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Editorial
Η ιστορία της φωτογραφίας κρύβει εκπλήξεις. 

Για παράδειγμα πολλές εφευρέσεις που έχουν 

παρουσιαστεί κατά καιρούς μοιάζουν πολύ 

με τις σημερινές - τηρουμένων φυσικά των 

τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ναι, η ιστορία 

επαναλαμβάνεται. Με ποια χαρακτηριστικά 

αυτό συμβαίνει εναπόκειται σε μας να τα 

προσδιορίσουμε. Θα καταλάβετε τι εννοώ στις 

επόμενες αράδες.

Νέα  Υόρκη, 1926. Τρία χρόνια πριν το 

μεγάλο οικονομικό κραχ του 1929 - χωρίς 

το γεγονός αυτό να έχει σημασία στην ιστορία 

μας. Η διαφήμιση μιλάει για ένα επαναστατικό 

προϊόν. “Φωτογραφηθείτε μόνοι σας! Βγάλτε οκτώ 

φωτογραφίες σε οκτώ λεπτά!”. Ο Anatol Josepho, 

Ρώσος στην καταγωγή, μόλις είχε δημιουργήσει το 

πρώτο σύστημα αυτόματης... αυτοφωτογράφησης. 

Αρκούσε μία μόνον κίνηση: Μέσα στην καμπίνα 

ο πελάτης να ρίξει ένα κέρμα των 25 σεντ και να 

πατήσει το κουμπί. Το πορτραίτο του ή ακόμη 

και η ολόσωμη φωτογραφία του θα έβγαινε 

αυτόματα. Η εφεύρεση του Ρώσου δεν πέρασε 

απαρατήρητη. Κίνησε το ενδιαφέρον μίας 

μεγάλης επιχείρησης η οποία αγόρασε αμέσως 

την εφεύρεσή του με το απίθανα υψηλό για την 

εποχή ποσό του ενός  εκατομμυρίου δολαρίων. 

Πρόκειται για το κονσόρτσιουμ εταιριών 

PHOTOMATON Inc. 

       Η εξέλιξη ήταν καταιγιστική. Mέσα σε μόλις 

δύο χρόνια κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 

στην Αμερική διακόσια (200) Photomaton. Και 

μαζί με αυτά επινοούνται και αναπτύσσονται 

παράλληλα δεκάδες εφαρμογές. Μπορεί κανείς 

να επιλέξει το πίσω πλάνο & το φόντο, να τυπώσει 

την ημερομηνία λήψης πάνω στη φωτογραφία, 

τον τόπο, ακόμη και το... βάρος του μιας και 

στις καμπίνες είχαν μπει μέχρι και ζυγαριές! 

Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή. Πολλά 

εργοστάσια, μεγάλος ο ανταγωνισμός, χιλιάδες τα 

μηχανήματα που τοποθετούνται παντού σε όλα τα 

μήκη και πλάτη της Υφηλίου. 

       Η αυτοφωτογράφηση που εξαπλώθηκε σε 

όλον τον κόσμο, εκτός από πλούτο γέννησε και τις 

πρώτες σημειολογικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές 

και άλλες αναλύσεις του φαινομένου. Διαβάστε 

τι έγραφε ο ιδρυτής του σουρεαλισμού Andre 

Breton, σε σχετικό με το θέμα κείμενό του που 

δημοσιεύθηκε κάπου στα τέλη της δεκαετίας 

του 1920: “...Το Photomaton είναι ένα σύστημα 

ψυχανάλυσης με εργαλείο την εικόνα. ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Η πρώτη φωτογραφία που βγάζουμε μας προκαλεί αμέσως μεγάλη έκπληξη στη θέα 

του εαυτού μας γιατί νομίζουμε ότι δεν είμαστε έτσι... Στην δεύτερη, στην τρίτη, στην 

τέταρτη και σε όλες τις επόμενες, προσπαθούμε να αλλάξουμε παίρνοντας διάφορες 

εκφράσεις. Παίρνουμε το ύφος του σοβαρού, του είρωνα, του γελαστού, του χαλαρού... 

Καμία έκφραση από όλες αυτές δεν ταιριάζει στην εικόνα που έχουμε για μας. Τι άραγε 

αναζητούμε; Ποιοι τελικά είμαστε;...” 

      Μετά από έναν περιπετειώδη και κυριολεκτικά πλούσιο κύκλο ζωής ενενήντα 

χρόνων, τα Photomaton οδεύουν στο χρονοντούλαπο της φωτογραφικής ιστορίας 

για να συναντήσουν εκεί κι άλλες μεγάλες εφευρέσεις αλλά και πολλά εργοστάσια 

της αναλογικής εποχής. Η ανάγκη που γέννησε τα Photomaton βρήκε την σύγχρονη 

διέξοδό της στα selfies και στις άπειρες δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη 

ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι το ένα μετά το άλλο τα κάστρα της παλιάς φωτογραφικής 

εποχής καταρρέουν αφήνοντας μια γλυκόπικρη, νοσταλγική γεύση στους παλιότερους 

που τα γνώρισαν στην εποχή της μεγάλης ακμής τους.

Photomaton
Tέλος εποχής για τα ...selfies της αναλογικής φωτογραφίας

Εικόνες του παλιού καλού καιρού...
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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

http://www.photo.gr/o-fotografos-sti-thessaloniki/
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Τελευταία νέα

HOTEL CAPSIS  12 &13 Δεκεμβρίου 
��

  Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Συμμετέχει στις εκδηλώσεις του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στη 
Θεσσαλονίκη με μία σημαντική φωτογραφική έκθεση 

Όπως και το 2005, στην πρώτη διοργάνωση του διημέρου εκδηλώσεων του 

περιοδικού μας στη Θεσσαλονίκη, έτσι και τώρα το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης - όπως είχαμε προαναγγείλει - θα λάβει μέρος παρουσιάζοντας 

την έκθεση που φέρει τον τίτλο “Από το Α ως το Ω. Φωτογραφικές εκδοχές του 

ελληνικού αλφαβήτου”. Η έκθεση απαρτίζεται από 24 φωτογραφίες μεγάλων 

διαστάσεων Ελλήνων δημιουργών. Το ΜΦΘ περιγράφει το περιεχόμενο 

της έκθεσης ως εξής:  “Η ελληνική ταυτότητα είναι δεμένη με τη γλώσσα. 

Η φωτογραφική έκθεση, που περιλαμβάνει 24 εικόνες 24 φωτογράφων, 

χρησιμοποιεί τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου για να υπογραμμίσει 

αξίες και σύμβολα, άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό, από τις 

απαρχές του ως σήμερα. Μ’ αυτό το σκεπτικό, το Δ εκπροσωπεί τη δημοκρατία, 

το Α τον αγώνα (τον συναγωνισμό που συνδέεται με την έννοια της αριστείας, 

αξίας ιδιαίτερα σημαντικής στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό), το Ν τη ναυτιλία, 

μακρά ελληνική παράδοση, συνυφασμένη με το ελληνικό δαιμόνιο από 

τους αρχαιότατους χρόνους...”  Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ του μοναδικού στην χώρα μας Κρατικού Μουσείου 

Φωτογραφίας που θα δώσει ένα ακόμη σοβαρό κίνητρο στους επισκέπτες να μας 

συναντήσουν στους φιλόξενους χώρους του Hotel Capsis 12 & 13 Δεκεμβρίου.   

Σεμινάρια
Υψηλό το ενδιαφέρον! 

Οι θέσεις σε κάποια σεμινάρια έχουν 

αρχίσει να εξαντλούνται. Τα θέματα 

που έχουν προσελκύσει μέχρι στιγμής 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι για το 

Lightroom, την πλοήγηση Drones και το 

σεμινάριο εμβάθυνσης στη χρήση της 

ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Θερμή 

παράκληση στους ενδιαφερόμενους: Μην 

αφήνετε την κράτηση για την τελευταία 

στιγμή! Εγγραφείτε σήμερα!

Αλλαγή ώρας

Για την ανοιχτή συζήτηση 

Για τεχνικούς λόγους η ανοιχτή 

συζήτηση με θέμα τη «Φωτογράφηση σε 

Δημόσιους Χώρους και την προστασία 

της Ιδιωτικότητας»  θα πραγματοποιηθεί 

το Σάββατο 12/12 το απόγευμα, ώρα 

17:00 - 19:00 και όχι την Κυριακή όπως 

είχε ανακοινωθεί. Οι εισηγητές που θα 

απαρτίζουν το πάνελ θα ανακοινωθούν την 

ερχόμενη εβδομάδα. 

