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                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  

Αν δεν με απατά η μνήμη, δεν υπάρχει 

κανείς επιχειρηματίας από τον φωτογραφικό 

κλάδο της χώρας μας που να έχει εκδώσει σε 

βιβλίο τα “μυστικά” που τον οδήγησαν στην 

επιτυχία. Προσωπική και επαγγελματική.  

Ο μοναδικός που το τόλμησε λέγεται Μάνος 

Δασκαλάκης και η εταιρία του Albumake.  

Το βιβλίο του ονομάζεται “ΑΦΘΟΝΙΑ” και ήδη 

μέσα σε λίγους μήνες έχει κάνει δύο εκδόσεις! 

Τί είναι λοιπόν αυτό που κάνει τόσο 

ενδιαφέρον το εν λόγω βιβλίο; Το χρήσιμο 

περιεχόμενο και η απλή και κατανοητή γραφή 

του. Ας ειπωθεί κάπου εδώ ότι δεν πρόκειται 

για μυθιστόρημα, ούτε για κάποια θεωρητική 

προσέγγιση της φωτογραφίας, όπως μπορεί να 

υποθέσει κανείς λόγω της δραστηριοποίησης 

του συγγραφέα στον φωτογραφικό κλάδο. 

Αντίθετα πρόκειται για ένα πρακτικό οδηγό 

επιχειρηματικής επιβίωσης, με πολύτιμες 

συμβουλές βγαλμένες από τα βιώματα του 

συγγραφέα στο σύγχρονο επιχειρείν.  

Ο Δασκαλάκης δεν διστάζει να μιλήσει χωρίς 

περιστροφές για το κέρδος ως κινητήρια δύναμη 

κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και πως 

μπορεί κάποιος να το εξασφαλίσει στη δουλειά 

του, απαριθμώντας και αξιολογώντας μία σειρά 

από παράγοντες που το επηρεάζουν όπως:  

Οι πολύ συντηρητικές και αντιεπιχειρηματικές 

αρχές με τις οποίες έχει διαπαιδαγωγήσει 

ο μέσος Έλληνας γονιός τα παιδιά του 

-από τις οποίες δεν γλύτωσε κι ο ίδιος και 

όπως λέει κουράστηκε για να ξεφύγει, 

από την μεταπολεμική ελληνική κοινωνία 

που διαποτίστηκε ιδεολογικά με ιδέες που 

θεωρούσαν χρήμα και κέρδος ως αιτίες 

δυστυχίας για τον άνθρωπο και άλλες 

πολλές ιδεοληψίες, που τις βίωσε η χώρα 

μας διαστρεβλωμένες σε διάφορες φάσεις τις 

τελευταίες δεκαετίες. Κλείνω την πολύ σύντομη 

αναφορά μου στο βιβλίο του παραθέτοντας  

ένα μικρό και χαρακτηριστικό απόσπασμα:  

“...Ποιός έχει τα λεφτά μου; Ποτέ δεν πρόκειται 

να τα αποκτήσετε αν εμπιστεύεστε τους λάθος 

ανθρώπους & ακολουθείτε τις συμβουλές τους.  

Η μόνη λύση: Ρωτήστε τον εαυτό σας και δεσμευτείτε στην ανακάλυψη της 

απάντησης. Μετά χρειάζεται να πάρετε την απόφαση ξεπερνώντας την όποια 

εσωστρέφεια σας διακρίνει και να θυμάστε πάντα τις φιλοδοξίες σας. Έτσι θα 

καταφέρετε να ξεπεράσετε τα τυχόν εμπόδια που θα βρεθούν στην πόρτα σας  

...Και μόλις ανακαλύψετε ποιος έχει τα λεφτά σας πρέπει να πάρετε την απόφαση να 

αναπτυχθείτε. Η ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Κανείς δεν πέτυχε από το σαλόνι του 

σπιτιού του. Ακόμα και ο Steve Jobs ξεκίνησε από το γκαράζ του σπιτιού του,  

όμως όχι για πολύ. Η Apple έγινε μεγάλη μόνον όταν έφυγε από εκεί...”
 

Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε.  

Χρόνια Πολλά!

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

&34H5�9P74�;B�F7Q;?�R3ST
Αυτόν ψάχνω!

