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Δεν είναι μόνον οι πολιτικοί 

μας που δεν τηρούν τις 

υποσχέσεις τους αλλά 

και σοβαρές -υποτίθεται- 

πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως 

για παράδειγμα η Adobe. 

Τι υποστήριζε με σθένος  

παλιότερα; Ότι πωλούσε  

το Lightroom με άδεια χρήσης  

για μια ζωή. Τι λέει τώρα;  

Ξεχάστε το! Διαλέξτε την 

βερσιόν του προγράμματος  

που θέλετε και ρίχτε μου κάθε 

μήνα από 12 εώς 60 ευρώ.  

Mπορεί ναι μεν εμείς ως λαός 

και ως καταναλωτές να έχουμε 

εθιστεί στο ψέμμα, άλλοι όμως 

σοβαροί λαοί και οργανωμένοι 

καταναλωτές ούρλιαξαν. 

Και άρχισαν κι αυτοί να 

συνηθίζουν...

Η υποχρεωτική συνδρομή στο 

πρόγραμμα υπολογίσθηκε 

ότι συνεπάγεται αύξηση του 

παρεχόμενου προϊόντος της 

τάξεως του 400 - 500%! Το 

νούμερο αυτό προκύπτει από 

την κατάργηση των ενδιάμεσων 

μεταπωλητών με ότι αυτό 

συνεπάγεται σε κόστος το οποίο 

βεβαίως βεβαίως καρπώνεται 

η Adobe και όχι ο τελικός 

καταναλωτής. Η «δουλειά»  

είναι πολύ καλά στημένη.  

Σας αναφέρω μόνον ένα απλό 

παράδειγμα: Aν κάποιος δεν 

χρειάζεται να χρησιμοποιήσει 

το πρόγραμμα για 2-3 μήνες κι 

αποφασίσει να σταματήσει τη 

συνδρομή του θα χάσει μεγάλο 

μέρος από τους καταλόγους που 

έχει με πολύ κόπο και δουλειά 

δημιουργήσει (ευτυχώς όχι τις 

φωτογραφίες!). Δεν θα σχολιάσω 

περισσότερο τις πρακτικές της 

Adobe. Έχουν γραφτεί άλλωστε 

τόσα πολλά για τις αλλαγές στη 

διάθεση του L/R.  

Θα σας πάω για λίγο αλλού για να πω ότι καθημερινά ανακαλύπτονται νέες δυνατότητες που 

σχετίζονται με τις φωτογραφίες που βγάζουμε και τις οποίες προσφέρουμε άθελά μας βορά 

στους Μεγάλους του διαδικτύου. Η Google λόγου χάριν ανακοίνωσε ότι θα μπορεί σύντομα 

να διορθώνει τις φωτογραφίες μας σε πραγματικό χρόνο. Tι εννοεί με αυτό; Ας πούμε ότι ένας 

τουρίστας έχει την ατυχία να φωτογραφίσει την Ακρόπολη μία βροχερή μέρα. Θα πατάει την 

επιλογή «Γαλανός ουρανός με λιακάδα» και η λήψη του θα μεταμορφώνεται σε κλάσματα 

δευτερολέπτου. Πως; Με την βοήθεια ταχύτατων επεξεργαστών που θα συγκρίνουν χιλιάδες 

φωτογραφίες που έχουν βγάλει στην Ακρόπολη άλλοι τουρίστες στο παρελθόν και έχουν 

περιέλθει στα αχανή σύννεφα - αρχεία της Google. Έτσι θα «συναρμολογείται» η νέα, επιθυμητή 

λήψη. Δεν πρόκειται για φανταστική ιστορία. Το σύστημα δουλεύει ήδη αλλά όχι τέλεια γιατί 

δεν είναι ακόμη όσο πλούσια έπρεπε σε εικόνες ή βάση δεδομένων της Google. Περιμένει τις 

φωτογραφίες από την Ακρόπολη χιλιάδων ακόμη τουριστών! «Ας απολαύσουμε τα καλούδια 

της τεχνολογίας -λένε οι αισιόδοξοι - γιατί δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε την ροή των πραγμάτων». 

«Φρίκη!» φωνάζουν οι πιο συντηρητικοί. Διαλέγετε και παίρνετε.

 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Lightroom κι άλλες ιστορίες 
Με δύο λόγια τι έγινε και τι άλλο μας επιφυλάσσει το μέλλον

Φωτογραφείο στη Μάνδρα Αττικής σε μόνιμη, κατάμαυρη Mεγάλη Παρασκευή... Ας ευχηθούμε οι υπολο-  
γιστές που ξεπλένονται από τη λάσπη με το λάστιχο, να μην ανήκουν στο φωτογραφείο. Φωτ.: Άγ. Λίγκας
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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...Kαθημερινά λάθη 
10 απλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν & διαφορετικά

�/0/123

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

�456789:�Τάκης Τζίμας, ;<=>=?7@9��A?7/B89:�Παναγιώτης Καλδής ",*�C),DE*+,:�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�1F;G=?7247;9:�Κωνσταντίνα Γκιτάκου ;/H8IJG<;9:�Άννα Μανουσάκη 

�=?7247<9:�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςKKKLMO+*+LP,
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https://www.youtube.com/watch?v=QkWm_SUyKuk&t=
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-photoshop-%ce%b2-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%cf%83%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%cf%83%ce%bf%cf%85-canon/
http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/10-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/
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Στιγμιότυπα  
από προηγούμενη  
ενότητα του σεμιναρίου 

http://www.photo.gr/shop/weddingseminars/10-%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7/
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Σε πρόσφατο επεισόδιο της 

κωμικής σειράς της HBO Silicon 

Valley, ένας δικηγόρος προσπαθεί 

εκβιαστικά να αποσπάσει 

χρήματα από μια startup εταιρία, 

απειλώντας με αγωγή για 

παραβίαση πατεντών κλπ.  

Ο “κακός” της ιστορίας βασίζεται 

στην πεποίθησή του ότι τα θύματα 

θα πληρώσουν σε εξωδικαστικό 

συμβιβασμό αφού έχει καταφέρει 

να αναγνωριστεί μια πατέντα 

με τόση ευρύτητα και αοριστία 

ώστε θα μπορούσε να σημαίνει 

τα πάντα, και η άλλη πλευρά δεν 

μπορεί να αντέξει τα τεράστια 

δικαστικά έξοδα. 

