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«Influencers» 
Ευδοκιμεί άραγε το είδος στον φωτογραφικό κλάδο;

Editorial

«����������� ��� !�"�# $�" !%!� &'�. ()* ��� !�"�# $�" $! �"+*%# ��#,�, �556 
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                                                                                                                                BRUCE GILD

Στην πολύ πλούσια ελληνική μας γλώσσα 

έχουμε τον εξαιρετικό (γενικό) όρο: 

«Διαμορφωτές κοινής γνώμης». Στην 

σύγχρονη όμως επιχειρηματική πρακτική 

υιοθετήθηκε διεθνώς από το marketing 

η αγγλική λέξη: Influencer. Είναι μία λέξη 

πιο στενή στην έννοιά της σε σχέση με τον 

ευρύτερο ελληνικό όρο. Να όμως που 

αποδίδει πολύ καλύτερα ένα σύγχρονο 

φαινόμενο, γέννημα και θρέμμα του 

διαδικτύου: αυτούς που λόγω ή εξαιτίας 

του μεγάλου πλήθους των ακολούθων 

τους (followers) στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, μπορούν να διαφημίσουν και 

άρα να πουλήσουν πιο αποτελεσματικά 

-αυτό αμφισβητείται έντονα τελευταία- 

διάφορα προϊόντα, ο καθένας στην 

ειδικότητά του. 

Όλοι οι αναλυτές του φαινομένου 

φέρουν ως το απόλυτο παράδειγμα την 

Selena Gomez με 107.000.000 και την Kim 

Kardashian με 133.000.000 ακολούθους. 

Αυτά με τους ορισμούς για να ξέρουμε για τι 

πράγμα μιλάμε. Επειδή λοιπόν το marketing 

αναζητά συνεχώς νέους ευρηματικούς 

τρόπους προώθησης προϊόντων και 

υπηρεσιών, μόλις εμφανίσθηκε οργανωμένα 

το φαινόμενο των influencers μετακίνησε 

τεράστιους πόρους από τα παραδοσιακά 

μέσα προβολής (εφημερίδες, περιοδικά, 

TV) σε αυτές τις νεόκοπες πρακτικές με 

τις γνωστές αρνητικές συνέπειες για τα 

δεύτερα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται 

είναι το εξής: υπάρχουν στον Ελληνικό 

φωτογραφικό κλάδο τέτοιες διαδικτυακές 

«περσόνες»; Άτομα με αυτού του είδους 

την καταμετρημένη ...σε followers 

επιρροή; Η απάντησή μου είναι ξεκάθαρη: 

Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιου βεληνεκούς 

άτομα. Πολλοί το προασπάθησαν και 

το προσπαθούν χωρίς εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. Και ως εντυπωσιακό θεωρώ 

ας πουμε τους 500.000 followers. 

TO ������O�	� 
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www.photo.gr/e shop 
210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm

30η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Είναι όμως γεγονός ότι το ψυχολογικό όριο των 100.000 το έχουν σπάσει ορισμένοι 

που κινούνται ως επί το πλείστον στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Συμπέρασμα: Το 

Ελληνικό κοινό ακολουθεί πρόθυμα νέους φωτογράφους και σχολιάζει τη δουλειά τους. 

Αν όμως δει ότι αυτοί «τα παίρνουν» για να σπρώξουν ένα προϊόν, φεύγουν τρέχοντας. 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Άρχισε να συμβαίνει εδώ και 

καιρό και στην Μέκκα της διαφήμισης: στις ΗΠΑ σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις που 

δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα μέσα (New York Times, Le Μonde κ.α. ). Κι αν αρχίσει να 

φεύγει το κοινό είναι σίγουρο ότι το marketing θα έχει φύγει πολύ πιο πριν.

                                                                                                                   ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

�"%5��#�7+!!                    

ρ γ ρ

ΜΕΓΕΘΟ
12,5cm

€4,90

http://www.photo.gr/product/diary2019/
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��� 9 FPS | 493 ������ AF | FULL-FRAME 4K UHD | VR 5 �	
��� | 
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�'�� �!/)����� "�� (0��"!�('�% �'�� "�� video, 2 �#� ���!� (0��"!�(�)6� 
�2&��6� full frame Nikon Z 7���!���� �� /!�� ��2� ���/�2�� ����)/���2% )�� �2� 
��&��8�"'� �0� (�)6�, &�!2 ��2 �#�, �8�)�'���!"�� �����$!� Z. 	����86��� 
�2 �2����!"�): ��% �8��;�!'� �� ���% �#��% (�)�$% NIKKOR Z : ���8#7�� ��/ 
��!'��� 360 ���>���$% (�)�$% NIKKOR F*. ���8�$��� �:��!� �2� �����!'� 
�2% ����������):% ����):% ��/���2% �� #�� ��)!6� ��������0� �$��2��. 

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page
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Τα μπερδέματα του Αι Βασίλη...
Μέσα από μία ευφάνταστη προβολή

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

E%9#�7>: Τάκης Τζίμας, �*!"@"��:> �B���'7>: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�*��7$�+!*>: Άννα Μανουσάκη �"��6%�!>: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò 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 �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��5��6!

https://www.facebook.com/arteliguria/videos/vb.546157072159281/304162857090267/?type=2&theater
www.photo.gr
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Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019 για αγορές από συμμετέχοντες μεταπωλητές, 
για όσο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και πρoϋποθέσεις. 

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 300€ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

https://www.canon.gr/cashback/
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    �! ����$: �� Alamy
   Πως τα microstock γίνονται το Alamo* των φωτογράφων...

Όταν ιδρύθηκαν 

οι πρώτες online 

φωτοθήκες, οι 

περισσότεροι 

έσπευσαν να 

τις χαιρετίσουν 

ως σύμβολο 

εκσυγχρονισμού και 

να αισιοδοξήσουν 

ότι θα αύξαιναν 

τα έσοδα των 

φωτογράφων αφού 

έτσι θα απευθύνονταν 

σε ευρύτερο κοινό. 

Σήμερα, οι μέχρι τώρα 

εξελίξεις μάλλον δεν 

ανταποκρίθηκαν στις 

ευοίωνες προβλέψεις 

και τα πρώτα θετικά 

μηνύματα θάφτηκαν 

κάτω από το βάρος 

προοπτικών που δεν 

ευοδώθηκαν. Και ναι 

μεν επήλθε σε κάποια 

διάσταση το “πλάτεμα 

και βάθεμα” της 

αγοράς αλλά μόνο 

υπέρ των μεγάλων 

παικτών. 

