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Editorial
Μεγάλος θόρυβος έχει προκληθεί
τελευταία στην Γαλλία -σε μας
θα φθάσει ως συνήθως με
καθυστέρηση- μετά την ανοιχτή
επιστολή προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας που απέστειλε
ο κ. Françis Dupas, Γενικός
Διευθυντής της γνωστής αλυσίδας
καταστημάτων φωτογραφίας και
βίντεο “Camara” (αριθμεί 102
καταστήματα σε όλη τη Γαλλία
& 2 στο Βέλγιο). Με την επιστολή
αυτή κατηγορεί ευθέως για
φοροδιαφυγή και αθέμιτες
πρακτικές, άλλα, μεγάλα και
πολύ γνωστά δίκτυα της χώρας
του, τα οποία από τα site τους
προβάλλουν -μεταξύ άλλωνκαι προϊόντα τεχνολογίας
η πώληση των οποίων δεν γίνεται
βεβαίως-βεβαίως από τους ίδιους
αλλά από τρίτους που έχουν την
έδρα τους εκτός Γαλλίας.
Τα γνωστά eshop εισπράττουν το
τίμημα και παρακρατούν φυσικά
γι’ αυτή τους τη “διαμεσολάβηση”
προμήθεια 8% έως 15%. Τα
παραστατικά πώλησης εκδίδουν
οι αποστολείς του προϊόντος που
όπως είπαμε κατοικοεδρεύουν
στην πλειοψηφία τους εκτός της
έδρας του eshop, συνήθως σε
φορολογικούς παραδείσους...
Επ’ ευκαιρία: Αυτά τα περιβόητα
“marketplace” βρίσκονται εν τη
γενέσει τους και στη χώρα μας.
Γνωστό, μεγάλο Ελληνικό δίκτυο
καταστημάτων έχει ήδη ανοίξει
και ακολουθεί την ίδια πρακτική
“διαμεσολάβησης”. Το θέμα έχει
τεθεί προ πολλού και στα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χωρίς όμως να υπάρξει κάποια
ρύθμιση.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

   !
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Από τον Γενικό Διευθυντή μεγάλου δικτύου καταστημάτων φωτό & βίντεο
Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι των Ελίτ του Έθνους,

Ε

ίμαστε ανεξάρτητα καταστήματα ειδικευμένα στην πώληση τεχνολογικών προϊόντων
φωτογραφίας και βίντεο. Είμαστε μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Φωτογραφίας (FNP).
Είμαστε εγκατεστημένοι στο σύνολο της Γαλλικής Επικράτειας και συμμετέχουμε ενεργά
και με όλες μας τις δυνάμεις στη ζωή των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε:
Πληρώνουμε τα ενοίκιά μας, το ρεύμα, τον ΦΠΑ, τους εθνικούς και τοπικούς φόρους,
εκπαιδεύουμε και αμείβουμε ειδικευμένους συνεργάτες.
Οφείλουμε να σας αναφέρουμε ευθύς εξ αρχής ότι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να
κεφαλαιοποιήσει την φήμη του προτείνοντας από το site του στο αγοραστικό κοινό πλειάδα
προϊόντων κάθε είδους με τιμές πολύ πιο χαμηλές απ’ ότι μπορεί να προτείνει ένα κατάστημα
με την φυσική παρουσία των προϊόντων στα ράφια του. Πολύ γνωστές φίρμες όπως η FNAC,
η Amazon, η Cdiscount και άλλοι, διακινούν μ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλο αριθμό προϊόντων,
συνήθως αγνώστων στο ευρύ κοινό με προέλευση την Ασία ή ακόμη και την Μ. Βρετανία. Αυτά
τα προϊόντα δεν πληρώνουν στην χώρα προέλευσής τους τους ίδιους φόρους που πληρώνουν
οι Γάλλοι έμποροι.
(Συνεχίζεται στη σελ.2)
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(Συνέχεια από τη σελ.1)

Ό

λοι αυτοί “οι τρίτοι” και εκτός
Γαλλίας διαμένοντες, ασκούν
κατ΄αυτόν τον τρόπο εμπορική
δραστηριότητα στη χώρα μας χωρίς
να υφίστανται απολύτως καμία νομική
συνέπεια. Πωλούν τα προϊόντα τους
χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς
να καταβάλλουν δασμούς εισαγωγής.
Με άλλα λόγια πωλούν περίπου 30%
φθηνότερα από ότι ένα φυσικό γαλλικό
κατάστημα, απλά και μόνον από την μη
καταβολή των φόρων.
Και όλα αυτά προς μεγάλο όφελος των
καταστημάτων που μεσολαβούν στη
διακίνησή τους, γνωρίζοντας πολύ καλά
τι συμβαίνει.
Η διάθεση αυτών των προϊόντων χωρίς
την καταβολή φόρων στο Γαλλικό
κράτος τους οποίους όλοι εμείς οι άλλοι
πληρώνουμε, μοιάζει να είναι μία άκρως
επικερδής δραστηριότητα γιατί δεν
απαιτείται από το κατάστημα παρά μία
ελάχιστη επένδυση. Δεν ενέχει ουδεμία
ευθύνη ενώ αποφέρει άνετα προμήθεια
της τάξεως του 8% με 15% απλά και
μόνον από τη μεσολάβησή τους στην
πώληση αυτών των προϊόντων. Γιατί
γι’ αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχει στοκ,
δεν υπάρχουν έξοδα αποθήκης και
στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν
καλύπτονται από service ούτε παρέχουν
οποιεσδήποτε εγγυήσεις στους
αγοραστές τους.

Το ευρύ κοινό όταν αγοράζει μέσω ενός τέτοιου γνωστού καταστήματος αυτά τα προϊόντα,
δεν μπορεί να καταλάβει ότι δε βρίσκονται μέσα στο κατάστημα αλλά στην άλλη άκρη του
πλανήτη και τα οποία πιθανότατα θα χρειαστούν service μετά την πώληση και δεν θα το
έχουν. Όλα είναι έτσι στημένα σ’ αυτήν την εικονική αγορά ώστε ο καταναλωτής να μην
καταλάβει ότι αγοράζει ένα προϊόν χωρίς κανένα φόρο κι ότι εν κατακλείδι συμπράττει και
ο ίδιος στο αδίκημα της φοροδιαφυγής! Η βαθύτατα ριζωμένη κουλτούρα μας που προάγει
τον υγιή ανταγωνισμό και την εκλαΐκευση της γνώσης και ενημέρωσης των καταναλωτών
δεν έχει απολύτως καμία τύχη, καμία ελπίδα πώλησης του ιδίου προϊόντος με όλους τους
φόρους έναντι αυτού που δεν έχει κανένα φόρο.
Ο μεγάλος κερδισμένος απ’ αυτήν την άνιση μάχη είναι το Γαλλικό κράτος για το οποίο
εμείς μαζεύουμε φόρους χωρίς αυτό να μπορεί να μας προστατέψει!
Τα κεντρικά μας γραφεία δέχονται καθημερινά ερωτήματα απ’ όλη την επικράτεια γι’ αυτόν
τον αθέμιτο ανταγωνισμό χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Πώς να εξηγήσουμε και με
τι επιχειρήματα στα υποκαταστήματά μας και στους πελάτες μας αυτήν την αποδόμηση του
υγιούς ανταγωνισμού και την πλήρη κρατική αδιαφορία για το θέμα;
Έχουμε ήδη κατ’ επανάληψη προσπαθήσει στο παρελθόν να επιστήσουμε την προσοχή
του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, πολλών εκλεγμένων, διαφόρων
οργανισμών της κραταιάς μας Δημόσιας Διοίκησης ήδη από το 2012 χωρίς απολύτως
κανένα αποτέλεσμα. Έφθασε λοιπόν η στιγμή να αποκατασταθεί η φορολογική ισότητα
και ο υγιής ανταγωνισμός. Έφθασε η ώρα όλοι οι διανομείς να συμμετέχουν ισότιμα στη
χρηματοδότηση του κράτους μας…
Κυρίες και Κύριοι των Ελίτ του Έθνους, τα κέντρα των πόλεών μας θα πεθάνουν εάν
εξαφανιστούν τα εμπορικά καταστήματα.
Δεχτείτε παρακαλώ Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και Κύριοι των Ελίτ του Έθνους,
Την έκφραση των βαθυτέρων συναισθημάτων μας ελπίζοντας μία μέρα να σας
ευχαριστήσουμε που αποκαταστήσατε τον σεβασμό στους νόμους.
Françis Dupas
Γενικός Διευθυντής Καταστημάτων Camara www.camara.net