Στις ΗΠΑ αυτό τον καιρό έχει 

κορυφωθεί η συζήτηση σχετικά 

με τα patent trolls, τις εταιρίες 

φαντάσματα που δεν παράγουν 

τίποτε, αλλά έχουν κάποιες 

πατέντες και επιβιώνουν ενάγοντας 

οικονομικά εύρωστες παραγωγικές 

εταιρίες. Οι οικονομολόγοι   

Ian Appel, Joan Farre-Mensa 

and Elena Simintzi δημοσίευσαν 

πρόσφατα μελέτη σύμφωνα με την 

οποία οι αγωγές για παραβίαση 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

στις ΗΠΑ έχουν δεκαπλασιαστεί από το 2000. Συνήθως οι υποθέσεις αυτές δεν τελεσιδικούν 

(δηλ. δεν καταλήγουν σε δικαστική απόφαση ώστε να υπάρχει δεδικασμένο) αλλά καταλήγουν 

σε συμβιβασμό με άγνωστες λεπτομέρειες για αποζημιώσεις κλπ. Έτσι λίγα γίνονται γνωστά πίσω 

από τις κλειστές πόρτες των εταιρικών κτηρίων. Μεγάλες εταιρίες με πολύ ρευστό στα ταμεία 

τους αποτελούν τον αγαπημένο στόχο των patent trolls. Για το λόγο αυτό δρουν αμυντικά με 

περίεργο τρόπο. Για παράδειγμα η Apple προσπαθεί να πατεντάρει τα πάντα!  

Ακόμη και τις συσκευασίες ή το...στρογγύλεμα στις άκρες των iPhone ή την κατά 60% 

ανακυκλώσιμη πλαστική σακούλα στην οποια παίρνει ο αγοραστής το καινούργιο του απόκτημα 

από τα Apple Stores. Ένα σωρό πατέντες που κατοχυρώνονται στην Αμερική έχουν “αμυντικό” 

χαρακτήρα προκειμένου να μην προλάβει κάποιος κακόπιστος να διεκδικήσει την πατρότητα της 

ιδέας. Για παράδειγμα η Amazon κατοχύρωσε τα “ξεγυριστά” σε λευκό φόντο pack shots των 

προϊόντων της και η ΙΒΜ το “Out of Office” μήνυμα στο email...

Σε όλο αυτό το στρεβλό πλαίσιο εντάσσεται και η είδηση που ακολουθεί: Όπως διέρρευσε 

από νομικό περιοδικό των ΗΠΑ, η Fujifilm άσκησε αναγνωριστική αγωγή προκειμένου να 

τακτοποιηθεί με δικαστική απόφαση η κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις οχλήσεις της PRL 

IP, της εταιρίας που έχει εξαγοράσει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Polaroid.  

Η PRL IP φέρεται ότι επανειλημμένα έχει διατυπώσει αξιώσεις κατά της Fujifilm ύψους πολλών 

εκατομμυρίων δολ. που σχετίζονται με δικαιώματα για τις φωτογραφίες άμεσης εμφάνισης 

Instax. Η PRL IP ισχυρίζεται ότι ο τύπος των φωτογραφιών που παράγεται από τις μηχανές instax 

είναι πανομοιότυπος με προστατευόμενες με ευρεσιτεχνία εκτυπώσεις Polaroid και ως προς 

το εμπορικό σήμα και τα παρεπόμενα δικαιώματα. Υπήρξε μια σειρά διαδοχικών αξιώσεων 

με τη μορφή επιστολών η τελευταία των οποίων στάλθηκε τον περασμένο Ιούνιο ενώ σε 

ναυάγιο κατέληξαν κάποιες διαπραγματεύσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου 

πριν μερικές ημέρες. Η αντιδικία επικεντρώνεται στο ...λευκό περιθώριο γύρω από τις 

φωτογραφίες άμεσης εμφάνισης που παράγονται από μηχανές Ιnstax, τo οποίo η PRL IP θεωρεί 

χαρακτηριστικό και συνυφασμένο με την προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της.

Η αντίδραση της Fujifilm ήλθε με την μορφή αναγνωριστικής αγωγής με την οποία ζητά να 

τερματιστεί η εκκρεμότητα και να διαπιστωθεί αμετάκλητα με δικαστική απόφαση ότι δεν έχει 

παραβιάσει κανένα δικαίωμα της αντιδίκου πριν αυτή την σύρει στα δικαστήρια - ίσως με 

επικλήσεις και άλλων συναφών αιτιολογικών βάσεων.

Για τα patent trolls υπάρχει πλούσιο υλικό με το οποίο θα συνεχίσουμε στο επόμενο 

Photobusiness Weekly.

Patent trolls
H περίπτωση Polaroid vs. Fujfilm ή μια «περιθωριακή» αγωγή

��

nt trolls

%<1;G46R;S

Patenn

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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www.photo.gr/event
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https://milokleftis.gr/
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Εκδήλωση Canon στο Tzaferi 16 
Λουκάς Χαψής Route 66 και απονομή βραβείου διαγωνισμού  
Canon Summer Stories

Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση προσκάλεσε η Canon εκπροσώπους του τύπου 

και φίλους της φωτογραφίας το απόγευμα της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου. Στον 

πολυχώρο Tzaferi 16 πίσω από το Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς, εκ μέρους της 

Canon μίλησε ο Δρόσος Δρόσος υποδεχόμενος τους προσεκλημένους και καλώντας 

τους να περιηγηθούν την έκθεση με το φωτογραφικό υλικό από το διαγωνισμό 

Summer Stories. Στην συνέχεια στο slide show που επακολούθησε, ο φωτογράφος 

Λουκάς Χαψής, γνωστός για την εξαιρετική του επίδοση στο adventure photography 

μας χάρισε μαγικές στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι του oλόκληρο τον Αύγουστο 

που μας πέρασε στη Route 66, την αρχετυπική διαδρομή του αμερικάνικου road 

movie. Στο προκείμενο ο Λουκάς διένυσε δύο φορές με μια ολοκαίνουργια Harley 

Ultra Limited τη Route 66 από το Λος Άντζελες στο Σικάγο, με τελικό στόχο να 

καταγράψει την ολική έκλειψη ηλίου στις 21 Αυγούστου.  

Η πολυπόθητη λήψη έγινε στο Bob’s Gasoline Alley, Cuba στην πολιτεία Mizouri, 

συνδυάζοντας την ατμοσφαιρικότητα του αστρονομικού φαινομένου με την 

αυθεντικότητα του χώρου και το συμβολισμό από τη Harley, τη μοτοσικλέτα που 

αντιπροσωπεύει, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το ταξίδι σαν εμπειρία και 

όνειρο ζωής. Το όλο εγχείρημα του Λουκά υπεστήριξαν η Canon Eλλάδας και 

η αμερικανική Harley Davidson. Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε και το 

μεγάλο βραβείο, αξίας 10.000 ευρώ στην νικήτρια του διαγωνισμού Αναστασία 

Βασιλακοπούλου για την ιστορία της με τίτλο «One way to get the most out of life 

is to look upon it as an adventure».
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ

Ο Λουκάς Χαψής κατά το slide show

H στιγμή απονομής του βραβείου των 10.000 ευρώ!

Η ομιλία του Δρόσου Δρόσου
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ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤE 
Δοκιμάστε τη σειρά φακών #potraitlover της Canon και δώστε νέα διάσταση στα 
πορτραίτα σας, καθώς με την αγορά επιλεγμένων φακών που περιλαμβάνονται στην 
προωθητική ενέργεια σας προσφέρουμε δωρεάν το πρόγραμμα online μαθημάτων 
«Πορτραίτο. Εισαγωγή.» και μια Τσάντα ώμου Canon SB100.

