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http://www.photo.gr/product/%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-16-n%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81/
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Το φαινόμενο έκανε δειλά – δειλά 

την εμφάνισή του πριν δύο χρόνια 

περίπου για να πάρει σήμερα 

μεγάλες και ανησυχητικές διαστάσεις. 

Δεν είναι μόνον κάποια εργαστήρια 

κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ 

που ανοιχτά και απροκάλυπτα το 

κάνουν αλλά το προωθούν και 

πολλοί επαγγελματίες φωτογράφοι 

όταν διαπιστώνουν ότι το ζευγάρι 

απέναντί τους δεν μπορεί να 

πληρώσει ένα λογικό ποσό της 

τάξεως των 1.000-1.500 ευρώ για την 

κάλυψη του γάμου τους.

Η πρόταση είναι πολύ δελεαστική: 

«Θα μου δώσετε 300 ευρώ για τη 

φωτογράφιση. Τη Δευτέρα κιόλας θα 

σας δώσω όλα τα αρχεία. Με ξοφλάτε 

και σας βρίσκω εγώ, ένα πολύ καλό 

εργαστήριο να πάτε να σας κάνει όχι ένα, 

αλλά τέσσερα άλμπουμ! Πληρώνετε το 

εργαστήριο. Δεν θα σας στοιχίσουν τα 

άλμπουμ πάνω από 2 -3 κατοστάρικα». 

Τα άμεσα και θετικά αποτελέσματα  

αυτής της πρακτικής είναι πολλά:  

Ο φωτογράφος βάζει άμεσα στην τσέπη 

του λίγα μεν αλλά σίγουρα χρήματα.  

Δεν περιμένει μήνες να γίνουν τα 

άλμπουμ, να περάσει το ζευγάρι να τα 

πάρει -αν τα πάρει- γιατί τα λεφτά θα 

έχουν τελειώσει. Το εργαστήριο άλμπουμ 

έχει τη δουλίτσα του και μάλιστα 

καλύτερα πληρωμένη από ότι αν την 

έκανε για τον επαγγελματία. Όλα τα καλά 

της λιανικής δηλαδή. Ποιος είναι  

ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης;  

Το σοβαρό φωτογραφικό κατάστημα που 

δεν θέλει να ξεπουλήσει τη δουλειά  

του για ελάχιστα χρήματα. Κι όσο  

η γενικότερη οικονομική κατάσταση θα 

επιδεινώνεται με την άγρια φορολογία,  

τις περικοπές των γονικών συντάξεων 

που χρηματοδοτούσαν και χρηματο-

δοτούν τα νεόνυμφα ζευγάρια,  
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Η “λιανική” πώληση αυξάνεται καθημερινά ροκανίζοντας επικίνδυνα 
τα εισοδήματα των επαγγελματιών του κλάδου

το φαινόμενο της “λιανικής” θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Τί κι αν ωρύονται τα 

συνδικάτα για αθέμιτες πρακτικές, για τυχοδιωκτισμό ορισμένων, για περιφρόνηση των 

επαγγελματιών και πολλά-πολλά άλλα; Ας όψεται η πραγματικότητα που σύμφωνα με 

τον μεγάλο υπαρξιστή Γάλλο φιλόσοφο Jean-Paul Sartre, αυτή και μόνον αυτή υφίσταται 

και αυτή και μόνον αυτή καθορίζει τις πράξεις μας. Τίποτα άλλο. Τί κάνουμε λοιπόν; 

Μένουμε σοβαροί και ακριβοί και το κλείνουμε το ρημάδι ή ψάχνουμε εναλλακτικές 

λύσεις; Υπάρχουν άραγε τέτοιες και ποιες είναι αυτές; Ιδού το ερώτημα...

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
 

ΥΓ.: Ευχαρίστως θα δημοσιεύσουμε τις απόψεις σας επί του θέματος.  

Τις περιμένω στο προσωπικό μου email: ttzimas@photo.gr
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https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d750
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Θα πηδήξω από το παράθυρο...
Είναι και κάποιοι όμως που το εννοούν

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

�0X91:6Y�Τάκης Τζίμας, /(*4*)1E6��?)13Z:6Y�Παναγιώτης Καλδής  QO�KNQ[\OPQY�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�-./@*)1,01/6Y�Κωνσταντίνα Γκιτάκου /3;:8=@(/6Y�Άννα Μανουσάκη 

�*)1,01(6Y�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόης]]]C^_POPC`Q
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https://www.facebook.com/482201378652014/videos/747298638808952/
www.photo.gr
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ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Live for the story_

  

https://www.canon.gr/cashback/
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Ξεκίνησε το Athens Photo Festival
 

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια του Athens Photo Festival. Στην τέταρτη 

δεκαετία συνεπούς παρουσίας του στη διεθνή 

φωτογραφική σκηνή, το φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 

το έργο ογδόντα καλλιτεχνών από τριάντα δύο 

χώρες, ενώ παράλληλα παρουσιάζει όπως κάθε 

χρόνο το έργο νέων δημιουργών ηλικίας 18-35 

ετών.

Στους δύο ορόφους του Μουσείου Μπενάκη, 

οι εκθέσεις αρθρώνονται μέσα από αυτοτελείς 

ενότητες που διασταυρώνουν φωτογραφικά έργα 

σύγχρονων καλλιτεχνών και οπτικοακουστικό υλικό, 

ενώ σε ξεχωριστό χώρο μπορεί κανείς να περιηγηθεί 

στην έκθεση photobook, ανάμεσα σε πρωτότυπες 

σύγχρονες φωτογραφικές εκδόσεις. Το πρόγραμμα της 

διοργάνωσης περιλαμβάνει προβολές, εκπαιδευτικά 

προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες, παράλληλες 

εκδηλώσεις και εκθέσεις.  
 

 O_[cd�e_POP�f[dONgRS
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[CONSTRUCTING WORLDS]

Πέτρος Ευσταθιάδης (GR), Νικόλας Βεντουράκης 

(GR), Gidon Levin (IL), Emmanuel Tussore (FR), Boris 

Loder (DE), Michel Lamoller (DE), Daniel Everett 

(US), Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη (GR) 
 

[RANDOM ACCESS IMAGES]

Alessandro Calabrese (IT), Paolo Cirio (IT), Marvin 

Leuvrey (FR), Reinis Lismanis (LV), Kristina Ollek 

(DE), Observatory (Γιώργος Καραηλίας, Γιάννης 

Καρπούζης, Γιώργος Πρίνος, Παύλος Φυσάκης) GR 
 

[PERSONAL NOTEBOOKS]

Amy Elkins (US), Miki Hasegawa (JP),Justin Maxon 

(US),Nina Berman (US), Tomaso Clavarino (IT), 

Erik Gustafsson (SE), Marco Marzocchi (IT), Diego 

Moreno (MX) 
 

[THE EXOTIC OTHER]

Sanne De Wilde (BE), Tommaso Protti (IT), Ole 

Witt (DE), Miguel Hahn & Jan-Christoph Hartung 

(DE), Leonard Suryajaya (ID), Srikhao (TH), Basile 

Mookherjee (FR), Cyril Porchet (CH), Misha Vallejo 

(EC) 
 

 O_[cd�e_POP�f[dONgRS

Nina Roder

Harit Shrikhao
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http://www.stamos.com.gr/
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[POST-SOVIET VISIONS]

Viacheslav Poliakov (UA), Alexey Shlyk (BY), Igor Samolet (RU), 

Kirill Golovchenko (UA), David Denil (BE), Andrew Miksys (US/LT) 
 

[SHELTERING THE SELF]

Charlotte Mano (FR), Marie-Pierre Cravedi (FR), Μάρι 

Mασουρίδου (GR), Γιώργος Γιατρομανωλάκης (GR), Yurian 

Quintanas (ES), Anni Hanen (FI), Christiane Peschek (AT) 
 

[EMBEDDED IN NATURE]

Nina Roeder (DE), Jessica Wolfelsperger (CH), Στέλιος Καλλινίκου 

(CY), Vanja Bucan (SI), Synchrodogs (UA), Jaakko Kahilaniemi (FI), 

Xiaoyi Chen (CN) 
 

[IMMERSED IN THE PAST]

Yukari Chikura (JP), Miyoung Kim (KR), Jonny Briggs (GB), Cherine 

Fahd (AU), Paulina Otylie Surys (PL), Alexei Siozov (GR), Viktor 

Koen (GR/US) 
 

[YOUNG GREEK PHOTOGRAPHERS 2018]

Κατερίνα Χατζηδημητρίου, Νατάσα Καντεμίρη, Δημήτρης 

Κεχρής, Ηλίας Λιατσόπουλος, Ιωάννα Σακελλαράκη, Μιχάλης 

Αλμυρούδης, Ιουστίνη Δρακουλάκου, Ηλίας Λόης, Γιάννης 

Μανωλής, Αλεξάνδρα Ρίμπα, Εύα Μπεσλεμέ, Κλαύδια 

Μπαλαμπανίδου, Μαρία Lumibao Hernandez, Κωνσταντίνος 

Γδοντάκης, Σπύρος Σουέρεφ  

 

Διάρκεια: έως 29 Ιουλίου

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 

138 και Ανδρονίκου, Αθήνα     www.photofestival.gr

 O_[cd�e_POP�f[dONgRS

Sanne De Wilde

Jaakko Kahilianemi

Synchrodogs
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Jonny Briggs
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http://www.fisheye.gr/
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David Douglas Duncan
Ιn memoriam

Σε ηλικία 102 ετών, υπερπλήρης ημερών, εγκατέλειψε τα εγκόσμια 

ένας ξεχωριστός φωτορεπόρτερ, ο αμερικανός David Douglas Duncan. 