Νέοι εκθέτες

Τα περίπτερα εξαντλούνται!

Στην επόμενη σελίδα θα βρείτε τις νέες 

συμμετοχές στην έκθεση προϊόντων 

imaging που θα καταλαμβάνει τους 

ισόγειους χώρους του lobby στο Hotel 

Capsis. Μέχρι σήμερα 27/11 υπάρχουν 

διαθέσιμα μόνον δύο μικρά περίπτερα. 

Σπεύσατε!

Ο Στράτος Αγιάνογλου εισηγητής στο σεμινάριο 
Lightroom επί το έργον...
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 27/11/15

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

http://www.photo.gr/thessaloniki/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD/


������ 7��	
�� 307 •  ��	���� 30 �������	 2015

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

Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 27/11/15

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, 

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 

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  

RICOH IMAGING  • RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI 

φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες μνήμης και αξεσουάρ 

Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680, Fax: 211 800 4481, www.ricoh-imaging.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 

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

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,

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

http://www.photo.gr/thessaloniki/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD/
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 27/11/15

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

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

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 

NORITEK ELLAS I.K.E. • Εμπόριο φωτογραφικού εξοπλισμού 

Ψαρών 16, 17123, Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 6086282, support@noritek.gr, www.noritek.gr, 

NORITSU • NORITSU WET & DRY MINILABLS 

Noritsu.tektonidis@yahoo.gr www.noritsu.co.jp/english  

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 

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

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, 

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

ALBUMAKE • Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής, Τηλ.: 210 6633346 e-mail: info@albumake.com www.albumake.com

ARX PHOTOLAB • Ψηφιακά άλμπουμ • Εργαστήριο φωτογραφίας, μεγάλων εκτυπώσεων & βιβλιοδεσίας

Κορυτσάς 31, 546 38, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 927749, Fax: 2310 960322, e-mail: support@arxphotolab.gr, www.

arxphotolab.gr

DERMO iN • Υλικά βιβλιοδεσίας, κυτιοποιΐας, φακελοποιΐας 

Ευξείνου Πόντου 20, 145 75 Σταμάτα, Τηλ.: 210 5786705 Fax: 210 5780704 e-mail: dermo-in@otenet.gr 

MYALBUMS.GR • Ψηφιακό άλμπουμ 

Θουκυδίδη 16, 551 34, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 384291, 2310456927, 

info@myalbums.gr, www.myalbums.gr

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

http://www.photo.gr/thessaloniki/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD/
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 27/11/15

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

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

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

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 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ • Περιοδικό Φωτογραφικό Είδωλο • Bιβλία για την φωτογραφία • Ε-book - 

ηλεκτρονική έκδοση • Σεμινάρια φωτογραφίας στον Πολυχώρο Κούνιο • Μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως

Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, Tηλ: 2310 638447 eidolo@photoeidolo.gr  www.photoeidolo.gr

       ...οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Katheto b opsi_Photographos.ai   1   11/11/2015   10:45:31 ��
Katheto b opsi_Photographos.ai   1   11/11/2015   10:45:31 ��
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 18, ������������������� ���� ���	��	��������

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εσείς κατεβάσατε Εσείς κατεβάσατε 
την πρόσκλησή σας;την πρόσκλησή σας;

http://www.photo.gr/wp-content/uploads/2015/11/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_2015_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
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Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες της έκθεσης: €60 το δίκλινο με πρωϊνό!!!

http://www.capsishotels.gr/el/


������ 11��	
�� 307 •  ��	���� 30 �������	 2015

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� �ON ON ONONON NNNNN LINLINLINLINNE �E �E �E  �EEE EE  E  �������� ���������� ��� ������ ����������� �O�O �O �O�  IM IMIMII AGIAGIAGAGAGGIGGGING NG NG NG -  E-  E-  EEEE��
��
��
��

������� ��� ��� �����������������

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). Εξ ίσου άμεσα πρέπει να κινηθείτε και για τα αεροπορικά εισιτήρια γιατί οι φθηνοί ναύλοι της 

Ryanair και της Aegean εξαντλούνται!

                                                                                                                                          Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη!  

�����������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

XMAS 
party

Στο Hotel Capsis, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00

http://www.photo.gr/thessaloniki/xmas-party-%CF%83%CF%84%CE%BF-hotel-capsis/
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/11449/
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Περισσότερες

πληροφορίες για τις 

εκδηλώσεις

θα βρείτε στο 

www.photo.gr

    

                    Εκθέσεις φωτογραφίας   

Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους και η ιδιωτικότητα  
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.

Σάββατο 12/12 •17:00 – 19:00• Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πώς και που μπορώ να προβάλω τη δουλειά μου;   
Η φωτογραφία διανύει σήμερα τη χρυσή 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;
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...

NEA ΩΡΑ

NEA ΩΡΑ

http://www.photo.gr/o-fotografos-sti-thessaloniki/
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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 
σχετικά 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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http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B7/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom/
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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

������ �� 	
	��! 
�� !�!
�� 

«" #������#�	 $����» 
����� 12 ���!

««««««

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

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-workflow/
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    Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Photoweddingstories - Δύο σεμινάρια

To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, 
έρχεται στο Hotel Capsis με δύο σεμινάρια για όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους. Ο Άκης Δουσλατζής, 
φωτογράφος με παγκόσμια βραβεία στο ενεργητικό του, θα εισάγει τους συμμετέχοντες στα μυστικά της 
φωτογραφίας πορτραίτου. Στη φωτογραφία γάμου εισηγητής θα είναι ο Νίκος Γκόγκας – Παπαδόπουλος, ένας από 
τους καλύτερους φωτογράφους γάμου στην Ελλάδα, με διακρίσεις στα βραβεία WPJA και AGWPJA.
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου: 15.00 – 20.00 • Εισηγητής: Άκης Δουσλατζής (φωτογραφία πορτραίτου) 
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 14.00 – 19.00 • Εισηγητής: Νικος Γκόγκας – Παπαδόπουλος (φωτογραφία γάμου)
Χώρος: αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 • Κόστος: 70€ + ΦΠΑ το κάθε σεμινάριο, 120€ + ΦΠΑ και τα δύο σεμινάρια 

����������������������
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Προσοχή: πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Τηλ. 2310452299
http://wedseminars.com, 

http://wedseminars.com


������ 17��	
�� 307 •  ��	���� 30 �������	 2015

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

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

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-239/
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Να τους πάρεις στο γάμο σου...
Kι ήταν όλα τόσο καλά σχεδιασμένα!


�����!

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.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=kMLkMonDckY
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http://www.meproav.gr/index.php/EL/products/cameras/pansonic-camers/320-panasonic-lumix-g-dmc-gh4-camera-el
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Πάντα το υποψιαζόμασταν. Αποτελούσε αγαπημένο “μυστικό” και αντικείμενο 

συζήτησης στους κύκλους των μυημένων. Το ισχυριζόμασταν σε ιδιωτικές συζητήσεις 

αλλά χωρίς χειροπιαστά στοιχεία. Οι φακοί δεν γεννιούνται όλοι ίσοι. Προς αποφυγή 

παρεξηγήσεων δεν αναφερόμαστε σε διαφορετικούς, ανταγωνιστικούς μεταξύ τους 

φακούς. Μονάχα σε αντίτυπα του ίδιου φακού που βγαίνουν από την ίδια γραμμή 

παραγωγής. Λογικά όλοι οι 18-55mm θάπρεπε να έχουν ταυτόσημη απόδοση και 

να βγαίνουν ίδια στις μετρήσεις. Φευ δεν ισχύει... Ακόμη και σε ακριβούς φακούς, η 

πραγματικότητα διαφέρει παρασάγγες. 