Εκμίσθωση
φωτογραφείου

ΕΔΙΠΤ

Δημ. διαγωνισμός προς
εκμίσθωση φωτογραφείου στο
στρατόπεδο Σχολής Εφέδρων
στο Ηράκλειο Κρήτης

Η

Π

ροκηρύσσεται δημόσιος
πλειοδοτικός διαγωνισμός,
προς εκμίσθωση χώρου επιφάνειας
13,20 τ.μ. στο ακίνητο ιδιοκτησίας
ΤΕΘΑ με την επωνυμία Στρατόπεδο
«ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ». Κριτήριο
κατακύρωσης είναι το υψηλότερο
μίσθωμα για εγκατάσταση και λειτουργία
φωτογραφείου, με στόχο την κάλυψη
των αναγκών της Σχολής Εφέδρων
Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο
Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
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Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου από κοινού με
την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, τον Σύνδεσμο Ημερησίων
Περιφερειακών Εφημερίδων, την Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου και την Ένωση
Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας, προσέφυγε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε
ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού
Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως. Με την αίτησή της η ΕΔΙΠΤ αμφισβητεί
τη συνταγματικότητα των διατάξεων του Κανονισμού του ΕΔΟΕΑΠ, ως και του ν.
4498/2017, με τις οποίες επιβάλλεται στις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης εργοδοτική
εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Την αίτηση ακύρωσης
υπογράφει η δικηγόρος
Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια
Δημοσίου Δικαίου στη
Νομική Σχολή Αθηνών. Εντός
της επόμενης εβδομάδας
θα κατατεθεί και αίτηση
αναστολής.
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Oι super ήρωες της εποχής
Οι δύσκολες καταστάσεις μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

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 Δ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E%!"#: Τάκης Τζίμας, 6F6# H$:"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

$."&'#: Άννα Μανουσάκη 6>%#: Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  

Photobusiness Weekly
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ΕΩΣ 300€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Live for the story_
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...συλλαμβάνονται με τεχνητή νοημοσύνη
Στην αρχή είχαμε εντυπωσιαστεί που η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιήθηκε για να δημιουργήσει
εικόνες από το μηδέν, να “αναβιώσει” πεθαμένους σταρ του Χόλιγουντ βάζοντάς τους να
συμμετέχουν σε ταινίες κυριολεκτικά από τον ...τάφο, να εξαφανίσει ανεπιθύμητες λεπτομέρειες,
να νικήσει τον ψηφιακό θόρυβο και ένα σωρό άλλα κατορθώματα.

Ό

σον αφορά την ανάλυση περιεχομένου η Artificial Intelligence μοιάζει ανίκητη. Αυτή πλέον
αναλαμβάνει τη διαχείριση τεράστιων φωτοθηκών, την ανεύρεση υλικού για εικονογράφηση
χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου, αλλά και την εξεύρεση υπόπτων (;) μέσα από τεράστια δίκτυα
αστικής παρακολούθησης. Τώρα αναλαμβάνει άλλη μια σημαντική για τον κόσμο της φωτογραφίας
αποστολή. Τον εντοπισμό και ανεύρεση παραποιημένων και αλλοιωμένων φωτογραφιών. Ο κόσμος
μας κατακλύζεται από εικόνες, και μάλιστα σε μια συγκυρία που διευκολύνει και ίσως ενθαρρύνει
το photoshop-άρισμα δηλ. τις μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις που ενδεχομένως δεν τακτοποιούν
μόνον (με θεμιτό τρόπο) μικρά τεχνικά προβλήματα χρώματος ή ευκρίνειας αλλά αλλοιώνουν την
γνησιότητα της απεικόνισης. Όλο αυτό το πλαίσιο απλά ακυρώνει το ρεαλισμό και την αλήθεια του
φωτογραφικού μέσου και η φωτογραφία αφήνεται να θρηνεί την χαμένη της αθωότητα. Την εποχή που
αν το έδειχνε μια φωτογραφία, αυτό αληθινό και αποδεδειγμένο αυτοδίκαια. Τώρα όλοι προσπερνούν
την αληθοφάνεια και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποδεικτική ισχύ της εικόνας, χαμογελώντας με
σημασία και εξαπολύοντας την ειρωνική μομφή “κι αν είναι photoshop-αρισμένη?”
(Συνεχίζεται στη σελ.7)
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Πάντως το νέο λογισμικό ανίχνευσης fake photos, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα deepfakes δηλ. τεχνητά video που συνήθως
περιλαμβάνουν διασημότητες και έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

(Συνέχεια από τη σελ.6)
Ίσως αποτελεί δίκαιη επανόρθωση το
γεγονός ότι από την ίδια την Adobe,
ιδιοκτήτρια του Photoshop και ηθικό
αυτουργό για τόσα και τόσα “εγκλήματα”
μέσω διορθώσεων, ρετουσαρισμάτων,

Που βασίζεται η λογική της τεχνητής νοημοσύνης στο προκείμενο; Όπου λοιπόν
έχουμε μια γνήσια, απείραχτη, ανέγγιχτη και άμωμη ψηφιακή φωτογρσφία, τα
pixel έχουν ακολουθίες θορύβου διαφορετικές από τις πειραγμένες εικόνες. Επίσης
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η κατανομή των pixel στα περιγράμματα και η
τονική ακρίβεια στις περιοχές συγκεκριμένων χρωμάτων. Εδώ η Αrtificial Intelligence

αποκαταστάσεων και ένα σωρό άλλων
επεμβάσεων, ερχεται η απάντηση και
η τιμωρία. Ο τρώσας και ιάσεται... Tι
μαθαίνουμε λοιπόν; Ότι επιστήμονες
του ερευνητικού κέντρου της Adobe
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Μaryland, αξιοποίησαν τεχνικές
machine learning προκειμένουν να
εντοπίζουν fake photos. Δηλαδή τις
πειραγμένες, αλλοιωμένες, παραποιημένες,
πλαστογραφημένες, ψεύτικες, ανύπαρκτες
εικόνες.

