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Το Athens Photo Festival 

επιστρέφει και φέτος με 

εκθέσεις, ομιλίες, portfolio 

reviews, εκπαιδευτικά 

εργαστήρια και φωτογραφικές 

δράσεις. Το πρόγραμμα της 

επετειακής διοργάνωσης 

εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 

14 Ιουνίου, ώρα 20:30 στο 

Μουσείο Μπενάκη, το οποίο 

αποτελεί και φέτος σημείο 

εκκίνησης των εκδηλώσεων. 

Παράλληλα οι δράσεις 

επεκτείνονται και σε άλλους 

χώρους της πόλης, κρατώντας 

τη σαφή θέση στον ευρύτερο 

αστικό ιστό της Αθήνας. 

Athens Photo Festival 2017
Εγκαινιάστηκε η 30η διοργάνωση στο Μουσείο Μπενάκη

Υπό το γενικό τίτλο “Still Searching”, η 30η διοργάνωση διατηρεί το διαρκή αναστοχαστικό 

της χαρακτήρα ενώ παράλληλα επικεντρώνεται τόσο στους προβληματισμούς της σημερινής 

κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, όσο και στο παρόν αλλά και μέλλον της σύγχρονης 

φωτογραφίας. Στους ορόφους του Μουσείου Μπενάκη, διαφορετικά έργα διασταυρώνουν ματιές 

και φωτογραφικές απόψεις, με τη συμμετοχή τριάντα καλλιτεχνών από 85 χώρες. Για τρίτη χρονιά δε 

λείπει η έκθεση Photobook, όπου καλλιτέχνες με προσωπικές αυτοεκδόσεις και διεθνείς εκδοτικοί 

οίκοι, εκδόσεις περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, κατάλογοι και έντυπα DIY επιχειρούν να 

αναδείξουν το φωτογραφικό βιβλίο ως αυτοτελές έργο. 

Το κεντρικό πρόγραμμα εκθέσεων διαρθρώνεται από επιμέρους ενότητες, στις οποίες φωτογράφοι 

από διαφορετικά μέρη του πλανήτη αλληλεπιδρούν και ξεκινούν ένα διάλογο γύρω από σύγχρονα 

ζητήματα. Πρόκειται για τις κατηγορίες: Looking for the clouds, Role Play, Fluid Body, Echoes of 

the past, Old revolutions, Towards the other, Precarious nature, Still here-still now. Φυσικά όπως 

πάντα η καθιερωμένη κατηγορία «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι» επιστρέφει, παρουσιάζοντας το έργο 

δεκαπέντε νέων φωτογράφων οι οποίοι διακρίθηκαν από ένα σύνολο προτάσεων. 

Το Athens Photo Festival είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτογραφίας της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και ένα από τα πέντε παλαιότερα στον κόσμο. Με συνεπή παρουσία τα τελευταία τριάντα 

χρόνια, επιλέγει κάθε χρόνο μια σύγχρονη προβληματική ενισχύοντας με το πρόγραμμά του τόσο 

τον καλλιτεχνικό όσο και τον κοινωνικό διάλογο. Είναι ενταγμένο στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού 

Μήνα Φωτογραφίας. Τη διοργάνωση επιμελείται και διευθύνει ο Μανόλης Μωρεσόπουλος που 

είναι επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας».

� �����
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�
 ON LINE �����	��� ��
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 ������ ��� 
��	
� IMAGING • No 376 / 12-6-2017

Φωτ.: Bubi Canal-Chrystelle/ΑPhF:17



������ 377 •  �����	
 19 ������� 2017 ����
 3

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

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

��� ��� �� �	
��� � ��	����� ��� �� drones �� 
� �����	�� �� �	������ �������� ������

����
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!����	��: ��� 210 8541400 � �� email: seminars@photo.gr � on line ��� www.photo.gr/workshops/
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones
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Athens Photo Festival

Κεντρικό πρόγραμμα εκθέσεων
Εκθέτουν οι καλλιτέχνες: Murray Ballard, Myriam Meloni, Stefania Orfanidou, 

Yannis Karpouzis, Veronique L’Hoste, Luisa Whitton, Pharoah Marsan, Olivier 

van Breugel, Simone Mudde, Janis Rafailidou, Johan Willner, Peo Olsson, 

Borko Vukosav, Didier Bizet, Frank Day, Hiroshi Okamoto, Susana Cabañero, 

Camille Lévêque, Ina Lounguine, Hye-Ryoung Min, Karolin Klüppel, Lilly Lulay, 

Armenoui Kasparian-Saraidari, Kunihiko Sato, Sarah Pabst, Gloria Oyarzabal, 

Carine and Elisabeth Krecké, Christian Vium, George Samiotis, Damon Sauer, 

Julie Anand, Mattia Micheli, Jonas Feige, Yana Wernicke, Nick Waplington, Roei 

Greenberg, Elliott Verdier, Antonis Theodoridis, Sean Thomas Foulkes, Arunà 

Canevascini, SooS Chronicles, James Bridle, Kechun Zhang, Nicola Lo Calzo, 

Ksenia Yurkova, Jeremy Underwood, Anna Jermolaewa, Sonja Hamad, Poline 

Harbali, Kosmas Pavlidis, Francesca Catastini, Shahar Marcus, David Birkin, 

Emmanuelle Andrianjafy, Alnis Stakle, Stelios Kallinikou, Vittorio Mortarotti & 

Anush Hamzehian, Bubi Canal, Karina-Sirkku Kurz, Simon Menner, Florian Luthi, 

Mafalda Rakoš, Swen Renault, Ulrike Schmitz, Hertta Kiiski, Daniel Mayrit

Πάνος Τσαγκάρης, CHAOS (For Between The Light And The Darkness We Stand)/ΑPhF:17

Ο Μανόλης Μωρεσόπουλος καλωσορίζει τους προσκεκλημένους στα εγκαίνια της 30ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ

Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι
Έχουν επιλεγεί 

για τη φετινή διοργάνωση οι: 

Elena Aya Bundurakis, 

Francesca Γιαϊτζόγλου-

Watkinson, Elizabeth Rovit, 

Χριστίνα Κουγιουμτσίδου, 

Γιώργος Κουρτίδης, Πάνος 

Μαζαράκης, Ηλιάνα Μεϊντάνη, 

Κυριάκος Μιχαηλίδης, 

Γεωργία Μπάντιου, Στεφανία 

Ορφανίδου, Άννα Παντελιά, 

Κωνσταντίνα Πέππα, 

Πολύκαρπος Σιακαλλής, 

Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης, 

Κωνσταντίνος Τούντας

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου 
Διοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Πληροφορίες: Athens Photo Festival, https://www.photofestival.gr 
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Athens Photo Festival

Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους για 
να δει τις εκθέσεις φωτογραφίας

Με τον Διευθυντή του Athens Photo Festival, 
Μανόλη Μωρεσσόπουλο

Φωτ.: Didiet Bizet / ΑPhF:17
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http://www.stamos.com.gr/


������ 377 •  �����	
 19 ������� 2017 ����
 8

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

Athens Photo Festival

Κοσμάς Παυλίδης, Reconstruction / ΑPhF:17

Με τον Μενέλαο Μελετζή, παλιό συνεταίρο στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ... 

