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Editorial

1. Η Photovision είναι η ήρεμη 

δύναμη του κλάδου imaging 

της χώρας μας. Πραγματοποιείται 

σταθερά ανά διετία από το 1995 μέχρι 

σήμερα, σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο παρά τις απρόβλεπτες σε κάθε 

διοργάνωση συνθήκες (πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές κ.α.).

2. Έχει μέχρι σήμερα στο ενεργητικό 

της έντεκα (11) πετυχημένες 

διοργανώσεις και ετοιμάζεται 

ολοταχώς για τη δωδέκατη 

(11-13 Μαρτίου). Από αυτές τις 11+1 

διοργανώσεις οι περισσότερες και 

μερικές από τις πιο πετυχημένες (επτά 

τον αριθμό) πραγματοποιήθηκαν χωρίς 

την υποστήριξη του ΣΕΚΑΦ.

3. Πίσω από την διοργάνωση 

της έκθεσης δεν κρύβεται ένα 

απρόσωπο, ανώνυμο και άγνωστο 

επιτελείο. Δρα και ενεργεί το έμπειρο 

από τις προηγούμενες διοργανώσεις 

της έκθεσης  -συντακτικό, εμπορικό 

και διαφημιστικό- επιτελείο  του 

περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Όλη η 

αγορά μας γνωρίζει με τα μικρά μας 

ονόματα, έχει τα προσωπικά μας 

τηλέφωνα και email, ξέρει τι κάνει 

ο καθένας μας και που θα μας βρει. 

4. Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ δεν διοργανώνει 

άλλες εκθέσεις παρά μόνον τη 

Photovision. Σε αυτή την διοργάνωση 

δίνει όλο του το «είναι», όλη 

του την ενέργεια - γεγονός που 

φαίνεται καθαρά σε όλα τα στάδια 

προετοιμασίας αλλά και λειτουργίας 

της έκθεσης. H Photovision δεν είναι 

μία τεχνοκρατικού τύπου έκθεση 

του «μαρκετίστικου» σωλήνα με 

οικονομική στόχευση και μόνον. 

Έχει καρδιά και συναίσθημα! 

Είναι το διετές, σταθερό ραντεβού, 

η μεγάλη γιορτή του κλάδου! 

Αυτή την ατμόσφαιρα τη νιώθουν 

όλοι -εκθέτες & επισκέπτες- για αυτό 

στηρίζουν φανατικά την έκθεση τα 

τελευταία 25 χρόνια!

Ο δεκάλογος της Photovision
Γιατί η αγορά στηρίζει την έκθεση

5. Η Photovision δεν είναι μόνον περίπτερα, εκθέτες, δούναι-λαβείν & τέλος! 

Είναι παράλληλα και εκθέσεις φωτογραφίας και επιμορφωτικά σεμινάρια και ομιλίες και 

διαλέξεις και πολλά happening και πλειάδα άλλων εκδηλώσεων. Καμία σοβαρή έκθεση 

τεχνολογίας διεθνώς δεν μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες όταν το προφίλ της είναι 

στεγνά εμπορικό. Όταν υπόσχεται μόνον συναλλαγές και όχι ενημέρωση, εκπαίδευση, 

επιμόρφωση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες των επισκεπτών της έκθεσης και 

έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το 

αντιγράψει!

ΑΝΤΙΟ ΣΤΕΦΑΝΕ...
Την Δευτέρα 2/1 άφησε τον 
μάταιο τούτο κόσμο ο γνωστός 
φωτογράφος, ο καλός φίλος 
και συνεργάτης του περιοδικού 
μας Στέφανος Πάσχος. Στη πάνω 
φωτογραφία στιγμιότυπο στον 
χώρο της έκθεσης φωτογραφίας 
που είχε επιμεληθεί με ομάδα 
φοιτητών του Τμήματος 
Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας 
στη PHOTOVISION, τον Μάρτιο 
του 2015 στο Εκθεσικό Κέντρο 
Περιστερίου. Και κάτι ακόμη:
Η φωτογραφία (αριστερά) που 
κοσμούσε το εξώφυλλο του 
πρώτου τεύχους (Νο1) 
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ (1989) ήταν 
δικό του έργο...
Περισσότερα στις σελ. 11-12

(Συνεχίζεται στην σελίδα 3)
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr

HITECH
EXPO

®
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Δείτε τις πρώτες συμμετοχές εδώ!

www.photovision.gr
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Black... Monday!
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη 
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους 

τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούν- 
να έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα 
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον 
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντα- 
αλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου 
τα προϊόντα τους μιας και ο νόμος πλέον το 
επιτρέπει (με την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν τα 
νόμιμα παραστατικά). Όλες οι super προσφορές 
θα διαφημιστούν ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις μας. 
Βασική προϋπόθεση για τη διαφήμισή τους: 
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι 
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου εντός 
των περιπτέρων στην έκθεση. 
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα πληροφορηθούν 
σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα “Black Monday 
13 Mαρτίου’’ από το site της PHOTOVISION 
photovision.gr καθώς και το photo.gr 
Μείνετε συντονισμένοι!

ME��� ×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

×ÏÑÇÃ�I  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�
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ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr
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���/ Bazaar 
Μεταχειρισμένου εξοπλισμού &  
παλιών συλλεκτικών φωτογραφιών 

Σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όσοι ιδιώτες ενδιαφέρονται 
να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν με άλλους ιδιώτες, μηχανές, φακούς, 

αξεσουάρ, συλλεκτικά αντικείμενα και ότι άλλο φωτογραφικό είδος θέλουν, θα 
μπορούν να το κάνουν. Θα υπάρχουν 200 τραπέζια και 400 καρέκλες γι’ αυτό 
τον σκοπό. Θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους με σειρά προτεραιότητας 
μετά από σχετική εγγραφή τους στο Photovision.gr. Η εγγραφή θα δίνει 
τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταλάβουν συγκεκριμένη 
θέση (καρέκλα + τραπέζι), να εναποθέσουν τα προς πώληση ή ανταλλαγή 
αντικείμενα εκεί και πάντοτε με δική τους ευθύνη να φροντίσουν για την 
φύλαξή τους και την εξυπηρέτηση όσων προσέλθουν. Η εγγραφή θα δίνει τη 
δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης θέσης για μια μόνον ημέρα. Όλες οι 
σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα από το site της έκθεσης. 
Ακόμη, με την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανακοινώσουν τον 
εξοπλισμό (και εκτός αυτού παλιές ή συλλεκτικές φωτογραφίες, αντίκες κλπ.) 
που σκοπεύουν να ανταλλάξουν αλλά και να πωλήσουν. Έτσι οι επισκέπτες θα 
μπορούν να τους βρίσκουν εύκολα μιας και κάθε  θέση θα έχει την αρίθμησή 
της. Ο χώρος αυτός θυμίζουμε θα είναι σε ξεχωριστό Hall και θα διατίθεται 
αποκλειστικά και μόνον σε ιδιώτες. Τα ειδικευμένα καταστήματα, τα εργαστήρια 
επισκευών κ.α. θα πρέπει να κλείσουν περίπτερο ως εκθέτες. 
Μείνετε συντονισμένοι!
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Απευθύνουμε ανοιχτή 
πρόσκληση σε λέσχες 

φωτογράφων, ομάδες και 
σωματεία, να λάβουν μέρος 
σε αυτό το φιλόδοξο project 
που θα υλοποιηθεί στη 
διάρκεια της PHOTOVISION 
2017. 
Όλες οι επιμέρους 
λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν σύντομα από 
το www.photovision.gr 
το www.photo.gr και το 
www.hitechexpo.gr 
Αυτή τη στιγμή μπορούμε 
να δώσουμε τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές:

• Δικαίωμα συμμετοχής στην ομαδική έκθεση έχουν αποκλειστικά οργανωμένοι φορείς (λέσχες, 
σωματεία κλπ.) και ομάδες φωτογράφων. Και αυτό γιατί εκθεσιακός χώρος μπορεί να διατεθεί 
μόνον σε συγκεκριμένους φορείς/ομάδες και όχι σε μεμονωμένους φωτογράφους. Διαφορετικά 
θα απαιτούνταν χιλιάδες τ.μ. χώρου για να ικανοποιήσουμε όλη τη ζήτηση!. 

• Σε έναν αρκετά μεγάλο χώρο όπου θα υπάρχουν επιμέρους θέσεις για τους φορείς/ομάδες, 
θα αναρτηθούν όλες οι συμμετοχές που θα είναι έως 5 (πέντε) ανά φορέα/ομάδα. Τη ευθύνη 
επιλογής των φωτογραφιών θα την έχουν οι ίδιοι οι φορείς/ομάδες.

• Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή πλέον είναι η εγγραφή της ομάδας στη σχετική σελίδα 
στο www.photovision.gr που θα ανοίξει στις 16/1.

• Πολλές από τις φωτογραφίες που θα αναρτηθούν θα επιλεγούν από τους συντάκτες του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και θα δημοσιευτούν στη Γκαλερί των Αναγνωστών του τεύχους Νο 248. 

• Η συμμετοχή στο project είναι εντελώς δωρεάν. Από τη διοργάνωση παρέχεται ανταποδοτικά 
χώρος για την στέγαση της ομάδας στη διάρκεια της έκθεσης σε έκταση που θα καθοριστεί μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διευκρινιστεί πόσοι τελικά φορείς/
ομάδες θα λάβουν μέρος. (Έχουμε μετρήσει 72 ομάδες μέχρι σήμερα!!!). 

• Οι εκτυπώσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνουν με ευθύνη των ενδιαφερομένων σε 
εκθεσιακή ποιότητα και να είναι απαραιτήτως εντός θέματος (“Η Ελλάδα μας!”). 
Μείνετε συντονισμένοι!

Θέμα: “Η Ελλάδα μας!”
            Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας ανοιχτή σε λέσχες, σωματεία και ομάδες

www.photovision.gr
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TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

6. Οι εκθέτες εμπιστεύονται την 

Photovision γιατί η σχέση τους δεν 

αρχίζει και σταματά στην έκθεση. 

Είναι μόνιμη και συνεχής μέσα από 

τις σελίδες των εκδόσεών μας, από 

τα sites μας, από το εβδομαδιαίο 

newsletter, από το ημερολόγιό μας. 

Δεν έχουν ως εκ τούτου κανέναν 

απολύτως λόγο να διαρρήξουν αυτή 

τη σχέση για πρόσκαιρα οφέλη από 

άγνωστους τρίτους.

7. Τη Photovision στηρίζουν 

φανατικά στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία τα οργανωμένα 

σωματεία, οι λέσχες, οι ομάδες και 

κάθε είδους φορείς ερασιτεχνών 

αλλά και επαγγελματιών 

φωτογράφων. 

Αυτή η σχέση οικοδομήθηκε αργά 

και σταθερά τα τελευταία (σχεδόν) 

τριάντα χρόνια όχι μέσα από 

μεγαλόστομες διακηρύξεις αλλά 

μέσα από έργα: χιλιάδες τετραγωνικά 

μέτρα έχουν παραχωρηθεί συνολικά 

και σε ανύποπτο χρόνο σε όλες τις 

διοργανώσεις της έκθεσης στα μη 

κερδοσκοπικά σωματεία, λέσχες 

ομάδες κλπ. για την ανάπτυξη και 

προβολή της δράσης τους. 

Και ασφαλώς εκατοντάδες 

σελίδες στην 28ετή ιστορία του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ για την προβολή 

του έργου τους. Όλα αυτά δεν 

ξεχνιούνται.

8. Η Photovision αλλά και όλες οι 

δραστηριότητες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

υποστηρίζονται διαφημιστικά 

και προβάλλονται σταθερά τα 

τελευταία 15 χρόνια από τον Όμιλο 

της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που είναι και 

ο Μέγας Χορηγός Επικοινωνίας της 

έκθεσης. 

Κανένας μεγάλος και σοβαρός 

εκδοτικός όμιλος δεν ρισκάρει 

την φήμη και το κύρος του 

με αγνώστους αν έχει και την 

παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή 

η σχέση μπορεί κάποια στιγμή 

να αποβεί σε βάρος του. Αυτή η 

επένδυση κύρους στο έργο μας είναι 

η καλύτερη απόδειξη για το κύρος 

της δικής μας προσπάθειας στον 

εκθεσιακό θεσμό της Photovision.