εξετάζει τρεις σημαντικές παραμέτρους αλλοιώσεων: κλωνοποίηση, επικόλληση
και αφαίρεση. Όλες αυτές οι επεμβάσεις αφήνουν σε επίπεδο pixel by pixel, ίχνη
και μάλιστα διαφορές στις τιμές RGB κάθε pixel. Eπίσης εξετάζει αν ο θόρυβος στις
ύποπτες περιοχές ανταποκρίνεται στο pattern θορύβου του υπολοίπου περιεχομένου
του υπό εξέταση καρέ. Τα pattern του θορύβου είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν
αντιγράφονται αφού εχόυν πολλή σχέση με τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα.
Αυτές οι τεχνικές τώρα είναι υπό εξέλιξη αλλά σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε για
εντυπωσιακή ακρίβεια.
Με απλά λόγια. Όσοι για τους δικούς τους λόγους παραποιούν εικόνες είτε για να τις
κάνουν αγνώριστες είτε για να προκαλούν σύγχυση για τον πραγματικό δικαιούχο
των πνευματικών δικαιωμάτων ή για ποιός ξέρει ανομολόγητους σκοπούς, ας
ανησυχούν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο άτεγκτος διώκτης....
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Πανευρωπαϊκή παρουσίαση Sony στην Αγγλία
Νέος super telephoto FE 400mm f/2.8 GM OSS

Ό

Σε αγωνιστικό κλίμα και
εν μέσω του αγγλικού
mini καύσωνα έγινε η
Ευρωπαϊκή παρουσίαση
του νέου τηλεφακού της
Sony, FE 400mm f/2.8

πως σχολίασαν οι υπεύθυνοι της εταιρίας, ο εντυπωσιακά γρήγορος τηλεφακός θα αποτελεί
πλέον την αιχμή του δόρατος των οπτικών Sony, χάρη στις τεχνολογίες που ενσωματώνει. Η
πρεμιέρα δόθηκε στο Brooklands Race Circuit στις εγκαταστάσεις δοκιμών της Mercedes. Η επιλογή
ήταν απολύτως ταιριαστή καθώς η περιοχή Brooklands,που βρίσκεται στο Surrey, φιλοξενεί μία
από τις πλέον ιστορικές αγωνιστικές πίστες αυτοκινήτων (φτιάχτηκε το 1906). Σήμερα φιλοξενεί τα
κεντρικά γραφεία πολλών εταιρειών, ένα μουσείο αφιερωμένο στα μηχανοκίνητα οχήματα ενώ η

GM OSS, στην Αγγλία.
Η Sony επέλεξε να
παρουσιάσει τον φακό,
για ένα επιλεγμένο αριθμό
δημοσιογράφων και
φωτογράφων από όλη την
Ευρώπη.

Mercedes διατηρεί το Κέντρο Mercedes Benz World, το οποίο προσφέρει δραστηριότητες για όλη
την οικογένεια αλλά και μαθήματα καλύτερης και ασφαλέστερης οδήγησης σε μία από τις πίστες
που συμπεριλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις.

ΤΗΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

 423 • 

Φωτογράφοι και μέλη του ειδικού τύπου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον νέο τηλεφακό
της Sony καταγράφοντας τη δράση και την κίνηση των αυτοκινήτων στις πίστες δοκιμών και
να διαπιστώσουν πως ανταποκρίνεται ο φακός σε πραγματικές συνθήκες λήψης. Για να μας
βοήθησουν στη φωτογράφηση -των ομολογουμένως απαιτητικών μηχανοκίνητων σπόρ, ήταν
παρόντες και δύο διάσημοι φωτογράφοι αγώνων αυτοκινήτου: οι Bob Martin και Terry Donnelly.
O πολυβραβευμένος φωτογράφος Bob Martin που ως Sony Ambassador, ήταν και μέλος της
ομάδας που βοήθησε με την εμπειρία και τα σχόλια του στην εξέλιξη του φακού, δεν έκρυβε
τον ενθουσιασμό του που επιτέλους είχε στην διάθεσή του έναν prime φακό 400mm με φωτεινό
διάφραγμα. Ένας φακός αυτών των προδιαγραφών είναι, όπως μας είπε, στάνταρ αναγκαίος
εξοπλισμός για τον φωτογράφο μηχανοκίνητων σπορ.
(Συνεχίζεται στη σελ.10)
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FE 400mm f/2.8 GM OSS
Η Sony με την κυκλοφορία της a9 και της a7R III ωθήθηκε στη
δημιουργία μιας νέας σειράς τηλεφακών για να καλύψει τις αναγκές
των φωτογράφων που επιδίδονται στην κάλυψη αθλητικών
γεγονότων και των φωτογράφων άγριας ζωής και φύσης. Οι
φωτογράφοι αυτοί χρειάζονται μεγάλους τηλεφακούς με autofocus
υψηλής ακριβείας. Συγχρόνως όμως επειδή ορισμένα σπορ και
φυσικά τα θέματα της άγριας ζωής είναι απρόβλεπτα, οι φωτογράφοι
θα πρέπει να είναι και ευέλικτοι στην κίνηση τους. Άρα το σύστημα
τους θα πρέπει να είναι ελαφρύ και αξιόπιστο στην εστίαση. Από
αυτή την ανάγκη προέκυψε ο Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS ο
οποίος είναι ο ελαφρύτερος της κατηγορίας του εφόσον ζυγίζει μόλις
2.897gr. Ο σχεδιασμός με τα δύο ολοκαίνουργια high-speed XD
(Εxtreme Dynamic) Linear Motors βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις
στην παρακολούθηση κινούμενων θεμάτων. Οι νέοι μηχανισμοί
συνοδεύονται από ηλεκτρονικά τα οποία τρέχουν αλγόριθμους
που μειώνουν τα επίπεδα του θορύβου και του lag. Χάρη στην
προχωρημένη τεχνολογία, την κατασκευή του από κράμα μαγνησίου
και τον μειωμένο αριθμό οπτικών στοιχείων, ο νέος super telephoto
επιτρέπει στους φωτογράφους να τον χρησιμοποιούν στο χέρι ή σε
ένα μονόποδο για panning και να κατορθώνουν τη λήψη εικόνων
υψηλής ευκρίνειας.
Με σκοπό την εργονομική λειτουργία του φακού η Sony πρόσθεσε
αρκετά πλήκτρα. Ανάμεσα τους ξεχωρίσαμε τον διακόπτη Full
Time DMF που επιτρέπει τη μετάβαση στο manual focus με ένα
μόνο άγγιγμα και το νέο πλήκτρο με την ένδειξη Mode που
επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες
Οπτικής Σταθεροποίησης (μία εκ των οποίων είναι ειδική για την
παρακολούθηση κινούμενων θεμάτων).
Ο φακός έχει μεταξύ άλλων και τρία στοιχεία fluorite για τη μείωση
των χρωματικών εκτροπών, ένα με επίστρωση Nano AR για τη μείωση
των αντανακλάσεων, επίστρωση fluorine για να διώχνει τη σκόνη και
διαφραγμα με 11 πτερύγια (!) για απαλό bokeh. Είναι συμβατός με
τους teleconverter 1.4x και 2x. Θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και
θα στοιχίζει το όχι ευκαταφρόνητο ποσόν των 12.000 ευρώ.
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SUMMER CASHBACK

Επωφεληθείτε

από τη μοναδική καλοκαιρινή ευκαιρία
& εμπλουτίστε την γκάμα των φακών σας!
Cash Back με κέρδος έως και 150€ σε επιλεγμένους φακούς Tamron
για αγορές μέχρι 31-7-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone_Tamron_Cash
      4 2 3 •Back.indd
   1
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Υποχρεώσεις εργοδοτών
Το καλοκαίρι μπορεί τυπικά να έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα, αποφασίζει να πάρει την καλοκαιρινή του άδεια και να κάνει τις διακοπές του από τα
τέλη Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Αυγούστου. Ποιες είναι όμως οι υποχρεώσεις του εργοδότη απέναντι στους
εργαζομένους και τι επίδομα αδείας δικαιούνται; Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς μιας επιχείρησης
θα πρέπει να πάρουν καλοκαιρινή άδεια στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου ενώ όλοι
οι δικαιούχοι αδειών λαμβάνουν υποχρεωτικά επίδομα αδείας. Τι ισχύει όμως για τα παραπάνω;