Οι φωτογράφοι, με το υλικό των οποίων και μόνον κτίστηκε το κερδοφόρο εποικοδόμημα 

των οnline φωτοθηκών, βρέθηκαν να αποκομίζουν ολοένα και μικρότερο κομμάτι από μια 

πίτα που θεωρητικά θα έπρεπε να τους ανήκει κατά 100%.

Ας δούμε μαζί το πρόσφατο παράδειγμα της Αlamy, μιας από τις πρώτες φωτοθηκες του 

είδους, που ιδρύθηκε το 1999 και σήμερα έχει στα αρχεία της πάνω από 158εκ. εικόνες ενώ 

διαφημίζει ως συγκριτικό της πλεονέκτημα τη διαφοροποίηση και πράγματι έχει πανοραμικά, 3D, 

videos, clip-art κλπ. Μερικές μέρες πριν, οι πάρα πολλοί συνεργαζόμενοι δημιουργοί έλαβαν 

ένα email όπου ούτε λίγο ούτε πολύ η εταιρία τους ανεκοίνωσε μείωση του μεριδίου τους 

στο 40% της τελικής χρέωσης προς τον εκάστοτε πελάτη. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Alamy 

ανδρώθηκε και αναπτύχθηκε προσφέροντας στην αρχή ένα ανήκουστο ποσοστό της τάξης του 

90% προκειμένου να δελεάσει τους συνεργαζόμενους φωτογράφους και να δημιουργήσει 

θετική ακτινοβολία για την δίκαιη μεταχείριση των δημιουργών. 

�!�*+%#,*�
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Όμως το ποσοστό σταδιακά περικοπτόταν δια της γνωστής μεθόδου της ...σαλαμοποίησης, και το 2012 έφθασε 

στο 50% με ωραία λόγια για επενδύσεις, νέες υπηρεσίες, διεύρυνση αγοράς και πρωτοβουλίες marketing που 

θα έφερναν νέους πελάτες και άρα αύξηση τζίρου και εσόδων για τους φωτογράφους. 

Το ίδιο το μεγάλο αφεντικό, ο CEO της Alamy James West ανέλαβε να αιτιολογήσει το νέο ταριφολόγιο και ανέβασε 

σχετικό βιντεάκι στο  YouTube (άνω), όπως είναι trendy (sic) τη σήμερον ημέρα. Υποστηρίζει μάλιστα ότι σήμερα η 

Alamy ακόμη και μετά τις περικοπές πληρώνει περισσότερα στους δημιουργούς από τις μεγαλύτερες ανταγωνίστριες 

εταιρίες microstock δηλ. Getty Images, Shutterstock, Adobe Stock (πρώην Fotolia) που η καθεμία έχει κύκλο 

εργασιών πάνω από 150εκ. δολ. ετησίως. Σημειώνουμε εδώ ότι ο τζίρος της  Αlamy είναι κάτω των 60εκ. δολ. και 

ως μικρότερος παίκτης, επιβαρύνεται με περισσότερα λειτουργικά έξοδα ανά μονάδα τζίρου. 

Έστω λοιπόν ότι αληθεύουν όλα αυτά και οι μεγάλοι της παρέας πληρώνουν λιγότερο τους φωτογράφους και 

η Αlamy δίνει καλύτερους όρους ακόμη και μετά τις μειώσεις. Ιδού τα κρίσιμα ερωτήματα: Ποιό είναι το μεγάλο 

κόστος, το επενδεδυμένο κεφάλαιο και το ρίσκο για ένα πρακτορείο; Απλά διαμεσολαβεί για την πώληση έχοντας 

ελάχιστο λειτουργικό κοστος αφού το μόνο που έχει είναι να στήσει ένα site και μια database, όσο μεγάλη και αν 

είναι αυτή... Το πραγματικό κόστος το επωμίζεται ο κάθε συνεργαζόμενος φωτογράφος που αγοράζει εξοπλισμό, 

πληρώνει μοντέλα, ταξιδεύει, περιπλανάται, επεξεργάζεται υλικό και μετράει απλήρωτες εργατώρες με την ελπίδα 

ότι κάποτε θα αποζημιωθεί. Το πρόβλημα γιγαντώνεται διότι ενώ μόνον επαγγελματίες υπέβαλαν υλικό σε 

φωτοθήκες την παλιά καλή εποχή του φιλμ, τώρα κάθε ερασιτέχνης έχει τη δικαιολογημένη ή μη φιλοδοξία να δει 

φωτογραφία του δημοσιευμένη και πληρωμένη, λειτουργώντας σε αρκετό βαθμό ως αθέμιτος ανταγωνισμός. 

Οι τεράστιες φωτοθήκες microstock τύπου Shutterstock λειτουργούν ως Λεβιάθαν που καταπίνει άπειρο 

φωτογραφικό υλικό σαν άμορφη μάζα χαμηλής αξίας, εκεί που οι αξίες ισοπεδώνονται και τελικά κανείς 

φωτογράφος δεν έχει προσωπικότητα. Εκεί που η φωτογραφία είναι τόσο αναλώσιμη όσο και ο ίδιος ο 

φωτογράφος αφού κάποιος άλλο κάθε στιγμή τον ανταγωνίζεται δίπλα του χωρίς καν το κίνητρο του αξιόλογου 

κέρδους. Τελικά το microstock καταλήγει σε Mega-αυταπάτη.

* H μάχη του Alamo (1836) έμεινε στην αμερικανική ιστορία για την ολοκληρωτική σφαγή των υπερασπιστών 

του ομώνυμου φρουρίου στο Τέξας από τα μεξικανικά στρατεύματα του στρατηγού Σάντα Άννα. Μεταφορικά 

υποδηλώνει την πλήρη ήττα και ανελέητη εξόντωση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

https://youtu.be/Jk5okHRFTgw


������ 441 •  �����	
 10 �����	��� 2018 �����
 7

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

http://www.stamos.com.gr/
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Λαμβάνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια 

από το κοινό, ολοκληρώθηκε ο 

κύκλος φθινοπωρινών διαλέξεων 

στην Τεχνόπολη του Δήμου 

Αθηναίων. 

Τελευταία συνάντηση με σημαντική 

παρουσία κόσμου ήταν η διάλεξη 

«Φωτογραφία και Ψυχανάλυση», 

ομιλητές της οποίας ήταν ο Διδάκτωρ 

ψυχοπαθολογίας και συγγραφέας, Φώτης 

Καγγελάρης και η ψυχοθεραπεύτρια και 

υπεύθυνη Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας 

και Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου «Γαληνός», 

Τέση Λαζαράτου. Στη διάλεξη που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

30 Νοεμβρίου στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της 

Τεχνόπολης, οι δύο διακεκριμένοι ομιλητές 

ανέλυσαν τις ψυχολογικές διαστάσεις της 

φωτογραφίας, εμβαθύνοντας μεταξύ άλλων 

στις επιμέρους διαδικασίες της φωτογραφίες 

και στη σχέση της με την πραγματικότητα. 

Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν 

ακόμη οι διαλέξεις «Φωτογραφία και 

Κινηματογράφος», «Φωτογραφία και 

Λογοτεχνία, «Φωτογραφία και Ζωγραφική» 

και «Φωτογραφία και Νόμος». Το πρόγραμμα 

πιθανότατα θα επαναληφθεί στα πλαίσια της 

PHOTOVISION & IMAGE+TECH, 5-7Μαρτίου 

και με άλλη ενδεχομένως θεματολογία. 

Μείνετε συντονισμενοι! 

������������

ΦΩΤ.: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τέση Λαζαράτου 
& Φώτης 
Καγγελάρης.

��!�"�#$% & '���#�%'$%
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος διαλέξεων στην Τεχνόπολη 
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Pentax.indd   1 6/12/2018   9:59:50 μμ

https://www.ricoh-imaging.gr/Pentax-Christmas-Cash-Back
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Με επιτυχία και σημαντικά συμπεράσματα για την δημοκρατική πορεία της Ευρώπης και τις νέες προκλήσεις 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 56ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης 

Ευρωπαίων Δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στην 

Αιτωλοακαρνανία, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

Οι 120 δημοσιογράφοι, από διάφορες χώρες της Ευρώπης και την Ελλάδα, αναχώρησαν από το νομό 

Αιτωλοακαρνανίας, ενθουσιασμένοι από τη φυσική ομορφιά, τα οικοσυστήματα, την ιστορία, τους αρχαιολογικούς 

χώρους, τον πολιτισμό και την φιλοξενία. Κατά την Γενική Συνέλευση εξελέγη νέος Πρόεδρος της Ένωσης για την 

επόμενη διετία ο Αυστριακός Οtmar Lahodynsky και Α΄ Αντιπρόεδρος αναδείχθηκε η ελληνίδα -Πρόεδρος του Ελληνικού 

Τμήματος- Σάγια Τσαουσίδου. Ενισχυτική υπήρξε και η παρουσία του Ελληνικής καταγωγής νέου δημάρχου της περιοχής 

των Βρυξελλών και πρώην υπουργού Τουρισμού του Βελγίου κ. Χρήστου Δουλκερίδη! Παραβρέθηκαν ο υπουργός 

Μεταφορών και Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης, η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ο αντιπρόεδρος της Βουλής 

κ. Γιώργος Βαρεμένος, οι βουλευτές κκ. Παναγιώτης Κουρουμπλής (ΣΥΡΙΖΑ), Κώστας Καραγκούνης (ΝΔ) ο ευρωβουλευτής 

κ. Γιώργος Κύρτσος, η πρώην ευρωβουλευτής κα Μαριέττα Γιαννάκου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος 

Κατσιφάρας, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, καθώς και πλήθος δημοσιογράφων από εθνικά, 

περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ. Κατά την υποδοχή των συνέδρων, η υπουργός Τουρισμού κα Κουντουρά δήλωσε ότι: 

«Η Αιτωλοακαρνανία έχει κάνει ένα τεράστιο τουριστικό άλμα. Μπαίνει στον τουριστικό χάρτη πολύ δυναμικά. Χαίρομαι 

πολύ που με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής του Ελληνικού τμήματος των Ευρωπαίων δημοσιογράφων φέρατε από τόσες 

πολλές χώρες, δημοσιογράφους, που θα γνωρίσουν και θα απολαύσουν την ομορφιά της περιοχής, σε όλους τους τομείς. 

Η περιοχή, κάθε χρόνο, αυξάνει τον τουρισμό και γίνεται και πιο ελκυστική. Οι φιλοξενούμενοι περιηγήθηκαν όλους τους 

μεγάλους Δήμους του νομού, ώστε να γνωρίσουν τις εναλλαγές του τοπίου του, αλλά και την ιστορία. Ξεναγήθηκαν με 

μέριμνα των δημάρχων κ.κ. Παπαναστασίου, Καραπάνου, Αποστολάκη και Λουκόπουλου στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, 

στη Βόνιτσα και τη Ναύπακτο, αντιστοίχως.

Χχχχχχχχχχχχχχ χχχχχχχ

ΦΩΤ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

56� ������� �������� !"� #�$%"� ���$&'�$� �"(�%��)�*+$�
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του στην Αιτωλοακαρνανία

photo.gr

,$!���&��!*.

www.photo.gr
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ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. 
O ΝΕΟΣ TAMRON SP 24-70MM F/2.8 G2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.  
��Εξαιρετική απόκριση AF και απόδοση VC, χάρη στον επεξεργαστή Dual-MPU 

(Dual Microprocessing Unit) 
��Ο σταθεροποιητής εικόνας VC (Vibration Compensation) δίνει ανοχή μέχρι και 

5 stop για ευκρινείς εικόνες σε κάθε περίσταση 
��Βέλτιστη οπτική απόδοση σε όλη το εύρος εστιακών αποστάσεων 
��Η ειδική πολλαπλή επίστρωση eBAND μειώνει τα φαινόμενα ghosting και flare 
��Συμβατός με τη κονσόλα TAMRON TAP-in 

Για μοντούρες Nikon και Canon
Di: Για Full Frame και APS-C DSLR μηχανές

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

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

SP 24-70mm F/2.8 G2

������ 

�	�
� ����� 

�������

�� 
�� ������ 


�� ����� �
�

5years.tamron.eu

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Photozone.indd   1 6/12/2017   3:55:21 μμ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Το εικοστό Συνέδριο πραγματοποιείται την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου

Τ ο πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκλογή προεδρείου, έκθεση της 

εξελεγκτικής επιτροπής, ομιλίες αντιπροσώπων, ανακοίνωση του οικονομικού 

απολογισμού, εκλογή εφορευτικής επιτροπής, κατάθεση υποψηφιοτήτων, 

ψηφοφορία και σύσταση νέου διοικητικού συμβουλίου. 

Αναλυτικό πρόγραμμα
10:30 -11:00  Προσέλευση – Καφές

11:00 – 11:10  Εκλογή Προεδρείου

11:10 – 11:20  Εισήγηση Προέδρου

11:20 – 11:30  Ερωτήσεις – Απαντήσεις διευκρινιστικές .