Απόψεις από τους εκθεσιακούς χώρους 

Άποψη από το εκθετήριο βιβλίων
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 174 55 • Τηλ: 2109842842 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

������ ��	
��� 
�� �����	
��
 �
 video

 • N�� �����	�
� ���� ����
 
full frame 	� �����	� ����	���� 

�������� • ����	�
� ���
 
����� ���
������ Samyang 

Optics  • ��	���� 	� full frame 
	���
��  • E�������� Ultra 

Multi Coating

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

���"���� �� ��$������ 
full frame �����
 Megapixel 

• H������
��� ������� 
"�����	���� �� ������� 

������� ��$����

 • A������� ������� 
���������� • %���� �&������ 
• '���������
 �� 	�
������: 
Canon EOS, Canon EOS-M, 4/3, 

Micro 4/3, Fujifilm, Nikon, 
Pentax K, Samsung NX, Sony 

E-mount & )-Mount

• #"��� ����� �� video 
�������	����� ����"�� 

• ���"��	�
� �� ��
������� 
	� Video DSLR �� mirrorless 

• E����� follow focus 
• E�"����� 	������	� 

���������
 �� *-number

• H �������� ���� Samyang 
��� professional video 

• Full frame
• Y���� �����
�� 

• +������� ��������� 
• *L5 "�����	���

PHOTO LENS CINE LENS

Auto Focus Manual Focus Premium Cine Professional

Samyang XP 14mm F2-4 © Nic Taylor 

• 50mm f/1,4 

• 14mm f/2.8 

• 7.5mm F3.5 • 8mm F2.8 • 8mm F3.5 

• 10mm F2.8 • 12mm F2.0 • 12mm F2.8 

• 14mm F2.8 • 16mm F2.0 • 20mm F1.8 

• 21mm F1.4 • 24mm F1.4 • 24mm F3.5 

• 35mm F1.2 • 35mm F1.4 • 50mm F1.2 

• 50mm F1.4 • 85mm F1.4 • 100mm F2.8 

• 135mm F2.0 • 300mm F6.3

• 14mm F2.4

• 85mm F1.2

 • 7.5mm T3.8 • 8mm T3.1 • 8mm T3.8 

• 10mm T3.1  • 12mm T2.2  • 12mm T3.1  

• 14mm T3.1 • 16mm T2.2  • 16mm T2.6 

• 20mm T1.9 • 21mm T1.5 • 24mm T1.5   

• 35mm T1.3 • 35mm T1.5 • 50mm T1.3 

• 50mm T1.5  • 85mm T1.5 • 100mm T3.1  

• 135mm T2.2 

 • 14mm T3.1 • 16mm T2.6 

• 20mm T1.9 • 24mm T1.5 

• 35mm T1.5 • 50mm T1.5 

• 85mm T1.5 

• 135mm T2.2

PHOTO LENS

Samiyang_PHOTOZONE.indd   1 1/6/2017   9:33:18 πμ

http://www.photozone.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82/samyang_gr/?lang=el
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Athens Photo Festival

Σε πρώτο πλάνο από αριστερά οι καθηγητές του Τμήματος 
Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας: Νατάσσα Μαρκίδου,Κώστας 
Λαγός και Γιάγκος Αθανασόπουλος 

Ο γνωστός φωτογράφος και 
Διευθυντής Σπουδών της σχολής 
Focus, Τάκης Zερδεβάς

Με τον πολύ καλό φωτογράφο και καθηγητή 
φωτογραφίας στη σχολή Le 75 των Βρυξελλών, 
Σάββα Λαζαρίδη  

Φωτ.: Nicola Lo Calzo / ΑPhF:17
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45 PHOTOBUSINESS

ADV

Stamos 1.indd   1 15/9/2015   3:01:35 μμNews_69.indd   45 11/5/2017   4:21:17 μμ

http://www.fisheye.gr/
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Legοgraphy
Φωτογραφίζοντας παιχνίδια...

������!

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.  

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 �$�,�.���$#: Άννα Μανουσάκη 

�%'�����#: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.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 

https://www.facebook.com/FigsFanPhotos/videos/507745636016227/
www.photo.gr
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Sigmai.indd   1 1/6/2017   9:36:48 πμ

www.facebook.com/sigma.greece
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Mια μικρή ιστορία
...παρακολούθησης, μισαλλοδοξίας και προκατάληψης

Ας ακούσουμε μαζί μια 

μικρή, σύγχρονη ιστορία. 

Ήταν η εβδομάδα μετά τις 

εκλογές στην Βρετανία 

με τα γνωστά εκλογικά 

αποτελέσματα που καθόλου 

δεν ευνόησαν την υποψήφια 

των συντηρητικών κα Μay, 

η οποία δεν κατήγαγε τον 

θρίαμβο που φανταζόταν. 

Τότε συνήλθε για πρώτη 

φορά το Κοινοβούλιο 

με τη νέα του σύνθεση, 

τους φρεσκοεκλεγμένους 

βουλευτές και όλη την 

σχετική πανηγυρική 

ατμόσφαιρα. 

Μια καινούργια βουλευτίνα η Αnna Soubry που εκπροσωπεί την 

περιφέρεια Βroxtowe, σκέφθηκε να tweetάρει ένα στιγμιότυπο με την 

αίθουσα γεμάτη συναδέλφους. Όμως η φωτογραφία κατέβηκε πολύ γρήγορα 

και εκεί κίνησε κάποιες υποψίες σχετικά με το περιεχόμενό της. Όσοι πρόλαβαν 

να τη δουν και να την αποθηκεύσουν με κάποιο τρόπο, άρχισαν να ...σκαλίζουν. 

Το περιεχόμενο που απεικονιζόταν στην οθόνη του smartphone του βουλευτή 

ακριβώς στο έδρανο εμπρός από την αξιότιμη κα Soubry, έμοιαζε επιλήψιμο, 

δείχνοντας πολύ “γυμνή επιδερμίδα” όπως χαρακτηριστικά έγραψαν κάποιοι. 

Τα social media πήραν φωτιά. Ποιός ήταν ο βουλευτής και πως τόλμησε να 

ψάχνει πορνογραφικό (;) υλικό εν ώρα υπηρεσίας προς το -βρετανικό- έθνος; 

Μήπως επαναλαμβανόταν και εδώ μια ακόμη περίπτωση του Shane Jones 

του υπουργού που χρέωνε την κρατική του πιστωτική κάρτα με πορνογραφικές ταινίες στο ξενοδοχείο 

του; Εξάλλου, τέτοια άτοπα δεν είναι καθόλου άγνωστα στην βρετανική πολιτική σκηνή, οι δε πολίτες 

έχουν μια εμμονή να καταδικάζουν και να ζητούν διώξεις για τέτοιες περιπτώσεις είτε κακοδιαχείρισης 

ή απλά ανηθικότητας... Μέλη της κοινότητας Twitter κοινοποίησαν την εν λόγω “προβληματική” 

εικόνα χιλιάδες φορές και έγινε ένα από τα θέματα της ημέρας, φέρνοντας σε αμηχανία και την ίδια τη 

φωτογράφο βουλευτίνα, και το σύνολο του βρετανικού Κοινοβουλίου, σε μια εποχή που το κοινό δεν 

είναι απλά επικριτικό αλλά σχεδόν επιθετικό απέναντι σε παρόμοιες συμπεριφορές. Τη λύση έδωσε 

η αναγνώριση εικόνων μέσω Google photos, όπου αν ψάξουμε έστω και με ένα χαμηλής ανάλυσης 

αρχείο είναι πιθανόν να βρεθεί το πρωτότυπο υψηλής ανάλυσης. Η φωτογραφία που έβλεπε ο 

βουλευτής τελικά ανήκε στο μεγάλο φωτογράφο Gordon Parks, είχε τραβηχτεί σχεδόν εξήντα χρόνια 

πριν και είναι η Showgirls Play Chess Backstage at the Latin Quarter Nightclub; Gordon Parks, 1958. 

Τα ερωτήματα που τίθενται βέβαια είναι σοβαρά: τι θα συνέβαινε αν η ίδια φωτό δεν προερχόταν 

από ένα μαιτρ της φωτογραφίας της εμβέλειας του Gordon Parks; Θα ενεχόταν για πορνογραφικές 

τάσεις και ο βουλευτής θα ελεγχόταν ως σεξιστής ή οτιδήποτε; Την ίδια στιγμή, δεν αναγνωρίζουμε 

καμία ιδιωτικότητα σε δημόσια πρόσωπα; Και σε ποιό βαθμό δικαιολογείται η νοσηρότητα της 

παρακολούθησης μέσω του διαδικτύου με κάθε μέσο, με όλους τους τρόπους; Πως θα προστατευθεί 

κανείς από την μαζική μισαλλοδοξία που θέλει να αποκαθηλώνει υστερικά τα άτομα σε βάρος των 

οποίων πέφτουν υποψίες, έστω κι αν εκ των υστέρων αποδεικνύονται αβάσιμες; 

Το ψηφιακό κυνήγι των μαγισσών φοβούμαι πως είναι εδώ....