Όλα αυτά μας τα επιβεβαιώνει ο γκουρού του είδους, Roger Cicala από το αμερικανικό 

lensrentals.com. Το πρόβλημα των αποκλίσεων στην απόδοση παρατηρείται σχεδόν 

σε όλους τους φακούς, ακόμη και σε πανάκριβους. Μάλιστα στα τελευταία τεστ που 

δημοσιεύει στο blog του lensrentals.com φροντίζει να αναγράφει και σχετικές μετρήσεις 

αποκλίσεων ανάμεσα στα δείγματα. Ίσως είναι ένας από τους ελάχιστους που αγοράζουν 

μαζικά ίδιους φακούς και έτσι έχει από πρώτο χέρι το κρίσιμο στατιστικό δείγμα. Γιατί 

όμως συμβαίνουν όλα αυτά αφού οι όμοιοι φακοί βγαίνουν από το ίδιο εργοστάσιο και 

κατασκευάζονται με τις πιο προηγμένες ρομποτικές μεθόδους; 

διότι απλά ένας φακός είναι ένα πολύπλοκο οπτικομηχανικό σύστημα, όπου η 

συναρμολόγηση, τα κεντραρίσματα, οι συναρμογές και η τελική ρύθμιση αποτελούν 

μια αλληλουχία που εύκολα ξεφεύγει από το ιδανικό. Το σωστό θα ήταν κάθε φακός να 

ρυθμίζεται ξεχωριστά από έμπειρους τεχνικούς. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική: 

σε κάθε παρτίδα μόνο δειγματοληπτικά γίνεται επαλήθευση και ρύθμιση σε optical bench, 

ενώ στους υπόλοιπους της ίδιας παρτίδας κατά μαθηματική συνέπεια θα υπάρχουν 

διαφορές και οπτικά σφάλματα. Αυτά εμφανίζονται είτε σαν frontfocus/backfocus δηλ. 

διαφοροποιήσεις από το θεωρητικό σημείο εστίασης, είτε σαν πτώση ευκρίνειας σε κάποιο 

σημείο δεξιά αριστερά λόγω απώλειας κεντραρίσματος είτε γενικότερη πτώση ευκρίνειας.

Την κατάσταση κάνει ακόμη πιο πολύπλοκη η προσθήκη μηχανισμών οπτικής 

σταθεροποίησης . Στην ουσία αυτοί αποτελούνται από ένα “πλέον” γκρουπ οπτικών 

στοιχείων που κινούνται αξονικά πάνω κάτω για να αντισταθμίσουν τα σφάλματα λόγω 

κραδασμών, δονήσεων και αστάθειας στα χέρια των φωτογράφων. Οι γυροσκοπικοί 

αισθητήρες παίρνουν την πληροφορία, την οποία αναλύει ο κεντρικός επεξεργαστής και 

δίνει την εντολή στο σερβομηχανισμό 

να κινηθεί προς την κατεύθυνση 

της διόρθωσης. Όλα αυτά μοιάζουν 

απλά στην εξήγηση αλλά δεν πρέπει 

να παραγνωρίζουμε ότι το έξτρα 

“διορθωτικό” γκρουπ οπτικών στοιχείων 

κινείται κάπως ...ελεύθερα και εισάγει κι 

άλλες αποκλίσεις.

Στην εποχή του φιλμ το θέμα υπήρχε 

αλλά δεν έμοιαζε τόσο σοβαρό. Όταν 

όμως έχουμε full frame αισθητήρες που 

φθάνουν τα 50Megapixel, η αναλυτική 

ικανότητα των φακών δοκιμάζεται στο 

όριο. Επίσης τα ειδικά μετροπρογράμματα 

όπως το Imatest, τώρα είναι προσιτά 

και στο μέσο χρήστη που πλέον έχει 

δυνατότητα για αντικειμενικές μετρήσεις 

μεγάλης ακριβείας. Σίγουρα κάποιες 

κατασκευαστικές ανοχές είναι ανεκτές 

αλλά οι βιομηχανίες αποφεύγουν 

να τις ανακοινώσουν για να μη 

αυτοδεσμευτούν. 

Εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε 

ειδικά αν αγοράσουμε ακριβό φακό 

και υποψιαζόμαστε ότι βγήκε ...λεμόνι; 

Κυρίως να τον συγκρίνουμε με άλλον 

πανομοιότυπο και αν μπορούμε 

να τεκμηριώσουμε το πρόβλημα 

υποδεέστερων επιδόσεων με test 

shots, να αξιώσουμε, έγκαιρα, την 

αντικατάσταση.

���&��#=&�

Ποιοτικός έλεγχος φακών:  μια άγνωστη ποσότητα
Πως να αποφύγουμε τα μαύρα πρόβατα της γραμμής παραγωγής...
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

World Press Photo
Νέος κώδικας δεοντολογίας για τους συμμετέχοντες

Μόλις μερικές μέρες μετά την είδηση ότι το Reuters δεν θα δέχεται εικόνες JPEG 

επεξεργασμένες από RAW αρχεία, έρχεται η ανακοίνωση του World Press Photo με την 

οποία θέτει σε ισχύ νέο κώδικα δεοντολογίας για τους συμμετέχοντες και αναλυτικές 

οδηγίες που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων τις οποίες στέλνουν οι 

φωτογράφοι στον διαγωνισμό. Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο την επεξεργασία 

των εικόνων αλλά και τη διαδικασία ελέγχου των όσων περιγράφονται στις λεζάντες 

που τις συνοδεύουν. 

Τα δύο τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός ακύρωσε μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων 

επαναφέροντας στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της χειραγώγησης της εικόνας τόσο 

κατά τη λήψη της όσο και κατά την επεξεργασία. Συγκεκριμένα στους δύο προηγούμενους 

διαγωνισμούς ακυρώθηκαν 33 συμμετοχές από τις 240 που έφτασαν στον τελευταίο 

γύρο ενώ ακυρώθηκε και ένας από τους νικητές. Ο Ιταλός Giovanni Troilo κέρδισε το 

πρώτο βραβείο στην κατηγορία Σύγχρονα Θέματα για τη σειρά The Dark Heart of Europe 

που αφορούσε τη ζωή στην πόλη του Charleroi αλλά του αφαιρέθηκε η διάκριση γιατί 

αποκαλύφθηκε ότι μία από τις φωτογραφίες είχε τραβηχτεί σε άλλη πόλη.  Στον απόηχο 

όλων αυτών, ο Οργανισμός διαβουλεύτηκε εκτενώς με φωτογράφους, editors και εκδότες 

ώστε να εγκαθιδρύσει νέες διαδικασίες ελέγχου και επιλογής, που συνιστούν πλέον τον 

νέο κώδικα για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.  “Σε αυτούς τους διαγωνισμούς οι 

κριτές υιοθέτησαν σκληρή θέση κατά της χειραγώγησης της εικόνας… Και ενώ οι αριθμοί 

εξέπληξαν τον κλάδο, αυτό που μάθαμε μέσω των συναντήσεων είναι ότι η χειραγώγηση 

είναι ένα συνολικό πρόβλημα για το ρεπορτάζ και όλοι πασχίζουν να το αντιμετωπίσουν. 

Στον διαγωνισμό, οι συμμετοχές αποκλείστηκαν εξαιτίας αλλαγών που ποσοτικά ήταν 

μικρές αλλά ηθικά σημαντικές. Αν θέλουμε οι εικόνες να είναι ντοκουμέντα και αποδείξεις, 

δεν μπορούμε να δεχτούμε προσθήκες ή αφαιρέσεις περιεχομένου ακόμα και αν γίνονται 

απλά για να ”τακτοποιήσουν την εικόνα” γράφει ο managing director Lars Boering στο site 

του World Press. 

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο κώδικα του World Press Photo οι φωτογράφοι θα πρέπει να 

εγγυώνται την ακρίβεια και την εγκυρότητα της σκηνής που απεικονίζουν ώστε να μην 

παραπληροφορείται το κοινό. Μεταφέρουμε λοιπόν από το νέο κώδικα δεοντολογίας. 

Οι συμμετέχοντες: 

1. θα πρέπει να γνωρίζουν πως η παρουσία τους επηρεάζει τη σκηνή που φωτογραφίζουν 

και θα πρέπει να μην παραπλανούνται από στημένες φωτογραφικές ευκαιρίες. 

2. Δεν πρέπει να συμμετέχουν σκοπίμως ή να υποκινούν την σκηνή που φωτογραφίζουν 

είτε στήνοντας είτε επαναλαμβάνοντας τα γεγονότα. 

3. Θα πρέπει να προστατεύουν την ακεραιότητα της εικόνας διασφαλίζοντας ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο. 