Γεννήθηκε στο Κansas το 1916 και πέθανε στη Γαλλία όπου ήταν 

εγκατεστημένος από το 1962. 

Περισσότερο από πολεμικός ανταποκριτής στα μεγάλα θέατρα των 

μαχών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως το Βιετνάμ, ήταν ένας 

πραγματικός πολίτης του κόσμου, με προσωπική αντίληψη και δημοκρατική 

ευαισθησία  για όσα κατέγραφε για το φακό του. Η ανθρωποκεντρική 

του προσέγγιση τον έκανε πάντα να αποτυπώνει το δράμα και τη φρίκη 

του πολέμου μέσα από τα βασανισμένα και τρομαγμένα πρόσωπα των 

στρατιωτών, σαν ο φακός να ήταν τα μάτια τους, όπως δήλωνε  

ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στους Νew York Times, το 1951.  

Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, υπήρξε βασικό στέλεχος του κορυφαίου 

φωτογραφικού περιοδικού της εποχής, του LiFE που σφράγισε τον κόσμο 

της ενημέρωσης στις δεκαετίες ως το 1970. Το όνομά του έγινε συνώνυμο με 

τις εμβληματικές εικόνες του από τον πόλεμο στην Κορεατική χερσόνησο. 

Όμως δεν είναι εξίσου γνωστό ότι συνδέθηκε με τον Pablo Picasso από το 

1956 ως το θάνατο του διάσημου ζωγράφου το 1973, μια φωτογραφική 

σχέση από την οποία γεννήθηκαν οκτώ βιβλία. Συνολικά εκδόθηκαν όχι 

λιγότερα από εικοσιπέντε βιβλία με best seller Τhis is War! Μια συλλογή 

σπουδαίων εικόνων από τον πόλεμο της Κορέας που θεωρείται κορυφαίο 

στον τομέα του.  Το 1968 ενώ οι ΗΠΑ φλέγονταν από τις αντιπολεμικές 

διαδηλώσεις ενάντια στον βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ, τόλμησε να έλθει 

σε ευθεία αντιπαράθεση με το κατεστημένο εκδίδοντας το βιβλίο Ι Protest 

που καταδίκαζε απερίφραστα την εμπλοκή της χώρας στην Ινδοκίνα. Το 

1996 δώρισε το μεγάλης ιστορικής αξίας φωτογραφικό αρχείο του στο Harry 

Ransom Humanities Research Center του Πανεπιστημίου του Texas. 
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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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Sony Cybershot RX100 VI
Έκτη γενιά με superzoom 24-200mm και επαφική οθόνη

H RX100 έχει γράψει ιστορία στον 

τομέα των large format compact με 

τον άκρως πετυχημένο αισθητήρα 

1in Ήδη μετράμε έξι γενιές και 

ισάριθμες εξελικτικές βαθμίδες του 

ίδιου design. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

μέχρι στιγμής, με κάποιο παράδοξο 

τρόπο, διατίθενται στην αγορά όλες 

οι μέχρι τώρα εκδόσεις της μηχανής, 

ίσως από stock. Πραγματικά έχουν 

αλλάξει αρκετά πράγματα από την 

πρώτη εκείνη, σχεδόν επαναστατική 

RX100 πρώτης γενιάς ακριβώς έξι 

χρόνια πριν (Ιούνιος 2012) με το 

φακό Zeiss 28-100mm f/1,8-4,9. 

To μόνο που έμεινε απαράλλαχτο 

ήταν η ανάλυση του αισθητήρα 

(20Megapixel) ενώ προστέθηκαν 

χαρακτηριστικά όπως η αρθρωτή 

οθόνη, το “βυθιζόμενο” ΟLED 

σκόπευτρο ΕVF, νέας γενιάς stacked 

CMOS sensor κλπ.

Έτσι δεν ήλθε ως έκπληξη, στην πρακτική της τακτικής ετήσιας ανανέωσης της 

σειράς, η έκτη έκδοση με την χαρακτηριστική λατινική ένδειξη VI τον φετεινό 

Ιούνιο (να σημειώσουμε ότι όλες οι αναβαθμίσεις της σειράς RX 100 για κάποιο 

λόγο παρουσιάζονται τονΙούνιο με τη μοναδική εξαίρεση της έκδοσης 5 που 

παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2016. Η βασική καινοτομία της Sony RX100 VI 

έγκειται στο φακό 24-200mm f/2,8-4,5 αντί για τον 24-70mm f/1,8-2,8 της έκδοσης 

V, που θα ενθουσιάσει τους φίλους των superzoom και θα αποτελέσει αντίπαλο 

δέος για την Panasonic TZ-200, την μόνη ανταγωνιστική μηχανή με παρόμοιο 

concept δηλ. zoom 10x, αισθητήρας 1in. και compact διαστάσεις. Επιπλέον για 

πρώτη φορά στη σειρά RX100 η (αρθρωτή κατά 180° προς τα επάνω και 90° προς 

τα κάτω) οθόνη είναι πλέον επαφικού τύπου με λειτουργίες touch focus και touch 

shutter.  Ο εκσυγχρονισμός αφορά και τα εσωτερικά της μηχανής αφού διαθέτει 

υβριδικό autofocus με 315 σημεία εστίασης phase detect και τον επεξεργαστή 

Bionz X της top of the range a9. Έτσι οι επιδόσεις εκτοξεύονται με πολύ καλύτερη 

απόκριση autofocus (υστέρηση μόλις 0.03sec.) και βελτιωμένο κατά διπλάσια 

ταχύτητα απόκριση στο Eye AF tracking. Παραπέρα τα ανανεωμέν ηλεκτρονικά 

έχουν θετικό αντίκτυπο και στη ριπή που παραμένει μεν στα 24fps αλλά έχει αυξήθεί 

η χωρητικότητα του buffer (ενδιάμεσης μνήμης) στις 233 λήψεις, έναντι 150 της 

RX100 V. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σχεδίαση του φακού superzoom. Υλοποιείται 

με 15 στοιχεία σε 12 ομάδες εκ των οποίων δύο στοιχεία ED Extra Low Dispersion 

και οκτώ ασφαιρικά εκ των οποίων τέσσερα τύπου AA (Advanced Aspherical). Η 

φωτεινότητα f/2,8-4,5 είναι σαφώς  μικρότερη από το f/1,8-2,8 του προηγούμενου 

μοντέλου αλλά λογική για το εύρος του zoom. Nα σημειώσουμε σε παρένθεση, ότι 

έχει καταργηθεί το χρήσιμο ND φίλτρο της RX100 V. 
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H Sony μας έχει κακομάθει με τις επιδόσεις στο 

video. H τάση επαληθεύεται και εδώ με video 4K 

30fps και maximum bitrate 100Mbps κια μάλιστα με 

υπερδειγματοληψία από αρχικό σήμα 5Κ, ενώ στο full HD 

το refresh ανεβαίνει στα 120fps δίνοντας περιθώριο για 

slow motion. Αν μάλιστα κατέβει η ανάλυση, το refresh 

μπορεί να πέσει στα 960fps. Mέσα στα Picture Profiles 

περιλαμβάνεται το Hybrid Log Gamma σαν λύση Instant 

HDR. Πως ακριβώς λειτουργεί; Ενώ στην οθόνη της 

μηχανής η εικόνα φαίνεται νορμάλ, μόλις επιλεγεί HLG 

mode και συνδεθεί με ΗDR μόνιτορ, τότε η απεικόνιση 

γίνεται πολύ πιο ζωντανή με ενισχυμένα highlights 

και λεπτομέρειες στα shadows, αντιστοιχώντας στις 

δυνατότητες μοντέρνων IPS ή ανάλογων TV panel.

Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας BSI CMOS 1in. (13,2x8,8mm) 20MP 

5472x3448pixel

Eυαισθησία ISO 125-12800 (25600 boost)

Φακός: 24-200mm f/2,8-4,5 8,3x

Αutofocus υβριδικό με 315 σημεία 

Κλείστρο 1/2000-30sec. - ως 1/32000 (digital shutter)

Ριπή 24fps

Video 4K (3840x2160) 30fps

Ιnterfaces USB 2.0, HDMI, WiFi b/g/n με NFC

Mπαταρία λιθίου ΝP-ΒΧ1 για 240 καρέ (CIPA)

Διαστάσεις: 102x58x43mm 

Βάρος: 300γρ.

�3�03>,�03/�@*8;5-2)13*

Από τον Βασίλη Λυριτζή

Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που 

αναπτύχθηκε (και συνεχίζεται κυρίως στα κοινωνικά 

δίκτυα) για το περίφημο τέλος σε smartphones, tablets, 

υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά χωρητικότητας άνω των 

4 giga υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων. Ενδιαφέρουσα αλλά 

και χαρακτηριστική μιας αντίληψη που μάλλον είναι κυρίαρχη 

στα ελληνικά πράγματα. Η αντίληψη αυτή περιγράφεται με την 

έκφραση: «Καλή η ιδεολογία, αλλά καλύτερο το συμφέρον». 

Στην απλοελληνική, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας 

συνεννόησης συμπτύσσεται στο: «τα καλά και συμφέροντα».  

Η φιλελεύθερη αντίληψη για τη λειτουργία της αγοράς και 

ευρύτερα τnς οικονομίας σιχαίνεται την οριζόντια επιβάρυνση για 

προϊόντα και υπηρεσίες. Εξ ου και η απέχθεια πρoς καθετί κρατικό. 

