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Καλή 
Ανάσταση!

Μαζί ξανά την Δευτέρα 6 Μαΐου 
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/easter-19-cashback-gr.dcr


ΤΕΥΧΟΣ 457 •  M.  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΕΛΙΔΑ 3

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη Συντάκτες: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

Photovision & Image+Tech 2019  
Mέσα από το επίσημο video της διοργάνωσης! 

Βρείτε στο επόμενο τεύχος αναλυτικό ρεπορτάζ απ’ όλα τα περίπτερα 

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη Συντάκτες: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

Χαλαρά!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=WpBtgxw_z60
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*Η προωθητική ενέργεια διαρκεί από 11 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2019. Η έκπτωση αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ανατρέξτε στον 
αναλυτικό κατάλογο συμμετεχόντων προϊόντων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/getready

ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ, 
ΑΝΗΚΕΊ Σ' ΕΣΑΣ.
Μόλις το φως μπει στον φακό, η EOS 5D Mark IV καταγράφει κάθε μικρή 
διαφορά, κάθε χρώμα και κάθε λεπτομέρεια. 
Κερδίστε τώρα έκπτωση έως και 300€!*

ΈΩΣ

300€
ΈΚΠΤΩΣΗ*

https://www.canon.gr/getready/
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  Oικονομικά θέματα

Δώρο Πάσχα 2019: Πώς υπολογίζεται, πότε θα καταβληθεί
Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται να λάβουν από 

τον εργοδότη τους όλοι οι μισθωτοί που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

ή ορισμένου χρόνου. Το Δώρο είναι 

κατοχυρωμένο από την Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου 

Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής 

των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, 

ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.), και όχι η 

ιδιότητα τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το 

Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 

Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση 

εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται 

να λάβει μισό μηνιαίο μισθό, αν αμείβεται με 

μισθό, και 15 ημερομίσθια, αν αμείβεται με 

ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας 

κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν 

είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο 

χρονικό διάστημα, τότε καταβάλλεται τμήμα 

του Δώρου Πάσχα ανάλογο με την διάρκεια 

της εργασιακής τους σχέσης. Συγκεκριμένα, 

καταβάλλεται ποσό ίσο με 1/15 του μισού 

μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, 

ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο 

αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα 

διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους. Για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών 

καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα του δώρου, 

χωρίς βέβαια να αφαιρούνται οι Κυριακές και 

εορτές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα 

διαστήματα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους 

δικαιούχους μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη. 

Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση 

για τον εργοδότη να καταβάλλει το Δώρο 

νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, 

η οποία αποτελεί και το μόνο ανώτερο 

χρονικό όριο καταβολής. Για το Δώρο Πάσχα 

παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και 

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο 

Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα, ενώ 

η μη καταβολή του έχει βαρύτατες συνέπειες 

και κινείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα
Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα λαμβάνονται υπόψη:

– Οι ημέρες αδείας με αποδοχές

– Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας οι οποίες δεν επιδοτήθηκαν από τον 

ασφαλιστικό φορέα

– Οι ημέρες λοχείας και κυοφορίας

– Οι ημέρες επίσχεσης εργασίας και υπερημερίας του εργοδότη

– Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων που καλούνται για τη εκτέλεση 

στρατιωτικής άσκησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα. Στην περίπτωση γενικής 

επιστράτευσης συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της στράτευσης ως εφέδρων.

– Οι ημέρες επίσημων ή κατ’ έθιμο ή από συνήθεια – κανονισμό αργιών

– Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική 

άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

– Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό 

οργανισμό.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα
-Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του 

αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

– Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας οι οποίες επιδοτήθηκαν από τον ασφαλιστικό φορέα

– Οι ημέρες απεργίας, στάσης εργασίας

– Οι ημέρες αδείας χωρίς αποδοχές ( π.χ. σπουδαστική, μεταπτυχιακή, ανηλίκων)

– Οι ημέρες στράτευσης που αφορά κανονική στρατιωτική θητεία.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα
Βάση του υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά 

καταβάλλονται στους μισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές 

είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί 

πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις 

αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, 

καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, 

νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, 

κατοικία κ.τλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της 

παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη 

περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές 

συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή 

αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Τι ισχύει για τους ανέργους
Ειδικότερα για τους άνεργους του ΟΑΕΔ το Δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του 

μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας ενώ χορηγείται ολόκληρο μόνο όταν 

οι επιδοτούμενοι εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης 

Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη 

διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας 

για κάθε μήνα επιδότησης.

Συγκεκριμένα το δώρο Πάσχα του ΟΑΕΔ είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού 

του επιδόματος ανεργίας και συνολικά 12,5 ημερήσια επιδόματα εφόσον έχουν 

επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν 

οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται 

ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.
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http://www.stamos.com.gr/
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Canon Europe
Δύο χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας για το ευρωπαϊκό 
κέντρο υποστήριξης της Canon Europe 

Ο πρέσβης της Ιαπωνίας κ. Yasuhiro Shimizu, τίμησε με την παρουσία του 

την ειδική εκδήλωση της Canon στις 17 Απριλίου που γιόρτασε τα δύο 

χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Προϊόντων που εξυπηρετεί 

το καταναλωτικό κοινό και τους εμπορικούς πελάτες της εταιρείας για την 

Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. 