4. Θα πρέπει να διασφαλίζουν την ακρίβεια των λεζαντών.

5. Θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παρουσίαση της φωτο-ιστορίας είναι ακριβής και πιστή 

αναπαράσταση του πλαισίου.

6. Πρέπει να είναι ανοιχτοί και ειλικρινείς 

για την διαδικασία με την οποία έγιναν οι 

φωτογραφίες τους και να είναι υπόλογοι 

στο World Press Photo Foundation για τις 

πρακτικές τους. 

Οι φωτογράφοι που προκρίνονται 

πλέον στον τελευταίο γύρο θα πρέπει να 

παρέχουν στην επιτροπή το RAW αρχείο 

ή το JPEG αρχείο από το οποίο προέκυψε 

η τελική εικόνα μαζί με τρία καρέ πριν 

και τρία καρέ μετά από τη λήψη που 

έχουν στείλει στον διαγωνισμό. 

Όσοι φωτογραφίζουν με φιλμ θα πρέπει 

να δώσουν τα σκαναρισμένα αρνητικά με 

επίσης τρία καρέ πριν και μετά τη λήψη. 

Οι εικόνες αυτές θα κρίνονται έπειτα από 

δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 

για την ψηφιακή επεξεργασία. Αφού οι 

κριτές αποφασίσουν τους νικητές, μία 

ομάδα θα αναλαμβάνει τον έλεγχο της 

αυθεντικότητας και της ακρίβειας των 

λεζαντών και θα εξετάζει τα metadata.

Μαζί με τον νέο δεοντολογικό κώδικα 

και τους αναθεωρημένους κανονισμούς 

δημοσιεύτηκαν και τέσσερα video μαζί 

με αναλυτικές οδηγίες που επιδεικνύουν 

αναλυτικά τι είναι αποδεκτό και τι όχι 

στην επεξεργασία της εικόνας. 

Μετά από δεκαετίες, οι κανόνες 

αλλάζουν σε μια προσπάθεια 

να αντιμετωπίσουν ένα από 

τα σημαντικότερα ζητήματα 

του φωτορεπορτάζ. Η αλλαγή 

αντιμετωπίζεται κυρίως θετικά, με κάποια 

λίγο μόνο αρνητικά σχόλια που μιλάνε 

για υπερβολική αυστηρότητα. Αν θα 

εντοπίζαμε ένα μόνο προβληματικό 

στοιχείο, αυτό είναι η απαίτηση για τα 

τρία καρέ πριν και μετά τη φωτογραφία 

που διαγωνίζεται καθώς σε αρκετές 

περιπτώσεις μοιάζει αδύνατο για τον 

φωτογράφο να έχει αυτό τον αριθμό των 

λήψεων όταν φωτογραφίζει γεγονότα της 

επικαιρότητας. Αν αυτό επηρεάσει τον 

αριθμό των συμμετοχών θα το μάθουμε 

σε μερικούς μήνες. 

Οι φωτογράφοι θα μπορούν να στέλνουν 

τις συμμετοχές τους από τις 2 Δεκεμβρίου 

2015 έως τις 13 Ιανουαρίου 2016.  

http://www.worldpressphoto.org/

activities/photo-contest/verification-

process/what-counts-as-manipulation
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Στα 296 δισ. ευρώ ανέρχεται σήμερα 

το χρέος του ελληνικού Δημοσίου 

πpoς ιδιώτες και επίσημους 

πιστωτές. Στο ποσό αυτό όμως δεν 

συμπεριλαμβάνεται το λεγόμενο και 

«κρυφό χρέος», ύψους 25 δισ., που 

είναι οι δυνητικές υποχρεώσεις του 

ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση 

καταπτώσεων των εγγυήσεων που έχει 

παράσχει σε φορείς εντός και εκτός 

Γενικής Κυβέρνησης: δηλαδή κρατικές 

επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί 

και ΔΕΚΟ που έχουν αντλήσει αυτά 

τα δάνεια. Στην περίπτωση που οι 

εγγυήσεις αυτές καταπέσουν όλες, 

όπως έγινε με τα 481 εκατ. του ΟΣΕ 

και τα 49 εκατ. της ΕΑΣ στο πρώτο 

εξάμηνο, τότε το δημόσιο χρέος θα 

μπορούσε να εκτοξευθεί έως και τα 320 

δισεκατομμύρια. 

Και αυτά χωρίς τις εγγυήσεις του Δημοσίου για τις τράπεζες, που έχουν κατατεθεί 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ώστε να καλύψουν μέρος της 

χρηματοδότησης που έχουν αντλήσει μέσω του ELA και η οποία πάντως εξυπηρετείται 

κανονικά. Και βέβαια στα 296 δισ. δεν περιλαμβάνονται ούτε τα κόστη εξυπηρέτησης 

αυτών των δανείων, τα επιτόκια δηλαδή που καταβάλλονται ετησίως και το μέσο 

σταθμικό ύψος των οποίων είναι της τάξης του 2%.

Οι αριθμοί ζαλίζουν
Τα ποσά αλλά και οι δομές της χρηματοδότησης ζαλίζουν κυριολεκτικά τους μη 

εξοικειωμένους με τη δυναμική της εξέλιξης του χρέους και τον αριθμό των πιστωτών. 

Και το συνολικό ποσό μεταβάλλεται συνεχώς, ενίοτε και σε εβδομαδιαία βάση, καθώς η 

Αθήνα έχει μπροστά της αλλεπάλληλες αποπληρωμές δόσεων προηγούμενων δανείων 

που εκτείνονται έως και το 2059 αλλά και εισπράξεις από το τρίτο πρόγραμμα στήριξης. 

Τέτοια εκταμίευση είναι αυτή της επικείμενης δόσης των 2 δισ. και τέτοιες πληρωμές 

είναι οι τρεις προς το ΔΝΤ τον Δεκέμβριο, που ξεπερνούν το 1,2 δις. Να σημειωθεί 

πως η Ελλάδα δεν έχει ακόμα εισπράξει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 

(European Stability Mechanism ή ESM) παρά μέρος μόνον του τρίτου πακέτου στήριξης 

τα ελληνικής οικονομίας. Έχουν εκταμιευτεί 23 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 10 

προορίζονται για τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και παραμένουν 

σε ειδικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο και δεν έχουν μεταβιβαστεί στην Ελλάδα, ενώ 

άλλα 13 δισεκατομμύρια που εκταμιεύτηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τις μεγάλες πληρωμές 

χρέους προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ των προηγούμενων μηνών. Η επικείμενη καταβολή της 

δόσης των 2 δισ. ευρώ θα προέλθει ακριβώς από αυτά τα 63 δισ. ευρώ εκ των συνολικά 

86 δισ. που έχει εγκρίνει ο ESM στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος.

Όμως και ο αριθμός των πιστωτών ζαλίζει. Πιστωτές της χώρας είναι καταρχήν οι κάτοχοι 

εντόκων γραμματίων Δημοσίου, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 15 δισεκατομμύρια. 

Αυτό το βραχυπρόθεσμο χρέος ανακυκλώνεται συνεχώς και κατέχεται κυρίως, αλλά 

όχι όλο, από τις ελληνικές τράπεζες. Στους αγοραστές εμφανίστηκαν νωρίτερα φέτος και 

ξένοι οργανισμοί με πολύ μικρή πάντως συμμετοχή.

Ποσοστό συμμετοχής των χωρών της 

Ευρωζώνης στα δάνεια προς την Ελλάδα. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18,00%

ΓΑΛΛΙΑ 14,18%

ΙΤΑΛΙΑ 12,31%

ΙΣΠΑΝΙΑ 8,84%

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,00%

ΒΕΛΓΙΟ 2,48%

ΑΥΣΤΡΙΑ 1,96%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,74%

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,26%

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,16%

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,77%

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,41%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,35%

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 0,28%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0,20%

ΕΣΘΟΝΙΑ 0,19%

ΚΥΠΡΟΣ 0,15%

ΜΑΛΤΑ 0,06%

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΕΚΤ έχει και άλλες χώρες-μετόχους που 
δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και γι’ αυτό το 
ποσοστό δεν αθροίζει 100%

Δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας (EFSF) 

131

Χώρες της Ευρωζώνης 53

Ιδιώτες επενδυτές 36

Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
(ESM) 

23

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 20

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 18

Κάτοχοι Εντόκων Γραμματίων Δημοσίου 15

Στα 296 δις ανέρχεται το οφειλόμενο κεφάλαιο χωρίς τα 63 δις του τρίτου προγράμματος. 
Προσθέστε σε αυτό κι ένα επιπλέον «κρυφό χρέος» 25 δις σε φορείς...

