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Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε κάνει διάφορα σχόλια 

στην παρέα μας, στην οικογένειά μας, ενώπιον φίλων 

κλπ που αφορούν στις ηλεκτρικές συσκευές μας, στον 

φωτογραφικό μας εξοπλισμό, στο αυτοκίνητό μας: 

«Πόσα χρόνια έχουμε το ψυγείο; Τι, μόνον πέντε;  Έχει 

πρόβλημα η κατάψυξη...», «Πότε πήραμε το αυτοκίνητο; 

Το 2010; Όλο σέρβις θέλει!!!», «Καλύτερα πέταξέ τον 

τον εκτυπωτή! Δεν συμφέρει να τον στείλεις για σέρβις. 

Στοιχίζει το ίδιο...». 

Διάβασα λοιπόν πρόσφατα στην έγκυρη γαλλική 

εφημερίδα Le Monde (6/1/18) ότι η Eισαγγελία της 

πόλης Νanterre διέταξε στις 24 Νοεμβρίου προκαταρκτική 

έρευνα για να εξακριβώσει το βάσιμο των καταγγελιών 

καταναλωτών οι οποίοι καταφέρονταν κατά γνωστού 

Ιαπωνικού εργοστασίου παραγωγής εκτυπωτών  

«Για προγραμματισμένη απαξίωση προϊόντος που διαθέτει 

στην αγορά με σκοπό την εξαπάτησή τους».  

Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή δικαστική έρευνα  

που ξεκίνησε στην Γαλλία μετά την ψήφιση σχετικού 

νόμου (2015) που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως δύο 

ετών και πρόστιμο 300.000 ευρώ στους υπευθύνους 

εργοστασίων εάν διαπιστωθεί ότι μέσα από πράξεις και 

ενέργειές τους «Μειώνουν εσκεμμένα τη διάρκεια ζωής 

ενός προϊόντος με σκοπό να προκληθεί σε συντομότερο 

χρόνο η αντικατάστασή του». Οι καταγγέλοντες στο 

κατηγορητήριό τους ανέφεραν ότι το εργοστάσιο printer 

τους υποχρέωνε να αλλάξουν τα μελάνια πριν αυτά 

αδειάσουν. Ακόμη ότι εάν ο εκτυπωτής χαλούσε και 

έπρεπε το σέρβις να αντικαταστήσει κάποιο εξάρτημα, 

το ανταλλακτικό αυτό χρεώνονταν σχεδόν ...στο κόστος 

αγοράς όλου του εκτυπωτή γεγονός που τους υποχρέωνε 

να το πετάξουν και να αγοράσουν καινούργιο. Ανάλογες 

καταγγελίες από διάφορους καταναλωτές υπήρξαν και για 

πολύ γνωστό οίκο κατασκευής smartphones. Κατέθεσαν 

αγωγές με την κατηγορία ότι ενσωματώνει κρυφή εντολή 

στο λογισμικό του η οποία μετά από κάποιο συγκεκριμένο 

διάστημα λειτουργίας του, προκαλεί σοβαρή επιβράδυνση 

των λειτουργιών του με σκοπό να ωθήσει τον χρήστη στην 

αντικατάστασή του με άλλο, νεώτερης γενιάς μοντέλο της 

εταιρείας. Οι καταγγελίες δυστυχώς είναι πολλές.  

Από δε τον χώρο των αυτοκινήτων ακόμη περισσότερες.  

Όλα αυτά συνηγορούν στην διαπίστωση ότι ναι μεν  

η υπερκατανάλωση μπορεί να κινεί την αγορά,  

να δίνει δουλειές, να αυξάνει το ΑΕΠ μιας χώρας κλπ. 

«Προγραμματισμένη απαξίωση & εξαπάτηση»
Όταν οι ασαφείς διαπιστώσεις μετατρέπονται σε συγκεκριμένες καταγγελίες 

αλλά το τίμημα για τους καταναλωτές και συνακόλουθα για το 

περιβάλλον είναι μεγάλο. Για παράδειγμα, μόνον στην Αμερική κάθε 

χρόνο πάνε στα σκουπίδια 1,8 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών 

αποβλήτων (συσκευές, αναλώσιμα κλπ). Στη δε Γαλλία, σύμφωνα 

πάντα με το δημοσίευμα, κάθε κάτοικος της χώρας παράγει κατά μέσον 

όρο 20 κιλά «ηλεκρονικά σκουπίδια» το χρόνο. Το θέμα δεν είναι 

άγνωστο στους Διεθνείς Οργανισμούς. Απασχολεί εδώ και χρόνια 

τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τον ΟΗΕ. Ο τελευταίος σε επίσημη 

έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, προτείνει 

στα κράτη που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα να τα συνοδεύουν 

υποχρεωτικά και με την αναγραφή της διάρκειας ζωής τους. Κάτι που 

διεθνώς ισχύει μόνον για τα τρόφιμα...    

                              ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ; 
Απαντήσεις στο ερώτημα θα βρείτε στο μονοθεματικό τεύχος Νο 15 του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που -ΠΡΟΣΟΧΗ!- θα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας 
από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου.  

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



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

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

http://www.photo.gr/shop/books/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-2018/
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Έξυπνες και αστείες διαφημίσεις του 2017  
Όταν η φαντασία και η δημιουργικότητα συναντούν το λεπτό χιούμορ!

�./.012

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

�3456789�Τάκης Τζίμας, :;<=<>6?8��@>6.A789�Παναγιώτης Καλδής  *(�B'*CD()*9�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�0E:F<>6136:89�Κωνσταντίνα Γκιτάκου :.G7HIF;:89�Άννα Μανουσάκη 

�<>6136;89�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςJJJKLM)()KO*
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https://www.youtube.com/watch?v=hf9k3Xb5x6Y
www.photo.gr
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής 
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό 
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο 
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία 
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης 
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου 
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν. 
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε 
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr

* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

https://www.nikon.gr/el_GR/
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Η αγορά των smartphones 

σημείωσε πωλήσεις 397εκ. 

τεμαχίων για το τέταρτο 

εξάμηνο του 2017 που μόλις 

ολοκληρώθηκε ενώ η συνολική 

ζήτηση μέσα στη χρονιά που 

έληξε, έφθασε τα 1.46δισ. 

συσκευές που αντιπροσωπεύουν 

αξία 479δισ. δολ. 

Όπως προκύπτει, η μέση τιμή 

μονάδας smartphone είναι 

αυξημένη κατά 10% σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά 

καταρρίπτοντας έτσι ένα 

παλιό μύθο στον κόσμο των 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών 

που ήθελε τις συσκευές απλά 

να διατηρούν την ονομαστική 

τιμή αλλά να βελτιώνονται οι 

προδιαγραφές. 