Περισσότερα για το βιβλίο στο https://manosdaskalakis.com/affluence_book 

https://manosdaskalakis.com/affluence_book
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ  
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_

https://www.canon.gr/cameras/eos-200d/
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Πως εμπλέκεται η Leica στην 30η επέτειο των διαδηλώσεων στην πλατεία Τiananmen

Όμως τα γεμάτα στομάχια φέρνουν ...πείνα για εκδημοκρατισμό και άλλα τέτοια δυτικά 

φαινόμενα. Αυτά φάνηκαν ως απειλή στο κομμουνιστικό καθεστώς το οποίο κατέστειλε βίαια 

τις διαδηλώσεις με αποκορύφωμα την εισβολή των τανκ στην πλατεία Τiananmen του Πεκίνου 

στις αρχές Ιουνίου 1989. Αρχετυπική έχει μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου φωτορεπορτάζ η 

σκηνή με το διαδηλωτή που σταματάει ολόκληρη ίλη αρμάτων μάχης στην πλατεία. Το ίδιο καρέ 

έχει γίνει από πολλούς φωτογράφους και κινηματογραφιστές με πιο διαδεδομένη την εκδοχή του 

φωτογράφου Jeff Widener του πρακτορείου Associated Press. 

Σήμερα τριάντα χρόνια μετά και λίγες ημέρες πριν την επέτειο των αιματοβαμμένων διαδηλώσεων 

όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.000 [κατ’ άλλους πολύ περισσότεροι] Κινέζοι 

αντιφρονούντες, η Τiananmen επανέρχεται στο προσκήνιο. Αφορμή στάθηκε ένα video και η 

αντίδραση που προκάλεσε και οδήγησε τελικά στην ...απαγόρευση της λέξης Leica από το κατ’ 

εξοχήν κινέζικο κοινωνικό δίκτυο Weibo (το οποίο υποκαθιστά το facebook, αφού το τελευταίο 

είναι απαγορευμένο στην Κίνα). 

Το επίμαχο video λέγεται “Τhe Hunt”. Aναφέρεται στα γεγονότα του 1989 μέσα από το φακό ενός 

μη κατονομαζόμενου δυτικού φωτορεπόρτερ που χρησιμοποιεί Leica.  Mάλιστα σε μια σκηνή 

εμφανίζεται η σκηνή του διαδηλωτή μπροστά στα άρματα μάχης να αντανακλάται στο εμπρός 

κρύσταλλο της Leica. Το video έγινε αστραπιαία viral στην Κίνα μέχρι που επέσυρε την προσοχή 

των ιθυνόντων του Weibo που το απαγόρευσαν επί τη βάσει ότι παραβίαζε τους όρους χρήσης. Στη 

συνέχεια το Weibo προχώρησε ένα βήμα ακόμη και έκανε ban οποιαδήποτε αναζήτηση με κλειδί τη 

λέξη “Leica”. Να διευκρινίσουμε ότι το Weibo δεν είναι ακριβώς κρατικό αλλά θεωρείται ότι απηχεί 

την κυβερνητική πολιτική ενώ η επίσημη κινεζική κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία δήλωση ακόμη.

Από πλευράς της, η Leica διευκρίνησε ότι δεν έχει αναμειχθεί με το video το οποίο όπως 

αποκαλύφθηκε έχει χρηματοδοτηθεί από τη βραζιλιάνικη διαφημιστική Fnazca/Saatchi & 

Saatchi. Oι γερμανοί εμφανίζονται θορυβημένοι ότι η εμπλοκή του ονόματος Leica θα βλάψει τη 

χρυσοφόρα συνεργασία με την κινέζικη Huawei. Γι αυτό άφησαν στην άκρη κάθε περηφάνεια και 

έσπευσαν να αποκηρύξουν οποιαδήποτε σχέση με τo video. Εξ άλλου εδώ μιλάμε για business 

πολλών εκατομμυρίων και όχι για ...δημοκρατικές ευαισθησίες. 

Τριάντα χρόνια πριν, τον 

Ιούνιο του 1989, η Κίνα 

συγκλονιζόταν από κύμα 

διαμαρτυριών, φοιτητών 

κυρίως, με αίτημα τις 

δημοκρατικές ελευθερίες, 

την ελευθεροτυπία κλπ. 