���������� ������

Σε ποιους και πόσα χρωστάει η Ελλάδα

Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

(Συνέχεια στη επόμενη σελίδα)
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* Αναδημοσίευση άρθρου του Ηλία Γ. Μπέλου από την 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 16ης Νοεμβρίου.

Μουσείο 
Ζητά από τους επισκέπτες να 
αντικαταστήσουν τις κάμερες 
με Sketch Pads

Το Rijksmuseum, εθνικό μουσείο 

της Ολλανδίας που ειδικεύεται 

στην τέχνη και την ιστορία του 

Amsterdam, πρόσφατα ξεκίνησε 

μία καμπάνια με τίτλο “The Big 

Draw», καλώντας τους επισκέπτες 

να αφήσουν τις κάμερες στο σπίτι 

και να ζωγραφίσουν τα έργα που 

βλέπουν κατά τη περιήγηση τους 

ώστε να τα κατανοήσουν καλύτερα. 

Πιο συγκεκριμένα, το σύνθημα της 

εκστρατείας είναι “You See More 

When You Draw,” με το μουσείο 

να το προωθεί με μια εικόνα 

φωτογραφικής μηχανής καλυμμένη 

από ένα τεράστιο Χ. Σε ένα σχετικό 

event τον περασμένο μήνα το 

Rijksmuseum μοίρασε μολύβια 

και sketchbooks στον κόσμο, ενώ 

πλέον κάθε Σάββατο διοργανώνεται 

η εκδήλωση “Drawing Saturday” 

όπου μοιράζονται υλικά ζωγραφικής 

και δίνονται συμβουλές στο κοινό. 

Ο Wim Pijbes, γενικός διευθυντής 

σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι 

άνθρωποι σήμερα με τους ταχείς 

ρυθμούς της καθημερινότητας 

δεν προλαβαίνουν να κοιτάξουν 

από πιο κοντινή απόσταση ένα 

θέμα και έτσι δεν ανακαλύπτουν 

τις λεπτομέρειές του. Ακόμα, 

συμπληρώνει πως οι επισκέπτες 

σχεδιάζοντας θα καταφέρουν να 

δουν σε βάθος τα εκθέματα και την 

τεχνική τους που μέχρι πρότινος 

αγνοούσαν.

Η Ελλάδα χρωστάει επίσης 18 δισ. στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο. Οι δόσεις αποπληρωμής 

αυτού του χρέους ολοκληρώνονται το 

2024, οπότε και εξοφλείται. Όμως δεν έχει 

ξεκαθαρίσει ακόμα εάν και σε ποιο βαθμό το 

ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο νέο πακέτο των 86 

δισεκατομμυρίων του τρίτου προγράμματος 

στήριξης, το οποίο για την ώρα έχει εγκριθεί 

ολόκληρο ως πιστωτική γραμμή του European 

Stability Mechanism (ESM). To εάν τελικά το 

ΔΝΤ θα συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα 

είναι σαφές πως θα κριθεί από τη συζήτηση 

μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαίων πιστωτών για 

τη διευθέτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού 

χρέoυς. Συζήτηση που δεν αναμένεται να 

κλείσει σε καμία περίπτωση φέτος. Αλλα 20 

δισεκατομμύρια χρωστά το ελληνικό Δημόσιο 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται 

για παλιά ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου 

που διακρατώνται από την ΕΚΤ και τις κεντρικές 

τράπεζες κρατών-μελών της Ευρωζώνης, τα 

οποία εξαιρέθηκαν από το κούρεμα του 2012. 

Οι αμέσως επόμενες αποπληρωμές αυτών 

των οφειλών προς την ΕΚΤ που πρέπει να 

κάνει το Δημόσιο, μετά από αυτές που έγιναν 

με περιπετειώδη τρόπο το καλοκαίρι και 

χάρη στα 13 δισ. ευρώ που μπήκαν στο τρίτο 

πρόγραμμα, είναι προσδιορισμένες για τον 

Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2016.

Από το PSI στον ESM
Σε ιδιώτες επενδυτές κατόχους των νέων 

ελληνικών ομολόγων, που προέκυψαν 

από το PSI του 2012 αλλά και τις δυο νέες 

ομολογιακές εκδόσεις του 2014, το Δημόσιο 

οφείλει συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Τα ομόλογα αυτά αρχίζουν να εξοφλούνται 

τον Φεβρουάριο του 2023. Βρίσκονται 

στα χέρια τόσο θεσμικών επενδυτών όσο 

και σε hedge funds αλλά και φυσικά 

πρόσωπα και ασφαλιστικά ταμεία. Στον ESM 

η Ελλάδα χρωστά αυτήν τη στιγμή, όπως 

προαναφέρθηκε, 23 δισ. που θα γίνουν 25 όταν 

εκταμιευθεί η δόση των 2 δισ. και προοπτικά 

θα τείνουν προς τα 86 δισ., ανάλογα με το ύψος 

των κεφαλαίων που τελικά θα απαιτηθούν έως 

το 2018, οπότε και λήγει το τρίτο πρόγραμμα. 

Να σημειωθεί όμως πως από τα 23 δισ. αυτά 

και ειδικότερα τα 10 εξ αυτών που προορίζονται 

για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

ενδέχεται να μη χρειαστούν όλα με βάση την 

ισχύουσα εκτίμηση για μεγάλη συμμετοχή των 

ιδιωτών στις εν εξελίξει ανακεφαλαιοποιήσεις.

�&����;&�� (>;�$�
(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
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http://www.arxphotolab.gr/
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Στάμος Α.Ε.
Open house στο Ηράκλειο Κρήτης

Η εταιρεία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. και ο συνεργάτης της στην 

Κρήτη, κος Παπαδόπουλος Ευθύμιος, πραγματοποιούν 

ειδική εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων (Open House) 

στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 05 Δεκεμβρίου 2015, 

στις 12 το μεσημέρι, στο Atlantis Hotel (αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ 

Ι), Υγείας 2 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρωτοποριακά νέα 

προϊόντα των εταιρειών που αντιπροσωπεύει η εταιρεία 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, όσοι παρευρεθούν θα 

έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν: 

• DNP Snaplab SL620, αυτόνομο φωτογραφικό κιόσκι

• DNP DS-620, επαγγελματικό θερμικό εκτυπωτή

• DNP Diland Drylab, ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών 

εκτυπώσεων

• Sony HXR-NX100, επαγγελματική κάμερα Full HD

• Sony PXW-FS5, επαγγελματική κινηματογραφική 

   κάμερα 4Κ

• Sony A7Sii, επαγγελματική mirrorless φωτογραφική

 μηχανή

• FJ Westcott Icelight 2, φωτιστικό LED

• Atomos Ninja Assassin, εξωτερικό εγγραφέα 4Κ και 7’’

 monitor

ΣΣτάμος Α.Ε.Στάμος Α Ε
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http://www.albapv.gr/
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SONY PXW-FS5
Έναρξη διάθεσης στην Ελλάδα

Η PXW-FS5 είναι μια μικρή και ευέλικτη επαγγελματική κινηματογραφική κάμερα που διαθέτει εξαιρετικό 4K Super35 EXMOR 

αισθητήρα με 14 stop δυναμικού εύρους. Ξεχωρίζει για τις δυνατότητές της να καταγράφει εσωτερικά 4K (UHD) 25/30fps αλλά 

και Full HD υλικό σε επαγγελματικό φορμά XAVC L (Long GOP 4:2:2 10-bit). Η PXW-FS5 έχει μοντούρα  E-Mount και αναρίθμητες 

επιλογές φακών (με αντάπτορες ή όχι). Ο κινηματογραφικός της χαρακτήρας τονίζεται από τη δυνατότητα εγγραφής σε καμπύλες 

gamma όπως οι S-Gamut3.Cine/S-Log3 και Sgamut3/S-Log3. Δίνει τη δυνατότητα καταγραφής του υλικού σε δύο κάρτες SD 