Το Κέντρο Υποστήριξης Προϊόντων, το οποίο διαχειρίζεται η 

Teleperformance Greece, εδρεύει στην Αθήνα και απασχολεί 

περισσότερα από 380 μέλη προσωπικού. Προσφέρει λύσεις σε πελάτες 

της Canon σε 24 χώρες σε 17 γλώσσες, καλύπτει το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρίας, τόσο για οικιακές, όσο και για 

επιχειρηματικές λύσεις, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

πελατών και τεχνική υποστήριξη. Το κέντρο υποστήριξης διαχειρίζεται 

περίπου άνω των 900.000 τηλεφωνικών κλήσεων και άνω των 540.000 

επικοινωνιών μέσω e-mail ετησίως. Η επικοινωνία αυτή στο σύνολό της 

αποτελείται από ερωτήματα που προέρχονται από επαγγελματίες πελάτες, 

ενώ περίπου 540.000 κλήσεις και 235.000 επικοινωνίες  μέσω e-mail, 

αφορούν αποκλειστικά καταναλωτικά προϊόντα.

Δηλώσεις έκαναν οι κ.κ. Hans van den Heuvel, Director Customer 

Support Canon Europe Ltd, και Σωτήρης Παπαχρηστόπουλος, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Canon Ελλάδας, ο οποίος δήλωσε: «Η μεγάλη επιτυχία 

του κέντρου μας υπογραμμίζει την στρατηγικής σημασίας επένδυση 

που αξιοποιεί τους πολύτιμους ανθρώπινους πόρους της χώρας, τονίζει 

το υψηλότατο επίπεδο τεχνογνωσίας και άριστο επαγγελματισμό των 

στελεχών και των εργαζομένων μας, δίνει σιγουριά στους χιλιάδες πιστούς 

μας πελάτες ότι μπορεί να τους παρέχει ταχύτατη, αξιόπιστη και πρακτική 

βοήθεια οποτεδήποτε κι αν τη χρειαστούν».

1. Ιωάννης Τουρκομάνης, 
Πρόεδρος CEMEA Ομίλου 
Teleperformance 
2. Yasuhiro Shimizu, 
Πρέσβης Ιαπωνίας στην 
Ελλάδα
3. Hans van den Heuvel, 
Director Customer Support 
Canon Europe Ltd 
4. Σωτήρης 
Παπαχρηστόπουλος, 
Διευθύνων Σύμβουλος της 
Canon Ελλάδας

1

2

3

4

Φωτορεπορτάζ
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FULL-FRAME ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Panasonic.indd   1 19/4/2019   4:34:09 πμ

https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/lumix-s-mirrorless-full-frame-cameras-learn/article/Lumix-S.html
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
LEGRIA HF G50:
Οπτικό zoom 20x

Ανάλυση 4K 

Διάφραγμα φακού f/1.8 – f/2.8

Σταθεροποιητής εικόνας σε 

κατάσταση δυναμικής λειτουργίας

Διακόπτης και κουμπιά 

προσαρμοζόμενων λειτουργιών

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
LEGRIA HF G60:
Οπτικό zoom 15x

Αισθητήρας τύπου 1.0 4K με 

σύστημα Dual Pixel CMOS AF

Διάφραγμα φακού f/2.8 – f/4.5

Σταθεροποιητής εικόνας σε 

κατάσταση δυναμικής λειτουργίας

Διακόπτης και κουμπιά 

προσαρμοζόμενων λειτουργιών

Canon 
Nέες βιντεοκάμερες

Πέντε νέα μοντέλα βιντεοκαμερών 4Κ ανήγγειλε η Canon. Tα μοντέλα LEGRIA HF 

G50 και LEGRIA HF G60  απευθύνονται κυρίως σε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες, ενώ τα 

μοντέλα XA55, XA50 και XA40 έρχονται να προστεθούν στη γκάμα επαγγελματικών 

βιντεοκαμερών ΧΑ.

Η LEGRIA HF G50 διαθέτει αισθητήρα 1/2.3in., χειροκίνητο έλεγχο, προηγμένα 

οπτικά μέρη και  νέοσύστημα επεξεργασίας βίντεο σήματος.. H LEGRIA HF G60 

έχει μεγαλυτερο αισθητήρα 1.0in. και σύστημα Dual Pixel CMOS AF για απόλυτη 

ακρίβεια στην εστίαση.

Τα μοντέλα XA55, XA50 και XA40 είναι εξίσου κατάλληλα για παραγωγή βίντεο 4K UHD 

και HD με επεξεργασία Over Sampling HD  απευθυνόμενες στους επαγγελματίες χρήστες 

και προσφέρουν πλήρη υποστήριξη σε εφαρμογές, όπως το ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, τα 

εταιρικά βίντεο και η παραγωγή ντοκιμαντέρ.