Ήταν η εποχή που άρχιζαν 

να γίνονται ορατά τα πρώτα 

αποτελέσματα από το 

κινέζικο οικονομικό θαύμα. 

Η εφαρμογή του δόγματος 

του στρατηγού Deng 

Xiaoping για οικονομική 

φιλελευθεροποίηση 

απέφερε καρπούς και άρχιζε 

να αναδύεται μια νέα, 

οικονομικά εύρωστη, μεσαία 

τάξη. 

&74/8-9:/3

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=qAEUafI_lyI
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�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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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
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4BQIR=<745Z�Άννα Μανουσάκη �S8;?:;75Z�Φωτεινή Αβραμάκου___C`a*)*Cb+
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Kινηματογραφόντας ...δεινόσαυρους 
Πίσω από τις κάμερες του Jurassic World

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
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https://www.facebook.com/watch/?v=664325917320884
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ | Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21/4/2019

Ένας νέος επιχειρηματικός και 

τεχνολογικός κόσμος θα αρχίσει 

να αναδύεται σταδιακά με την 

έλευση του «υπερδικτύου» 5G, 

μεταμορφώνοντας θεαματικά 

διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς 

μας. Σχεδόν μία ανάσα πριν από 

την παγκόσμια εξάπλωσή του, ήδη 

έχουν αρχίσει να γίνονται εκτιμήσεις 

για τη συνεισφορά που θα έχει η 

νέα τεχνολογία στην παγκόσμια 

οικονομία. 

Και όταν γίνεται λόγος για το νέο 

δίκτυο 5G, δεν αναφερόμαστε 

μόνο στις μεγάλες ταχύτητες του 

Ιντερνετ, αλλά σε ένα φάσμα νέων 

τεχνολογιών που εκτείνεται από 

τα αυτοκινούμενα οχήματα, τα 

συνδεδεμένα δίκτυα συσκευών, μέχρι 

και τη νέα γενιά ρομπότ, των οποίων οι 

δεξιότητες ενδέχεται να υπερβαίνουν 

ακόμη και τις δικές μας. Αυτή η 

νέα εποχή στα δίκτυα αναμένεται 

να φέρει στην αγορά νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες, ενώ εκτιμάται ότι θα 

αλλάξουν εκ βάθρων ολόκληρες 

βιομηχανίες και θα δημιουργηθούν νέα 

business models.

Πωλήσεις 12 τρισ.
Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα 

το πρακτορείο Bloomberg, σήμερα 

πολλοί οικονομολόγοι έχουν 

αρχίσει να υπολογίζουν το μέγεθος 

αυτού του επικείμενου παγκόσμιου 

μετασχηματισμού, με την εταιρεία IHS 

Markit να υπολογίζει πως το δίκτυο 

5G θα εκτινάξει τις ηλεκτρονικές 

πωλήσεις. Το 2035 οι ετήσιες πωλήσεις 

προϊόντων που θα γίνονται μέσω του 

συγκεκριμένου δικτύου θα αυξηθούν 

κατά 12 τρισ. δολάρια.

Όσο δηλαδή ήταν το μέγεθος της 

κινεζικής οικονομίας κατά την 

περυσινή χρονιά. Σύμφωνα με το ίδιο 

δημοσίευμα, για τους καταναλωτές, 

οι πρώτες αλλαγές θα αφορούν την 

ταχύτητα των δεδομένων στα κινητά 

τηλέφωνα. Το 5G θα είναι τελικά 100 

φορές ταχύτερο από το 4G, επιτρέποντάς τους να «κατεβάζουν» ταινίες μεγάλης διάρκειας 

σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα. Αλλαγές όμως προμηνύονται και στον χώρο εργασίας, 

καθώς η νέα τάση θα οδηγήσει στην αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών αλλά και στην 

ενίσχυση της ψηφιακής διασύνδεσης, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Εν τω μεταξύ ήδη οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν αρχίσει να επιδίδονται σε μία κούρσα 

για τα νέα 5G smartphone. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Huawei, στέλεχος της 

οποίας αποκάλυψε στους Financial Times ότι μέσα στο 2019 η εταιρεία θα πουλήσει 

τέτοια smartphone για 600 δολάρια, σε τιμή δηλαδή χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των 

αναλυτών, ασκώντας σαφείς πιέσεις σε ανταγωνιστές της, όπως η Apple.