ταυτόχρονα για μέγιστη ασφάλεια εγγραφής. Επιπλέον χαρίζει εύκολο χειρισμό μέσω της ειδικής προσαρμοζόμενης λαβής SmartGrip.

http://www.damkalidis.gr/b2b/
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Fish EYE.indd   1 9/11/2015   6:36:43 μμ

http://www.fisheye.gr/fisheye/index.php
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Panasonic Post Focus 
Για εστίαση μετά τη λήψη

Τον Ιούλιο η Panasonic έκανε γνωστά στο ευρύ κοινό τα μελλοντικά της σχέδια περί 

ενσωμάτωσης της λειτουργίας Post Focus σε επιλεγμένες μηχανές μέσω αναβάθμισης 

firmware. Κρατώντας την υπόσχεση η Panasonic ανακοίνωσε τη νέα έκδοση firmware, η 

οποία υποστηρίζει τις μηχανές Lumix DMC-GX8, DMC-G7 και DMC-FZ330. Αναλυτικότερα, 

η λειτουργία Post focus αξιοποιεί τη τεχνολογία Depth from Defocus για την εγγραφή 

video 4K-30fps με την εστίαση να «κλειδώνει» σε κάθε διαθέσιμο σημείο. Μόλις 

η διαδικασία ολοκληρωθεί ύστερα από ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει το επιθυμητό focus point και η μηχανή θα εξάγει μία νέα εικόνα με την ανάλογη 

εστίαση. Η νέα λειτουργία μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως στο macro και στα πορτρέτα για 

την εύκολη εναλλαγή του in-focus θέματος. Μπορείτε να κατεβάσετε το firmware από 

εδώ: http://panasonic.net/avc/lumix/ και να δείτε μερικά παραδείγματα χρήσης του στο 

παρακάτω video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=45vGRXIh5Vw

Intersys 
Η Pionner συμμετέχει στην 
έκθεση HXOS EIKONA SHOW

H Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος 

της Pioneer στην Ελλάδα 

ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 

έκθεση τεχνολογίας «hxos eikona show 

2015». Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί 

το σύστημα ηχείων τεχνολογίας 

Dolby Atmos – που σχεδιάστηκε από 

τον Andrew Jones, μηχανικό ηχείων 

της εταιρίας, το οποίο υπόσχεται να φέρει στο σπίτι τη εμπειρία του ήχου απ’ όλες τις 

κατευθύνσεις. Σε συνδυασμό με τον Dolby Atmos ραδιοενισχυτή VSX-930 καθώς και το 

Blu-ray/Universal Disc Player BDP-LX88, μοντέλα που κατέκτησαν τα φετινά βραβεία EISA 

στις κατηγορίες EUROPEAN HT RECEIVER & EUROPEAN BLU-RAY PLAYER, οι επισκέπτες που 

θα παρευρεθούν στην έκθεση θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το ολοκληρωμένο 

σύστημα ήχου Dolby Atmos. Το hxos eikona show θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 και 

τη Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Athens Ledra Hotel (Λ. Συγγρού 115, Αθήνα, 

ώρες λειτουργίας 10.00 πμ έως 9.00 μμ). Η είσοδος είναι δωρεάν.

AGING -  E��
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Tamax
Νέα κιτ συστήματα συνεχούς 
φωτισμού

Οι ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές συνεργάζονται 

πολύ καλά με συνεχή συστήματα 

φωτισμού για στουντιακές λήψεις. 

Ιδιαίτερα σε διαφημιστικές και 

εμπορικές λήψεις χαμηλού 

προϋπολογισμού, είναι δυνατόν 

με ένα παρόμοιο σύστημα να 

καλυφθούν οι ανάγκες του 

επαγγελματία. Η Tamax προτείνει 

δύο καινούργια κιτ, ένα ψυχρού 

φωτισμού με τέσσερις λάμπες 

φθορισμού 135Watt, ένα soft Box 

50x70cm, ένα lightstand ύψους 2m 

και μία τσάντα μεταφοράς στην τιμή 

των €155 και ένα TAMAX 3x kit 

ψυχρού φωτισμού με ανακλαστήρες 

που περιλαμβάνει τρεις βάσεις για 

λάμπες, τρείς λάμπες φθορισμού 

85W τρεις ανακλαστήρες τρία 

lightstand 2m  και μία τσάντα 

μεταφοράς στην τιμή των  €179.
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Personal Project 
Development

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING)

Το εργαστήριο αυτό προσφέρει σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων για έξι 
περίπου μήνες ένα εξατομικευμένο πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης  
(mentoring), προκειμένου να αναπτύξουν, να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν 
μια θεματική ενότητα φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, έκδοση ή έκθεση. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, στο οποίο 
συνδυάζονται και προγραμματίζονται: ομαδικές συναντήσεις, ατομικές συνεδρίες 
και εξ αποστάσεως επικοινωνία και έκθεση εργασιών.

New Classes &
Workshops

THE 
LEARNING
CENTRE

2015-2016

Επιβλέπων Διδάσκων: Κωστής Αντωνιάδης

ΕΝΑΡΞΗ 5/12/15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.hcp.gr · 210 9211 750

http://hcp.gr/workshops/
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Canon 

Μηνύει τους παράνομους

Η Canon USA κατέθεσε αγωγές 

εναντίον μιας μεγάλης ομάδας 

εμπόρων λιανικής πώλησης φωτο/

video εξοπλισμού προσπαθώντας να 

σταματήσει την παράνομες πωλήσεις 

των προϊόντων με επωνυμία Canon. H γκρίζα αγορά (Gray Market) είναι όταν ένας 

έμπορος εισάγει και πουλάει, με ελκυστικές τιμές, μη εξουσιοδοτημένο εξοπλισμό που 

προοριζόταν για κάποια άλλη χώρα. Τα προϊόντα αυτά βεβαίως είναι γνήσια, αλλά 

πολλές φορές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Canon. Μερικά από τα γνωστά 

ονόματα εταιριών που μηνύει η ιαπωνική εταιρία περιλαμβάνουν τις Get It Digital, 

All New Shop και την F&E Trading (εταιρία στην οποία ανήκουν τα brandname Big 

Value, Electronics Valley, Electronics Basket, DavisMax, Netsales και Sixth Avenue). 

Τα προϊόντα του γκρι εμπορίου βλάπτουν τους καταναλωτές με διάφορους τρόπους 

υποστηρίζει η Canon USA όπως είναι οι πλαστοί σειριακοί αριθμοί(λόγω της αδυναμίας 

κάλυψης εγγύησης), οι παραπλανητικές συσκευασίες, οι φωτοτυπίες των εγχειριδίων 

χρήσης και τα εξαρτήματα(π.χ. τροφοδοτικά) που δεν συμμορφώνονται με τους 

τοπικούς κανονισμούς. Στα αποδεικτικά στοιχεία των καταγγελιών συμπεριλαμβάνεται 

και μία φωτογραφία που απεικονίζει μία Canon EOS 5D Mk III με πλαστό σειριακό 

αριθμό και έναν φορτιστή μπαταρίας που δεν είναι UL Certified και ενέχει πιθανό 

κίνδυνο ασφαλείας για τους χρήστες.

Shootools 
Νέα ράγα Slider Pro

Το Slider Pro της Shootools 

απευθύνεται σε βιντεογράφους 

που χρειάζονται ένα αξιόπιστο 

φορητό Slider χωρίς συμβιβασμό 

στην ποιότητα κατασκευής και την 

ομαλότητα κύλισης. Το βαγόνι του 

είναι κατασκευασμένο σε μηχάνημα 

CNC και διαθέτει οκτώ υψηλής 

ακρίβειας ατσάλινα ρουλεμάν 

(ball bearings). Τα ροδάκια του 

βαγονιού είναι προστατευμένα από 

χτυπήματα και κατασκευάζονται 

από ειδικό πλαστικό πολυμερές 

αεροπορικών προδιαγραφών που 

εγγυάται ασύγκριτα ομαλή και 

αθόρυβη κύλιση. Το βαγόνι διαθέτει 

σύστημα αλλαγής της αίσθησης της 

κύλισης σε βαρύτερη/ελαφρύτερη. 

