_nea schediasi.indd   124 9/11/2015   7:05:38 μμ
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Εpson RIPS 
Νέοι επαγγελματικοί inkjet printer για μεγάλους 
όγκους παραγωγής

Σε ειδική ημερίδα για τον τύπο και τις επιχειρήσεις του κλάδου 

στον πολυχώρο Κappa 8 Point στο Θησείο, την Τρίτη 10 

τρέχοντος, η Epson παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

τους νέους επαγγελματικούς inkjet  Work Force Pro RIPS. Στην 

παρουσίαση μίλησαν τα στελέχη της Epson Mαρία Μάσσιου, 

Renato Vincenti και Nατάσσα Γεωργίου. 

Η σειρά  Work Force Pro RIPS απευθύνεται στην αγορά 

Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Εκτύπωσης (Managed Print 

Services) όπου εισέρχεται πλέον και η ιαπωνική εταιρία με τα 

μοντέλα  WF-R8590D3TWFC, WF-R5690DWF και WF-R5190DW,  

Χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης 

σελίδας μόνο 7 sec, συγκριτικά με τους εκτυπωτές laser 

προσφέροντας έτσι αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα 

καθώς ο μέσος όρος των εκτυπώσεων ενός γραφείου δεν ξεπερνά 

τις 2-3 σελίδες/εργασία. Διαθέτουν επίσης αυτόματο τροφοδότη 

εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων με σάρωση ως Α3+ διπλής 

όψης με ένα πέρασμα. Εξοπλισμένοι με την τελευταία τεχνολογία, 

διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής με πλήκτρο “interrupt” για 

την προσωρινή διακοπή μιας εργασίας (πχ εκτύπωσης) και 

την εκτέλεση μιας άλλης (πχ αντιγραφής), ενώ μπορούν να 

εκτυπώσουν και να σαρώσουν αρχεία με τη χρήση USB stick. 

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η αυτονομία με αναλώσιμο σε 

ειδικές σακκούλες που δίνει αυτονομία εκτυπώσεων ως 75.000 

σελ. Με κόστος πολύ μικρότερο των αντίστοιχων έγχρωμων 

laser και επιπλέον πολύ χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση. 

Το τελευταίο είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε προσωπικά 

σε επίδειξη που έγινε ένα προς ένα στο ισόγειο του πολυχώρου, 

βάζοντας αντιμέτωπα ένα color laser τρίτου κατασκευαστή και ένα 

μηχάνημα Workforce Pro, συνδεδεμένα και τα δύο με μετρητές 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

Mαρία Μάσσιου                                  Renato Vincenti
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Ζήστε την απόλυτη χειμερινή περιπέτεια με την αποκλειστική προσφορά της OLYMPUS. 
Αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω μπορείτε να διεκδικήσετε άμεση 
χρηματική επιστροφή (bonus). Συγκεκριμένα μπορείτε να διεκδικήσετε:
 
100€ για το φακό M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8
75€ για τον M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8 
50€ για τον M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1:1.8 
100€ για τον M.ZUIKO DIGITAL 60mm 1:2.8 
150€ για τον M.ZUIKO DIGITAL 75mm 1:1.8 
και 100€ για τη φωτογραφική μηχανή OM-D E-M1. 

Η προσφορά είναι διαθέσιμη σε όλα τα εξειδικευμένα καταστήματα.

*Διεκδικήστε το bonus σας σήμερα. Μάθετε περισσότερα στο olympus.eu/bonus
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016. Ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ (BONUS)

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

150€
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΦΑΚΟΥ*

EΠΙΣΤΡΟΦΗ (BONUS)

100€
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OM-D E-M1*

Season special: Aγοράζοντας 
επιλεγμένα προϊόντα ΟLYMPUS, 
διεκδικήστε επιστροφή χρημάτων (bonus)!

Olympus Zegedron.indd   1 10/11/2015   5:47:41 μμ
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Canon 
Oι αντικαταστάτριες των XA25 και XA20

Η ιαπωνική εταιρία πρόσθεσε δύο νέα μοντέλα στη σειρά X, τα XA35 

και XA30 που είναι σχεδιασμένα για επαγγελματίες και ενθουσιώδεις 

βιντεολήπτες. Διαθέτουν αισθητήρα HD CMOS Pro 1/2,84in, ανάλυσης 2,91MP 

και υποστηρίζουν μορφές αρχείων υψηλής ποιότητας AVCHD (έως 28Mbps) και 

MP4 (έως 35Mbps). Ο ευρυγώνιος φακός zoom 20x παρέχει εύρος εστιακών 

αποστάσεων 26,8–576mm (ισοδύναμο με 35mm) και ενσωματώνει σύστημα 

οπτικής σταθεροποίησης πέντε αξόνων. Και οι δύο είναι εξοπλισμένες με 

διπλές θύρες για κάρτες SD, προσφέροντας είτε άμεση δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας μέσω ταυτόχρονης εγγραφής είτε διαδοχική εγγραφή για την κάλυψη 

εκδηλώσεων μεγάλης χρονικής διάρκειας. Έχουν αποσπώμενη λαβή και 

επαγγελματικές υποδοχές ήχου XLR. Επιπλέον, προσφέρουν τις λειτουργίες: Wide 

DR και Highlight Priority. 