 Αύξηση τιμών smartphone 
Η εικόνα της παγκόσμιας αγοράς με βάση τα πορίσματα έρευνας της GfK

Τώρα οι μεν προδιαγραφές όντως αναβαθμίζονται αλλά και η τιμή εκτοξεύεται αφού 

σύμφωνα με τα φαινόμενα, οι καταναλωτές θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την απόκτηση 

μοντέρνας συσκευής ακόμη και αν αυτό σημαίνει πρόσθετη δαπάνη, σε μια εποχή που τα 

εισοδήματα, ακόμη και στη Δύση, πιέζονται. Όπως δήλωσε ο Arndt Polifke, Global Director 

PoS Telecom Research της GfK, “Σε ετήσια αναγωγή η ανάπτυξη της 

αγοράς κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν μόνον 1% σε τεμάχια. 

Όμως σε αξία η βελτίωση ήταν 11% στο τρίμηνο που αναφερόμαστε, 

εξαιρετική επίδοση για ένα ώριμο προϊόν. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται 

στη διάδοση smartphones με μεγαλύτερες οθόνες χωρίς περιθώρια, 

ένα χαρακτηριστικό που ενθάρρυνες πολλούς καταναλωτές να 

προχωρήσουν στην αγορά πιο ακριβών συσκευών.” 

Στη Δυτική Ευρώπη η αγορά μετρήθηκε στα 37εκ. τμχ. smartphone 

για το 4ο τρ.2017, δηλ. υστέρησε κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2016. Παρά την πτώση σε αριθμό συσκευών, ο τζίρος 

αυξήθηκε κατά 17%, επίδοση που οφείλεται πιο πολύ σε αγορές όπως 

η Μεγάλη Βρετανία (+24%) και Γαλλία (+19%). Ο τζίρος ανήλθε σε 

56δισ. για όλο το 2017 στην Δυτ. Ευρώπη, σημειώνοντας βελτίωση 5% 

συγκριτικά με το 2016. Όμως ο αριθμός των πωληθέντων smartphone υπεχώρησε  

κατά 4% στα 125εκ. συσκευές ενώ η προβολή για το 2018 δείχνει απειροελάχιστη  

αύξηση τεμαχίων στα 126.4εκ. συσκευές.

Όσον αφορά την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οικονομική περιοχή στην οποία 

μετριέται και η Ελλάδα, η ζήτηση αυξήθηκε στα 25,2εκ. συσκευές (4ο τρ.2017) με ρυθμό 

+7% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο 2016, ενώ σε αξία είχαμε εκτόξευση κατά 28% 

αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ανάγκη για πιο προηγμένες συσκευές καθώς και τα μεγαλύτερα 

περιθώρια ανάπτυξης αφού η αγορά εδώ δεν είναι τόσο κορεσμένη όσο στις πιο ευημερούσες 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 

Arndt Polifke
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Πωλήσειs smartphones  

4Q 2016 vs. 4Q 2017

Πωλήσεις (εκ. τμχ.)
Αξία πωλήσεων 

(δισ. USD)

4Q16 4Q17
Y/Y % 

change
4Q16 4Q17

Y/Y % 

change

Δυτ. Ευρώπη 38.3 37.0 -3% 16.1 18.8 17%

Κεντρική και Ανατ. Ευρώπη 23.6 25.2 7% 5.4 6.9 28%

Βόρειος Αμερική 58.7 62.0 6% 27.4 28.5 4%

Λατινική Αμερική 33.1 35.0 6% 10.0 11.2 12%

Μέση Ανατολή-Αφρική 42.6 46.2 8% 10.6 10.9 3%

Κίνα 118.4 114.7 -3% 36.6 43.0 17%

Ανεπτυγμένες χώρες Ασίας 20.3 18.5 -9% 13.9 13.2 -5%

Αναπτυσσόμενες χώρες Ασίας 58.9 58.6 -1% 10.1 11.5 14%

Παγκόσμια 393.9 397.2 1% 130.1 144.0 11%

Πηγή: GfK Point of Sales (POS) 

Ως γενικότερο συμπέρασμα, προκύπτει 

η τάση για σταθεροποίηση της αγοράς 

τουλάχιστον σε αριθμό συσκευών 

δηλ. παρατηρούμε ένα ομαλό ρυθμό 

αντικατάστασης των ούτως ή άλλως 

ακριβών smartphone. Oι ηγέτες της 

αγοράς Apple και Samsung καθώς και 

αυτοί που τους ακολουθούν δηλ. LG, 

ΗΤC, Huawei, Xiaomi, One, Meizu κλπ. 

κινούνται στην λογική της βελτίωσης 

των προδιαγραφών με εντυπωσιακές 

κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, 

διπλούς φακούς, περισσότερη ισχύ 

επεξεργαστών και μνήμη κλπ.  

ακόμη και αν αυτό επιφέρει αυξήσεις 

κόστους, κάτι που οι καταναλωτές 

αποδέχονται έστω και αν γκρινιάζουν. 

Όμως η υψηλή δαπάνη για smartphone 

απλά περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα 

για άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά και 

δευτερευόντως επηρεάζει τη ζήτηση και 

στον τομέα του imaging.
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

 
Έκλεισε το 
πρακτορείο 
Stockland Martel

To τέλος της χρονιάς 

2017 σήμανε οριστικό 

κατέβασμα ρολών για το γνωστό 

πρακτορείο Stockland Martel 

που λειτουργούσε από το 1983. 

Eίχε ιδρυθεί  από τους Bill 

Stockland και Maureen Martel 

και εκπροσώπησε στην πορεία 

του χρόνου πολλούς σημαντικούς 

αμερικανούς φωτογράφους όπως 

Walter Iooss, Art Streiber, Lauren 

Greenfield, Nadav Kander κ.ά. 

Να διευκρινήσουμε ότι δεν ήταν 

stock agency αλλά λειτουργούσαν 

ως ατζέντηδες επαγγελματιών 

φωτογράφων. Η διακοπή 

λειτουργίας του είναι σημάδι των 

καιρών όπου ακόμη και στην 

μητρόπολη της φωτογραφίας, 

τη Νέα Υόρκη, οι αμοιβές των 

φωτογράφων έχουν πέσει 

δραματικά εν όψει της εισβολής της 

φθηνής stock φωτογραφίας στην 

διαφήμιση και το Internet και του 

μεγάλου ανταγωνισμού. 
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https://www.canon.gr/cashback/
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Την Πέμπτη 25-1-2018 το  

μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο 

Οπτικοακουστικά Μέσα & 

Κινούμενα Γραφικά» του Τμήματος  

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών 

Τεχνών του TEI Αθήνας/Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής έκοψε  την 

καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη 

πίτα του. Τυχερός ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου 

(στη φωτό δεξιά) κέρδισε το φλουρί. 

Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, διένειμε 

σε όλους τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές το Ημερολόγιο του 2018 

μαζί με τις θερμότερες ευχές για καλή 

πρόοδο και σταδιοδρομία! 

Τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είναι 

από την εκδήλωση.

Kοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά»

του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών τουTEI Αθήνας/Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

photo.gr

 Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς 
κατά την τελετή κοπής της πίτας

www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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DJI Mavic Air 
Στο μέγεθος του Spark αλλά με περισσότερες δυνατότητες

Η κατηγορία των λιλιπούτειων drone φαίνεται ότι 

ταιριάζει πολύ στις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των καταναλωτών αφού πληθαίνει ο ανταγωνισμός. 