Έτσι, θα τραβάτε τέλεια πορτραίτα κατά τις περιπλανήσεις σας στην πόλη!

Πάρτε μέρος στην κοινότητα #potraitlover στην ιστοσελίδα www.canon.gr/lensesstories  
και μοιραστείτε τις λήψεις σας!

Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 18 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2017, για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα.
Δείτε λεπτομέρειες για την προσφορά στην ιστοσελίδα: www.canon.gr/lensesstories

Λήψη από τον/την φωτογράφο της σελίδας θαυμαστών «People of Sofia», με φακό EF 50mm f/1.8 STM

https://www.canon.gr/differentstories/
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Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. και η συνεργαζόμενη 

εταιρεία Photo Pro του Ευθυμίου 

Παπαδόπουλου, στην Κρήτη, διοργανώνουν 

ειδική εκδήλωση παρουσίασης των προϊόντων 

τους (Open House) στο Ηράκλειο.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το  

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 17:00-21:00 και την 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, 10:00-18:00, 

στο Νέο Κλειστό Ηρακλείου (αίθουσα V.I.P), Δύο 

Αοράκια στη Νέα Αλικαρνασσό.  

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 

να δοκιμάσουν μια σειρά από προϊόντα που 

διακινούν και εμπορεύονται οι δύο συνεργάτες 

μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:  

Sony A9, επαγγελματική mirrorless φωτογραφική μηχανή

Sony A7R III, επαγγελματική mirrorless φωτογραφική μηχανή

Sony PXW-FS7ii, επαγγελματική κινηματογραφική κάμερα 4Κ

DNP DS-RX1HS, επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής

Diland Kiosk 23’, ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών εκτυπώσεων

Godox AD600, TTL 600Ws Studio Flash

Came-TV Prophet, 3-Axis Camera Gimbal

Atomos Sumo, εξωτερικός εγγραφέας 4Κ και 19‘’ monitor

Moza Air, 3-Axis Handheld Gimbal
 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 17:00-21:00 

& Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 10:00-18:00 

Τόπος Εκδήλωσης: Νέο Κλειστό Ηρακλείου (αίθουσα V.I.P),  

Δύο Αοράκια, Νέα Αλικαρνασσός, Τηλ. επικοινωνίας: 2810 390 515

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Open Day στην Κρήτη, σε συνεργασία με την Photo ProOpen Day στη

Κατεβάστε την πρόσκλησή σας από εδώ.

http://photobusiness.gr/images/Stamos%20Prosklisi%20Crete%202017%20back.jpg
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http://www.stamos.com.gr/
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Περισσότερες από  

83.000 προβολές!!! 

facebook + youtube 

Περισσότερες από  

89.000 προβολές 
facebook + youtube 

Δείτε το βίντεο 

σε &

Δείτε το βίντεο 

σε &

Δεν χωράει πλέον σήμερα καμία αμφιβολία ότι η μεγάλη προβολή που γνώρισε 

η PHOTOVISION 2017 (11-13 Μαρτίου) οφείλεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

στους αστέρες του θεάματος Γιάννη Ζουγανέλη, Δημήτρη Σταρόβα και Δήμητρα 

Ματσούκα. Πάνω από 250.000 άτομα είδαν τα διαφημιστικά σποτάκια της έκθεσης 

στα οποία πρωταγωνίστησαν (και τα οποία εξακολουθούν ακόμη, μήνες μετά την 

έκθεση, να βλέπουν χιλιάδες άτομα!). Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τους 

δύο καλλιτέχνες στα καμαρίνια τους, στη μουσική σκηνή ΑΚΤΗ Πειραιώς όπου 

εμφανίζονται αυτή την περίοδο (γίνεται το αδιαχώρητο, είναι αδύνατον να βρείτε 

θέση αν δεν κάνετε κράτηση!) και μεταφερθήκαμε νοερά πίσω στο χρόνο,  

λίγους μήνες πριν ανοίξει η PHOTOVISION... Στα γυρίσματα των σποτ μέσα στην 

παγωνιά έξω από το TAE ΚWO DO, στο οξύτατατο κλίμα του έντονου ανταγωνισμού 

μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έκθεση και σε πολλά άλλα που σήμερα 

έχουμε αφήσει πίσω, στην γλυκιά και νοσταλγική αγκαλιά του χρόνου... 

Θυμίζουμε ότι πολλοί τότε, διάσημοι και μη, Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τη διοργάνωση της έκθεσης, ο καθένας με όποιον 

τρόπο μπορούσε. Μεταξύ αυτών, πρώτοι μεταξύ των πρώτων συγκαταλέγονται 

και οι φίλοι της φωτογραφίας Γιάννης Ζουγανέλης και Δημήτρης Σταρόβας, τους 

οποίους οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά δημοσίως για την 

ανιδιοτελή και πρόθυμη υποστήριξή τους. Ακόμη να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία 

στην παράσταση της ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την οποία θεωρούμε δεδομένη!

Xαμόγελα και κουβεντούλα με δυο φίλους 
Αναμνήσεις από τα διαφημιστικά σποτάκια της Photovision...

UV7S1<RS172W

Περισσότερες από  

66.000 προβολές 
facebook + youtube 

Δείτε το βίντεο 

σε &

Φωτογραφία: Γιάννης Κανελλόπουλος

https://www.facebook.com/348021441940947/posts/1251554178254331
https://www.youtube.com/watch?v=pHCnfcnAL3U
https://www.youtube.com/watch?v=pHCnfcnAL3U
https://www.facebook.com/photovision.gr/videos/1263853807024368/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://youtu.be/Lu3oxGHfzgw
https://www.facebook.com/photovision.gr/videos/1283748368368245/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.youtube.com/watch?v=QSc7aTXrZ2c
https://www.youtube.com/watch?v=QSc7aTXrZ2c
https://youtu.be/Lu3oxGHfzgw
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Νέους «παίκτες» στον στίβο των 

επιχειρήσεων, που θα τις οδηγήσουν 

στην επόμενη μέρα, επιτάσσουν 

η καινούργια εποχή και οι νέες 

ανάγκες που η κρίση δημιούργησε. 

Το τέλος των «χρυσών 

βιογραφικών» και η αντικατάστασή 

τους από μια νέα ανερχόμενη 

παραγωγική γενιά, είναι η νέα τάση 

στους κόλπους και των ελληνικών 

επιχειρήσεων, τουλάχιστον αυτών 

που «δουλεύουν και παράγουν» 

όπως χαρακτηριστικά αναλύει 

μιλώντας στην «Κ» η πρόεδρος και 

CEΟ της People for Business Group, 

Ρεβέκκα Πίτσικα.