βλ. και  goo.gl/eH7QUT & goo.gl/U1HVFk

Showgirls Play Chess Backstage 
at the Latin Quarter Nightclub; 
Gordon Parks, 1958. 

Π. ΚΑΛΔΗΣ

http://mashable.com/2017/06/13/twitter-deciphers-blurry-photo-uk-politicians-phone/#uH.eqy4kSOqi
https://twitter.com/DieZauberer/status/874632652934000647/photo/1
http://mashable.com/2017/06/13/twitter-deciphers-blurry-photo-uk-politicians-phone/#uH.eqy4kSOqi
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Παναγιώτης Τσιγκούλης 

Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος

Γιώργος Παπαθανασίου

Ημερίδα για τη Φωτογραφία στα Ιωάννινα
Με διοργανωτή το Σωματείο Φωτογράφων Ιωαννίνων

Με επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα για τη Φωτογραφία, που διοργάνωσε το Σωματείο 

Φωτογράφων Ιωαννίνων και Περιχώρων σε συνεργασία με το διεθνές Φεστιβάλ 

Photometria, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. 

Η συζήτηση αυτή διοργανώθηκε με βασικό στόχο, τον διάλογο μεταξύ 

φωτογράφων και φίλων της φωτογραφίας, καθώς και την ενημέρωση του κοινού 

σε θέματα που αφορούν την εν λόγω Τέχνη. Επίσης, το Δ.Σ και συνολικά τα μέλη 

του σωματείου, επιδίωξαν με αυτήν την εκδήλωση, να δείξουν και εμπράκτως τη 

στήριξή τους στο φεστιβάλ, που πλέον αποτελεί θεσμό και γιορτή της Φωτογραφίας, 

για την πόλη των Ιωαννίνων. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Σωματείο 

Φωτογράφων Ιωαννίνων πραγματοποιεί ανάλογη δράση, με την παράλληλη στήριξη 

του Photometria. 

Πρώτος ομιλητής της ημερίδας, ήταν ο κ. Λεωνίδας Μπακόλας, φωτογράφος, μέλος 

του ΣΦΙ, ο οποίος έκανε αναφορά στη διαχρονική δύναμη της εικόνας, να αλλάζει 

τον κόσμο και να επηρεάζει συνειδήσεις. Δεύτερος ομιλητής, ήταν ο κ. Πολυδεύκης 

Ασωνίτης, Δρ. Σημειολογίας της Εικόνας που μίλησε με θέμα «Από τον Ορατό στον 

Φωτογραφημένο κόσμο» . Τρίτος απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους ο κ. 

Παναγιώτης Τσιγκούλης, φωτογράφος, Πρόεδρος Σωματείου Φωτογράφων Ιωαννίνων 

και Περιχώρων που αναφέρθηκε στον τρόπο, τη μέθοδο και τις ιδέες που διαπένουν 

όσους φωτογραφίζουν είτε ως ερασιτέχνες, καλλιτέχνες και επαγγελματίες. Στη 

συνέχεια ο  κ. Γιώργος Παπαθανασίου 

φωτορεπόρτερ και Πρόεδρος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των 

φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ», σταχυολόγησε τη Νομοθεσία που διέπει τα Πνευματικά 

Δικαιώματα και αναφέρθηκε στο γενικότερο νομικό καθεστώς που ισχύει στη 

Φωτογραφία. Τελευταίος ανέβηκε στο βήμα των ομιλητών ο κ.Παναγιώτης 

Παπαδημητρόπουλος επ. Καθηγητής στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, ο οποίος ανέλυσε το ερώτημα «Από το γιατί φωτογραφίζουμε, στο 

γιατί φωτογραφίζω» και παράλληλα παρουσίασε το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο 

«Μεταφωτογραφίες». Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της 

ΠΟΦ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων) κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο 

Αντιπρόεδρος κ. Νικήτας Κώτσιαρης. 

Ακολούθησε ανοιχτή ενδιαφέρουσα συζήτηση εντός της αίθουσας και συνεχίστηκε με 

τη συνοδεία τσίπουρου και κρασιού στον προθάλαμο του Πολυχώρου Δημ. Χατζής, 

όπου εκεί εκτίθεντο κάποιες από τις εικόνες της προηγούμενης έκθεσης του Σωματείου, 

με τίτλο «Εικόνες, Σταθμοί Ζωής». 

>?�=��<=���@
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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

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 

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

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

60€

12 ΤΕΥΧH

13_MONOTHEMATIKA_17x24_new.indd   1 11/5/2017   3:20:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Η χρήση δεδομένων στη λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων έχει 

αναχθεί σε εκ των ων ουκ άνευ παράγοντα επιτυχίας για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο όγκος των δεδομένων που συλλέγεται και 

επεξεργάζεται καθημερινά είναι πολύ μεγάλος και αντιστοιχεί και στην πιο 

μικρή δραστηριότητά μας: τραπεζικές συναλλαγές, πιστωτικές κάρτες, δίκτυα 

αισθητήρων, κοινωνικά δίκτυα,δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων, δεδομένα 

Διαδικτύου, Google, έξυπνα τηλέφωνα, wearable devices. 

Οι όροι επιχειρηματική αναλυτική (business analytics) και μεγάλα δεδομένα 

(big data) βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των τμημάτων 

τεχνολογίας μεγάλων και μικρών οργανισμών. Όπως έχει επανειλημμένως 

αναφερθεί σε επιστημονικά περιοδικά -αλλά και σε καθημερινά άρθρα σε 

εφημερίδες και ΜΜΕ- τα μεγάλα δεδομένα και τα analytics οδηγούν την 4η 

βιομηχανική επανάσταση.

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων επέφερε μεγάλες αλλαγές στο πώς 

αντιλαμβάνονται τη λήψη αποφάσεων οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, 

ιδιωτικοί αλλά και δημόσιοι. Πλέον, ξεκινούν από το σύνολο των δεδομένων 

που κατέχουν, τα συνδυάζουν με αλλά που συλλέγουν από διάφορες πηγές, 

εντός και εκτός οργανισμού και τα μοντέλα προκύπτουν αυτόματα με τη χρήση 

αλγορίθμων στατιστικής και εξόρυξη δεδομένων. Όπως διατύπωνε με ακρίβεια 

το Wired Magazine, ήδη από τον Αύγουστο του 2008, «η αναζήτηση της γνώσης 

άρχιζε με ‘’μεγάλες» θεωρίες. Πλέον ξεκινά με τεράστιους όγκουs δεδομένων» 

και συνέχιζε: «Παντού αισθητήρες. Απεριόριστος xώρος αποθήκευσης. 