Θυμάμαι, για παράδειγμα, τη συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση 

της Ολυμπιακής. Οι (νεο)φιλελεύθερες απόψεις, πατώντας στο 

πώς το κράτoς (και το κομματικό σύστημα) διαχειρίστηκε τον 

(τότε) εθνικό αερομεταφορέα, πρόβαλαν το επιχείρημα: «Και 

γιατί, κύριε, να πληρώνω εγώ φορoυς για να έχουμε και να 

συντηρούμε κρατική αεροπορική εταιρεία; Δεν χρησιμοποιώ ποτέ 

τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Να πληρώνουν την υπηρεσία όσοι 

τη χρησιμοποιούν!». Αυτή η αντίληψη προβλήθηκε και σε άλλους 

πιο ευαίσθητους χώρους, όπως αυτός της Υγείας, της Ασφάλισης 

κ.λπ. Παράλληλα καταπολεμήθηκε -και σωστά σε πολλές των 

περιπτώσεων- το ευρύτατα διαδεδομένο στη χώρα μας σύστημα 

των φόρων υπέρ τρίτων που οι επί δεκαετία κυβερνήσεις είχαν 

εφεύρει είτε για την έμμεση στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών 

κατηγοριών είτε για να καλύψουν την οργανωτική δυσλειτουργία 

του ελληνικού Κράτους. Οι φόροι υπέρ τρίτων στην πλειονότητά 

τους καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια με την ιδεολογική 

στήριξη των... φιλελευθέρων. Και ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω! 

Όσοι αντιτάχθηκαν σε αυτό το «νέο» τέλος κατηγορήθηκαν από 

τους υποστηρικτές της ελεύθερης αγoράς και της απαγορευμένης 

κρατικής παρέμβασης ως λαϊκιστές! Γιατί λέει αυτός ο οριζόντιος 

και γενικευμένος φόρος υπέρ τρίτων (της συγκεκριμένης 

κατηγορίας των δημιουργών πνευματικού έργου) είναι δίκαιος! 

Όποία ιδεολογική κωλοτούμπα προκειμένου να υπερασπίσουμε 

τα δικαιώματα και να ενισχύσουμε τα εισοδήματα του Τομ Κρουζ 

και της Μαντόνα... (οι Έλληνες δημιουργοί με την ισχνή παρουσία 

στην τεράστια παγκόσμια παραγωγή να μην πω τι θα πάρουν...).

Στο μεταξύ, ας εξηγήσει κάποιος ιδεολογικά σε όσους (όπως 

έγραφε εύστοχα ανώνυμος φίλος στο Διαδίκτυο) πληρώνουν 

κανονικά τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν, από την ΕΡΤ, τη 

Nova και την Cosmote TV, το Netflix, μέχρι την Amazon ή τους 

άλλος δικτυακούς τόπους για αγορά βιβλίου, και τους αμέτρητους 

ιστοτόπους για τη μουσική, γιατί λοιπόν οι «κανονικοί πελάτες» 

πρέπει να ξαναπληρώσουν; Eκτός και αν τους ωθούμε και 

αυτούς στην πειρατεία. Για τις ψηφιακές κάρτες αποθήκευσης 

στις φωτογραφικές μηχανές δεν θέλω να πω, γιατί το πράγμα 

καταντάει γελοίο. 

Άτιμη ιδεολογία! 

*Αναδημοσίευση από το «Έθνος» του Σαββάτου 19 Μαΐου 

�31/56�@13�@.9>/3�12*�1?+2*

H αρθρωτή οθόνη 3in. με ανάλυση 1.228Κ doe εκτελώντας 
κίνηση 180° περί τον άξονα ανεβαίνει σε θέση για selfie.

Oι χρήστες RX100 με EVF μέχρι στιγμής διαμαρτύρονταν για την 
εργονομική ατέλεια όπου χρειαζόταν να επεκταθεί χειροκίνητα 
το προσοφθάλμιο για να δείχνει κανονικά. Στο νέο μοντέλο 
αυτό έχει διορθωθεί και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από το 
ανέβασμα του EVF.
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https://www.alboom.gr/
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Kodak
Οι πρώτες εικόνες από το Ektachrome

Οι φίλοι της αναλογικής φωτογραφίας έχουν συνηθίζει 

να διαβάζουν δυσάρεστα νέα που συνήθως αφορούν 

την κατάργηση κάποιου αγαπημένου τους φιλμ. Αλλά ενίοτε 

διαβάζουμε και κάτι ευχάριστο. Αυτή τη φορά τα νέα έρχονται 

από την Kodak που δημοσίευσε τις πρώτες δοκιμαστικές 

λήψεις που έκαναν οι άνθρωποι της με το slide Ektachrome 

που πρόκειται να επανακυκλοφορήσει. Οι φωτογραφίες 

είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο που 

ανέβηκε στον λογαριασμό της Kodak Alaris στο Instagram 

(@kodakprofessional). Η επιστροφή του Ektachrome 100 

ανακοινώθηκε στη CES τον Ιανουάριο του 2017 και αναμένεται 

να κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. 

Nikon
Κατοχύρωσε το brandname Noct

Οι φήμες για την κυκλοφορία full frame mirrorless από τη Nikon φουντώνουν τις τελευταίες 

εβδομάδες και ενισχύονται από μία ακόμα κίνηση της γιαπωνέζικης εταιρείας. Σύμφωνα με 

πληροφορίες του Nikon Rumors που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου η Nikon στις 18 Μαΐου 

κατέθεσε αίτηση για να κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα “Noct” στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην 

αίτηση αναφέρεται ότι το σήμα θα χρησιμοποιηθεί σε «μηχανές, ψηφιακές μηχανές, μηχανές με 

εναλλάξιμους φακούς, φακούς για μηχανές… μοντούρες, αντάπτορες για μοντούρες…» κτλ. Η Nikon 

έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το πρόθεμα Noct όπως για παράδειγμα στον φακό Noct-Nikkor 

58mm f/1.2 lens, όπου δήλωνε τις «νυκτόβιες» ικανότητες του, δηλαδή τη φωτογράφηση σε χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες εξαιτίας του μεγάλου διαφράγματος. Μια ακόμα πληροφορία που πρέπει να 

προσθέσουμε και να θυμίσουμε είναι ότι νωρίτερα, μέσα στο 2017, είχε καταθέσει πατέντες για δύο 

φακούς για full frame mirrorless, τους 52mm f/0.9 και 36mm f/1.2. Ίδωμεν…
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ΘΕΜΑ: Nυχτερινή φωτογραφία

B’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
çÙææÙåÝæ ÙäãêÙæ- çÙææÙåÝæ ØÝãå×ÕáìæÙÝæ - çÙææÙåÝæ ÞåÝæÙÝæ & ÖåÕÖÙÝÕ

& æçã çÙßãæ àÙ×ÕßÛ ÙÞÜÙæÛ, çHá ÕNOIâÛ çãè 2019

ÝćĀĊāüčÿüöċü ċĆĄ ÝÿĄĀāē âõćĆ, ċĆ ćĀĆ ûþăĆčĀĂôĉ ĊþăüöĆ ċĆČ øċċĀāĆĔ ćĈøĊöĄĆČ, ăĀø ćüĈĀùøĂĂĆĄċĀāõ 

ēøĊþ ĊċþĄ āøĈûĀó ċþĉ ćĈĐċüĔĆČĊøĉ āøĀ øĄøûüöąċü čĐċĆúĈøčĀāó ċĀĉ ēďüĀĉ ċĆČ āøċó ċĀĉ ċôĊĊüĈĀĉ üćĆĎôĉ 

ċĆČ ĎĈēĄĆČ. KóĄċü úüĄĀāó ćĂóĄø øĂĂó āøĀ ĂüćċĆăôĈüĀüĉ. äüĂüċõĊċü ćĈĆĊüāċĀāó ċĆČĉ ēĈĆČĉ ĊČăăüċĆĎõĉ 

ĊċĆ photo.gr/NationalGarden, ČćĆùóĂüċü ôúāøĀĈø ċþ ĊČăăüċĆĎõ Ċøĉ āøĀ ûĀüāûĀāüöĊċü ćĂĆĔĊĀø ûĕĈø! 

ìćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

âÙãçâÙáéá: ðČą 31 ÕĈöĂĐĆćĂĈ, 
íàáåçèðéç: ðČą 30 áĂøÿõĄòĂĈ, îÝáäðåÙê: ðČą 31 ÝôĀĂĈôĄòĂĈ 2019

ÚĈøùüöø: ûô ôĀôýĂüĀČûĂĐĀ ĆćĂ www.photo.gr/NationalGarden 

ýôü ûô øýćøûĂĐĀ øăò ćúą ßøČĉďĄĂĈ ÖôĆ. æĂĉòôą!

 & έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
ãÝ ÞÕßèçÙåÙæ éìçã×åÕéÝÙæ ÜÕ ÙÞçÙÜãèá æÙ ØÝÕæçÕæÙÝæ 1,5X2m 

æçÛá äÙåÝéåÕâÛ çãè ÙÜáÝÞãè ÞÛäãè ÙäÝ çÛæ ß. ÖÕæÝßÝææÛæ æãéÝÕæ

ÙĄøĂČċĀāĆö ēĈĆĀ ĊČăăüċĆĎõĉ & ČćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

www.photo.gr/NationalGarden

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

O Εθνικός Κήπος
...ċČăď ČõċċÿĊăď ÿxĈĐõď ČĈđ ĐĊøćĈđ!

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Nik Collection
Τέλος τα δωρεάν εργαλεία

Τα plug-in της Nik ήταν τα αγαπημένα των φωτογράφων για πάρα πολλά χρόνια. 