Δεχόμενη καθημερινά στο γραφείο 

της εργοδότες, οι οποίοι  

μετά τον πανικό που δημιούργησε  

η κρίση αναζητούν νέα στελέχη,  

με τις κατάλληλες δεξιότητες για  

να οδηγήσουν μαζί τις επιχειρήσεις  

τους στην επόμενη μέρα,  

η κ. Πίτσικα ξεκαθαρίζει ότι στελέχη 

που είχαν μάθει να αμείβονται 

καλά καθώς μεγάλωναν και να 

θεωρούνται αναντικατάστατα λόγω 

της πολύχρονης επαγγελματικής 

πείρας τους, βρίσκονται πλέον 

στο περιθώριο. Η αρχή έγινε 

από το 2008, με το ξέσπασμα της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και 

την κατάρρευση των golden boys, 

καθώς δημιουργήθηκε εναντίον τους 

Τι στελέχη αναζητούν οι επιχειρήσεις;
Οι αδρά αμειβόμενοι «αναντικατάστατοι» βλέπουν την πόρτα της εξόδου...

μια αρνητική τάση, η οποία στην πράξη δεν αντιστράφηκε ποτέ. Το τέλος των «χρυσών 

βιογραφικών» και η αντικατάστασή τους από μια νέα ανερχόμενη παραγωγική γενιά 

είναι η νέα τάση στους κόλπους και των ελληνικών επιχειρήσεων, λέει η πρόεδρος και 

CEΟ της People for Business Group, Ρεβέκκα Πίτσικα.

Στην Ελλάδα ζήσαμε και σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς ζούμε ακόμη, εποχές που 

στην αγορά ανακυκλώνονται συνεχώς τα ίδια στελέχη, τα οποία μετέφεραν εμπειρία 

χωρίς να δίνεται έμφαση στο αν η κουλτούρα τους και οι δεξιότητές τους ταιριάζουν σε 

άλλα περιβάλλοντα. Ολο αυτό είχε ως συνέπεια πληθώρα αποτυχημένων μεταγραφών, 

ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Όμως, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η κ. Πίτσικα, η εποχή 

αλλάζει με απίστευτους ρυθμούς και όσο κι αν είναι χρήσιμη η σοφία των παλιών, 

απαιτούνται νέες ιδέες, με ευελιξία που δεν θα περιορίζεται στο επίπεδο της λειτουργίας 

μιας επιχείρησης ή στο στρατηγικό επίπεδο αποφάσεων. Με λίγα λόγια, τονίζει, ευελιξία 

σημαίνει και το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν το περιβάλλον που αλλάζει, 

προσαρμόζονται σε νέα δεδομένα και μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, να φέρνουν 

νέες ιδέες και να επικοινωνούν με τα άλλα στελέχη της επιχείρησης.

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού όσο και οι εργοδότες 

χρειάζεται να σκεφτούν έξω από το κουτί, να βγουν από τη ζώνη ασφάλειας και να 

δουλέψουν ενεργά αναζητώντας τα νέα αυτά στελέχη.

Και ήδη, σύμφωνα με την πρόεδρο και CEO τα PfB Group, οι εργοδότες στην Ελλάδα 

είναι περισσότερο ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις, δεν εμμένουν πλέον στα ίδια και στα ίδια 

στελέχη και κυρίως αναζητούν εργαζομένου με προσόντα όπως η ευελιξία, η εξοικείωση 

με την τεχνολογία και το εξωτερικό, τα πολλά πτυχία και, φυσικά, ο εύκολος χειρισμός 

των social media. Προσόντα τα οποία δεν συναντούν με τόση ευκολία σε στελέχη άνω 

των 45 ετών. Και τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη φθηνά.

Βάσει της εμπειρίας της και μέσα από τη συνεργασία της με τις πιο γνωστές ελληνικές  

και πολυεθνικές επιχειρήσεις, η κ. Πίτσικα επισημαίνει ότι πρωτοπόρες στην αλλαγή  

είναι οι επιχειρήσεις τεχνολογίας, εταιρείες που προέρχονται από τον φαρμακευτικό 

κλάδο αλλά και τις ασφάλειες, καθώς και αυτές που η ίδια ονομάζει «μεγάλα brands 

μικρές εταιρείες». Είναι εταιρείες που έχουν αντιληφθεί ότι η αλλαγή που βιώνουμε 

είναι πρωτόγνωρη και οι δεξιότητες που πλέον απαιτούνται είναι πολύ διαφορετικές - 

δεξιότητες που εκ των πραγμάτων οι εταιρείες βρίσκουν ή «δημιουργούν» πιο εύκολα σε 

πιο νεαρές ηλικίες, σε στελέχη με μικρότερη εργασιακή πείρα.

                             ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

 

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/11

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://twitter.com/photographosmag
http://bit.ly/2x1O6ud
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https://www.facebook.com/sigma.greece/
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Μια ομάδα κορυφαίων 

φωτογράφων γάμων 

και ατόμων που ασκούν 

επιρροή από ολόκληρη 

την Ευρώπη, επιλέχτηκαν 

προσεκτικά από τη Nikon 

για να χαρτογραφήσουν τις 

σημερινές και τις μελλοντικές 

τάσεις στους γάμους και στα 

στυλ φωτογράφισης γάμων 

και να αποτελέσουν την 

Ευρωπαϊκής Κολεκτίβα. 

Nikon  
Ευρωπαϊκή Κολεκτίβα για τον γάμο

Τα ιδρυτικά μέλη της Κολεκτίβας είναι οι Ross Harvey, φωτογράφος γάμων και Louise 

Beukes, αρχισυντάκτρια του B.LOVED από το Ηνωμένο Βασίλειο, Nadia Meli, φωτογράφος 

γάμων και Elena Saia, ιδρύτρια του Wedding Wonderland από την Ιταλία, Chloé Lapeyssonnie, 

φωτογράφος γάμων και Nessa Buonomo, ιδρύτρια του La Mariée Aux Pieds Nus από τη Γαλλία 

και Simona Smrková και Kamil Saliba, φωτογράφοι γάμων και Lucie Spišáková, αρχισυντάκτρια 

του Originalni Svatba από τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Η Ευρωπαϊκή Κολεκτίβα της Nikon με θέμα 

τη φωτογράφιση γάμου, θα δημιουργήσει μια αποκλειστική, συνεχιζόμενη σειρά περιεχομένου 

η οποία θα φιλοξενείται στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή τοποθεσία της Nikon και για το ξεκίνημά 

της θα εστιάσει στις γαμήλιες παραδόσεις. Από το «χορό του μπριός» (Danse de la brioche) μέχρι 

το «σπάσιμο πιάτων», η Κολεκτίβα προτείνει και φωτογραφίζει παραδόσεις από ολόκληρη την 

Ευρώπη που είναι ταυτόχρονα παράξενες και υπέροχες. Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για να 

αποτελεί πηγή έμπνευσης και ιδεών για τους φωτογράφους γάμων.

Όλες οι λήψεις της Κολεκτίβας θα γίνουν χρησιμοποιώντας τη νέα Nikon D850.