Η ίδια η αδιαμφισβήτητη ηγέτις στο χώρο DJI το 

επιβεβαιώνει με το νέο μοντέλο Mavic Air που 

έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά του Mavic Pro 

αλλά σε μικρότερο “πακέτο” (αφού είναι περίπου 

το μισό σε διαστάσεις και 41% ελαφρότερο). 

Το νέο μοντέλο στοχεύει σε χρήστες που τους 

ικανοποιεί το μέγεθος του Spark αλλά χρειάζονται 

τις λειτουργίες ενός κανονικού Phantom (και 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ανάλογα). 

To φωτογραφικό του μέρος (κάμερα) βασίζεται 

σε μικρό αισθητήρα 1/2,3in. Τύπου compact 

φωτ. μηχανής αλλά με σοβαρές προδιαγραφές 

υποστήριξη RAW αρχείων 12Megapixel, video 

4K/30p με υψηλό bitrate 100Μbps και full HD με 

slow motion 120fps, ΗDR Mode κλπ. Ο φακός 

είναι ισοδύναμος με ευρυγώνιο 24mm και καλύπτει 

οπτικό πεδίο 84°. Καλύτερη από το Spark είναι η 

οπτική σταθεροποίηση με gimbal 3axis (αντί για 

2axis) Τα πτητικά χαρακτηριστικά έχουν βελτιωθεί 

με νέα τεχνολογία ActiveTrack, σύστημα αποφυγής 

συγκρούσεων και εμποδίων, εμβέλεια 2,5 μιλίων 

και μέγιστη ταχύτητα 42,5Mph σε λειτουργία Sport, 

αυτονομία 21 λεπτών κλπ. Παρά τις προσπάθειες 

άλλων κατασκευαστών (Yuneec, Parrott κλπ.) στην 

κατηγορία των μικρών drone, με τα πτυσσόμενα 

Mavic Pro, Mavic Air και Spark η DJI περιχαρακώνει 

και σχεδόν μονοπωλεί την αγορά.

Αξιοποιώντας τεχνολογία 3D mapping στο Mavic Air η DJI λανσάρει 

το σύστημα Advanced Pilot Awareness System για την αποφυγή 

συγκρούσεων. Αντί δηλ. για ελιγμό αποφυγής της τελευταίας στιγμής, 

το drone προγραμματίζει νέα πορεία, τροποποιώντας τη διαδρομή 

προς τον προορισμό.

Λόγω μικρότερου όγκου και βάρους η μπαταρία στο Mavic Air έχει 

χωρητικότητα 2375mAh (έναντι 3830mAh στο Mavic Pro) και πετυχαίνει 

αυτονομία 21min. έναντι 30min.

Όπως οι compact μηχανές έχουν επιλογές scene (σκηνές) τα μοντέρνα 

drone, σαν ιπτάμενες βιντεοκάμερες που στην ουσία είναι, έχουν 

κάποια προεπιλεγμένα προγράμματα πτήσεων για βίντεο λήψεις 

που παίρνουν το όνομά τους ανάλογα με τη διαδρομή τους στον 

αέρα . Έτσι τα DJI έχουν τις λειτουργίες Smart Capture και μάλιστα 

βαπτισμένες με τα εξής ονόματα: Rocket, Dronie, Circle, Helix. Στο 

Mavic Air προστίθενται τα Asteroid και Boomerang.

Στην λειτουργία Active Track το Mavic Air προγραμματίζεται για να 

ακολουθεί ένα κινούμενο αντικείμενο και να το κρατά στο κέντρο 

του καρέ απλά κάνοντας κλικ στο αντικείμενο ή τα (πολλαπλά) 

αντικείμενα.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

��������	
Carbon ������
���

�	
����������	
������


�	
������
����
������
���
�������

€319 €190
M O N O

Επωφεληθείτε από την μεγάλη προσφορά Benro
Aποσύρετε το παλιό σας τρίποδο και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή 
το προηγμένο τρίποδο Benro C1980 με κεφαλή Ν1 κατασκευασμένο 
από ανθρακονήματα. To Carbon Fibre είναι το πιο μοντέρνο και ανθε-
κτικό υλικό που χαρίζει χαμηλότερο βάρος ενώ έχει υψηλή αντοχή.
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ΕΕπωφφφφελλλληθείτε α
Aππποοοσο ύρετε ε ττοτ  παλιό σσσ
τοττττ  πππππροροροροηγηγηηγμέέένο ττρίρρ ποδο
απααα ό ανθρακονήμμματαταα α. T
κτικόόό υλικό ποοπου χαρίζε χαμηλότερο βάροςοςει χικό που χαχ ρίζε

EYKAΙΡΙΑ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Fujifilm XP130
Καλοκαιρινή (υποβρύχια) νότα μέσα στο χειμώνα

Οι underwater μηχανές της ιαπωνικής εταιρίας για χρόνια 

συνοδεύουν πολλούς φωτογράφους στις διακοπές 

και τα ταξίδια αλλά και τα extreme sports. To νέο μοντέλο 

υποβρύχιας compact μεσαίας κατηγορίας λέγεται XP130 και 

έχει πολλές ομοιότητες με την XP120  προσθέτοντας όμως 

Bluetooth, Eye AF και ηλεκτρονικό αλφάδι. Η ΧP120 είναι 

στεγανοποιημένη για βάθη ως 20μέτρα, ανθεκτική σε πτώσεις 

από 1,75m και θερμοκρασίες  ως -10°C. Ο αισθητήρας έχει 

ανάλυση 16Megapixel και η σκόπευση γίνεται μέσω της 

ευανάγνωστης οθόνης 920Κ dot. Αξίζει να σημειώσουμε 

το Intelligent Digital Zoom που διπλασιάζει την εστιακή 

απόσταση στο 10x και την οπτική σταθεροποίηση.  

Με το Bluetooth χαμηλής ισχύος και το app Fujifilm Camera 

Remote, oι εικόνες μεταφέρονται αυτόματα σε smartphone  

και tablet.

 

Samsung
Ταχύτατοι νέοι αισθητήρες  για smartphone

Για τους αισθητήρες CMOS έχουμε γράψει επανειλημμένα 

ότι ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά τους είναι 

το μεγάλο refresh (ανανέωση καρέ) που δίνει δυνατότητες 

για HDR, slow motion, ηλεκτρονικό stabilizer κλπ. Το νέο 

chip αισθητήρα της Samsung Ιsocell Fast Imager που κατά 

ορισμένες πληροφορίες θα ενσωματώνεται στην επερχόμενη 

σειρά smartphone Galaxy S9, υλοποιεί σχεδίαση 3-stack Fast 

Readout που εξασφαλίζει full HD video με τον καταιγιστικό 

ρυθμό ανανέωσης 480fps. To chip επίσης θα υποστηρίζει 

πολύ γρήγορο autofocus με phase detection Pixel 

“φυτεμένα” στην επιφάνεια του αισθητήρα. Η σειρά Isocell 

θα περιλαμβάνει και άλλους αισθητήρες μεγέθους 1/2,8-

1/2.56in. Και αναλύσεις ως 16MP.
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VK ALBUMS
Σολωμού 42, 121 33 Περιστέρι. Τηλ.: 210 5596493, Κιν.: 6988 193618, 

e-mail: digital.album.vk@gmail.com | info@vkalbums.gr
www.vkalbums.gr 

https://www.facebook.com/VK-%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC-203222763221016/
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Βenro
Τρίποδο carbon C1980 σε προσφορά απόσυρσης!