Ως προς τον χρόνο χορήγησης
της άδειας

Ο

χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και
εργοδότη.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει
εντός του ημερολογιακού έτους την άδεια που
δικαιούται ο εργαζόμενος, έπειτα από αίτησή του
και εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της
αίτησης.
Διαφορετικά, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει
στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας,
προσαυξημένες κατά 100%, καθώς και το επίδομα
αδείας (χωρίς ποσοστό προσαύξησης).
Επίσης, υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια
οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού
έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.
Σε κάθε περίπτωση οι μισές από τις δικαιούμενες
ημέρες αδείας πρέπει να χορηγούνται μέσα στο
χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 30ή
Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους.
Πέραν των συνήθων αποδοχών ο μισθωτός
δικαιούται και επίδομα αδείας, το οποίο φτάνει
μέχρι τον μισό μισθό (για όσους αμείβονται με
μισθό) ή μέχρι τα 13 ημερομίσθια (για όσους
αμείβονται με ημερομίσθιο).
Κατά τη διάρκεια της άδειας απαγορεύεται
η απασχόληση των μισθωτών και η καταγγελία
της σύμβασης εργασίας για οποιονδήποτε λόγο.
Η απόλυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
της άδειας θεωρείται άκυρη.
Κάθε εργαζόμενος δικαιούται άδεια από τον 1ο
μήνα απασχόλησής του στην ίδια επιχείρηση.
Οι ημέρες της δικαιούμενης άδειας υπολογίζονται
ως εξής: Από την έναρξη της σύμβασης
εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών
συνεχούς απασχόλησης (εντός, δηλαδή, του
1ου ημερολογιακού έτους) στην επιχείρηση,
ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ποσοστό
της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές,
κατ’ αναλογία με τον χρόνο εργασίας που έχει
συμπληρώσει στην ίδια επιχείρηση

Ως προς τον τρόπο χορήγησης της άδειας
Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά.
Η άδεια για το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα.
Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους,
εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την
αναλογία της κανονικής του άδειας.
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει
τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής
του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες
για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους
με εξαήμερο.
Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει
12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά 1 εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης
υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του
χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21
εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25 εργάσιμες
ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός
δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδειά του σε κάθε χρονικό σημείο
του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για
τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους
εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης
μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12
έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για
όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με
εξαήμερο με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).
Επίσης οι μισθωτοί, από 1η-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας
ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 1 εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλαδή 26
ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους
εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3).
Σύμφωνα με το Ν.4093/12 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως εξής:
α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας
εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο
της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δύο
περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της
άδειας που χορηγείται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 6 εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των
5 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται
για ανήλικο εργαζόμενο.
(Συνεχίζεται στη σελ.13)
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(Συνέχεια από τη σελ.12)
β) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες
των δύο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει
έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να
περιλαμβάνει τη χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας 10 εργασίμων
ημερών επί πενθημέρου ή 12 εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου
εβδομαδιαίας εργασίας ή 12 εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για
ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές
διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν
τη χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον
εργαζόμενο μετά από συνεννόηση των δυο μερών (άρ. 4 του ΑΝ
539/45 όπως ισχύει).

Αποδοχές και χρόνος καταβολής
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές
που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις
αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία
επιδόματα και οι προσαυξήσεις.
Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές
των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους
αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με
ημερομίσθιο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τις αποδοχές και το
επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.
Σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
Υποχρεωτικό το βιβλίο αδειών από τους εργοδότες
Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ.5, εδάφιο 3α, Ν.4254/7-04-2014,
κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να
είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο
ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της
επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις
παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός
δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης
χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι
αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό
τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της
κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών
Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της
εφαρμογής του παρόντος. Επίσης, είναι υποχρεωτική η υποβολή του
μέχρι 31/01 κάθε έτους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Τέλος, να σημειώσουμε πως με το Ν.4254/2014 καταργήθηκε από
07/04/2014 η διάταξη περί διατήρησης επί πενταετία του ειδικού
βιβλίου αδειών.

SD Express
To επόμενο στάνταρ στις κάρτες μνήμης

Σ

ήμερα τα συγκεχυμένα στάνταρ στις κάρτες μνήμης
SD αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγήν αφού
ελάχιστοι γνωρίζουν με ακρίβεια τι αντιπροσωπεύουν
οι ενδείξεις U και UHS, και ποια είναι η έκταση
συμβατότητας με συσκευές αποθήκευσης αρχείων
όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές όπου κατά
κόρον αξιοποιούνται. Εν όψει όλων αυτών αλλά και
των αυξημένων αναγκών ταχύτητας σε μελλοντικές
συσκευές, η SD Association δηλ. ο οργανισμός που
ασχολείται με τη θέσπιση και τήρηση των προτύπων
στο φορμά αυτό καρτών, έρχεται να αναλάβει την
επόμενη πρωτοβουλία.
Το SD Express πρότυπο θα διαδεχθεί το σημερινό
SD UHS ΙΙΙ που είναι η σημερινή ανώτερη βαθμίδα
ταχύτητας στο συγκεκριμένο και σχεδόν καθολικής
εφαρμογής φορμά μνήμης και θα έχει ανώτατη
ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων 985MB/sec. έναντι
624 ΜΒ/sec. των UHS III. Επί της ουσίας μια κάρτα SD
Express είναι -σε μικρογραφία- ένας σκληρός δίσκος
νέας γενιάς με τα μοντέρνα πρωτόκολλα επικοινωνίας
PCIe και NVMe που αποφεύγουν τους περιορισμούς
διαμεταγωγής του γνωστού SATA 3 το οποίο έχει
φθάσει στα όριά του. Μαζί με το SD Express που αφορά
ταχύτητα έκανε την εμφάνισή του και το πρότυπο UC
που έχει σχέση με χωρητικότητα. Έτσι το πρότυπο UC
(Ultra Capacity) με θεωρητικά μέγιστη χωρητικότητα
128Τerrabyte ξεπερνά το σημερινό όριο 2Terrabyte
XC (Extended Capacity) και το ξεπερασμένο από καιρό
32Gigabyte του προτύπου ΗC (High Capacity). Aπό
πλευράς εξωτερικής εμφάνισης θα ξεχωρίζει με την
δεύτερη σειρά ακροδεκτών που έχουν οι κάρτες SD
ήδη από τη θέσπιση του προτύπου UHS II. Για λόγους
συμβατότητας το φορμάρισμα θα γίνεται με exFAT που
αναγνωρίζεται και στην πλατφόρμα OS X (Mac).