Μετά το ξεκίνημα, η Ευρωπαϊκή Κολεκτίβα της Nikon με θέμα τη φωτογράφιση γάμου θα 

κυκλοφορεί νέο περιεχόμενο δύο φορές το χρόνο σχετικά με τις επόμενες τάσεις στους γάμους. Ο 

δεύτερος κύκλος με αποκλειστικό περιεχόμενο, διαθέσιμος τον Απρίλιο του 2018, θα παρουσιάσει 

τάσεις και προβλέψεις για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κολεκτίβα της Nikon με θέμα τη 

φωτογράφιση γάμου και για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο, επισκεφθείτε τη 

διεύθυνση https://goo.gl/1Nvw5h 

Φωτ.: Ross Harvey 

https://goo.gl/1Nvw5h
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Φωτ.: Simona Smrckovα και Kamil Saliba 

Φωτ.: Nessa BuonomoΦωτ.: Nadia Meli
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€450 
€650€65065€6505650

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Kodak G4XL  
Order Station
Σύνδεση με τα περισσότερα minilab , 
σύνδεση με όλα τα social media, καθώς 
και με όλα τα σύγχρονα κινητά.

Kodak 8800 
Photo Printer 
Άμεση σύνδεση με όλα τα Kodak 
Order Stations.  Για εκτυπώσεις 
από 15χ20 έως 20χ30.

Kodak 305 
Photo Printer  
Άμεση σύνδεση με όλα τα 

Kodak Order Stations.  
Τυπώνει 10x15 και 15x20 

με το ίδιο αναλώσιμο.

€350 
€499€49949€4999499

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

€459 
€549€54954€5494549

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/


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

���� �������������� ������ �!"#��#�$ ��%������ ��

UV7S1<RS172W

Η πρώτη εμφάνιση του νέου 

φωτογραφικού λευκώματος 

του Στράτου Καλαφάτη 

«Αρχιπέλαγος», στο ευρύ 

κοινό, πραγματοποιήθηκε στην 

γκαλερί Bernier, το Σάββατο 

18 Νοεμβρίου. Πρόκειται για 

ένα δίγλωσσο photobook, 

από τις εκδόσεις Άγρα, με 57 

φωτογραφίες της ενότητας 

«Αρχιπέλαγος». 

«Αρχιπέλαγος»
Το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος στην παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος  

του Στράτου Καλαφάτη

Η μέθοδος και το σκεπτικό του εγχειρήματος τέθηκε από τους επιμελητές της 10ης 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, οι οποίοι στηρίχθηκαν στην πεποίθηση του 

ιστορικού Ruggiero Romano, πως το Αιγαίο αποτελεί μια υδάτινη πόλη. Η Κατερίνα Κοτζιά, 

ο Ηλίας Κωνσταντόπουλος, ο Λόης Παπαδόπουλος και η Κορίνα Φιλοξενίδου έθεσαν την 

ιδέα αυτή ως άξονα της ελληνικής συμμετοχής. Από τους ίδιους επιμελητές έγινε ανάλογη 

ανάθεση και στον γνωστό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη, η οποία όμως επικεντρώθηκε στο 

ανθρώπινο στοιχείο. Ο Καλαφάτης ξεκίνησε το πολυήμερο ταξίδι, από τη γενέτειρά του 

την Καβάλα, στις αρχές ενός καλοκαιριού, πριν περίπου δέκα χρόνια. Ακολούθησε τυχαίες 

διαδρομές από λιμάνι σε λιμάνι, αλλάζοντας συχνά κατευθύνσεις και πλοία. Βασική επιθυμία 

του ήταν η περιγραφή των διαδρομών που κάνουν τα πλοία, κυρίως τις απογευματινές/

νυχτερινές ώρες. Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί, εκτός των άλλων, ειδοποιό διαφορά των 

εν λόγω φωτογραφιών με εκείνες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με την ευκαιρία 

αυτής την έκδοσης, ο φωτογράφος επέστρεψε στο Αιγαίο ολοκληρώνοντας το έργο του. 

Σχολίασε την επικαιρότητα, με το δικό του ύφος, κάτι που βλέπουμε να γίνεται σαφές στις 

φωτογραφίες με την καμένη λέμβο και την ελληνική σημαία. Αξίζει να σημειωθεί πως στο 

γιορτινό κλίμα της παρουσίασης ο εκδότης του «Αρχιπέλαγος», Σταύρος Πετσόπουλος, 

ανέφερε περιστατικό όπου σε ένα από τα βιβλιοπωλεία που έγινε η διάθεση του λευκώματος 

οι υπεύθυνοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για προσχέδιο, αφού όπως είπαν δεν φέρει 

γράμματα (τίτλο και περιγραφή) στο εξώφυλλο...
ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Εορταστική προσφορά
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/%CE%B5%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Rotolight
Επαγγελματικό φωτιστικό LED για φωτογραφία και video ωτογραφία και video

Η Rotolight παρουσίασε τη δεύτερη 

έκδοση του φωτιστικού Anova Pro, 

που διακρίνεται από το κυκλικό του σχήμα. 

Έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος/διάμετρο με 

τον προκάτοχό του. Προσφέρει όμως 70% 

υψηλότερη φωτεινότητα (10,700 lux στο 

1m.) και καλύτερη αυτονομία. Μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως κεφαλή φλας, συγχρονίζοντας 

με υψηλές ταχύτητες έως 1/8000sec. O 

κατασκευαστής δεν αναγράφει τον χρόνο 

επαναφόρτισης, καθώς υπογραμμίζει πως 

τείνει στο 0. Η ισχύς της φλασιάς είναι 250% 

μεγαλύτερη, συγκριτικά με το προηγούμενο 

μοντέλο. Επιπλέον, το Αnova Pro 2 

ενσωματώνει σύστημα ραδιοσυχνοτήτων 

Elinchrom Skyport, επιτρέποντας τον ασύρματο 

έλεγχο από τα 200m. Ο χρήστης μπορεί να 

ρυθμίσει απομακρυσμένα τη φωτεινότητα του 

συνεχούς φωτισμού, την ισχύ της φλασιάς 

τη χρωματική θερμοκρασία (3150°-6300°K) 

και τα εφέ CineSFX για το video. Τέλος, 

ο επαγγελματικός προσανατολισμός του 

φωτιστικού δηλώνεται από το υψηλό δείκτη 

CRI 96 και από τα ενσωματωμένα barn doors 

για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του φωτισμού. 

Τροφοδοτείται από μία μπαταρία V-Mount ή 

από πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. 