Ενώ όμως στη Ν. Κορέα και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ τα εγκαίνια του δικτύου 5G 

βρίσκονται προ των πυλών, θα παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα ωσότου δούμε μεγάλες 

αλλαγές. Σύμφωνα με το Bloomberg, αλλαγές εξυφαίνονται αρχικά στον χώρο του δικτύου 

των πραγμάτων, το γνωστό ως «Ιnternet of Things». Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει όλες 

τις μηχανές και τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Ιντερνετ, ο αριθμός των οποίων 

εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με την έλευση του δικτύου πέμπτης γενιάς. Κατά τους αναλυτές 

της DBS Group Research έως το 2030 εκτιμάται ότι θα δεκαπλασιαστούν και θα φθάσουν 

τα 125 δισ. από 11 δισ. πέρυσι.

Ο κλάδος των αυτοκινήτων δεν θα μείνει ανεπηρέαστος από το 5G, καθώς ήδη τα οχήματα 

χωρίς οδηγό χτίζουν το μέλλον στον κλάδο των μεταφορών. Για την ακρίβεια, μεγάλες 

εταιρείες από την Apple μέχρι και την Uber στοχεύουν να δημιουργήσουν αυτοκινούμενα 

οχήματα με ορισμένα από αυτά να έχουν ήδη δοκιμαστεί σε δρόμους πόλεων. Κάτι 

αντίστοιχο θα συμβεί και στον κλάδο υγείας. Δεν είναι απίθανο δηλαδή, κάποια στιγμή, 

όταν είμαστε άρρωστοι να παραγγείλουμε από το σπίτι μας μία κινητή αυτόνομη κλινική 

μονάδα η οποία θα προσφέρει αυτοματοποιημένα διαγνωστικά τεστ και θα δίνει τη 

δυνατότητα να κάνουμε τηλεδιάσκεψη με τον γιατρό.

Με όχημα την ταχύτητα μετάδοσης του όγκου δεδομένων και της ρομποτικής, αλλαγές 

θα γίνουν και σε διαδικασίες που απαιτούν βαθύτερη ιατρική γνώση. Σύμφωνα με το 

Bloomberg, ρομπότ θα μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεχειρουργική, δηλαδή σε 

χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται με τον χειρισμό της ρομποτικής από απόσταση, 

ενώ κάποιες μπορεί να διεξάγονται εν μέρει και αυτοματοποιημένα. Ενδέχεται μάλιστα, 

μία τέτοια αλλαγή να αποφέρει οφέλη σε άτομα μεγάλης ηλικίας που ζουν κυρίως στην 

ύπαιθρο, σε περιοχές δηλαδή όπου οι υπηρεσίες τους είναι ανεπαρκείς. Τέτοιες εξελίξεις 

μπορούν να γεννήσουν όμως και δεύτερες σκέψεις.

Εκατομμύρια οδηγοί ταξί, φορτηγών ή και λεωφορείων για παράδειγμα θα μπορούσαν 

να χάσουν τη δουλειά τους, παρότι υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτές οι θέσεις 

εργασίας που θα χαθούν θα αντικατασταθούν από νέες σε άλλους τομείς. Επίσης, διάφορα 

ατυχήματα που έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ με οχήματα χωρίς οδηγό, δημιουργούν 

επιφυλάξεις για την ασφάλεια που παρέχουν τόσο στους επιβαίνοντες όσο και στους 

πεζούς.