Το τρίποδο C1980 της Benro κατασκευάζεται με την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας. Για τα σκέλη χρησιμοποιείται υλικό carbon fiber (ανθρακονήματα) 

σε οκτώ διαδοχικές στρώσεις σε διάταξη Quasi-isotropic. Σύμφωνα με ανεξάρτητες 

μετρήσεις από ειδικό εργαστήριο το πατενταρισμένο αυτό υλικό της Benro 

επιτυγχάνει αντοχή θραύσης ως το όριο των 134.1kg. Ενώ τα αντίστοιχα υλικά των 

ανταγωνιστών έχουν αντοχή ως τα 84,4kg. Στα άλλα σημεία και τους συνδέσμους 

χρησιμοποιείται ελαφρό και ανθεκτικό κράμα μαγνησίου πλήρους χύτευσης. Με 

το νέο σύστημα ανοίγματος σκελών το άνοιγμα του τριπόδου είναι πιο εύκολο 

από ποτέ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής της κεντρικής κολώνας 

ώστε να επιτυγχάνεται οποιαδήποτε γωνία λήψης. Τα σκέλη αποτελούνται από 

τέσσερα τμήματα (μέγιστης διαμέτρους 2,5cm και ελάχιστης 1,5cm) που ενώνονται 

με περιστροφικούς συνδέσμους. To τρίποδο έχει μέγιστο ύψος σε ανάπτυξη 157cm 

και ελάχιστο σε σύμπτυξη 39cm για εύκολη μεταφορά. Ζυγίζει μόλις 1,47kg. και 

χάρη στην πολύ εύρωστη κατασκευή φέρει φορτίο ως 8kg. Tα καλά νέα όμως είναι 

εδώ: Η αντιπροσωπεία Photozone προσφέρει το carbon τρίποδο C1980 μαζί με 

κεφαλή N1 ή αντίστοιχη από 319 ευρώ που στοιχίζει κανονικά στην μοναδική τιμή 

των 190 ευρώ συμπεριλαμβάνοντας θήκη μεταφοράς και καρφιά (spikes) για χρήση 

στην ύπαιθρο, σε όσους αποσύρουν οποιοδήποτε τρίποδο. Η προσφορά ισχύει για 

περιορισμένα τεμάχια και εφόσον διαρκούν τα αποθέματα. 
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Βenro
Τρίποδο carbon C1980 σε προσφο
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photo.gr/workshops/
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https://www.vasilikos.com.gr/
https://www.nitecore.gr/
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Νikon
Οι πωλήσεις full frame της δίνουν 
την πρώτη θέση στην κατηγορία

Ο Δεκέμβριος 2017 υπήρξε ένας πολύ 

καλός μήνας για τη Nikon, ιδιαίτερα 

στον τομέα των full frame DSLR. Σύμφωνα 

με εταιρική ανακοίνωση κατέκτησε 

την πρώτη θέση (τόσο σε τεμάχια όσο 

και αξία) στην εν λόγω κατηγορία τον 

περασμένο μήνα στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία 

των πωλήσεων προέρχονται από το 

γκρουπ λιανικών πωλήσεων NPD Group 

Inc. και αποδίδονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στην επιτυχία της πρόσφατης 

D850 (με δεύτερη θέση για την D750 η 

οποία εξακολουθεί να είναι best seller, 

της οποίας η απήχηση στην αγορά έχει 

ξεπεράσει κάθε προσδοκία.  

Ο Δεκέμβριος, λόγω των εορτών, 

είναι πολύ σημαντικός για τις ετήσιες 

πωλήσεις και στην περίπτωση της Nikon, 

ισοδυναμεί με τις πωλήσεις ολόκληρου 

του τετραμήνου από τον Ιανουάριο ως το 

Μάρτιο 2017.

ProLab
Nέο σύστημα παραγγελιών και αποστολής ψηφιακών αρχείων

Η βορειοελλαδίτικη εταιρία στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών 

έχει ήδη ενεργοποιήσει το νέο σύστημα παραγγελιοληψιών και αποστολής ψηφιακών αρχείων. Το Connect ProLab προσφέρει σειρά 

σημαντικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των παραγγελιών δηλ. την ενημέρωση 

για το στάδιο παραγωγής και ολοκλήρωσης των εργασιών, το κόστος ανά παραγγελία και το πλήρες ιστορικό. Yπενθυμίζουμε ότι η 

ProLab δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής και fineart εκτύπωσης με προϊόντα όπως ψηφιακά άλμπουμ, book κλπ. 

αλλά και εκτυπώσεις κάθε κατηγορίας για εκθέσεις, άλμπουμ, ειδικές επιφάνειες με UV, έντυπα, επαγγελματικές κάρτες, ημερολόγια, 

photobook, επιστολόχαρτα, καταλόγους κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν από το σύνδεσμο www.prolab.gr/connect
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Δ: Κουρτίδου 86, Κάτω Πατήσια | Τ: 210 8323611 & 210 8325720 | Ε: iriscolor.ack@gmail.com

Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας ψηφιακά 
άλμπουμ η IRISCOLOR δίνει το παρόν στο χώρο με τα προϊόντα 
της. Με μια μεγάλη γκάμα σε μεγέθη και σχέδια εγγυάται οτι θα 
ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Επισκεφτείτε και 
τις νέες εγκαταστάσεις για μια αναλυτική παρουσίαση και άμεση 
εξυπηρέτηση από το ειδικευμένο προσωπικό της. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

mailto:iriscolor.ack@gmail.com


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

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

 
Εpson
Συνέδριο για την ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων

Συνέδριο για την ψηφιακή εκτύπωση σε ύφασμα, διοργανώθηκε 

από την Seiko Epson Corporation μαζί με τους F.lli Robustelli 

και For.Tex στις 20 και 21 Νοεμβρίου στην πόλη Como της Ιταλίας. 

Ο υπεύθυνος για το άνοιγμα της εκδήλωσης ήταν ο Minoru Usui, 

Πρόεδρος της Seiko Epson Corporation, με την παρουσίασή του με 

θέμα «Ψηφιακή εκτύπωσης και βιωσιμότητα», που είναι και ο τίτλος 

του τρίτου βιβλίου της σειράς «Beyond the Silk Road». Η «Ψηφιακή 

εκτύπωση και βιωσιμότητα» συγκεντρώνει τα δεδομένα που προκύπτουν 

από την προσομοίωση της κατανάλωσης υλικών που απαιτούνται για 

την εκτύπωση 1.000 μέτρων υφάσματος χρησιμοποιώντας συμβατικές 

τεχνολογίες αφενός και ψηφιακές τεχνολογίες αφετέρου. Με αυτόν τον 

τρόπο αποδείχθηκε ότι η ψηφιακή τεχνολογία έχει μικρότερο αποτύπωμα 

άνθρακα, και συγκεκριμένα η διαφορά κυμαίνεται από 139,56kg CO2 έως 

85,66kg. Όσον αφορά στην κατανάλωση νερού, η ψηφιακή εκτύπωση 

είχε επίσης ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα: χρησιμοποίησε κατά 27% 

λιγότερο νερό από την παραδοσιακή διαδικασία σφράγισης. 