9. Η έκθεση φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της επιχειρεί στοχευμένη διεύρυνση 

σε πιο εξειδικευμένους τομείς του imaging. Για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει στον ίδιο 

χώρο επιχειρήσεις με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η προσεκτική αυτή ανανέωση δεν 

είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την επίτευξη του σκοπού που δεν είναι άλλος από την 

σταδιακή συστέγαση μελλοντικά και άλλων κλάδων τεχνολογίας στα φιλόξενα Hall της 

Photovision.

10. H Photovision στηρίχθηκε και στηρίζεται σταθερά και σήμερα από τους εκθέτες 

και τους επισκέπτες για έναν ακόμη πολύ σοβαρό λόγο:

Γιατί οι συντελεστές της ουδέποτε συκοφάντησαν, ουδέποτε μίλησαν απαξιωτικά και 

προσβλητικά για κανέναν παρά τις άπειρες προκλήσεις που δέχτηκαν και συνεχίζονται να 

δέχονται. Και για μία ακόμη φορά η αγορά θα τους δικαιώσει!

Καλή Χρονιά και Ραντεβού στη Photovision!

(Συνέχεια από την σελίδα 1)
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ΑΦΙΣΕΣ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ PHOTOVISION ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Ξεκίνησε η πρώτη φάση 
διανομής. Μαζί με το ημερολόγιο 
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ διανεμήθηκαν 
ήδη σε 7000 επαγγελματίες σε 
όλη την Ελληνική επικράτεια. 
Θα ακολουθήσει δεύτερη 
και τρίτη αποστολή μέχρι τα 
εγκαίνεια της έκθεσης και θα 
ολοκληρωθεί με την ηλεκτρονική 
και μέσω διαδικτύου τελική φάση 
αποστολής.
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PWS & Παπιγιόν μαζί!
Δωρεάν σεμινάρια για τους επαγγελματίες φωτογράφους

Το PhotoWeddingStories και η Ένωση Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου “Παπιγιόν” 

διοργανώνουν ημερίδα (με ελεύθερη είσοδο για επαγγελματίες) στις 23 Ιανουαρίου 2017, 11:00-

20:00, στο Hotel Best Western Fenix της Γλυφάδας. Στα σεμινάρια βασικοί εισηγητές θα είναι οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι Μπάμπης Τσουκιάς, Αλέξανδρος Τσιτουρίδης και Γιάννης Λάριος. 

Η κοινή εκδήλωση αποτελεί μια μικρή πρόγευση από τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιήσουν τόσο το PWS όσο και το Παπιγιόν κατά τη διάρκεια της Photovision. 

Η δραστήρια ομάδα του 

PWS για το Σάββατο 

11 Μαρτίου και Κυριακή 12 

Μαρτίου ετοιμάζει πλούσιο 

πρόγραμμα εκδηλώσεων 

στον χώρο της Photovision 

με τέσσερις διακεκριμένους 

ομιλητές και την απονομή 

των βραβείων στους 

νικητές του διαγωνισμού 

φωτογραφίας και άλμπουμ 

που θα λάβει χώρα τις 

δύο προηγούμενες μέρες, 

Πέμπτη 9 Μαρτίου και 

Παρασκευή 10 Μαρτίου, 

στο ξενοδοχείο BEST 

WESTERN FENIX στη 

Γλυφάδα. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τη φόρμα 

συμμετοχής στα σεμινάρια 

μπορείτε να την βρείτε στο 

http://photoweddingstories.

com/convention-2017/

Από την πλευρά της, 

η Ένωση Φωτογράφων 

και Βιντεογράφων Γάμου 

“Παπιγιόν”, προχωρά σε 

μια σημαντική κίνηση για 

το μέλλον του κλάδου: 

Διοργανώνει το πρώτο 

Φεστιβάλ Ταινιών Γάμου, 

με βασικό σκοπό την 

ανάδειξη των δημιουργών 

που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα αυτό αλλά και 

τη συνολική ανανέωση 

του είδους που πλέον 

καλείται να καταρρίψει 

τα στενά στερεότυπα 

και να αναγνωριστεί ως 

καλλιτεχνικό δημιούργημα 

με γνήσια στοιχεία 

ντοκιμαντέρ. 

Περισσότερες πληροφορίες 

και τη φόρμα συμμετοχής 

θα βρείτε στο http://

thepapillon.gr/wff17/

HITECH
EXPO

®

&

http://photoweddingstories.com/convention-2017/
http://thepapillon.gr/wff17/
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Στην επερχόμενη Photovision έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 

παράλληλων εκδηλώσεων πολλές φωτογραφικές εκθέσεις 

ομάδων, ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων του 

καλλιτεχνικού χώρου. 

Πρόκειται για μια έκρηξη δημιουργικότητας που θα 

απευθυνθεί στο μεγάλο κοινό της Photovision, του 

καθιερωμένου θεσμού στον κόσμο της εικόνας που από το 

1995 τιμούν με την παρουσία τους τόσοι και τόσοι επισκέπτες. 

Όσοι λοιπόν προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους εκθέτοντας έργα 

μέσω της ομάδας ή του γενικότερου φορέα στον οποίο ανήκουν, 

θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν σε προνομιακή τιμή και 

μάλιστα με την εξαιρετική ποιότητα που εγγυάται το ΤΥΠΩΜΑ. 

Συγκεκριμένα, θα ισχύσει για τις εκτυπώσεις της Photovision, 

διαστάσεων 30x40/45cm σε χαρτί εκθεσιακής ποιότητας matte 

Fine Art, ειδική τιμή 15 ευρώ (έναντι κανονικής 20ευρώ). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται τοποθέτηση σε μαύρο πασπαρτού και 

τελική διάσταση 38x53cm. http://tipoma.gr/

Ψηφιακό Τύπωμα
Προσφορά για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις 

HITECH
EXPO

®

&

http://tipoma.gr/
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HITECH
EXPO

®

&

http://thepapillon.gr/wff17/
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Κυκλοφορεί

Νέο, εορταστικό τεύχος!

180 
σελίδες

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-246/
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Φωτογραφία & μουσική
Όταν τα κλικ και οι ήχοι των μηχανών δημιουργούν... αρμονίες!

Χαλαρά!

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο 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 η Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.facebook.com/1pxvn/videos/1852768808332704/
www.photo.gr
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http://www.canon.gr/cashback/
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Δυσαναπλήρωτο κενό αφήνει στο καλλιτεχνικό και δημιουργικό προσκήνιο της Ελλάδας 

ο θάνατος του γνωστού φωτογράφου Στέφανου Πάσχου. Ο εκλιπών γεννήθηκε το 1948 

στα Ιωάννινα. Αρχικά σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και συνέχισε 

σε ανώτερο επίπεδο στο Παρίσι στην Ecole Pratique des Haute Etudes, Paris VIII) στο 

αντικείμενο της συντήρησης έργων τέχνης. 

Στέφανος Πάσχος (1948-2017)
Οδυνηρή απώλεια για την ελληνική φωτογραφία

Με την επιστροφή του από το 

εξωτερικό δημιούργησε το Ιmage 

Studio μαζί με το Γιώργο Δεπόλλα. 

Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του 

Φωτογραφικού Κέντρου Αθήνας (1979) 

ένα τόλμημα για την εποχή που συνδύαζε 

την έννοια της γκαλερί και του στούντιο. 

Στο ΦΚΑ εξέθεσε τις πρώτες, τολμηρές 

για την εποχή, σπουδές γυμνού και 

αφαιρετικών προσεγγίσεων. 

Ως επαγγελματίας φωτογράφος 

επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στη 

μόδα και το πορτραίτο, εξελίσσοντας 

το  προσωπικό του ύφος με πολλές 

συνεργασίες στα υψηλής κυκλοφορίας 

περιοδικά όπως Max, Elle, Marie 

Claire, Playboy κλπ. Οι πρωτοποριακοί 

για τα δεδομένα των δεκαετιών '80 

και '90 πειραματισμοί του με τεχνικές 

emulsion lift, cross process, Polaroid 

κλπ. και η εμφανής επιδίωξή του για 

τον  εκμοντερνισμό μέσω της αφαίρεσης 

και πέρα από τα όρια του συμβατικού 

glamour, αναδεικνύουν το Στέφανο 

Πάσχο ως πρωτεργάτη της νέας εποχής 

στην ελληνική φωτογραφία. 

Στις εικόνες του ξεδιπλώνεται μια 

μυστική, άρρητη σχέση και επικοινωνία 

με τα μοντέλα. Ο ίδιος είχε πει: 

“ Δεν υπάρχουν γυμνά σώματα, παρά 

μόνον ψυχές που αποκαλύπτονται 

μπροστά στο φακό. Για αυτό το λόγο 

προσπαθώ να αποτυπώσω την καθαρή 

ματιά των μοντέλων μου. Στη φωτογραφία 

γυμνού, πρέπει κανείς να διακρίνει πέρα 

από το προφανές και να διεισδύει στο 

μυστήριο που κρύβει κάθε προσωπικότητα 

και να αποκαλύπτει κάθε μύθο.”

Ο Στέφανος Πάσχος υπήρξε 

καθηγητής στο Τμήμα Φωτογραφίας 

& Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας 

από το οποίο συνταξιοδοτήθηκε πριν 

περίπου δύο χρόνια. Καλλιτεχνικά έργα 

του Στέφανου Πάσχου έχουν αναρτηθεί 

σε εκθέσεις του στο Μουσείο George 

Pompidou στο Παρίσι, στο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, στο ΦΚΑ 

και σε πολλές άλλες, ενώ πολλές είναι 

οι δημοσεύσεις σε γαλλικά έντυπα όπως 

Avant-Garde, Libération, Le Contact, 

Le Dictionnaire des photographes 

aux éditions Seuil, Encyclopédie 

Internationale des Photographes, Revue 

Camera Obscura. Επίσης συνεργάστηκε 

επανειλημμένα με το “Φωτογράφο” και 

δίδαξε σε σεμινάρια του περιοδικού. 

In memoriam
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In memorian

Την εξόδιο 
ακολουθία στο 
Νεκροταφείο 
Βύρωνα στις 
5 Ιανουαρίου 
παρακολούθησε με 
συγκίνηση πλήθος 
φίλων, συγγενών 
και ανθρώπων του 
φωτογραφικού 
χώρου, συνοδεύ-
οντας το Στέφανο 
Πάσχο στην 
τελευταία του 
κατοικία.
Αριστερά η κόρη 
του Ηώ λέει το 
ύστατο χαίρε 
στον φωτογράφο 
πατέρα της με 
ένα ρολό φιλμ 
και με ένα λευκό 
τριαντάφυλλο 
ο φίλος του από 
παλιά και γνωστός 
φωτογράφος 
Νίκος 
Παναγιωτόπουλος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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http://www.stamos.com.gr/
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Περισκόπιο

Όπως συμβαίνει στις αρχές κάθε 

χρόνου, ο κόσμος της τεχνολογίας 

συντονίζεται στο ρυθμό της CES 

(Computer Electronics Show) της 

μεγάλης έκθεσης που πραγματοποιείται 

στο Las Vegas. Ίσως γιατί το timing 

αποδεικνύεται σωστό, ίσως γιατί 

οι αμερικανοί κατέχουν καλά την 

τέχνη της δημοσιότητας, η CES έχει 

αποκτήσει τεράστια δημοσιότητα και 

έχει αναδειχθεί στο επίκεντρο του 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Φέτος 

μάλιστα η διοργάνωση συμπίπτει 

με τη 50η επέτειο. Επειδή είναι η 

πρώτη έκθεση του χρόνου, η CES 

δίνει την αφορμή για αναλύσεις, 

προγνώσεις και μελλοντολογία, δηλ. 

ένα είδος τεχνολογικού καζαμία, 

στον οποίο επιδίδονται μετά μανίας οι 

δημοσιογραφούντες του κλάδου. Θα 

τους ακολουθήσουμε και μεις...

Οι τάσεις στον κόσμο της CES
H μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών σε ρόλο πυξίδας για τις τεχνολογικές κατευθύνσεις 

Κατά γενική παραδοχή, οι φετεινές τάσεις συναριθμούνται στην αναμενόμενη μεγάλη 

ανάπτυξη των drones, στην επίδειξη ακόμη περισσότερων οχημάτων αυτόνομης 

οδήγησης, στην κυριαρχία των τηλεοράσεων υψηλής ευκρίνειας και στις εφαρμογές τεχνητής 

νοημοσύνης. Τα νέα από το μέτωπο του AI (Artificial Intelligence) μοιάζουν εντυπωσιακά. 