*  
     
-     -        ...
MIARIS BROS TAX FIRM
x.psychoguiou@forotexnikos100.gr
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Καμπανάος ΑΕΕ: Νέα αντιπροσωπεία
Ανακατασκευασμένα μελάνια inkjet και toner με την σφραγίδα της Kodak

Η

Καμπανάος ΑΕΕ είναι
πλέον αντιπρόσωπος
των ανακατασκευασμένων
μελανιών inkjet και toner της
Kodak. Ανακατασκευασμένα
στην Αγγλία, διατίθενται
με δύο χρόνια εγγύηση και
φιλική συσκευασία προς το
περιβάλλον. Να σημειωθεί
ότι πριν την αποστολή τους
τα μελάνια περνούν πλήρη

ποιοτικό έλεγχο. Η σφραγίδα Kodak διασφαλίζει την κορυφαία ποιότητα των συγκεκριμένων
προϊόντων. Τα inkjet μελάνια προορίζονται για Epson, Canon και HP εκτυπωτές και τα toner
για HP, Brother και Samsung εκτυπωτές. Όλα τα ανακατασκευασμένα toner αντιστοιχούν ή
υπερβαίνουν την απόδοση σελίδων των γνήσιων. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται
μόνο αρίστης ποιότητας cartridges, ενώ τα βασικά εξαρτήματα αντικαθιστώνται με νέα και γίνεται
τοποθέτηση υψηλής ποιότητας toner σε σκόνη έπειτα από λεπτομερή έλεγχο. Επίσης παρέχεται
πιστοποιημένη απόδοση χρωμάτων.
Σειρά Μελάνια για CANON CLI-550 (BK 22ml) / 551XL (C-M-Y 11ml)
Τιμή γνωριμίας: €19,50
www.kabanaos.gr

Εpson
Nέες σειρές WorkForce Pro
εκτυπωτών A3 και A4

Η

Epson ανακοίνωσε δύο νέες σειρές
MFP και εκτυπωτών WorkForce Pro,
προοριζόμενες για επαγγελματικούς χώρους
με υψηλό φόρτο εργασίας, φέρνοντας τα
οφέλη της τεχνολογίας inkjet, τον χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις χαμηλές
απαιτήσεις παρέμβασης από το χρήστη
και την υψηλή παραγωγικότητα σε μικρές
ομάδες εργασίας που απαιτούν δυνατότητες
εκτύπωσης σε Α3 και Α4. Τα μοντέλα WFC8690, WF-C8610 και WF-C8190 προσφέρουν
βελτιωμένη απόδοση για εκτύπωση Α3 σε
αυτήν την κατηγορία, ενώ τα μοντέλα WFM5799DWF, WF-M5299DW και WF-M5298DW
παρέχουν γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομική
ασπρόμαυρη εκτύπωση A4, με χαμηλό
συνολικό λειτουργικό κόστος (TCO).
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Pentax
FA 50mm f/1,4SDM

Ο

νέος weather protected, αδιαβροχοποιημένος 50άρης της Pentax/Ricoh, σχεδιασμένος ειδικά για την Κ1 αναγγέλθηκε για
πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο αλλά η κυκλοφορία του μόλις αρχίζει. Ο καλοκατασκευασμένος και ανθεκτικός φακός
περιλαμβάνει 15 στοιχεία σε 9 γκρουπ δηλ. είναι από τους πλέον πολύπλοκους της κατηγορίας των 50mm. Αξίζει να σημειώσουμε
το μηχανισμό άμεσης οδήγησης SDM με 7,5x περισσότερη ροπή για να μετακινεί με αμεσότητα και χωρίς αδρανειακά φορτία τα
βαρειά κρύσταλλα. Χρησιμοποιείται νέου τύπου ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα και έτσι ο φακός είναι συμβατός μόνον με τα εξής
σώματα:Κ-1/Κ-1 ΜkII, K-3 II, K-3,KP, K70, K-S2 και Κ-S1. Το εμπρός κρύσταλλο προστατεύεται με ειδική επίστρωση SuperProtect
που απωθεί την υγρασία και τις βρώμες. Επίσης σημειώνουμε την πολλαπλή επίστρωση δύο διαφορετικών τύπων ΗD και Aero για
μείωση θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.

Phottix
Mεγάλα LED panel

Η

εξέλιξη φέρνει μεγαλύτερα
LED panel στη διάθεση των
φωτογράφων και εικονοληπτών.
Η νέα σειρά Κali 600 της Phottix
προσφέρει υψηλή φωτιστική ισχύ
3000lux στην κλίμακα χρωματικών
θερμοκρασιών 3200-5600 Kelvin.
H τροφοδοσία έρχεται από δύο
μπαταρίες τύπου Sony NP ή
κατευθείαν από μετασχηματιστή. Η
φωτιστική ισχύς ρυθμίζεται ροοστατικά
σε εύρος 10-100%. για την χρωματική
ακρίβεια εγγυάται η ένδειξη CR95+.
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται
τροφοδοτικό, remote control και
βιβλίο οδηγιών.
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Samsung ISOCELL
OCELL Plus
Bελτιωμένοι αισθητήρες
ητήρες
smartphone

H

τεχνολογία ISOCELL
ELL στους
αισθητήρες της Samsung
amsung για
smartphone παρουσιάστηκε
στηκε για πρώτη
φορά το 2013. βασίζεται
αι σε “φυσικά
εμπόδια” ανάμεσα στιςς φωτοδιόδους του
σένσορα ώστε να μειωθεί
ωθεί το crosstalk
(διάχυση φωτονίων μεταξύ
εταξύ γειτονικών
pixel) και να βελτιωθείί η ευαισθησία.
Σε συνεργασία με τη Fujifilm
ujifilm εξελίχθηκε
η νέα σειρά ISOCELL Plus
lus όπου αντί
για το μεταλλικό υλικό
ό φράγματος
ανάμεσα στα pixel χρησιμοποιείται
σιμοποιείται ένα
νέο “απόρρητο” συνθετικό
ετικό υλικό. Χάρη
σε αυτό μειώνονται οι ανακλάσειςκαι
η απορρόφηση και αυξάνεται
ξάνεται η
ευαισθησία κατά 15% ενώ βελτίωση
παρατηρείται και στο χρώμα. Επίσης
ενθαρρύνει τη σχεδίαση
ση αισθητήρων
με μικρότερο μέγεθος pixel χωρίς
απώλειες ποιότητας. Θεωρητικά δηλ.
θα μπορούσαμε να έχουμε σένσορες
με ανάλυση 20Megapixel στο 1/3 του
μεγέθους του στάνταρ αισθητήρα 1in.
Σε συνδυασμό δε με τεχνολογίες όπως
multi-frame stacking και multi-sensor
διατάξεις, θα μπορούσαν να παραχθούν
smartphone με εντυπωσιακές πιδόσεις
σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες όπου
τώρα υπάρχει πρόβλημα.

Canon
Πατέντα για φακούς soft focus

Μ

πορεί οι σχεδιαστές οπτικών να είναι όλοι στο
κυνήγι της απόλυτης ευκρίνειας. Όμως
υπάρχουν κι εξαιρέσεις. Στην ιστορία της
φωτογραφίας, έχουν προκύψει φακοί όπως ο
Leitz Thambar, o Rodenstock Imagon καθώς και
οι νεώτεροι Minolta 100mm f/2.8 Soft Focus
AF, Canon EF 135mm f/2.8 with Softfocus κλπ.
κυρίως με προορισμό το πορτραίτο, που με τον
ένα ή άλλο τρόπο, σοφτάρουν την τελική εικόνα..
Στην μόλις υποβληθείσα αίτηση ευρεσιτεχνίας 97240
7240
η Canon αποτυπώνει τα σχέδια για τέσσερις (35mm, 58mm, 105mm και 70-200mm)
φακούς full frame dual focus, όπου χρησιμοποιείται ένα σύστημα ελέγχου της σφαιρικής
εκτροπής ώστε ο ίδιος φακός να συμπεριφέρεται και νορμάλ και soft και μάλιστα με
λιγότερη ή περισσότερη “απάλυνση” της εικόνας.