Τέλος, χάρη στην ανάλυση της συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής 

που χρησιμοποίησε η εταιρεία F.lli Robustelli, βγήκε το συμπέρασμα ότι 

η κυκλική οικονομία και η μη αντικατάσταση των δομικών μερών των 

μηχανών μειώνουν τα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου.

http://www.myalbums.gr/
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Σεμινάριο Studio 
Lighting Masterclass 
Στη Fashion Expo

H έκθεση μόδας Fashion Expo φιλοξενεί 

την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο MEC 

το εξειδικευμένο σεμινάριο φωτογραφίας 

«Studio Lighting Masterclass«. Δηλώστε 

έγκαιρα συμμετοχή και ανακαλύψτε τη 

δημιουργική χρήση του ελεγχόμενου 

φωτισμού, μέσα από τη χρήση 

επαγγελματικού εξοπλισμού και την 

καθοδήγηση του φωτογράφου George 

Dimopoulos.

Το διαδραστικό workshop καλύπτει 

τεχνικά και καλλιτεχνικά το δημιουργικό 

έλεγχο φωτισμού με studio flash, props 

και reflector, την πόζα του μοντέλου, 

τις γωνίες και το styling, τη σύνθεση 

πορτραίτου και ολόσωμου για model 

book και fashion catalogue. Με την 

ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι 

συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 

παρακολούθησης.

www.FashionPhotographyWorkshop.gr

Πληροφορίες και εγγραφές : Fashion 

Photography Workshop

www.fpw.gr | 2109562274 | 6979682808 | 

reception@fpw.gr
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e1: tipoma@otenet.gr  e2: info@tipoma.gr  www.tipoma.gr  www.facebook.com/tipoma
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https://tipoma.gr/
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«imagi�ation» 

Των Πάνου Πανόπουλου και Μάριου Φούρναρη  
στο “Σπίτι της Κύπρου”

H έκθεση με τίτλο «imagi�ation» των Πάνου Πανόπουλου και Μάριου 

Φούρναρη αποτελείται από ψηφιακές εκτυπώσεις σε αρχειακό χαρτί και θα 

είναι ανοιχτη για το κοινό μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου στο «Σπίτι της Κύπρου» – 

Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας, στην Αθήνα.

«Η πράσινη γραμμή στην Κύπρο αποτελεί, για δεκαετίες, ένα ιδιότυπο, όσο και 

παράδοξο, χωρικό, πολιτικό και συμβολικό όριο, μια «προσωρινή» ουδέτερη 

ζώνη διαχωρισμού απόλυτα οριοθετημένων ταυτοτήτων. Πάνω στην πράσινη 

γραμμή, η κανονικότητα αίρεται, η εξαίρεση παγιώνεται, ενώ εκατέρωθεν κυριαρχεί 

η απόλυτη διαφορά του «άλλου». Μια μεθόριος που χωρίζει παραδειγματικά, 

καθορίζοντας όρια του αισθητού, του νοητού, του εφικτού και του αναπόφευκτου. 

Ωστόσο, ο μεθοριακός χαρακτήρας της πράσινης γραμμής διαμορφώνει ενίοτε και 

πλαίσια διερεύνησης εναλλακτικών δυνατοτήτων, άλλων μορφών ζωής, παράγει 

ετεροτοπίες».

Το «imagi�ation» αποτελεί εικονοθεσία ενός άλλου χώρου και χρόνου, μέσω 

της χρήσης «ανοικτών» και «κλειστών» συστημάτων νοηματικής επεξεργασίας και 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτά τα ανοίγματα και κλεισίματα συνδέουν φαντασία και 

πραγματικότητα, μεταφέροντας στην εικόνα την αίσθηση λειτουργίας ενός μαγικού 

καθρέφτη, που ταυτοχρόνως απεικονίζει και αντιστρέφει αενάως αντικείμενα και 

είδωλα.

Πληροφορίες

«Σπίτι της Κύπρου» – Μορφωτικό Γραφείο Κυπριακής Πρεσβείας, Ξενοφώντος 2Α – 

Αθήνα, τηλ: 210 37 34 934.

Ώρες λειτουργείας: Δευτέρα, Τετάρτη, 10:00 – 18:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 15:00 / Σάββατο, Κυριακή – κλειστά.

Μανώλης Μαραγκούλης
“Εικόνες από την αραβική άνοιξη. 
Αλεξάνδρεια, Ιανουάριος 2011 – 
Ιούνιος 2013” 

Με αφορμή τη συμπλήρωση επτά 

ετών από την «Ημέρα Οργής», όπως 

ονομάστηκε η 25η Ιανουαρίου 2011, που 

σήμανε την έναρξη της αραβικής άνοιξης 

στην Αίγυπτο, ο Μανώλης Μαραγκούλης 

παρουσιάζει σειρά φωτογραφιών του 

από το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στη 

«δεύτερη πατρίδα» του, την Αλεξάνδρεια 

και μας εξιστορεί με τη δική του ματιά 

τα γεγονότα των ημερών που έζησε 

με αγωνία από κοντά. Ο Μανώλης 

Μαραγκούλης, νυν πρόεδρος της Εφορείας 

Διοίκησης του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, έζησε για χρόνια στην 

Αλεξάνδρεια, όπου διετέλεσε Διευθυντής 

του εκεί παραρτήματος του Ελληνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού και υπεύθυνος 

του Μουσείου Κ.Π.Καβάφη. Απόψεις 

του για τον αιγυπτιακό κόσμο και την 

πολιτιστική αναγέννηση της Αιγύπτου έχουν 

δημοσιευτεί αρκετές φορές στον ελληνικό 

και αιγυπτιακό τύπο. Το 2011 κυκλοφόρησε 

από τις εκδόσεις GUTENBERG το βιβλίο του 

περί της αιγυπτιώτικης διανόησης «Καιρός 

να συγχρονισθώμεν».

Είσοδος ελεύθερη

Εγκαίνια: Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, 

ώρα 19:30.

f14 κοινόν φωτογράφων

PHOTOGRAPHERS’ COMMUNE

Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά

546 31 Θεσσαλονίκη

http://www.f14.gr info@f14.gr
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ WORKSHOP
Still life Masterclass 
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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-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%86%CE%BB%CE%B1%CF%82-led/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-still-life-masterclass-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF/
http://www.photo.gr/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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Το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και η φωτογραφική ομάδα fplus, σε 

συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων 

διοργανώνουν φωτογραφικό σεμινάριο διάρκειας τεσσάρων μηνών που θα υλοποιηθεί 

στο Μύλο του Παππά με θέμα «Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας» και 

εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές της 

φωτογραφίας, περιλαμβάνοντας κυρίως τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που θα 

βοηθήσουν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης.