Π.χ. στην Ιαπωνία. η ασφαλιστική ζωής Fukoku Life Insurance απέλυσε εργαζόμενους που 

τους αντικατέστησε με το σύστημα IBM Watson Explorer AI και η διαφημιστική 

McCann Ericsson Japan αντικατέστησε μέρος των γραφιστών με ρομπότ. 

Φέτος τα βλέμματα πέφτουν σε εφαρμογές όπως το Αlpha Go της Google 

ένα εικονικό παίκτη τεχνητής νοημοσύνης ο οποίος κατετρόπωσε τους 

master του είδους όπως τους διάσημους παίκτες Κe Jie και Lee Sedol στο 

δημοφιλές κινέζικο παιγνίδι Go. H πρωτοβουλία προήλθε από από το τμήμα 

τεχνητής νοημοσύνης Deep Mind της Google. Για τον φωτογραφικό κόσμο βέβαια πιο 

σημαντικό στάθηκε το app Prisma, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που μετατρέπει απλές 

φωτογραφίες σε έργα τέχνης εμπνευσμένα από την τεχνοτροπία διάσημων ζωγράφων. Το 

Prisma αποτέλεσε το έναυσμα για σειρά ανάλογων apps από τη Google και το Facebook.

Mετά το φιάσκο του 3D όπου όλοι -πριν ελαχίστων...- 

προέβλεπαν κσσμογονία και όλα θα γίνονταν 

...τρισδιάστατα, ήλθε η σειρά της πραγματικά υψηλής 

ευκρίνειας. Αυτή τη φορά η ανανέωση του στόλου 

των οικιακών τηλεοράσεων μοιάζει ρεαλιστική 

και μιλάμε για τεράστια αγορά αφού σύμφωνα με 

στοιχεία της εταιρίας αναλυτών MarketsandMarkets, 

το 2016 μόνον για την κατηγορία Smart TV έφθανε 

τα 265 δισ δολλάρια! Φέτος στη λέξη-κλειδί Smart 

TV (στην αααφή δηλαδή έννοια της τηλεόρασης 

αυξημένων δυνατοτήτων ένα υβρίδιο TV, media 

player και υπολογστή) θα προστεθεί η σαφέστατη 

λέξη-κλειδί 4Κ, υποδηλώνοντας την υψηλή ανάλυση 

4096x2160. 
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http://www.ricoh-imaging.gr/
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Περισκόπιο

Μπορεί οι εκπομπές περιεχομένου Full HD μόλις τώρα να παίρνουν τα πάνω 

τους διεθνώς, όμως τα τεχνολογικά buzzword όπως το 2Κ φαίνεται ότι 

διεγείρουν τα καταναλωτικά αντανακλαστικά σε όλο τον πλανήτη και οδηγούν 

την ανάπτυξη της αγοράς. Στον τομέα κυριαρχεί η Samsung με 21% της αγοράς με 

δεύτερη την επίσης κορεάτικη LG (12,5%) ακολουθούμενη από Sony, Panasonic, 

Sharp, Toshiba, Hitachi, JVC, Pioneer κλπ. ενώ σοβαρό μερίδιο έχουν αποκτήσει 

οι κινέζικες εταιρίες που δραστηριοποιούνται ως ΟΕΜ κατασκευαστές και έχουν 

κυρίαρχα ποσοστά στην εσωτερική αγορά της Κίνας και της Ν.Α. Ασίας. Το φετεινό 

μήνυμα είναι η σημαντική πτώση των τιμών των τηλεοράσεων 4Κ, η ευρύτερη 

αποδοχή των κυρτών panel που δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ...ιδιοτροπία 

καθώς και η δειλή εμφάνιση τηλεοπτικών συσκευών με OLED panel (αλλά με πολύ 

ακριβό κόστος).

          Τα οχήματα αυτόνομης υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τη ζωή μας και τον 

τρόπο μετακίνησης. Και αυτά βασίζονται σε φωτογραφικές μηχανές, ισχυρούς 

υπολογιστές και προχωρημένους αλγόριθμους. Εκεί που μόνον η Ford 

πειραματιζόταν με το αντικείμενο, τώρα σχεδόν όλα τα μεγάλα εργοστάσια 

έχουν κάτι στα σκαριά. Ένα είναι σίγουρο. Εκτός από τη δυνατότητα αυτο-

πλοήγησης θα πρέπει να επιλύσουν τα θέματα 

δικτύωσης αφού θα πρέπει να ανταλλάσσουν 

συνεχώς πληροφορίες μέσω internet για 

το κυκλοφοριακό φορτίο της περιοχής που 

κινούνται κλπ. Μάλιστα αρκετοί προβλέπουν 

ότι το σημαντικό μέρος του υποσυστήματος 

software δεν θα αναπτύσσεται inhouse αλλά 

οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα το κάνουν 

outsourcing από εξειδικευμένους software 

developers.

         Στον ραδγαία αναπτυσσόμενο τομέα των 

drones, όλοι θέλουν να πριονίσουν το θρόνο 

στον οποίο κάθεται η DJI έχοντας κυριεύσει 

την αγορά, και της οποίας το πλειοψηφικό 

μερίδιο δύσκολα αμφισβητείται. Πίσω όμως 

από τον ανταγωνισμό βρίσκονται οι γίγαντες 

που θα προμηθεύουν το πιο προχωρημένο 

hardware όπως η Intel που με την ευκαιρία 

της CES λανσάρει το 5G modem ένα chip που 

θα εξυπηρετεί αυτόνομης οδήγησης οχήματα 

αλλά και drones επόμενης γενιάς λειτουργώντας 

στο φάσμα -6GHz και έχοντας δυνατότητες 

mmWave. Για τα αυτόνομα οχήματα η Intel 

προτείνει μια ολόκληρη πλατφόρμα Ιntel GO 

in-Vehicles η οποία προς το παρόν δοκιμάζεται 

από την BMW. Πέρα από την Ιntel στα drones 

στοχεύουν και μικρότεροι παίκτες όπως η 

Αmbarella που προτείνει ένα ειδικά εξελιγμένο 

all in one chip το Η22. Ο αισθητήρας αυτός εκτός 

από την ικανότητα 4Κ video, έχει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας ώστε να 

μην χρειάζονται ακριβοί μηχανισμοί gimbal. Με 

chip σαν το Η22 υπολογίζεται ότι το κόστος ενός 

βασικού αλλά αρκετά ικανού drone μπορεί να 

μειωθεί κατά 30%. 
Π. ΚΑΛΔΗΣ

H πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης Intel GO ήδη 
δοκιμάζεται σε πρωτότυπα οχήματα της BMW.
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http://www.fisheye.gr/
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CES 2017 
Εικόνες από μια έκθεση

VR Headsets Ενώ προς στιγμήν η αγορά 

VR glass μονοπωλείται σχεδόν από την Oculus 

που έχει εξαγοραστεί από το facebook αλλά δεν 

έχει αξιοποιηθεί σε εκτεταμένη βάση πέραν του 

φουτουριστικού εντυπωσιασμού (με την εξαίρεση 

του Playstation VR που ήδη έχει γίνει best seller), 

οι ανταγωνιστές ρίχνουν προειδοποιητικές βολές 

με την μορφή των HTC Vive, Google Daydream 

και PS VR χωρίς όμως η εικονική και εκτεταμένη 

πραγματικότητα να προχωρούν σε καταναλωτικό 

επίπεδο. Εκτός και αν το αποφασιστικό βήμα έλθει 

με την μαζικοποίηση των δικτύων 5G όπου πλέον 

τα VR glasses θα επικοινωνούν απευθείας χωρίς 

να στηρίζονται στην σύνδεση μέσω smartphones. 

Wearables Ο κόσμος των wearables μεγαλώνει μέρα με τη 

μέρα. Εκτός από τα συνηθισμένα fitness trackers που αποκτούν 

συνεχώς οπαδούς και την αφθονία smartwatches, στη CES 

έκανε την εμφάνισή ένα έξυπνο Τ-Shirt, θαρρείς βγαλμένο από 

το Star Trek: Το Polar Smart Shirt της ομώνυμης εταιρίας, το 

μπλουζάκι με τους πολλούς αισθητήρες. Στα smartwatches 

τώρα, η κυριαρχία των γιγάντων όπως της Αpple και της 

Samsung απειλείται από μικρότερους αλλά δραστήριους 

κατασκευαστές όπως της Pebble και της άγνωστης Misfit. H 

τελευταία λανσάρισε το Vapor σε δελεαστική τιμή (κάτω του 

ψυχολογικού ορίου των 200δολ.) έχοντας εξαιρετική οθόνη 

AMOLED 1.4in. επεξεργαστή Snapdragon 2100, 4GB RAM και 

ενσωματωμένο GPS και μετρητή καρδιακών παλμών. 

Laptops Μετά την εκφρασμένη δυσαρέσκεια των χρηστών κατά τηςApple για τιςδυσθεώρητες τιμές των νέων ΜacΒook Pro με το TouchBar, 

ταWindows laptops συναντούν νέα δημοτικότητα και οι πωλήσεις ανεβαίνουν σημαντικά, όπως δείχνουν τα νούμερα της χριστουγεννιάτικης 

αγοράς. Στη CES τη μεγάλη έκπληξη έκανε η RAZER με το πρώτο στην ιστορία gaming laptop με τριπλή οθόνη! To Project Valerie τολμάει και 

έχει τρεις οθόνες 4Κ, μία κεντρική και δύο πτυσσόμενες στα  πλάγια με συνολική ανάλυση 11520x2160pixel! Tην επόμενη γενιά ισχυρών laptop 

και μάλιστα στην κατηγορία των mobile workstation VR Ready, εκπροσωπεί το Dell Precision 7720, μηχάνημα 17in. με επεξεργαστές Ιntel i5, i7 

& Xeon έβδομης γενιάς, ισχυρές κάρτες γραφικών Nvidia ή ΑΜD, πολλή RAM και αποθηκευτικό χώρο κατά παραγγελία και οθόνη 17in. UHD 

(3840x2160) με προηγμένο panel Igzo.
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http://www.photoshopdigital.com/?lang=el
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Dell Η Dell πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση ειδικά στον τομέα 

των monitor. Κατέκτησε τη μάχη των εντυπώσεων με το πρώτο 8Κ 

monitor 32in. με κωδικό UP3218Κ. το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

εντυπωσιακή ανάλυση7680x4320pixel. Συγκριτικά να αναφέρουμε 

ότι το Dell UP3218K προσφέρει 16πλάσιο αριθμό pixel από ένα 

τυπικό monitor Full HD. Αυτό σημαίνει ότι η κάρτα γραφικών πρέπει 

συνεχώς (60φορέςτο δευτ.) να τροφοδοτεί την οθόνη με καρέ 

μεγέθους 33,2 Μegapixel. Τελείως πρωτοποριακή ιδέα επαγγέλλεται 

το Dell Canvas, μια οθόνη αφής 27” με πάνελ IPS ανάλυσης XQD 

(2560x1440) με επιφάνεια ενισχυμένη με Corilla Glass. Φανταστείτε 

το Dell canvas στο ρόλο της συσκευής εισόδου δηλ. ως το υβρίδιο 

τεράστιας ψηφιοπινακίδας (digitizer) και monitor που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στους δύο ρόλους (ενώ έχει ως ανταγωνισμό το Surface 

Studio της Microsoft αλλά και το Wacom Cintiq). Υποστηρίζει 20 

σημεία touch recognition, για αναγνώριση χειρονομιών και γραφίδα 

με 2048 επίπεδα πιέσεως. Παραπέρα το Canvas είναι ένα monitor 

υψηλής χρωματικής ακρίβειας αφού καλύπτει 100% το χρωματικό 

χώρο Adobe RGB. H τιμή στην Αμερική θα είναι υψηλή γύρω στα 

1800δολ. 