11:30 – 12:00  Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων

12:00 – 12:15  Διάλειμμα-Αποχώρηση προσκεκλημένων

12:15 – 12:20  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

12:20 – 12:25  Οικονομικός Απολογισμός

12:25 – 12:30  Διευκρινιστικές Ερωτήσεις –Απαντήσεις

12:30 –14:00  Ομιλίες Αντιπροσώπων

14:00 – 14:15  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής - Κατάθεση Υποψηφιοτήτων

14:15 – 14:45  Διάλειμμα

14:45 – 15:30  Ψηφοφορία - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15:30 –16:30  Σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

17:00  Τέλος Εργασιών

Εκδήλωση: Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Διεύθυνση: Κτήριο ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24, 

3ος όροφος, Αθήνα

Πληροφορίες: Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φωτογράφων, Τηλ. 2103647257, ekfa-pof@

otenet.gr, http://panomfot.blogspot.com 

http://www.alfastyle.gr/
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Kodak 6900 Photo Printer
O νέος θερμικός εκτυπωτής της Kodak συνδυάζει το χαμηλό κόστος με την με-
γάλη χωρητικότητα αναλωσίμου και την υψηλή ταχύτητα. Το νέο αναλώσιμο 
6900 media είναι συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX και 605.

Divitec ��
��������	
 4, ���	 ���	 ���.: 210 2855080 Fax: 210 6657552
orders@divitec.gr www.divitec.gr www.facebook.com/Divitec.Greece/

* Η προσφορά ισχύει 

μέχρι τέλος του χρόνου 

ή εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων & δεν 

περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 

NEW

8XX και 605.

* Η προσφορά ισχύει

������	
��
: 
����� 
��
�
 –  τυπώνει μέγεθος 10x15cm σε 8sec. και 15x20 σε 16sec.

����� ����
�	�
�
 ��������– 750 φωτογραφίες 10x15cm ανά ρολό

M�	��
��� ����� - 33% ελαφρύτερος από τον 6850

�����!� �!��"�� – 118mm μικρότερο βάθος από τον 6850

����
�� με τα υπάρχοντα cabinets των δημοφιλέστερων εκτυπωτών (6800 and 605)

#!�� $��
����� %�
���%�&�: 5x15cm, 12,7x18cm & πανοραμικές εκτυπώσεις

' $��
�
�
 �	
������ 12,7x18cm είναι διαθέσιμη μετά 

από εγκατάσταση kit μετατροπής

���%������ �	
������ Gloss και Μatte 

#!� "����	� ��&���� 6900 συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX  

(��
��
������� ������ �������� για τα διαφορετικά μεγέθη

�)�����
� ίδια με αυτή του 6850 

*����
��� %��
��� αναλωσίμου για ευχρηστία 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

€1100
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ DIVITEC 

€790 

€€€€€€€€€€€€111111111111111111111111000000000000000000000000

Divitec Kodak.indd   1 12/11/2018   10:16:13 πμ

http://www.divitec.gr/
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Godox Witstro AD400Pro
Φορητό επαγγελματικό αυτοκέφαλο φλας με μπαταρία 

Το concept του monobloc Godox AD600 με την προσιτή τιμή, τη συμβατότητα με 

αξεσουάρ Bowens, τα μοντέρνα ηλεκτρονικά με υποστήριξη των πιο δημοφιλών 

συστημάτων TTL φλασομέτρησης και την διπλή τροφοδοσία από ρεύμα και ισχυρή 

μπαταρία λιθίου αποδείχθηκε χρυσωρυχείο για την Godox. 

Ο κινέζος κατασκευαστής έχει κάνει συγκλονιστικά άλματα προόδου τόσο στην 

ποιότητα κατασκευής που ανταγωνίζεται ευθέως τα καλύτερα του είδους όσο 

και στη σχεδίαση. Πολύ σύντομα η γκάμα συμπληρώθηκε με το “μικρό” υβρίδιο 

φορητού και monobloc AD200 (200Ws) και το πιο πρόσφατο ΑD400 Pro (400Ws), ενώ 

κυκλοφόρησε και η βελτιωμένη έκδοση ΑD600Pro.

Το AD400Pro σε συνδυασμό με ένα εξάρτημα Wireless Trigger Χ1/ΧPro της εταιρίας 

(διατίθενται για συστήματα Canon, Fujfilm, Nikon, Οlympus, Pentax και Sony) μπορεί 

να υποκαταστήσει το φορητό φλας σε μεγαλύτερη βέβαια ισχύ και μέγεθος κάνοντας 

τα ίδια πράγματα και περισσότερα... Δηλαδή επικοινωνεί ασύρματα με το σύστημα 

φλασομέτρησης της μηχανής, συνεργάζεται με μία ή περισσότερες μονάδες φλας και 

μάλιστα με ΤΤL και υποστηρίζει συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας ως 1/8000sec. 

Από πλευράς μεγέθους είναι αρκετά compact για την ισχύ του 22x10x12,8cm και 

ζυγίζει 2.1 κιλά. 

Σήμα κατατεθέν ενός φορητού monobloc είναι η μπαταρία του και τα εξαρτήματα. 

Η μπαταρία του ΑD600 έχει αποδειχθεί ...σκυλί και δεν βλέπουμε το λόγο να μην 

ισχύει το ίδιο και για το ΑD400Pro. Οι πιο hard core χρήστες πάντως μπορούν να 

παραγγείλουν και δεύτερη εφεδρική μπαταρία. 

Στο πολύ ωραίο και πρακτικό σκληρό βαλιτσάκι μεταφοράς περιλαμβάνεται 

και ο αντάπτορας Βοwens εξαρτημάτων  που αφθονούν στην αγορά σαν 

μεταχειρισμένα ενώ πολλοί τα έχουν ως κληρονομιά από προηγούμενες δεκαετίες στον 

επαγγελματικό τους εξοπλισμό. 

Μόνο που για να γίνει η αλλαγή 

χρειάζεται βίδωμα/ξεβίδωμα με Αllen 

κλειδί. 

Όλες οι ρυθμίσεις περνάνε μέσα από 

την πλαϊνή (αριστερή πλευρά) οθόνη 

μιας και το πίσω μέρος καλύπτεται 

εξ ολοκλήρου από τη μπαταρία). 

Αυτό βέβαια δημιουργεί πρόβλημα 

με τις ενδείξεις όταν ο φωτογράφος 

δουλεύει από την άλλη πλευρά. 

Πάντως επαναφορτίζεται μετά 

από πλήρη λάμψη πολύ γρήγορα, 

σε λιγότερο από 1 δευτ. 

Πολύ ισχυρή είναι η 

λάμπα-πιλότος με LED high 

power χρωματικής θερμοκρασίας 

4800°Κelvin. Το 400άρι Godox είναι 

ίσως η πιο “λογική” επιλογή της 

σειράς, έχει ανεβασμένη ποιότητα, 

απολύτως σταθερή απόδοση χωρίς 

αποκλίσεις στο white balance, 

ισχυρή μπαταρία και γνωστή 

εργονομία. Η συνταγή της Godox 

...ξαναπέτυχε.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Στο ΑD400 έχει 

χωρητικότητα 2600mAh 

και επαρκεί για 390 

φλασιές πλήρους ισχύος 

και πολύ περισσότερες 

σε διαβάθμιση 

χαμηλότερης ισχύος 

(φθάνει ως το 1/256).