Το Snapseed παραμένει ακόμα και σήμερα μία από τις καλύτερες εφαρμογές 

επεξεργασίας εικόνας για τα smartphone. H Nik Collection αγοράστηκε το 2012 

από τη Google και ενώ όλοι ήλπιζαν ότι τα αγαπημένα μας φωτογραφικά εργαλεία 

θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο στην πραγματικότητα εγκαταλείφθηκαν. Το 

2017 η DxO τα απορρόφησε για να τα σώσει. Τον Απρίλιο όμως του 2018 η DxO 

κατέθεσε αίτηση για προστασία από τους πιστωτές με σκοπό την αναδιάρθωση της 

εταιρείας και των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένου και της Nik Collection. Η 

νέα έκδοση της σουίτας των εργαλείων για το Lightroom και το Photoshop είναι 

πλέον διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική για 64bit Windows/Mac. Δυστυχώς όμως 

δεν είναι πλέον δωρεάν αλλά στοιχίζει προς το παρόν 50 δολάρια και από την 1η 

Ιουλίου θα κοστίζει 69 δολάρια.  

https://nikcollection.dxo.com/

���������

Canon 
Δίδυμο στους telezoom 70-200mm

Είναι η πιο δημοφιλής 

κατηγορία telephoto zoom. 

Στους οπαδούς της Canon 

μάλιστα, οι λευκοί telezoom 

70-200mm σειράς L ασκούν 

ιδιαίτερη έλξη ως state of 

art σχεδιάσεις. Σε αυτό το 

εκλεκτικό κοινό απευθύνεται το 

δίδυμο των νέων EF 70-200mm 

f/2,8L IS III και EF 70-200mm 

f/4 IS II. 

O πρώτος αποτελεί μικρή αναβάθμιση της προηγούμενης έκδοσης διατηρώντας την ίδια 

αρχιτεκτονική με 23 στοιχεία (εκ των οποίων ένα fluorite και πέντε UD) κατανεμημένα σε 

19 γκρουπ και το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης IS με απόδοση 3,5stop, αλλά με προσθήκη 

πολλαπλής επίστρωσης τύπου Air Sphere και επίστρωσης fluorine στις εκτεθειμένες επιφάνειες 

των κρυστάλλων εμπρός και πίσω. Ως γνωστόν το fluorine απωθεί τα σταγονίδια υγρασίας, 

αποτυπώματα και τη βρωμιά και κρατά την επιφάνεια καθαρή.  Το νετάρισμα γίνεται με σύστημα 

εσωτερικής εστίασης ώστε να μην αυξομειώνεται το εξωτερικό μήκος του φακού. Ο μηχανισμός 

ίριδας διαφράγματος εξακολουθεί να αποτελείται από οκτώ πτερύγια. Περισσότερες είναι οι αλλαγές 

στον δεύτερο φακό τον EF 70-200mm f/4 IS II που χάρη στη μικρότερη φωτεινότητα καταφέρνει να 

έχει αισθητά χαμηλότερο βάρος 780γρ. (αντί για 1440γρ.) η πιο θεαματική βελτίωση έχει να κάνει 

με την πολύ καλύτερη (5stop) σταθεροποίηση  έναντι 3stop του προηγούμενου μοντέλου και 

μάλιστα με μείωση του θορύβου αλλά και ενσωμάτωση τριών ξεχωριστών επιλογών IS. Ο φακός 

στην αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει 20 οπτικά στοιχεία σε 15 group με επίστρωση fluorine στις 

εκτεθειμένες επιφάνειες των εμπρός και πίσω κρυστάλλων, εσωτερική εστίαση με οδήγηση από 

δακτυλιοειδές υπερηχητικό μοτέρ, επίστρωση Super Spectra για μείωση των φαντασματωδών 

ειδώλων κλπ. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 1m (από 1,2m στην προηγούμενη έκδοση). 
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https://www.photofestival.gr/
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Nemo 
Δεν είναι ακριβώς drone αλλά είναι υποβρύχιο...

Το πλάνο για το το Nemo είναι φιλόδοξο. Πρόκειται για μια ενσύρματη υποβρύχια 

κάμερα-ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί ως τα 100m. Ακόμη πιο ενδιαφέρον 

γίνεται το Nemo λόγω των δυνατοτήτων του σχετικά με τη λήψη video. Κάνει 

λήψη κινούμενων εικόνων σε ανάλυση 4Κ, ενώ ο χειριστής, από την επιφάνεια 

της θάλασσας, μπορεί να χρησιμοποιεί γυαλιά VR της Google – VR Goggles – για 

να παρακολουθεί τις λήψεις όπως ακριβώς γίνονται από την κάμερα. Το Nemo 

επινοήθηκε από την κινέζικη startup εταιρία Aquarobotman και χρηματοδοτείται 

μέσω kickstarter. Όσοι συνεισφέρουν το ποσόν των $799 θα πάρουν το Nemo, 30m 

καλώδιο και ένα smartphone app για το χειρισμό. Μετά την επίσημη κυκλοφορία η 

λιανική τιμή του σετ αναμένεται να είναι σχεδόν διπλάσια – $1799. Η ομάδα εξέλιξης 

του Nemo υπόσχεται τις πρώτες παραδόσεις τον Ιούλιο 2018. Μπορείτε να δείτε 

περισσότερα στο: https://www.kickstarter.com/projects/663044081/nemo-ultra-high-

definition-4k-underwater-drone

Brother GTX
Διάκριση για εκτυπωτικό 
υφασμάτων

Το βραβείο καλύτερου μηχανήματος 

απευθείας εκτύπωσης σε ρούχα 

και ύφασμα (Direct-to-Garment) 

απέσπασε ο Brother GTX από το το 

European Digital Press Association. Η 

απονομή έγινε στη FESPA 2018. Ο νέος 

εκτυπωτής GTX είναι εξοπλισμένος 

με βιομηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 

υψηλής ταχύτητας, κατασκευασμένες 

από την Brother, η συντήρησή του 

είναι εύκολη και φυσικά χρησιμοποιεί 

μελάνια της Brother. Επιπλέον, 

μειώθηκε το κόστος εκτυπώσεων μέσω 

νέων κασετών μελάνης, μεγαλύτερης 

χωρητικότητας και μικρότερου 

κόστους κατ’ όγκο, συγκριτικά με 

προηγούμενες κασέτες. Στη FESPA 

2018, η Brother παρουσίασε και άλλα 

«χρήσιμα εργαλεία», όπως επίσης και 

μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή 

pretreatment. Στα «χρήσιμα εργαλεία» 

περιλαμβάνονται ένα σύστημα 

κάμερας-προβολέα που συμβάλει 

στην άμεση και εύκολη εκτύπωση 

ενός εικαστικού ακριβώς στη θέση που 

επιθυμεί ο χρήστης πάνω στο ρούχο. 

Το σύστημα οδηγεί στη βελτιστοποίηση 

της παραγωγής και στη μείωση των 

λαθών Εξάλλου, σημαντική προσθήκη 

υπήρξε το λογισμικό RIP από την Brain 

Industries. Το RIP, σε συνδυασμό με το 

χαρακτηριστικό «Search & Execute», 

αυτοματοποιεί μικρές και μεγάλου 

όγκου παραγωγές με χρήση barcode. 
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Xiaomi Mi 8  
με tele-camera
Smartphone τελευταίας 
γενιάς με ΑΙ 

Το Mi 8 smartphone είναι το 

μεγαλύτερο μοντέλο της Xiaomi 

και διαθέτει “δίδυμο” σύστημα 

κάμερας με δύο φακούς και δύο 

αισθητήρες, για λήψεις ευρείας 

γωνίας και τηλεφακού. Η ευρυγώνια 

κάμερα χρησιμοποιεί αισθητήρα 

1/2,55in. Sony IMX363, με μέγεθος 

pixel 1,4μm και φακό με φωτεινότητα 

f/1,8. H κάμερα ενσωματώνει 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

σε τέσσερις άξονες ενώ η δεύτερη 

κάμερα με τηλεφακό f/2,4 προσφέρει 

μεγέθυνση x2 και ο αισθητήρας της 

έχει pixel μεγέθους 1μm. Τέλος,  

η εμπρόσθια κάμερα χρησιμοποιεί 

αισθητήρα 20Megapixel και και 

φακό με φωτεινότητα f/2,0.

Στo σύστημα εστίασης υιοθετεί 

προσέγγιση  Phase Detection AF. 

Στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης 

αξιοποιούνται για βελτίωση εικόνων 

σε 200 διαφορετικά είδη θεμάτων 

και σκηνικών καθώς και στην κάμερα 

selfie. Το καδράρισμα γίνεται σε 

οθόνη AMOLED 6,21in. κατασκευής 

Samsung, με λόγο πλευρών 18,7:9 

και ανάλυση Full HD+. Κινητήριος 

μοχλός του Xiaomi Mi 8 είναι το 

κορυφαίο chipset της Qualcomm, 

Snapdragon 845.

CentralDS 
Τροποποιημένες φωτ. μηχανές για αστροφωτογραφία

Οι μεγάλοι χρόνοι έκθεσης κατά τις λήψεις αστροφωτογραφικών θεμάτων 

προκαλούν υπερθέρμανση των αισθητήρων και κατά συνέπεια θερμικό θόρυβο. 