ΗΠΑ - Κίνα
Οπως και να έχει, αυτή η νέα εποχή αποτελεί δέλεαρ για τις δύο υπερδυνάμεις ΗΠΑ - 

Πεκίνο, όπως διαφαίνεται και από τους τριγμούς στις εμπορικές τους σχέσεις. Η δε Κίνα 

θέλει να κατακτήσει τις λεγόμενες βιομηχανίες του μέλλοντος, όπως αποτυπώνονται στο 

σχέδιό της Made in China 2025. Ο δε Τραμπ διατρανώνει ότι «το 5G είναι ένας αγώνας, τον 

οποίο η Αμερική πρέπει να κερδίσει». Το ποιος θα αναδειχθεί νικητής είναι προς το παρόν 

αβέβαιο. Το μόνο όμως σίγουρο είναι ότι τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα φέρουν έναν «αέρα» 

φουτουριστικό «εκσυγχρονίζοντας» σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο 

ζούμε.
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https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/lumix-s-mirrorless-full-frame-cameras-learn/article/Lumix-S.html
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Το περιοδικό μας στηρίζει τις 

υποψηφιότητες φωτογράφων 

(το ξαναλέμε: επαγγελματιών 

φωτογράφων και όχι άλλων 

ειδικοτήτων και επαγγελμάτων 

γιατί στηρίζουμε τον κλάδο-

τίποτα παραπάνω!). Αυτό ισχύει 

για όλους τους υποψηφίους, σε 

οποιαδήποτε παράταξη αυτοί 

ανήκουν και για οποιαδήποτε 

θέση διεκδικούν είτε αυτή είναι 

στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στη 

Βουλή των Ελλήνων είτε στις 

Δημοτικές και Περιφερειακές 

εκλογές. Αρκεί να το μάθουμε 

έγκαιρα. Μαζί λοιπόν με τις 

ευχές μας για καλή επιτυχία σας 

παραθέτουμε κάποια βιογραφικά 

στοιχεία του κ.Αργυρόπουλου 

που είχε την καλοσύνη να μας 

αποστείλει. 

!8K<;H5�QK;3@72H@;7@>�S23ALQ435�7S@KE3SF7S;L5�
Ο Ντίμης Αργυρόπουλος υποψήφιος με τους ΑΝΕΛ

«Γεννήθηκα στην πόλη των Σερρών στις 10 Μαΐου 1948, από μητέρα Σερραία και 

πατέρα πρόσφυγα το 1922 από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης 

-Ανατολικής Ρωμυλίας. Από το 1965 ασχολήθηκα επαγγελματικά με το φωτορεπορτάζ 

στην Θεσσαλονίκη. Πρωτοεργάσθηκα στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ και στις Αθλητικές Εφημερίδες, καλύπτοντας 

γεγονότα πολιτικά και αθλητικά. Για τον Αθηναϊκό Τύπο το μεγαλύτερο θέμα που κάλυψα 

στην Θεσσαλονίκη ήταν η πολύκροτη Δίκη Λαμπράκη, το 1966, που διήρκησε τρείς 

μήνες. Από το 1968 ζω και εργάζομαι στην Αθήνα. Από το 2008 είμαι συνταξιούχος. 

Από το 1970 - 2003 υπήρξα ο προσωπικός φωτογράφος του Κaρόλου Κουν στο Θέατρο 

Τέχνης. Από το 1973 ήμουν μόνιμος ανταποκριτής στα περιοδικά ΤΙΜΕ LIFΕ και DER 

SPIEGEL καθώς και του Αμερικανικού Πρακτορείου Ειδήσεων UΡI. Κατά το διάστημα 

1974 -1995 υπήρξα προσωπικός φωτογράφος του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Από το 

1975 άρχισα την συνεργασία μου με το Διεθνές Φωτογραφικό Πρακτορείο που έχει 

την έδρα του στο Παρίσι το γνωστό ως SΙΡΑ ΡRΕSS. Μέχρι και σήμερα διατηρώ την 

συνεργασία μου μαζί τους με πολλές επιτυχίες. Επίσης έχω μόνιμη συνεργασία με πολλά 

έντυπα Ευρώπης και Αμερικής και συμμετείχα σε αποστολές σε όλο τον κόσμο για να 

καλύπτω διάφορα διεθνή γεγονότα. Απο το 1976 έως το 1982 κάλυψα ως πολεμικός 

ανταποκριτής τον πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου και απο τις δύο χώρες για λογαριασμό των 

ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων και εντύπων που αντιπροσώπευα στην Ελλάδα 

και Μέση Ανατολή. Το 2007 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις SΡΙRΙΤ το Λεύκωμά μου 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1974 - 2006  με 2.500 φωτογραφίες αποκλειστικά από τα 