Σύννεφα επεξεργαστών. Η ικανότητά μας να καταγράφουμε, αποθηκεύουμε και 

κατανοούμε μεγάλους όγκους δεδομένων αλλάζει την επιστήμη, την ιατρική, 

τις επιχειρηματικές διαδικασίες και την τεχνολογία». Η μεγάλη διαφορά σε 

σχέση με πριν από λίγα χρόνια ως προς τις εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας 

είναι ο όγκος (volume), η διαθέσιμη μορφή (variety) και ο ρυθμός παραγωγής 

(velocity) των δεδομένων, τα 3Vs όπως αναφέρονται. Είναι εύκολα κατανοητό 

ότι ο όγκος δεδομένων που συλλέγονται είναι πλέον σε επίπεδο petabytes και 

exabytes. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι σε δομημένη μορφή (structured 

data, π χ  πίνακες) ή αδόμητη μορφή (unstructured data, π.χ. emails σε μορφή 

κειμένου, συνομιλίες από το call center σε ηχητική μορφή, εικόνες). Πλέον 

υπάρχουν αξιόπιστοι και ταχύτατοι αλγόριθμοι τεχνητή νοημοσύνη μέσω 

των οποίων μπορούμε να εξάγουμε δομημένη πληροφορία από αδόμητα 

δεδομένα, η οποία να χρησιμοποιηθεί στη φάση της στατιστικής ανάλυσης. Για 

παράδειγμα, μπορεί να εξάγεται αυτόματα σε ποιο προϊόν αναφέρεται ένα tweet 

και αν το συναίσθημα είναι θετικό ή αρνητικό, μπορεί να εξάγεται αυτόματα η 

γεωγραφική περιοχή μιας φωτογραφίας, να αναγνωρίζεται ένας πελάτης με βάση 

τη φωτογραφία του. Τέλος, τα δεδομένα μπορεί να παράγονται με μεγάλο και 

συνεχή ρυθμό, σε ροές δεδομένων όπως καλούνται (data streams), όπως είναι, 

για παράδειγμα, η γεωγραφική θέση ενός συνδρομητή Kινητής τηλεφωνίας ή 

η τιμή μιας μετοχής. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδιαφέρουν η άμεση παραγωγή 

αποτελεσμάτων και η συνεχής ανανέωση τους (π χ. ποια είναι η μέση τιμή μιας 

μετοχής τα τελευταία πέντε λεπτά). Τα 3Vs αλλάζουν θεμελιωδώς τον τρόπο 

διαχείρισης και ανάλυσης αυτών των δεδομένων.

Οι εφαρμογές επιχειρηματικής αναλυτικής αποτελούνται από μια ακολουθία 

φάσεων και δεν πρόκειται απλώς για εφαρμογή στατιστικών μοντέλων. 

Αυτό καλείται «big data lifecycle» ή «data analysis pipeline» [1]. Ως εκ τούτου, 

τα έργα επιχειρηματικής αναλυτικής απαιτούν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που περιλαμβάνει γνώσεις σε διοίκηση επιχειρήσεων, διαχείριση 

δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, 

στατιστική, κατανόηση των εννοιών 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα, νομικές 

γνώσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα 

και την προστασία των δεδομένων, ακόμα 

και μαθήματα σε δημιουργικότητα. Eπίσης 

χρειάζονται εκπαίδευση και εξάσκηση σε 

μία νέα γενιά γλωσσών προγραμματισμού, 

συστημάτων και εργαλείων σχετικά με τη 

διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση των 

δεδομένων. 

Καταλήγοντας, ο κόσμος κινείται 

προς μία data-driven οικονομία, μία 

οικονομία όπου η κάθε απόφαση θα 

υποστηρίζεται από δεδομένα. Δεν υπάρχει 

καμία αμφιβολία ότι η καταγραφή της 

πληροφορίας θα βαίνει ολοένα συχνότερη 

και λεπτομερέστερη. Είναι σημαντικό 

λοιπόν για τους οργανισμούς, ιδιωτικούς 

και δημόσιους, να επενδύσουν σε αυτές 

τις τεχνολογίες, καθώς στο μέλλον η 

ανταγωνιστικότητα θα εξαρτάται από την 

αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική 

αναλυτική [2]. Ειδικά στη λειτουργία 

του κράτους, η χρήση αυτών των 

τεχνολογιών είναι απαραίτητη. Παιδεία, 

υγεία, κοινωνική ασφάλιση, μεταφορές, 

δημόσια διοίκηση μπορούν να ωφεληθούν 

σημαντικά ως προς τη χάραξη στρατηγικής, 

την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων. Αλλωστε, πρόσφατα 

η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας 

την αξία της επιχειρηματικής αναλυτικής 

και των μεγάλων δεδομένων, θέσπισε 

αντίστοιχη κυβερνητική θέση (US Chief 

Data Scientist).

* Ο κ. Δαμιανός Χατζηαντωνίου είναι αναπληρωτής 

καθηγητής ΟΠΑ, διευθυντής Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος στην Επιχειρηματική Αναλυτική 

(Business Analytics).

[1] Challenges and Opportunities with Big Data, 

Acommunity white paper developed by leading 

researchers across the United States

http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/

sites/2/2015/05/bigdatawhitepaper.pdf

[2] Competing on Analytics, Τ. H. Davenport, 

Harvard Business Review, Jan.2006 https://hbr.

org/2006/01/competing-on-analytics

Οδηγώντας την 4η βιομηχανική επανάσταση
Του ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ* - Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 Ιουνίου

http://cra.org/ccc/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/bigdatawhitepaper.pdf
https://hbr.org/2006/01/competing-on-analytics
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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_21x28.indd   1 26/1/2017   2:25:02 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Epson 
Συμμετοχή στο 1ο Deree Open Fest

Την στήριξη της Epson έλαβε η έκθεση 

Deree Open Fest, που έκανε την παρθενική 

της εμφάνιση στις 9 Ιουνίου και αποτελεί 

πρωτοβουλία του Αμερικάνικου Κολεγίου 

Deree. Ο γνωστός κατασκευαστής ανέλαβε να 

παρουσιάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και 

σε πλήθος επαγγελματιών και γονιών που επισκέφθηκαν 

τη διοργάνωση, νέους εκτυπωτές inkjet και μια ευρεία γκάμα 

προϊόντων που έχει ως στόχο να εμπλουτίσει την διαδραστική εμπειρία 

διδασκαλίας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις 

δυνατότητες των εκτυπωτών Ink Tank System, όπως ο L386, που προορίζονται τόσο 

για φοιτητές όσο και για καθηγητές και ελαττώνουν σημαντικά το κόστος εκτύπωσης. 

Επίσης, την εμφάνιση του έκανε ο βιντεοπροβολέας EB-696Ui που συνδυάζεται με κλιμακωτή 

οθόνη έως 100in. και επιτρέπει την παρουσίαση μεγάλων εικόνων από πολύ μικρή απόσταση 

προβολής. Ο κατασκευαστής σημειώνει πως για τη διαδραστική λειτουργία δεν απαιτείται η εγκατάσταση 

προγραμμάτων οδήγησης (drivers). Το συνοδευτικό λογισμικό Epson Easy Interactive Tools/SMART Notebook 

που διατίθεται με τους βιντεοπροβολείς της σειράς EB-6, συμβάλλει στην εύκολη αποθήκευση και διανομή των 

σημειώσεων. Τα έσοδα του Deree Open Fest θα διατεθούν για το Ταμείο Υποτροφιών του Deree - The American College 

of Greece, ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους νέους.
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ς ο L386, που προορίζονται τόσο 

σημαντικά το κόστος εκτύπωσης. 

ς EB-696Ui που συνδυάζεται με κλιμακωτή 

γάλων εικόνων από πολύ μικρή απόσταση 

διαδραστική λειτουργία δεν απαιτείται η εγκατάσταση 
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Nikon
Σε κυκλοφορία τα επετειακά προϊόντα

Με αφορμή των εορτασμό εκατό χρόνων από την ίδρυσή της, η Nikon έχει παρουσιάσει εδώ και λίγους μήνες μια γκάμα προϊόντων 

και ήδη υπαρχόντων μηχανών/φακών που φέρουν το επετειακό λογότυπο.  Από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου 2017 οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να προχωρούν στην παραγγελία επετειακών προϊόντων. Αναλυτικά έχουμε: την αναμνηστική έκδοση 

της ναυαρχίδας D5 με μεταλλικό γκρι φινίρισμα, την high-end D500 με μεταλλική θήκη στην κατηγορία APS-C, τον φακό AF-S Nikkor 

70-200mm f/2.8E FL ED VR που συνοδεύεται από βάση έκθεσης και μεμονωμένα γυάλινα στοιχεία και το σετ φακών zoom με σταθερό 

διάφραγμα f/2.8, AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED, ΑF-S 24-70mm f/2.8E ED VR και AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR. 