Η εταιρία CentralDS προτείνει μια τροποποίηση (modification) για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος. Η λύση στηρίζεται σε ένα ειδικό module ψύξης που τοποθετείται εκεί 

που κανονικά θα ήταν ο φακός. Το module διαθέτει ψήκτρες για την παθητική ψύξη 

του αισθητήρα, ενώ ένας μικρός ανεμιστήρας στην πίσω όψη της συστοιχίας παρέχει 

ενεργή ψύξη. Το σύστημα δίνει νέα όψη στις κάμερες αφού η μοντούρα μετατίθεται 

προς τα εμπρός. Στη φωτογραφία μια EOS 80D με το σύστημα ψύξης και το φακό σε 

“προωθημένη” θέση. Εννοείται ότι με αυτή τη μετατροπή οι DSLR μηχανές μπορούν να 

αξιοποιηθούν μόνον στο LiveView.
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Πρώτη παρουσία της Epson στα Ποσειδώνια 2018
Πρωτότυπες λύσεις εκτύπωσης για τον κλάδο της ναυτιλίας

Για πρώτη φορά φέτος, η Epson έλαβε μέρος στη μεγαλύτερη έκθεση για τη Ναυτιλία, Ποσειδώνια 2018, που διεξήχθη στο 

Metropolitan Expo, 4- 8 Ιουνίου. Η Epson στο περίπτερο 1.551 επέδειξε προϊόντα και λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες 

χωρητικότητας και αυτονομίας στον κλάδο της ναυτιλίας. Συγκριτικό πλεονέκτημα των λύσεων εκτύπωσης της Epson για τη 

ναυτιλία είναι η αυτονομία και υψηλή χωρητικότητα αναλώσιμων των inkjet εκτυπωτών κατηγορίας Workforce. Κατά την Epson, 

η χρήση εκτυπωτών τεχνολογίας inkjet εξασφαλίζει μείωση κόστους εκτύπωσης κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνολογία 

laser, μείωση στην κατανάλωση ρεύματος έως 96%, στα απορρίμματα έως 94% και στο συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα  έως 

92%. Στην έκθεση, η Epson παρουσίασε επιπλέον βιντεοπροβολείς που εξυπηρετούν ανάγκες εκπαίδευσης και επαγγελματικών 

προβολών στους συνεδριακούς χώρους των κρουαζιεροπλοίων. Στο περίπτερο της Epson παρουσιάστηκαν οι επαγγελματικοί 

εκτυπωτές WorkForce Enterprise WF-C20590 και WorkForce Pro WF-C869RDTWF, ο φορητός εκτυπωτής WorkForce WF-100W και 

οι βιντεοπροβολείς EB-696Ui και LightScene EV-100. 

Canon 
Nέα πατέντα για μοντούρα φακού

Εικασίες για το επερχόμενο νέο mirrorless σύστημα 

της Canon δημιουργεί η κατάθεση διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας σχετικής με μια νέα μοντούρα.  Από τις 

περιγραφές των κειμένων που συνοδεύουν την κατάθεση 

της πατέντας για τη νέα μοντούρα , προκύπτει ότι το νέο 

σύστημα θα είναι συμβατό με τους φακούς EOS M και 

EOS EF . H μοντούρα EF-M έχει 9 ηλεκτρικές επαφές, η 

EF  8 και η νέα σχεδίαση 7. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι η 

νέα μοντούρα όντως θα χρησιμοποιηθεί στο επερχόμενο 

σύστημα full frame mirrorless της εταιρείας. 
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Το γυμνό στη φωτογραφία σήμερα
στο νέο εκθεσιακό χώρο L,a,boutique

Συνέντευξη με τον Νίκο Σταυρόπουλο

- Σημείο της φωτογράφησης είναι το Πάρκο 

των Ψυχών στην Πάρνηθα. Με τι κριτήρια 

το επιλέξατε και πώς τελικά θεωρείτε ότι 

λειτούργησε στο έργο σας;

- Είχα δει τη δουλειά του γλύπτη Σπύρου 

Ντασιώτη, ο οποίος είναι και προσωπικός 

μου φίλος. Εμπνεύστηκα από το γλυπτό που 

δείχνει το ζευγάρι, τις δύο αγκαλιασμένες 

μορφές. Το συγκεκριμένο σημείο μου έδωσε 

και το ερέθισμα για τις μετέπειτα φωτογραφίες. 

Θέλησα να παίξω με το αληθινό και το ψεύτικο. 

Όταν ολοκλήρωσα αυτή τη φωτογραφική 

δουλειά την έδειξα στον Σπύρο Ντασιώτη, ο 

οποίος και χάρηκε πολύ. Πρόκειται για μια από 

τις αγαπημένες μου δουλειές. 

- Παρουσιάζετε το θέμα σας ασπρόμαυρα. 

Πείτα μας λίγα λόγια για αυτή την επιλογή. 

- Το ασπρόμαυρο είναι κάτι το οποίο είναι 

πιο «θεμιτό» στην τέχνη της καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας. Για το συγκεκριμένο έργο 

σκέφτηκα ότι τα χρώματα θα αφαιρούσαν 

από τη δύναμη του τοπίου. Ήθελα να τονίσω 

περισσότερο τις σκιές, τις γραμμές. Θεώρησα 

ότι τα χρώματα θα παρέπεμπαν περισσότερο σε 

τουριστική φωτογραφία. 

- Είπατε ότι είναι από τις αγαπημένες σας 

δουλειές.

- Αφενός είναι αγαπημένη λόγω της 

συνεργασίας μου με τη συγκεκριμένη κοπέλα, 

με την οποία γενικά συνεργαζόμαστε σε 

φωτογραφήσεις γυμνού σε εξωτερικό χώρο. 

Αφετέρου ήταν και πολύ συναισθηματική 

δουλειά καθώς γνωρίζω τον καλλιτέχνη των 

γλυπτών. 

- Είναι σημαντική η σχέση φωτογράφου και 

φωτογραφιζόμενου στη φωτογραφία γυμνού;

- Είναι πολύ σημαντική. Μάλιστα κάνω 

σεμινάρια στο πώς να προσεγγίζω 

τον φωτογραφιζόμενο. Η διαδικασία 

της φωτογράφισης θεωρώ ότι είναι 

ψυχοθεραπευτική. Θα ήθελα να πω ότι 

κανένα από τα μοντέλα που επιλέγω δεν είναι 

επαγγελματίας. Με ενδιαφέρει περισσότερο 

αυτό που βγάζει ένας άνθρωπος που δεν κάνει 

φωτογραφήσεις, γι’ αυτό και επιλέγω συνήθως 

ανθρώπους της διπλανής πόρτας. 
Η φωτογραφία του Νίκου Σταυρόπουλου παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Μήνα 

Καλλιτεχνικού Γυμνού που διοργανώνει ο εκθεσιακός χώρος L,a,boutique. H έκθεση 

επιχειρεί να αναδείξει τις ποικίλες προσεγγίσεις του γυμνού σήμερα,με μέσο το φακό 

και θέμα το ανθρώπινο σώμα. Με έργα τους συμμετέχουν ακόμη οι φωτογράφοι 

Εμμανουέλα Αργυροπούλου, Περικλής Λιακάκης, Πέλλυ Μανδρέκα, Φίλιππος 

Μνήσαρχος, Θανάσης Πολιτόπουλος, Δημήτρης Ρουστάνης Νίκος Σταυρόπουλος, 

Αυγουστής Τατάκης, Μανόλης Τσαντάκης, Peter Arnold και Susanne Middleberg. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Ιουνίου, 18.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουλίου

Διεύθυνση: L,a,boutique, Διώνης 15, Αθήνα

Πληροφορίες: L,a,boutique, 2103424547, 

lb@laboutiquefineart.com, 

www.laboutiquefineart.com 
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Έκθεση & σεμινάρια φωτογραφίας 

Στο Pelias Life in Balance στην Τήνο.

Το Pelias Life in Balance είναι ένα Ολιστικό Κέντρο 

Αναψυχής που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και δράσεις 

καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. Σε συνεργασία με τον 

Θανάση Σκουλουδάκη, ο οποίος διδάσκει φωτογραφία στο 

Κέντρο, οργανώθηκε έκθεση φωτογραφίες με τα έργα μιας 

ομάδας εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν σεμινάρια 

φωτογραφίας τα τελευταία 2 έτη στο νησί της Τήνου.

Η ομάδα αποτελείται από τις κυρίες Αγνή Δελλατόλα, 

Μαρίνα Μαρκουΐζου, Ρίτα Φιλιππούση και Γεωργία Φόνσου, 

οι οποίες αποτύπωσαν με τον φωτογραφικό τους φακό 

εικόνες από το παραδοσιακό χωριό Καρδιανή της Τήνου στο 

οποίο βρίσκεται το Pelias Life in Balance.

Παράλληλα προγραμματίζονται σε συνεργασία με τον 

Θανάση Σκουλουδάκη και δύο σεμινάρια Φωτογραφίας 

για ενήλικες και παιδιά με στόχο να γνωρίσουν όλοι 

όσοι αγαπούν την φωτογραφία, ανεξαρτήτως επιπέδου 

γνώσεων, κανόνες και τεχνικές λεπτομέρειες για τη σωστή 

φωτογράφηση και την επεξεργασία εικόνας, αλλά επίσης και 

να πειραματιστούν με δικές τους φωτογραφίες στο πεδίο. 

Έκθεση Φωτογραφίας 

Διάρκεια: Καθημερινά από 29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου 

ώρες 19.00 – 22.00 / Είσοδος Ελεύθερη

Εγκαίνια: Κυριακή 29 Ιουλίου στις 20:30

Θέμα: Με το Μάτι στην Καρδιά…νη. 