Ο κύκλος των μαθημάτων πλαισιώνεται από παρουσιάσεις φωτογράφων, εξωτερικές 

λήψεις για πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των 

φωτογραφιών που δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες  

βεβαίωση συμμετοχής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο Ανδρέας Κατσάκος γεννήθηκε 

στην Λάρισα το 1973. Σπούδασε 

φωτογραφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Με τη φωτογραφία ασχολείται 

ερασιτεχνικά από το 1996. Το 

φωτογραφικό του έργο έχει 

παρουσιαστεί σε ατομικές και 

ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Δουλειά του επίσης 

δημοσιεύτηκε σε ομαδικά λευκώματα 

και σε διάφορα φωτογραφικά 

περιοδικά. Το 2010 μαζί με τον 

Γρηγόρη Κατσιάνα δημιούργησαν 

το διαδικτυακό φωτογραφικό 

περιοδικό fmag (http://fmag.gr/). 

Το 2013 ανέλαβε την δημιουργία 

της Φωτογραφικής Ομάδας “fplus”. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επιμεληθεί 

και οργανώσει μεγάλο αριθμό 

εκθέσεων και άλλων φωτογραφικών 

εκδηλώσεων.

http://andreaskatsakos.com/

Τετράμηνο σεμινάριο φωτογραφίας αρχαρίων 
Από το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και τη φωτογραφική ομάδα fplus

Εγγραφές / ενημέρωση: 

30 Ιανουαρίου 2018, 21:00 - 21:45,  

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018,  

ώρες 21:00-21:45

Πρώτη συνάντηση ενδιαφερομένων: 

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στις 

20.00, στο Μύλο του Παππά, (1ος 

όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα.

Περισσότερες πληροφορίες:  

6944241177, katsakos@gmail.com

Διοργάνωση: 

fmag – http://fmag.gr  

 fplus – http://fplus.gr
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http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom-%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom-%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE/
http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%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/workshops/
http://www.photo.gr/workshops/
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Ακριβώς ένα χρόνο μετά τα GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη, 

η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το 

INNOVATHENS παρουσιάζουν τη μεγάλη ιστορική έκθεση “160 χρόνια made 

in Greece“. Βιομηχανία, πρωτοπορία, βιομηχανία, από τον Ιανουάριο έως το 

Μάρτιο του 2018, αναδεικνύοντας -για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση- τη 

βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1860-1970 και την 

εξέλιξή της μέχρι σήμερα. 

Με αφορμή τα «160 χρόνια Γκάζι», τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την 

ίδρυση του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, κάνουμε ένα πολύχρωμο 

και συναρπαστικό ταξίδι σε 160 χρόνια ελληνικής βιομηχανίας: από τις απαρχές, 

τις λαμπρές στιγμές, άγνωστες πτυχές της έως την αποβιομηχάνιση, το παρόν 

και το μέλλον της.Περισσότερα από 800 αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, 

φωτογραφίες, σπάνια έγγραφα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, πρωτότυπα 

ιστορικά κείμενα, κρυμμένες πληροφορίες, παράλληλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις 

και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν τα “160 χρόνια made in Greece”.  

Μέσα από τρεις ενότητες, θα ανακαλύψουμε με διαδραστικό τρόπο 8 κλάδους 

της ελληνικής βιομηχανίας (μετάλλου, χημικών, οικοδομικών υλικών και υλών, 

ενέργειας, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, καπνού, 

επίπλου), περισσότερες από 90 βιομηχανίες, ενεργές και μη ενεργές, που 

δραστηριοποιήθηκαν σε αυτούς, πρώτες ύλες, στάδια παραγωγής, παραγόμενα 

προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που σημειώθηκαν, ενώ 

ταυτόχρονα, θα γνωρίσουμε πρωτοπόρους επιχειρηματίες, εργαζομένους αλλά και 

παράλληλες, ανεξερεύνητες ιστορίες της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.

Επιστημονική επιμέλεια: Χριστίνα Αγριαντώνη

Ιστορική έρευνα: Γιάννης Στογιαννίδης

Μουσειογραφικός σχεδιασμός: 

Ερατώ Κουτσουδάκη

Μουσειολογική επιμέλεια κειμένων:  

Θάλεια Σπυριδάκι

Οπτική ταυτότητα & Εικαστικός σχεδιασμός: 

pi6 communication design

Project management & Μουσειολογική 

επιμέλεια: ομάδα Βιομηχανικού Μουσείου 

Φωταερίου

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 18 Ιανουαρίου έως 25 Μαρτίου 

2018

Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, 19.00

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη έως Παρασκευή, 12.00-20.00

Σάββατο & Κυριακή, 11.00-20.00

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 4 ευρώ

Μειωμένο (Άνεργοι, μαθητές 6-18 ετών, 

φοιτητές): 2,5 ευρώ

160 χρόνια made in Greece 

Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία
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Φαγητό 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 252 
που κυκλοφορεί στα περίπτερα 

& στο www.photo.gr/myphoto/

gallery-anagnoston

Με ανάρτηση στο www.photo.gr

/myphoto/gallery-anagnoston

Αποστολή φωτογραφιών 

μέχρι 4 Φεβρουαρίου

με τους παρακάτω τρόπους:

Με e-mail 

στο photographosmag@yahoo.gr

Με CD στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 
Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Μαγειρέψτε 
...νόστιμες 
φωτογραφίες!
Επιλεγμένες φωτογραφίες 
θα δημοσιευτούν 
στα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
& ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ

Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας! 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ!

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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Περί Σιωπής 
Έκθεση φωτογραφίας του Αλέξανδρου Μποτονάκη

Μια συλλογή από δεκαεννέα ασπρόμαυρες φωτογραφίες που προέρχονται από 

την εικοσαετή περιήγηση μου στο Ελληνικό “τοπίο” παρουσιάζει ο Αλέξανδρος 

Μποτονάκης στην αίθουσα Τέχνης αγκάθι – κartάλος. Οι παλαιότερες είχαν 

αποτυπωθεί σε ασπρόμαυρο φιλμ Agfa Scala 200x professional 120 αλλά έχουν 

όμως εκτυπωθεί ψηφιακά. Οι νεότερες έχουν δημιουργηθεί με τον σύγχρονο 

ψηφιακό τρόπο.

Ο Αλέξανδρος Μποτονάκης γεννήθηκε στoν Πειραιά. Σπούδασε φωτογραφία 

κινηματογράφου. Τo 1990 συμμετείχε στo Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Θεσσαλονίκης με την μικρού μήκους ταινία “Μονοπάτι” που ήταν η πτυχιακή 

του εργασία. Από το 1993 έως και το 2015 συνεργάστηκε με πολλά γνωστά 

περιοδικά και διαφημιστικές εταιρείες. Εργάστηκε επίσης για την έκδοση καταλόγων 

γνωστών εταιρειών (Nike, Fila κ.α.) αλλά και γνωστών καλλιτεχνών. Από το 1993 

συνεργάζεται με τον σχεδιαστή Minas. Από την συνεργασία αυτή, φωτογραφίες 

έχουν δημοσιευθεί και στις Γαλλικές, Αμερικανικές και Αγγλικές εκδόσεις των 

περιοδικών Vogue, Vanity Fair καθώς και σε έντυπα της γνωστής Δανέζικης 

εταιρείας Royal Copenhagen, αλλά και της Georg Jensen. Συμμετείχε επίσης με 

φωτογραφίες του σε εκθέσεις των εταιρειών σε Παρίσι, Ν. Υόρκη και Λονδίνο. Το 

1998 το Μoυσείο Κυκλαδικής Τέχνης εξέδωσε έντυπο ειδωλίων με φωτογραφίες 

του. Το 2014 συνεργάστηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εγκαίνια: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 12:00-16:00

Διάρκεια έκθεσης: 10-24 Φεβρουαρίου 2018

Μηθύμνης 12 & Επτανήσου 112 57 Αθήνα, Τ: 210 86 40 250

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:30-13:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 19:00-20:30

αγκάθι – κartάλος
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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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...