Η προσθήκη μαγνητικών επαφών 

στις άκρες του βαγονιού και της 

ράγας αποτρέπει τον ανεπιθύμητο 

κραδασμό που συναντάτε από την 

πρόσκρουση όταν αυτό τερματίζει 

την κίνηση του. Τέλος, η ράγα 

κατασκευάζεται από άκαμπτο 

αλουμίνιο ώστε να μπορεί να 

υποστηρίξει φορτία μέχρι 50kg 

χωρίς να λυγίζει. Συνοδεύεται 

από εγγύηση εφ’ όρου ζωής και 

διατίθεται σε μήκη 60cm, 80cm, 

100cm και 150cm. STAMOS SA

Leica X-U (Typ 113)
Η πρώτη αδιάβροχη μηχανή της σειράς Χ

Η γερμανική εταιρία φαίνεται πως θέλει να δώσει το παρόν και 

στον χώρο των αδιάβροχων/ενισχυμένων μηχανών με τη νέα 

Leica X-U. Το U υποδηλώνει την καταδυτική ικανότητά της (έως 

τα 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού). Επίσης, είναι 

ανθεκτική στους κραδασμούς και τις πτώσεις από περίπου 1 μέτρο. 

Ο σχεδιασμός της είναι αρκετά πρωτότυπος με το ενσωματωμένο 

φλας να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του σταθερού φακού 

35mm f/1.7 και όχι στο σώμα. H εστίαση είναι manual, ενώ 

η θωράκιση ‘anti-skidding rubber’ του σώματος προσφέρει 

σταθερότητα όσο και προστασία. 

διατίθεται σε μήκη 60cm, 80cm, 

100cm και 150cm. STAMOS SA
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Φωτογραφίες από την Τσέχικη 
Δημοκρατία 
Έκθεση του Karel Cudlίn στην Αθήνα

Η Πρεσβεία της Τσέχικης Δημοκρατίας στην Αθήνα σε συνεργασία 

με την Image Gallery παρουσιάζουν έκθεση του σπουδαίου 

Τσέχου φωτογράφου Karel Cudl�n. Η Τσεχία κατέχει μια ιδιαίτερη 

θέση στο χώρο της φωτογραφίας αφού έχει αναδείξει φωτογράφους 

όπως ο František Drtikol, ο Tono Stano, ο Jan Saudek και ο Josef 

Koudelka. Ο Cudl�n αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται στην πλειάδα 

των σπουδαίων Τσέχων φωτογράφων. Υπήρξε μεταξύ άλλων ένας 

από τους επίσημους φωτογράφους του τότε Προέδρου της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, Václav Havel, το διάστημα 1997-2003. Δίνοντας 

έμφαση σε κοινωνικά θέματα ο φωτογράφος φέρνει στο ελληνικό 

κοινό μοναδικές εικόνες από την Τσεχοσλοβακία του 1979, κατόπιν 

την Τσεχική Δημοκρατία έως και την πολύ πρόσφατη Πράγα 

του 2014, μέσα από 37 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα που 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Image Gallery, Λεωφόρος Αμαλίας 36, Σύνταγμα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 16.00 – 20.00, 

Σάββατο 11.00 – 17.00, Κυριακή 12.00 – 16.00

Επιμέλεια έκθεσης: Τάσος Βενετσανόπουλος, Ηλίας Κοσίντας

Πληροφορίες: Image Gallery, Τηλ. 2103230534, 

mail@theimage.gr, http://gallerytheimage.com/ 

mailto:alfastyle@ath.forthnet.gr


������ 35��	
�� 307 •  ��	���� 30 �������	 2015

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

Stop Sex Trafficking. 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων

Ο Δήμος Ζωγράφου σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό 

Ινστιτούτο διοργανώνουν ένα διήμερο εκδηλώσεων με 

σκοπό την καταπολέμηση του Sex Trafficking. Το Σάββατο 28 

και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες του Cine Αλέκα θα 

έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν 

για ένα πρόβλημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. 

To Sex Trafficking έρχεται στο φως μέσα από μουσική, θέατρο, 

ανοιχτές συζητήσεις αλλά και την έκθεση φωτογραφίας των Paolo 

Patrizi, Αλεξάνδρας Μένογλου και Κωνσταντή Καμπουράκη. Την 

καλλιτεχνική επιμέλεια των εκδηλώσεων ανέλαβε η Ομάδα Όνειρο, 

η οποία μεταξύ άλλων, μέσα από την παράσταση – ντοκιμαντέρ Sex 

Trafficking, δίνει φωνή στα θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας.

Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
15o Χριστουγεννιάτικο Bazaart

Μια ανοιχτή γιορτή με καλλιτεχνικές 

εκδόσεις, διακοσμητικά και 

χρηστικά αντικείμενα, μοναδικά 

ρούχα (flee market) και έργα 

Ελλήνων δημιουργών (art market) 

θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες. 

Πρόκειται για το 15ο χριστουγεννιάτικο 

Bazaart που διοργανώνει το Μακεδονικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το διήμερο 

28 και 29 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες της 

ΔΕΘ-Helexpo θα έχουν την ευκαιρία 

να βρουν δώρα σε προσιτές τιμές ενώ 

θα πραγματοποιηθεί και λαχειοφόρος 

αγορά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Διεύθυνση: ΔΕΘ-Helexpo, Εγνατία 154, 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 2310240002, 

mmcart@mmca.org.gr, 

http://www.mmca.org.gr 

Η άλλη Αθήνα 
Πρόσκληση για συμμετοχή 
στο φεστιβάλ

Με τη φωτογραφία, τη 

ζωγραφική, την ποίηση, τη 

σκηνοθεσία και τη performance να 

αποτελούν μόνο μερικούς από τους 

τρόπους που μπορεί να εκφραστεί ο 

κάθε καλλιτέχνης, ζητούμενο του φεστιβάλ είναι μια άλλη Αθήνα. Έχοντας συνηθίσει 

μια κλειστοφοβική καθημερινότητα φτώχειας και απόγνωσης, οι δημιουργοί καλούνται 

να δώσουν μια Αθήνα που ίσως οι θεατές αγνοούν, εκπλήσσοντας και κάνοντας 

τους να ξαναγαπήσουν την πόλη. Η φωτογραφική ομάδα ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 καλεί τους 

δημιουργούς που θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, να καταθέσουν τις 

προτάσεις τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Το φεστιβάλ δεν απαιτεί οικονομική συμμετοχή 

από τους καλλιτέχνες ενώ πραγματοποιείται με την ευγενική φιλοξενία του Cinemarian.   

Επιμέλεια: Ανδρέας Κατσικούδης

Φεστιβάλ: 5-7 Φεβρουαρίου 2016

Υποβολή έργων ή προτάσεων: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, http://diafragma26.blogspot.gr

Cinemarian, http://www.cinemarian.gr

Διεύθυνση: Cine Αλέκα – Τέχνη Πόλης, Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας 

13, Ζωγράφου Γαρδένια, Αθήνα

Πληροφορίες: Δήμος Ζωγράφου, http://www.zografou.gov.gr 

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, http://www.iicatene.esteri.it
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Kυκλοφορεί στα περίπτεραKυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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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!

�����

Μπιενάλε 
της Αθήνας 
«Ομόνοια» 
2015-2017 
Ένα κοινωνικό 
πείραμα σε εξέλιξη

Έχοντας ξεκινήσει 

τις εργασίες της 

στις 18 Νοεμβρίου, η 

Μπιενάλε της Αθήνας 

«Ομόνοια» 2015 – 2017 

μετατρέπει την πόλη σε ένα κοινωνικό εργαστήριο ιδεών. Με κέντρο την Ομόνοια 

και συγκεκριμένα το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο Μπάγκειον, στη συμβολή της 

πλατείας Ομονοίας με την οδό Αθηνάς, η Μπιενάλε ξεκινά ένα πείραμα. Εκεί 

όπου μετανάστες, άστεγοι, μικροπωλητές, υπάλληλοι, έμποροι, επαγγελματίες 

και τουρίστες συναντώνται κάθε μέρα, η Ομόνοια της Μπιενάλε δεν είναι ένας 

τόπος ομοιομορφίας αλλά ένας τόπος που η διαφορετικότητα υφίσταται και είναι 

παραγωγική. Η φετινή συνάντηση διαφέρει, με τη συνέντευξη τύπου να μην 

ανακοινώνει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων όπως συμβαίνει συνήθως αλλά 

αντιθέτως να προσκαλεί σε μια ανάμειξη σε αυτό που θα διαμορφωθεί, θα εξελιχθεί 

και θα παρουσιαστεί το 2017. Ο διευθυντής του προγράμματος Massimiliano 

Mollona και οι Ξένια Καλπατσόγλου και Poka-Yio, τα κύρια πρόσωπα πίσω από 

τη Μπιενάλε, αναλύοντας το σκεπτικό της Μπιενάλε κάλεσαν σε μια δραστική 

συμμετοχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός επιταχυντής στο κέντρο 

της πόλης. Σε μια διαδρομή με άγνωστα αποτελέσματα, οι εκδηλώσεις «Σύναψη 

1: Δημιουργώντας ένα εργαστήριο παραγωγής για τη μετά το 2011 εποχή», για το 

12ήμερο 18 – 29 Νοεμβρίου, έχουν ξεκινήσει και αναπτύσσονται στο Μπάγκειον 

και τη Γειτονιά.