Ο Stephen Hart Dyke, Professional Imaging Product Marketing Manager, Canon 

Europe, σχολίασε: “Όπως με όλα τα προϊόντα Canon, οι συγκεκριμένες κάμερες 

έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών. Η αγορά 4K 

διευρύνεται, και οι ενθουσιώδεις φίλοι του βίντεο, ανεξαρτήτως δεξιοτήτων, επιθυμούν το 

περιεχόμενό τους να είναι μπορεί να υποστηριχθεί από επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις 

και να βλέπουν τις δημιουργίες τους σε εντυπωσιακά υψηλή ανάλυση, ειδικά όταν το 

περιεχόμενο που προέρχεται από χρήστες, σε τηλεοράσεις 4K τείνει να γίνει κοινός τόπος”.

Canon 
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https://www.arxphotolab.gr/
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Sony World Photography Awards 2019
Oι νικητές  

Στις 18 Απριλίου 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε τους 

μεγάλους νικητές του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού, Sony World Photography 

Awards 2019. Με τη διάκριση «Φωτογράφος της χρονιάς» και το έπαθλο των $25.000, 

τιμήθηκε ο Ιταλός καλλιτέχνης Federico Borella, για τη συλλογή του Five Degrees, στην 

τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Τα Sony World Photography προσφέρουν, 

τόσο στους ήδη αναγνωρισμένους, όσο και σε ανερχόμενους φωτογράφους, την ευκαιρία 

να προβληθεί το έργο τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία 2019 απονεμήθηκε στον φωτογράφο 

Nadav Kander. Όλοι οι νικητές έλαβαν ως έπαθλο φωτογραφικό εξοπλισμό από την Sony 

και προβολή στο βιβλίο των νικητών, ενώ το έργο τους θα προβληθεί στο πλαίσιο της 

έκθεσης Sony World Photography Awards 2019 στο Somerset House του Λονδίνου. Η 12η 

διοργάνωση συγκέντρωσε τον αριθμό ρεκόρ των 326.997 συμμετεχόντων φωτογράφων, 

από 195 χώρες. 

 

 

 

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»  
Federico Borella, Ιταλία

Αναδείχτηκε νικητής  για το έργο του «Five Degrees»
Kατηγορία Professional, Documentary, Sony World 

Photography Awards 2019

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

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

• •

*Η προσφορά ισχύει ως 30 Απριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 

σε επιλεγμένους φακούς Tamron

 
έως

Photozone_Tamron_Cash Back.indd   1 12/4/2019   4:39:53 μμ

www.facebook.com/photozone.gr/
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World Press Photo awards 2019

Oι νικητές  

Οι διακρίσεις που απονέμει ο πλέον καθιερωμένος και μακροβιότερος (τα τελευταία 

62 χρόνια) θεσμός στο φωτορεπορτάζ, το World Press Photo, δίνουν το στίγμα και 

τον παλμό της φωτοειδησεογραφίας,  

σε παγκόσμια κλίμακα και αντανακλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για όσα 

συμβαίνουν στον πλανήτη, πολλές φορές δυστυχώς με αρνητικό πρόσημο για την 

ειρήνη, την ευημερία και τον πολιτισμό μας. Φέτος τα βραβεία ανακοινώθηκαν στις 

11 Απριλίου στο Άμστερνταμ. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον αμερικανό 

φωτογράφο John Moore που ανήκει στο δυναμικό του πρακτορείου Getty Images για 

τη φωτογραφία με τίτλο “Crying girl at Border” (κορίτσι που κλαίει στα σύνορα) και 

αναδείχθηκε ανάμεσα από 78.801 συμμετοχές 4.738 επιμέρους φωτογράφων.  (Δείτε 

σελ.118). Η δημοσοίευση αυτής της φωτογραφίας και πολλών ακόμη και η διεθνής 

κατακραυγή συνέβαλαν στην μερική αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ στο πρόβλημα 

αυτό. Εξ ίσου σημαντικό είναι και το βραβείο Photo Story of the Year που έχει 

θεσμοθετηθεί από το World Press Photo τα τελευταία εννέα χρόνια που αφορά ένα 

ολόκληρο φωτογραφικό project/αφήγημα. Φέτος η επίζηλη διάκριση απονεμήθηκε 

στο φωτογράφο Pieter Ten Hoopen (Ολλανδία/Σουηδία) για το Migrant Caravan (το 

καραβάνι των μεταναστών).