Panasonic H Panasonic ήταν κατά βάση η μοναδική εταιρία του φωτογραφικού χώρου που 

επέλεξε τη CES ως σημείο αναφοράς για την παρουσίαση τελείως νέων προϊόντων. Η DC-GH5 

είχε προαναγγελθεί στη Photokina τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά τώρα αποκαλύφθηκε 

πλήρως. Πρόκεται για υβρίδιο φωτογραφικής/βιντεοκάμερας πάντα σε αρχιτεκτονική Micro 

4/3 αισθητήρα 20Megapixel, optical stabilizer 5 αξόνων και παρα πολλές δυνατότητες για 

επαγγελματικό video όπως 4K/30p 10-bit 4:2:2 video, λήψη 4K/59.94p και 50p με10-bit 

4:2:2 έξοδο ή 8-bit, 4:2:0 εσωτερική εγγραφή, 1080p στα 180p για slow motion 7,5x, 9fps 

στη λειτουργία ριπής, διπλή θύρα καρτών UHS II, 802.11ac Wi-Fi, NFC & Bluetooth κλπ. Η 

ιαπωνική εταιρία επίσης παρουσίασε την λιλιπούτεια GX850 στην κλάση της GM1/GM5 και 

ανανέωσε τέσσερις φακούς (LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 II ASPH. POWER O.I.S LUMIX G 

X VARIO 35-100mm F2.8 II POWER O.I.S. LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S.  

και LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S. ) με καλύτερο σύστημα Optical 

Stabilizer που συνεργάζεται με Dual IS και Dual IS.2. 
5

To Playstation S VR της Sony, 

με την πολύ ανταγωνιστική του 

τιμή σε σχέση με τα άλλα VR 

glasses, φέρνει την εικονική 

πραγματικότητα στα σπίτια μας, 

περνώντας το μήνυμα μέσω του 

gaming και της πλατφόρμας 

gaming console Playstation 4.

H Canon δεν έδειξε κάτι καινούργιο πλην 

της αναβάθμισης της μικρότερης compact 

γοήτρου 1ίντσας στη γκάμα της. Η  G9 X II 

διατηρεί το design αλλά επωφελείται από 

τον βελτωμένο επεξεργαστή Digic VII και 

πετυχαίνει πολύ καλύτερες επιδόσεις σε 

ριπή 8,2fps για 21 συνεχή καρέ, καθώς 

και σταθεροποίηση με σύστημα Dual 

Sensing που σημαίνει ότι συνεργάζονται 

για τον ίδιο σκοπό φακός και αισθητήρας 

πετυχαίνοντας βελτίωση στο κράτημα στο 

χέρι κατά 3,5stop. 

ΑΡΙΟΥ  2017

χέρι κατά 3,5stop. 

017

To πιο γρήγορο USB stick 

προήλθε από τη Sandisk. 

To Extreme Pro 256GB USB 

3.1  έχει χωρητικότητα 256GB 

σε πρωτόκολλο σύνδεσης 

USB3.1. To σημαντικό στοιχείο 

είναι η εντυπωσιακή ταχύτητα 

που φθάνει τα 420ΜΒ/sec σε 

ανάγνωση και 380GB/sec. σε 

εγγραφή. Χαρακτηριστικά, 

καταφέρνει να αντιγράψει μια 

ταινία 4Κ σε μόλις 15sec.

S i kTo πιο γρήγοή
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Oι ειδικοι στην 
High Sync 
φωτογράφιση

D-Lite RX 4
Με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα. Από 279€

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη   |   Τ: 2310 271 003   |   www.kounio.gr   |   sales@kounio.gr

ELB 400 HS Battery Pack
Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

1/8000 δευτ.
σε όλες τις

κεφαλές 400W

Ταχ.Συγχρονισμού Συμβατότητα με
Canon, Nikon, 
Sony, Olympus

El-Skyport Plus HS
200€

Phottix Odin™ II TTL
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 φλας σε 
Hi-Speed Sync. Διαθ. για Canon, Nikon, Sony 
200€

Phottix Indra360 TTL Phottix Mitros Phottix Indra 500 TTL

Ξεπεράστε τις συμβατικές X-sync ταχύτητες 
και παγώστε την κίνηση με το νέο πομπό 
El-Skyport Plus HS. Οι 1/8000 sec ταχύτητες 
κλείστρου είναι πλεόν διαθέσιμες σε όλους! 

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

https://www.kounio.gr/
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Low Key

Όπως απαιτεί η (επαγγελματική) 

παράδοση, στα τέλη κάθε χρονιάς 

και στην αρχή αυτής που ακολουθεί, 

αναλύουμε τις διάφορες έρευνες που 

προβλέπουν τις τάσεις της φωτογραφίας 

είτε αυτές είναι τεχνολογικές, 

οικονομικές είτε αισθητικές. Αυτή που 

ξεχωρίσαμε είναι μια έρευνα της Zion 

Market Research που προβλέπει αύξηση 

της αξίας της φωτογραφικής αγοράς στα 

110,79 δις δολάρια μέχρι το 2021.

Το 2015 η εταιρία ερευνών Zion 

αποτιμούσε τη συνολική αξία της 

φωτογραφικής αγοράς στα 77,66 

δις δολάρια. Άρα προβλέπει ρυθμό 

ανάπτυξης +6.1% από το 2016 μέχρι 

το 2021. Από το λίγα στοιχεία που έχει 

γνωστοποιήσει η εταιρεία, μαθαίνουμε 

ότι σημαντικό ρόλο στη αύξηση 

θα παίξει η ευρύτερη αγορά της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Zion Market Research 
Επιτέλους, ευοίωνες προβλέψεις για την αγορά του imaging!

Αυτή η περιοχή αναμένεται ότι θα ωθήσει στην ουσία τους δείκτες προς τα πάνω. 

Παραπέρα, προοινωνίζεται βελτίωση και στις αγορές της Βορείου Αμερικής, 

με την Ευρώπη να ακολουθεί. Η ανάπτυξη στην Ασία θεωρητικά θα προκύψει από 

τη σταθεροποίηση των οικονομιών της περιοχής και την αύξηση των ατομικών 

εισοδημάτων των καταναλωτών. Στην Ευρώπη και στην Αμερική τυχόν κέρδη θα 

προέλθουν από τις λεγόμενες συσκευές αντικατάστασης, δηλαδή από μηχανές, φακούς 

κλπ. που θα επιλέξουν οι χρήστες για να αναβαθμίσουν παλαιότερο εξοπλισμό. Τέλος, 

μέρος της ανόδου αποδίδεται από τους ερευνητές στη διείσδυση των social media 

στην καθημερινότητα μας -καθώς αυτά βασίζονται στον διαμοιρασμό της ψηφιακής 

φωτογραφίας. Η ανάγκη λοιπόν για ποιοτικότερη φωτογραφία θα ανεβάσει τις πωλήσεις 

των φωτογραφικών μηχανών και του αντίστοιχου software. 

Πέρα από τις παραδοσιακές χρήσεις της φωτογραφίας βοηθητικές είναι και οι εναλλακτικές 

χρήσεις σε συστήματα ασφαλείας, στην επιστημονική έρευνα κτλ. Συγκεντρώνοντας 

στοιχεία και από άλλες ανεξάρτητες έρευνες οι προϊοντικές κατηγορίες που ξεχωρίζουν 

είναι οι υποβρύχιες μηχανές, οι action cameras και οι 360° cameras σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη των τεχνολογιών VR. Ειδικά για τις υποβρύχιες κάμερες αναμένεται 

σημαντική αύξηση πωλήσεων χάρη στην βελτίωση της ποιότητας που έχει επέλθει τα 

τελευταία χρόνια. Όμως υπάρχουν και κακά νέα, καθώς μέρος την αύξησης του τζίρου 

της φωτογραφικής αγοράς θα προκύψει από τις αυξήσεις των τιμών (που είδαμε ήδη σε 

κάποιες περιπτώσεις παρουσίασης πανάκριβων φακών μέσα στο 2016) και όχι μόνο από 

την αύξηση των πωλήσεων. 
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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http://www.batterypack.gr/
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Φωτορεπορτάζ

Η “Μαγική Ελλάδα” του Ανδρέα Σμαραγδή
Παρουσίαση λευκώματος

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος  Εικαστικών Τεχνών Β. & Μ. Θεοχαράκη 

παρουσιάστηκε στις 20 Δεκεμβρίου το νέο λεύκωμα του φωτογράφου Ανδρέα 

Σμαραγδή, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. Μάλιστα η παρουσίαση 

είχε το στοιχείο της πρωτοτυπίας αφού η ηθοποιός Τίνα Αλεξοπούλου έγραψε ένα 

μικρό θεατρικό έργο, βασισμένο σε ιδέα του φωτογράφου, και το απέδωσε μαζί με 

τον συνάδελφο της, Γιώργο Κοψιδά. Για το λεύκωμα και το έργο του δημιουργού 

μίλησε η Ίρις Κρητικού, Ιστορικός Τέχνης και ανεξάρτητη Επιμελήτρια. Την εκδήλωση 

παρουσίασε ο δημοσιογράφος  Γιάννης Μπασκόζος

Ο Ανδρέας Σμαραγδής στη “Μαγική Ελλάδα” φωτογράφισε μνημεία και στιγμές 

μοναδικές του τόπου μας. Κάθε φωτογραφία κρύβει ένα μικρό θαύμα που αφηγείται 

τη δική του ιστορία. Μέσα από τις σελίδες του ο περιηγητής έρχεται αντιμέτωπος με τους 

θρύλους και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Τα κείμενα του λευκώματος ανήκουν στην Τέτη 

Παλαιοθοδώρου και η μετάφραση στην Μυρτώ Σμαραγδή. 

Ο Αντρέας Σμαραγδής γεννήθηκε στην Κρήτη το 1947. Μαθήτευσε, και κατόπιν 

συνεργάστηκε με τον διεθνώς βραβευμένο φωτογράφο Δημήτρη Χαρισιάδη. Από το 1976 

έχει οργανώσει τρεις ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε οκτώ ομαδικές. Yπήρξε 

καθηγητής φωτογραφίας και ίδρυσε σχολή φωτογραφίας, της οποίας υπήρξε διευθυντής 

σπουδών. Σήμερα, διευθύνει εταιρία κινηματογραφικών και φωτογραφικών παραγωγών.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΡΕΝΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
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Φωτορεπορτάζ
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Αντιπροσωπεία Ελλάδας: Α. Μεταξά 15 Γλυφάδα • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109270492 • FB: www.facebook.com/sigma.greeceFBFBFBBBBFBBFBFBFFBBBFFFFBFBBFB:: : ::::::: w

O μοναδικός σε φωτεινότητα zoom 

φακός που με το σταθερό διάφραγμα f/1,8 

αλλάζει τα δεδομένα στο APS-C format.

Περιλαμβάνετε θήκη και παρασολέιγ (LH880-02)

https://www.facebook.com/sigma.greece
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Φωτορεπορτάζ

O Βασίλης Κουτρουμάνος ποζάρει δίπλα στη  βραβευμένη 
φωτογραφία του με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. 

Από αριστερά ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. κ. Σπύρος Καπράλος και 
ο Γ. Γραμμετέας της Ε.Ο.Ε. κ. Μανόλης Κατσιαδάκης.

Ο φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος με τον Πρόεδρο της 
ΕΘΝ.Ο.Α. και αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής 
κ. Ισίδωρος Κούβελος.

Το βράδυ της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 2016, στη φιλόξενη 

γκαλερί THE IMAGE GALLERY στο κέντρο της Αθήνας 

Λεωφ. Αμαλίας 36, η οικογένεια του, Ολυμπιονίκες και 

Παραολυμπιονίκες, Πρόεδροι Ομοσπονδιών και μέλη της 

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συνάδελφοι φωτορεπόρτερ 

και δημοσιογράφοι, βρέθηκαν δίπλα στον Βασίλη Κουτρουμάνο 

για τα εγκαίνια της έκθεσης, «Από το Ρίο με Αγάπη!...». 

Ο γνωστός, και πάντα αγαπητός, φωτορεπόρτερ εξέθεσε μικρό 

μέρος της δουλειάς του από την κάλυψη των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2016 στο Ρίο της Βραζιλίας. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν 

πάνω από 300 άτομα. Μεταξύ πολλών άλλων, ο πρόεδρος της 

Ε.Ο.Ε. και Ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης κος Σπύρος Καπράλος, 

ο πρόεδρος της ΕΘΝ.Ο.Α και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής 

ΡΙΟ 2016 κος  Ισίδωρος Κούβελος, ο υπαρχηγός της Ολυμπιακής 

αποστολής και πρόεδρος της ομοσπονδίας αντισφαίρισης κος 

Μανώλης Κολυμπάδης, ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ και πρόεδρος 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας ξιφασκίας κος Μανώλης Κατσιαδάκης, 

το μέλος της ΕΟΕ και Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Τοξοβολίας κος Πέτρος Συναδινός, το μέλος της ΕΟΕ και δημιουργός 

του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης κος Στέλιος Αγγελούδης, 

η πρώην βουλευτής του νομού Ηλείας Θεοδώρα Διονυσία 

Αυγερινοπούλου με ειδίκευση σε θέματα Ολυμπισμού, η πρόεδρος 

του ΣΕΟ Βούλα Κοζομπόλη, οι Ολυμπιονίκες Βασίλης Πολύμερος, 

Βούλα Ζυγούρη, Σοφία Ασουμανάκη και Χρύσα Μπισκιτζή. 