Review

�*$:

€779

LIGHT MODIFIER EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ως προς τα light modifier το Godox διαπρέπει 

γιατί όχι μόνον φοράει τα δικά του με 

ομώνυμη μοντούρα Godox (softbox, 

snoot, grid κλπ.) αλλά είναι 

συμβατό με Bowens, Profoto και 

Βroncolor (με αντάπτορες). 

�*$:

€779

GHT MODIFIER EΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ς προς τα light modifier το Godox διαπρέπει

ατί όχι μόνον φοράει τα δικά του με 

μώνυμη μοντούρα Godox (softbox, 

oot, grid κλπ.) αλλά είναι 

υμβατό με Bowens, Profoto και 

roncolor (με αντάπτορες).

Godox Wireless Trigger
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Επαναλαμβάνεται λόγω 
μεγάλης ζήτησης !!!

�� �����	
�� �� 
�������	
�

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD/
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Όλες οι περιπτώσεις

να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο της 

αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό [π.χ. αναγγελία 

πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό 

εισιτήριο κτλ.], ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί 

στο λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την 

τελευταία ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της 

αναστολής.

Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το 

οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά 

θα προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της 

επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Συνέχιση επιδότησης: Το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία πριν την πάροδο διετίας από την έκδοση της 

αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης.

Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:
πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον 

εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας

να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ

να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής 

σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά 

σας (από 01.01.2014) να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την 

ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.
 

Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:
Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός 

ημερομισθίων που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει 

επίδομα είναι 80 κατ’ έτος την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης 

για την επιδότησή του, εκ των οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι 

πριν την απόλυση μήνες. Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος 

που κατά τα δύο έτη πριν την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει 

πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι 

μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες εργασίας κάθε έτος.

Αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν:
Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει 

πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την 

απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο 

τελευταίων μηνών.

Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα 

πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι 

έχει εργαστεί ως εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. 

Σε περίπτωση που έχει εργαστεί ως εποχικός για μία μόνο περίοδο απασχόλησης, 

τότε αρκούν 100 ημέρες το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες 

εργασίας των δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακός Σύμβουλος 
M I A R I S  B R O S  T A X  F I R M

Ακόμα πιο αυστηρά έχουν γίνει τα 

κριτήρια καταβολής του επιδόματος 

ανεργίας.

Πλέον ακόμα και για ένα ένσημο 

το μήνα δεν δίνεται το επίδομα 

ανεργίας με αποτέλεσμα πολλοί 

συμπολίτες μας που έχουν βρεθεί 

εκτός της αγοράς εργασίας να χάνουν 

ουσιαστικά και το δικαίωμα της 

σποραδικής απασχόλησης.

Η επιδότηση του ανέργου 

διακόπτεται λόγω: 

α) Συνταξιοδότησης, 

β) Παράλληλης απασχόλησης και 

επιδότησης, 

γ) Θανάτου, 

δ) Οριστικής ανικανότητας για 

εργασία, 

ε) Μη εμφάνισης του στην υπηρεσία 

του ΟΑΕΔ σε δυο συνεχόμενα 

χρονικά διαστήματα που του έχουν 

καθοριστεί από την απόφαση 

επιδότησης.

Σε περίπτωση διακοπής της 

επιδότησης δεν είναι δυνατό να 

επακολουθήσει συνέχισή της. 

Νέα επιδότηση επακολουθεί 

μόνο, εφόσον μετά τη διακοπή 

συμπληρωθούν εκ νέου οι 

προϋποθέσεις επιδότησης.

 

Η επιδότηση ανεργίας αναστέλλεται 

από τη στιγμή που ο άνεργος 

βρει εργασία.

Επίσης, αναστέλλεται σε περίπτωση 

ασθένειας, στράτευσης, αναχώρησης 

στο εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής 

και εργασίας σε περίπτωση που 

ο άνεργος είναι αλλοδαπός, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον 

οποίο παύει να είναι διαθέσιμος για 

απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Ο ενδιαφερόμενος εντός 8 ημερών 

θα πρέπει να ενημερώσει την 

Υπηρεσία που επιδοτείται, αρχικά 

οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή 

δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή 

ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη 

συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει 
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Wacom Intuos Pro
Η επόμενη γενιά εστιάζει στην επιτάχυνση του workflow

Oι ψηφιοποιητικές γραφίδες ίσως έχουν περιορισμένη χρήση στους 

υπολογιστές σήμερα αλλά για τους σοβσρούς χρήστες Photoshop και 

άλλων εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέχουν ανεκτίμητες ευκολίες. Για τους 

συνηθισμένους στο ποντίκι ίσως χρειάζεται μία περίοδος εξοικείωσης αλλά μετά 

η καμπύλη απόδοσης στην καθημερινότητα του χρήστη εκτοξεύεται. Από την πιο 

σημαντική εταιρία digitizer το τελευταίο μοντέλο Wacom Pen Pro 2  έρχεται με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Είναι πιο λεπτή και πιο ελαφριά από το προηγούμενο 

μοντέλο ενώ καταλαμβάνει μικρότερη επιφάνεια χάρη στο μικρότερο 

περιθώριο του πλαισίου (bezel). Είναι βασισμένο στο σύστημα Pro Pen 2 με δύο 

προγραμματιζόμενα πλήκτρα και υποστήριξη 8192 επιπέδων πίεσης έναντι 2048 

του προηγούμενου μοντέλου που ήδη αποτελεί μια πολύ καλή ευαισθησία). 

H σχεδιαστική φιλοσοφία του digitizer είναι να προσομοιώσει μια χάρτινη 

επιφάνειας σχεδίασης ή ζωγραφικής. Στην μία πλευρά είναι τα οκτώ πλήκτρα 

συντόμευσης και ο δακτυλιοειδής επιλογέας αφής. Η συσκευή έχει διαστάσεις 

33,8x21,9x0,8cm, σύνδεση μέσω Bluetooth/WiFi, ποικιλία από ακίδες για τη 

γραφίδα και είναι συμβατή με πλατφόρμες Mac και Windows.