δρώμενα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι το μοναδικό πολιτικό λεύκωμα αυτού του 

είδους της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι Μέλος της Ενώσεως Φωτοειδησεογράφων 

Ελλάδος από το 1970 και Μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος από το 

1976, όπου υπήρξα μέλος του Δ.Σ. του F.Ρ.Α. Το 1989 βραβεύθηκα με το Πρώτο Βραβείο 

δημοσιογραφικής φωτογραφίας που θέσπισε το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας 

Α. Β. Μπότση. Από τον Οκτώβριο του 2016 έως σήμερα είμαι μέλος στο ΔΣ του ΓΝΑ 

Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών με πολύ αγάπη προς το νοσοκομείο και μεγάλη προσφορά 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Από το 2012 είμαι κοντά στον Πάνο 

Καμμένο και τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. Υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθήνας απο 

το 2012. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 ήμουν  Α’ Επιλαχών στην Α’ ΑΘΗΝΑΣ».
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TEXNOΠΟΛΗ
ΓΚΑΖΙ 

11-12-13
MAΪOY
2019

THE FUTURE IS ORGANIC
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ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

https://biofestival.gr/?utm_source=photographos&utm_medium=banner
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές 

του πρώτου διαγωνισμού 

«Win-A-Robot» της Epson, για 

τις αγορές EMEAR, οι οποίοι 

παρουσίασαν όλες τις πιθανές, 

καινοτόμες χρήσεις της ρομποτικής 

και των τεχνολογιών αυτοματισμού 

σε διαφορετικούς τομείς, στην 

Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη 

Γερμανία, την Ιταλία και την 

Αγγλία.

- Πανεπιστήμιο Pecs, Ουγγαρία, 

με το έργο «Ρομποτικός 

Έλεγχος με Γυαλιά Επαυξημένης 

Πραγματικότητα» 

- Heinz-Nixdorf-Berufskolleg, 

Γερμανία, με το έργο 

«Προσομοίωση Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου με τη χρήση του 

&BD:H<R4B�.@BE7=B�����������
��������	�
���������������
����������������������� !

Παραδείγματος ενός Εργοστασίου Φυτικού Γεμίσματος Καραμέλας» 

- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Tallaght, Ιρλανδία, με το έργο «Ρομποτική, Παραγωγή 

Τροφίμων και Συγκομιδή» 

- Πανεπιστήμιο του Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο, με το έργο «Αυτο-

προσαρμόσιμο Ρομπότ Υποβοηθούμενης Κατασκευής σε Ευφυή, Βιώσιμα, 

Ενεργά Κύτταρα» 

- Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, Ιταλία, με το έργο «ChocoBot - Ενεργειακά 

Προσαρμοσμένη Διακόσμηση για εορταστικές τούρτες και Άμεση Κατασκευή 

Πρωτότυπων Σκευασμάτων Σοκολάτας» 

- Πανεπιστήμιο της Παβίας, Ιταλία, με το έργο «Διεισδυτική Μάθηση για Ασφαλή 

Φυσική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Ρομπότ» 

Τους επόμενους μήνες, η Epson και οι συνεργάτες της θα βρίσκονται δίπλα στους 

ακαδημαϊκούς φορείς, έπειτα από την παραλαβή των ρομπότ της εταιρείας, 

παρέχοντάς τους υποστήριξη και εκπαίδευση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

καλύτερη χρήση των ρομπότ από τις νικήτριες ομάδες, αλλά και από τους 

υπόλοιπους φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τους νικητές είναι 

διαθέσιμες εδώ:  

https://www.epson.eu/robots-contest

�`W*X
Αποτελέσματα διαγωνισμού «Win-A-Robot» 
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€29,99!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας 64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ 
μία φωτογραφική τσάντα Hama «Syscase» 
Camera Backpack170, μαύρη, 
αξίας €29,99     

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;

                                                       Η προσφορά ισχύει έως 6 Ιουνίου 2019

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

Επ
Σα
Ε
Σ

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF/


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

���� ���������� ���! ������ �"#$��$�% ��&������ ��

�(e*X�f**-g(h�i�
�
Yποβρύχια compact για τη νέα γενιά και όχι μόνον

Για όσους αισθάνονται πολύ νέοι σε ηλικία αλλά και ...καρδιά, η Nikon έχει να προτείνει την κατάλληλη, 