«Από το Ρίο με Αγάπη!...»
Εγκαίνια της έκθεσης του Βασίλη Κουτρουμάνου



ΤΕΥΧΟΣ  355  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 ΣΕΛΙ∆Α  28

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Φωτορεπορτάζ

Ακόμη ο χρυσός παραολυμπιονίκης 

Παύλος Μάμαλος, οι παλαίμαχοι 

ποδοσφαιριστές άσσοι του 

Παναθηναϊκού Μίμης Δομάζος, Αντώνης 

Αντωνιάδης και Αριστείδης Καμάρας, 

ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κος Δημήτρης 

Κουμπιάς, ο επί τιμή πρόεδρος του 

ΠΣΑΤ κος Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, 

ο Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης –Επικοινωνίας κος 

Θωμας Θωμόπουλος κ.α. και φυσικά 

πολλοί  συνάδελφοι φωτορεπόρτερ 

και φωτογράφοι. Η επιλογή των 80 

φωτογραφιών που παρουσιάστηκαν  

έγινε από σύνολο 39.000 φωτογραφιών 

με την επιμέλεια του Γιάννη 

Κανελλόπουλου που σημειώνει στο 

ειδικό έντυπο της έκθεσης: «οι στιγμές 

στην ουσία αποτελούν τα κάδρα της 

Ιστορικής καταγραφής, είτε αυτό έχει να 

κάνει με τα πρόσωπα που συμμετέχουν, 

είτε με ότι σηματοδότησε το αθλητικό 

γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2016 στο Ρίο της Βραζιλίας. Μία-μία τις 

θαύμασα όλες! Ακόμη και αυτές που 

έμειναν εκτός». Αξίζει να σημειωθεί πως 

χωρίς τη στήριξη των Φωτογραφικών 

Πρακτορείων Eurokinissi - Action Images, 

Reporter Images, NDP Photo Agency 

και αντίστοιχα τους διευθυντές Αντώνη 

Νικολόπουλο, Νικόλαο Μήτσουρα, 

Πέτρο Νικολαρέα, δεν θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το όλο 

εγχείρημα, τους οποίους ο φωτογράφος 

ευχαρίστησε θερμά.

Επιμελητής της Έκθεσης: 

Γιάννης Κανελλόπουλος

Βοηθοί: Ανδρέας Ανδρεόπουλος και 

Δημήτρης Καρβουντζής.

Επίσημος χορηγός: NIKON

Υποστηρικτές : ΙΕΚ Leica Academy, 

περιοδικό Φωτογράφος, Εφημερίδα 

Γορτυνία, e-magazine Photo Business 

Weekly, Διοργάνωση Photovision, 

εταιρεία ηχητικών Sound & Visual 

Κ.Παπαθανασίου ΑΕ, Εταιρείες 

εκτυπώσεων Iris Color και Romco, 

κρασιά Εύχαρις, ξηροί καρποί Κοντώσης 

και εταιρεία Fyevent.  

Σ. Καπράλος, Β Κοζομπόλη, Β. Κουτρουμάνος, Κ. Κατώπη, Β. Ζυγούρη, Ι, Θεοδωρακόπουλoς, 
Γ. Κανελλόπουλος και Παύλος Μάμαλος μίλησαν για το έργο του φωτορεπόρτερ. 

Αναμνηστική φωτογραφία με συναδέλφους φωτορεπόρτερ. 

Ο Γιάννης Κανελλόπουλος (επιμελητής της έκθεσης) και ο Γιάννης Δαμκαλίδης (από την ελληνική 
αντιπροσωπεία της Nikon που ήταν επίσημος χορηγός της έκθεσης) με τον Βασίλη Κουτρουμάνο.

HITECH
EXPO

®

&
Σημαντικό μέρος των φωτογραφιών από την αποστολή του 

Βασίλη Κουτρουμάνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες  θα εκτεθεί 

στη PhotoVision 2017, 11-13 Μαρτίου 2017, στο Tae Kwon Do. 
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.  &  .  9, 115 28, , 
.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 

e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo
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Ελεύθερο Βήμα

Έβλεπα στην τηλεόραση το ρεπορτάζ 

για τη λεία της εγκληματικής 

οργάνωσης των Ρομά. Μου έκανε 

εντύπωση ότι πέρα από τα κοσμήματα 

και τα τιμαλφή που είχαν κλέψει, 

υπήρχαν πολλοί υπολογιστές, iPad 

και κινητά τηλέφωνα. Σκέφτηκα να 

γράψω κάτι χρήσιμο για το θέμα αυτό. 

Διερωτηθείτε τι θα σας συμβεί αν σας 

κλέψουν τον προσωπικό υπολογιστή 

ή το iPad ή το κινητό τηλέφωνο που 

έχετε στο σπίτι σας. Ουσιαστικά θα σας 

κλέψουν την ζωή σας, που μπορεί να 

αξίζει περισσότερο από τα τιμαλφή που 

σας πήραν! 

Δεν είναι υπερβολή. 

Μήπως είναι καλύτερα να ζούμε στο «σύννεφο»;
Του Ανδρέα Δρυμιώτη*

Ελάτε να δούμε τι έχουμε αποθηκευμένο στους υπολογιστές μας. Σήμερα, που όλα γύρω 

μας είναι ψηφιακά, οι αναμνήσεις μας και τα βιώματά μας είναι καταχωρισμένα στους 

δίσκους και στις μνήμες των συσκευών μας. Στο τηλέφωνό μας έχουμε όλες τις επαφές μας 

(contacts), τις οποίες είμαι βέβαιος ότι δεν τις έχουμε όλες καταγεγραμμένες σε χαρτί. Ακόμα, 

έχουμε τις φωτογραφίες με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τα video από τα ταξίδια μας και άλλες 

στιγμές που θέλουμε να θυμόμαστε, τη μουσική βιβλιοθήκη μας και σελίδες από ιστότοπους 

όπου βρήκαμε ενδιαφέροντα θέματα. Στον υπολογιστή μου iMac έχω 25.000 φωτογραφίες και 

12.000 τραγούδια. Πολλοί μπορεί να έχουν αποθηκευμένες και τις οικονομικές δοσοληψίες 

τους. Στα προηγούμενα χρόνια τίποτα από τα παραπάνω δεν κινδύνευε από κλοπή. Κανένας 

κλέφτης δεν θα έπαιρνε τις φωτογραφίες μας, τα video μας (ή τις ταινίες μας), τα βιβλία μας 

ή γενικά τα χαρτιά μας. Σήμερα όμως όλα αυτά βρίσκονται στους υπολογιστές μας και στους 

δίσκους μας και αποτελούν τη λεία των διαρρηκτών, για να πουληθούν για ελάχιστα χρήματα. 

     Αλήθεια, τι θα κάνουμε αν τα χάσουμε όλα αυτά; Νομίζουμε ότι αν παίρνουμε τακτικά 

αντίγραφα ασφαλείας (backup copies) σε εξωτερικούς δίσκους λύνουμε το πρόβλημα. 

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι λύση γιατί όταν κλέβουν τους υπολογιστές, κλέβουν και τους 

δίσκους που είναι γύρω τους. 
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα )



ΤΕΥΧΟΣ  355  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  9  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 ΣΕΛΙ∆Α  31

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ελεύθερο Βήμα

Μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα 

αυτό, αν τα αντίγραφα ασφαλείας 

φυλάσσονται σε διαφορετικό χώρο από τους 

υπολογιστές μας αλλά και εκεί κινδυνεύουν 

πάλι από κλοπή. Μια λύση είναι να 

αναθέσουμε τη φύλαξη των αντιγράφων σε 

εξειδικευμένες εταιρείες, όπως η Mad Dog, η 

Iron Mountain και άλλες που τα φυλάσσουν 

σε ασφαλές μέρος. Αυτές τις υπηρεσίες 

χρησιμοποιούν σήμερα τράπεζες και μεγάλες 

επιχειρήσεις για κάθε αρχείο (χάρτινο ή 

ψηφιακό) που θέλουν να προστατεύσουν.     

      Μια άλλη πρακτική και προσιτή λύση 

είναι το «σύννεφο». Με τη σύγχρονη 

τεχνολογία και τη διαθεσιμότητα του 

internet σχεδόν παντού, είναι πολύ πιο 

αποτελεσματικό να παίρνουμε και να 

διατηρούμε τα αντίγραφα ασφαλείας στο 

«σύννεφο» και έτσι να εξασφαλίζουμε 

πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και από 

οποιοδήποτε σημείο έχουμε πρόσβαση στο 

internet. Ακόμα, η οικονομική επιβάρυνσή 

μας θα είναι ανάλογη με τον χώρο που 

καταλαμβάνουν οι βιβλιοθήκες μας και 

φυσικά δεν θα χρειάζονται καμία μετατροπή, 

όταν αλλάζουν τα μέσα αναπαραγωγής. 

Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα για 

να αποθηκεύει κάποιος δεδομένα στο 

«σύννεφο». Ακριβώς τα ίδια όμως ισχύουν 

και για τα δεδομένα των επιχειρήσεων και όχι 

μόνο για τη μουσική και τις εικόνες. 

Να λοιπόν γιατί το «σύννεφο» προσφέρει 

την πλέον οικονομική και αποτελεσματική 

λύση για την αποθήκευση δεδομένων. Αλλά 

δεν είναι μόνο ο αποθηκευτικός χώρος που 

κάνει το «σύννεφο» αποτελεσματικό. Είναι 

και η εκμετάλλευση πρακτικά απεριόριστης 

υπολογιστικής ισχύος που μπορεί να έχει 

κανείς από το «σύννεφο». Φανταστείτε 

το «σύννεφο» σαν τη ΔΕΗ ή την ΕΥΔΑΠ. 

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε όση ηλεκτρική 

ενέργεια θέλουμε ή να καταναλώνουμε όσο 

νερό θέλουμε και να πληρώνουμε μόνο 

τη χρήση και όχι για τις υποδομές της ΔΕΗ 

ή της ΕΥΔΑΠ. Αυτό ακριβώς προσφέρει 

το «σύννεφο»: υπολογιστική ισχύ και 

αποθηκευτικό χώρο όσο θέλουμε και 

πληρώνουμε μόνο όσο καταναλώνουμε ή 

χρησιμοποιούμε. 

Και μη νομίζετε ότι το «σύννεφο» είναι μόνο 

για μικρές επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες. Οι 

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που 

πρώτες αντιλήφθηκαν τα πλεονεκτήματά 

του και το χρησιμοποιούν συστηματικά. Όλο 

το περιεχόμενο της Netflix είναι πλέον εξ 

ολοκλήρου αποθηκευμένο στο «σύννεφο», 

συγκεκριμένα στην Amazon Web Service 

8 (AWS) και όχι σε δικούς της υπολογιστές! Για να γίνει κατανοητό αυτό το 

ριζοσπαστικό εγχείρημα, πρέπει να σας δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με τις 

υπηρεσίες της Netflix. Η Netflix είναι συνδρομητική υπηρεσία με 86 εκατομμύρια 

συνδρομητές, που παρέχεται σε 190 χώρες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, 

με την οποία οι συνδρομητές μπορούν να δουν κινηματογραφικές ταινίες, σειρές 

TV και ντοκιμαντέρ στην τηλεόρασή τους, στο tablet τους ή στο κινητό τηλέφωνό 

τους, από οπουδήποτε έχουν πρόσβαση στο internet και χωρίς κανένα χρονικό 

περιορισμό. Επιπλέον, η Netflix κάνει και δικές της παραγωγές, ορισμένες μάλιστα 

είναι εξαιρετικά δημοφιλείς. 

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είναι σήμερα 53 δισεκατομμύρια δολάρια. Πού 

είναι λοιπόν η είδηση; Είναι φανερό ότι η μοναδική «περιουσία» της εταιρείας είναι 

το ψηφιακό περιεχόμενο που διαθέτει και οι συνδρομητές της. Βάζοντας όλη την 

περιουσία της στο «σύννεφο» θα έλεγε κανείς ότι διακινδυνεύει να τη «χάσει» ή να 

της την «κλέψουν». Και όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η κίνηση είναι 

που της επέτρεψε να εντάξει 130 καινούργιες χώρες από τον Ιανουάριο του 2016. 