Στην ομάδα των πολυπληθών επίδοξων ανταγωνιστών του Lightroom 

συγκαταλέγεται το Luminar της Skylum, που φιλοδοξεί να γίνει πιο επιθυμητό με 

τη νέα έκδοσή του. Η μεγάλη διαφοροποίηση είναι το σύστημα DAM (DigitalAsset 

Management) ή Luminar with Libraries. Τι κάνει ακριβώς το σύστημα με τη 

βιβλιοθήκη; Τηρεί αρχείο όλων των εικόνων σε μια γκαλερί-ευρετήριο. Μπορεί να 

εισάγει φωτογραφίες από κάρτες μνήμης ή από folder που του υποδεικνύει ο χρήστης. 

Αντίθετα με το Lightroom δεν δημιουργεί το αντίστοιχο του Catalog αλλά ένα δικό 

του κατάλογο όπου διατηρεί στοιχεία ενώ οι αρχικές εικόνες παραμένουν αναλλοίωτες 

στην αρχική τους θέση. Ο χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει τις εικόνες, να βάλει tags 

ή έγχρωμες ετικέτες. Άλλες καινοτομίες είναι τα  smart albums, για την δημιουργία 

των οποίων το πρόγραμμα αξιοποιεί τα metadata από το exif header. Στην παράμετρο 

του editing, υποστηρίζει Preset τα οποία 

εδώ ονομάζονται Luminar Looks ενώ με 

την υποστήριξη libraries είναι δυνατόν 

να εφαρμοστούν ομαδικές αλλαγές. Στις 

προγραμματισμένες βελτιώσεις για το 2019 

περιλαμβάνονται πράγματα όπως αξιοποίηση 

τεχνητής νοημοσύνης για βελτίωση τόνων 

επιδερμίδας ή αφαίρεση ανεπιθύμητων 

στοιχείων στην εικόνα, η έξυπνη αναζήτηση, 

η δημιουργία εικονικών αντιγράφων, η 

εξέλιξη της υποστήριξης JPEG+RAW κλπ.

Skylum Luminar 3
Η επόμενη έκδοση για ένα ακόμη αντίζηλο του Lightroom
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Swit HDMI monitor
Σε τιμή έκπληξη

Τώρα τα HDMI monitor  γίνονται προσιτά 

όχι μόνον στον επαγγελματία αλλά και τον 

απαιτητικό ερασιτέχνη του video με μονάδες 

όπως το πολύ ενδιαφέρον HDMI Monitor 

Swit CM-55C, η τιμή διάθεσης του οποίου 

διαμορφώνεται στα €239 (περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) σπό την επίσημη αντιπροσωπεία 

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ.

Το SWIT CM-55C είναι ένα επαγγελματικό 

LCD monitor με διαγώνιο 5.5’’, ανάλυσης 

1920x1080pixel με υψηλή φωτεινότητα 450nit. 

Δέχεται σήματα HD/4K μέσω HDMI. Διαθέτει 

προεγκατεστημένα πάνω από 20 de-log 3DLUTs 

ώστε να μπορείτε να δείτε κατά REC709 υλικό 

από τις περισσότερες δημοφιλείς κάμερες 

ενώ παράλληλα μέσω SD κάρτας μπορεί να 

αξιοποιήσει άλλα 16 custom 3DLUTs.

Διαθέτει πλήθος οπτικών βοηθημάτων 

όπως waveform, histogram, vector scope, 

zebra, audio meters κλπ. Τροφοδοτείται από 

μπαταρίες τύπου Sony L (NP-F) ή Canon LP-E6 

(δεν απαιτείται χρήση αντάπτορα). Εναλλακτικά 

μπορεί να παίρνει ρεύμα μέσω υποδοχής 

Micro USB 4-17V για συνεχόμενη χρήση, 

ενώ επιπλέον μέσω προαιρετικού dummy 

battery έχει δυνατότητα να τροφοδοτεί τη 

βιντεοκάμερα.

 Η συσκευασία περιλαμβάνει: την κυρίως 

μονάδα monitor, arm στήριξης σε hotshoe, 

σκίαστρο, καλώδιο HDMI full σε full. Σύντομα 

αναμένονται προαιρετικά πακέτα αξεσουάρ 

(dummy batteries + καλώδια HDMI).

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

��*+��"�!��*6�*%� Cashback

Επιστροφή ως 300 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα

Η Canon Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα σε όλους, να 

αξιοποιήσουν την προσφορά που ισχύει μέχρι τις 31 

Ιανουαρίου 2019, και με την οποία μπορούν να λάβουν επιστροφή 

μέχρι και 300 ευρώ για την αγορά φωτογραφικών μηχανών και 

άλλων προϊόντων απεικόνισης. 

Οι καταναλωτές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ευκαρία, 

μπορούν να συμβουλευτούν τη λίστα των προϊόντων που 

περιλαμβάνονται στην προσφορά και να δουν τα συμμετέχοντα 

σημεία λιανικής πώλησης.

 www.canon.gr/cashbac

Επιστροφή έως 300 ευρώ σε επιλεγμένες 

φωτογραφικές μηχανές και φακούς Nikkor

Η χειμερινή προσφορά της Νikon αφορά την άμεση επιστροφή 

χρημάτων έως 600 ευρώ με την αγορά συγκεκριμένων 

φωτογραφικών μηχανών Nikon και φακών NIKKOR, σε επιλεγμένα 

καταστήματα λιανικής. Η αφαίρεση της αξίας του Cashback γίνεται 

άμεσα από το σημείο πώλησης. Η προσφορά ισχύει 

έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

 www.nikon.gr/cashback-winter18-gr.dcr 

Έκπτωση έως 200 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018, η Pentax προσφέρει 

διπλάσια έκπτωση, μέχρι και 200 ευρώ, την στιγμή της 

αγοράς για επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές. Παράλληλα 

προσφέρει 10% έκπτωση σε όλους τους φακούς. Οι καταναλωτές 

που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την προσφορά μπορούν να βρουν 

τα σχετικά προϊόντα στους επίσημους μεταπωλητές Ricoh Imaging. 

www.ricoh-imaging.gr/Pentax-Christmas-Cash-Back 

Επιστροφή χρημάτων έως 1000 ευρώ 

Η προσφορά cashback, με επιστροφή χρημάτων έως 1000 

ευρώ, αφορά επιλεγμένους φακούς A-Mount και E-Mount,   

φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς, εξωτερικά flash 

και vertical grips. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 

αίτημα επιστροφής χρημάτων τριάντα μέρες κατόπιν της αγοράς. Η 

προωθητική ενέργεια ισχύει έως τις 31 Ιανουαρίου 2019. 

https://www.sony.gr/cashback 
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Xiaomi 
Deep Exposure Ai για διόρθωση φωτογραφιών