χαρούμενη και με εντυπωσιακή underwater compact, με χρώματα που φτιάχνουν την διάθεση. Μια πραγματική 

fun camera. H νέα ενισχυμένη, αδιάβροχη CoolPix W150, είναι ανθεκτική σε πτώσεις από 1,8m, στεγανή σε βάθος 

ως 10m και αδιάφορη για κρύο ως -10°C. Φοράει αισθητήρα 13Megapixel μεγέθους 1/3,1in. και έχει φακό zoom 

3x 30-90mm. Όπως όλα τα σύγχρονα μοντέλα ψηφιακών φωτ. μηχανών της Nikon, ενσωματώνει τεχνολογία 

Snapbridge για την ασύρματη, αυτοματοποιημένη μεταφορά φωτογραφιών σε συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές 

(smartphone/tablet σε πλατφόρμες iOS/Android). Κυκλοφορεί σε χρώματα λευκό, πορτοκαλί, μπλε και ένα πολύ 

ευχάριστο, πολύχρωμο, λουλουδάτο σχέδιο, ειδικά για παιδιά.

�'*jY
Σε κίνδυνο το Creative Cloud 
Photography Plan $10

Mέχρι τώρα, η Adobe προωθούσε δυναμικά 

το “φθηνό” πακέτο CC Photography των 

10δολ. το μήνα που περιλαμβάνει συνδρομή 

στο Photoshop CC και LightroomCC, το οποίο 

προτιμούν εκατομμύρια χρηστών. Το αντίτιμο 

των 10δολ. μηνιαίως μοιάζει λογικό και ίσως 

πολύ προσιτό για τις χώρες της Δύσης με τους 

καλύτερους οικονομικούς δείκτες. Τώρα, αν 

επαληθευτούν οι υποψίες μας, οι χρήστες θα 

βρεθούν μπροστά σε αύξηση 100% αφού η 

εταιρία αρχίζει να προωθεί το εναλλακτικό 

πακέτο που συνοδεύεται από αποθηκευτικό 

χώρο 1ΤΒ στο σύννεφο, έναντι μόνον 20GB του 

βασικού. Προς το παρόν, η κίνηση της Adobe 

είναι σε δοκιμαστική φάση, και έγινε γνωστή γιατί 

προβλήθηκε επιλεκτικά σε περιορισμένο αριθμό 

δυνητικών αγοραστών. Αν και η εταιρία δεν το 

έχει σχολιάσει επίσημα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο 

ότι αποτελεί ένδειξη διπλασιασμού της τιμής, με 

δεδομένη μάλιστα την μονοπωλιακή θέση της 

Adobe στο χώρο. 
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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.

κκτυτυπώπώ εσ ιςις πώώσεσειις 
ής ής 
εια και 
μια 

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

Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και 

Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό 

Φύσιγγες μελανιών μεγάλης 

χωρητικότητας 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

ποιότητας χωρίς περιθώρια σε 
μέγεθος έως Α4

χρωμάτων των 70 ml με αυθεντικά 
μελάνια της Epson

http://www.fisheye.gr/
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f,X*X
LED στο αναδιπλούμενο 
φλασάκι

Η γενίκευση της χρήσης 

LED σε φωτογραφικές 

εφαρμογές όπως σε 

smartphone, σε επαγγελματικά 

φωτιστικά κλπ. δεν θα 

μπορούσε ν’ αφήσει εκτός 

τις φωτογραφικές μηχανές. 

Σύμφωνα με το ιαπωνικό 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

056787/2019 η Canon 

προτίθεται να ενσωματώσει 

σε μελλοντικά μοντέλα LED 

στα αναδιπλούμενα φλασάκια 

ώστε να εξυπηρετούν και ως 

“πιλότοι” και ως συνεχείς πηγές 

φωτισμού για βιντεοσκόπηση. 

k(-)+*h
Kαινούργιος 85mm f/1,8 φακός για Sony 
E-mount

Tαλλά ποιοτικών φωτιστικών LED, φλας, remote 

control, adapter και άλλων αξεσουάρ, όχι τόσο για οπτικά. 