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 WPP. 
Tο «Κοριτσάκι που κλαίει στα σύνορα». 
Φωτ.: John Moore, Getty Images.
H εικόνα που αναδείχτηκε η καλύτερη 
της χρονιάς, δείχνει ένα κοριτσάκι από 
την Ονδούρα, τη Yanela Sanchez να 
κλαίει, καθώς εκείνη και η μητέρα της, 
Sandra Sanchez συνελήφθησαν από τους 
συνοριοφύλακες των ΗΠΑ στο McAllen 
του Texas, στις 12 Ιουνίου 2018. Η εικόνα 
καταμαρτυρεί με δραματικό τρόπο την 
περιπέτεια μεταναστών που αποπειρώνται 
να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
από τον ποταμό Rio Grande, όπου πολλοί 
συλλαμβάνονται από τις αμερικανικές 
αρχές, στο τέρμα μιας επίπονης πεζοπορίας 
από την Κεντρική  Αμερική. Πολλά έχουν 
γραφτεί στον τύπο και τα μέσα για το 
δράμα των οικογενειών όπου γονείς 
αποχωρίζονται από τα μικρά παιδιά τους 
και τις κατηγορίες κατά της πολιτικής που 
ακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση στο 
θέμα των ατομικών δικαιωμάτων.

Παγκόσμια βραβεία
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SURECOLOR  
SC-P6000 
SERIES
Επαγγελματικός 
φωτογραφικός 
εκτυπωτής 24 
ιντσών
Για επαγγελματικές 
φωτογραφίες και εκτυπώσεις 
έργων τέχνης υψηλής 
ποιότητας, με ακρίβεια και 
μεγάλη διάρκεια σε μια 
σειρά μέσων.

φωτογραφίες και εκτυπώσεις φωτογραφίες και εκτυπώσεις φωτογραφίες και εκτυπώσεις φωτογραφίες και εκτυπώσεις 
έργων τέχνης υψηλής έργων τέχνης υψηλής 
ποιότητας, με ακρίβεια και 
μεγάλη διάρκεια σε μια 

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
Μελάνια pigment UltraChrome HD για χρώματα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα από την 

Pantone® • Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και 

αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας • Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό 

χαρτί Premium Glossy μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 χρόνια • Φύσιγγες μελανιών μεγάλης 

χωρητικότητας για μεγαλύτερο κύκλο εκτύπωσης μέχρι την αντικατάσταση • Ευκολία χρήσης 

με τον ευκρινή πίνακα ελέγχου LCD και φόρτωση μέσων χωρίς άτρακτο

SURECOLOR SC-F6200 (HDK)

Εκτυπωτής dye sub 44 ιντσών
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης 
χρώματος για τη δημιουργία υφασμάτων 
και διαφημιστικών ειδών υψηλής ποιότητας 
που συνοδεύεται με μαύρο μελάνι HDK, το 
οποίο δημιουργήθηκε κυρίως για χρήση με 
υφάσματα ώστε να παράγεται βαθύ, ουδέτερο 
μαύρο χρώμα και έντονες σκιές! 

ECOTANK L805
ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• Φωτογραφική εκτύπωση υψηλής 

ποιότητας χωρίς περιθώρια σε 
μέγεθος έως Α4

•  Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi
• Απευθείας εκτύπωση σε CD/DVD
• Περιλαμβάνονται φιαλίδια 6 

χρωμάτων των 70 ml με αυθεντικά 
μελάνια της Epson

• Πιστοποίηση ENERGY STAR

http://www.fisheye.gr/
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Τιμητικές διακρίσεις στον φωτογράφο Βαγγέλη Φλουρή 
Από την Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η και το Σ.Ε.Φ.Ε.Κ 

O γνωστός κρητικός επαγγελματίας φωτογράφος και συνδικαλιστής 

του κλάδου Βαγγέλης Φλουρής δέχθηκε δύο τιμητικές διακρίσεις. Η 

πρώτη προέρχεται από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού 

Ηρακλείου, όπου εκεί υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια και η δεύτερη από το 

Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κρήτης, όπου 

διετέλεσε πρόεδρος για δεκαεπτά χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις τιμήθηκε 

για την συνολική προσφορά στη φωτογραφική τέχνη, καθώς και για τη 

συνδικαλιστική του δράση. 

Φωτορεπορτάζ



ΤΕΥΧΟΣ 457 •  M.  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΕΛΙΔΑ 16

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

KODAK ΘΕΡΜΙΚΑ

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι,  Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,  

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Kodak G4XL  
Order Station
Σύνδεση με τα περισσότερα 
minilab , σύνδεση με όλα τα 
social media, καθώς και με 
όλα τα σύγχρονα κινητά.

€549 €549 €549 €549 €549 €549 €549 €549 €549 

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Aπριλίου

€499 €499 €499 €499 €499 €499 €499 

&
Kodak 305 

Photo P rinter  
Άμεση σύνδεση με όλα τα 

Kodak Order Stations.  
Τυπώνει 10x15 και 15x20 

με το ίδιο αναλώσιμο.

€799 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ 
MONO ...και ένα ρολό δώρο!!

Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Aπριλίου

...και ένα ρολό δώρο!!
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

https://kabanaos.gr/
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Greek Instagramers Events
Διάκριση στα Tourism Awards  
για τη χρονιιά 2019

Στη σημασία των ανθρώπων που δημιουργούν 

καινούργιους δρόμους σκέψης και δράσης εστίασαν 

τα φετινά Tourism Awards. Η τελετή απονομής των 

αντίστοιχων βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 

Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 

Η φωτογραφική ομάδα Greek Instagramers Events, 

η CTN Andros, ο Δήμος Άνδρου και η W2Strategy 

κατάφεραν να διακριθούν από την 40μελή κριτική 

επιτροπή και να λάβουν το χάλκινο βραβείο στην 

κατηγορία Content Marketing Strategy για την σύλληψη 

και υλοποίηση του ταξιδιωτικού Project “#My_Andros”.

Το Project “#My_Andros” περιλάμβανε φωτογράφιση 

της Άνδρου από 120 φωτογράφους – instagramers οι 

οποίοι φιλοξενήθηκαν και ξεναγήθηκαν στο νησί την 

άνοιξη του 2018, με στόχο να αναδειχθούν οι ξεχωριστές 

ομορφιές του μέσα από 

τα κοινωνικά δίκτυα και 

περιοδεύουσας έκθεσης 

φωτογραφίας. 

www.grevents.gr 

Facebook: grevents.gr 

Instagram: @gr_events 

Twitter: @egrevents 

Hashtag: #GR_Events

Φωτορεπορτάζ
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Καλλιτεχνικό γυμνό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το γυμνό διαχρονικά στάθηκε σημαντικό και αναπόσπαστο θέμα στην φωτογραφική δημιουργία. 
Αποθεώθηκε από την κλασσική αρχαιότητα και την Αναγέννηση και στην πορεία του χρόνου κατέχει 
περίοπτη θέση στις εικαστικές τέχνες, σε σημείο που σήμερα δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την αξία 
και την αποδοχή του στον κόσμο της φωτογραφίας. 

Την επίδοσή του στο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΟ αξίζει να διερευνήσει κάθε φωτογράφος που θέλει να μελετήσει 
τη φόρμα και το φως και πως αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα, ν’ αναζητήσει την πλαστικότητα,  
την υφή και τη μορφή, προσεγγίζοντας το θέμα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, τεχνικές και ερμηνείες. 

• Δωρεάν δίωρη φωτογράφηση με Αντρικό ή Γυναικείο μοντέλο από Performer της Έκθεσης. 
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ.
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης. 

• Ένα Flash Rollei Unit 56 (Canon/Nikon) προσφορά του καταστήματος aa-digitalphoto Σταυρινάκης. 
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

1o Βραβείο

info

2o Βραβείο

3o Βραβείο

Συνολικά θα διακριθούν 25 έργα, δηλαδή θα έχουμε 25 Αναρτήσεις (με διαστάσεις που 
θα ανακοινωθούν προσεχώς). Τα τρία εξ αυτών θα είναι οι τρεις πρώτοι νικητές. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δωρεάν πρόσκληση  
για την ημέρα των εγκαινίων δηλαδή στις 17/5

www.photo.gr/eroticart
Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η συμμετοχές σας στο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.erotic-festival.com  |  eroticart.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τελευταίες μέρες για τη συμμετοχή σας! Υποβολή συμμετοχών έως 29 Απριλίου!

www.photo.gr/eroticart
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Βραβεία Photometria 2019
Η φετεινή διοργάνωση με θέμα “I have a dream” 

Πενήντα έξι χρόνια έχουν περάσει από το λόγο του  Martin Luther King και η φράση “I 

have a dream” παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Ο ιερωμένος και αγωνιστής εκφώνησε τον 

ιστορτικό ομώνυμο λόγο στην Ουάσινγκτον, τον Αύγουστο του 1963. Ένα κείμενο σταθμό στο 

κίνημα των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ χρησιμοποίησε 

τη λέξη «όνειρο» για να κάνει μια έμμεση αναφορά στο Αμερικάνικο Όνειρο και τι αυτό θα 

έπρεπε να σημαίνει για κάθε αμερικανό πολίτη.  Ωστόσο η φράση αποτελεί σημείο αναφοράς 

για τη διεκδίκηση της ισότητας, της δικαιοσύνης και του αλτρουισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και 

απέκτησε ποικίλες ερμηνείες. Αυτό είναι και το θέμα του διαγωνισμού του φεστιβάλ Photometria 

για φέτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις συμμετοχές του ως 30 Απριλίουμέσω της 

πλατφόρμας για το upload των φωτογραφιών. Την 29η Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 

των 25 καλύτερων φωτογραφιών, ενώ η σχετική έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον Πολιτιστικό 

Πολυχώρο Δ.Χατζής (πρώην Παλαιά Σφαγεία) Ιωαννίνων, από 29 Μαίου έως 9 Ιουνίου 2019. 