Σε κατάσταση Wide DR, αποδίδουν δυναμική περιοχή 600% με αποτέλεσμα τη 

καταγραφή φωτεινών εικόνων με υψηλή αντίθεση και λεπτομέρεια τόσο στις 

φωτεινές όσο και στις σκοτεινές περιοχές, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Με το Highlight Priority, το video αποκτά φυσικούς τόνους και πλούσια χρώματα, 

ειδικά σε χώρους με υψηλή φωτεινότητα (κατάλληλο για σκηνές με φωτεινό 

ουρανό και ανακλαστικές επιφάνειες). Ακόμα υποστηρίζουν επικοινωνία Wi-Fi 

διπλής ζώνης, η οποία επιτρέπει τηλεχειρισμό, ασύρματη λήψη/αποστολή αρχείων 

και προεπισκόπηση μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή. Tα δύο μοντέλα 

είναι επίσης συμβατά με δέκτη GPS GP-E2 της εταιρίας, μέσω του οποίου μπορούν 

να ενσωματώνονται δεδομένα GPS στα μεταδεδομένα του υλικού. Αυτή η 

δυνατότητα επιτρέπει την καταγραφή της θέσης λήψης του video με ακρίβεια – ένα 

χρήσιμο χαρακτηριστικό για δημοσιογράφους. H μοναδική διαφορά τους είναι ότι 

η ΧΑ35 ενσωματώνει υποδοχή HD/SD-SDI. 

Leica 0.95 Collection 
Αναπτήρας, πένα και μπρελόκ 

σε τιμές...Leica

Ο ιστορικός κατασκευαστής καμερών 

αυτή τη φορά δεν παρουσίασε 

κάποιο νέο φωτογραφικό προϊόν, 

αλλά τη 0.95 collection, ένα νέο 

sub-brand για high-end αξεσουάρ της 

καθημερινής ζωής. Η σειρά αποτελείται 

από αναπτήρα (840$), πένα (840$) και 

μπρελόκ ($175) που δημιουργήθηκαν 

χάρη στη συνεργασία της γερμανικής 

εταιρίας με την S.T Dupont. Και τα 

τρία είναι κατασκευασμένα με υψηλές 

προδιαγραφές ποιότητας και διαθέτουν 

προσεγμένο σχεδιασμό. Tη 0.95 

collection συμπληρώνει ειδική έκδοση, 

περιορισμένης διαθεσιμότητας, του 

φακού Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH 

που έχει το ίδιο design με τα παραπάνω 

αξεσουάρ. Θα πωλούνται στα Leica 

Stores και Leica Boutiques όλου του 

κόσμου.

CanonCanon

κόσμου.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

Benro MoveOver
������� �	� 
��	�������
� 
��	�	 ���� ������ �� DSLR!
� ����� slider MoveOver ��������� ���� “
��	�������
�” 
��	�	 �	� �	���� �� �� 
��
���, �� ������� ����. ����������� �� slider �� ���� ��� �� �������� �� ����	� 
������ ����� 
� slider �� ����� ��� �� �"�
����� �� ���#��#���� ����	� 
����	�, 
�
�� � 
������ ��� ���
�� 
�"� ����������	 
� ���#��� ������������ ��������.

Benro MoveOver4 �04S6
• �>?&�$� .��$�� 4kg • ����% 2,6kg
• �*��% ����(���% 60cm
 
Benro MoveOver4 A04S9
• $������ ������ 4kg • %���� 3,1kg
• &���� ����"	�	� 90cm

Benro MoveOver12 C12D6
• �>?&�$� .��$�� 12kg • ����% 4,3kg 
• �*��% ����(���% 60cm
 
Benro MoveOver12 C12D9
 • �>?&�$� .��$�� 12kg  • ����% 4,5kg 
• �*��% ����(���% 90cm

Benro MoveOver8 C08D6
• �>?&�$� .��$�� 8kg • ����% 2,2kg
• �*��% ����(���% 60cm 85,5cm
 
Benro MoveOver8 C08D9
• �>?&�$� .��$�� 8kg • ����% 2,3kg
• �*��% ����(���% 90cm
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Apple
Μοιράζει λευκώματα με τις φωτογραφίες της καμπάνιας “Shot on 
iPhone 6” στους συμμετέχοντες

Νωρίτερα αυτό το έτος, η Apple ξεκίνησε παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια που 

ονομάστηκε “Shot on iPhone 6” η οποία περιείχε επιλογή φωτογραφιών που έχουν 

γίνει με το iPhone 6 από 77 διαφορετικούς φωτογράφους. Την ώρα που η έκδοση 6S 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, φαίνεται πως ο τεχνολογικός κολοσσός 

δεν ξέχασε την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων που συνέβαλαν στην προώθηση 