Επιμέλεια: Σκουλουδάκης Αθανάσιος

Συμμετέχουν: Αγνή Δελλατόλα, Μαρίνα Μαρκουΐζου, Ρίτα 

Φιλιππούση, Γεωργία Φόνσου

Χώρος: Pelias Life in Balance, Καρδιανή, Τήνου 

Πληροφορίες: 6944317991

Σεμινάριο Φωτογραφίας για ενδιαφερόμενους από 16 ετών 

και άνω*

Δευτέρα 30 Ιουλίου, 19.00 - 21.00 

Τρίτη 31 Ιουλίου, 19.00 - 21.00

(Τρίτη 31 Ιουλίου 10.00 – 12.00 προαιρετική φωτογράφιση 

με καθοδήγηση χωρίς επιπλέον κόστος).

Εισηγητής: Θανάσης Σκουλουδάκης.

Θέμα: Φωτογραφίζουμε έναν παραδοσιακό οικισμό. 

Εφαρμογή στο πεδίο.

Xώρος: Pelias Life in Balance, Καρδιανή Τήνου 

Πληροφορίες: 6944317991

Εργαστήριο Φωτογραφίας για παιδιά 6 έως 12 ετών*

Τετάρτη 1η Αυγούστου, 18.30 - 20.30 

Εισηγητής: Θανάσης Σκουλουδάκης.

Xώρος: Pelias Life in Balance, Καρδιανή Τήνου 

Πληροφορίες: 6944317991

*Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις 

στη φωτογραφία ούτε εξειδικευμένο φωτογραφικό 

εξοπλισμό.
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Έκθεση του Richard W. Moore στην Αθήνα  
“Athens Twice Seen”

Στη φωτογραφική σειρά με τίτλο “Athens Twice Seen”, ο Moore ενσωματώνει 

ψηφιακά στις σύγχρονες φωτογραφίες του vintage φωτογραφίες, οι οποίες 

του παραχωρήθηκαν από τις συλλογές του ιστορικού τέχνης και διευθυντή 

των Éditions Kallimages, Χάρη Γιακουμή. Ιστορικοί χώροι αποτυπωμένοι μέσα 

από το φακό δύο φωτογράφων με χρονική απόσταση ενός αιώνα μεταξύ τους, 

αποκαλύπτουν ένα είδος διάδρασης παρελθόντος και παρόντος. Ο Richard W. 

Moore αναφέρει, μεταξύ άλλων: Το 2016, ανακάλυψα ένα αρχείο φωτογραφιών 

της Ελλάδας στην συλλογή των Éditions Kallimages στο Παρίσι. Η ανακάλυψη 

αυτή με ώθησε να αφιερώσω χρόνο στην Ελλάδα με σκοπό να επισκεφθώ 

και να φωτογραφίσω τοποθεσίες που έχουν φωτογραφηθεί στο παρελθόν, 

συχνά από το ίδιο σημείο. Σε πολλές περιπτώσεις διαπίστωνα ότι φωτογραφίζω 

ανθρώπους που φωτογραφίζουν τους χώρους αυτούς. Οι «διπλές φωτογραφίες» 

συνταιριάζουν το παρελθόν και το παρόν στο ίδιο πλαίσιο, ακολουθώντας 

μια ροή ιδεών: παρατήρηση και συνάντηση, μνήμη και λήθη, συγχρονισμός. 

Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται τόσο στο σουρεαλισμό όσο και στην ιστορία: 

το παρελθόν ως έργο της φαντασίας. Την έκθεση διοργανώνει το Hellenic 

American College, σε συνεργασία με το Hellenic American University  και το New 

Hampshire Institute of Art, με την υποστήριξη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Ιουνίου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 7 Ιουλίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Μασσαλίας 22, Αθήνα 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 

2103680052, www.hau.gr/culture 
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Μέρες Φωτογραφίας Πάτρας
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, ολοκληρώθηκε 

την Κυριακή 3 Ιουνίου η φετινή διοργάνωση «Μέρες Φωτογραφίας». Στην εκδήλωση παρόντες 

ήταν, μεταξύ άλλων, ο Προέδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου 

Πατρέων Βασίλης Θωμόπουλος και τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «Ηδύφως». 

Το φεστιβάλ είχε διάρκεια ένα μήνα, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις «Η μεταπολεμική 

φωτογραφική απεικόνιση της Ελλάδας, 1950-1960» της Βούλας Παπαιωάννου, «Νύχτες Φωτογραφίας» 

των μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας «Ηδύφως» καθώς και μια έκθεση της φωτογραφικής ομάδας 

Καβάλας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των φωτογράφων Μιχάλη Πολιτόπουλου, Μάρως 

Κουρή καθώς και του διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλή Παπαϊωάννου, ενώ 

και φέτος διοργανώθηκε ο καθιερωμένος Φωτομαραθώνιος Πάτρας. Στην τελετή λήξης, που περιελάμβανε 

έκθεση φωτογραφιών του Φωτομαραθωνίου, ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού. Με βραβείο 

διακρίθηκαν οι φωτογράφοι: Χαρά Γκοτσούλια (Καλύτερο Portfolio), Χριστίνα Πανταζοπούλου (Καλύτερη 

Φωτογραφία), Δέσποινα Χρυσανθοπούλου (Κατηγορία: Σκάλες), Δήμητρα Αναστασάκη (Κατηγορία: Αστικό 

Τοπίο), Μαρία Κοσσυφίδου (Κατηγορία: Σαν Όνειρο), Γεωργία Κολλιοπούλου (Κατηγορία: Φως από το 

Παράθυρο), Δήμητρα Ακούρου (Κατηγορία: Minimal), Παναγιώτης Νικολετάτος (Κατηγορία: Ασυμμετρία), 

Θανάσης Αναστασόπουλος (Κατηγορία: Καθρέφτισμα) και Βασιλική Σταματούκου (Κατηγορία: Η πόλη κινείται).  

Τις «Μέρες Φωτογραφίας» διοργάνωσαν η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας  «Ηδύφως» και η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων. 
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Ilford Photo 2017/18 International 
Student Competition Winners 
Τα αποτελέσματα του φοιτητικού διαγωνισμού

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ανακοινώθηκαν οι νικητές του φοιτητικού 

διαγωνισμού 2017/18 που για πρώτη φορά φέτος έγινε διεθνής. 

Μπορείτε να δείτε τις βραβευμένες εικόνες από τις 10 συμμετέχουσες 

χώρες στη σελίδα του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.ilfordphoto.

com/ilford-photo-201718-student-competition-winners/ 

Αυτή τη χρονιά, η Ilford αναζητά συμμετοχές από ακόμα περισσότερες 

χώρες. Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Διαβάζοντας ανάμεσα στις 

γραμμές» και οι σπουδαστές και φοιτητές φωτογραφίας καλούνται να 

φωτογραφίσουν μία εικόνα εμπνευσμένη από ένα αγαπημένο βιβλίο ή 

ποίημα, αναφορά ή ατάκα από ταινία.

John Jiang, νικητής ΗΠΑ, The Masters School

Film Format - 35mm

Ταχύτητα - 400

Φιλμ - HP5 PLUS

Χαρτί - MULTIGRADE IV RC DELUXE

Liu Zhong νικητής Κίνας, Lin & Life 

Φιλμ - DELTA 100 PROFESSIONAL

Χαρτί - MULTIGRADE FB CLASSIC

Ana Scheinberg, νικήτρια Αργεντινής, Pan Laboratorio Analgico

Φιλμ - HP5 PLUS

Χαρτί - MULTIGRADE IV RC DELUXE

Yip Wong Ting , Χόνγκ Κονγκ, Baptist University

Φιλμ - HP5 PLUS

Χαρτί - MULTIGRADE IV RC DELUXE

2 Winner Muchacha hojos de papel
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“Landscapes”
Blank Wall Gallery 

Φωτογράφοι από διαφορετικά μέρη του πλανήτη προσεγγίζουν τοπία, 

μακρυνά αλλά και οικεία. Σε επιμέλεια του φωτογράφου Μάρκου 

Δολόπικου, η έκθεση παρουσιάζει ασπρόμαυρα και έγχρωμα έργα.

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη

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

, www.blankwallgallery.com  

Φωτογραφική 
ομάδα του redscale 
Παρουσίαση

Η νεοσύστατη φωτογραφική 

ομάδα του redscale 

πραγματοποιεί την πρώτη 

της εμφάνιση, στον χώρο του 

φωτογραφικού κέντρου Stereosis. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί 

η χειροποίητη έκδοση του 

φωτογραφικού ‘’Journal 1’’,  

η οποία θα πλαισιωθεί απο έκθεση 

φωτογραφίας των μελών της ομάδας. 

Παρουσίαση: 

Παρασκευή 8 Ιουνίου, 20.00  

Διεύθυνση: Stereosis, Ζεύξιδος 3, 

Θεσσαλονικη 

Πληροφορίες: Stereosis, 

Τηλ. 2310250223,  

info@stereosis.com,  

www.stereosis.com 

 © Will Burrard-Lucas, Ηνωμένο Βασίλειο, 2018 Sony World Photography Awards.
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Sony World Photography Awards.
Άνοιξαν οι συμμετοχές στα φετινά βραβεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε ότι άνοιξαν οι συμμετοχές 

για τη δωδέκατη διοργάνωση των Sony World Photography Awards. Με 

αφορμή τον νέο κύκλο των βραβείων, ανακοινώθηκαν τρεις νέες κατηγορίες 

για το 2019. Πρόκειται για τις υποκατηγορίες «Θεματική» και «Documentary» 

στο Διαγωνισμό Επαγγελματιών και την υποκατηγορία «Δημιουργικότητα» στον 

Ανοιχτό Διαγωνισμό. Η υποκατηγορία «Θεματική» θα δοκιμάσει τις ικανότητες των 

φωτογράφων στο να συνθέσουν ένα σύνολο έργων γύρω από ένα συγκεκριμένο 

θέμα, ενώ η υποκατηγορία «Documentary» αφορά έργα που απεικονίζουν στοιχεία 

για ένα επιλεγμένο θέμα, δίνοντας μια εικόνα για τα σύγχρονα επίκαιρα ζητήματα. 