Tα τελικά αποτελέσματα με τα τρία μεγάλα βραβεία  θα ανακοινωθούν στις 9 Ιουνίου 2019 στην 

τελετή λήξης του Photometria International Photography Festival και θα αναρτηθούν στο www.

photometria.gr.Έχουν προκηρυχθεί τα εξής βραβεία: 1ο Βραβείο Κριτικής Επιτροπής μία Olympus 

E-PL8 14-42 EZ, 2o Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Cullman Revomax 535 RW30 3o Βραβείο Κριτικής 

Επιτροπής Cullman Sydney proCross Pack 400. Eπιπροσθέτως, ένας από τους τρεις διακριθέντες 

αποκτά τη ευκαιρία να συμμετέχει στην επόμενη διοργάνωση με ατομική έκθεση. 

Επικοινωνία:  

competition@photometria.

gr 

Συμμετοχές

https://www.photometria.

gr/contest.php?name=i-

have-a-dream-photometria-

awards-2019-1033

https://www.photometria.gr/contest.php?name=i-have-a-dream-photometria-awards-2019-1033
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Ολοκληρωµένο πακέτο γάµου

Μακ. Αµύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

alboom.gr@gmail.com
www.alboom.gr

1

Ολοκληρωµένο πακέτο βάπτισης2

Ολοκληρωµένο πακέτο βάπτισης3

Περιλαµβάνει: Άλµπουµ 30x80 - 25 σαλ. • Άλµπουµ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το µεγάλο άλµπουµ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1+2=215€
1+3=240€
µε συνοδευτικά
κουτιά και DVD

180€

1+2=170€
1+3=195€
µε συνοδευτικά
κουτιά και DVD

150€

1+2=195€
1+3=230€
µε συνοδευτικά
κουτιά και DVD

170€

Περιλαµβάνει: Άλµπουµ 30x60 - 20 σαλ. • Άλµπουµ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το µεγάλο άλµπουµ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

Περιλαµβάνει: Άλµπουµ 30x60 - 20 σαλ. • Άλµπουµ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το µεγάλο άλµπουµ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1) Φωτογραφία passepartout 
2) Λινό ύφασµα µε ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

1) Ενιαίο µε φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερµατίνη 
3) Εκτύπωση UV στη δερµατίνη

Ξύλινο µε εκτύπωση UV

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛO

http://www.alboom.gr/
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Διαγωνισμός φωτογραφίας “Μother” 
Aπό το iFocus.gr

Το iFocus.gr διοργανώνει ανοιχτό διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο “Mother”. 

Στόχος είναι η ανάδειξη της προσωπικής ματιάς των φωτογράφων για το 

πώς αντιλαμβάνονται τη μητρική φιγούρα. Οι φωτογραφίες των υποψηφίων  

που θα επιλεχθούν, διεκδικούν μια θέση  στην έκθεση φωτογραφίας που θα 

πραγματοποιηθεί στην iFocus Photo Gallery την ημέρα της Μητέρας, Κυριακή 12 

Μαΐου, 2019. H προσέγγιση του θέματος είναι ελεύθερη και μπορεί να αφορά  

οτιδήποτε έχει σχέση με τη μητρότητα. Η υποβολή των πέντε φωτογραφιών κάθε 

υποψηφίου δεν υπόκειται σε κάποια επιβάρυνση ενώ δεν πρέπει να  περιέχουν 

υπογραφές, υδατογραφήματα, στοιχεία επικοινωνίας, και περιθώρια.

Πληροφορίες & όροι συμμετοχής: https://ifocus.gr/

Διάρκεια διαγωνισμού:  Έως και την Παρασκευή, 26 Απριλίου -19 και ώρα 23.59. 
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Εγγυημένη ποιότητα, 
υψηλές επιδόσεις

Μηχανήματα & αναλώσιμα 

sublimation 

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/


ΤΕΥΧΟΣ 457 •  M.  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΕΛΙΔΑ 23

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

«Η Σύρος από δύο νέο-συριανούς φωτογράφους»
Έκθεση Φωτογραφίας Νανάς Καραμαγκιώλη και Πλάτωνα Ριβέλλη

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 εγκαινιάστηκε στην Αίθουσα 

Βάττη του Δημαρχιακού Μεγάρου της Ερμούπολης στη Σύρο 

έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο: «Η Σύρος από δύο νέο-συριανούς 

φωτογράφους», επιμελητής της οποίας είναι ο Πλάτων Ριβέλλης. Η 

έκθεση συγκεντρώνει φωτογραφίες της Σύρου τραβηγμένες από τους 

φωτογράφους,  Νανά Καραμαγκιώλη και Πλάτωνα Ριβέλλη.

Η έκθεση θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την 6η Μαΐου.

Δημαρχιακό Μέγαρο Ερμούπολης Aίθουσα Βάττη, 

Σύρος

Ώρες λειτουργίας: 10.30-14.30 και 17.00-20.30. 

Την Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή του Πάσχα 

και την Πρωτομαγιά θα παραμείνει κλειστή. 