του iPhone 6. Για να τους ευχαριστήσει στέλνει στον καθένα ξεχωριστά ένα κομψό 

φωτογραφικό λεύκωμα με τη συλλογή των εν λόγω φωτογραφιών. Κάθε λεύκωμα 

συνοδεύεται από ένα ζευγάρι γάντια για την προσεκτική διαχείριση του, μιας και η 

Apple σημειώνει πως πρόκειται για συλλεκτική έκδοση. Πιο αναλυτικά, στο πακέτο που 

λαμβάνουν οι φωτογράφοι περιέχονται δύο βιβλία με τίτλους «The Photographs» και 

“The Gallery» αντίστοιχα. Επίσης, να σημειωθεί πως οι φωτογράφοι ανταμείφθηκαν με 

κάποιο χρηματικό ποσό για την χρησιμοποίηση των φωτογραφιών τους στην καμπάνια. 

Για την ώρα δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες για το πότε και αν τα άλμπουμ θα 

γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

[Qudos] 
Action Video Light for GoPro

Το [Qudos] είναι ένα μικροσκοπικό 

αλλά ισχυρό (400 lumen) φωτιστικό 

LED για τις δημοφιλείς ActionCam 

της GoPro αλλά και όλες τις μηχανές 

με hotshoe. Θα συνοδεύσει τους 

λάτρεις της περιπέτειας σε αναβάσεις, 

εξορμήσεις ή καταδύσεις έως τα 40m 

κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

Τροφοδοτείται από pack λιθίου liPo 

με έξυπνο τρόπο φόρτισης (έχει 

ενσωματωμένη υποδοχή για καλώδιο 

φόρτισης USB). Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται mount τριπόδου. 

Drakos Digital 210 9902382

περιλαμβάνεται mount τριπόδου. 

Drakos Digital 210 9902382
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Fujifilm
Έρχεται η X-Pro2;

Σύμφωνα με τις διαρροές από το κινέζικο site MIIT, η Fujifilm κατοχύρωσε μέσα στον 

Οκτώβριο το όνομα της X-Pro2, κάτι που είναι απαραίτητο για την κυκλοφορία 

προϊόντων με WiFi στην Κίνα, ενισχύοντας τις φήμες που θέλουν το μοντέλο να 

παρουσιάζεται στην CES του 2016. Η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την 

κυκλοφορία τoυ επόμενου μοντέλου. Περαιτέρω η Fujifilm ανακοίνωσε τα οικονομικά 

αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2015 με πολύ θετικά πρόσημα και αύξηση 16% 

από πέρυσι και σημαντική άνοδο στις πωλήσεις φωτογραφικών προϊόντων. Η μεγάλη 

αύξηση των φωτογραφικών πωλήσεων προέρχεται τόσο από το hi-end μοντέλα της 

σειράς Χ όσο και από την επιτυχία των Instax στις αγορές της Δύσης. 

Tamron
Νέα σειρά SP

Η εταιρεία Tamron συνεχίζει την 

ανανέωση της γκάμας/ Μετά τον 

18-200mm f/3.5-6.3 που παρουσίασε στις 

αρχές του φθινοπώρου ήρθε η σειρά δύο 

σταθερών φακών. Ο SP 35mm F/1.8 Di VC 

USD και ο SP 45mm F/1.8 Di VC USD είναι 

σχεδιασμένοι για να αποδίδουν βέλτιστη 

οπτική ευκρίνεια από άκρη σε άκρη του 

καρέ, σε συνεργασία με τις full frame DSLR 

νέας γενιάς. Και οι δύο έχουν γρήγορο 

διάφραγμα στο f/1.8 και ενσωματωμένη 

σταθεροποίηση. 

H Tamron, που μέχρι τώρα φημιζόταν 

κυρίως για τους zoom φακούς της, 

υιοθετεί νέα σχεδιαστική λογική και 

προχωράει στην κατασκευή σταθερών 

φακών διαφοροποιώντας τη φιλοσοφία 

και τα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι 

η ελάχιστη εστιακή απόσταση (0,2m για 

τον 35mm και 0,29m για τον 45mm). 

Αρχικά είναι διαθέσιμοι για Canon 

και Nikon, ενώ θα ακολουθήσουν και 

οι συμβατοί με Sony Alpha χωρίς τη 

σταθεροποίηση. 

Thule 
Νέα σακίδια πλάτης 

Δύο νέες σειρές σακιδίων πλάτης 

της σουηδικής εταιρίας Thule 

παρουσιάστηκαν στην ελληνική 

αγορά: η Triumph 2 και η Blur 2. 