Επιπλέον, στη γκάμα των επετειακών εκδόσεων περιλαμβάνονται τα κιάλια Nikon WX 7x50 IF, WX 10x50 IF  (περιορισμένος αριθμός 

100 τεμαχίων) και το μοντέλο 8x30 EII. Ακόμα, η ευρεία γκάμα περιλαμβάνει μινιατούρα Swarovski που αναπαράγει πιστά την πρώτη 

φωτογραφική μηχανής της Nikon, μινιατούρα κλίμακας 1/2 της Nikon F, συλλογή καρφιτσών και δερμάτινο λουράκι φωτογραφικής 

μηχανής. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο της Nikon:

http://www.nikon.gr/el_GR/i-am-100-years-of-inspiration/
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Manfrotto 
Εμπλουτισμός της σειράς Pro Light Bumblebee 

Για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και τη φωτογράφηση σε εξωτερικούς χώρους, 

η Manfrotto προσέθεσε δύο σακίδια πλάτης (backpack) και δύο τσάντες ώμου 

(messenger) στη σειρά Pro Light Bumblebee. Ο ανατομικός σχεδιασμός «ελαφρώνει» 

τη σπονδυλική στήλη, ακόμα και όταν οι τσάντες είναι πλήρως φορτωμένες, ενώ 

τα ειδικά πάνελ ελαχιστοποιούν τη συσσώρευση θερμότητας στους ώμους και το 

κάτω μέρος της πλάτης. Επίσης, ενσωματώνουν πλευρικούς ιμάντες, χειρολαβή 

και πτυσσόμενα καλύμματα για την προστασία του εξοπλισμού από τη βροχή και 

την ηλιακή ακτινοβολία. Όσο αφορά τη χωρητικότητα, το μοντέλο 130 έχει θέση 

για  laptop 15in. (που βρίσκεται ήδη σε προστατευτικό κάλυμμα), μία DSLR με φακό 

70-200 f/2.8 και οκτώ φακούς. Στο μεγαλύτερο μοντέλο 230, μπορεί να αποθηκευτεί 

laptop 17in., μία DSLR με φακό 70-200 f/2.8 και δέκα φακοί. Επιπλέον, ενσωματώνεται 

πλευρική θήκη για άμεση εναλλαγή φακών την ώρα της φωτογράφησης. Οι δύο 

τσάντες ώμου έχουν παρόμοιο ανατομικό design: η M-10 δέχεται μια DSLR με φακό 

24-70 f/4, δύο φακούς, διάφορα αξεσουάρ και ένα λάπτοπ 13in. Αντίστοιχα, με την 

M-30, ο φωτογράφος μπορεί να μεταφέρει μια DSLR με φακό 70-200mm f/2.8, τρεις 

φακούς και λάπτοπ 15in. 

f

Affinity Photo
Ισχυρό image editing app 
σε πλατφόρμα iOS

To Affinity Photo, είναι μια προσιτή 

αλλά  ισχυρή λύση επεξεργασίας 

σε MacOS X. Tώρα αποκτά έκδοση 

στην πλατφόρμα iOS και συγκεκριμένα 

ειδικά για iPad. Με μια πρώτη ματιά στις 

δυνατότητες που παρουσιάζονται στο 

video επίδειξης, διαπιστώνουμε πως δεν 

πρόκειται μία lite-mobile έκδοση 

(όπως η αντίστοιχη του Lightroom), 

αλλά για ένα ολοκληρωμένων 

δυνατοτήτων app, με βάση τη 

λειτουργικότητα του iPad, που 

επεκτείνεται σε professional επίπεδο. 

Αξιοποιεί το Apple Pencil για εργασία 

retouch και το ισχυρό hardware 

όλων των πρόσφατων iPad για την 

επεξεργασία αρχείων JPEG, PNG, TIFF, 

RAW, PSD, SVG, EPS, PDF, GIF, 

με πλήθος εργαλείων, ιστορικό, 

layers κ.λπ. Μάλιστα, ο χρήστης 

μπορεί να εργαστεί στους χρωματικούς 

χώρους RGB, CMYK, LAB, Grayscale (με 

workflow που να καταλήγει σε CMYK 

και διαχείριση προφιλ ICC), αλλά και να 

κάνει χρήση 32-bit/κανάλι χρώματος. Το 

Affinity Photo for iPad υποστηρίζει τα 

iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro 9.7-inch, 

10.5-inch and 12.9-inch. Δείτε μερικές 

από τις δυνατότητες του:

www.affinity.serif.com/en-us/photo/ipad/ 
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Fujifilm
Υψηλές πωλήσεις για το 
σύστημα X και την GFX 50S

Τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε το 

οικονομικό έτος της Fujifilm. Πριν 

λίγες μέρες δημοσιεύθηκε η σχετική 

αναφορά που φανερώνει αισθητή 

άνοδο στα κέρδη της εταιρίας. Οι 

μηχανές και οι φακοί της σειράς X είχαν 

αυξημένη ζήτηση, όπως και η μηχανή 

μεσαίου φορμά GFX 50S. Από την 

άλλη μεριά, οι πωλήσεις του τμήματος 

Imaging Solutions μειώθηκαν κατά 

3,2%, από τα 352,9 εκατ. γιεν στα 

341,8 εκατ. γιεν, κάτι που αποδίδεται 

εν μέρει σε νομισματικές διακυμάνσεις. 

Ωστόσο, τα λειτουργικά έσοδα 

αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 15%, 

από 32 δισ. σε 36,8 δισ.γιεν, χάρη 

στην μεγάλη ζήτηση των ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών, των 

αναλογικών Instax και τη βελτίωση 

της κερδοφορίας σε διάφορες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όσο 

αφορά το τρέχον έτος, η Fujifilm 

προβλέπει αύξηση 2,4% στα έσοδα 

του εν λόγω τμήματος, από 341 δισ. 

ως 350 δισ. γιεν, με λειτουργικό 

εισόδημα σχεδόν 17%. Η αναφορά 

υπάρχει στο εξής link

http://www.fujifilmholdings.com/

en/pdf/investors/finance/materials/

ff_fy_2017q4_001.pdf

Meyer Optik
H αναβίωση του ιστορικού φακού Lydith 30mm f/3.5

Ο  φακός Lydith 30mm f/3.5 lens για πρώτη φορά είχε παρουσιαστεί το μακρινό 

1964. Η βασική δομή παραμένει ίδια, Με 5 στοιχεία σε 5 group, άλλα έχει 

δεχτεί μια σειρά ανανεώσεων, δεδομένης της παλαιότητας της σχεδίασης. Αρχικά, 

αξιοποιήθηκαν οπτικά Schott και σύγχρονες επιστρώσεις για την αντιμετώπιση της 

θάμβωσης. Επίσης, τα πτερύγια της ίριδας αυξήθηκαν σε 12 (από 10 του προκατόχου), 

προσφέροντας το εντυπωσιακό bokeh που βλέπουμε στα παραδείγματα λήψεων. H 

ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 16cm. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από 

την εταιρία είναι αν το δαχτυλίδι διαφραγμάτων θα είναι click-less, ώστε να μπορεί ο 

φακός να αξιοποιηθεί και στο video. Ζυγίζει 220g. και θα κυκλοφορήσει για τις εξής 

μοντούρες: Canon EF, Nikon F, Sony E, Fujifilm X, Micro Four Thirds, M42, Pentax K και 

Leica Μ. H Meyer Optik εξασφάλισε γρήγορα την χρηματοδότηση του εγχειρήματος, 

μέσω Kickstarter, συγκεντρώνοντας το τετραπλάσιο ποσό (215.000$) έναντι του 

αρχικού στόχου (50,000$). Για τους ενδιαφερόμενους: 

https://www.kickstarter.com/projects/meyeroptik/enchant-your-photography-

unleash-the-magic-lydith/
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Camtraptions PIR 
Motion Sensor
Για φωτογράφους φύσης

Η Camtraptions ιδρύθηκε το 2014 από 

τον γνωστό φωτογράφο φύσης Will 

Burrard-Lucas. Τα τρία τελευταία χρόνια 

έχει παρουσιάσει διάφορα προϊόντα που 

αφορούν το συγκεκριμένο φωτογραφικό 

είδος και με βάση το feedback των 

χρηστών κλήθηκε να δημιουργήσει έναν 

αισθητήρα - φωτοπαγίδας (trap sensor) 

που θα διακρίνεται για την ευχρηστία 

του. Το PIR Motion Sensor μπορεί να 

παραμείνει λειτουργικό για περίπου 

δύο μήνες, στην τοποθεσία που ορίζει ο 

φωτογράφος, έτοιμο να απελευθερώσει 

το κλείστρο της συνδεδεμένης μηχανής 

όταν εντοπίζει κίνηση μέσω υπέρυθρων. 