Μπάγκειον, πλατεία Ομονοίας 18, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου - Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 

14.00 – 20.00

Χώροι στη Γειτονιά: Εθνικό Θέατρο – Νέο Rex, Εθνικό Θέατρο – Rex Πειραματική 

Σκηνή (-1), Bread & Roses, Εντός/Εκτός, Exile Room, Janeiro Cafeteria, 

Μπαγκλαντές, Ρομάντσο, Στάνη, ‘ΥΛΗ[matter]HYLE

Πληροφορίες: Athens Biennale, Τηλ. 2105232222, contact@athensbiennial.org, 

http://athensbiennale.org/ 

Μαριλένα Μπατάλη

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Το βλέμμα της αιωνιότητας 

Ένα λεύκωμα για το Θόδωρο Αγγελόπουλο

Αποτελώντας έναν από τους δημιουργούς που τον επηρέασαν στο φωτογραφικό 

του έργο, ο Ηλίας Μπουργιώτης ακολουθεί το σπουδαίο σκηνοθέτη στα 

παρασκήνια των τριών τελευταίων ταινιών του. Τραβώντας πίσω από την κάμερα, 

την ώρα της κινηματογραφικής προετοιμασίας, ο φωτογράφος προσπαθεί 

να αιχμαλωτίσει τη διαχρονικότητα της σκέψης και του έργου του Θόδωρου 

Αγγελόπουλου, του καλλιτέχνη που ξαναέφερε τον σύγχρονο Ελληνικό πολιτισμό 

στο παγκόσμιο προσκήνιο. 

Εκδόσεις: ΤΟΠΟΣ,  1η Έκδοση: Νοέμβριος 2015, Σελίδες: 144

Σχήμα: 21 x 26, Τιμή: 16,90 ευρώ

ISBN: 978-960-499-155-6

http://www.iliasbourgiotis.com, http://www.toposbooks.gr
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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

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Black & White 
Θεματική έκθεση στη Blank Wall 
Gallery

Είκοσι διεθνείς καλλιτέχνες παρουσιάζουν 

τα φωτογραφικά τους έργα στο χώρο 

της Blank Wall Gallery. Οι επισκέπτες 

της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να 

ταξιδέψουν σε έναν άλλο κόσμο, χωρίς 

χρώμα, με πολύ όμως συναίσθημα. Χωρίς 

την απουσία του χρώματος να αποτελεί 

εμπόδιο, οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν ως 

απόλυτο μέσο έκφρασης την ασπρόμαυρη 

φωτογραφία, μεταδίδοντας τη μαγεία που 

κρύβει, την αποθέωση της πραγματικότητας 

που πολλές φορές προκύπτει. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 

12, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

Τηλ. 6943868124, info@blankwallgallery.

com, http://www.blankwallgallery.com/

Out of Focus 
Έκθεση με ελεύθερο θέμα

Η ομάδα “Out of Focus” στολίζει 

περίτεχνα τους τοίχους της 

και παρουσιάζει για πρώτη φορά 

μια έκθεση με ελεύθερο θέμα. 

Φτιάχνοντας ένα ψηφιδωτό εικόνων, 

κάθε φωτογράφος εκφράζει ελεύθερα 

την ιδέα του μέσα από μια σειρά 

φωτογραφιών με διαφορετικό θέμα. 

Οι σκόρπιες σκέψεις και εικόνες 

συνθέτουν τελικά την έκθεση, 

ένα σύνολο από διαφορετικές 

φωτογραφικές ματιές. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, 20.00

Διεύθυνση: Μητρ. Γενναδίου 24, 

Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Out of Focus, 

http://outoffocus.webnode.gr, 

https://www.facebook.com/groups/

OutOfFocus2014/ 

Kenn Clarke # UK

Gary Hook # USA

Andreas Kamoutsis # Greece

Graffiti 
Ένα βίντεο και μια άλλη όψη της πόλης

Ο Μάκης Σταματάκης περπατώντας στην Αθήνα και 

φωτογραφίζοντας τα graffiti που συναντά, δίνει μια 

άλλη όψη της πόλης μέσα από τη τέχνη της. Μέσα από ένα 

βίντεο 9 λεπτών, ο φωτογράφος δημιουργεί ένα κολάζ 

εικόνων, με διαφορετικά σχέδια και χρώματα, αφιερωμένο 

στους άγνωστους καλλιτέχνες της πόλης. Μπορείτε να 

παρακολουθήσετε το βίντεο στο https://www.youtube.

com/watch?v=-x80YUXnXz0
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

��� ��	����
���:

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Hasselblad 
Ημερολόγιο 2016

Συγκεντρώνοντας τις φωτογραφίες 

που διακρίθηκαν και κέρδισαν στο 

διαγωνισμό Hassleblad Masters 2015, το 

ημερολόγιο της Hasselblad για το 2016 

είναι έτοιμο. Κάθε μήνας παρουσιάζεται ανά 

σελίδα μαζί με ένα ξεχωριστό φωτογραφικό 

έργο. Ο διαγωνισμός Hasselblad Masters 

πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια 

αναζητώντας τα πιο εμπνευσμένα και όμορφα 

φωτογραφικά έργα. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής: αρχιτεκτονική 

φωτογραφία, μόδα/ ομορφιά, άγρια ζωή, γενική, τοπία/ φύση, εμπορική 

φωτογραφία, editorial, fine art, υποβρύχια, project//21, γάμου/ κοινωνική και 

πορτραίτο. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να δείτε πώς μπορείτε να 

αποκτήσετε το ημερολόγιο μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Hasselblad 

http://www.hasselblad.com

The city is like poetry. 
Έκθεση του Δημήτρη Μέλλου

Περπατώντας στους δρόμους της 

Νέας Υόρκης και φωτογραφίζοντας 

αγνώστους, ο Δημήτρης Μέλλος δίνει τη 

δική του φωτογραφική ματιά μέσα από 

αναπάντεχες και απρόβλεπτες συναντήσεις. 

Ο φωτογράφος βυθίζεται στη ροή μιας 

πόλης που ενώνει και παράλληλα 

μας χωρίζει, δίνοντας μια προσωπική 

φωτογραφική μαρτυρία ενάντια στη λήθη 

της. Ο Δημήτρης Μέλλος, τα τελευταία 

χρόνια ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 

Δουλειά του έχει εκτεθεί μεταξύ άλλων 

στην Αθήνα, τα Γιάννενα, τη Βαρκελώνη, 

το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη και 

άλλες πόλεις. Έχει αποσπάσει πολλά διεθνή 

βραβεία και τιμητικές διακρίσεις ενώ είναι 

μέλος της διεθνούς ομάδας φωτογράφων 

δρόμου VIVO. Την έκθεση στη Blank Wall 

Gallery επιμελείται ο Μάρκος Δολόπικος.  

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 

12, Κυψέλη, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, 

Τετάρτη, Πέμπτη 18.30 – 21.00

Παρασκευή 10.00 – 14.00

Σάββατο, Κυριακή 19.00 – 21.30

Τρίτη κλειστά

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 

6943868124, info@blankwallgallery.com, 

www.blankwallgallery.com

Wedding Social- Joseph Goh Meng Huat

Wildlife- Rafael Rojas
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   

���$� �"? $� =��&�,#;�-
�� 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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