H πρώτη περιλαμβάνει σακίδια 

με χωρητικότητα 21 λίτρα που 

διαθέτουν ειδικές προστατευτικές 

θήκες για Macbook Pro 15in και iPad 

ή Laptop 14in και tablet 10,1in. Στο 

επάνω μέρος έχουν θήκη κατάλληλη 

για αποθήκευση γυαλιών, κινητών 

ή άλλων συσκευών μικρού 

μεγέθους. Θα είναι διαθέσιμα 

σε πέντε χρώματα: μαύρο, γκρι, 

γαλάζιο, κόκκινο και πράσινο. Όσο 

αφορά τη σειρά Blur 2, διαθέτει 

παρόμοιο design, αλλά με ελαφρώς 

μεγαλύτερη χωρητικότητα, στα 24 

λίτρα, που επιτρέπει την μεταφορά 

λάπτοπ έως 15,6in. Κυκλοφορούν 

σε τρία χρώματα: κόκκινο, μαύρο και 

πράσινο.πράσινο.

���������
�OY ���	����	�

��	���� 16 ���
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Lytro Immerge 
H πρώτη light field κάμερα εικονικής 
πραγματικότητας είναι γεγονός

Η εταιρία που είναι γνωστή για τις light 

field κάμερες που παράγει παρουσίασε 

το Immerge, ένα επαγγελματικό εργαλείο για τη δημιουργία υλικού εικονικής 

πραγματικότητας σε κινηματογραφικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Lytro, πρόκειται 

για μια καινοτομία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται η λήψη υλικού 

VR, προσφέροντας σε ένα πακέτο: κάμερα με τεχνολογία Light Field, server για την 

αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων, editor για την ενσωμάτωση οπτικών εφέ 

(π.χ. Nuke) και player για την αναπαραγωγή του υλικού σε συσκευές και headsets VR. 

Η νέα μηχανή, σφαιρικού σχήματος, καταγράφει δεδομένα light field από κάθε 

κατεύθυνση μονομιάς, σε αντίθεση με μία Illum που κάνει ακριβώς το ίδιο για μία μόνο 

κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να “περιηγούνται” μέσα 

σε περιβάλλον 3D και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το εκάστοτε video. 

Ο κατασκευαστής ονομάζει τη παραπάνω λειτουργία 6DoF (Degrees of Freedom), 

σημειώνοντας ότι αυτό που πετυχαίνει το Immerge ήταν μέχρι πρότινος εφικτό μόνο με 

τη χρήση υπολογιστή στη μεταπαραγωγή. 

Ημερομηνία κυκλοφορίας και τιμή δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αναμένεται 

να είναι διαθέσιμο το επόμενο έτος για αγορά ή ενοικίαση (λόγω του υψηλού κόστους). 

Για την ώρα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα λειτουργικό 

πρωτότυπο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Product Camera 
Εύκολη αντικατάσταση 
του πίσω πλάνου

Η ομάδα προγραμματιστών 

που βρίσκεται πίσω από το 

Camera51 app, παρουσίασε μια 

νέα εφαρμογή που υπόσχεται να 

κάνει τη φωτογράφηση προϊόντων 

εύκολη υπόθεση καθώς μπορεί και 

αφαιρεί το πίσω πλάνο με περιττές 

λεπτομέρειες αντικαθιστώντας το με  

λευκό ή μονόχρωμο. Οι στατιστικές 

μελέτες δείχνουν πως πάνω από το 

90% των ηλεκτρονικών πωλήσεων 

βασίζονται στις συνοδευτικές εικόνες 

των προϊόντων και οι αγοραστές 

αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα site 

με πρόχειρες ερασιτεχνικές λήψεις. 

Επομένως, στόχος της εφαρμογής 

είναι να κάνει την εμπορική 

και διαφημιστική φωτογραφία 

προσιτή σε όλους προσφέροντας 

αποτελέσματα  που θυμίζουν 

φωτογραφία studio. Εκτός από την 

αυτόματη λειτουργία, στο interface 

βρίσκουμε και χειροκίνητη επιλογή 

που επιτρέπει να “βοηθήσουμε” τη 

μετατροπή επιλέγοντας τα τμήματα 

της φωτογραφίας που ανήκουν στο 

φόντο και εκείνα που είναι μέρη 

του θέματος. Το Product Camera 

είναι ήδη διαθέσιμο για Android 

ενώ η αντίστοιχη έκδοση για iOS θα 

καταφθάσει στις αρχές του 2016.