Θυμάστε τις επανειλημμένες αναφορές από το Weekly  

στην τεχνητή νοημοσύνη πουε επεκτείνει τις εφαρμογές 

της στην εικόνα συνεχώς; τώρα ήλθε η σειρά της κινέζικης 

εταιρίας Xiaomi να “κτυπήσει”. Η Xiaomi, που ειδικεύεται 

σε μοντέλα χαμηλού κόστους και την περασμένη χρονιά 

ανέπτυξε τα μερίδια αγοράς της με τρελούς ρυθμούς, μας 

παρουσιάζει τώρα την επερχόμενη τεχνολογία Deep Exposure 

βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, που βελτιώνει χαμηλής 

ποιότητας εικόνες. Όλα αυτά αναπτύσσονται σε ομώνυμο 

white paper που μόλις δημοσίευσε η Xiaomi. Όπως και σε 

άλλες περιπτώσεις deep learning στο imaging και εδώ οι 

κινέζοι software engineers χρησιμοποίησαν ζεύγη Generative 

Adversarial και αντίστοιχες ασύγχρονες τεχνικές αντιθετικής εκμάθησης προκειμένου 

να υποδιαιρέσουν εικόνες χαμηλής ανάλυσης σε κομμάτια (sub-images). To σύστημα 

υπολογίχει τις επιμέρους και γενικές τιμές εκφώτισης και βελτιώνει την ποιότητα 

πριν ανασυνθέσει την τελική επαυξημένη εικόνα. H επεξεργασία αυτού του τύπου 

ανοίγει ορίζοντες για μαζική βελτίωση εικόνων μέτριας ποιότητας που μπορεί να 

προέρχονται από κινητά, κάμερες παρακολούθησης κλπ. Ενώ σε καλύτερης ποιότητας 

εικόνες, οι προοπτικές διευρύνονται ώστε π.χ. φακοί μέσης κατηγορίας να παράγουν 

τελικό αποτέλεσμα σαν hi end. Η έρευνα της Xiaomi είναι στην ίδια κατεύθυνση με 

άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες όπως 

του Πανεπιστημίου του Illinois στο 

project Urbana Campaign το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την Intel. Εκεί οι 

ερευνητές κατάφεραν να “εκπιαδεύσουν” 

ένα νευρωνικό δίκτυο ώστε να διορθώνει 

αυτόματα την εκφώτιση φωτογραφικών 

εικόνων χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας. 
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Αφιέρωμα στη Thessaloniki PhotoBiennale 2018

Φωτογράφοι που συγκλόνισαν τον κόσμο πρωταγωνιστούν στο ομότιτλο αφιέρωμα 

της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης, το οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο προβολών για τη 

φετινή χρονιά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του 

Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Thessaloniki PhotoBiennale 2018, θα 

προβληθούν η ταινία μυθοπλασίας «Αποστολή στη Νικαράγουα» του Ρότζερ Σπότισγουντ, 

το ντοκιμαντέρ «Ανακαλύπτοντας τη Βίβιαν Μάιερ» των Τζον Μαλούφ και Τσάρλι Σίσκελ και 

το ντοκιμαντέρ «Μέιπλθορπ: Κοίτα τις εικόνες» των Φέντον Μπέιλι και Ράντι Μπαρμπέιτο. 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, θα είναι διαθέσιμες, σε ειδικές τιμές, σχετικές 

με τη φωτογραφία εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Πρόγραμμα προβολών
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, 21:00 

Αποστολή στη Νικαράγουα. 

Την προβολή θα προλογίσει ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, επιμελητής MOMus_Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, 21:00 

Ανακαλύπτοντας τη Vivian Maier. Την προβολή θα προλογίσει η Μαρίνα-Αιμιλία 

Κοντού, δημοσιογράφος

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 21:00 

Mapplethorpe: Κοίτα τις εικόνες Την προβολή θα προλογίσει ο Άρις Γεωργίου, αρχιτέκτων / 

φωτογράφος

Διεύθυνση: Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1, Λιμάνι 

Θεσσαλονίκης 

Πληροφορίες: Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310378404

Thessaloniki PhotoBiennale 2018, https://www.photobiennale-greece.gr Ανακαλύπτοντας τη Βίβιαν Μάιερ

Μέιπλθορπ Κοίτα τις εικόνες

Αποστολή στη Νικαράγουα
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Inspire Project | Christopher Makos: 
Face the Strange
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 

διάστημα 30 Νοεμβρίου-6 Δεκεμβρίου 2018 στο Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, εγκαινιάζονται οι εκθέσεις με τα καλλιτεχνικά έργα που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Παράλληλα εκτίθενται έργα 

του Christopher Makos, ο οποίος αποτελεί τον προσκεκλημένο καλλιτέχνη της 

φετινής διοργάνωσης. Στην έκθεση έργων του C. Makos, η οποία βασίζεται στην 

ιδέα της Νέας Υόρκης ως δημιουργικό κέντρο του κόσμου κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών 1970 και 1980, θα παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, πορτραίτα του Andy 

Warhol, του Keith Haring και του Jean Michel Basquiat. Το Inspire Project 2018 

με υπότιτλο “Face the strange” ενσωματώνεται στο αφιέρωμα του Μακεδονικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στον Αλέξανδρο Ιόλα. Υπενθυμίζεται ότι ο υπότιτλος 

της διοργάνωσης αναφέρεται στους στίχους του τραγουδιού “Changes” του David 

Bowie και επικεντρώνεται στην ικανότητα των καλλιτεχνών να διεμβολίζουν την 

πραγματικότητα και μαζί και τη σύγχρονη οπτική και πολιτισμική κουλτούρα. 

Το Inspire Project αποτελεί συνέχεια  του προηγούμενου Inspire - Εικαστικού 

Φεστιβάλ Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο διοργανώθηκε από το Μακεδονικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για τρία συναπτά έτη, από το 2012 έως το 2014. 