CALPRO www.calpro.gr

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα χρήσης του σε πορτραίτα των Martin 
Scorcese και Gillian Anderson από τον Mark Mann. 

www.calpro.gr
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Capturing  
every detail.
ZEISS Milvus Lenses

NEW

��� �� ��������������� ���
�� ��� 	���������� ��� ����
!��� DSLR �� �"��� ������� 
� ZEISS �
����� ���� !��!�#���� ��� Milvus �#��� �#!�� $��!�� ��� ��� �!��!�
�� ZE 
��� ZF.2: �!�� ZEISS Milvus 2.8/15, ZEISS Milvus 2.8/18, ZEISS Milvus 2/135, ZEISS Milvus 
1,4/25 ��� ZEISS Milvus 1,4/35.
��� �� �!
�
���� ��� �� �!��� �#�
� ��� �
������!���� $��!�
�$�� ��� �� $��!�
�$�� 	
��!�, 
� ZEISS #��� �!� ��������! $��� ��� �� 	%��� ������� ���
������� �!������� �� ���� ��� 
$�������#� �������. &� ��� ������
� 	����� !����� �!������, ����
������ ����
���� #����! ��� 
�������� ��� �!��#
�! ���	�����, � 	���!�
�������� ��� � ��
�!
����� ���! ��� �� $������� ���.   

http://www.photometron.com/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/
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Leica CL
Προτεραιότητα στο manual και στο video 4K 
από την νέα APS-C mirrorless μηχανή 

Το τέταρτο μέλος της οικογένειας mirrorless APS-C 

μηχανών της Leica ακούει στο όνομα CL. Η ονομασία 

ίσως θυμίζει την τηλεμετρική Leica/Minolta CL/CLE που 

κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1970. 
Eδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μία high-end 

ψηφιακή μηχανή που διαθέτει αισθητήρα CMOS 

24MP και προσφέρει video 4K/30p. Σε σύγκριση με 

την TL2, το νέο μοντέλο δίνει έμφαση στο manual 

με περιστροφικούς επιλογείς, περισσότερα πλήκτρα, 

οθόνη πληροφοριακών ενδείξεων και μοχλό τεσσάρων 

κατευθύνσεων.  

Επίσης, ειδοποιός διαφορά συγκριτικά με τη συγγενική 

TL2 είναι η ύπαρξη EVF (2.36 εκατ. dot). Μάλιστα στο 

συγκεκριμένο υποσύστημα αξιοποιείται η τεχνολογία 

EyeRes, που έχουμε ξαναδεί στη ναυαρχίδα SL. Το ISO 

κυμαίνεται μεταξύ 100-50000, ενώ η ριπή αγγίζει τα 

10fps. Πλεονέκτημα αποτελούν τα πολυάριθμα σημεία 

εστίασης (49) του συστήματος autofocus. Η μέγιστη 

ταχύτητα του ηλεκτρονικού κλείστρου είναι 1/25000sec. 

Εκτός από τους φακούς SL, υποστηρίζει τις μοντούρες 

ΤL, M, R με χρήση αντάπτορα (δεν περιλαμβάνεται στην 

συσκευασία). Τέλος υποστηρίζει Wi-Fi, για σύνδεση της 

μηχανής με τo αντίστοιχο app (Android & iOS).  

Παράλληλα με την CL, παρουσιάστηκε και ο pancake 

φακός Elmarit-TL 18 mm f/2.8 ASPH, το φυσικό μήκος 

του οποίου δεν ξεπερνά τα 2,05cm. Η εστιακή του 

απόσταση ισοδυναμεί με 35mm και όταν προσαρμόζεται 

στην CL, το συνολικό μέγεθος επιτρέπει να 

αντιμετωπίζουμε τη μηχανή σαν compact στη μεταφορά 

και αποθήκευση.
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Divitec A.E.
Συμμετοχή στην έκθεση Ήxos Eikona Show 2017

Η Divitec AE, επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών LENCO & BENQ, συμμετέχει και φέτος στην έκθεση Hxos Eikona Show 

που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Radisson Park Hotel στις 25 και 26 Νοεμβρίου. Η ελληνική εταιρία θα παρουσιάσει 

στο δωμάτιο 311 του 3ου ορόφου την νέα συλλογή από πικάπ, Bluetooth ηχεία και mixers της εταιρίας Lenco, αλλά και τους 

επαγγελματικούς βιντεοπροβολείς/βιντεοπροβολείς home cinema της BENQ. Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες και τα προϊόντα της Hxos Eikona Show, δείτε εδώ: http://highend.show/

http://www.alfastyle.gr/
http://highend.show/
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Epson 
Επένδυση 16 δις γιεν για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων

Prolab
Xορηγός στο Open House Thessaloniki 2017

Η Seiko Epson Corporation, θα επενδύσει περίπου 16 δισ. γιέν για την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, με την ονομασία 

Innovation Center Building Β, στις εγκαταστάσεις των γραφείων Hirooka, στο Nagano της Ιαπωνίας. Εκεί θα στεγαστεί 

εργοστάσιο παραγωγής πρωτοτύπων, εμπορικών και βιομηχανικών συστημάτων εκτύπωσης και ένα εργαστήριο δοκιμών για 

την ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων. Θα έχει συνολική έκταση 37.650τ.μ. Ο πρώτος όροφος θα στεγάζει το εργοστάσιο και 

το εργαστήριο δοκιμών, ενώ στον δεύτερο και τρίτο όροφο θα βρίσκονται τα γραφεία. Οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου 

θα αρχίσουν το καλοκαίρι του 2018, ενώ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Μάρτιο του 2020. Η Epson εκτιμά, ότι το νέο 

κτίριο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, ενισχύοντας τις δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης, πλεονέκτημα αποτελεί 

η κοινή στέγαση όλων των αρμοδίων τμημάτων. Να σημειωθεί πως βασικός σκοπός της εταιρίας είναι τα γραφεία Hirooka 

να συνεργάζονται στενά με άλλες μονάδες παραγωγής της παγκοσμίως. Δηλαδή, να μοιράζονται την προηγμένη τεχνολογία 

και την τεχνογνωσία που έχουν κατακτήσει μέσω της ανάπτυξης και της παραγωγής βασικών προϊόντων με απομακρυσμένες 

εγκαταστάσεις, για να ενισχύσουν περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής σε ολόκληρο τον όμιλο.

Το Open House είναι ένας σημαντικός διεθνής θεσμός για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτονικής. H Prolab συμμετέχει 

στη φετινή διοργάνωση ως χορηγός στις ανάγκες εκτύπωσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν 

στις ξεναγήσεις με θέμα την αρχιτεκτονική που θα πραγματοποιηθούν 25 και 26 Νοεμβρίου. Επιπλέον, οι παράλληλες δράσεις 

περιλαμβάνουν διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά προγράμματα και περιηγήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα 

για το Open House Thessaloniki, εδώ: http://www.openhousethessaloniki.gr/ 
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www.videophot.gr e-mail: videopho@otenet.gr 
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Epson 
Επαγγελματικοί βιντεοπροβολείς 

Ένα μεγάλο τμήμα της νέας σειράς βιντεοπροβολέων της δημοφιλής εταιρίας, προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Περιλαμβάνει τα μοντέλα EB-108 , EB-970 , EB-980W και EB-990U, η φωτεινότητα των οποίων κυμαίνεται από 3.700 

έως 4.000 lumen και η ανάλυσή τους από 1024x768 pixels έως Full HD. Η διάρκεια ζωής της λάμπας φτάνει τις 12.000 

ώρες. Επίσης, αυτοί οι βιντεοπροβολείς μπορούν να τοποθετηθούν σε οροφή, χωρίς να απαιτείται συχνή συντήρηση τους. 