������ 25��	
�� 305 •  ��	���� 16 �������	 2015

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



������ 26��	
�� 305 •  ��	���� 16 �������	 2015

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

Ανδρέας 
Κατσικούδης 
Σεμινάριο 
Φωτογραφίας Δρόμου

Υπό την καθοδήγηση του δασκάλου 

φωτογραφίας και σκηνοθέτη 

Ανδρέα Κατσικούδη οι συμμετέχοντες 

θα έρθουν σε επαφή με το απαιτητικό 

είδος της φωτογραφίας δρόμου. Μέσα 

από ορισμούς, παραδείγματα, ανάλυση 

του εξοπλισμού, της αποφασιστικής 

στιγμής, του σπασίματος των κανόνων 

και της προσέγγισης των ανθρώπων, 

το σεμινάριο αποτελείται τόσο από το 

θεωρητικό όσο και από το πρακτικό 

κομμάτι του. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να βγουν μαζί 

με τον εισηγητή του σεμιναρίου στο 

δρόμο για πρακτική εξάσκηση ενώ 

το σεμινάριο θα κλείσει με συζήτηση 

και αξιολόγηση των φωτογραφιών 

που τραβήχτηκαν. Το σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 

Νοεμβρίου από τις 8.30 το πρωί 

ως τις 13.30. Λόγω περιορισμένου 

αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

Κόστος: 40 ευρώ

Πληροφορίες – Δηλώσεις 

συμμετοχής: Ανδρέας Κατσικούδης, 

akatsikoudis@yahoo.com, 

www.akatsikoudis.blogspot.com

Beton Blues. 
Ατομική έκθεση του 
Παναγιώτη Κασίμη

Μέσα από 33 ασπρόμαυρα 

φωτογραφικά έργα υπό το 

τίτλο “Beton Blues” ο Παναγιώτης 

Κασίμης μοιράζεται με το κοινό 

τη δική του φωτογραφική 

συμβίωση με το συνεργείο και τους 

ανθρώπους που είχαν αναλάβει την 

ανακατασκευή και αναπαλαίωση 

παραδοσιακών οικιών στην περιοχή 

της Μέσα Μάνης. Φωτογράφος 

και δάσκαλος φωτογραφίας, 

ο Παναγιώτης Κασίμης έχει 

ιδρύσει μεταξύ άλλων το Κέντρο 

Δημιουργικής Φωτογραφίας στο 

οποίο διδάσκει και σήμερα ενώ από 

το 2013 κυκλοφορεί το δεύτερο 

βιβλίο του, με τίτλο «Αστικά 

Ημερολόγια». 

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 

Νοεμβρίου

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 

Νοεμβρίου 

Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, 

Θησέως 20 και Κολοκοτρώνη, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή 14.00 – 22.00

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 14.00 – 18.00

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Τηλ. 2103304060, 

http://www.clubennea.gr 
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�	 ��=�����	:
<" "5&����&$  ��� ������� ��� �� ���������� ��� ;��	�� �� 
��� ������ ������$$� RAW converter/����������� �������. 
<" #5&�&8$  ��	�
� 	� ��
� �� ��������>����� $� �������� 
	�� �����
��$���	� $���
��� ����$��� #������#���.
<" #5&�&8$ �� �	$���

������� �
��� �� ������ RAW.
<" #5&�&8$ �� 	����� ���$���	 �������� 	�� ;
���� ���� 
#������#��� ����.  
<" #5&�&8$ �� 	����� �
�	
���$;�� ����������� ��� 
#������#��� ���� ��� �� 
3� $;��� ��� �	������. 

��7����� �##��&-��: 
��
�#���	� ��� 210 8541400  $� email: seminars@photo.gr  on line ��� www.photo.gr/workshops/

B�$���� �� ����$� ��� Lightroom! 
+��	�
�3�� ����� ;��� ����� �� 	���#��� 
������$$� ����������� #������#�	�� �
�	�� 
���� 	��$�. ����#�
���� �;�� ��� ��$������ 
��� �� $����� ��� �����	;� ��� �� ����������� 
�� ��$������	����� ���!

�������	 �
 �� ����	��	 & ���� 	�	�
���	�	

1. ���?�" 16 �&�#4�%&, ��� 18:00 - 21:00 (G���	� ��������)
2. ���?�" 23 �&�#4�%&, ��� 18:00 - 21:00 (.��	��	;� �#��$��;�)

3. ���?�" 30 �&�#4�%&, ��� 18:00 - 21:00 (�$!������ ���� �����������)

E7�-����� ;?���� (�";?��#��! E���������$� ��� ��� �$��������� ���!

��������	 1
LIGHTROOM

������ �� 	
	��! 
�� !�!
�� 

«" #������#�	 $����» 
����� 12 ���!
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�������" ��#�$"�%&: 9 ���� ����
�	�
'��&� (��)"�*���: %��� ������� ��$������� ��� ������	�� 
&'�()*+&(% ������	� 1 - 104 45 ,��� .����� (%�� �3�� ��� 
���� 6������ 282 - ��
� 	���� ��� ����$� ,��6)
�+��&� �##��&-��: €40 (��$ $� &.+) ��� 	��� ������� 
��	��	��: €100 (��#� #� ���) �"� ��" ��� ����� �$+�����
3�4"%*�� 5"�"�&7&8;����: :���������

	�	� �����	
	�<��	�� 
�	 ��=�����	:
<" "5&����&$  ��� ������� ��� �� !���	� ����
��� 	�� ��� 
��
;��� ��� Photoshop ���� 	�� ��� �� ���� �������
<" #5&�&8$  �� 	����� #���$����> / ������� #������#��� 
	�� �� $����� �� �����>����� layer & layer masks
<" #�;&$ �
�� ��� ����������� ��� ����#;������ 
��� ���$���	 �������� 	�� �� ���
;���� ���� �����>����� 
<" #5&�&8$ �� 	����� ��	�
� ���� ����$����$�� (Actions) 
��� ����$;�� ��������	�����,

��7����� �##��&-��: 
��
�#���	� ��� 210 8541400  $� email: seminars@photo.gr  on line ��� www.photo.gr/workshops/

B�� ������� �$��� ������;���� 	�� ��
� 
����������� ������
$����� #������#�� ��� 
��  $�� �����>�� ����������� ��	���� ��� 
Photoshop! +� ;���� �$�
��� $;��� �$��� ��  
$����� �� !���	� �

� 	�� ��
� �����������, 
���� � ��	�����! 