Με τις υπηρεσίες AWS διαθέτει πρακτικά απεριόριστη υπολογιστική ισχύ και μπορεί 

ουσιαστικά να πολλαπλασιάσει τους συνδρομητές της, χωρίς καμία κεφαλαιακή 

επένδυση (capex).

     Αλλά δεν είναι μόνο η Netflix που χρησιμοποιεί το cloud computing. Ο 

φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer κατάφερε να εξοικονομήσει 600 εκ. δολάρια από 

την Ερευνα και Ανάπτυξη (R&D) χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του High Speed 

Computing (HPC) που παρέχει το «σύννεφο». Αλλά το πιο σημαντικό όφελος για 

την Pfizer (και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Bristol-Mayers Squib και η 

Unilever) είναι ο περιορισμός του χρόνου επεξεργασίας που έχουν επιτύχει με το 

HPC, ώστε η επεξεργασία των δεδομένων τους να γίνεται πολύ γρηγορότερα για να 

δημιουργούν καινούργια φάρμακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια εταιρεία πέτυχε με 

το HPC να υποκαταστήσει 264 computer years με μόνο 18 ώρες υπερυπολογιστή! 

      Όταν λοιπόν οι κολοσσοί της βιομηχανίας εμπιστεύονται την αποθήκευση και τη 

διαχείριση των δεδομένων τους στο «σύννεφο», γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε 

τεράστιες επιφυλάξεις για το θέμα αυτό; Η διείσδυση του cloud computing στην 

Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλή και δεν ξεπερνά το 10%. Ειδικότερα στο 

Δημόσιο, με την ιδιαίτερη ανασφάλεια που το διακατέχει, η διείσδυση είναι ακόμα 

χαμηλότερη. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται (ύστερα από πολλές περιπέτειες και 

καθυστερήσεις, αφού ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2012) 

η εγκατάσταση του G-Cloud στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Και όμως, εφαρμογές όπως η Δι@υγεια, όπου το περιεχόμενό τους δεν είναι 

εμπιστευτικό αλλά είναι κυριολεκτικά διαθέσιμο στο κοινό (public domain), από 

καιρό θα έπρεπε να λειτουργούν στο «σύννεφο». Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές 

που θα μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν σε «σύννεφο» χωρίς καμία συνέπεια 

στην ασφάλεια, αλλά με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία. Οι χιλιάδες servers 

που χρησιμοποιεί το Δημόσιο για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες, γιατί 

πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα διάφορα σημεία και να μην υποκατασταθούν 

από υπηρεσίες cloud computing; Βλέπετε στην Ελλάδα, μας περισσεύουν χρήματα 

για να έχει ο καθένας το δικό του «μαγαζάκι» όπου κάνει κουμάντο. Στις φτωχές 

ΗΠΑ, το αμερικανικό Δημόσιο εκτιμά ότι μπορούν να εξοικονομηθούν περίπου 

20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως με τη μετάβαση ορισμένων υπηρεσιών στο 

«σύννεφο». Εμάς μας περισσεύουν. Και στα πλεονεκτήματα δεν αναφέρουν μόνο 

την οικονομία. Εκτιμάται ότι θα μπορούν να αναπτύξουν πολύ γρηγορότερα 

εφαρμογές, γιατί θα φύγει από τη μέση η διαδικασία των προμηθειών! Φυσικά, εκεί 

οι διαγωνισμοί ολοκληρώνονται σε 6 μήνες και όχι σε 6 χρόνια όπως γίνεται στον 

τόπο μας. Αλλά και εδώ ισχύει το ελληνικό αξίωμα: Αυτοί δεν ξέρουν!

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

O κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και ερασιτέχνης φωτογράφος. 
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H νοτιοκορεάτικη εταιρία παρουσίασε στην CES 

2017 πέντε νέα smartphone που ανήκουν 

στη μεσαία κατηγορία και δανείζονται εξελιγμένα 

χαρακτηριστικά από τα κορυφαία της γκάμας, όπως 

τον ευρυγώνιο φακό 120° και τον σαρωτή δακτυλικών 

αποτυπωμάτων. Ξεκινώντας από την K series, έχουμε 

τα K10, K8, K4, K3. To πρώτο, διαθέτει τη καλύτερη 

οθόνη,  HD In-cell 5.3in. H βασική φωτ. μηχανή 

έχει ανάλυση 13Megapixel και έχει αξιοποιηθεί στο 

παρελθόν σε συσκευές της G series. Η άλλη κάμερα 

με τα 5MP καλύπτει οπτικό πεδίο 120°. Το σώμα είναι 

μεταλλικό με πάχος 7,9mm και ενσωματώνει σαρωτή 

δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το αμέσως επόμενο 

μοντέλο, το K8, ενσωματώνει οθόνη 5in. HD In-cell, 

κύρια φωτ. μηχανή 13MP (και δευτερεύουσα 5MP) 

και έξυπνες λειτουργίες Auto Shot και Gesture Shot, 

κάνοντας τη λήψη των selfies ακόμη πιο εύκολη. 

Η λειτουργία Auto Shot ενεργοποιεί αυτόματα το 

κλείστρο της εμπρός κάμερας, όταν εντοπιστεί το 

πρόσωπο του χρήστη, ενώ με την ειδική λειτουργία 

Gesture Shot πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών 

Samyang
Δύο υπερευρυγώνιοι prime για φωτογραφία και video

Η  Samyang (που σε ορισμένες αγορές χρησιμοποιεί το brandname Rokinon) 

πρόσθεσε στην μεγάλη γκάμα manual focus φακών δύο ευρυγώνιους: 

τον Digital Photo 20mm F1.8 και τον Cine DS 20mm T1.9. Ουσιαστικά είναι 

ταυτόσημοι, δηλ. η ίδια σχεδίαση με δύο εκδόσεις για φωτογραφία και video. Η 

κατασκευή είναι από ελαφρό κράμα αλουμινίου και η οπτική γωνία 94,8° (full-

frame). Η σχεδίαση περιλαμβάνει 13 οπτικά στοιχεία σε 12 ομάδες, εκ των οποίων 

τρία εξαιρετικά χαμηλής διασποράς και ένα ζευγάρι ασφαιρικών. Στα σημεία που 

διαφέρει η έκδοση video είναι  το xωρίς click δακτυλίδι των διαφραγμάτων και η 

ελαφρά διαφορετική διαδρομή του δακτυλιδιού της εστίασης, το οποίο μάλιστα 

υποστηρίζει συστήματα follow focus. Η φωτογραφική έκδοση διατίθεται για 

μοντούρες Canon, Nikon AE, Sony E, Micro Four Thirds, Pentax K και Fujifilm X. O 

Cine DS προορίζεται για συστήματα Canon, Nikon, Sony E, and Micro Four Thirds.

ων 

O 

s.

LG
Περισσότερα smartphone μεσαίας κατηγορίας 

με μία απλή κίνηση, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει το κουμπί του 

κλείστρου. Το μοντέλο Κ4 είναι εξοπλισμένο με οθόνη In-cell 5in., δύο κάμερες 

5Megapixel εμπρός και πίσω, καθώς και τις δημοφιλείς λειτουργίες Auto Shot 

και Gesture Shot. Ξεxωρίζει το slim design με πλαίσιο 7,9mm και η υψηλή 

χωρητικότητα της αποσπώμενης μπαταρίας 2,500mAh. Το τέταρτο και μικρότερο 

μοντέλο, δηλ. το Κ3, είναι εξοπλισμένο με οθόνη On-cell 4,5in, βασική κάμερα 

στα 5Megapixel και  δευτερεύουσα 2MP, ενώ υποστηρίζει τη λειτουργία Gesture 

Shot. Η μπαταρία 2,100mAh είναι αποσπώμενη. 

Ακόμα, οι επισκέπτες της CES στο Las Vegas έχουν την ευκαιρία να δουν από 

κοντά το Stylus 3, την πιο εξελιγμένη έκδοση της σειράς. Σημειώνουμε στο 

μοντέλο αυτό τη νέα γραφίδα διαμέτρου 1,8mm που υπόσχεται βελτιωμένη 

εμπειρία γραφής και το σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων για μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Το Stylus 3 περιλαμβάνει λειτουργίες Pen Pop 2.0, Pen Keeper και 

Screen-off Memo. Με το Pen Pop 2.0, ο χρήστης αποκτά εύκολη πρόσβαση 

στις σημειώσεις του, καθώς μπορεί να επιλέξει να εμφανίζονται κάθε φορά που 

μετακινεί τη γραφίδα από την οθόνη. Το Pen Keeper στέλνει προειδοποίηση 

όταν η γραφίδα είναι απομακρυσμένη από τη συσκευή, ενώ το screen-off Memo 

επιτρέπει να σημειώνουμε απευθείας πάνω στην οθόνη, ακόμα και όταν είναι 

απενεργοποιημένη. Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά χαρακτηριστικά όλων των 

προνααφερόμενων smartphone εδώ: 

http://www.lg.com/gr/smartphones
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http://www.myalbums.gr/
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Sony Cyber-shot HX350
Superzoom 50x και ταχύτερο AF

Η Sony έχει χτίσει τη φήμη της στον χώρο με τη δημοφιλή σειρά mirrorless 

μηχανών a7/a6xxx, αλλά και με τις compact μηχανές γοήτρου. Όμως παραμένει 

δραστήρια και στην κατηγορία των superzoom compact, καθώς παρουσίασε 

πρόσφατα την Cyber-shot HX350. Πρώτα από όλα, κύριο πλεονέκτημα της αποτελεί 

ο φακός Zeiss Vario-Sonnar T που ισοδυναμεί με 24-1200mm(!) και έχει εύρος 

διαφραγμάτων f/2.8–6.3. Ο σχεδιασμός και τα χειριστήρια της θυμίζουν dslr, καθώς 

υπάρχει ο γνωστός επιλογέας PASM και ειδικά δαχτυλίδια για την ρύθμιση του 

ζουμ της εστίασης. Οι ουσιαστικές αλλαγές σε σύγκριση με τον προκάτοχο (HX300) 

βρίσκονται στον ταχύτερο επεξεργαστή BIONZ X, στη λειτουργία lock-on AF (για 

γρηγορότερη εστίαση  σε κινούμενα θέματα) και στη προσθήκη του μπλε logo της 

Zeiss πάνω στο φακό. Κοινά χαρακτηριστικά παραμένουν ο αισθητήρας Exmor R 

CMOS 20.4MP (1/2.3in.), το ψηφιακό οφθαλμοσκόπιο, ο οπτικός σταθεροποιητής  

Optical SteadyShot, η ριπή 10fps, η οθόνη  LCD 921k-dot, το video Full HD στα 24p 

και τα iso που αγγίζουν τη τιμή 3200.

Pixsy
Τι συνέβη με τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων το 2016

Η υπηρεσία Pixsy που ασχολείται με τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων, 

δημοσίευσε τα στατιστικά του 2016 σχετικά με την παράνομη χρήση φωτογραφιών. 

Κατόπιν έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος 800 συμμετέχοντες προέκυψαν ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή εποχή. Πρώτα από όλα, το περασμένο έτος 

το 64% των φωτογράφων αντιμετώπισε περιπτώσεις παραβίασης των των πνευματικών 

δικαιωμάτων του σε μία ή περισσότερες φωτογραφίες, με υπαίτιους bloggers ή χρήστες 

κοινωνικών δικτύων (οι οποίοι καταλαμβάνουν το 50%). Επίσης, παράνομη χρήση των 

φωτογραφιών παρατηρήθηκε από εταιρίες (28%), ελεύθερους επαγγελματίες (11%) ή κάποιο 

άλλο φορέα (12%). Μάλιστα το 33% από τους συμμετέχοντες ενώ είχε θιγεί δεν κινήθηκε 

δικαστικά, επειδή λειτούργησε ανασταλτικά το ενδεχόμενο μιας πολυδάπανης διαμάχης. Από 

την πλευρά των ερασιτεχνών, περίπου οι μισοί, δηλαδή το 56% αντιμετώπισαν ανάλογα 

προβλήματα. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως το 84% (!) των δημιουργών δεν κατοχυρώνουν 

το υλικό τους μέσω του U.S. Copyright Office. Ένα βήμα παρακάτω, εντυπωσιακό μοιάζει το 

ποσοστό των φωτογράφων που υπέστη παράνομη αφαίρεση υδατογραφήματος. Ωστόσο, 

αυτή η παράβαση, τους έδωσε σημαντικό προβάδισμα στην υπεράσπιση τους. Τα παραπάνω 

στατιστικά στοιχεία τυπώθηκαν πάνω σε κάρτες αποτελώντας ένα όπλο των αμερικανών 

φωτογράφων για την προστασία των copyright.