Παράλληλα, παραλήπτες της επιχορήγησης της Sony για το 2018 ορίστηκαν η Alys 

Tomlinson, ο Luca Locatelli, ο Tom Oldham και ο Balazs Gardiμ καθένας από τους 

οποίους θα λάβει το ποσό των $7.000 για να αναπτύξει ένα δικό του έργο κατά 

τη διάρκεια του επόμενου έτους. Αποδέκτες της επιχορήγησης της Sony για την 

κατηγορία Student είναι η Morgan Mulholland, ο 

Anshul Mehrotra και η Cao Hongmei. Κάθε

φοιτητής θα λάβει το ποσό των $3.500 για να 

αναπτύξει ένα έργο. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος στο διαγωνισμό έχουν περιθώριο να 

δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για την κατηγορία Student, τις 4 

Ιανουαρίου για τις κατηγορίες του Ανοικτού Διαγωνισμού και του Διαγωνισμού Νέων 

και μέχρι τις 11 Ιανουαρίου για τον Διαγωνισμό Επαγγελματιών. 

 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Sony World Photography Awards, 

https://press.worldphoto.org 
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“Balkan Trip” 
στη γκαλερί Τύρβη

Δύο δεκαετίες μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, μια 

ομάδα σπουδαστών ταξιδεύει οδικώς για μια εβδομάδα σε 

Σερβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  

Με ορμητήριά τους το Βελιγράδι και το Σαράγεβο, και με 

σημαντικούς σταθμούς, μεταξύ άλλων, το Ίγκμαν, όπου 

πραγματοποιήθηκαν οι 14οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 

του Σαράγεβο το 1984, αλλά και το Μόσταρ, οι φωτογράφοι  

επιχειρούν να εντοπίσουν το σημερινό αποτύπωμα αυτών των 

δύο κρατών.

Εγκαίνια: Σάββατο 2 Ιουνίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Αυγούστου

Διεύθυνση: Γκαλερί Τύρβη, Βενιζέλου 20, Μεσολόγγι

Πληροφορίες: Γκαλερί Τύρβη, Τηλ. 2631024141,

 www.tyrveegallery.com 

Ηρακλής Παπαϊωάννου 
Στις Μέρες Φωτογραφίας Πάτρας 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουνίου η ομιλία του διευθυντή 

του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλή Παπαϊωάννου με τίτλο «Μια 

άλλη ζωή: Ανθρώπινες ροές/Άγνωστες Οδύσσειες». Ο κος Παπαϊωάννου παρουσίασε 

και ανέλυσε, μέσα απο βραβευμένες φωτογραφίες Ελλήνων και ξένων φωτορεπόρτερ, 

την προσφυγική κρίση που εκτυλίσσεται στο Αιγαίο και στην ενδοχώρα. Στην 

παρουσίαση οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν μερικές από τις φωτογραφίες της 

ομότιτλης έκθεσης, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μέρες Φωτογραφίας», 

που διοργανώνει η Λέσχη Φωτογραφίας Πάτρας Ηδύφως. 

Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου
Έκθεση των αποφοίτων 
φωτογραφίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Πρακτικής Εφαρμογής στην 

Ειδικότητα, με υπεύθυνους καθηγητές 

τους Ιουλία Λαδογιάννη και Τάσο 

Παπαδόπουλο, το τμήμα φωτογραφίας 

του Δ. ΙΕΚ Χαϊδαρίου παρουσιάζει 

την έκθεση “Otherwise”. Στην 

έκθεση οι απόφοιτοι του τμήματος 

παρουσιάζουν τις τεχνικές που 

διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, 

επιχειρώντας παράλληλα να εκθέσουν 

την προσωπική τους οπτική και 

προσέγγιση σε καθημερινά ζητήματα.

Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου

Διεύθυνση: Μαριονέτα Bar, Ακαδημίας 

74, Αθήνα 

Πληροφορίες: Δ.ΙΕΚ Χαϊδαρίου, 

Τηλ. 2105762255, 2105779570   
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Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους 
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 

και το διαδικτυακό περιοδικό iFocus διοργανώνουν διαγωνισμό με θέμα «Οι 

Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους». Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν 

αποκλειστικά δημότες και κάτοικοι των επτά δημοτικών κοινοτήτων της Αθήνας, 

οι οποίοι θα φωτογραφίσουν την περιοχή της κοινότητας στην οποία ανήκουν. Οι 

επιτυχόντες, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα οριστούν με βάση τη σειρά 

προτεραιότητας της δήλωσης συμμετοχής τους, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να 

παρευρεθούν τη Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 17.00 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 

έτσι ώστε να λάβουν οδηγίες και κατευθύνσεις για τους επόμενους δύο μήνες. Κάθε 

δημοτική κοινότητα θα πραγματοποιήσει μία συνάντηση μεταξύ των συμμετεχόντων και 

των επιμελητών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δοθούν συμβουλές. Η υποβολή των 

φωτογραφιών θα ολοκληρωθεί μετά το περάς δύο μηνών. Στη συνέχεια οι επιμελητές 

θα επιλέξουν τις εκατό καλύτερες, που θα παρουσιαστούν σε έκθεση φωτογραφίας 

στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής: έως 22 Ιουνίου

Πληροφορίες: ΟΠΑΝΔΑ, Τηλ. 2105284864, 2103647088, www.opanda.gr 

Η έκθεση “Jazz Moments” 
στην Κρήτη

Μετά την παρουσίασή της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδούπολη, Λάρισα και Κατερίνη, η 

έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου ταξιδεύει στην Κρήτη, για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 

φετινού Jazz in July Festival. Ο μουσικός και συγγραφέας Σάκης Παπαδημητρίου σχολιάζει σχετικά 

με τη φωτογραφική σειρά Jazz Moments «Όταν τους μουσικούς δεν τους απασχολεί (για να μην 

πω ενοχλεί) ότι κάποιος παραμονεύει με τον φακό και τριγυρνά στη σκηνή, αυτό θα πει ότι υπάρχει 

εμπιστοσύνη στα κριτήρια του φωτογράφου. Αυτό ισχύει απολύτως με τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Η 

παρουσία του εκπέμπει ευγένεια και οι μετακινήσεις του γίνονται πάντα με άνεση και ελευθερία 

αλλά και με διακριτικότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το εκτυπωμένο αποτέλεσμα, γιατί οι 

φωτογραφίες του δεν είναι στατικές. Το βλέπεις, έχουν κινητικότητα. Δίνουν ερεθίσματα στον θεατή 

να προσδιορίσει τον ήχο και να προεκτείνει την μουσική έξω από το πλαίσιο της εικόνας».  

Εγκαίνια: Τρίτη 3 Ιουλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Ιουλίου

Διεύθυνση: Jazz in July Festival, εκθεσιακός χώρος Χασομέρι, 

Πληροφορίες: Jazz in July Festival, https://www.jazzinjuly.gr 

Φωτογραφικός 
Κύκλος
Παρουσιάσεις

Ο Φωτογραφικός Κύκλος 

ολοκληρώνει τη σειρά 

παρουσιάσεών του για 

το 2018. Την Πέμπτη 14 

Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 

η δέκατη τρίτη φετινή 

παρουσίαση. Παρουσιαστής 

θα είναι ο φωτογράφος 

Παύλος Κούρκαφας ενώ 

παρουσιαζόμενες θα είναι οι 

φωτογράφοι Δώρα Λαβαζού, 

Μαρία Μπανούτα και Χριστίνα 

Μπελεσάκου. Την Πέμπτη 

21 Ιουνίου θα γίνει η δέκατη 

τέταρτη και τελευταία φετινή 

παρουσίαση φωτογράφων του 

Κύκλου. Παρουσιαστής και 

παρουσιαζόμενος θα είναι ο 

Πλάτων Ριβέλλης. Η τελευταία 

αυτή παρουσίαση αποτελεί 

ένα πρώτο δείγμα της μορφής 

και του περιεχομένου που θα 

πάρουν από την επόμενη χρονιά 

οι παρουσιάσεις φωτογράφων, 

πλέον ως «αυτοπαρουσιάσεις». 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, 

Κτήριο Οδού Πειραιώς, 

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, 

Αθήνα 

Πληροφορίες: Φωτογραφικός 

Κύκλος,  

https://www.photocircle.gr
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Huawei 
στην πέμπτη τελετή απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public

Με την υποστήριξη της Huawei και της νέας σειράς P20, πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 22 Μαΐου, η πέμπτη τελετή απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public. Στη 

φετινή διοργάνωση των βραβείων συμμετείχαν 1.800 συγγραφείς, 160 εκδοτικοί 

οίκοι και 2.500 υποψήφια βιβλία σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες βραβείων. 

Παράλληλα, περισσότεροι από 154.000 αναγνώστες στήριξαν το θεσμό με 289.000 

ψήφους στα αγαπημένα τους έργα.  