�������	 �
 �� ����	��	 & ���� 	�	�
���	�	

1. ������� 25 �&�#4�%&, ��� 18:00 - 21:00 (G���	� ����
���)
2. �"�"���� 27 �&�#4�%&, ��� 18:00 - 21:00 (.������$;�� ����
���)

3. ��44"�& 28 �&�#4�%&, ��� 10:00 - 13:00 (����	;� �#��$��;�-���	��	;�)

�?&� �8�7&� ��#�$"�%*$, +#��� ����� �;
��� �� $����� ���� �� PHOTOSHOP!

��������	 2

������ �� 	
	��! 
�� CD «" ����������� 

��� Photoshop» 
����� 6,90 ���!

� � ,

PHOTOSHOP
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������� �
��	�	����:
���������: �������� ������
�������" ��#�$"�%&: 16 ���� ����
�	�
'��&� (��)"�*���: E� �
�	
��� ��� #������#�	� studio 
��� %�;#���� %�$���, «GREY images» 
Q������� 14-16 +$��
�	����, 115 26, +���
�+��&� �##��&-��: €360 (��$ $� &.+) 
3�4"%*�� 5"�"�&7&8;����: :���������

	�	� �����	
	�<��	�� 
�	 ��=�����	:
<" �#4";8$&$ ;�*������ ���� �����	 	�� �������	 
����;����� ��� Paolo Roversi, ��� 	��������	� ������� �� 
;��� ��� ���� $���
������� ���������� #������#��� $����.
<" ��$&$ 5�"����� �)������ #������#�>����� à la 
Paolo Roversi, ����	� ���
��$;�� $���;
� $� ��� ���$;
��� 
���
���� 	�� $�	���;�/	�$$��.
<" #5&�&8$ $� �#������ ��� ����� ���
���� ��� Paolo 
Roversi �� �$�
�������� �� ��	� ���� �������	� �#��.
<" ")�&7&���&$ ��� 	�
������ #������#���, �� 
����	�
������� ��� �
�	�����	 ����������� ���� �� 
����$���	� ����� 	�� �� �������� �� +3 $���	;� �����	��	�.

��7����� �##��&-��: 
��
�#���	� ��� 210 8541400  $� email: seminars@photo.gr  online ��� www.photo.gr/workshops/

PAOLO ROVERSI
 ���o��	��	 ���	�/glamour ��� ���� ��� �
����� ���������� 

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

��44"�& 28 �&�#4�%& 10.00 - 18.00 & ���"�� 29 �&�#4�%& 10:00-18:00 

�& ��#�$���& ;" 5�"�#"�&5&��;�% ��& K*�&��"K��+ studio �& ��?K"$& ��#�&

��������	 3
I N  T H E  W A Y  O F

 ����� ���	 ���
�� - �����
�	 16 !�
� - 360 
��!

Θέση για μια κάθετη 
φωτογραφία

�������
��������
��������
''���&� 
��� %�;#
Q�����
��+���&�
33�4"%*

	��	�
�		 ��
<<" ��#4
����;��
;��� ��
<<" ���$
Paolo R
���
���
<<" ##5&
Roversi
<<" "")�&
����	�
����$�

���77������ �##�
��
�#���	� ��� 210 8541400  $� email: seminars@phot

���&& �������####����$$$$��������������&&&& ;;;;;"""" 5555�����""""�����#####""""����&&&&5555&&&&��������;;;;;����%%%%% �����&& KKK**��&��

����� ���	 ���
��  �����


ΘΘέση για μια κάθετη 
φφωτογραφία

&��.: %�. %�$���
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Και τα τρία βιβλία!

€25*

�������	 
� ������ 
��� ����� ��� 

* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

Prinos Yorgos

Papadopoulos Myrto

Toumpanos Leonidas

Greek Stories Revisited 
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο China Lishui 
Photography Festival

Υπό τον τίτλο «Greek Stories Revisited» και τα έργα οκτώ Ελλήνων 

φωτογράφων, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συμμετέχει, 

κατόπιν πρόσκλησης, στο China Lishui Photography Festival. Η ομαδική 

αυτή έκθεση, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά, περιλαμβάνει 

έργα τα οποία αναδεικνύουν μέσα από κοινωνικά ζητήματα, αλλά και πιο 

προσωπικές οπτικές, σύγχρονες προβληματικές Ελλήνων δημιουργών. 