Benro Βluetooth Selfie stick
Το απόλυτο gadget του καλοκαιριoύ

Τ

ο πανέξυπνο design της Benro συνδυάζει και tabletop τριποδάκι
(με σφαιρική κεφαλή), και Bluetooth trigger και holder για
το smartphone και stick που εκτείνεται ως τους 90 πόντους.
Απευθύνεται σε smartphones και compact φωτ. μηχανές. Το stick
έχει σχεδίαση που θυμίζει κεραία αυτοκινήτου αλλά είναι αρκετά
σταθερό και βεβαίως μεταλλικό ενώ το holder με το ελατήριο πιάνει
σταθερά το smartphone. Όσο για φορτίο θα το συνιστούσαμε για
κινητά και μικρές compact. To Βluetooth αναγνωρίζεται αμέσως ως
Mefoto και δεν χρειάζεται ξεχωριστό app. Απλά πατάμε το κουμπάκι
και πήραμε την φωτογραφία... Το καλό είναι ότι το Bluetooth είναι
αφαιρούμενο κι έτσι εύκολα μπορούμε να το “γεμίσουμε” σε
οποιοδήποτε φορτιστή smartphone.

 423 • 

2 IOY I 2018





19

ON LINE    

 423 • 

O IMAGING - E 

2 IOY I 2018







20

ON LINE    

O IMAGING - E 



Ολοκληρώθηκε
η 23η Art Athina

Μ

ε μεγάλη προσέλευση κόσμου
ολοκληρώθηκε η φετινή Art Athina.
Η επιλογή του Ωδείου Αθηνών, ως χώρου
διεξαγωγής της 23ης διοργάνωσης,
δικαιώθηκε -σύμφωνα με τους διοργανωτέςαπό τους επισκέπτες οι οποίοι είδαν τα έργα
τέχνης που πρότειναν πενήντα τρεις ελληνικές
και ξένες γκαλερί. Γενικότερα, θετικές ήταν οι
εντυπώσεις τόσο για την επιλογή του χώρου
όσο και για το παράλληλο πρόγραμμα και το
περιεχόμενο των γκαλερί.
Το πρώτο βραβείο Copelouzos Art Athina
Award απονεμήθηκε στο ζωγράφο Χρήστο
Μπουρονίκο, στον χώρο της γκαλερί 7, όπου
και εκτίθεται η δουλειά του. Το βραβείο,
που συνοδεύεται από έπαθλο 10.000
ευρώ, απένειμαν η υπεύθυνη της συλλογής
Κοπελούζου Ελένη Γατσά, η Ελπίδα Λιβανού
εκ μέρους του Copelouzos Family Art Museum
και η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Αιθουσών Τέχνης Γιάννα Γραμματοπούλου
εκ μέρους των διοργανωτών.
Η 23η Art Athina ολοκληρώθηκε
τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στις 21.00,
ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό
για την επόμενη χρονιά.
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Aναμνηστική φωτογραφία μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα την δημιουργική φωτογραφία και την απονομή
τιμητικών διπλωμάτων στους συμμετέχοντες.

Στιγμιότυπο από το πάνελ των εισηγητών με θέμα την δημιουργική
φωτογραφία.

Στιγμιότυπο από το πάνελ των εισηγητών με θέμα το βίντεο ως έκφραση τέχνης
και επικοινωνίας.

*%+ *,."() & /(% "+%:)
Θετικός ο απολογισμός της 3ης διοργάνωσης που μόλις ολοκληρώθηκε

Μ

ε πλήθος εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, το 3ο Φεστιβάλ
Φωτογραφίας και Βίντεο Πρέβεζας. Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις,
προβολές, περφόρμανς, εργαστήρια, portfolio reviews, παρουσιάσεις και συζητήσεις στρογγυλής
τραπέζης περιλαμβάνονταν στο πλούσιο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης. Πανεπιστημιακοί,
σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι, καταξιωμένοι
αλλά και νέοι δημιουργοί έδωσαν το παρόν με διαλέξεις και εργαστήρια, μεταφέροντας στο κοινό
διαφορετικές προσεγγίσεις. Φέτος πραγματοποιήθηκαν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
με θέμα «Δημιουργική φωτογραφία» και «Το βίντεο ως έκφραση τέχνης και επικοινωνίας».
Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει έργα Ελλήνων και ξένων φωτογράφων αλλά και
εκθέσεις ομάδων. Συγκεκριμένα, με έργα τους συμμετείχαν η Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων,
η Φωτογραφική Ομάδα Λευκάδας, η Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας «φωτολεκε», η ΕΦΕ
Πρέβεζα, η Φωτογραφική Ομάδα Άρτας «ΦΟΑ», η Φωτογραφική Λέσχη Αγρινίου «Art8» και η
Φωτογραφική Ομάδα Άρτας «ΦωτΟΑρτ». Το φεστιβάλ διοργάνωσε η ΕΦΕ παράρτημα Πρέβεζας,
σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο Πρέβεζας.
Τελειώνοντας την σύντομη αναφορά μας στο φετινό φεστιβάλ Πρέβεζας και με αυτή την ευκαιρία
θέλουμε να δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το περιοδικό μας στηρίζει και προβάλλει όλες
τις φωτογραφικές πρωτοβουλίες οπουδήποτε κι αν αυτές εκδηλώνονται, που έχουν σαν στόχο
την προβολή και ανάδειξη της φωτογραφικής τέχνης. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις.
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Τελευταίες μέρες
στα περίπτερα!
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ΑΚΤΟ
Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Ο

ΑΚΤΟ ίδρυσε την πρώτη Σχολή Φωτογραφίας στην Ελλάδα το 1971. Με την επικύρωση
του βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου Middlesex University London, διαθέτει
πλέον το Master of Arts in Photography & Visual Language. Πρόκειται για το μοναδικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα, που εξειδικεύεται στη φωτογραφία και στην
οπτική γλώσσα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων που βοηθούν στην βαθιά
αντίληψη της οπτικής γλώσσας και στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, ώστε οι σπουδαστές
να εξελιχθούν ως επαγγελματίες φωτογράφοι και visual designers. Περιλαμβάνει έξι
διδακτικές ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται σε τρία εξάμηνα, κατά τη διάρκεια των οποίων
οι σπουδαστές αποκτούν ευρύ φάσμα γνώσεων πάνω στα είδη της φωτογραφίας και τους
συσχετισμούς της και εμβαθύνουν σε σύγχρονους τρόπους παρουσίασης, νέες τεχνολογίες,
ζητήματα επικοινωνίας και νομικά θέματα όπως η δεοντολογία του μέσου και τα πνευματικά
δικαιώματα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Φωτογραφίας, Καλών Τεχνών, Visual
Design και Kινηματογράφου αλλά και σε επαγγελματίες συναφών γνωστικών πεδίων, οι
οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε επαγγελματικό και καλλιτεχνικό επίπεδο
και, παράλληλα να αποκτήσουν διακλαδική αντίληψη γύρω από τους τρόπους έκφρασης με
οπτικοακουστικά μέσα.
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης



MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom
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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...
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Κυκλοφορεί
7 Ιουνίου 2018

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

24/1/2018 4:53:51 μμ

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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...
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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Δωρεάν μεταφορικά !
Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

*

*Για

αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400
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David Goldblatt
Ο φωτογράφος που κατέγραψε το απαρτχάιντ απεβίωσε
Ο Νοτιοαφρικανός φωτογράφος
David Goldblatt, ο οποίος είχε
καταγγείλει μέσα από το έργο του
το σύστημα του απαρτχάιντ, έφυγε
από τη ζωή στις 25 Ιουνίου, σε
ηλικία 87 ετών.