Επίσης, μπορεί να πυροδοτήσει φορητά 

φλας. Προστατεύεται από τη βροχή 

χάρη στο παρεχόμενο housing, ενώ τα 

barn doors οριοθετούν το οπτικό πεδίο 

του αισθητήρα, για καλύτερη σύνθεση 

του φωτογραφικού κάδρου. Μπορεί 

να προσαρμοστεί σχεδόν οπουδήποτε 

στο φυσικό περιβάλλον, με τρίποδο ή 

χωρίς. Τροφοδοτείται από έξι μπαταρίες 

ΑΑ. Είναι συμβατός με τα συστήματα των 

Canon, Nikon, Sony και στο μέλλον θα 

υποστηρίξει περισσότερα. 

Δείτε στο παρακάτω video τον Will, 

να παρουσιάζει αναλυτικά τις νέες 

δυνατότητες της συσκευής:

http://www.camtraptions.com/camera-

trapping/

Paralenz
Actioncam για επαγγελματίες δύτες

Ο χώρος των Actioncam κατακλύζεται από τις δημοφιλείς GoPro, που είναι γνωστές 

για την υψηλή ποιότητα του αισθητήρα και τα ανθεκτικά housing. Μια startup 

από τη Δανία, φαίνεται πως έχει τις αξιώσεις να αποτελέσει μελλοντικό ανταγωνιστή 

της GoPro. Η  Paralenz προορίζεται για δύτες και έχει επαγγελματικό προσανατολισμό, 

αφού μπορεί να καταδυθεί χωρίς πρόσθετο housing σε μεγάλο βάθος 200μέτρων 

(έναντι 40μέτρων των GoPro), να εγγράψει video 4K για δύο ώρες και 15 λεπτά ή video 

1080p 30fps για 3,5 ώρες. Επίσης, κάνει λήψη φωτογραφιών ανάλυσης 8MP. Η Paralenz 

κάνει αυτόματη διόρθωση του White Balance που λόγω φαινομένου απορρόφησης 

υποφέρει όσο πιο βαθιά καταδυόμαστε, αξιοποιώντας ειδικό αισθητήρα που κάνει 

εκτίμηση βάθους, δίχως να χρειάζεται φίλτρα διόρθωσης (π.χ. κόκκινου χρώματος). 

Όσο αφορά το συνοδευτικό λογισμικό δεν έχει απλά  υποστηρικτικό χαρακτήρα, αλλά 

παρέχει ένα πλήθος δυνατοτήτων. Καταγράφει τις δραστηριότητες του δύτη και συνθέτει 

το dive profile, ώστε όλο το υλικό να οργανώνεται αυτόματα με βάση τις παραμέτρους 

που ορίζει εκείνος πριν ή μετά. Ακόμα, στα metadata για κάθε καρέ προστίθενται 

πληροφορίες όπως το βάθος, η θερμοκρασία και άλλα γεωγραφικά δεδομένα. 

Περισσότερα αναλυτικά στοιχεία μπορεί να βρει κανείς στον επίσημο ιστότοπο 

https://www.paralenz.com/shop/
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Irving Penn: Centennial
Αναδρομική έκθεση στο Metropolitan Museum of Art

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Irving Penn, εγκαινιάστηκε 

αναδρομική έκθεση στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Στο 

πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζονται περισσότερα από 200 φωτογραφικά έργα από 

τη μακρόχρονη -σχεδόν εβδομήντα χρόνων- καριέρα του σπουδαίου φωτογράφου. 

Παράλληλα, την έκθεση πλαισιώνουν ηχητικά αποσπάσματα από το αρχείο του 

Irving Penn καθώς και συνεντεύξεις με επιμελητές και τον Tom Penn, γιο του 

καλλιτέχνη. Γνωστός για τα still life, τα πορτραίτα καθώς και για τη φωτογραφική 

δουλειά έξι δεκαετιών στο αμερικάνικο Vogue, ο Irving Penn έχει αποσπάσει 

παγκόσμια αναγνώριση. Ο Penn ξεχωρίζει με τον εκλεκτικό τρόπο που προσεγγίζει 

το αντικείμενο αλλά και τη σπουδή του στη σχολαστική αποτύπωση. Έχει 

χαρακτηριστεί βιρτουόζος του still life, του πορτραίτου και της φωτογραφίας μόδας. 

Ανάμεσα στο ποικίλο έργο του μπορεί κανείς να βρει από πορτραίτα των ιθαγενών 

του Περού και των κατοίκων της Νέας Γουινέας μέχρι πολύχρωμες still life λήψεις 

λουλουδιών. Πορτραίτα διασημοτήτων όπως του Picasso, της Audrey Hepburn 

και του Giorgio de Chirico, στάθηκαν μερικά από τα έργα που τον καθιέρωσαν 

ως μια από τις  προσωπικότητες που άσκησαν τεράστια επιρροή στην εξελιξη της 

φωτογραφικής τέχνης τον 20ο αιώνα. Ο κατάλογος της έκθεσης μπορεί να θεωρηθεί 

ως το πλουσιότερο λεύκωμα φωτογραφιών του Irving Penn που έχει κυκλοφορήσει 

ποτέ. Στις σελίδες του μπορεί κανείς να δει περισσότερα από 300 έργα, μεταξύ των 

οποίων διάσημες λήψεις του σπουδαίου φωτογράφου αλλά και φωτογραφίες που 

δεν έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν. 

Μετά την παρουσίασή της στη Νέα Υόρκη έως τις 30 Ιουλίου 2017, η έκθεση 

θα ταξιδέψει το Σεπτέμβριο στο Grand Palais στο Παρίσι, ενώ στη συνέχεια θα 

παρουσιαστεί στη Γερμανία και στη Βραζιλία. Την έκθεση επιμελείται το Metropolitan 

Museum of Art, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης και ιδρυτικό μέλος του νέου 

Τμήματος Φωτογραφιών του Μουσείου, Maria Morris Hambourg. 
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Έκθεση Φωτογραφίας 
του Παιδικού Χωριού 
SOS Βάρης 
Στο INNOVATHENS με την 
υποστήριξη της Samsung

H Samsung Electronics Hellas σε 

συνεργασία με το Παιδικό Χωριό SOS 

Βάρης διοργανώνουν την έκθεση ψηφιακής 

φωτογραφίας και βίντεο με έργα των 

παιδιών που συμμετείχαν στα σεμινάρια 

φωτογραφίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας 

της Samsung, το οποίο έχει δημιουργηθεί 

ειδικά για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. 

Η έκθεση φιλοξενείται στον Κόμβο 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – 

INNOVATHENS powered by Samsung. 

Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε η 

καθηγήτρια φωτογραφίας των παιδιών, 

Χριστιάνα Πετουσάκη. Η έκθεση 

φωτογραφίας και βίντεο των παιδιών 

του Παιδικού Χωριού SOS της Βάρης 

θα φιλοξενηθεί στον 1ο όροφο του 

INNOVATHENS powered by Samsung. Θα 

είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα έως 

Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 17:00 έως 

τα τέλη Αυγούστου.

Αθηνά Σεϊτανίδου, PR & Sponsorships Specialist της Samsung Electronics Hellas, ‘Ελσα 
Σταθοπούλου, Διευθύντρια Marketing και Εύρεσης Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, Ειρήνη 
Βασιλείου, Marketing & Communications Manager της Samsung Electronics Hellas, Επαμεινώνδας 
Λοράνδος, Διευθυντής Παιδικού Χωριού SOS, Χριστιάνα Πετουσάκη, Καθηγήτρια Φωτογραφίας.
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Βασίλης Κουτρουμάνος
Βράβευση από την ΚΕΔΕ και το Δήμο Αθηναίων

Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 

στο Πολιτιστικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων, ο Βασίλης 

Κουτρουμάνος βραβεύτηκε για το έργο του από τη Γ΄ Δημοτική 

Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Το βραβείο έδωσε ο πρόεδρος 

της ΚΕΔΕ Γιώργος Μωραϊτάκης, παρουσία πλήθους κόσμου, μεταξύ 

των οποίων ήταν διακεκριμένοι Ολυμπιονίκες. 

Στην εκδήλωση ακόμη βραβεύτηκαν για την προσφορά τους 

ο δήμαρχος Δήμου Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, 

η μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου, η συγγραφέας Ιλεάνα 

Κλοκώνη, η πρωταθλήτρια ξιφασκίας Κέλλυ Λουφάκη και 

η συντονίστρια του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, 

Υγείας- Άθλησης Δήμου Αμαρουσίου Χριστίνα Γαλανοπούλου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια 

της έκθεσης «Από το Ρίο με Αγάπη», η οποία θα είναι ανοιχτή 

στο κοινό έως τις 3 Ιουλίου. Διαπιστευμένος φωτογράφος 

των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο της Βραζιλίας, ο Βασίλης 

Κουτρουμάνος βρέθηκε δίπλα στους Έλληνες Ολυμπιονίκες, 

αποτυπώνοντας σπουδαίες στιγμές του αθλητισμού. Βραβευμένος 

για το φωτορεπορτάζ του, τιμήθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο 

Δημοκρατίας και το Ίδρυμα Αθ. Μπότση. 

Η έκθεση «Από το Ρίο με Αγάπη» έχει ήδη παρουσιαστεί με επιτυχία 

σε αρκετούς εκθεσιακούς χώρους, μεταξύ των οποίων στην Image 

Gallery αλλά και στη φετινή Photovision. Στις 4 Ιουλίου η έκθεση 

θα προβληθεί στο θερινό κινηματογράφο “Cine Θησείον”, όπου 

ο Βασίλης Κουτρουμάνος θα βραβευτεί από την Ένωση Ευρωπαίων 

Δημοσιογράφων. 

Προβολή – βράβευση: Τρίτη 4 Ιουλίου, 20.00

Διεύθυνση: Cine Θησείον, Αποστόλου Παύλου 7, Αθήνα
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Φωτογραφίζοντας τον Φάρο 
Workshop του iFocus

Το “Φωτογραφίζοντας τον Φάρο” είναι το πρώτο από μια σειρά μαθημάτων για τη 

φωτογράφηση τοπίου, που θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά επιλεγμένα μέρη με 

σκοπό την κατανόηση της φωτογραφίας τοπίου, μέσα από πρακτική εξάσκηση υπό 

την καθοδήγηση του εισηγητή.

Στη διάρκεια του workshop οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στη σύνθεση της εικόνας, 

στις διαφορετικές ρυθμίσεις  της μηχανής και πως αυτές επηρεάζουν το τελικό 

αποτέλεσμα. Επίσης, θα διδαχθούν τον έλεγχο του βάθους πεδίου και τον χειρισμό 

του διαθέσιμου φωτός ώστε να μπορούν να φωτογραφίζουν με ενδιαφέροντα τρόπο 

τα θέματά τους αποφεύγοντας αδιάφορες και συνηθισμένες εικόνες.

Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε απεικονίζει τον φάρο όπου θα διεξαχθεί το 

workshop και τραβήχτηκε πέρυσι την ίδια εποχή από τον εισηγητή.

Το workshop αφορά αρχάριους που διαθέτουν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

ή τελευταίας τεχνολογίας smartphone με δυνατότητα χειροκίνητης (manual) 

λειτουργίας.

Τοποθεσία: Φάρος Μελαγκάβι (Λουτράκι)

Instructor: Attila Akac, Fine Art photographer 

Διάρκεια σεμιναρίου : 4 ώρες

Κόστος: 40 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία: 24 Ιουνίου

Ωράριο: 16:00 – 21:30

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος με σκοπό να μην λειτουργήσει 

το πλήθος των συμμετεχόντων εις βάρος της ποιότητας του σεμιναρίου.

Για δήλωση συμμετοχής και για περαιτέρω λεπτομέρειες: 

dlavazou@ifocus.gr ή στο τηλ :  +30 6942879879

Περισσότερα για τον εισηγητή του σεμιναρίου Attila Akac,  μπορείτε να δείτε 

εδώ: http://www.ifocus.gr/Magazine/Interviews/Article/1028/Attila-Istvan-Akac

Η κόκκινη νύχτα και οι 
ημέρες των χρωμάτων
Λεύκωμα του Χάρη Πρέσσα

Ο Χάρης Πρέσσας, φωτογραφίζοντας 

για χρόνια το καρναβάλι της 

ιδιαίτερης πατρίδας του, της Πάτρας, 

κυκλοφόρησε ένα νέο δίγλωσσο 

λεύκωμα. Στο πρώτο πλάνο των 

φωτογραφιών συναντάμε τα επιβλητικά 

άρματα, τις πολύχρωμες μάσκες και 

διάφορα πρόσωπα, αλλά σκοπός του 

καλλιτέχνη δεν είναι το ντοκουμέντο, 

αλλά η “φόρτιση” της ατμόσφαιρας ώστε 

σταδιακά να αποκαλυφθεί το νόημα 

του έργου. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 

«Κόκκινη Νύχτα» έχει γίνει εκτεταμένη 

χρήση της τεχνικής συγχρονισμού 

δεύτερης κουρτίνας φλας και της 

φωτοσυνεγραφίας (όρο που ο Πρέσσας 

εισηγείται και επεξηγεί στο τελευταίο 

κεφάλαιο του βιβλίου). Έτσι επιτυγχάνεται 

η διεύρυνση των δυνατοτήτων του 

φωτογραφικού μέσου, με δάνεια από 

άλλες τέχνες, που ισούται με την αέναη 

αύξηση του χώρου και χρόνου, που 

παρουσιάζονται στο έργο. Παρότι, ο 

αναγνώστης περιμένει ίσως να δει στη 

θέση του πρωταγωνιστή το καρναβάλι, 

καλείται να γνωρίσει έναν νέο κόσμο, 

στον οποίο αναβιώνουν στοιχεία από την 

αρχαία τραγωδία και το διονυσιακό.  

Εκδόσεις: Πικραμένος

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά

ISBN: 978-960-6628-88-7

Διαστάσεις: 30x23εκ. 

http://www.yapi.gr

photo.gr

www.photo.gr
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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Φωτοϊστορίες και δημιουργικό παιχνίδι

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές του δράσεις, 

καλεί τους μικρούς του φίλους να πάρουν μέρος σε δημιουργικά εργαστήρια 

φαντασίας και παιχνιδιού. Παιδιά ηλικίας επτά έως δώδεκα ετών θα έχουν την ευκαιρία 

να πειραματιστούν με τη φωτογραφία, το θέατρο, τη ζωγραφική και το κολάζ. Ανάμεσα 

στις δραστηριότητες των εργαστηρίων είναι η δημιουργία φωτογραφικών εικόνων, η 

διερεύνηση της έννοιας του πορτραίτου, η δημιουργία φωτοϊστοριών και η κατασκευή 

φωτογραφικών άλμπουμ με την τεχνική της βιβλιοδεσίας. Το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των εργαστηρίων επιμελούνται η μουσειολόγος και εκπαιδευτικός θεάτρου 

Αγάπη Γκιούνα και η υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΦΘ Μαρία 

Κοκορότσκου.

Πρώτο εργαστήριο: 10 - 14 Ιουλίου, 9.30 – 14.30

Δεύτερο εργαστήριο: 17 - 21 Ιουλίου, 9.30 – 14.30

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή: έως 5 Ιουλίου

Κόστος: 60 ευρώ άτομο/ανά εργαστήριο

Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετοχής: Έλλη Τσίνογλου, Τηλ. 2310566716,

info.thmp@culture.gr 

Παραδοσιακό 
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 
Art8
5η ετήσια έκθεση φωτογραφίας

Αφιερωμένη στην έννοια του Τόπου, 

ξεκινά η 5η ετήσια έκθεση του 

Παραδοσιακού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου 

Art8. Οι επισκέπτες του Πολιτιστικού Χώρου 

της Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν την έκθεση μέσα 

από δύο επιμέρους ενότητες. Στο ισόγειο 

θα παρουσιάζεται το τμήμα της έκθεσης 

με τίτλο: «τοπο-γραφίες» ενώ στο πατάρι 

της αίθουσας θα αναπτυχθεί το τμήμα 

της έκθεσης με τίτλο: «αστυ-γραφίες». Το 

Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι 

Art8 έχει διαρκή παρουσία στα πολιτιστικά 

δρώμενα του Αγρινίου από το 1999. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Ιουνίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου 2017

Διεύθυνση: Πολιτιστικός Χώρος Δημοτικής 

Αγοράς, παλαιά Λαχαναγορά, Αγρίνιο 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 19.00-22.00

Πληροφορίες: Art8, info@art8.gr, art8.gr 

Το ταξίδι
Έκθεση της Δέσποινας Πιλάτη

Στο πλαίσιο του φετινού Athens Photo Festival, η Δέσποινα Πιλάτη παρουσιάζει τη νέα 

της ατομική έκθεση υπό τον τίτλο «Το ταξίδι». Η φωτογράφος προσεγγίζει τόπους που 

δεν είδαμε, στην μετάβαση από το σημείο αναχώρησης στον προορισμό. Τα έργα της Πιλάτη 

λειτουργούν σαν πλανήτης σε κίνηση και ταξιδεύουν το θεατή σε εντυπώσεις διαφορετικές, 

παραπέμποντας τόσο στις μνήμες των πρώτων ταξιδιωτών, όσο και στη σύγχρονη μαζική 

διάσταση του φαινομένου. Η φωτογραφική δουλειά της Δέσποινας Πιλάτη έχει παρουσιαστεί 

σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2013 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κίχλη 

το φωτογραφικό της λεύκωμα “Despina Pilati Photographs”. Την έκθεση «Το ταξίδι» 

επιμελείται ο Θανάσης Μουτσόπουλος.

Εγκαίνια: Δευτέρα 3 Ιουλίου 

Διάρκεια έκθεσης: 3 - 8 Ιουλίου 

Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος 20, Αθήνα

Πληροφορίες: Gallery 7, Τηλ. 2103612050, gallery7@hol.gr, www.gallery7.gr 
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Round Midnight – Γαλάζιος Ήχος
Έρχονται στην Αθήνα

Μετά την πετυχημένη παρουσίαση τους στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο 

στη Θεσσαλονίκη, οι εκθέσεις “Round Midnight” και “Γαλάζιος Ήχος” 

ταξιδεύουν στην Αθήνα. Οι επισκέπτες της Blank Wall Gallery θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν δύο διαφορετικές εκθέσεις σε μια κοινή παρουσίαση. Υπό 

τον τίτλο “Γαλάζιος Ήχος”, ο Τάσος Σχίζας εμπνέεται από τον εκρηκτικό ήχο 

της jazz για να συνθέσει μια σειρά φωτογραφικών έργων βασισμένων στον 

αυτοσχεδιασμό. Η Αναστασία Μιχαήλογλου, στη σειρά φωτογραφιών με τίτλο 

“Round Midnight” κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, περιγράφοντας 

την έκθεσή της με ένα ποίημα. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Ιουλίου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Ιουλίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Αθήνα

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο, photoeidolo@gmail.com,

http://www.photoeidolo.gr 

Ανιχνεύσεις και 
φωτογραφικά αρχεία: 
αρχεία ζωής
14 προσεγγίσεις για τη μνήμη 
και τη λήθη

Με αφορμή την επέτειο 60 χρόνων από 

τα γεγονότα του 1956 στη Βουδαπέστη, 

η δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζει με την υποστήριξη της Πρεσβείας 

της Ουγγαρίας στην Αθήνα έκθεση με έργα 

Ούγγρων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπό 

τον τίτλο «Ανιχνεύσεις και φωτογραφικά 

αρχεία: αρχεία ζωής» η έκθεση πραγματεύεται 

τη διττή έννοια του αρχείου, σε σχέση 

τόσο με τη μνήμη και το χρόνο όσο και με 

την εξουσία. Μέσα από 14 διαφορετικές 

προσεγγίσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 

σε γεγονότα που αφορούν την ιστορία των 

σχέσεων της Ουγγαρίας και της Ελλάδας με 

την Ευρώπη ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται 

η σημαντική ελληνική παρουσία κατά τη 

διάρκεια των πολέμων, του εμφυλίου και των 

εκπατρισμών. Την έκθεση επιμελήθηκαν η 

Αγγελική Γραμματικοπούλου-Barbaut και η 

Gabriella Uhl. 

Εγκαίνια: Τρίτη 20 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουλίου

Διεύθυνση: Γενί Τζαμί, Αρχαιολογικού 

Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη - 

Παρασκευή 10.00 - 18.00, Σάββατο 11.00 - 

15.00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά

Πληροφορίες: Γενί Τζαμί, Τηλ. 2310857978
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Journey in the Labyrinth
Ατομική έκθεση της Θαλασσινής Δούμα

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Θαλασσινής Δούμα συνθέτουν τις τρεις 

ενότητες “Dissolving Travellers”, “Move In” και “Lines” καλώντας τον επισκέπτη 

σε ένα σύνθετο ταξίδι. Η φωτογράφος προσεγγίζει τοπία πολύ διαφορετικά μεταξύ 

τους, από ερήμους μέχρι ουρανοξύστες μεγαλουπόλεων. Στην πρώτη ενότητα ο 

θεατής επισκέπτεται την Γροιλανδία ενώ στη δεύτερη και την τρίτη, σειρά έχουν 

τα φαράγγια της Αριζόνα και η Νέα Υόρκη. Μέρος της έκθεσης έχει παρουσιαστεί 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, υπό την αιγίδα του Τμήματος Γεωλογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Την έκθεση στον Τεχνοχώρο επιμελήθηκε ο Lorenzo Canova, 

και τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Εγκαίνια: Πέμπτη 15 Ιουνίου, 20.00-23.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιουλίου 2017

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 4 και Μακρυγιάννη, Αθήνα

Πληροφορίες: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος, Τηλ. 2111823818, 

info@technohoros.org, info@technohoros.org 

Σημείο Εκκίνησης
Από το Τμήμα «Τέχνη 
Φωτογραφίας» του Δ.ΙΕΚ 
Κηφισιάς

Δεκατρείς νέοι φωτογράφοι, 

έφηβοι και μη του σύγχρονου 

κόσμου, καταγράφουν τα βιώματά 

τους, θέτοντας εκ νέου ένα σημείο 

εκκίνησης. Σε μια εποχή αλλαγών και 

βίαιων αναταράξεων, οι τελειόφοιτοι 

και απόφοιτοι της ομάδας «Τέχνη 

Φωτογραφίας» του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, 

επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητα 

τους και τον κόσμο γύρω τους, σε μια 

καινούργια αναζήτηση που οδηγεί 

στο μέλλον. Την έκθεση επιμελείται η 

Μέλιννα Καμινάρη. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Ιουνίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Ιουνίου

Διεύθυνση: Χώρος τέχνης «-ισμός», 

Ευπατριδών 17 και Τριπτολέμου 7, 

Κεραμεικός

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Σάββατο 

18.00 – 22.00, Κυριακή 16.00 – 20.00

Πληροφορίες: Χώρος τέχνης «-ισμός», 

Τηλ. 2103463990, info@ismos.gr, 

www.ismos.gr 
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