Οι φωτογράφοι μέσα από τα έργα τους θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη 

συγκρότηση της ταυτότητας αλλά και της ιστορίας, δίνοντας παράλληλα 

μέσα από τις εικόνες το πνεύμα που θα μπορούσε ένα αντιμετωπιστεί η 

κρίση. Συμμετέχουν οι δημιουργοί Ειρήνη Βουρλούμη, Χριστόφορος 

Δουλγέρης, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Δήμητρα Λαζαρίδου, Μυρτώ 

Παπαδοπούλου, Γιώργος Πρίνος, Λεωνίδας Τούμπανος και Γιάννης 

Χατζηασλάνης. Την έκθεση επιμελείται ο διευθυντής του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Βαγγέλης Ιωακειμίδης. Το «Greek Stories 

Revisited» θα παρουσιάζεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

έως τις 6 Δεκεμβρίου. 

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, 

data.thmp@culture.gr, http://www.thmphoto.gr 

China Lishui Photography Festival, http://lssyj.lsphoto.org/?v=en
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Kυκλοφορεί στα περίπτεραKυκλοφορεί στα περίπτερα
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Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Ανοιχτό masterclass με τον Michael Ackerman

Ένα masterclass με τον Αμερικανό φωτογράφο του πρακτορείου VU Michael 

Ackerman θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν 

στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία στα πλαίσια της επίσκεψης του διάσημου φωτογράφου για 

το τριήμερο workshop προσωπικού ντοκουμέντου με τίτλο “The Personal 

Narrative”. Το masterclass θα είναι ανοιχτό στο κοινό χωρίς τη δυνατότητα προ-

κράτησης. Τη συγκεκριμένη παρουσίαση διοργανώνουν το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης και το διαδικτυακό περιοδικό Coil.

Masterclass: Κυριακή 15 Νοεμβρίου, 17.00 – 20.00

Διεύθυνση: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο)

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr, 

https://www.facebook.com/groups/1489065241397979/ 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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

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

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

9,90€ 23€ 31€ 36,5€ 42€ 47€18€

ΤΕΥΧΗ

52€

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd   1 22/10/2015   3:05:16 μμ
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METEORA: KATANIXIS 
Έκθεση του Γιώργου Τατάκη 

Τα μοναστήρια που υψώνονται στα 

δυσπρόσιτα βράχια των Μετεώρων 

προκαλούν δέος σε επισκέπτες από 

όλο τον κόσμο. Χτισμένα περίπου 10 

αιώνες πριν, είναι διακοσμημένα με 

εξαιρετικές θρησκευτικές τοιχογραφίες 

ενώ μόλις έξι από αυτά λειτουργούν 

μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για το 

Μεγάλο Μετέωρο, του Βαρλαάμ, του 

Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, τη 

γυναικεία μονή του Ρουσάνου, της 

Αγίας Τριάδας και του Αγίου Στεφάνου. 

Δεδομένου ότι είναι ανοιχτά στο κοινό 

μετά τη Δύση του ηλίου, ο Γιώργος 

Τατάκης επισκέπτεται τους χώρους των 

μοναστηριών την περίοδο της Μεγάλης 

Εβδομάδας. Υπό τον τίτλο METEORA: 

KATANIXIS τα φωτογραφικά του έργα του 

Τατάκη αποτυπώνουν και μεταδίδουν 

στους επισκέπτες την ατμόσφαιρα και τη 

θρησκευτικότητα του τόπου, το αίσθημα 

κατάνυξης στα Μετέωρα. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Grecotel Pallas Athena, 

Αθηνάς 65, Αθήνα

Πληροφορίες: Γιώργος Τατάκης, admin@

tatakis.com, http://www.tatakis.com 

Reflex Photographers, 

http://www.reflexphotographers.com 

Grecotel Pallas Athena, 

Τηλ. 2103250900, 

http://www.grecotelpallasathena.com 
Πωλείται η Nikon FM2 της Mary Ellen Mark 
Μέσω δημοπρασίας στο eBay

H Mary Ellen Mark ήταν μια σπουδαία Αμερικανίδα φωτογράφος (απεβίωσε τον 

περασμένο Μάιο σε ηλικία 75 ετών) που ασχολήθηκε με το φωτορεπορτάζ και 

τη φωτογραφία πορτρέτου στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της. Πριν λίγες μέρες 

ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της στο Facebook πως μία από της μηχανές 

που χρησιμοποιούσε, η Nikon FM2 (μαζί με φακό 28mm) διατίθεται προς πώληση 

μέσω online δημοπρασίας του eBay. Το 50% των εσόδων προορίζεται για την στήριξη 

του Ερυθρού Σταυρού. Η Mark χρησιμοποίησε πολλές διαφορετικές μηχανές κατά τη 

διάρκεια της ζωής της, από τις δημοφιλείς rangefinder της Leica έως τις Polaroid (20x24). 

Αξιοποίησε την FM2 από το 1983 και έπειτα, για φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε 

περιοδικά όπως τα: Day in the Life, People Magazine και Life Magazine.