Τη Δευτέρα του Πάσχα μόνο κατά τις 

απογευματινές ώρες: 17:00-20:30

 Φωτ.: Πλάτων Ριβέλλης

Παγκόσμια Βραβεία ΤΙΡΑ 2019 
Το B’ Mέρος στο επόμενο τεύχος του PhotoBusiness Weekly
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https://www.blackpoint.gr/demo
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Λάμπρος Λιάβας
Έκθεση φωτογραφίας Yεμένη- Πρόσωπα

Από την Τετάρτη 8 έως και την Κυριακή 19 Μαΐου, 

στο νεοκλασικό κτήριο του Πολυχώρου Trii 

Art (πεζόδρομος Δράκου 9, Κουκάκι, Μετρό Φιξ) θα 

φιλοξενείται φωτογραφική έκθεση με τίτλο “ΥΕΜΕΝΗ-

ΠΡΟΣΩΠΑ. Η Ευδαίμων Αραβία πριν τον εμφύλιο”. Η 

έκθεση περιλαμβάνει 150 φωτογραφίες που τράβηξε ο 

εθνομουσικολόγος Λάμπρος Λιάβας, ταξιδεύοντας το 

2000 σε διάφορες περιοχές της Υεμένης. Μια περιήγηση 

από τα ψαροχώρια της Ερυθράς Θάλασσας στις ορεινές 

«αετοφωλιές» και τις μεσαιωνικές καστροπολιτείες (στα 2500 

μέτρα) κι από εκεί στην έρημο, στα ερείπια του παλατιού της 

Βασίλισσας του Σαβά και στην πόλη Σιμπάμ, το «Μανχάταν 

της Ερήμου» με τους χωμάτινους ουρανοξύστες. Σε κάθε 

περιοχή στο επίκεντρο του φακού παραμένουν τα πρόσωπα, 

οι άνθρωποι, οι ιστορίες και η σχέση τους με τον χώρο 

και τον χρόνο, σε μια χώρα δύσκολη αλλά και εξαιρετικά 

γοητευτική, πολύμορφη και πολύπαθη.

Στόχος της έκθεσης και των δράσεων που θα τη συνοδέψουν 

είναι να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες και το κοινό 

για τη σημερινή κατάσταση της Υεμένης, όπου (σύμφωνα 

με τις επίσημες εκθέσεις του ΟΗΕ) μαίνεται η χειρότερη 

ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με 

εμφύλιο, αποκλεισμούς λιμανιών, βομβαρδισμούς, λιμό και 

επιδημίες.

https://www.facebook.com/yemen.prosopa

Πολυχώρος TRII ART HUB Πεζόδρομος Δράκου 9 / Κουκάκι 

- Μετρό Φιξ

Λειτουργεί από 8 ως 19 Μαΐου 2019 14.00-22.00
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TYPOMA.indd   1 27/9/2018   3:34:44 μμ

https://tipoma.gr/
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Έκθεση φωτογραφίας της Λίας Ναλμπαντίδου
«Αστικός Μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση» Στη Βίλα Καπαντζή

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης  διοργανώνει και παρουσιάζει την έκθεση της Λίας 

Ναλμπαντίδου “Αστικός Μυστικός Κήπος” που εγκαινιάζεται  την Τρίτη 7 Μαΐου και ώρα 

20:00 στον 1ο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ Βίλα Καπαντζή – 

Βασιλίσσης Όλγας 108. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 28 Ιουνίου.

Ο «Αστικός μυστικός κήπος. Μια ανάγνωση» είναι ένα τεκμήριο για την ιστορία της πόλης 

της Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες της έκθεσης περιέχονται στο photobook της Ναλμπαντίδου 

«Urban Secret Garden: a trilogy book of photographs» και παρουσιάζονται για πρώτη φορά 

ως επιτοίχιο έργο.

Η ενότητα αποτελείται από σύγχρονες φωτογραφίες (2010 -2014) που απεικονίζουν το αστικό 

τοπίο της Θεσσαλονίκης, αλλά και παλιότερες από το οικογενειακό αρχείο της φωτογράφου 

(1950 - 2008): εικόνες παλιές και νέες αρμολογημένες πάνω στα βήματα ενός μεγάλου 

περιπάτου από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από πολύ αργά το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα 

της επόμενης μέρας. Οι σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις αφορούν το ιστορικό κέντρο και 

την Άνω Πόλη, το λιμάνι, τα Λαδάδικα και το παραλιακό μέτωπο σε μια διαδρομή ανατολικά 

προς το στρατόπεδο Κόδρα και το Καραμπουρνάκι μέχρι το εμπορικό Κέντρο Florida και το 

αεροδρόμιο Μακεδονία. 

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα 

προέρχονται από το 1950 έως το 

1990. Απεικονίζονται ο πατέρας, η 

μητέρα, η γιαγιά, στον κήπο, στο 

παράθυρο του σπιτιού της Άνω 

Πόλης, στην ταράτσα ή στον χώρο 

δειγματισμού της οικογενειακής 

prêt-à-porter βιοτεχνίας.»