Γ

εννημένος το 1930 στο
Randfontein, μια μικρή πόλη
δυτικά του Johannesburg, ο
Goldblatt κατέγραψε τις συνθήκες
εκμετάλλευσης κάτω από τις οποίες
ζούσαν και εργάζονταν οι μαύροι
κάτοικοι της Νότιας Αφρικής εν
αντιθέσει με τα προνόμια του

 423 • 

λευκού πληθυσμού. Ο ίδιος είχε δηλώσει σχετικά με το έργο του «Με ενδιέφεραν πολύ τα
γεγονότα που διαδραματίζονταν στη χώρα μου τόσο ως πολίτη όσο και ως φωτογράφο. Δεν με
ενδιαφέρει ιδιαίτερα -και δεν με ενδιέφερε και τότε- να φωτογραφίσω τη στιγμή που συμβαίνει
κάτι. Με ενδιέφεραν οι συνθήκες που προκαλούν τα γεγονότα». «Κατά τη διάρκεια εκείνων

των χρόνων η βασική μου έγνοια αφορούσε τις αξίες -τι εκτιμούσαμε στην Νότια Αφρική, πώς
καταλήξαμε σε αυτές τις αξίες και πώς τις εκφράσαμε» είχε πει ο Goldblatt.
Ξεκίνησε να φωτογραφίζει τη χώρα του στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών. Το 1988 ήταν ο πρώτος
Νοτιοαφρικανός που παρουσίασε ατομική έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας
Υόρκης, ενώ εικόνες του δημοσιεύτηκαν σε πολυάριθμα βιβλία. Με αφορμή το γεγονός ότι
και σαράντα φωτογραφίες της έκθεσης ήταν ασπρόμαυρες, ο ίδιος είχε εξηγήσει πως το χρώμα
φαινόταν πολύ γλυκό ώστε να εκφράσει το θυμό, την αηδία και το φόβο που το απαρτχάιντ
προκαλούσε. Σήμερα φωτογραφίες του Goldblatt περιλαμβάνονται στις συλλογές μερικών από
τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο, μεταξύ των οποίων του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της
Νέας Υόρκης και του Mουσείου Victoria and Albert στο Λονδίνο.
Στις αρχές του έτους, το Κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι φιλοξένησε αναδρομική έκθεση
αφιερωμένη στο έργο του, ενώ τον προσεχή Οκτώβριο πρόκειται να εγκαινιαστεί έκθεση στο
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σίδνεϊ.
Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του φωτογράφιζε ασπρόμαυρo, τη δεκαετία του
1990, ο Goldblatt ξεκίνησε να φωτογραφίζει έγχρωμo. Το 2011 είχε δηλώσει σχετικά με
αυτή την επιλογή «Βρίσκω τη μετάβαση στο χρώμα αρκετά συναρπαστική, κυρίως γιατί η
νέα τεχνολογία μου επιτρέπει να δουλεύω με χρώμα στον υπολογιστή, όπως έκανα με το
ασπρόμαυρο στο σκοτεινό θάλαμο».
Η τελευταία εν εξελίξει δουλειά του περιελάμβανε πορτραίτα πρώην φυλακισμένων,
φωτογραφημένων στη σκηνή των εγκλημάτων τους. Η Goodman Gallery ανακοίνωσε ότι το
αρχείο με τα αρνητικά του Goldblatt πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Yale, έπειτα
από πρόσφατα υπογραφείσα συμφωνία.
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Αβραάμ Παυλίδης
Η έκθεση Nέα Ερείπια στο Βόλο

Μ

ετά την παρουσίασή της στην Θεσσαλονίκη, η έκθεση του Αβραάμ Παυλίδη με τίτλο «Νέα Ερείπια» μεταφέρεται στο Βόλο.
Παρατηρητής των ερειπίων, ο Αβραάμ Παυλίδης προσεγγίζει το στοιχείο της εγκατάλειψης στο πέρασμα του χρόνου. Η
συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά ξεκίνησε είκοσι πέντε χρόνια πριν, όταν ο Παυλίδης άρχισε να αποτυπώνει την εγκατάλειψη
στην ελληνική επαρχία. Το 2010 και ενώ η χώρα βρισκόταν σε κρίση, ο φωτογράφος έστρεψε το βλέμμα του στις εγκαταλειμμένες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εκφράζοντας τις επιδράσεις της αποβιομηχάνισης, όπως βιώθηκαν από την ελληνική κοινωνία. Η έκθεση
συνοδεύεται από ομότιτλο κατάλογο, με κείμενο του διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλή Παπαϊωάννου, ο
οποίος επιμελήθηκε την έκθεση. Την έκθεση διοργανώνει η Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ
Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Αυγούστου
Διεύθυνση: Μουσείο της Πόλης του Βόλου, Φερρών 17, Βόλος

Ελληνική διάκριση
Στο διεθνή διαγωνισμό
της Olympus

H

Olympus ανακοίνωσε τους νικητές
του παγκόσμιου διαγωνισμού

φωτογραφίας για το 2017. Ανάμεσα σε
περισσότερες από 150.000 συμμετοχές
ξεχώρισε και ο Έλληνας φωτογράφος
Αλέξανδρος Μούστρης ο οποίος διακρίθηκε
με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία
«Τέχνη». Τραβηγμένη στην Ελλάδα, η
φωτογραφία του νικητή φέρει τον τίτλο
«Οι άνεμοι του Αιγαίου Πελάγους».
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Συλλεκτική κινηματογραφική μηχανή Ernemann-Werke AG σε άριστη κατάσταση.
Η κατασκευή της υπολογίζεται περίπου στο 1908-1910. Είναι πλήρως λειτουργική, με φακό,
και μπορεί να στηριχθεί σε σύγχρονο τρίποδο. Πληροφορίες στο 6940507050
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Antiparos International
Photo Festival
Το μικρότερο διεθνές φεστιβάλ
φωτογραφίας

Ε

πιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι το φεστιβάλ
φωτογραφίας της Αντιπάρου. Τιμώμενο
πρόσωπο φέτος είναι ο φωτογράφος και καθηγητής
φωτογραφίας Πλάτων Ριβέλλης. Παράλληλα
το φεστιβάλ θα αναδείξει το έργο Ελλήνων
συμμετεχόντων αλλά και φωτογράφων από την
Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νορβηγία.
Το φετινό πρόγραμμα δράσεων περιλαμβάνει
δύο εργαστήρια. Το τριήμερο 8, 9 και 10 Ιουλίου
η εκπαιδεύτρια Φωτεινή Παπαχατζή καλεί τους
συμμετέχοντες να διερευνήσουν την ιδέα του σπιτιού
από τη δική τους οπτική ενώ από τις 12 έως τις 15
Ιουλίου η φωτογράφος Ειρήνη Βουρλούμη, με στόχο
την ποικιλόμορφη προσέγγιση του καλοκαιριού, θα
παρουσιάσει τη βασική φωτογραφική θεωρία μέσα
από το έργο σημαντικών φωτογράφων. Το φεστιβάλ
αποτελεί μια πρωτοβουλία της διευθύντριας της
τοπικής γκαλερί “Anti” Μαίρης Χατζάκη, του
μηχανικού Γιάννη Μπαγούρδα και του μεταφραστή
David Frazer Wray.
Διάρκεια: 7-16 Ιουλίου 2018
Πληροφορίες: Antiparos International Photo
Festival, http://www.antiparosphotofestival.com
Φωτ: © Iωάννα Σακελλαράκη