Ωστόσο, μερικοί αποδοκίμασαν την παραπάνω κίνηση όπως ο Fredrick Finesse που 

υποστήριξε την άποψη πως επειδή εν λόγω μηχανή ανήκε σε μια ιστορική φωτογράφο 

θα έπρεπε να έχει μία θέση στο Museum of Photography και όχι να πωλείται μέσω 

διαδικτυακής δημοπρασίας. Η απάντηση που ήρθε από τη σελίδα της, που διαχειρίζονται 

συγγενείς και φίλοι της, είναι ότι διατηρούν μια σημαντική συλλογή από τον εξοπλισμό 

της Mark, αλλά ταυτόχρονα μερικά από τα κομμάτια του μπορούν να αξιοποιηθούν 

προς όφελος μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως ο Ερυθρός Σταυρός των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής 41 προσφορές έχουν διαμορφώσει την τιμή στα 2,375.00 $ ενώ 

απομένουν τρεις ακόμα μέρες για να λήξει η δημοπρασία, την οποία μπορείτε να βρείτε 

εδώ: http://www.ebay.com/itm/-/221931210044
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

��� ��	����
���:
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Alexiχχχχχχce

Σεμινάριο 
φωτογραφίας του 
Πλάτωνα Ριβέλλη
Στη Θεσσαλονίκη

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει 

σεμινάριο φωτογραφίας, με τίτλο 

«Πολιτιστικά τοπία και φωτογραφία 

- Το ιστορικό κέντρο της πόλης», το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 

28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, 

στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας 

Πειραιώς, στην περιοχή Λαδάδικα 

της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια 

του σεμιναρίου, ο θεωρητικός της 

φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης θα 

αναλύσει τα στάδια φωτογραφικής 

αποτύπωσης των «μυστικών» μιας 

πόλης. Ειδικότερα, θα εξηγήσει πώς 

μπορεί να προσεγγίσει ο φωτογραφικός 

φακός το ιστορικό κέντρο ώστε, εν 

συνεχεία, να αποδοθεί ως πολιτιστικό 

τοπίο που συνδέει την πραγματικότητα, 

τον χρόνο και την τεχνική κάθε 

φωτογράφου. Όσοι συμμετέχοντες 

το επιθυμούν, μπορούν να φέρουν 

φωτογραφίες που έχουν τραβήξει 

προκειμένου να σχολιαστούν (ακόμη κι 

αν δεν σχετίζονται με τη θεματική του 

σεμιναρίου).

Ώρες σεμιναρίου: 10:00 – 15:00 

(28/11), 10:00 – 14:00 & 16:00 – 19:00 

(29/11) 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι 

δωρεάν. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής 

(τηλ.: 2310 – 385651 / 385653, 

καθημερινά 10:00 - 15:00).

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας 

Πειραιώς, Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη

Canon, Imaging Mind και EyeEm
4o Photo Hack Day 2015 

H Canon, η Imaging Mind, κοινότητα visual culture και η EyeEm, φωτογραφική 

υπηρεσία -marketplace ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση 

της τέταρτης ετήσιας Photo Hack Day, η οποία θα διεξαχθεί στο Βερολίνο στις 

28 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για ένα 24ωρο μαραθώνιο συγγραφής κώδικα 

λογισμικού που φέρνει ομάδες προγραμματιστών, σχεδιαστών και φωτογράφων 

αντιμέτωπες με την πρόκληση δημιουργίας νέων καινοτόμων φωτογραφικών 

εφαρμογών, οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και 

αλληλεπιδρούμε με τις εικόνες. Επιπλέον, περισσότεροι από 150 δημιουργοί 

από ολόκληρη την Ευρώπη θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο κοινό την ημέρα 

επίδειξης, 29 Νοεμβρίου, στον χώρο εκδηλώσεων Colonia Nova. Τέλος, οι τρεις 

φορείς θα παρέχουν ένα αίθριο χώρο στον τελευταίο όροφο του κτιρίου, για 

ψυχαγωγία, φαγητό και ποτό καθ' όλο το Σαββατοκύριακο, καθώς και βραβεία αξίας 

πάνω από 10.000€ στις νικήτριες ομάδες. Για να συμμετάσχετε στη διοργάνωση Photo 

Hack Day στο Βερολίνο, ή για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των 

επιδείξεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.photohackday.com

ΙΙΕΚ ESP 
Έκθεση φωτογραφίας και γραφιστικής

Επιλέγοντας τις καλύτερες συμμετοχές του ετήσιου διαγωνισμού, το I.I.E.K. 

E.S.P. παρουσιάζει τη φετινή ομαδική έκθεση φωτογραφίας και γραφιστικής. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα που προέκυψαν από το διαγωνισμό φωτογραφίας 

“Summer in the city” και τον αντίστοιχο διαγωνισμό γραφιστικής “Σχεδίασε το δικό 

σου t-shirt”. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό στην ESP Gallery, τον εκθεσιακό 

χώρο του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Δεκεμβρίου 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 – 19.00

Πληροφορίες: Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P., info@esp.gr, www.esp.gr
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Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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Συνδεθείτε μαζί μας
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Συνδεθείτε μαζί μας

Προσοχή! Τελευταίες μέρες!
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