ΤΑ
 Ε

ΚΤ
Ο

Σ 
ΣΕ

ΙΡ
Α

Σ 
ΤΕ

ΥΧ
Η

 Τ
Ο

Υ 
Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
Ο

Υ 
ΚΥ

ΚΛ
Ο

Φ
Ο

ΡΟ
ΥΝ

 Δ
ΥΟ

 Μ
Ε 

ΤΡ
ΕΙ

Σ 
 Φ

Ο
ΡΕ

Σ 
ΤΟ

 Χ
ΡΟ

Ν
Ο

 
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
9 

ΙΟ
Υ

Ν
ΙΟ

Υ
 2

01
6

�����������
�������!"�

Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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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 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
«Στη Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής» 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργανώνει την περιοδική έκθεση με τον τίτλο «Στη 

Δίνη του Μεγάλου Πολέμου: Η Θεσσαλονίκη της Στρατιάς της Ανατολής», στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου Νικολαΐδου». 

Η έκθεση που θα  διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είναι μια παραγωγή του Μουσείου 

και εντάσσεται στο Κεντρικό Πρόγραμμα της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

που διοργανώνεται από το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και συγχρηματοδοτείται από την 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η έκθεση θα επιχειρήσει να σκιαγραφήσει την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην ιστορία 

της Θεσσαλονίκης μέσα από φωτογραφικές, ζωγραφικές και λογοτεχνικές αναπαραστάσεις 

των ξένων στρατιωτών που υπηρέτησαν στην αποκαλούμενη Στρατιά της Ανατολής. Από το 

φθινόπωρο του 1915 εγκαθίστανται στον περιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης εκατοντάδες 

χιλιάδες στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα η πόλη δέχεται μεγάλα 

κύματα προσφύγων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε εκκλησίες, δημόσια κτήρια και 

καταυλισμούς. Κεντρικό έκθεμα αποτελεί το σχέδιο του Γάλλου πολεοδόμου και αρχιτέκτονα 

Ernest Hébrard, ο οποίος υπηρέτησε στη Στρατιά της Ανατολής, από τη συλλογή του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος-Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εικονίζει το πάνω τμήμα 

της σημερινής πλατείας Αριστοτέλους που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Πρωτότυπα φωτογραφικά 

άλμπουμ με λήψεις της επίσημης Φωτογραφικής Υπηρεσίας της Στρατιάς της Ανατολής (Séction 

Photographique de l’Armée d’Orient, SPAO), αλλά και άλλες ερασιτεχνικής παραγωγής, γυάλινες 

διαφάνειες προβολής, ζωγραφικά έργα, επιστολικά δελτάρια, σχέδια και εκδόσεις της εποχής 

επιχειρούν να ανασυνθέσουν ιστορικά τον τόπο και τον χρόνο

Επιμέλεια: 

Ηρώ Κατσαρίδου,  

Ιωάννης Μότσιανος

Διάρκεια έκθεσης: 

14.12.2017 – 30.09.2018

Ώρες λειτουργίας: χειμερινό 

ωράριο 9.00-16.00, θερινό 

ωράριο 8.00-20.00

Πρόγραμμα ξεναγήσεων: 

20/12 και 27/12/2017, 10/1, 

17/1, 24/1 και 31/1/2018 

στις 11.00.

Για περισσότερες 

πληροφορίες www.mbp.gr

Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού 

Λεωφ. Στρατού 2, ταχ. θυρ. 

50047, 54013 Θεσσαλονίκη 

+30 2313306400,  

fax 2313306402
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Ίδρυμα Γκανή 
Hμερολόγιο 2018 “Από πόρτα σε πόρτα” με τον φακό του Γιώργου Φαρμάκη

To ημερολόγιο του 2018 του Ιδρύματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή πρωτοτυπεί, εικονίζοντας εξώθυρες 

σπιτιών και πύλες του κάστρου των Ιωαννίνων. Πρόκειται για ξύλινες συνήθως κατασκευές που 

χρονολογούνται κυρίως ανάμεσα στα 1861 και 1919. Οι διακοσμήσεις που φέρουν απηχούν αρχαία 

μοτίβα, όπως ρόδακες και ανθέμια, ενσωματώνοντας και στοιχεία της Art Nouveau.

Οι εικονιζόμενες εξώθυρες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, καθώς άλλες είναι μονόφυλλες, άλλες 

δίφυλλες, άλλες είναι καρφωτές, άλλες ταμπλαδωτές (προσαρμογή των ταμπλάδων με ειδικές 

εγκοπές), άλλες με ενσωματωμένα τζαμιλίκια, άλλες όχι, κάποιες έχουν περίτεχνες σιδεριές, παρόμοιες 

με τον διάκοσμο στους φεγγίτες της πόρτας, άλλες με σφυρήλατα και χυτά κομμάτια ενωμένα μεταξύ 

τους με καρφιά. Παράλληλα υπάρχουν οι αυθεντικές καστρόπορτες που αποτελούν τις πύλες του 

κάστρου της πόλης, το οποίο ανοικοδομήθηκε επί ηγεμονίας του Αλή Πασά (1744-1822). Συνήθως 

είναι καπλαντισμένες με λάμες, καρφωμένες με χειροποίητα καρφιά. Οι σωζόμενες καστρόπορτες 

είναι κατασκευασμένες από πέντε ξύλινα κομμάτια, εξωτερικά καλυμμένα με λεπτά φύλλα σιδήρου, 

συγκρατημένα από μεταλλικές ράβδους. Οι εξώθυρες είναι γεμάτες συμβολισμούς. Εκτός από τη 

λειτουργία παροχής ασφάλειας, περιχαράκωσης του ιδιωτικού βίου, ή των ορίων μιας πολιτείας 

έναντι του έξω κόσμου, είναι συγχρόνως οι ίδιες ένα κάλεσμα προς τους επισκέπτες, έκφραση της 

κοινωνικότητας. Οι οικιακές θύρες συνιστούν ένδειξη της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των ιδιοκτητών τους, οι δε πύλες του κάστρου 

ορθώνουν το ανάστημα του μεγαλείου μιας πολιτείας, της ασφάλειας, της δυνητικής απόκρουσης. Οι φωτογραφίες του Γ. Φαρμάκη είναι 

έγχρωμες. Μετωπικές, με περίπου την ίδια απόσταση λήψης και όμοιες φωτιστικές συνθήκες θυμίζουν φωτογραφικό πλέγμα, κατά τις 

τυπολογίες των Bernd και Ηilla Becher. Στο εύχρηστο ημερολόγιο, κάθε μήνας φιλοξενεί μια εξώθυρα, και στο τέλος παρατίθενται δέκα 

ακόμα τεκμήρια ενός ζωντανού αρχιτεκτονικού θησαυρού.