Βραβεία κοινού δόθηκαν στις εξής κατηγορίες: Ελληνικό Μυθιστόρημα (Ιστορία 

χωρίς όνομα, Στέφανος Δάνδολος, εκδόσεις Ψυχογιός), Ελληνικό Διήγημα 

(Γονυπετείς. Μια πορεία προς την αρχή, Τζούλια Γκανάσου, εκδόσεις Γκοβόστη), 

Μεταφρασμένο Μυθιστόρημα/Διήγημα της Χρονιάς (Ο Στόουνερ, John Williams, 

εκδόσεις Gutenberg), Ελληνικό Non-Fiction (Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα 

δικά του λόγια, τ.α’: 1942-1974, Αλέξης Παπαχελάς, εκδόσεις Παπαδόπουλος), 

Ελληνική Σύγχρονη Ποίηση (Τα πέρα μέρη, Μυρσίνη Γκανά, εκδόσεις Μελάνι), 

Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία (Το τέταρτο αλογάκι, Διονύσης Λεϊμονής, εκδόσεις 

Πατάκη), Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία (Ο άνθρωπος φωτιά, Κωνσταντίνος 

Πατσαρός, εκδόσεις Μεταίχμιο), Ευ Ζην (Σχολείο ζαχαροπλαστικής, Χρήστος 

Βέργαδος, εκδόσεις Διόπτρα), Ελληνική Πεζογραφία από πρωτοεμφανιζόμενο 

συγγραφέα (Η νύχτα του Σάουιν, Φραντζέσκα Μάνγγελ, εκδόσεις Bell), Κατηγορία 

«έκπληξη» Ήρωας/ Ηρωίδα –Έμπνευση (Ρένα, Αύγουστος Κορτώ, εκδόσεις Πατάκη), 

Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο της χρονιάς (Σπόρος, Κηφισιά). 

Επιπλέον, δόθηκαν τέσσερα ειδικά βραβεία, έπειτα από ψηφοφορία κριτικής 

επιτροπής. Πρόκειται για τα βραβεία: Καλύτερη Εικονογράφηση σε παιδικό βιβλίο (Η 

νύχτα των θαυμάτων, εικονογράφηση Παναγιώτα Καρτσακάλη, εκδόσεις Λιβάνη), 

Βραβείο Εκδοτικό Αποτύπωμα (εκδόσεις Πατάκη), Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public 

Ελληνικό Μυθιστόρημα/ Διήγημα/ Non-Fiction/ Ποίηση 

(Ιστορία χωρίς όνομα, Στέφανος Δάνδολος, Εκδόσεις 

Ψυχογιός) και Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public Ελληνικό 

Παιδικό Βιβλίο (Το απίθανο βιβλίο των πιο αστείων 

υπερδυνάμεων – ένα βιβλίο για την διαφορετικότητα, 

Θοδωρής Τσεκούρας, εκδόσεις Petita Demas Ltd). 

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο 

Παλλάς, παρόντες ήταν συγγραφείς, εκπρόσωποι 

εκδοτικών οίκων, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και 

αναγνώστες.

Φωτογραφική Λέσχη 
Λιβαδειάς
Ολοκληρώθηκαν οι 
εκδηλώσεις του Μήνα 
Φωτογραφίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 

φετινός «Μήνας Φωτογραφίας», 

που διοργάνωσε η Φωτογραφική 

Λέσχη Λιβαδειάς.  Σύμφωνα με τους 

διοργανωτές η προσέλευση του 

κόσμου στις εκδηλώσεις ήταν μεγάλη, 

ενώ επιπλέον εγκαινιάστηκε μια 

σειρά συνεργασιών από Αντίπαρο, 

Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Γαλλία.

Το πρόγραμμα της φετινής 

διοργάνωσης περιελάμβανε εκθέσεις 

των μελών της Φωτογραφικής 

Λέσχης Λιβαδειάς, του PolKurucz – 

kolorcollective, του Λουκά Βασιλικού, 

της Χριστίνας Σοροβού καθώς και 

των Lily, Κωστή Αργυριάδη και 

Τάνιας Καμίδου. Η τελευταία έκθεση 

παρουσιάστηκε σε επιμέλεια του 

Στράτου Καλαφάτη. Παράλληλα, 

με αφορμή πρόταση των εκδόσεων 

«Άγρα», πραγματοποιήθηκε ομιλία 

– συζήτηση με θέμα «Η έντυπη 

Περιπέτεια της Φωτογραφίας». 

Προσκεκλημένος στη συζήτηση ήταν 

ο Στράτος Καλαφάτης και άλλοι 

φωτογράφοι.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Μήνας 

Φωτογραφίας» πραγματοποιείται κάθε 

Μάιο στη Λιβαδειά. 
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Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
Έκθεση νέων μελών

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς παρουσιάζει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας των 

νέων

μελών της για την περίοδο 2017-2018. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης θα 

πραγματοποιηθεί και η απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης των μαθημάτων 

περιόδου 2017-2018.

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουνίου

Διεύθυνση: Νερόμυλος, Πηγές της Κρύας, Λιβαδειά

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, www.

fotolesxilivadias.gr  

“In.No.Time” 
της ομάδας ΦοΖ στο Μπάγκειο

«Εικόνες σε χαρτί, εικόνες σε 

κίνηση, στρώματα χρώματος 

που κάλυψαν με αυθάδεια 

την τοιχογραφία της μνήμης». 

Η φωτογραφική ομάδα ΦoΖ 

παρουσιάζει μια έκθεση για τις 

ανθρώπινες σκιές και τα αποτυπώματα 

που άφησαν στον χώρο και τον 

χρόνο. 

 

Εγκαίνια: Τρίτη, 12 Ιουνίου, 19.30 

Διάρκεια έκθεσης: 12 - 22 Ιουνίου

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Μπάγκειον, 

Πλατεία Ομονοίας 18 και Αθηνάς, 

Αθήνα

Πληροφορίες: ΦοΖ, 

http://foz.photography

“Division” 
από τη Λέσχη Φωτογραφίας 

ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών 
Σε μια έκθεση εικόνας και λόγου, τα μέλη της Λέσχης 

Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών παρουσιάζουν 

μέσα από προσωπικά πρότζεκτ, τη σχέση ζωής και 

τέχνης. Στο πλαίσιο της έκθεσης, την Κυριακή22 Ιουνίου 

στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη αφιερωμένη 

στο έργο και την τεχνική του Ιταλού φωτογράφου του 

Magnum Ferdinando Scianna. Κατά τη διάρκεια της 

διάλεξης θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό, με 

εισηγητή τον φωτογράφο Χρήστο Κανάκη.  

Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Αγίας 

Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, Νέο Ψυχικό, Αθήνα 

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας 

ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών,  

http://k-photo-lesxi.blogspot.com
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 «Η Αθήνα και το βιβλίο»
Οι νικητές του διαγωνισμού

Ο ΙΑΝΟS, με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας από την 

UNESCO ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018, 

πραγματοποίησε  διαγωνισμό φωτογραφίας και διαγωνισμό 

διηγήματος με θέμα «Η Αθήνα και το βιβλίο». Την Τρίτη 22 

Μαΐου, σε τελετή βράβευσης ανακοινώθηκαν οι μεγάλοι 

νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας, οι οποίοι με σειρά 

κατάταξης είναι ο Βασίλης Βασιλάκης, ο Κώστας Θεογνώτου 

και ο Βασίλης Μπενάκης. Οι τρεις νικητές βραβεύτηκαν με μία 

φωτογραφική μηχανή τελευταίας τεχνολογίας (πρώτο βραβείο), 

ένα σεμινάριο φωτογραφίας στο ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ (δεύτερο βραβείο) και δύο ξεχωριστά λευκώματα 

φωτογραφίας (τρίτο βραβείο). Τα έργα που διακρίθηκαν επέλεξε 

κριτική επιτροπη αποτελούμενη από το φωτογράφο και εκδότη 

Δημήτρη Ταλιάνη, το ζωγράφο και καθηγητή της ΑΚΣΤ Μάριο 

Σπηλιόπουλο και το σκηνοθέτη Σωτήρη Χατζάκη. Οι τριάντα 

καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού θα εκτίθενται στο 

ΙΑΝΟS CAFÉ έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου. Παράλληλα, οι 

εκατό καλύτερες φωτογραφίες τυπώθηκαν σε σελιδοδείκτες, 

οι οποίοι διανέμονται δωρεάν στα καταστήματα του ΙΑΝΟΥ. 

Στην τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος της IANOS Α.Ε Νίκος 

Καρατζάς ανακοίνωσε πως ο διαγωνισμός θα εξελιχθεί σε 

ετήσιο διαγωνισμό του ΙΑΝΟΥ, με ξεχωριστό κάθε φορά θέμα. 

Η ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού διηγήματος θα 

πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. 

Εργαστήριο κυανοτυπίας 
Για μικρούς και μεγάλους

Το ΦωτοΓραφείον του Στέφανου Τσακίρη διοργανώνει, με την 

υποστήριξη του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, εργαστήριο 

κυανοτυπίας για οικογένειες και ομάδες φίλων. Υπό την καθοδήγηση του 

φωτογράφου Στέφανου Τσακίρη, οι συμμετέχοντες θα παίξουν με το φως 

και θα φτιάξουν πετσέτες θαλάσσης, αποτυπώνοντας επάνω τα χέρια τους 

με την τεχνική της κυανοτυπίας. Σε κάθε οικογένεια ή ομάδα φίλων που θα 

συμμετάσχει θα διανεμηθεί μία πετσέτα, προσφορά της COCO-MAT, ενώ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης το ζαχαροπλαστείο FREGIO θα διανέμει 

δωρεάν παγωτά στον χώρο του καφέ του ΜΦΘ.

Εργαστήριο: Σάββατο 9 Ιουνίου, 11.00 – 13.00

Διεύθυνση : Α’ Προβλήτα, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 

http://www.thmphoto.gr  
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