STC Astro-Multispectra 
Clip Filter
Για τη φωτορρύπανση

Όσοι ασχολούνται με την 

αστροφωτογραφία γνωρίζουν πως 

για να λάβουν τα επιθυμητά αποτελέσματα 

θα πρέπει να απομακρυθούν από τα 

αστικά κέντρα, όπου προβληματίζει το 

φαινόμενο της φωτορρύπανσης δηλ. της 

παρεμβολής ανεπιθύμητου -έστω λίγου- 

φωτισμού από τις αστικές περιοχές. Η STC 

προτείνει τη λύση ενός φίλτρου \ clip-on 

που κουμπώνει πάνω στον αισθητήρα της 

μηχανής και υπόσχεται να ελαττώσει την 

επιδράσεις από τα φώτα της πόλης. Είναι 

κατασκευασμένο από γυαλί Schott B270 

και φέρει επιστρώσεις IBAD, στις οποίες 

συναντάμε και μία ειδική επίστρωση nano 

τεχνολογίας για τυχόν αποτυπώματα. 

Είναι συμβατό με μηχανές της Nikon και 

συγκεκριμένα τις: D4, D4s, D800, D800E, 

D810, D810A, D750, D600 και D610.
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Η LG παρουσίασε στην CES 2017 τον φορητό 

προβολέα ProBeam (HF80J) που προσφέρει  

φωτεινότητα 2000 lumens για το home cinema ή άλλες 

οπτικοακουστικές εφαρμογές στο γραφείο ή τα ταξίδια. 

Χάρη στο πρωτότυπο μακρόστενο σχήμα και το χαμηλό 

βάρος, μόλις 2,1 κιλά, αποτελεί τον ελαφρύτερο laser 

μηχάνημα στην κατηγορία του. Μέσω της λειτουργίας 

Sound Sync Adjustment, μπορεί να συνδεθεί μέσω 

LG ProBeam
Φορητός ψηφιακός προβολέας 

Bluetooth με οποιοδήποτε προϊόν ήχου, όπως ένα εξωτερικό ηχείο ή ακουστικά. 

Επίσης, η δυνατότητα Wireless Mirroring αξιοποιεί το Miracast για να προβάλει 

περιεχόμενο από smartphone/tablet σε μεγάλη οθόνη. Oι λειτουργίες four 

corner keystone και vertical auto keystone διευκολύνουν τις ιδανικές ρυθμίσεις 

της εικόνας. Ακόμα, το Magic Remote Control αναλαμβάνει την πλοήγηση 

της webOS Smart TV, όπου μέσω του λειτουργικού συστήματος, μπορούμε να 

έχουμε  πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming ανάλογα με την τοποθεσία και τη 

διαθεσιμότητα. 

Όταν η Adobe λάνσαρε το συνδρομητική υπηρεσία Creative Cloud, 

κυρίως για να καταπολεμήσει την “πειρατεία”, δέχτηκε επικρίσεις από 

μεγάλο ποσοστό χρηστών. Παρόλα αυτά η εν λόγω απόφαση την δικαίωσε, 

τουλάχιστον οικονομικά, αφού τα πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλη 

άνοδο στα κέρδη της εταιρίας.  Συγκεκριμένα, η Adobe είδε τα έσοδα της να 

αυξάνονται κατά 22%, αγγίζοντας τα 5,85εκατ. δολλάρια, συγκριτικά με τα 

4,8 που είχε σημειώσει το 2015. Στο παραπάνω γράφημα έχει ενδιαφέρον να 

δούμε την κίνηση της μετοχής, σε δύο κρίσιμα χρονικά σημεία: τον Οκτώβριο 

του 2011, όταν η Adobe παρουσίασε το μοντέλο Creative Cloud (μαύρο βέλος) 

και τον Μάιο του 2013 όταν ανακοίνωσε πως δεν θα ξανακυκλοφορήσουν νέες 

εκδόσεις του Adobe Creative Suite (κόκκινο βέλος). 

Adobe
Αξιοσημείωτη αύξηση κερδών το 2016 λόγω Creative Cloud

Επαγγελματίες φωτογράφοι Καλαμάτας
Νέο ΔΣ

Ένα από τα πλέον δραστήρια και ενεργά επαγγελματικά σωματεία φωτογράφων της Ελλάδας είναι το αντίστοιχο με έδρα 

Καλαμάτα που αγκαλιάζει φωτογράφους της ΝΔ Πελοποννήσου.. Μετά την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που έγιναν 

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα τρία επόμενα χρόνια στην ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος Νικήτας Κώτσιαρης, 

Α’ αντιπρόεδρος Χρόνης Χρονόπουλος, 

Β’ αντιπρόεδρο Σπύρος Τασσόπουλος, 

Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Βρυώνης, 

ταμίας Αναστάσιος Φιλόπουλος 

και μέλη Γεώργιος Μέλλιος και Αργύρης Μπιγιάκης.

Επίσης η Ένωση έκοψε την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στο εξοχικό κέντρο Κουκούτση.

Ε. Ε. Κ. Φ. Ν. Π. www.efne.gr email : eekfnp@gmail.com

www.photo.gr
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Φύσης    
NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

  Φωτογραφία
E I Δ Ι Κ Ο  Μ Ο Ν Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/monothematika/
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Sphere
Φακός κάλυψης 360° για DSLR

H φωτογραφία και το video 360° έχουν αυξήσει  την απήχησή τους στις μέρες 

μας και παράγονται κατά κύριο λόγο από μηχανές με  μικρό αισθητήρα. Η 

Sphere Optics, επιδιώκοντας να βελτιστοποιήσει την ποιότητα απεικόνισης, 

παρουσίασε ένα φακό με γωνία κάλυψης 360° που προσαρμόζεται σε DSLR και 

“εκμεταλλεύεται” τα πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων αισθητήρων APS-C και 

full-frame. 

Όντας μοναδικός στο είδος του, προσφέρει σταθερό διάφραγμα f/8 και μοντούρα 

Nikon F, ενώ μέσω ανταπτόρων μπορεί να συνεργαστεί με περισσότερες μηχανές. 

Για να τον αξιοποιήσει ο χρήστης θα πρέπει να τοποθετήσει τη μηχανή με 

κατεύθυνση προς τον ουρανό. Μπορείτε να δείτε μέρος των δυνατοτήτων του στο 

παρακάτω demo video: https://www.youtube.com/watch?v=3KJhWhqqnzM

iPhone 7 Ρlus
Περιστατικά υπερθέρμανσης και 
προβλήματα στο φωτ. υποσύστημα

Τον τελευταίο καιρό αρκετοί χρήστες τoυ 

κορυφαίου smartphone της Apple έχουν 

αναφέρει δυσλειτουργίες που σχετίζονται με 

τη φωτ. μηχανή. Αναλυτικότερα, κάνουν λόγο 

για εμφάνιση ανεπιθύμητων γραμμών κατά 

την προβολή εικόνων, μαύρης οθόνης αντί 

προεπισκόπησης και ενός προειδοποιητικού 

μηνύματος ότι η θερμοκρασία της συσκευής 

πρέπει να ελαττωθεί για να εκκινήσει η εφαρμογή 

της φωτ. μηχανής. Κάποιοι από τους άτυχους 

χρήστες προχώρησαν σε αντικατάσταση του 

συγκεκριμένου υποσυστήματος, ενώ άλλοι 

ολόκληρης της συσκευή. Το πρόβλημα φαίνεται 

πως εντοπίζεται στο hardware κάποιων μοντέλων 

iPhone 7 plus, δίχως να ευθύνονται αναβαθμίσεις 

του λειτουργικού συστήματος. Αν αντιμετωπίζεται 

παρόμοια προβλήματα απευθυνθείτε σε ένα 

εξουσιοδοτημένο service της Apple.

Instagram
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους ταξιδιώτες να δηλώσουν το προφίλ τους

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία προσπάθεια προστασίας της χώρας 

από την τρομοκρατία, καλεί πλέον τους ταξιδιώτες να δηλώνουν (προαιρετικά) 

κάποιον από τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. Στη λίστα είναι διαθέσιμο 

και το δημοφιλές δίκτυο διαμοιρασμού φωτογραφιών, Instagram. Τη συγκεκριμένη 

πληροφορία τη βρίσκουμε στη φόρμα Electronic System for Travel Authorization 

(ESTA), η οποία είναι μέρος του προγράμματος Visa Waiver και με τη συμπλήρωση 

της επιτρέπει σε πολίτες από 38 χώρες να επισκεφτούν την Αμερική, δίχως Visa, για 90 

ημέρες. Συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες από τα προφίλ των ταξιδιωτών, οι 

υπεύθυνοι αναφέρουν πως γίνεται πιο εύκολη η αναγνώριση και απομάκρυνση ενός 

πιθανού τρομοκράτη. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δεν βρήκε σύμφωνες πολλές ομάδες 

προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της American Civil 

Liberties Union, η οποία με ανοιχτή επιστολή εξέφρασε τις ανησυχίες της. Τελικά, παρά 

τις σχετικές πιέσεις, η κυβέρνηση των HΠΑ ενσωμάτωσε το εν λόγω πεδίο στη φόρμα, 

αφήνοντας τη συμπλήρωση του στην κρίση των επισκεπτών.
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Epson
Διεθνής διάκριση Eco Passport για μελάνια 
και εκτυπωτές

Η ιαπωνική εταιρία απέσπασε την πιστοποίηση 

Eco Passport του Διεθνούς Συνδέσμου 

Oeko-Tex, σύμφωνα με την οποία τα χημικά που 

χρησιμοποιεί για εκτυπώσεις σε υφάσματα πληρούν 

τις προδιαγραφές. Το Oeko-Tex Eco Passport 

αποτελεί διεθνές πιστοποιητικό ασφαλείας που 

σκοπό του έχει τη προστασία του περιβάλλοντος και 

απευθύνεται σε κατασκευαστές χημικής επεξεργασίας 

(στην κλωστοϋφαντουργία) και χημικών ενώσεων, 

όπως βαφές, μελάνια, υλικά φινιρίσματος και 

απορρυπαντικά. Πριν εκδώσει το Eco Passport, o 

Oeko-Tex αναφέρει πως διεξάγει ολοκληρωμένες 

δοκιμές για βλαβερές ουσίες στα υφάσματα και τα 

υφασμάτινα αξεσουάρ, βασισμένες σε ευρεία γκάμα 

κριτηρίων και προτύπων ασφαλείας. Στην περίπτωση 

της Epson σημειώνει ότι οι εκτυπωτές inkjet της 

συμβαδίζουν με τα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας και δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες. Συγκεκριμένα πρόκειται 

για: το μελάνι UltraChrome DS για τις σειρές SC-F6000, SC-F6200, SC-

F7000, SC-F7100, SC-F7200 και SC-F9200 των εκτυπωτών SureColor dye-

sublimation transfer, όσο και το μελάνι UltraChrome DG και τα βοηθητικά 

προϊόντα προετοιμασίας υφάσματος για τον εκτυπωτή SureColor SC-F2000 

που εκτυπώνει απευθείας σε είδη ένδυσης.

Canon
Προσοχή στις απομιμήσεις του 50mm f/1.8 II

Αποτελεί έναν από τους πιο προσιτούς και ταυτόχρονα δημοφιλείς prime 

φακούςν. Ο λόγος για τον 50mm f/1.8 II που χρησιμοποιείται ευρέως από 

κατόχους μηχανών CANON EOS full-frame ή APS-C. Η Canon αποκάλυψε πως 

εμφανίστηκαν σε service της αρκετά μοντέλα του συκεκριμένου φακού, τα οποία 

δεν ήταν αυθεντικά αλλά απομιμήσεις. Συγκεκριμένα οι τεχνικοί διαπίστωσαν πως 

διάφορα τμήματα τους, όπως τα ηλεκτρικά δεν έφεραν την υπογραφή της ιαπωνικής 

εταιρίας. Για την εύκολη εξακρίβωση της γνησιότητας τους, ώστε να μην χρειαστεί 

οι κάτοχοι να τους προσκομίσουν στο service, η Canon έδωσε στη δημοσιότητα 

την ειδοποιό διαφορά που ξεχωρίζει έναν αυθεντικό φακό από τον «κλώνο». 