*Ο Κυριάκος Συφιλτζόγλου 

γεννήθηκε το 1983 στη Δράμα,  

όπου και ζει. Είναι πτυχιούχος Νομικής 

(2004) και Πολιτικών Επιστημών (2011) 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές 

συλλογές:

Γαβριηλίδη, 2007 ( υποψήφιος για 

το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 

συγγραφέα του περιοδικού ΔΙΑΒΑΖΩ) –

επανέκδοση από τις εκδ. Θρακα, 2017.

2014 ( υποψήφιο για το βραβείο 

Ποίησης του ηλεκτρονικού περιοδικού  

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ).

Θράκα, 2015 ( βραβείο Ποίησης του 

ηλεκτρονικού περιοδικού  

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ).

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε 

ξένες ανθολογίες και έχει συμμετάσχει 

σε πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις 

λογοτεχνικών περιοδικών.

Από το 2013 ασχολείται συστηματικά 

και με την φωτογραφία. Η πρώτη 

του ατομική έκθεση φωτογραφίας 

«Πιθανότητα αίματος» πραγματοποιείται 

στην Dépôt Αrt gallery στο Κολωνάκι 

και θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 

Ιανουαρίου.

Κυριάκος Συφιλτζόγλου
O ποιητής και φωτογράφος στην ARTENS το Σάββατο 27 Ιανουαρίου

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στις 8μ.μ. στον Χώρο Πολιτισμού - ARTENS, στο κέντρο 

της Αθήνας (Βουκουρεστίου 40), o ποιητής και φωτογράφος Κυριάκος Συφιλτζόγλου 

συνομιλεί με την Μυρσίνη Ζορμπά και την Ομάδα Πολιτιστικής Διαχείρισης της ARTENS για 

τις λέξεις, τις εικόνες και τη διαχείριση του ποιητικού  κόσμου.

Κύκλος συζητήσεων: «Πολιτισμικές αναπαραστάσεις, αφηγήσεις, θεσμοί, νοήματα»

Concept - διεύθυνση: Μυρσίνη Ζορμπά

Είσοδος ελεύθερη με κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο: 210 33 17 312 (καθημερινά: 

12:00- 22:00) ή στο email: info@artens.gr

ARTENS Βουκουρεστίου 40, Αθήνα 1ος Όροφος info@artens.gr www.artens.gr 210 33 17 312
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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iFocus Gallery
H ChinaTown του Δημήτρη Μέλλου

Η iFocus Gallery φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Μέλλου με τίτλο ChinaTown, 

στη Στοά της Όπερας στο κέντρο της Αθήνας. Η κινέζικη συνοικία (Chinatown) είναι ίσως η 

μόνη γειτονιά στο Μανχάτταν που κρατάει ακόμα μια ατμόσφαιρα που θυμίζει το παρελθόν της Νέας 

Υόρκης: μιας πόλης που δεν ήταν αποστειρωμένη και πολυτελής όπως σήμερα, αλλά πολύ πιο 

ωμή, πολύβουη, χαοτική, βρώμικη, μια πόλη των μεταναστών και της εργατικής τάξης. Ο Δημήτρης 

Μέλλος ξεκίνησε να φωτογραφίζει στην Chinatown πριν χρόνια, ελκόμενος από την ιστορία της 

αλλά και από την ενέργεια και τη ζωντάνια που αποπνέει.

Εγκαίνια: Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, στις 19.00

Διάρκεια: 11 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου

Χώρος: iFocus Gallery  Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13 (Εντός Στοάς Όπερας)

Είσοδος ελεύθερη

Ωράριο έκθεσης: 11.00-18.00 από Δευτέρα ως Παρασκευή  & 18.00-21.00 τα Σαββατοκύριακα.

Όψεις της Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 
Σεμινάριο από τον Ανδρέα Κατσικούδη

Ο Ανδρέας Κατσικούδης και η ομάδα Διάφραγμα 26 διοργανώνουν ένα 

σεμινάριο φωτογραφίας που αφορά προχωρημένους φωτογράφους, 

αλλά και εικαστικούς καλλιτέχνες που ψάχνουν έμπνευση, με τίτλο Όψεις της 

Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας.

«Η καλλιτεχνική φωτογραφία έχει πολλές όψεις, δικός μας στόχος είναι να 

βοηθήσουμε τον κάθε φωτογράφο να βρει ποια τον εκφράζει, να μάθει να δουλεύει 

συστηματικά και με συνέπεια και να επιλέγει σωστά τι θα δείξει, πού, πώς και γιατί.»

Ενδεικτικά θέματα που θα αναλυθούν στο σεμινάριο

προβολής της φωτογραφικής μας δουλειάς (εκθέσεις, βιβλία, διαδίκτυο κ.ά.) Διατίθεται υλικό για μελέτη (περιλαμβάνει και θέματα που 

δεν θα συζητηθούν σε αυτή την περίοδο: π.χ. καθαρή φωτογραφία, Εξπρεσιονισμός, Nταντά, Σουρεαλισμός)

Κρατήσεις θέσεων, πληροφορίες: akatsikoudis@yahoo.com www.andreaskatsikoudis.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΛΛΟ

Ο Δημήτρης Μέλλος 

γεννήθηκε και μεγάλωσε 

στην Αθήνα. Τα τελευταία 

χρόνια ζει στη Νέα 

Υόρκη, όπου εκπόνησε 

διδακτορικό στην κλινική 

ψυχολογία. Μετά από 

σύντομη ενασχόληση με 

τη φωτογραφία τη δεκαετία 

του ’90 ενόσω ήταν μέλος 

του Φωτογραφικού Κύκλου, 

σταμάτησε να φωτογραφίζει 

για ένα μεγάλο διάστημα. 

Άρχισε πάλι να φωτογραφίζει 

συστηματικά γύρω στο 

2008. Έχει πραγματοποιήσει 

ατομικές εκθέσεις στην 

Αθήνα, τα Γιάννενα, και την 

Canberra της Αυστραλίας, 

και έχει λάβει μέρος σε 

ομαδικές στην Αθήνα, τη 

Βαρκελώνη, το Λονδίνο, το 

Βερολίνο, τη Νέα Υόρκη, 

το Σαν Φρανσίσκο, και 

άλλες πόλεις. Η δουλειά 

του έχει αποσπάσει πολλά 

διεθνή βραβεία και τιμητικές 

διακρίσεις.

O Δημήτρης είναι επίσης 

μέλος της διεθνούς ομάδας 

φωτογράφων δρόμου VIVO. 

www.dimitrimellos.com
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας!

Κλείνουν στις 4/2

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/


�������	
��� ����������� ������������
�� ������-P

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

#�����S�������KKK��Q5�6R��	R�6;@ER8�6R<�Q;0:R4:3R@�^���[01GR8�%�-"	%����


