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Αγαπητέ 
Αναγνώστη!  

Σε θέλουμε στην μεγάλη παρέα  

του Photobusiness!

Eάν δεν έκανες ακόμη την εγγραφή σου εδώ  μετά τις 25 Μαΐου 

δεν θα ξαναβρείς το Photobusiness weekly στο mailbox σου!  

O νέος  Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 2016/679 που θα τεθεί  

σε ισχύ και στη χώρα μας από 25 Μαΐου, μας υποχρεώνει να 

διακόψουμε την αποστολή του...  

 

Γι’ αυτό κάνε την εγγραφή σου τώρα!
 

www.photo.gr/freepress 

 Mόνον έτσι θα συνεχίσεις να παραλαμβάνεις  

δωρεάν το Photobusiness & το Photobusiness Weekly. 

Σε ευχαριστούμε!

 

http://www.photo.gr/freepress/
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Η 65 ετών σήμερα Αμερικανίδα  

Nan Goldin είναι γνωστή και διάσημη 

φωτογράφος όχι μόνο στη χώρα της 

αλλά και διεθνώς. Έργα της έχουν 

αγοράσει μεγάλα και φημισμένα 

μουσεία, ενώ κάθε έκθεσή της όπου 

πραγματοποιείται θεωρείται σημαντικό 

εικαστικό γεγονός.

Η ζωή της όπως και το έργο της δεν 

ακολούθησαν γραμμική, ήρεμη πορεία: 

Σπίτι, δουλειά, σπίτι, διακοπές κάπου, 

λίγοι φίλοι, τηλεόραση... Ήταν και είναι 

ταραχώδης. Διαζύγια, βίαιες σχέσεις με τους 

κατά καιρούς συντρόφους της, ξυλοδαρμοί, 

επικίνδυνες καταστάσεις, αβεβαιότητα...

Μία πολυτάραχη ζωή που αντανακλάται 

και στο έργο της μιας και η αυθόρμητη 

φωτογραφική καταγραφή στιγμών της 

προσωπικής της ζωής, την έκαναν διάσημη. 

Όμως δε θα μιλήσουμε σήμερα για το 

καλλιτεχνικό της έργο αλλά για μια πτυχή 

του βίου της που η ίδια δημοσιοποίησε  

με πάθος μέσα από τα social media.  

Ας δούμε τα γεγονότα.

Πριν πολύ λίγα χρόνια έπαθε μια 

απλή τενοντίτιδα και οι γιατροί της 

συνταγογράφησαν το παυσίπονο Οξικοντίν 

(OxyContin), το οποίο και πήρε στην 

χαμηλότερη δόση των 40 μιλιγκράμ.  

Όταν οι γιατροί σταμάτησαν τη χορήγησή 

του, όπως λέει η ίδια, ένιωσε πολύ 

έντονα την έλλειψή του, γεγονός που την 

ανάγκασε να το ξαναπάρει και μάλιστα σε 

υπερδεκαπλάσια ποσότητα και να εξαρτηθεί 

από αυτό. Έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ βγήκε 

δημόσια και κατήγγειλε την φαρμακευτική 

εταιρεία Purdue Pharma που το παράγει 

ότι το φάρμακο αυτό δεν είναι ένα απλό 

και αθώο σκεύασμα αλλά ένα ισχυρό 

ναρκωτικό, υποκατάστατο της μορφίνης και 

της ηρωίνης, ότι η φαρμακευτική εταιρεία 

έχει παραπλανήσει τους γιατρούς, οι οποίοι 
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Η Nan Goldin εναντίον της φαρμακευτικής Purdue Pharma
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δεν θα έπρεπε κανονικά να το συνταγογραφούν κλπ. Άρχισε λοιπόν να συγκεντρώνει 

υπογραφές και να υποστηρίζει σθεναρά την άποψή της από το Instagram ενώ 

δημιούργησε και το hashtag #ShameOnSackler στο Twitter. 

Στο αντίπαλο στρατόπεδο της Nan Goldin βρίσκεται η οικογένεια Σάκλερ (Αrthur, 

Mortimer και Raymond Sackler) ιδιοκτήτρια της Purdue Pharma, η οποία σύμφωνα με 

το πάντα καλά ενημερωμένο oικονομικό περιοδικό Forbes, διαθέτει περιουσία αξίας 

14 δις δολ. (2015), με τα πιο πολλά από αυτά να έχουν προέλθει από τον τζίρο 35 

δις του παυσίπονου Οξικοντίν την εικοσαετία 1995-2015. Επίησς, ο εκ των ιδρυτών 

της Purdue Pharma, Arthur Sackler μετείχε στην προώθηση του γνωστού ηρεμιστικού 

Βάλιουμ (Valium) του κολοσσιαίου ομίλου Hoffman LaRoche. Εκτός όμως από 

αυτά η Nan Goldin αποκάλυψε και την υποκρισία, όπως λέει, με τις χορηγίες των 

Σάκλερ προς τους καλλιτέχνες και τα Μουσεία, που χαρακτηρίζει ούτε λίγο ούτε 

πολύ «ξέπλυμα» χρήματος. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σάκλερ είναι σημαντικός 

χορηγός των μουσείων Βικτωρίας και Αλβέρτου στο Λονδίνο, του Mετροπόλιταν 

και Γκούγκενχαΐμ της Νέας Υόρκης, του Πανεπιστημίου Γέιλ Και πολλών άλλων 

ιδρυμάτων. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η Nan Goldin βρήκε έναν απρόσμενο 

σύμμαχο: Την Elisabeth Sackler, κόρη (!) ενός εκ των τριών αδερφών και ιδρυτών της 

φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία βγήκε και υποστήριξε δημόσια τις θέσεις της Goldin!  

Η συνέχεια προβλέπεται να γραφτεί σύντομα στα δικαστήρια.           
 TΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Δείτε εδώ σχετικό βίντεο και άρθρο του GURDIAN

https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/10/opioids-nan-goldin-protest-metropolitan-museum-sackler-wing
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ΕΩΣ 300€ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Live for the story_

https://www.canon.gr/cashback/
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Ψηφιοποίηση βιβλίων  
Δείτε πως δουλεύει scanner υψηλής ταχύτητας & ανάλυσης...

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

�4T3(9=U�Τάκης Τζίμας, 0.<></(6=��V/(,A9=U�Παναγιώτης Καλδής !LJ�GILWXJKLU�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�+:02</(74(0=U�Κωνσταντίνα Γκιτάκου 0,&98-2.0=U�Άννα Μανουσάκη 

�</(74(.=U�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςYYYBZ[KJKB\L
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https://www.facebook.com/interestingengineering/videos/1881206888615673/?hc_ref=ART9XU91wBEQYpupT2ymAfy5L3i1ml1dhLfVmcab06WKn2U3Si9zsT1XRbQsla1d9Pg
www.photo.gr
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490€
+ΦΠΑ

SUPER SUMMER OFFER

Η προσφορά ισχύει από 15/5/2018 έως 30/6/2018

590€

http://www.damkalidis.gr/
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Κυκλοφορεί

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-254/
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��ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail: info@photo.gr, www.photo.gr/galleries
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  
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ΕΙΣΟΔΟΣ: ��� !��"

http://www.photo.gr/galleries/
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http://www.photo.gr/registration-open_debate/
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Live φωτογραφήσεις
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Η φωτογράφος Renée Revah προσεγγίζει τον 

υποθαλάσσιο κόσμο, στρέφοντας την προσοχή της 

κάτω από την επιφάνεια. Ο βυθός, τόπος ιερός για 

την ίδια, γίνεται ερέθισμα έμπνευσης και δημιουργίας. 

Δελφίνια, αστερίες, χελώνες, κοχύλια, πλάσματα μικρά 

και μεγάλα αποτυπώνονται σε μια σειρά φωτογραφιών 

με φόντο τη θάλασσα. Η Revah σημειώνει «Tον λένε 

Βυθό, αλλά μοιάζει με Ανύψωση σε έναν Κοινό Ψυχικό 

Τόπο. Μια χώρα όπου οι υπόκωφοι ήχοι, τα πλάσματα, 

τα υπόγεια ρεύματα, έρχονται να εκφράσουν μέσα 

από εσένα τα αιώνια μυστικά που μας ενώνουν όλους. 

Καθώς με χαϊδεύει το φως που διαθλάται, σχηματίζει 

γεωμετρικούς καταρράκτες που λούζουν έναν κόσμο, 

που μοιάζει με αυτόν που αναγνωρίζω μέσα μου. Έναν 

κόσμο που με ακολουθεί και στον ύπνο μου και με 

δένει μαζί του ένας υγρός ασημένιος μίτος. Και εγώ 

γίνομαι η Αριάδνη του, ψάχνοντας όλο και πιο βαθειά 

μέσα του, όλο και πιο ψηλά μέσα μου».

http://www.photo.gr/galleries/
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Η φωτογραφική κοινότητα Greek Instagramers Events 

διοργανώνει και επιμελείται την ομαδική έκθεση 

καλλιτεχνικής φωτογραφίας “PEOPLE”. Πρωταγωνιστής 

στα έργα της έκθεσης είναι ο άνθρωπος. Μέσα από τη 

διαφορετική προσέγγιση κάθε μέλους, στην έκθεση 

παρουσιάζονται συναισθήματα και στιγμιότυπα από την ζωή 

του ανθρώπου σε όλες τις ηλικίες του.  

Οι “Greek Instagramers Events” δημιουργήθηκαν το 2013, 

με αφετηρία το κοινωνικό δίκτυο Instagram. Έχουν στόχο 

να συσπειρώσουν την ελληνική κοινότητα των φίλων της 

φωτογραφίας δημιουργώντας ένα βήμα καλλιτεχνικής 

έκφρασης, επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών. 

Δημιουργοί της ομάδας και επιμελητές της έκθεσης είναι η Έλλη 

Αγιαννίδη, ο Γιώργος Βέργαδος και η Σταυρούλα Σπυρέα. 

Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

ΦΩΤΟgalleries που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 

28 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

http://www.photo.gr/galleries/
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Η έκθεση παρουσιάζει τα έργα των σπουδαστών και μελών της φωτογραφικής ομάδας Team Art, η οποία έχει δημιουργηθεί από τους 
ιδρυτές του στούντιο και πρώην σπουδαστές. Η θεματολογία των έργων ποικίλει ανάμεσα σε πορτραίτα, μόδα, glamour, γυμνό, still 

life κ.α. Την έκθεση επιμελούνται οι φωτογράφοι του Athens Art Studio Αλέξανδρος Βογιατζάκης και Γιώργος Μυριαγκός.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Athens Art Studio επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.athensartstudio.gr. 

Eκθέσεις φωτογραφίας
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http://www.photo.gr/galleries/


�������	
��� ���������
���������
� ������
^

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

,�	��;;�-	=#
�$-	��	CD�EB�	
���	:������;�
T�EVFKRO�KFWWRDEIX�!��2����5��5����".�2�7�"��"'��)�6������!�5"�)���3����YT�)���%1������)�����1."�
�5�7.��'Z���.7�2�����"���������.*�!���1����".�������3��.��%.$�35������'�6")����%� '��"'��)�6�'/��

[��5")�3���&��"�3�'��"�[CMLDK\FMEL�]CDCGFOL��"���!�5"�2��5�%%3^���)��6��&���������2������".�5�����.��
2�������"'�)���%1��3�'��63.�.��'�5���!�����6��&�������'���)".�3�'��"'/�+".���!�5"��2�)���3�����

"��7���_���^� /�4�����"�����".����������2*���'��`/����$'���'��
/�������EVFKRO�6���%�.7.���6$���.�
��%�5������&$��%��&3�'�%���2��6��������&����'����$'��
���7./���5"%�����'�����5�)�.��3���!���3.������
&$��%��&����7���_���^� ��[��3��[2�.� �������PCDCC�PCaL\/�(��%�.�3'����� .����.��6"�75��.��"�

5�))���1���$.�2��6�7.�5���EDbFcEbFKRO/dG/

+".���������5��'��
/���!��2��%)���2��"!�3��)��3�������75������1������2�3�'�!��)���5���)���e ����$.�%���
�".��.�%���*�"�����)�!"5"'�������1.��� �)�5���5�"�&$��%��&3�'�)�5���2*�51������2���6�3%)���/��
+".�36���)����5��'���/f����".�+�1.*2��"�!���2�5��&!�3�"�5�.������������6��6������� �2����6��� ��

EVFKRO�U������.3.����"��2�3��!��2����5��5������&$��%��&��*��"'���%����.7�!��5�^"��5���)��������.*��
%��������*2��)����.��2�3������)2.� 5�"��/

-2*����2�*%��))��6�.���32��.����5�^"��5��'/���%�����)�.���"����������2*���'��f/���$'���'���/���
����2�5��2��'�����#8+(dLMMCGECO�!���1��.��"�6�.��*�"���.����� 5��.��2���%�.�3��'�6")����%� '�.��
5�^"�� .�%��������%�����'/���"�5�^��"5"�Y#$��%��&3��%�.��'�!"���� Z�5�))���1��.����&$��%��&���

S���&������")�2� �����[��3��[2�.� �������."�g")�.�$.��"��PCCDC�PCaL\�����&"�+5��2��"��h�5������
i3�������[��3����22����/�+"�5�^��"5"�!��5�.��.35���"��7���_���^� /

��������		
�����������������	���������������
�������������������� !�"����������#�����	���$�����
��#��	��	��%��&''()**+++,(&-'-,� *����� !�"

Eκθέσεις φωτογραφίας
galleries

123(&	4&(5&+6	7&-829:'-*9	;<-*= >(829&+98	?''3.82

4$����	
�/���

Nevi

http://www.photo.gr/galleries/


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

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

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός 
�����������	
���������������	�������������������������������������

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

�������	
����

������������	
���	���������
�����

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

���!������������"���������������������������#������#����$��
%�����!��������������������������������$�&����������������������������
������#������'()*)$+,-./*0)1/23/,451������������!���������������#��

����������������
������������6��7�
 

8�����������#6�9�
:;<=>?9���������	
���

�:@<�:=A=9������������������BC=;<DEA<9�������������������
F�=&E;:G9��������	���	��������

H����
�9��	�	�	��!�����������www.photo.gr/NationalGarden 
�	!��	�����������"���#��$��%&����'	�(�)�%�	�*

:�������
�����������#���I�������������#6�9 
www.photo.gr/NationalGarden

 Έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!   
	���������������	���������������	������������������� !�"�

����������������	�������	�����	�����������#�������������	����

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ» 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΑΝΟΙΞΗΣ»DA<G<F?7�J������
��������777

««« «ΟΟΟ ΕΘΕΘΕΘΘΝΙΝΙΝΙΝΙΚΟΚΟΚΟΚΟΚΚΟΟΣΣΣΣ ΣΣ ΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΚΗΠΟΠΟΠΟΠΟΠΟΠΟΠΟΣΣΣΣΣΣΣ ΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΤΗΝΝΝΝΝ ΝΝ ΑΝΑΝΑΝΑΝΑΝΝΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟ ΞΗΞΗΞ »»

€649 €225
Αξία 

δώρου
Αξία 

δώρου

€449
Αξία 

δώρου P���������������
��'Q)1�RSTUT

V
��WXY0Z02[�\]^_�
��������KIT
c_]d_[[��

�0*�.0e)1�c�f_����
�����cT]ST[[�gh�
i))[��

http://www.photo.gr/nationalgarden/


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

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

Leica 
Διάσημες φωτογραφίες ξαναζωντανεύουν...

�����������#�`�  �a`�!�bs

Από το ππροηγούμενο τεύχος, το PhotoBusiness Weekly ξεκίνησε μια νέα στήλη. 

Θέλοντας να φέρει το αναγνωστικό κοινό σε επαφή με πρωτότυπες καμπάνιες 

απ ‘ολο τον κόσμο, κάθε εβδομάδα η ομάδα του περιοδικού θα επιλέγει ένα 

διαφορετικό πρότζεκτ, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Αυτή τη 

φορά ακολουθούμε την καμπάνια του πιο διάσημου και ιστορικού εργοστασίου 

φωτογραφικών μηχανών: της Leica. 

Επιλογές από πολύ προσεγμένα διαφημιστικά βίντεο του κλάδου imaging 

https://www.youtube.com/watch?v=DMkQQSt6d8s
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http://www.stamos.com.gr/
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Aυτή την εβδομάδα 

μεγάλη δημοσιότητα πήρε 

η επικείμενη επιβάρυνση 

smartphone, tablet και 

υπολογιστών λόγω 

επιβολής τέλους 2% 

υπέρ των δημιουργών 

με τροπολογία του 

Υπουργείου Πολιτισμού.  

Η είδηση σοβούσε ήδη 

από πέρυσι όταν συζητείτο 

τον Ιούλιο του 2017 στη 

Βουλή το νομοθέτημα περί 

“Συλλογικής Διαχείρισης 

δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων” όπου στο 

άρθρο 54 περιλαμβανόταν 

διάταξη περί “Εύλογης 

αμοιβής για ιδιωτική 

αναπαραγωγή”. 

�104,0+3(9(,

�;5)=��c�<1;+�T980)<+*?/�2(,�d`e�fgMLJZ[KhW�4,0�JMiNWJ
Έντονη αντίδραση ΣΕΠΕ και απάντηση των ΟΣΔ

Τότε (πριν ένα χρόνο) ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 

είχε αντιδράσει έντονα, μιλώντας για αδικαιολόγητη επιβάρυνση των τελικών 

καταναλωτών σε πολύ υψηλά επίπεδα περίπου 65εκ. ευρώ σε ετήσια βάση (υπολογισμός για 

το 2017). Τώρα, με την πρόσφατη τροπολογία του ΥΠΠΟ, smartphone, tablet και υπολογιστές 

θεωρούνται τεχνικά μέσα κατάλληλα για ιδιωτική αναπαραγωγή έργων του πνεύματος π.χ. 

ταινίες, μουσική, φωτογραφίες, λογοτεχνικά έργα κλπ. και επιβάλλεται εκ του νόμου τέλος 

εύλογης αμοιβής 2%.Είναι γεγονός ότι η εύλογη αμοιβή ίσχυσε ήδη από το 1993 όταν 

ψηφίστηκε ο Ν. 2121/1993 σε φωτοτυπικά, χαρτιά κλπ. Εν συνεχεία, διάφοροι οργανισμοί 

συλλογικής διαχείρισης είχαν πετύχει μέσω δικαστικών αποφάσεων να συμπεριληφθούν και 

άλλα τεχνικά μέσα -ως πρόσφορα για ιδιωτική αναπαραγωγή- στην επιβάρυνση της εύλογης 

αμοιβής 6%. Τώρα πλέον με την τροπολογία αυτό ρυθμίζεται απευθείας εκ του νόμου ώστε 

να μην υπάρχει ασάφεια και δικαστικοί αγώνες. Η επιβάρυνση του 2% ουσιαστικά αποτελεί 

τον κοινωνικό πόρο που αναλογεί στους δημιουργούς και επιμερίζεται στους δικαιούχους 

οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Το ποσόν αυτό διανέμεται στα μέλη ώστε να έχουν μια 

απολαυή έναντι των απωλειών τους από την κατά κόρο online χρήση που πολλές φορές είναι 

στη γκρίζα ζώνη ή και πέρα από αυτή.  

Κατά πόσον το 2% αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για τον καταναλωτή και στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό, αυτό αποτελεί μια μεγάλη συζήτηση και κάνει εμφανή την έλλειψη συνολικής 

ευρωπαϊκής νομοθετικής αντιμετώπισης, ενιαίας για όλα τα κράτη- μέλη ΕΕ. Παρακάτω, για 

λόγους αντικειμενικότητας παραθέτουμε τα δελτία τύπου του ΣΕΠΕ και των Οργανισμών 

Συλλογικής Διαχείρισης.
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������ ��	�� 
�	�

�� ����� ��� ������� ��� ����� ���������! ���! "��#�� ��� ����$���� ��! 15�! �%�� 2018, �# ��� 

����������� ��� �. 18 &. 2121/1993 �� ��� ��. 2 ��� ������ 54 ��� &. 4481/2017 ���� “�'����! ��#(�! �# 

#$#)�#�� ����)��”, � 
'�$����! ��#*�#����)� 	�������#��! �# ��#��#�)�#+� ����$!, (
�	�), �����:�# �# 

�������� ���� ��� ;����� ������� ��� ��� �<�� �# ��� �'���� ��#(� �)� ������#�+� $#�#)���)� �� ����� �� 

�������#�;�� ����������� �# ��#������# �#! ��(�;! ���;��#�! ��� � ��#�;��#.

=�)! ��$��*�� �� ;���� �# �#$#�� ���;�� ��� $#�>�*��, �� �� �'��)�� ��+�� �# ��� ���������� 	��#�#���', 

���;��"� �)! �� ��� “���	
��” ���� ��	����	 ��	������� 24 ����� ���
����� 
�� �	� �	�
��� 

����������� 
���	��. ?���+��! � $�$��;� ��! ���;��! �# ��� �#! $#(����'��#! �� ��� ����� ��� 

���������� 	��#�#���' �# �� $;������ �# $��#� ����������� ��! $#��>�!, �� ��<$#� ��������� $�� ���;(� �� 

��� (���#)�#�� ���� ��! �����������!. ���	�����, ���
� ��� ��������� ��	�������� 2% ��� ��� 
��
� �� 

�������	���� �����	����, smartphones �
	 tablets, ��	����
	 ��	����, ��	������� 6% �	
 �������	��� 

�������� ����
��� �!�� �
	 �	���
� �
	 �	
 �������	���� 
��������	���� "������ ��� ��� 

4GB. #�	������� � ����
 ��!��
	 �� �����
 
������� �
	 �� ��� ���
�� ��� "���	 � $����������� ���� 

�����	�� ���
���	�� ��� ��� ���	
��� ��!�����
� ��� ��� 
�
����	
�� ������ ��� !��
�, ����	�� ������ 

�	
 ��� ���"� 
�� ��� �����.

#�����, 
��&�	 �
 ����	���� ��� ��� '�� - (���� ��� ## ��� 28, ���� � )���
��
, � *
��
, � #�����
, �� 

+������ )
���	�, � /�
�"�
, � (�����, � 0	���
��
, �� 0�����������, � '��
, � $����
 �
	 � 1	�
�"�
, 

"�� �
�
����� “���	
�� ����”. #�	���� �� �� �������	���� ��	������� -� ����
 ���
	 ��
���	
 
�� 

��	 	�!��	 �� '�� - (���� ��� ## ��� �!��� ��
�����	 
������	!� “����”- � !��
 �
� �
����
�
	 ���� 

“����
����	
” ��	�
������� ���� ����
 
���, �!���
� �
 �������
 ������� “���	
��� �����” ���� 

#�����.

3��� ���	�
� �
	 �� �����	�� ���
��� ��������� ��� 5�������� $�	�	���� �	 ���������	 ��� 7#$#, ���
	 

�
��� ��	 �	
 ����	
 ��	������� �����	 ��������� ���� ������ �
	 �
 ��	�����	�, �� �� �����$� ��� 

�����#�� � ���@�����#��<! ���! (�����# �< ����' �# ���#�� �# ;� ������� ��<, <*# �<�� �# ��� 

������#�<��� ��� �# �# ��� ��������#�� ���! $�����#<���. � 
�	� ��#������# �)! � ��#(��� �)� 

�������#�;�)� ��#(�'���)� $'��# �
 �������	 ���	������� 
�� € 65 ��
�. �� !���� ����� :���� 

�
�
�
����. �� �;��# ��#(������ ������# �� ������ ��<*� ��� "��#��' ����*���#���' ��! *+�! �# ��! 

��������#��! $#��(;�����!, �;����! �����<��� ���� �<����� ���A<��)� ��*������! �# ���<*���, ������� 

���#� ����� ��� $#���� ���)�#��#�<��� ��� ���$�� ��*�����#+� 	�������#��! �# ��#��#�)�#+�, $�$��;��� <�# 

�>���# �� �<���! $#�����! �)� ���A<��)� ��*������! �)� �����#�+� ��#*�#����)� ;���# �)� ���)�#��+� ���! 

���� ���+��, ��� �# �������)!. ��#��;��, �� �������#�;�� �;��� � ;*�# ����#�;! ���;��#�! �# �# � 

$����#����#�� ;��$ ��', ��� �>�#���<����!, �$���� �� ��#(������, ��+! �>���# � ;>�$ �< ��� ��(��� ��� 

�������' ��#(�! ���� ��������#�< �>���#��< ��� �������'��# �� ���<�#�, ��� �# �< �� ���)�� �)� ��<$)� �)� 

��������'���)� ��#*�#����)�.

; 7#$# ����	 ��
 ���
�� ������ ����, ���� �
	 ��� �����
�
 ��	���, �
 ��	��
����	 � ��	�� ��	�� �
	 �� 

5�������� $�	�	���� �
 ���	 ����� ��� �
 �
 �
�
���� �
	 �
 ���!�����	 ��	� 
�
�
������ 

��� 

���� ��������
.

.5(-)�(V1)<���$�
«Μια τέτοια επιβάρυνση σήμερα πλήττει κυρίως πολίτες και νοικοκυριά...»

http://photobusiness.gr/images/sepe%20deltio%20typou.pdf
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�� �����	
��� �
 ��
 ���
	�	���
 ��� 
� ������ ��	������ �
 ������
 �	! "
�#���	� 

�  ������	
  �����	
�
  	
�  ��	�	�	�����  �
  $����%�
  ���  ��
  «�#�	��  ��	�&'» 	�� 
����������  �������	��  �����	����  �����	
����  ���  ����������  �������	��,  ���� 
������	���� � ����
�
, ���������
�� ��� ��!���	�� ��	����, ��	���	���� ��� !�!������� 
�
������	��  ���  �
������  ��  ""#,  ���  	�  ������������  ����	�  ���  �	��
���	�,  � 
�������� �� ����� «$
����� ����	��», «$
����� ����» � «	���� ���� 	��	��», ��� ��������� 
������  ����!����  ���  ��	���������,  �  ��������  	
�  ������
�����
�
  	��  ������  ��� 
�����������  ��������
	����  ��������.  #�������%���	�,  ������,  ��  ���������  ��	����� 
��
�������� ��� ������������� ��� 	
 �������� ��
����
 ����. 

� «�#�	�� ��	�&'» � «$����� ��	������» �
 $����	#�
 �
�!�����'� �$�	�������

&��� �����%��� �	� 
 «�����
 ���!�» 	�� ���������� �������	�� �����	���� �����	
���� ��� 
���������� �������	�� ����� �� ������	
 ���%
���� 	��� �� ���� ��������, �����	��� ��� ��� 
��������� ���'��������, ��� 	� �������	��� ���	
 – ��
 	
� ## ����!�� ��� 	
� �����
�
 	
� 
«��������� 	
� ��
��������» �	
� #����
. 

� «�����
 ���!�» �������%�	��  �	
� ��
�� ����  ��������� � �������� ��������� 	������� 
���� ��� ����� �������� ��� ����������� ����� �����	���� �����	
���� ��� ����	��� ����
 
��� ���� ����	
. (�	�!����	�� �	��� ���������� ���������� ���������
� 	�� ���������� ��� 
	��� ���������� � ��������� ���������� ��	�� 	�� 	������� ���� ��� ������� 
 ����	�	
	� 
�	�������� 	
� �	��� 	������� ������	�� 	���, �� ������ ����� ��� �� ����������, ���	� ����� ��	�� 
��� ���!������ �� �����������, �
���� �
������� ��	������� �����, ��� ����	��� ����
.

� «�#�	�� ��	�&'» �
 $����	#�
 ��
��  �
��  
(���	�  ����	����(�  �	!  �
�!�����	#  ��� 
�!���
��	# $��������(� �	!� ���, �� ��(�	 �� ��	�)��� ��� «�	�

��� ��� ����	*	����». 
��	��� 
� ���������� ��( �� �����-���� ��� �� ��	� (*��	� ��)� �	����, �	!, �� �!�( �	 
��(�	,  ��	���,  ��(  �	  
(�	,  ��
  ���#)���  $!
��(����  �����(����
  �$�����
 
�
��������
 ��������
���
 ���
, �� (�� �� $������� ��'��� �	! �
����	��	! ���
��	# 
���	!, �
�
�� �
(� ����	# �	�	#. 

)������	���, �� ����	�� ��� �� �����, � !��
 	� ���, 	
 ����	�	
	� 	
� �������
� ������������ 
�����	������� ����� ���, ��� 	
� ���
 ������, �� ���������� �������	�� �����	���� �����	
���� 
���  ����������  �������	��  ��  �����,  ���  	�  *��	���,  	
  ������,  �����	���  ���  ���
���� 
��������,  ����  �������  ��  
�  ���	������  	
  ����
  	�	����  	�������  ����  ���  ����	��� 
����������� ����� 	���. )
���� �� ������� (!!!) 	��� ����	�� (!!!).

1

*������, � «�#�	�� ��	�&'» $�
 ��
�� «�������», «*(�	�» ' «���	� !��� ����	!», ���� $����� 

��	������ �
 $����	#�
, ��� ���!����	�� ��� 	
 ������ ��� 	
� �����	��� ��������, ��� 

	
�  ���'�����
  ��  �����  ��������
	���  ���  ��  ������		�	��  ���  ��	���  	���  ����������� 

�������	�� �����	���� �����	
���� ��� ���������� �������	��. *� �����	��
 ��� ���� �������� 

��� ��� ���	��-���� 
 �������
 ����	��� ����������� ����� �����	���� �����	
����,  �  	
 

���!��$
 ��	�!���� «�����
� ���!��» ���� ��	� ��� ����� ��������
	��� �/��� ��� ��	�!����	�� 

��� 	��� ���������, 	�	� ����!����	�� 	� ������� �����	���� �����	
���� 	�� ���������� ��� �� 

����!�	��, ����� ��� ������ �������� 	���, �������	�� ������ � 	� ���. 

2� �������� ���	����� 	�� ����� 	��� 	
� �����	���� ��������� ��� 	
� ������ ��������� 	�� 

)����	
���� 	
�  #�����3��� 4���
�.  #����  ����	� ��  �����  ����  �������	��  �  	�  %�	
�. 

*������, �	��� �����������, �	��� ���������� ��� ��������� ���������� ��	��	����� 	������� 

���� ��������� ��� ����	��� �����������. 5� 	����	���� ����� ��������, ������ � 	�� ���, 

��� 	
� ��	�!��� 	
� «�����
� ���!��». #����, ����
�, ����	�, �	��� �����, �	��� �������	�� 

	�� ��	���� ��� 
���	������� 2����, �	
 �����	��� ��� �	
� ��	����	��� �������, �
���� �	��� 

!�����	�� ��� �	��� ���������. 

6����	�,  
  �����
  ���%
���
  	��  ����������  �����	����  �����	
����  ���  ���������� 

�������	�� ������ ��
 �	
� #����� (�.2121 ���� �����	���� �����	
����), ��� 	� �	�� 1993, �� 

«�����
 ���!�» ��� ��������� ����
� �	
 �����
�
 	
� «��������� 	
� ��
��������» �	
� 

#�����3��  4���
  (!�.  5�
���  2001/29  ���  	
  «��������  	
�  ��
��������»,  ���  	��
��  �� 

������� �	� 	��
 	�� 2002). 

� ��	�� ��� "
�!�����'� +$�	������� ��� 	� �����	
���

<��’  ���  	�  ��������,  �  *�������  #����������� <�
���������  ���  #�����������  #������ 

(*#<#), ��� ���
 �� ����, �	
� ���������� 	�� �� �
���������  ��	�������  �� !���� 	�� 

����������  �����	����  �����	
����  ���  ����������  �������	��,  «!��	���»  ��  �����  ��� 

«������	
  ���!�����
»  ���  «$
�����  	����»  	
�  ��������  «�����
  ���!�»  ��	��  	�� 

����������.  =�����%�	��,  �!����  ����
�,  �	�  ��	�  
  «�����
  ���!�»  ���	����  ������  �	
� 

«����	��
».  *�  ������ �
������	�,  ����	�,  ���� ��� ������,  ����� ������� �	
� «�����
 

���!�» ���
 ��� �� ������ �	
� ���������
 	�� ����	�� � 	�� ���� 	����������.

5� �������	���� ��� 	��� ����	��	
����� �	
� #����� ���������� ��� ��������� ���������� 

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

	�� *#<#.

#����  �������  �	�,  �	
�  ����� 	
�  <����	����  =����	
����,  ��  �
�������  �����  �����	���� 

�����	
����,  ��  ����������  �����	�����  ���  ���������  �����	���  	�  ����  	���  �	�  �����  ����	� 

������� ���!�� ��� �� ������ �� ����� ��������
	��� ��� 	� ��	��	���� �������	� 	��� ��� 
 

���!� ���%�	��  ��� ��	��� 	��� �����������.  /�	�	� ����	� �����&��
��  �� �!�' �� ����� 

����%#  �
  $����	#�
  –  ������
  �	!  �
�#���	�  ���  �	!  ����
�����	#  �	�
	#  ��
�� 

�
$�����	�, $���$' «�����
».
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�������������������
�

�� «�����	
���» ���������� ��� �� �������� ��������� 	������� ���� ��������� ��� ����	��� �����������  �����  �����	����  �����	
����,  ����
�%��	��  ����!��  ��	�  	
�  �����	
	�  	�� ��	��	����� 	������� ����, ���$���	!
 ��� ����!���
	!
 ��
 �#%��� �
 ���$�
 �	!� ��� �
  ��'���
  �	!�  ��	�  �	  ����
�����(  �	�
(,  ��  «(����»  ��  ����  �
�!�����'� �$�	������� ��� �� &��	� �
 $����	#�
. 4	��, ���, �� ���������� ����	�� 	�� �����	�� ��� ������		��� ���!� ��� 	
 ����
 	�� ����� 	���. >�� 	� ���� ��	�, ��’ ���� 	� ���	�� �������� 	
� ����	�	
	�  �������
�  ������������  �����  ����  ����	���  ����
  ���  	���  ����	��  	��,  ��� ����	���  	�  ��	��	����  	������  ���,  	�	�  ��������	��,  �  !��
  	
  ������  ���  	
  �����	��� ��������,  ��  ���!��$��  ���
	�	�����'  «�#�	�� ��	�&'» 	��  ����������  ��  ��	�  ������  �� ��	�!����	�� �� ��	��� 	��� ����������� ��� 	��� «���%��	��», ��� ������ �� 	
 �	��������� �	��� ��	�����	��, ������ � 	� ��������.

�� ������������ 

�  #�����,  ������  �  	���  �����	���  �������  	��  �����  «�����
�  ���!��»  ��� ������		��	��  �	����  ���  	���  ����������  ����������  ���������
�  	��  ����������  ���  	
� �������
 ����������� 	�� ����� �����	���� �����	
���� ���� ����	��� ����
, � �������� 	������ ���,  ����� ������������ �	��� 	�� ���	��-���� ���� ��	�!�����	�� 	� ��
��	��� ���� ��� 	��� ��������� ���������� ��� ��������� ���������� 	�	���� 	������� ����.
*� ���	
-��
 	
� ## ��
������� ������� � 	
� #�����, ���� 
 �!����� 
 �������� �����
 ���!� ��� ��	�!���
�� 	� 2015 �	��� ���������� ���������� ���������
� ������ ������� �� 10 ����. ����, �	� 2����	 �� 25 ����. �!�� ��� �	
� "	��	����� �� 3,5 ����. �!��, ��� �	
� ����$� ��� 	� ���� �	��, 	� ���� «�����
� ���!��» ��� ��	�!���
��� �� ����� 	�� ��������, ���  ���  	�  	������  ���,  ��������  ���  �������  ������  ���  ����
���	���  ���,  �	��  �������� 1.593.407,92 ����. @�� ��	� 	� ���� «�����
� ���!��», ��������
��� �	
� #�����, ��������, ���� 715.740 ���� ��� 	������ ���, ��������, ������� ������ ��� ����
���	��� ��� �������� ��� ����	��� ����������� ��	��������	���� ����� � ����� ���� � ������� 	�� ������� �������� ����������  ����	��  	��  �����	��.  @������  �����  	�  ��������  ����  «�����
�  ���!��»  ��� ��������
��� ��� ��	� 	� �	
 2016 ��� 2017.

@�� 	
� ���
 ������, 	� ��	��	���� ���)������ ��	$� �
 «�����(
�
» ��� ��	���, ����
 �	!  8�"�, ������  �  �
�����  �
������  ��  ��������  	���,  �������	��  ��  �������  5,5 $������	��#��� �!��. 

#����  ��������  �	�  	�  ������,  �  !��
 	��  ������  �����	����  ���!��$���  ���  	
�  ��
��	�� «�����
 ���!�» �	��� ����������� ����	�� 	�� �����	�� ��� 	� �
����� ��������	� ����� 	�� «���%��	��» 	
� ������,  ��� ��	���������	�� ��	� ���������	� 	���� �� ������ �����	��� ���!��$
  ���  �����	���  ��	�!���  ��������
	����  �����
�  ���%
���
�  ���  	���  ��������� �	��� �����������, 
 ����� ������ �� �����
����� ������ 	
 %
�� 	�� 	����	����. <��’ ��� ��	�, � ���������� 	�� �������	�� �����	���� �����	
���� ��� «�����
� ���!��» ����������� �� ������ �	
� #����� � �	��� 	
� �����
�
 	
� «��������� 	
� ��
��������».
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�� �#�	�� :������ ���'���� 

D�!����	�� ���$
 ��� 	� ��������, ������	��� ����� ������ ���	��	�, �� ����
 � 	�� 
�
����� ������������ �� ����� 	�� *#<#, 	� �
������	� ��� 	�� �
������ �	� ""#, ����, 
�	��� �����:

1. >��	�  ����	��  ������� ��  ���  �����  «������	
  ���!�����
»,  «����	��»  � 
«���� ���� 	��	��» �  «	����»,  �	�� 
 «�����
 ���!�» �����  ������	
��
 �	
� 
#�����  ���  	�  1993  ���  �����	�,  ����	�,  ���������  �������	��  �����	���� 
�����	
����, ��� 	
 ���� 	
� ���%
���
� 	�� ����������; 
2. >��	� ��������	�� �	�, ������ � 	
� �����	��� �������� ��� 	
� ������	��� 
�������  ��  ��������  ���  ����	���  �����������  	������  ���,  	���  	�  ������ 
���
	�, ��� ��� 	� tablets ���� ��� �� 
���	������� ��������	�� ������	�� �� �����
 
���!� 6% ��� 	
� ����� ��������� ���� 	�� =����� 	�� 2017;
3. >��	�, ����
�, ��������	�� �	�, ������ � 	�������
�
 	
� ���	��
� ��� 	
� 
�����
  ���!�,  ���  	��  =�����  	��  2017,  	�  tablets ����  ���  ��  
���	������� 
��������	�� ���������
��� �� �����
 ���!� 2% ��� 6% ��� 	
� ����� ��������� ��� 
� 	
 ���	��
 	��������� 	
� ����� ���	��
� ���������
�� 
 �����
 ���!� ��� ��� 	� 
������ ���
	� �� 2% ��� 6% ��� 	
� ����� ��������� 	��� ��� ����	� ��������� 
��� 	�� =����� 2017;
4. >��	� ��������	�� �	� � 	
 ������	
 	��������� 	
� ���	��
� ��� 	
� �����
 
���!� ��� ������� 
 ����	�	
	� ��� 	��� 5��������� *��������� )��������
� �� 
%
	��� ��	�� ������� ���!��� ���� �������
� �����
� ��� 	� ���� ��� 	� ����� 	�� 
���������  ����  ��������,  ��	�  ����  ���  ���!���  ��	��  ��  �����	��
  
 
�������
� ������	
 �� ��	������	��� ������
 ��� ���!��� 	�	���� �������
� 
�����
�;
5. >��	� ��������	�� �	� � 	
 ������	
, ����, 	��������� 	
� ���	��
� ��� 	
� 
�����
 ���!� ��	�����
�� 
 �����
 ��� ���	���	��� �����
 	�� ����������� 	
� 
��������
� ���!�� �� �����	��
 �����	��
�
� ���!���� 	
� �����
� ��� 	�� 
������� ��� 	
� ���� 	�� ���������� �����;
6. >��	� ��������	��, ����
�, �	�, � 	
 ������	
 	�������
�
 	
� ���	��
� ��� 
	
�  �����
  ���!�  �������
���  ���  ��	��  ���  	�  ����
���	���  ���  $
������ 
�����������  ���
	���	
	��  ����  4GB ���  �����  ��������  ���  ����	��� 
�����������, �� !���� 	�� ����������;
7. >��	� ��������	�� �	�, ��� 	� �	���� ��������	� ����� 	�� ���� 	�� *#<#, 
�  !�����  «��
�»  	�  ����  �����	����  �����	
����  	��  ����������  ����	�� 	�� 
�����	��,  �����  �������  5,5  ������	�����  ����  ���  �  ����
  ��  	��  ���� 
�����
�
  	
�  «���������  	
�  ��
��������»,  ���,  ��	���	��,  	�  �����  ���  	
� 
��	�!������
  «�����
  ���!�»  	��  ����������  �	
�  #�����  �����  ���  	� 
��
��	��� �	� ���	
-��
 	
� ##;
8. >��	�  ��������	��  �	�,  �  !��
 	��  �
������  ���  #�������  	��  *#<#, ���� 
�	
����  ��������	��  ������  	��  ����  	��,  ���������  �����  �$���  5,5 
������	������ �������, 	� �
������	� ���� ����� ��������
� ��	�!���� 35 ��. 
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���� ��� ��� «�����
 ���!�» ��� 	
� ��
��� ����� ��������� � ������
� ��� 	
� 

������� ��������, ��	� � 	� ���
������ �����	� �����
� ���!�� 6% ��	� � 	� 

������	�  �����������  �����	�  2%  ���
  ���  �  	
  �������
  	��  	��	�� 

�����
�  ���!��  4%  ���  ������  	�������  ����  ���������  ���  ����	��� 

�����������,  ��	����������  �	�  
  �������  �	���  	���  ���������  ���  	��� 

������
� �	�� 	����� ��	�����	� ��� ����� ���$���� �����	�, �	� ����� ���	����	�� 

� *#<# �	� �������%�� 	� ����
 	�� ����� 	�� ��	�����	��;

9. >��	�  ��������	��  �	�  �  *#<#  ���%
	�  ������  ����������  ����	�����  	
� 

�����
�  ���!��  �	�  ��
  	��  �  ��  �������  ����	��,  ���  ���	����	��  �	�  ��� 

�	������	��  ��� 	� ��
 	�� 
 �����
 ���!� �	
 	�� ������
� 	�� ��	��	����� 

	������� ���� ��� �� ���� �����	��
 
 ����	���� ����� � !��
 	�� ���	����� ���� 

����������
	�� ����	���� ������ ��� �����	��� �	
� #�����;

10. >��	�  ��������	�� �	� ��� ����� ������� �� ������� ���������� ���������, 

����	�  ���  	�  ���������  	��  2014,  ���  	
  ����������  �������  	��  �����	���� 

���������  ���  �����  ��	��  ##  ��  ������,  ����  �	��  <������,  ����  �� 

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

������� �	
� ��������
 ��	�!���� «�����
� ���!��» ���� ��� K<@, 	� 	����	��� 

�� !���� 	�� 	����������� �������	�� 	�� )
�����, �� ��� 	
� ����
�;

11. >��	�  ��������	��  
  ��	���
�
  	
�  ��	�!����  «�����
�  ���!��»  �� 


���	�������� ��������	��, ������ ���
	� 	
������ ��� tablets ��	� 	�� 4GB ��
� 

RAM, ��� �����	��� 	
 �������	
	� ��	�� 	�� 	������� ����, ��� ����� �����	�� 

��������  ���  �����������  �����  ����  ����	���  ����
,  �	��  ��’  ����  	� 

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

	��  �����  (����  	��  �����,  ��	��������,  �����	���  ����,  �������  ���������, 

���
�	�������� ���� �.�.)  ��  ��’  �	����,  ��	’  ��	� 	�� 	����, ���������	��  �	
� 

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

(��������!�����
� 	
� ������
� 	������� ���� �� ������) ��� 	�� �
������� 

����� ����� ��������� ��� �������� ��������� ��� ��� 	� ��	��	���� 	������ ���;

12. >��	�  
  <���	���  ����	��,  ����	��  ��  ����  ����  �������  ���  �����	���� 

���������,  ����  �����	����  �����	
����,  ����  ���������  ��	��������  ���  ���� 

	����������  ���������,  ��  ����!�����  �����	���  ����  	��  «���%��	��»  	
� 

������  �����	����  �����	
����  ���  ��  !����  	��  ����������  �������	�� 

�����	���� �����	
���� ��� ���������� �������	��, �	�� 	� ��������� ����
 ����� 

	��� ���������� �� !���� 	�� ��������� ��� �������
�	��� ������� ����	�� 	�� 

�����	��; 
13. >��	�  �  !��
  	��  �
�����  ������������  ���������	��  
  ���	���  �������
 

����	���� ������������, ��� 	
� �������
� �/��� ��	���
�
� 	
� �����
� ���!��, 

�
���� 
 ������ ��	������	���� �������	��	�� �	��� «���%��	��» ;  

#���� ������� �	� 
 ��	���
�
 ��	
������ � � ���������� 	������� ���� ���� 	���������� ��� 

����� �������� ��� ����������� ����� ���� ����	��� ����
 ��� ������ �� ������	�� �� «�����
 

���!�»,  ����  ���  	����  �������  	���  �	
�  #�����  ���  ���	������,  ����
�,  	
  ����	�	
	� 

��������	�� ������� 	�� �����	���� ��������� ��� 	�� �������� ���������, ����� ��� 	
� 
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�����  	���,  ���  ����	���  �����	��,  ���  �  !��
  	�  ���  ���%��	��  ���  	���  ����������� ���������� ���������� ���������
�.

5�  ��	���������%�����  ���������  ��  ��
��	���  	�  �������	�  	��  ����������  ���  ��� ���������  ���	��  �������  ����  ��������
  	��
�
�  	
�  ����	
	��  ��� ������%�	��  ��� 	� *��	���,  	
  ��������  	
�  #�����3���  4���
�  ���  	�  )����	����  	
�,  ���  ���  ���	������ ��������� �������
�
� � ��������	����. 

2� �����	��� ������� ��� 	���	�� ��� 	
� #�����3�� 4���
, ��	� 	
� ���$� ��, ��� ���	����� �� ��� ���	�� ������� ��������� ����	����
� ���������� �������	��, ���� 	�� «���%��	��» ������������  ����  	����������,  ���  �����	���  ���������  	�  ���3��	�  	���  ����
�%��	��  	
 ��������	
	� 	
� ����
� 	��� ��� ����	��� ��	������ ����� �����	���� �����	
���� ��� �� !���� 	�� ����	�� 	�� �����	��, ��’ ���� ��� ��	�!����	�� ��� 	��� ��������� 
 �����
 ���%
���
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«Το ορθότερο είναι να μιλάμε για μείωση από το 6% στο 2%!...»

http://photobusiness.gr/images/Foebus%20deltio%20typou.pdf
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Αν είσαι επαγγελματίας και θέλεις το περιοδικό Photo 
Business κάνε εγγραφή εδώ: www.photo.gr/freepress

Το περιοδικό του επαγγελματία

Η διανομή του περιοδικού Photo Business είναι δωρεάν για τους επαγγελματίες φωτογράφους, βιντεογράφους, φοιτητές σχολών φωτογραφίας & 
κινηματογράφου, φωτογραφικά καταστήματα και εργαστήρια, και στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα imaging.

Μόλις  

κυκλοφόρησε!

http://www.photo.gr/freepress/
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Panasonic FT7
Νέο μοντέλο με EVF

Στον κόσμο των υποβρύχιων digital compact φωτ. μηχανών, το 

καδράρισμα γινόταν μόνον μέσω της οθόνης στην πλάτη. Οπότε η νέα 

Lumix FT7 είναι η μοναδική με την καινοτομία του EVF. Ενσωματώνει 

λοιπόν ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο μεγέθους 0.2in. Με 

ανάλυση 1,17εκ. κουκίδες και μεγέθυνση 0,45x. Σίγουρα η σκόπευση με 

EVF δεν ταιριάζει στις καταδύσεις όπου οι χρήστες φορούν μάσκες και 

αναπνευστήρες, αλλά από την άλλη μεριά θα είναι χρήσιμη στην επίγεια 

αξιοποίηση της μηχανής.

Κατά τα λοιπά η FT7 συνεχίζει την παράδοση της Panasonic στις 

ruggerized μηχανές, με αισθητήρα BSI CMOS 1/2,3in. Και υβριδικό φακό 

(με πρισματικά και συμβατικά στοιχεία) ισοδύναμο με 28-128mm f/3,5-5,9 

(με οπτικό σταθεροποιητή Power OIS). Είναι στεγανοποιημένη για βάθη ως 

30 μέτρα, ανθεκτική σε πτώσεις από2 μέτρα και σε χαμηλές θερμοκρασίες ως 

10°C. Eπιπλέον, για περισσότερη προστασία το κρύσταλλο της οθόνης είναι 

ειδικά επεξεργασμένο (tempered glass). Aπό πλευράς video, έχει δυνατότητα 

4K με ρυθμό 24p/30p ή full HD 60p. Προσφέρεται και slow motion 120p 

αλλά μόνον στην HD Ready ανάλυση. Στο φωτογραφικό κομμάτι βρίσκουμε 

για μια ακόμη φορά σε Panasonic η λειτουργία 4K Photo, η οποία ναι μεν 

είναι δανεισμένη από τον κόσμο του 4Κ video αλλά έχει φωτογραφικό 

χαρακτήρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ριπή καρέ 4Κ (3840x2160pixel) 

τραβηγμένων στα 30fps που δίνει την ευκαιρία στο φωτογράφο να διαλέξει 

ανάμεσα σε διαδοχικές πόζες ιδιαίτερα 

σε θέματα με κίνηση και να βρει το πιο 

ενδιαφέρον, διασκεδαστικό ή εκφραστικό. 

Επίσης η μηχανή υποστηρίζει την λειτουργία 

Panasonic Post Focus. Mε απλά λόγια, το 

post focus αφήνει το φωτογράφο να διαλέξει 

σημείο εστίασης μετά τη λήψη ανάμεσα 

σε εναλλακτικές λήψεις του ίδιου ακριβώς 

θέματος και αν το αντιμετωπίσει κανείς πιο 

φιλοσοφημένα, είναι μια άλλη προσέγγιση 

του focus stacking και υλοποιείται χάρη 

στους πολύ γρήγορους σύγχρονους 

αισθητήρες.
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https://www.blk.gr/index/el
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IC Insights
Σε επίπεδα ρεκόρ οι πωλήσεις αισθητήρων CMOS

Aξιοσημείωτη αύξηση 10% στα έσοδα από τις πωλήσεις αισθητήρων CMOS αναμένεται φέτος. Η φετινή αύξηση έρχεται 

μετά από ένα θεαματικό 19% που καταγράφηκε το 2017. Ο λόγος της εκρηκτικής ζήτησης για αισθητήρες προέρχεται 

από τη χρήση τους σε ψηφιακές κάμερες, αλλά και σε επιβατικά αυτοκίνητα και σε συστήματα ασφαλείας. Σημαντικό ρόλο 

στην αύξηση που καταγράφεται παίζει η χρήση πολλαπλών αισθητήρων εικόνας στα smartphone. Το 62% των πωλήσεων 

αισθητήρων εικόνας CMOS το 2017 αφορά κάμερες σε smartphone. To ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί στο 45% το 

2022, καθώς η ζήτηση σε άλλους τομείς, όπως η αυτοκίνηση, αναμένεται να αυξηθεί. Συνολικά, οι αισθητήρες CMOS το 2017 

αποτελούσαν το 89% των πωλήσεων αισθητήρων εικόνας (σε αξία). Το 2012, η αξία πωλήσεων των CMOS ήταν 74% επί του 

συνόλου του τζίρου στον τομέα αισθητήρων εικόνας, ενώ το 2007 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 54%. Σε τεμάχια, οι CMOS 

αντιπροσώπευαν το 81% του συνόλου των πωλήσεων.

Προβλήματα έχουν ανακύψει στην σχεδιαζόμενη εξαγορά της Xerox 

από τη Fujifilm,  μια είδηση που σοβεί από τις αρχές του χρόνου και 

όταν αρχικά ανακοινώθηκε είχε κάνει εντύπωση με το ύψος (6,1δισ δολ.) 

Μεγαλομέτοχοι της Xerox, ανάμεσά τους οι Carl Icahn και Darwin Deason, 

οι οποίοι κατέχουν το 15% των μετοχών διαφωνούν με την πώληση  

με το σκεπτικό ότι η αξία δεν είναι η πρέπουσα. Με την άποψη αυτή 

συμφώνησαν έξι άλλα μέλη του Δ.Σ. της Xerox. Εν τω μεταξύ υπήρξαν 

και δικαστικές διενέξεις όταν ο Deason προσέφυγε στα αμερικανικά 

δικαστήρια ζητώντας να διοριστεί διαφορετική σύνθεση στο ΔΣ της Xerox 

και να δοθεί εντολή επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας. Αποτέλεσμα 

της ρευστής κατάστασης στη Xerox είναι η πτώση κατά 3% της μετοχής 

της εταιρίας. Η αρχική πρόταση εξαγοράς προέβλεπε ότι η Fujifilm θα 

απορροφούσε τη Xerox εξαγοράζοντας το 50,1% των μετοχών της και η 

νέα εταιρία θα είχε την ονομασία Fuji Xerox. H συγχώνευση θα μείωνε 

τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών, αλλά θα είχε ως αποτέλεσμα την 

απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας από την Fuji Xerox στην Ασία. 

Xerox
Προς ακύρωση η εξαγορά από τη Fujifilm



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

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

http://www.fisheye.gr/
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Instax Square SQ6 
Μηχανή άμεσης εμφάνισης από τη Fujifilm

Όταν το design παραπέμπει στο λογότυπο του Instagram, οι ερμηνείες είναι ανοικτές. Στην πραγματικότητα και οι δύο 

εμπλεκόμενοι δηλ. Fujifilm και Instagram κεφαλοποιούν την επιτυχία του τετράγωνου φορμά αλλά και την απήχηση της 

άμεσης εμφάνισης στη νέα γενιά που δεν έχει πολλές σχέσεις με την τυπωμένη φωτογραφία και παρόλα αυτά αισθάνεται μια 

ανεξήγητη αγάπη για την εικόνα στο χαρτί. Η SQ6 χρησιμοποιεί φιλμ Fujifilm Instax Square της  και δίνει τετράγωνες εκτυπώσεις 

διαστάσεων 62x62mm.  O πτυσσόμενος απλός φακός δύο στοιχείων έχει ισοδύναμη εστιακή απόσταση 32mm. 

Η μηχανή διαθέτει φλας που συνεργάζεται με το σύστημα αυτόματης έκθεσης για να φωτίσει σωστά το θέμα ή και το φόντο του 

θέματος . Επίσης, διαθέσιμα είναι τρία χρωματικά φίλτρα για το φλας– πορτοκαλί, μωβ και πράσινο – που μπορούν να δώσουν 

αντίστοιχη χροιά στις εικόνες. Εξάλλου, δυνατή είναι και η λήψη selfie  με χρήση του μικρού καθρέπτη που είναι τοποθετημένος 

δίπλα στο φακό. Η Instax Square SQ6 διαθέτει τρία mode: διπλής έκθεσης, macro και τοπίου. Η μηχανή διατίθεται σε τρία χρώματα 

πέρλα, χρυσαφί και γραφίτη. Μαζί της αναγγέλθηκε και μια παραλλαγή του Instax Square αναλώσιμου με μαύρο περιθώριο.
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χροιά στις εικόνες. Εξάλλου, δυνατή είναι και η λήψη selfie  με χρήση του μικρού καθρέπτη που είναι τοποθετημένος 

φακό. Η Instax Square SQ6 διαθέτει τρία mode: διπλής έκθεσης, macro και τοπίου. Η μηχανή διατίθεται σε τρία χρώματα 

υσαφί και γραφίτη. Μαζί της αναγγέλθηκε και μια παραλλαγή του Instax Square αναλώσιμου με μαύρο περιθώριο.

8Sinn Cage για Sony full frame 
Alpha 7 III και A 7R III
Διατίθεται πλέον και στην Ελλάδα 

Το 8Sinn a7iii/a7Riii Cage είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ 

για τα συγκεκριμένα full frame mirrorless μοντέλα καθώς 

παρέχει προστασία απο χτυπήματα, βελτιωμένη εργονομία 

και δυνατότητα ασφαλούς προσάρτησης αξεσουάρ στη 

μηχανή κατά τη διάρκεια του βίντεο.. Είναι κατασκευασμένο 

σε μηχανή CNC από ενιαίο κομμάτι αλουμινίου 

αεροπορικών προδιαγραφών. Η σχεδίαση έγινε με βάση 

τον όγκο και τις σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες των  Sony 

Alpha 7III/ Alpha7R III με γνώμονα τη λειτουργικότητα και 

την άνετη πρόσβαση στις υποδοχές κάρτας και μπαταρίας. 

Αντιπροσωπεύεται και διατίθεται από STAMOS SA.
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Πώληση 
φωτογραφιών μέσω 
instagram
Mέσω του app 8x10

Πρόκειται για ένα app που 

αναλαμβάνει να προετοιμάσει, να 

πακετάρει και να προσφέρει εμπορικά τη 

φωτογραφία που εκθέτετε στο Instagram 

σε ακολούθους σας. Από που κάνετε 

εσείς είναι να επιλέξετε τις φωτογραφίες 

που θέλετε να πουλήσετε μέσω του app 

και να θέσετε τους όρους: πόσα αντίτυπα, 

πόσα αντίτυπα από μια συγκεκριμένη 

εικόνα, το κόστος, ακόμη και τις δωρεές 

που θέλετε να κάνετε με τα κέρδη. 

Μπορείτε ακόμη να υπογράψετε τις 

εκτυπώσεις μέσω του app. Τα υπόλοιπα, 

τα αναλαμβάνει το app όπως και τη 

λογιστική τακτοποίηση. Μπορείτε να 

δοκιμάσετε το app με download από το 

App Store: https://itunes.apple.com/

us/app/8x10-limited-edition-fine-art/

id1257984808

ON1 Photo RAW 2018.5 
Για ταχύτητα και νέες δυνατότητες

Η ON1 Photo RAW ετοιμάζει μια σημαντική αναβάθμιση στο πρόγραμμα. 

Θα έχει πιο εύρρυθμη λειτουργία, ενώ ειδικές βελτιώσεις υπάρχουν για 

επιμέρους εργαλεία. Αναβαθμισμένο και πιο εύκολο στη χρήση θα είναι το 

Masking Brush, ενώ το Filmstrip θα είναι πιο γρήγορο στα Develop και Effects, 

όπως εμφανιζόταν έως τώρα στο Browse. H εναλλαγή μεταξύ των φωτογραφιών 

θα γίνεται ακαριαία. Σημαντική αλλαγή είναι η ενσωμάτωση Look-Up Tables 

(LUTs) για την προσθήκη ματ, vintage και κινηματογραφικού χρώματος στις 

φωτογραφίες. Ειδικά πακέτα LUTs παρέχονται από τους φωτογράφους / 

retouchers Matt Kloskowski, Tamara Lackey, and Hudson Henry. H αναβάθμιση 

του προγράμματος θα γίνει διαθέσιμη τον ερχόμενο Ιούνιο και, με την ευκαιρία, 

θα προσφέρεται σε ειδική τιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

Περισσότερα: https://www.on1.com/products/photo-raw/

Έκρηξη κερδοφορίας για Nikon
Με οδηγό τις πωλήσεις της D850

Η συρρίκνωση των πωλήσεων στις φωτογραφικές μηχανές διαχέει κλίμα 

πεσσιμισμού στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι πωλήσεις 

σε τεμάχια φθίνουν και τα εργοστάσια πασχίζουν να διασώσουν τουλάχιστον τις 

κερδοφορίες ώστε να υπάρξει και η επόμενη μέρα. 

Έτσι η αxτίδα αισιοδοξίας από τη Nikon γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Ποιό 

ακριβώς είναι το εντυπωσιακό νέο; Ότι παρά την μείωση συνολικού τζίρου κατά 

4% εν τούτοις έχει αυξηθεί η κερδοφορία κατά 776% σε ετήσια βάση. Τα καλά 

νέα περιέχονται στην αναφορά τελευταίου τριμήνου (Ιαν.-Μάρτιος 2018) και 

συγκρίνονται με το αντίστοιχο του 2017. εκεί λοιπόν παρατηρούμε ότι παρά την 

πτώση τζίρου κατά 3,2δις γιεν (ή 29εκ. δολ). τα κέρδη εκτοξεύθηκαν κατά 34δισ 

γιεν ή 318εκ. δολ. ή οκταπλάσια (!) από πέρυσι, καθιστώντας ιδιαίτερα ευτυχείς 

τους ιάπωνες. Αποφασιστικό ρόλο για αυτά τα θετικά αποτελέσματα έπαιξαν οι 

πωλήσεις της πολύ πετυχημένης D850.
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Πρωτότυπη υβριδική κάμερα analog/digital
Με ψηφιακό αισθητήρα και φιλμ

Η πρωτότυπη Ponf είναι μια concept camera που επιτρέπει τη χρήση φιλμ 

παράλληλα με τoν ψηφιακό αισθητήρα. Προς το παρόν αποτελεί μια 

σχεδιαστική άσκηση ανάμεσα σε Mirrorless ή SLR και μπορεί να φέρει αισθητήρα 

36,4/24/3Megapixel  Full-Frame, ή 24,3Megapixel APS-C CMOS της Sony. Στη διάθεση 

του φωτογράφου θα είναι οθόνη 5’’ LCD TFT, αφής, και M-OLED EVF με ανάλυση XGA 

ή Full HD. Σε ό,τι αφορά την αναλογική φωτογράφιση, η Ponf θα χρησιμοποιεί φιλμ 

35mm. Η Ponf με αισθητήρα 100Megapixel θα ανήκει στη δεύτερη γενιά μηχανών 

της εταιρείας, η οποία θα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα φιλμ 120mm μεσαίου φορμά. 

Μπορείτε να μάθετε σχετικά με το project στο ponfcamera.com

Roll back στο 
firmware της X-T2
Eπαναφορά λόγω 
προβλημάτων

Πρόσφατα, η Fujifilm 

κυκλοφόρησε την έκδοση  

firmware 4.0 για την X-T2. H 

αναβάθμιση έδωσε δυνατότητες 

στην μηχανή σχεδόν εφάμιλλες 

με την κατά δύο χρόνια νεώτερη 

X-H1.Στην περίπτωση της 

X-T2, μετά την αναβάθμιση, 

χρήστες παρατήρησαν κάποιες 

δυσλειτουργίες, όπως θέματα 

κατά τη μετατροπή αρχείων RAW, 

flickering στο Live View και σε 

σπάνιες περιπτώσεις «κόλλημα» 

κατά τη φωτογράφιση. Η 

Fujifilm έκανε το καλύτερο που 

μπορούσε και απέσυρε την 

έκδοση firmware 4.0.  Όσοι 

χρήστες έχουν αναβαθμίσει ήδη 

τις μηχανές τους, θα πρέπει να 

προχωρήσουν στην έκδοση 

4.0.1, η οποία στην ουσία είναι  

roll-back στη σταθερή έκδοση 

3.0. Λόγω του περιστατικού, 

η Fujifilm θα καθυστερήσει τις 

αναβαθμίσεις που σχεδίαζε για 

τις GFX 50s, X-H1, και X-Pro2. 

Για  περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε το επίσημο website 

της Fujifilm.
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Yongnuo Micro Four Thirds module για iPhone
Νέα προσπάθεια στις κάμερες-υβρίδια για smartphone

H αρχική ιδέα για ένα υβριδικό φακό-κάμερα που να αξιοποιεί το smartphone 

σε ρόλο host, προήλθε από τη Sony με τα μοντέλα QX10/100. Το ίδιο concept 

συνεχίστηκε από άλλους κατασκευαστές όπως το Olympus Air (με αισθητήρα Μicro 

4/3) που δεν βγήκε έξω από τα όρια της Ιαπωνίας, το αντίστοιχο DXO One που 

λανσαρίστηκε σαν connected camera και το JK Imaging Kodak PixPro που και αυτό 

δεν είχε εμπορική επιτυχία. Από τη δραστήρια Υοngnuo τώρα έχουμε μια αναβίωση 

της ίδιας ιδέας με ένα αντίστοιχο module για χρήση με iPhone πουπαρουσιάστηκε 

χωρίς να ανακοινωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Το module της φωτογραφίας έχει 

τον κωδικό ΥΝ43 και χρησιμοποιεί  αισθητήρα Micro Four Thirds. Στη συσκευή είναι 

προσαρμοσμένο iPhone μέσω clip on. Το περίεργο στην περίπτωση της Yongnuo 

είναι η συνδυασμένη χρήση αισθητήρα MFT με φακούς Canon – όπως προκύπτει 

από τη μοντούρα. Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση, θα πούμε ότι 

η εταιρεία επέλεξε αυτό το «σχήμα» γιατί κατασκευάζει εναλλακτικούς φακούς 

για Nikon και Canon και όχι για Micro Four Thirds. Θα επανέλθουμε όταν υπάρξει 

κάποια επίσημη ανακοίνωση ή επιπλέον στοιχεία. 

Tριπλές κάμερες 
στα smartphone
Οι νέοι επεξεργαστές 
Qualcomm κάνουν τη 
διαφορά

Η επερχόμενη mid-range γενιά 

επεξεργαστών Snapdragon 

700 αναμένεται να κάνει πιο 

προσιτά τα smartphone με 

φωτογραφικό υποσύστημα με 

τριπλό φακό και αισθητήρα. 

Αυτή τη στιγμή, τα συστήματα 

αυτά είναι διαθέσιμα μόνο σε 

υψηλού κόστους smartphone, 

αλλά αυτό αναμένεται να αλλάξει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

επεξεργαστές Snapdragon 710 

και Snapdragon 730, οι οποίοι 

θα ανήκουν στη μέση κατηγορία 

τιμής, θα έχουν τη δυνατότητα 

ελέγχου συστημάτων τριπλής 

κάμερας. Έως σήμερα, τέτοιο 

σύστημα λήψης διαθέτει το 

Huawei P20 Pro που χρησιμοποιεί 

τον επεξεργαστή Kirin 970 της 

ίδιας εταιρίας. Το smartphone 

ανήκει στην ανώτερη κατηγορία 

τιμής. Οι πληροφορίες για τους 

Snapdragon 710 και Snapdragon 

730 κάνουν λόγο για υποστήριξη 

συστήματος τριπλής κάμερας με 

ανάλυση έως 32Megapixel.  
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SWIT Flexible SMD
Eιδικά φώτα LED

Τα ποιοτικά και ανθεκτικά SWIT Flexible 

SMD LΕD είναι πλέον διαθέσιμα στην 

Eλλάδα από την ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.. Διατίθενται 

σε εκδόσεις 50W (S-2620) & 100W (S-2610), 

ξεχωρίζουν για την κορυφαία πιστότητα 

χρώματος (CRI Ra�97) και το μεγάλο εύρος 

γωνίας διάχυσης (10°-360°). Συνοδεύονται 

από ειδικά προαιρετικά light modifiers.   

STAMOS SA

Ηähnel Modus 600RT
Φλας για Micro 4/3

Μια νέα έκδοση του ομώνυμου φλας για Canon, Fujifilm, Nikon και Sony 

παρουσίασε η γερμανική Ηähnel απευθυνόμενη στο σύστημα Micro 4/3. H 

τηλεχειριζόμενη αυτή μονάδα προσαρμόζεται απευθείας στο hotshoe ή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως stand alone, ως TTL controller ή ως slave με οπτική ή 

ραδιοσυχνοτική επικοινωνία. 

Το φλας της hähnel κλειδώνει τη συχνότητα επικοινωνίας από τη στιγμή που 

επιτευχθεί σύνδεση – Digital Channel Matching. Σύμφωνα με την εταιρία, η 

μπαταρία του φλας είναι ενισχυμένη κατά την κατασκευή της με σιλικόνη για να 

αντέχει στις πτώσεις, ενώ διατηρεί περισσότερο το φορτίο της. Το Modus 600RT έχει 

G.N. 60m σε ISO 100 και με μία φόρτιση δίνει 600 λάμψεις σε κύκλους του 1,5sec. 

Είναι συμβατό με τον controller Viper TTL για μονές λάμψεις ή σε ομάδες των τριών 

και μπορεί να λειτουργήσει σε TTL, manual ή strobotic mode. Καλύπτει φακούς 20-

200mm και η ελάχιστη ταχύτητα συγχρονισμού είναι 1/8000s. 

 
Yongnuo 
Δεύτερη έκδοση του 
δημοφιλούς προσιτού 50mm 
f/1.8 II

Η πρώτη έκδοση του 50mm 

φακού της Yongnuo ανάγεται το 

2014 και προκάλεσε το ενδιαφέρον 

της κοινότητας καθώς αποτελούσε 

κλώνο του κλασικού Canon  50mm 

f/1.8. Πλέον, η Yongnuo έχει τη δική 

της έκδοση «Mark II», τον 50mm 

f/1.8 II. Σύμφωνα με την εταιρία, 

ο φακός παράγει «super bokeh» 

χάρη στη καλή φωτεινότητα  και το 

μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με 

τις 7 λεπίδες. Η βασική σχεδίαση με 

6 οπτικά κρύσταλλα σε πέντε ομάδες 

διατηρείται ενώ διαφορά έχουμε στην 

εγγύτερη απόσταση εστίασης που 

πλέον είναι 35cm αντί για 45cm και 

η μέγιστη μεγέθυνση 0.21x. Aλλες 

διαφορές αφορούν τη μηχανική 

κατασκευή και την πολλαπλή 

επίστρωση. Eπίσης καλύτερος είναι 

ο έλεγχος του παρασιτικού οπίσθιου 

φωτισμού και της θάμβωσης, με βάση 

τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή. 

Ο φακός ζυγίζει 162gr.φ ζ γ ζ g
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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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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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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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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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Δωρεάν μεταφορικά*!
*Για αγορές άνω των €25

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

Νο 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Ο παγκοσμίου φήμης φωτογράφος David Yarrow συμμετέχει πλέον στην 

ομάδα φωτογράφων της Nikon ως Πρεσβευτής στην Ευρώπη. Χάρη στον 

υποβλητικό και συναρπαστικό τρόπο που φωτογραφίζει τη ζωή στον 

πλανήτη, ο Yarrow έχει κερδίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο κοινό από 

φωτογράφους και συλλέκτες τέχνης μέχρι καταναλωτές. 

Οι μεγάλες και εμβληματικές μονόχρωμες φωτογραφίες του εκτίθενται σε 

πολλές κορυφαίες γκαλερί και μουσεία σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας 

σε ένα μοναδικό στιλ το οποίο αποτελεί το αποκορύφωμα της πορείας του 

ως ένας από τους καλύτερους φωτογράφους φύσης στον κόσμο. Ο Yarrow 

χρησιμοποιεί μηχανές της Nikon τα τελευταία 33 χρόνια – από τα πρώτα στάδια 

της καριέρας του όπου εργάστηκε για την εφημερίδα The Times και απαθανάτισε 

την εμβληματική φωτογραφία του Diego Maradona στη διάρκεια του 

τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986, μέχρι τα τελευταία χρόνια όπου 

καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επιτυχημένους φωτογράφους καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας του κόσμου. Πιο πρόσφατα, ο David είχε πολύ σημαντικό ρόλο 

στην κυκλοφορία της D850. Ακόμη σπουδαιότερο είναι το γεγονός ότι το 

έργο του Yarrow αντιπροσωπεύει το πάθος του για τη φιλανθρωπία και την 

προστασία της φύσης, κάτι που επιθυμεί να αναδείξει μέσω του έργου του 

ως Πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη. Aυτή τη στιγμή εργάζεται σε wildlife 

project στο Αμπροσέλι (Κένυα). 

Nikon 
Ο διακεκριμένος φωτογράφος David Yarrow, ανακοινώθηκε ως νέος Πρεσβευτής στην Ευρώπη
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Ο David Yarrow σχολιάζει: 

«Η καριέρα μου ως 

φωτογράφος είναι κάθε άλλο 

παρά συμβατική και είναι αλήθεια 

ότι αρνούμαι να εγκλωβιστώ σε 

ένα κεντρικό «θέμα» ή «τομέα 

εξειδίκευσης». Παρ’ όλα αυτά, 

η φωτογράφιση παραμένει για 

μένα μια μέθοδος λύτρωσης 

και διαφυγής, μια ευκαιρία να 

εξερευνήσω τις πιο απόμακρες 

γωνιές του κόσμου και να 

καταγράψω ακραία περιβάλλοντα 

και τη σπάνια άγρια ζωή που ζει σε 

αυτά τα μέρη.

Οι φωτογραφικές μηχανές και 

οι φακοί NIKKOR της Nikon 

είχαν πολύ μεγάλο ρόλο σε 

κάθε πορεία που ακολούθησα. 

Η αισθητική και η εργονομία 

που προσφέρουν συνεχώς 

βελτιώνονται και μου είναι πολύ 

δύσκολο να σκεφτώ κάποια 

άλλη επωνυμία που κατανοεί τις 

ανάγκες τόσο των επαγγελματιών 

όσο και των ερασιτεχνών 

φωτογράφων.  

Η φωτογράφιση είναι η μορφή 

τέχνης της γενιάς μας και ελπίζω 

ότι το έργο μου ως Πρεσβευτής 

της Nikon στην Ευρώπη θα 

βοηθήσει να ενθαρρύνουμε και να 

εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να 

χρησιμοποιούν λιγότερο τα κινητά 

τους τηλέφωνα και περισσότερο 

τα μάτια τους. Αυτό είναι το νόημα 

αυτής της δουλειάς». 

Το πρόγραμμα των Πρεσβευτών 

της Nikon στην Ευρώπη 

αποτελείται από ταλαντούχους 

εικαστικούς καλλιτέχνες οι 

οποίοι χρησιμοποιούν τις 

πιο πρόσφατες τεχνολογίες 

του κλάδου και αξιοποιούν 

τις κοινωνικές τάσεις για να 

αναπαραστήσουν τη σύγχρονη 

εποχή. Στα πλαίσια του ρόλου 

του ως Πρεσβευτή, η Nikon 

έδωσε στον David την ευκαιρία 

να υλοποιήσει ένα φωτογραφικό 

εγχείρημα που ήταν για 

αυτόν όνειρο ζωής, λόγω της 

παγκόσμιας αναγνώρισής του  

ως φωτογράφου.
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Kυκλοφoρεί!

NEO

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-15-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE/
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Εκπαιδευτηρία 
Αυγουλέα-Λιναρδάτου
Έκθεση φωτογραφίας

Την Παρασκευή 4 Μαΐου, 

πραγματοποιήθηκαν στην 

αίθουσα εκδηλώσεων «Οδυσσέας 

Ελύτης» των Εκπαιδευτηρίων 

Αυγουλέα Λιναρδάτου τα εγκαίνια 

της έκθεσης φωτογραφίας 

«Αποδράσεις». Στην έκθεση 

συμμετείχαν μέλη όλων των ηλικιών, 

από μαθητές και απόφοιτους μέχρι 

γονείς και δασκάλους. Πρόκειται 

για τη δεύτερη συνεχή έκθεση 

που διοργανώνεται, με στόχο να 

καθιερωθεί ώς ένα ετήσιο πολιτιστικό 

γεγονός των εκπαιδευτηρίων.  

Στα πλαίσια της έκθεσης 

παρουσιάστηκαν οι θεματικές 

ενότητες «Αγαπημένα μου 

αντικείμενα», «Αθλητισμός, υγεία και 

διατροφή», «Ο περιβάλλων χώρος 

μου», «Ο Τόπος μου – Τοπία» και 

«Προσωπογραφίες». 
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3 Φωτογράφοι, 3 αφηγήσεις 
από τη Θεσσαλονίκη
Στη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, στα πλαίσια 

των εκδηλώσεων του Μήνα

Φωτογραφίας 2018, φιλοξενεί έκθεση των 

Lily, Κωστή Αργυριάδη και Τάνιας Καμίδου σε 

επιμέλεια του Στράτου Καλαφάτη. Παρουσιάζονται 

τρεις φωτογραφικές αφηγήσεις πολύ 

διαφορετικές μεταξύ τους, γύρω από το σώμα, 

τη σεξουαλικότητα, το τραύμα, τα δύσκολα προς 

διαπραγμάτευση συναισθήματα και τη μετριότητα 

του αισθητικού ερεθίσματος στη σύγχρονη πόλη. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Μαΐου, 19.30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Μαΐου 

Διεύθυνση: Νεροτριβή, Λιβαδειά 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, 

fotolesxilivadias@gmail.com,  

www.fotolesxilivadias.gr 

iFocus 
Στο Μουσείο Μπενάκη

Στη δωδέκατη παρουσίαση φωτογράφων του Φωτογραφικού Κύκλου, ο Παύλος 

Κούρκαφας παρουσιάζει στο κοινό τις φωτογράφους του διαδικτυακού περιοδικού 

iFocus Δώρα Λαβαζού, Μαρία Μπανούτα και Χριστίνα Μπελεσάκου. Η είσοδος στην 

παρουσίαση είναι ελεύθερη για τα μέλη του Φωτογραφικού Κύκλου, ενώ επιβαρύνεται 

με τρία ευρώ για τους υπόλοιπους επισκέπτες.  

Παρουσίαση:  

Πέμπτη 24 Μαΐου, 19.30 – 21.30 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη,  

Πειραιώς 138, Αθήνα 

Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

������

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/
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14ο Athens Digital Arts Festival
Συμμετέχουν περισσότεροι από 500 καλλιτπέχνες από 50 χώρες

Με κεντρικό θέμα “Singularity Now”, το 14o Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών Αθήνας 

εξερευνά, μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία, το άγνωστο 

μέλλον της επερχόμενης Τεχνολογικής Αποκάλυψης. Singularity είναι μια έννοια που 

ορίζεται διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών. Είναι η τάση προς το άπειρο, ο 

πυρήνας της μαύρης τρύπας, το σημείο μηδέν του χρόνου και του χώρου. Στη φετινή 

διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 300 καλλιτέχνες από 50 χώρες, σε ένα 

πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει διαδραστικές και οπτικοακουστικές 

εγκαταστάσεις, video art, διαδικτυακά έργα, web art, δημιουργικά εργαστήρια, ομιλίες 

και παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ.

Διάρκεια: 24 – 27 Μαΐου 

Κεντρικός Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Παράλληλες δράσεις: Μετρό Συντάγματος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  

«Ελ. Βενιζέλος»   

Πληροφορίες: Athens Digital Arts Festival, http://2018.adaf.gr 

Τριήμερο εργαστήριο φωτογραφίας δρόμου
Από τη φωτογραφική Ομάδα fplus

Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα 

fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών 

Δήμου Λαρισαίων διοργανώνουν τριήμερο σεμινάριο φωτογραφίας δρόμου 

με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο. Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα γίνει 

αναφορά στην ιστορία της φωτογραφίας, τη σύνθεση, την αισθητική, τις 

τεχνικές προσέγγισης και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την φωτογραφία 

δρόμου. Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα 

να δουν στην πράξη θέματα που αφορούν τη σύνθεση και τις τεχνικές 

προσέγγισης και θα φωτογραφίσουν στους δρόμους της Λάρισας αφού πρώτα 

δοθούν κατευθύνσεις από τον εισηγητή, ενώ στο τρίτο μέρος θα γίνει κριτική 

των φωτογραφιών που θα παραχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την 

διάρκεια του σεμιναρίου. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχών απαιτείται 

δήλώση συμμετοχής. Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. 

Σεμινάριο: Πέμπτη 17 Μαΐου, 20.00 – 22.00 

Σάββατο 19 Μαΐου, 11.00 - 14.00 & 18.00 - 21.00  

Τρίτη 22 Μαΐου, 20.00 – 22.00   

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ανδρεάς Κατσάκος,  

katsakos@gmail.com 

Μεσαιωνικού 
Φεστιβάλ Ρόδου 
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 

ψηφοφορία του κοινού στη 

δεύτερη φάση του διαγωνισμού 

φωτογραφίας του Μεσαιωνικού 

Φεστιβάλ Ρόδου. Στην πρώτη φάση, η 

5μελής κριτική επιτροπή, αποτελούμενη 

από τους Μάνο Αναστασιάδη, Μίλτον 

Λουιζίδη, Δήμητρα Κοτλίδα, Μαρία 

Μανιώτη και Άννα Αχιολά, επέλεξε 

μία από τις τρεις προτάσεις που έστειλε 

ο κάθε φωτογράφος που συμμετείχε 

στη διαδικασία. Οι επιλεγμένες από 

την επιτροπή φωτογραφίες, δόθηκαν 

στο κοινό για ψηφοφορία. Με σειρά 

κατάταξης οι νικητές του διαγωνισμού 

είναι οι φωτογράφοι Ανατολή Ταπούρη, 

Δημήτρης Κλαδογένης, Πάνος Βενιέρης, 

Εύα Κόντσε, Παναγιώτης Αδαμόπουλος, 

Νικόλαος Πασχαλέρης, Νίκος Ξυνός, 

Elly Kjellqvist, Marek Florczyk, Sasa 

Blagojevic, Δημήτρης Βουλγαρόπουλος, 

Βούλα Γιορδάμνη, Τέρης Χριστόφης, 

Σπύρος Σανσονέτης, Κατερίνα Παϊκού 

και Έφη Καστελλορίου. 

Πληροφορίες: Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 

Ρόδου, https://www.medievalfestival.gr 
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Το “Psychogenic Fugue” του Miller 
Για πρώτη φορά στην Νέα Υόρκη

Φίλοι και συνεργάτες από το 1990, ο φωτογράφος Sandro 

Miller και ο ηθοποιός John Malkovich συνεργάστηκαν πριν 

μερικά χρόνια, στην ταινία μικρού μήκους “Psychogenic Fugue”. 

Σε μια σειρά ιστοριών ο Malkovich υποδύεται δημοφιλείς ρόλους 

από έργα του David Lynch, καθώς και τον ίδιο το σκηνοθέτη. 

Η ταινία γυρίστηκε το 2016 ενώ τα φωτογραφικά έργα του 

συγκεκριμένου πρότζεκτ εκτίθενται έως τις 19 Μαΐου 2018, 

σε ομότιτλη έκθεση της Joshua Liner Gallery στην Νέα Υόρκη. 

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το κοινό της ΝΥ θα έρθει σε 

επαφή με το συγκεκριμένο έργο. Η έκθεση πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με το Festival of Disruption, το οποίο επιμελείται ο 

David Lynch. 

Γνωστός για τη συμμετοχή του σε πρωτότυπα πρότζεκτ, ο 

Malkovich μεταμορφώνεται σε ρόλους οικείους στο σινεφίλ 

κοινό, από το πράκτορα Dale Cooper της τηλεοπτικής σειράς 

Twin Peaks μέχρι τον Frank Booth της ταινίας Blue Velvet.

Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης, στο “The Eye of 

Photography” διαβάζουμε τον ορισμό του Miller για τον τίτλο 

της ταινίας: «Ψυχογενής Αμνησία είναι μια διαταραχή κατά την 

οποία το άτομο ξεχνά ποιο είναι και εγκαταλείπει το σπίτι του 

έτσι ώστε να δημιουργήσει μια νέα ζωή. Κατά τη διάρκεια της 

αμνησίας, δεν υπάρχει μνήμη προηγούμενης ζωής, ενώ μέχρι την 

ανάρρωση από την αμνησία, δεν υπάρχει μνήμη των γεγονότων 

που συνέβησαν κατά τη διάρκειά της». Η ταινία είχε γυριστεί με 

στόχο τη στήριξη του Ιδρύματος David Lynch.
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«Φωτοερευνητές»
Τριήμερη φωτοαπόδραση στη Σύρο

Η ομάδα των Φωτοερευνητών διοργανώνει 

τριήμερη φωτογραφική εκδρομή στη Σύρο. 

Θέμα της περιήγησης είναι «Το Ανθρώπινο 

στοιχείο στο νησιωτικό περιβάλλον».  

Οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν στους 

κυριότερους οικισμούς της Σύρου όπως στην 

Ντελλαγράτσια, το Κίνι και την Ερμούπολη. 

Αναχώρηση από Πειραιά: 

Σάββατο 26 Μαΐου, 7.30 

Αναχώρηση απο Σύρο:  

Δευτέρα 28 Μαΐου, 17.00. 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Κίμων Αξαόπουλος, Τηλ. 6932305880, 

kimon@otenet.gr 

Φωτογραφικής 
Ομάδας Λήμνου
Ένατη έκθεση

Υπό τον τίτλο «Όρια» η έκθεση 

παρουσιάζει τριάντα έργα των 

μελών της Φωτογραφικής Ομάδας 

Λήμνου. Την έκθεση διοργανώνει 

η Φωτογραφική Ομάδα Λήμνου, 

σε συνεργασία με τον ΑΟ Ηφαιστία 

Κοντοπουλίου και με την υποστήριξη 

του ΟΕΠΑ Λήμνου. 

Εγκαίνια: Σάββατο 19 Μαΐου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Μαΐου 

Διεύθυνση: Δημητριάδειος Σχολή, 

Κοντοπούλι, Λήμνος 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα 

Λήμνου, photolimnos.2013@gmail.com, 

www.facebook.com/lemnosphotogroup 

METApolis 

Platforms Project 2018

Με τη συμμετοχή 41 πόλεων απ όλο 

τον κόσμο, η έκθεση παρουσιάζει 57 

πλατφόρμες από 17 χώρες. Ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες και η ομάδα METApolis η οποία 

στο πλαίισιο της έκθεσης θα παρουσιάσει το 

έργο του φωτογράφου Δημήτρη Αλεξάκη με 

τίτλο “Pornography? What pornography?, 

Polaroid/2017”. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά 

το Platforms Project έχει ως αντικείμενο την 

ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής 

δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, ο χώρος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών θα μεταμορφωθεί 

σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, στοχεύοντας παράλληλα στην από κοινού 

αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα.

Διάρκεια: 17 – 20 Μαΐου 

Διεύθυνση: Εκθεσιακός Χώρος «Νίκος Κεσσανλής», Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 

Πειραιώς 256, Ιωάννης Ρέντης 

Πληροφορίες: Platforms Project, https://platformsproject.com 
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Τα χρώματα του βυθού

Με μια υποβρύχια μηχανή, οι φωτογράφοι Καίτη Παπαναούμ και Νίκος Όκκας προσεγγίζουν τον κόσμο 

κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.Την έκθεση παρουσιάζει η φωτογραφική λέσχη Out of Focus. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 16 Μαΐου, 20.30 

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Out of Focus, Μητροπολήτου Γενναδίου 24 & Φιλίππου, Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr 

Και τι θα γινόταν αν...
Από την Φωτογραφική  
Ομάδα του Δήμου Αλίμου 

Με αφορμή τα 13 χρόνια 

λειτουργίας της, η 

Φωτογραφική ομάδα του Δήμου 

Αλίμου εκθέτει τα έργα του 

Α’ κύκλου αρχαρίων και του 

Β’ κύκλου προχωρημένων. 

Στόχος της έκθεσης είναι να 

παρουσιάσει στο κοινό τις 

τεχνικές που εφαρμόστηκαν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Την έκθεση επιμελήθηκε ο 

δάσκαλος φωτογραφίας Γιάννης 

Γιαννακόπουλος. 

Εγκαίνια: Σάββατο 19 Μαΐου, 19.30  

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαΐου 

Διεύθυνση: Cine Αλιμος, 

Λεωφόρος Ποσειδώνος 43, 

Καλαμάκι 

«Μήνας Φωτογραφίας»  
Στη Λιβαδειά από τη δραστήρια Λέσχη Φωτογραφίας της πόλης 

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Μαΐου τα

εγκαίνια των εκθέσεων των Χριστίνα Σοροβού, Λουκά Βασιλικού και Pol Kurucz.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων οι φωτογράφοι Χριστίνα Σοροβού 

και Λουκάς Βασιλικός, η κα. Χατζάκη επιμελήτρια της αίθουσας τέχνης «αντί» 

και στέλεχος του Antiparos International Photo Festival, η δήμαρχος του Δήμου 

Λεβαδέων κα. Πούλου, ο βουλευτής Βοιωτίας κος. Θηβαίος και ο αντιδήμαρχος κος. 

Θεοδωρόπουλος. 

Διάρκεια εκδηλώσεων: έως 27 Μαΐου 

Διεύθυνση: Αίθουσες Νερόμυλου και Νεροτριβής, Λιβαδειά 

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας Λιβαδειάς, http://www.fotolesxilivadias.gr 
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