Αφαιρώντας το καπάκι της μοντούρας θα πρέπει να δούμε να αναγράφεται η 

ονομασία "Canon Inc" και όχι "CanonInc", σαν μία λέξη. Στη δεύτερη περίπτωση 

πρόκειται για πλαστά αντίγραφα. Ας μην ξεχνάμε πως ο μόνος τρόπος να 

αποφύγουμε τις απομιμήσεις στην προκειμένη περίπτωση ή γενικότερα είναι η 

αγορά φακών από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. 

Kodak Professional Ektachrome 
Στην παραγωγή από το τελευταίο τρίμηνο του 2017 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε στα πλαίσια της CES η Κοdak Alaris θα θέσει ξανά 

στην παραγωγή το αρχετυπικό Ektachrome Professional E-6 σε φορμά 135-36. Το 

διαχρονικό φιλμ διαφανειών έχει σημαδέψει δύο γενιές φωτογράφων και είναι το μέσο 

στο οποίο αποτυπώθηκαν άπειρες διάσημες εικόνες. Η επαναφορά του ενδιαφέροντος 

των φωτογράφων αναβιώνει το καταναλωτικό προφίλ του φιλμ που πλέον θα 

διατίθεται προς τα τέλη του χρόνου. Όπως δήλωσε ο Dennis Olbrich, πρόεδρος – Kodak 

Alaris Imaging Paper, Photo Chemicals & Film, «Το φιλμ είναι η κληρονομιά μας και 

παραμένουμε αφοσιωμένοι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των σημερινών 

φωτογράφων που προτιμούν το αναλογικό μέσον. Ακούμε με προσοχή τις απαιτήσεις και 

τις επιθυμίες τους και θέλουμε να επαναφέρουμε το κλασικό φιλμ διαφανειών. Σε αυτήν 

την ευκαιρία, το Ektachrome ήταν η προφανής επιλογή μας. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

www.photo.gr/monothematika • 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".

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 12:
«Ύφος & στυλ

στη φωτογραφία»
Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

2 Φεβρουαρίου

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα ή & των έντεκα εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

12_MONOTHEMATIKA.indd   1 23/10/2016   6:54:08 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Femme de Cine
Έκθεση φωτογραφίας του Νίκου 
Βανδώρου 

Η γυναικεία φιγούρα τοποθεταίται για μια ακόμη 

φορά μπροστά στο φωτογραφικό φακό του Νίκου 

Βανδώρου, σε μια απόπειρα αποκωδικοποίησης. Με 

το κάδρο του να αλλάζει και την προσέγγιση του να 

εξελίσσεται, στην τελευταία φωτογραφική του δουλειά 

ο Βανδώρος αυτονομεί τον περιβάλλοντα χώρο, με τη 

γυναικεία φιγούρα να παίζει αυτή τη ρόλα ένα ρόλο 

υποστηρικτικό. Σε κινηματογραφική ατμόσφαιρα, 

τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης οδηγούν σε μια 

ψυχολογική αποτύπωση του χώρου, ανακαλύπτοντας 

μια δεύτερη ανάγνωση σε βραδυνές καταγραφές 

βιομηχανικών τοπίων και στην αρχιτεκτονική αίσθηση 

της ημέρας. 

22 ματιές
Λέσχη Φωτογραφίας – Κινηματογράφου 
Σύρου

Με τίτλο «22 ματιές» πραγμτοποιείται  η 15η 

ομαδική έκθεση φωτογραφίας της Λέσχης 

Φωτογραφίας – Κινηματογράφου Σύρου. Στον 

χώρο της Αίθουσας Τέχνης Γ. Ε. Βάτη, η έκθεση 

παρουσιάζει φωτογραφικά έργα των μελών της 

Λέσχης Λέσχης Φωτογραφίας – Κινηματογράφου 

Σύρου Τάσου Αποστόλου, Θάνου Αρβανίτη, 

Δημήτρη Βαμβακούση, Νικολέτας Γεκενίδου, 

Γιολάντας Ζιάκα, Σοφίας Ιωάννου, Έλεν Καλογερά, 

Ανδρέα Καλόξυλου, Βασιλικής Κανέλλου, Δήμητρας 

Κυριακοπούλου, Μπριγκίττας Λομπράνου, 

Ευσταθίας Μαγκλαβά, Γιώργου Μπασινά, Ηλία 

Νόκα-Ζωγράφου, Αγγελικής Παριώτη, Άννας 

Πιτσικάλη, Κώστα Πολίτη, Αικατερίνης Πρίντεζη, 

Ελένης Προχώρη, Μέλπους Στρογγύλη, Σταμάτη 

Τσαγκάρη και Κώστα Υπέρμαχου.

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 

Ιανουαρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 15 Ιανουαρίου 

Διεύθυνση: 

Αίθουσα Τέχνης Γ. 

Ε. Βάτη, Πλατεία 

Μιαούλη, Σύρος 

Μέρες και ώρες 

λειτουργίας: 

καθημερινά 

18.00 – 22.00, 

Σαββατοκύριακα 

και Αργίες 11.00 

– 14.00 και 18.00 – 

22.00

Consanguinity
Έκθεση της Πόπης Τσουκάτου

Στην 5η ατομική της έκθεση με τίτλο «Consanguinity», η Πόπη Τσουκάτου 

οικιεοποιείται φωτογραφίες του οικογενειακού και ευρύτερου φιλικού της 

περιβάλλοντος, για να δημιουργήσει μια αυτούσια memory lane. Με αντικείμενο 

αναζήτησης φωτογραφίες από τις δεκαετίες του '50 και '60, η Τσουκάτου 

επεμβαίνει χρωματικά, πλάθοντας τελικά μια άλλη εικόνα. Αναδεικνύοντας στο 

τελικό έργο αρχετυπικές επιρροές καταγωγής, ανατροφής, ιστορίας, γεωγραφίας, 

τόπου, κοινωνικής ένταξης και κουλτούρας, η φωτογράφος επικαλείται μεταξύ 

άλλων τη συλλογική και κοινωνική μνήμη, σε μια σειρά έργων υπό τον τίτλο 

«Consanguinity». Την έκθεση επιμελείται ο Σταύρος Καβαλλάρης.

Εγκαίνια: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί 7, Σόλωνος 20, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 – 14.00, και 18.00 – 

21.00, Τετάρτη και Σάββατο 11.00 – 15.00

Πληροφορίες: Γκαλερί 7, Τηλ. 2103612050, gallery7@hol.gr, www.gallery7.gr

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Ιανουαρίου 2017

Διεύθυνση: ΦΟΥΑΡ, Mητροπόλεως 72 και Χριστοπούλου 6 (1ο όροφος), Μοναστηράκι, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 19.00 – 03.00, Παρασκευή, Σάββατο 

και Κυριακή 13.00-03.00

Πληροφορίες: ΦΟΥΑΡ, Τηλ. 2103211381, info@fouar-athens.gr, http://fouar-athens.gr
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Όλη η γνώση σ’έναν τόμο!
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Φωτογραφική 
Εταιρεία Μυτιλήνης
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η ΦΕΜ καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά, 

εγκαινιάzει μια νέα ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας, παράλληλα με την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Με συμμετέχοντες τα 

μέλη της ΦΕΜ και φωτογράφους Γιάννη Ασβεστά, 

Μιχάλη Μπάκα, Δημήτρη Μποσταντά, Άννα 

Δεληνικόλα, Δημήτρη Φωτίου, Χριστόφορο 

Χατζηβασιλείου, Άρη Καμαρίτσα, Γιάννη Καρατζά, 

Γιώργο Καζάζη, Γιωργή Λασκαρίδη, Θωμά 

Μαμάκο, Ηλία Μάρκου, Ηλία Μεφίρη, Απόστολο 

Πασπαλά, Γιώργο Πολυχρόνη, Σπύρο Παυλή, 

Μπάμπη Στυλιανίδη, Άλκη Ταλιαδούρο, Τέρπο 

Παπαθεοδώρου, Ντόρη Τσέγκο, Πέτρο Τσακμάκη, 

Στρατή Τσουλέλλη, Νάγια Βακλατζή, Βασίλη 

Ραϊστέλλη, Μάρι Βουρβούλη, Γεωργία Λαλιώτη, 

Γρηγόρη Καρδογιάννη, Έλλη Αργεντέλλη, 

Μαριάννα Καλδέλλη, Κατερίνα Κουτσομύτη, 

Θεόδωρο Κεχαγιά, Μαρία Μπουρού, Παναγιώτη 

Ζαχαριάδη, Χαρούλα Λαγαρτζή, Στέλλα Λιόλιου, 

Χριστιάνα Λούπου, Μαριέττα Αγιοπετρίτη και Ξένη 

Βούρου, η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως 

την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου.

Κοπή πίτας/Εγκαίνια: 

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, 18.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: ΦΕΜ, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, 

Κάστρο Μυτιλήνης

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 18.00 – 20.00

Πληροφορίες: ΦΕΜ, τηλ. 2251041555, 

photo@fem.gr, http://www.fem.gr

Σύγχρονες Κινέζες Γυναίκες
Έρχεται στην Αθήνα

Αποτελώντας μια σπάνια ευκαιρία να συναντήσει κανείς τα πολλά και 

διαφορετικά πρόσωπα της σύγχρονης Κινέζας, η έκθεση παρουσιάζει 38 

έγχρωμα γυναικεία πορτρέτα από φωτογράφους-μέλη της παλαιότερης και 

μεγαλύτερης εθνικής οργάνωσης επαγγελματιών φωτογράφων της Κίνας. Στην 

πλατεία της Αγίας Ειρήνης, στον πρώτο όροφο ενός εμβληματικού κτιρίου όπως 

ο Χώρος Τέχνης Ziller, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την 

κινέζικη κουλτούρα και τη γυναικεία φιγούρα όπως απεικονίζεται σε αυτή, στην 

εν λόγω έκθεση που έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το event 

διοργανώνει η εταιρεία «My Odyssey» του επιχειρηματικού ομίλου Hellas Group σε 

συνεργασία με την Ένωση Φωτογράφων της Κίνας. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης Ziller, Βασιλικής 1, πλ. Αγίας Ειρήνης, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 17.00

Πληροφορίες: Σύγχρονες Κινέζες Γυναίκες, https://www.facebook.com/

events/232910333817885/
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Και τα τρία βιβλία!

      
* 25      !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Κρυφή ματιά στις ψυχές των ανθρώπων που 

κυκλοφορούν στο δρόμο, η φωτογραφία 

δρόμου καταφέρνει να εκπλήσσει τόσο τους 

φωτογράφους όσο και τους θεατές. Φωτογραφικά 

έργα από διαφορετικές πλευρές του πλανήτη 

συνθέτουν μια αφήγηση που χωρίς το 

φωτογραφικό φακό θα είχε χαθεί. Με οικεία αλλά 

και εντελώς ξένα ερεθίσματα, 20 φωτογράφοι 

απ' όλοτον κόσμο δίνουν τη δική τους ματιά, σε 

μια έκθεση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ποικιλία 

καταστάσεων. 

Με έργα τους συμμετέχουν οι φωτογράφοι Alan McQuillan, Anestis Panagopoulos, 

Angelos Nikolopoulos, αRitsos, Benita VanWinkle, Bruce Berkow, Chara Alexiadou, 

Chara Gatsiou, Danielle Goldstein, David Morel, Farzad Hosseini Abdollahi, Georg 

Worecki, James Niven, Jolanta Mazur, Margrieta Jeltema, Mark St. John Qualter, Susan 

Bowen, Susana Cabanero, Terry Thorpe και Wil Scott. Την έκθεση επιμελείται ο Μάρκος 

Δολόπικος.

Εγκαίνια: Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου 2017

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.

blankwallgallery.com 

Street Photography
Θεματική έκθεση στη Blank Wall Gallery

James Niven, Αυστραλία Susana Cabanero, ΙσπανίαChara Alexiadou, Ελλάδα

aRitsos, Ελλάδα
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Πέμπτη έκδοση!

€ 12
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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 Γκαλερί Αναγνωστών του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος. Συμμετοχές δελτές μέχρι 30/1/17

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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Η ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΕΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!