Διάρκεια έκθεσης: 7 Μαΐου – 28 

Ιουνίου 2019 Τρίτη – Κυριακή: 

10:30-18:00 (Δευτέρα κλειστά)

Tόπος: στον 1ο όροφο 

του Πολιτιστικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ Βίλα 

Καπαντζή – Βασιλίσσης Όλγας 108
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On Line.indd   1 19/4/2019   4:47:35 πμ

http://www.onlinemagazine.gr/
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«Η μουσική του δρόμου»
Έκθεση του Θάνου Κοκκίνη

Εγκαινιάζεται στις 15 Μαίου και ώρα 20:00 η 

έκθεση φωτογραφίας του Θάνου Κοκκίνη ‘Η 

μουσική του δρόμου’.  Η έκθεση θα διαρκέσει 

μέχρι και τις 21 Μαίου και θα πραγματοποιηθεί στο 

ισόγειο της φωτογραφικής λέσχης Out of Focus στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνει ο Θάνος Κοκκίνης σχετικά: “Η 

μουσική του δρόμου… μελωδίες που αντιστέκονται 

στην εξοντωτική ηχορύπανση του αστικού 

περιβάλλοντος. Και τι δεν έχω ακούσει στις 

φωτογραφικές εξορμήσεις μου στους δρόμους της 

πόλης. Ακορντεόν, βιολί, μπουζούκι, νταούλια και 

ντραμς, κιθάρες κάθε είδους, ινδιάνικο φλάουτο, 

πίπιζες, σαξόφωνο, τρομπέτα, μοναχικούς 

τροβαδούρους, κομπανίες, αλλά και ολόκληρες 

μπάντες να παιανίζουν… τζαζ, βαλς, ταγκό, 

μπλουζ, ρεμπέτικα και λαϊκά, παραδοσιακούς 

σκοπούς, λατέρνα και μελωδίες των Άνδεων, 

κλασική μουσική μέχρι το εαρινό ρέκβιεμ του 

Επιταφίου. Όλα μαζί ανακατεμένα, αλλά και τόσο 

ξεχωριστά. Με ήλιο και με χιόνι, με την αγωνία 

του μεροκάματου, αλλά και με το μεράκι και την 

«τρέλα» του καλλιτέχνη.”

Ώρες λειτουργίας: καθημερινές:  18:00 - 21:00 Σάββατο και 

Κυριακή ύστερα από συνεννόηση με τον φωτογράφο.

Χώρος: Φωτογραφική Λέσχη “Out of Focus”,  Μητρ. 

Γενναδίου 24 Θεσσαλονίκη.
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Pentax MX. Τηλ.: 6973 916678, 

κ. Νίκος. 

POLAROID 636 συλλεκτικό 

κομμάτι σε άριστη κατάσταση 

(χωρίς φιλμ). Τιμή: €50+τα έξοδα 

αποστολής. 

Eleanna_21@hotmail.com

POLAROID συλλεκτική 

φωτογραφική μηχανή σε 

άριστη κατάσταση, σχεδόν 

αχρησιμοποίητη, σε πολύ καλή τιμή.  

iwannalivitsanou@gmail.com

RICOH GR II, η μηχανή είναι από 

πρώτο χέρι αγορασμένη πριν από 

ενάμιση χρόνο στο κουτί της. Τιμή: 

€450. Επιπλέον το hood τιμή: 

€20. Πωλείται λόγω αναβάθμισης 

εξοπλισμού. Δεκτός κάθε έλεγχος, 

περιοχή Καλλιθέα. 

Τηλ.: 6971 790922.

SONY a6000 με τον κιτ φακό 

(1.200 κλικ) στο κουτί της. Τηλ.: 

€380. Τηλ.: 6944 626842. 

protoleios@gmail.com 

SONY α6000, ελάχιστα 

χρησιμοποιημένη, σε άριστη 

κατάσταση στο κουτί της, με τον kit 

φακό της, τον original φορτιστή και 

την μπαταρία. Επιπλέον δύο ακόμη 

μπαταρίες, ένας φορτιστής, δύο 

διαφορετικές θήκες προφύλαξης 

και δύο διαφάνειες προφύλαξης 

οθόνης. Τιμή: €480.  

giorgos_mantas@yahoo.gr

ΣΕΤ έτοιμο για εμφάνιση α/μ 

αρνητικών φιλμ 35mm 120 και 

εκτύπωση α/μ φωτογραφιών από 

αρνητικά διαστάσεων μέχρι 6x9 

cm. k_pikoulas@yahoo.gr

TAMRON SP AF 10-24mm f/3.5-

4.5 Di II (Για Canon) σε άριστη 

κατάσταση με παρασολέιγ! Έχει 

χρησιμοποιηθεί ελάχιστες φορές, 

χωρίς κουτί. 

Τηλ.: 6979 437839. 

ramcoror89@gmail.com

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  

Aggelies_78.indd   113 19/3/2019   7:36:13 μμ

http://www.alfastyle.gr/
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	πα	http://www.yiorgosdepollas.comΓκαλερί Αναγνωστών του Μονοθεματικού τεύχους του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Λήξη 29/4/19 

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw


ΤΕΥΧΟΣ 457 •  M.  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΕΛΙΔΑ 31

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΠΡΙΝ 26 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 16ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 7-8/1992