Ακόμα, προσφέρουν φωτεινή και ευκρινή εικόνα, με διαγώνιο έως 300in, που σημαίνει ότι ακόμη και κείμενα με μικρά 

γράμματα θα είναι ευδιάκριτα από όλα τα σημεία της αίθουσας. Επιπλέον, τα μοντέλα EB-S39, EB-X39, EB-W39 και τα 

EB-W42/U42 (με ενσωματωμένο Wi-Fi) αποδίδουν ανάλυση Full HD και απευθύνονται σε επαγγελματίες που συμμετέχουν 

συχνά σε συνέδρια/συσκέψεις κ.λπ. Πλεονέκτημα τους είναι η ευελιξία τοποθέτησης στην οροφή της αίθουσας ή πάνω 

σε επίπεδες επιφάνειες (π.χ. γραφείο), ενώ μπορούν να μετακινηθούν με ευκολία, από τον χρήστη, μεταξύ αιθουσών 

καλύπτοντας πολλές από τις ανάγκες μιας επιχείρησης.

Epson

Facebook Messenger
Αποστολή φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση

Κάθε μήνα υπολογίζεται πως οι χρήστες της εφαρμογής 

Messenger, του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου 

Facebook, στέλνουν περισσότερες από 17 εκατ. 

φωτογραφίες. Ωστόσο, ένα αίτημα τους, που έλαβαν 

τελικά υπόψη τους οι υπεύθυνοι του Facebook, είναι 

η υψηλότερη ανάλυση, αφού μέχρι πρότινος το app 

συμπίεζε τις εικόνες στα 2048χ1080 pixel. Πλέον, η μέγιστη 

υποστηριζόμενη ανάλυση αποστολής μιας φωτογραφίας 

διπλασιάζεται, δηλαδή γίνεται 4096x4096 pixel. Μάλιστα, 

η αναβάθμιση αυτή δεν θα οδηγήσει σε καθυστέρηση 

αποστολής των φωτογραφιών, χάρη σε έναν “έξυπνο” 

αλγόριθμο συμπίεσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους 

εκπροσώπους του Facebook. Μπορείτε να επωφεληθείτε 

από τη νέα δυνατότητα αφού εγκαταστήσετε την τελευταία 

έκδοση του Messenger app (για Android & iOS). Προς 

το παρόν, το εν λόγω χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο 

στις Η.Π.Α, τον Καναδά, την Γαλλία, την Αυστραλία, 

τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, αλλά 

αναμένεται να ισχύσει σύντομα και στις υπόλοιπες χώρες.
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Macphun
Εναλλακτική πρόταση επεξεργασίας φωτογραφιών

Τα προγράμματα της Adobe κυριαρχούν, εκτός των άλλων και στην κατηγορία της επεξεργασίας φωτογραφίας 

με τα Photoshop και Lightroom. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αντίστοιχες εφαρμογές άλλων 

εταιριών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το Luminar, στην έκδοση του 2018, είναι ένα από αυτά. Παρέχει πλήρη 

εργαλειοθήκη για διάφορα είδη επεμβάσεων, ενώ το περιβάλλον εργασίας θα φανεί οικείο στους χρήστες που 

χρησιμοποιούν το Lightroom. Η ανανεωμένη έκδοση προσφέρει εκτός από τις γνωστές δυνατότητες και αρκετές 

καινούριες, σε σύγκριση με τον προκάτοχο. Μερικές από τις σημαντικότερες είναι η υποστήριξη των plugin της 

Adobe και των νεοφερμένων αρχείων Apple HEIF, οι προηγμένες μάσκες, το cross processing και η μείωση του 

θορύβου (real time). Επιπλέον, η επεξεργασία αρχείων RAW γίνεται πλέον ταχύτερα μέσω εύχρηστων panel, 

υπογραμμίζει η εταιρία. Μπορείτε να δοκιμάσετε ή να το αγοράσετε το Luminar 2018, έναντι $69, εδώ:  

https://macphun.com/luminar

«People & Winter»... 
...στη Blank Wall Gallery

Μια θεματική έκθεση αφιερωμένη 

στο χειμώνα παρουσιάζεται στον 

εκθεσιακό χώρο της Blank Wall Gallery. 

Καλλιτέχνες από διαφορετικά σημεία 

του πλανήτη αποτυπώνουν τοπία και 

ανθρώπους τη χειμερινή περίοδο, 

επιχειρώντας να σκιαγραφήσουν την 

εποχή. Την έκθεση επιμελήθηκε ο 

φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος.

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, 

Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

Τηλ. 2114052138, 

info@blankwallgallery.com,  

www.blankwallgallery.com
Φωτ.: Simon Gaitanidis
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«Living Room Project»
Της Marian Wijnvoord

Στο πλαίσιο της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η Marian Wijnvoord παρουσιάζει το διαδραστικό της 

εικαστικό εγχείρημα, καλώντας το κοινό να πάρει μέρος. Μέσω της έκθεσης, της περφόμανς και της φωτογραφίας η 

καλλιτέχνις θέτει καίρια ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του εκθεσιακού χώρου και του έργου τέχνης. Στόχος της τριπλής 

δράσης είναι να θέσει προβληματισμούς σχετικά με το τι απομένει από τα κριτήριά μας όταν κάποιο έργο βρίσκει νέα στέγη 

στην ιδιωτικότητα του σπιτιού, ποιοι νέοι κανόνες ερμηνείας της έκθεσης αναδεικνύονται σε αυτό το νέο πλαίσιο καθώς και 

ποιος είναι ο αντίκτυπος των δύο διαφορετικών εκθεσιακών περιβαλλόντων πάνω στα ίδια τα έργα.

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιανουαρίου 2018

Διεύθυνση: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 2310589143, info@greekstatemuseum.com, 

http://www.greekstatemuseum.com
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ�
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Νο 15:

Ποια είναι καλή 
φωτογραφία; 
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Φωτογραφικής Ομάδας Λήμνου
Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο

Πραγματοποιήθηκε παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, το σεμινάριο 

της Φωτογραφικής Ομάδας Λήμνου, με εισηγητή τον Παντελή Πραβλή. 

Η εισήγηση κάλυψε θέματα σχετικά με την ιστορία της φωτογραφίας και 

των φωτογραφικών μηχανών, τα χαρακτηριστικά τους και τα μέρη μιας 

ολοκληρωμένης φωτογραφικής σύνθεσης. Ο κύκλος των σεμιναρίων θα 

συνεχιστεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, με εισηγητή τον Παντελή. Η θεματική του 

σεμιναρίου θα είναι «Φωτογραφίζοντας το Τοπίο» και θα περιλαμβάνει εκτός από 

τη θεωρητική προσέγγιση και πρακτική άσκηση.

Σεμινάριο: 25 Νοεμβρίου, 18.00 – 21.00 (θεωρία) / 26 Νοεμβρίου, 10.00 – 13.00 

(πρακτική άσκηση)

Διεύθυνση: Χώρος Σεμιναρίων Αίθουσα «Γκαλιούρη», Λήμνος

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου, photolimnos.2013@gmail.com, 

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

iFocus
Εργαστήρια για παιδιά και εφήβους

Το iFocus διοργανώνει φωτογραφικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους και καλεί σε συμμετοχή. Εισηγητές των σεμιναρίων θα 

είναι στη θεωρία και ιστορία της φωτογραφίας η Δώρα Λαβαζού και στην τεχνική ανάλυση της φωτογραφίας και τις λειτουργίες της 

φωτογραφικής μηχανής ο Κώστας Δελχάς. Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν το πρώτα μαθήματα φωτογραφίας. Οι 

συναντήσεις θα διοργανώνονται μία φορά το μήνα.

Πρώτη συνάντηση: Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, 11.00 – 13.00 (παιδιά) / 13.30 – 15.30 (έφηβοι)

Διεύθυνση: iFocus, Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13, Αθήνα

Κόστος: 25 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με συχνότητα συναντήσεων μια φορά το μήνα Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: iFocus, 

Τηλ. 2103647088, Κιν. 6942879879, https://www.ifocus.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Το «Διάφραγμα 26»...
...στο σπίτι του Άλλου Ανθρώπου

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου η ομάδα «Διάφραγμα 

26» θα καλύψει τους τοίχους του σπιτιού του 

Άλλου Ανθρώπου με φωτογραφίες. Τα έργα θα 

είναι διαθέσιμα προς πώληση στη συμβολική τιμή 

των πέντε ευρώ. Τα έσοδα από την πώληση των 

φωτογραφιών θα προσφερθούν στην κοινωνική 

κουζίνα.

Εκδήλωση: Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, 17.00 – 21.00

Διεύθυνση: Σπίτι του Άλλου Ανθρώπου, Πλαταιών 55 

και Παραμυθίας, Κεραμικός, Αθήνα

Πληροφορίες: Διάφραγμα 26, http://diafragma26.

blogspot.gr, https://www.diafragma26.gr

Η φωτογράφος προσεγγίζει το αστικό και περιαστικό τοπίο, τοποθετώντας πάνω στα έργα της κείμενο αντιγραμμένο από λεξικό. 

Από τη μια οι εικόνες παραπέμπουν σε τοπία κλειστά, χωρίς ορίζοντα, με καθόλου ή ελάχιστα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 

ενώ από την άλλη οι λέξεις παραπέμπουν στο φυσικό τοπίο, που είναι αόρατο στις εικόνες. Την έκθεση επιμελήθηκε η θεωρητικός της 

φωτογραφίας Ελένη Μαλιγκούρα. Για τη φωτογραφική σειρά της σειρά «Περί-Ορισμών» η Μυρσίνη Κουτλή απέσπασε το 2015 το Α΄ 

Βραβείο των Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων. Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΧΑΝΙaRT 2017 – Εικαστικές Διαδρομές στο 

Νομό Χανίων» και παρουσιάζεται στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Φωτογραφίας 2017».

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Καλλιτεχνικός Πολυχώρος ΔιαRτηρητέο, Θεοτοκοπούλου 14, Ηράκλειο, Κρήτη

Πληροφορίες: ΔιαRτηρητέο, Τηλ. 2815109407, diartiriteo@gmail.com, https://www.facebook.com/diaRtiriteo

«Περί-Ορισμών»... 
...της Μυρσίνης Κουτλή
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Και τα τρία βιβλία!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
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http://www.photo.gr/prosfores/
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο υπεύθυνος επιμελητής φωτογραφίας του 

MoMA Quentin Bajac, αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία συνεργασίας του Μουσείου με το 

φωτογράφο, μιλώντας για την πρώτη φορά που το MoMA παρουσίασε φωτογραφίες του 

14χρονου τότε Shore. «Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί συνέχεια του διαλόγου που το 

MoMa έχει με τον Stephen Shore όλα αυτά τα χρόνια» θα προσθέσει ο Bajac, τονίζοντας 

παράλληλα ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους της γενιάς 

του. «[…] Είμαι ενθουσιασμένος από τον τρόπο που συνεχώς επανεφευρίσκει τον εαυτό 

του. Συνεχίζει να ασχολείται και να είναι περίεργος με το τι συμβαίνει στη φωτογραφία». 

Ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η έκθεση σύμφωνα με τον Bajac είναι η 

συνεχής αναζήτηση του Shore μέσα από διαφορετικά φορμά, photobooks καθώς και 

μέσω του Instagram.  

Παρότι ο Stephen Shore είναι μάλλον περισσότερο γνωστός για τον τρόπο που 

σκιαγράφησε την Αμερική το ’70, η έκθεση επιχειρεί να δείξει ότι ο φωτογράφος 

πειραματιζόταν τόσο πριν όσο και μετά. «Όταν ανακάλυψα το Instagram μπορούσα να 

δοκιμάσω μια ιδέα για μια μέρα» θα αναφέρει ο ίδιος σε σχετικό βίντεο του MoMA, 

υπενθυμίζοντας μας ότι δεν εφησυχάζει όσο η φωτογραφία εξελίσσεται.  

Παράλληλα με την έκθεση κυκλοφορεί και κατάλογος της έκθεσης, δομημένος σαν 

εγκυκλοπαίδεια, που περιέχει αναφορές στο συνολικό έργο του Shore μέσα από 

χρονολογική σειρά. Η έκθεση “Now on View” θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 28 

Μαΐου 2018. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη του έργου του Stephen 

Shore που έχει παρουσιαστεί στις ΗΠΑ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 

Νέας Υόρκης παρουσιάζει έργα του 

Stephen Shore. Ωστόσο η τωρινή 

έκθεση δεν επικεντρώνεται σε 

μια συγκεκριμένη θεματική αλλά 

προβάλει το πεντηκονταετές έργο του 

φωτογράφου. Καλύπτοντας υλικό από 

τις αργυροτυπίες που τραβούσε ως 

έφηβος μέχρι τη φωτογραφική δουλειά 

του στο Instagram, η έκθεση επιχειρεί 

να συνδράμει σε μια πιο ολοκληρωμένη 

κατανόηση του έργου του Shore.

Stephen Shore
Η μεγαλύτερη αναδρομική έκθεση του, ξεκίνησε στο MoMA

Πληροφορίες: MoMA,  

https://www.moma.org 

Παρακολουθήστε εδώ 

τη συνέντευξη τύπου.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=y40n-sifbcw
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