Εγκαίνια: Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, 12:30

Διάρκεια εκθέσεων: έως 28 Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ-

Helexpo), Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνη έργου - Επιμέλεια: Θούλη Μισιρλόγλου

Πληροφορίες: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Τηλ. 2310240002, 

mmcart@mmca.org.gr, https://www.mmca.gr 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ54

Διαγωνισμός φωτογραφίας

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!
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www.photo.gr/NationalGarden

 Δ’ φάση
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ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Tα δώρα για την Δ’ φάση «Χειμώνας» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος

Portfolio_National Garden.indd   54 6/12/2018   11:15:53 μμ

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

Durst Theta 50

Durst Theta 51

Noritsu 3701

Fujifilm Dry Lab DX 100

Noritsu 3701 HD

Κασέτες χαρτιού Noritsu 32 

Fujifilm 7700

κ. Γιάννης

Τηλ. επικοινωνίας: 6932038035

[!"�6�*�
Έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης “Out of Focus”

Πρόσωπα, πράγματα και έννοιες συγκροτούν δίπολα συμβατά και ασύμβατα, 

στη νέα έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης “Out of Focus” με θέμα 

«Ζευγάρια». Ενίοτε πρόδηλη και άλλοτε δυσδιάκριτη, η συμμετρία στη σχέση 

των ζευγών δε διέπεται από τους ίδιους πάντοτε κανόνες.  είναι πρόδηλη κι 

άλλοτε δυσδιάκριτη, ενώ δε διέπεται από τους ίδιους, πάντοτε, κανόνες. Στην 

έκθεση με έργα τους συμμετέχουν τα μέλη Κυριάκος Γκογκόπουλος, Δημήτρης 

Δεσποινούδης, Δημήτρης Δούκας, Φώτης Καρακάσης, Κώστας Κίτσος, Θάνος 

Κοκκίνης, Αργυρώ Κούκου, Γιώτα Κυρατζάκου, Κατερίνα Λεβενιώτη, Καίτη 

Παπαναούμ, Τάσος Παπάς, Χρύσα Προύσαλη, Ελένη Σουλτανίδου, Αλεξάνδρα 

Στεφανίδου, Γιώργος Στοΐδης, Θανάσης Τσιλιγγούδης και Πάρης Τσιλικάκης. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Out Of Focus, Μητροπολίτου Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη

�*6����$� 26
Εκδρομή στο Λουτράκι

Η φωτογραφική ομάδα 

Διάφραγμα 26 διοργανώνει, 

την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 

2018, εκδρομή στο Λουτράκι, 

προσκαλώντας όσους θα ήθελαν 

να πάρουν μέρος, να δηλώσουν 

έγκαιρα τη συμμετοχή τους. 

Βασικές στάσεις της εκδρομής 

θα αποτελέσουν η Μονή 

Οσίου Παταπίου στα Γεράνεια 

Όρη -ιδανικό σημείο για 

αεροφωτογραφίες- και εν συνεχεία 

η λιμνοθάλασσα της Βουλιαγμένης 

Περαχώρας, το ακρωτήρι 

Μελαγκάβι, με τον ομώνυμο 

φάρο και το Λουτράκι. Οδηγός της 

εξόρμησης θα είναι ο φωτογράφος 

Κώστας Γιαβής. 

Αναχώρηση: 8:30, Κυριακή 16 

Δεκεμβρίου | Cinemarian, Γενναίου 

Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι

Κόστος: 12 ευρώ για το πούλμαν

Κράτηση θέσης: έως 12 

Δεκεμβρίου

Τρόπος πληρωμής: κάθε Δευτέρα 

18:00-21:00 και κάθε Τετάρτη 

18:00-22:00 

Πληροφορίες: Αγγελική Πρέντζα, 

Κιν. 6948397527, agelikipre@

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

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 

&
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

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

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 18: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

7 Φεβρουαρίου 
2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
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
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 

φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 

εξέλιξη της νυχτερινής 

φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

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

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2018   5:16:40 μμ
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MMHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΣΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
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Ο Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και 

τις μικρές ιστορίες που τις συνοδεύουν. Κάθε εικόνα είναι κι ένα προσωπικό διήγημα, εξίσου εκφραστικό και 

σημαντικό, γι’ αυτό ο δημιουργός συνεχώς μας συναρπάζει.... Bρείτε τον στο facebook.  

Quotation of a Dream
Έκθεση της Νινέτας Λογοθέτη

Σε μια σειρά φωτογραφικών έργων που παραπέμπουν σε ζωγραφικούς πίνακες, η φωτογράφος 

αναπλάθει συναισθήματα, σχέσεις, εποχές και μνήμες, με έντονο το στοιχείο της αυτοαναφορικότητας 

και της ονειροπόλησης. Την έκθεση επιμελήθηκαν η Ιωάννα Βασδέκη και η Δώρα Λαβαζού.

                                                   Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Δεκεμβρίου

                          Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Αθήνα

                  Πληροφορίες: iFocus, Τηλ. 2103647088, info@ifocus.gr, https://www.ifocus.gr
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Διαγωνισμός φωτογραφίας 
του Δήμου Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο εορτασμού της 

παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας για το 2019, 

διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Το προφίλ 

της Σύγχρονης Γυναίκας». Όσοι θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να συμπληρώσουν την 

αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα του 

δήμου, υποβάλλοντας τα φωτογραφικά τους έργα τόσο 

σε ψηφιακή μορφή όσο και εκτυπωμένα σε μέγεθος Α3. 

Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει μέχρι τρία 

έγχρωμα ή ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα. Σημειώνεται 

ότι στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες φωτογράφοι άνω των 18 ετών, 

ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας. Τις φωτογραφίες 

που θα υποβληθούν θα κρίνει ανεξάρτητη επταμελής 

κριτική επιτροπή. Σημειώνεται ότι οι πέντε πρώτοι που 

θα διακριθούν θα βραβευθούν με δωρεάν σεμινάρια 

φωτογραφίας σε αναγνωρισμένες σχολές της Αθήνας, 

ενώ ακόμη οι τρεις πρώτοι θα λάβουν ως έπαθλο δωρεάν 

εκτυπώσεις φωτογραφιών. Σε όλους τους συμμετέχοντες 

θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι. Οι φωτογραφίες που 

θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν 

σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 8-15 

Μαρτίου, στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. Ρίτσος» του Δήμου 

Αιγάλεω. Η απονομή των βραβείων και των επαίνων θα 

πραγματοποιηθεί την ημέρα εγκαινίων της έκθεσης. 

Συμμετοχή: έως 31 Ιανουαρίου

Αιτήσεις: http://www.aigaleo.gr 

Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, 

Τηλ. 2105697900

���
/����
Χριστουγεννιάτικο παζάρι στη Θεσσαλονίκη 

Ενόψει Χριστουγέννων, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 

Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης διοργανώνει 

τριήμερο παζάρι στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου. Προς πώληση θα 

τίθενται μεταξύ άλλων χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάρτες και δώρα 

εμπνευσμένα από τις συλλογές του ΕΛΙΑ, παλιά βιβλία, περιοδικά, 

εφημερίδες και έντυπα και αφίσες παλιών εκθέσεων του ΜΙΕΤ. 

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν συλλεκτικά 

αντικείμενα αλλά και λευκώματα και βιβλία του ΕΛΙΑ με έκπτωση έως 

και 50%.

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, 16:00-20:00

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 10:00-19:00

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 10:00-16:00

Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Τηλ. 2310295176, eliathes@miet.gr, www.

elia.org.gr 
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