Black Studio Art
Συλλογική έκθεση

Η

φωτογραφική ομάδα του
Black studio Art παρουσιάζει
έκθεση των μελών της σε επιμέλεια
του φωτογράφου και δασκάλου
φωτογραφίας Διονύση Κούτση.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της
έκθεσης αναπτύσεται το concept “H
2 H» (Hommage to Hands). Χέρια
που κρατούν στοργικά και χέρια
που καταπιέζουν. Χέρια δυναμικά,
κουρασμένα, παιχνιδιάρικα, ανυπόμονα
ή αμήχανα. Οι φωτογράφοι της
ομάδας στρέφουν τη ματιά τους στα
χέρια και προσπαθούν να αφηγηθούν
διαφορετικές ιστορίες.
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιουλίου
Διεύθυνση: Black Studio Art, Μεγάλου
Αλεξάνδρου 107, Αθήνα
Πληροφορίες: Black Studio Art,
www.facebook.com/koutsisworkshop
Φωτο: © Σύλβια Λουγιάκη
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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“Unseen”
Στη Booze Cooperativa

Η

φωτογραφική ομάδα
«Διαδρομές» παρουσιάζει
την ομαδική δουλειά των
μαθητών της. Με ερέθισμα την
ευαισθητοποίηση ως προς το ζήτημα
της διαφορετικότητας, τα μέλη της
ομάδας ξεκίνησαν τη συγκεκριμένη
φωτογραφική σειρά τον Οκτώβριο
του 2017.
Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Ιουλίου
Διεύθυνση: Booze Cooperativa,
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα
Πληροφορίες: Booze Cooperativa,
http://www.boozecooperativa.com
Φωτ: © Στάμος Αμπάτης

«Στο διάβα | Πρόσωπα»
Φεστιβάλ Βωβούσας

Τ

ο Φεστιβάλ Βωβούσας επιστρέφει και φέτος με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων,
εργαστηρίων και εκθέσεων φωτογραφίας. Εργαστήρια πολυφωνίας, δημιουργικής
γραφής και κινηματογράφου, προβολές ταινιών, κυνήγι τρούφας και ξεναγήσεις στις
φωτογραφικές εκθέσεις είναι μερικές από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν
από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου στο ιστορικό χωριό Βωβούσα. Φέτος, στο πλαίσιο
του αφιερώματος του Φεστιβάλ, πραγματοποιείται η ομαδική έκθεση φωτογραφίας
«Στο διάβα | Πρόσωπα» με θέμα την μετακινούμενη κτηνοτροφία. Επαγγελματίες
φωτογράφοι από το Μαρόκο, την Τυνησία, το Λίβανο, την Τουρκία, την Ισπανία
και την Ελλάδα, ακολουθούν τους κτηνοτρόφους στην καθημερινότητά τους,
φωτογραφίζουν τα περάσματα που διασχίζουν και τις δυσκολίες που συναντούν. Η
έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Μεσογειακού Δικτύου για τη Φύση και τον
Πολιτισμό και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα “MAVA Foundation pour la Nature».

Φωτ: © Καλλιόπη Ταυρίδου

Διάρκεια έκθεσης: 14 - 21 Ιουλίου
Πληροφορίες: Φεστιβάλ Βωβούσας, https://vovousafestival.gr

Greetings from Phitopia
Βιετνάμ 2016 - Αθήνα 2018

Η

συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά ξεκινά
από ένα ταξίδι στο Βιετνάμ το 2016.

Ο φωτογράφος Kostas K. του Phi Factor
Photography Studio μαζί με τον καλλιτέχνη
Antio’s δημιουργούν την ιστορία της Phitopia,
ενός ουτοπικού κόσμου. Καθημερινές
εικόνες μιας μακρινής πραγματικότητας με
πρωταγωνιστές ανθρώπους και τροπικά
μέρη, που κατέγραψε ο φακός του Phi Factor,
ενώνονται με τους φανταστικούς χαρακτήρες
και τα ιδιαίτερα εικαστικά μέσα του Antio’s.
Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Ιουλίου
Διεύθυνση: Papadalup Coffee & Bar, Γ.
Ολυμπίου 5, Κουκάκι, Αθήνα
 423 • 
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Blank Wall Gallery
Moments of Color

Η

νέα θεματική έκθεση της Blank
Wall Gallery είναι αφιερωμένη
στο χρώμα. Φωτογράφοι από
διαφορετικά μέρη του κόσμου
παρουσιάζουν διαφορετικές
προσεγγίσεις στο θέμα μέσα από
τα φωτογραφικά τους έργα. Την
έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος
Μάρκος Δολόπικος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Ιουλίου
Διεύθυνση: Blank Wall Gallery,
Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη,
Αθήνα
Πληροφορίες: Blank Wall Gallery,
Τηλ. 2114052138,
info@blankwallgallery.com,
www.blankwallgallery.com

METAMORPHOSIS
Φωτογραφική έκθεση τελειόφοιτων σπουδαστών του ΑΚΤΟ

Δ

εκαπέντε νέοι φωτογράφοι και τελειόφοιτοι σπουδαστές του ΙΕΚ Φωτογραφίας
του ΑΚΤΟ παρουσιάζουν τα έργα που προέκυψαν στο πλαίσιο του μαθήματος
«Πρακτική Εφαρμογή στη Ειδικότητα». Σκοπός της έκθεσης είναι να προβληματίσει
τον θεατή, ο οποίος καλείται να ερμηνεύσει ο ίδιος τον όρο “Metamorphosis”.
Συμμετέχουν οι σπουδαστές Έλενα Βιτσεντζάτου, Πέγκυ Θεοδωρόγιαννη, Όλγα
Κάτσαρη, Δήμητρα Κλιούμη, Δανάη Κοκκινάκη, Σταματία Κορατζάνη, Αντώνης
Κουβίδης, Γιώργος Κρίκος, Ιωάννα Λέου, Ευαγγελία Λιάπη, Θάνος Λύκος, Μαρία
Μπούρτζικα, Ίρια Σπηλιοπούλου, Κατερίνα Τεμπλή και Ελένη Ψωμά. Υπεύθυνος
καθηγητής είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος.
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου
Διεύθυνση: Καφε μπαρ «Σκάζη», Εμπεδοκλέους 28-30, Παγκράτι, Αθήνα
Φωτ: © Ιορδάνης Κεραμυδάς

Living under the shadows of the marbles
T.A.F. / the art foundation

Ο

κτώ χρόνια μετά την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, επτά
καλλιτέχνες εστιάζουν στην καθημερινότητα και το προσωπικό
βίωμα, επιχειρώντας να καταγράψουν τα κατάλοιπα της παρατεταμένης
κοινωνικοπολιτικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Με έργα τους
συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Μαρία Αντωνιάδου, Αιμιλία Γάκη,
Αργύρης Δρολάπας, Στυλιανή Ευσταθία Κωστή, Πάνος Μαζαράκης,
Μιχάλης Πουλάς και Δημήτριος-Ανδριανός Σιδηροκαστρίτης. Η έκθεση
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Athens Photo
Festival 2018.
Εγκαίνια: Πέμπτη 21 Ιουνίου, 20.30
Διάρκεια: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: T.A.F. / the art foundation, Νορμανού 5, Αθήνα
Πληροφορίες: T.A.F. / the art foundation, Τηλ. 2103238757, home@
theartfoundation.gr, http://theartfoundation.metamatic.gr
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Φωτ: © Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης
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