Την αρχή έχει κάνει με ένα φακό 20mm f/1,8και τώρα 

ακολουθεί ένας τηλεφακός πορτραίτου 85mm f/1,8 που 

θα κυκλοφορήσει αρχικά για Sony E-Mount και Fujifilm 

X και μάλιστα autofocus. Aποτελείται από δέκα οπτικά 

στοιχεία σε επτά ομάδες, εκ των οποίων ένα ασφαιρικό και 

τέσσερα χαμηλής διάχυσης ενώ η πολλαπλή επίστρωση 

τύπο HD Nano φροντίζει για τυχόν φαινόμενα θάμβωσης 

και φαντασματωδών ειδώλων. Η οδήγηση του μηχανισμού 

autofocus γίνεται μέσω βηματικού μοτέρ υψηλής ακριβείας. 

Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είαναι 80cm, τυπική για 

τηλεφακό πορτραίτου. Ζυγίζει 635γρ. και δέχεται φίλτρα 

72mm. 

�``*�lYX*
Mετά το Huawei, άλλο ένα smartphone με “περισκόπιο”

Για τα σύνθετα, υβριδικά οπτικά συστήματα που 

έρχονται σαν νέο τεχνολογικό κύμα στα smartphone, 

έχουμε γράψει επανειλημμένα. Τώρα είμαστε πλέον 

στη φάση της υλοποίησης των νέων project, με πρώτο 

το Huawei P30Pro που έχει πραγματικό zoom, με 

σύνθετη οπτική σχεδίαση. Τη σκυτάλη τώρα παίρνει το 

λιγότερο γνωστό στην Ελλάδα, Οppo Reno και αυτό με 

υβριδικό φακό που συχνά στο εξωτερικό αναφέρεται 

ως “περισκόπιο”. Σε κάθε περίπτωση, το περίφημο 

“περισκόπιο” δεν είναι καθόλου διαφορετικό από την 

“υβριδική” διάταξη με διαθλαστικά και πρισματικά 

οπτικά στοιχεία, που έχουν όλες οι υποβρύχιες zoom 

compact. Η λογική είναι η “αναδίπλωση” της οπτικής 

δέσμης ώστε το μήκος του φακού να “φυλακίζεται” 

μέσα σε μεγαλύτερη διάσταση και όχι στο  ελάχιστο 

πάχος του smartphone, ή το λίγο μεγαλύτερο της 

compact. To πραγματικό zoom στο Oppo Reno είναι 6x, 

αλλά το περιπόθητο 10x εξασφαλίζεται με αξιοποίηση 

τεχνητής νοημοσύνης.

φ μ γ β
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Tρεις νέοι φακοί 

Ένα φακό autofocus F-mount και δύο χειροκίνητους Z- mount, παρουσίασε η 

κορεάτικη Samyang, εμπλουτίζοντας την ήδη μεγάλη γκάμα. Ο πρώτος ΑF85mm 

f/1,4 ανήκει στην κατηγορία των γρήγορων φακών πορτραίτου για Nikon. Αποτελείται 

από εννέα οπτικά στοιχεία σε επτά ομάδες εκ των οποίων ένα υβριδικό ασφαιρικό. Για 

την επίδοση στο bokeh συμβάλλει ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος αποτελούμενος 

από εννέα πτερύγια. Το εμπρός φίλτρο έχει διάμετρο 77mm αντανακλώντας τη μεγάλη 

διάμετρο του εμπρός οπτικού στοιχείου και αντίστοιχα τη φωτεινότητα f/1,4. O φακός 

ζυγίζει 480γρ. Οι δύο manual focus φακοί προορίζονται για το σύστημα mirrorless 

Νikon Z. Ο πρώτος είναι ο υπερευρυγώνιος 14mm f/2,8 Z διορθωμένος για σφάλματα 

καμπυλότητας. Αποτελείται από 14 οπτικά στοιχεία σε 10 ομάδες και περιλαμβάνει 

ένα ασφαιρικό, ένα υβριδικό ασφαιρικό, δύο χαμηλής διάχυσης και τρία υψηλού 

διαθλαστικού δείκτη κρύσταλλα. Ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος αποτελείται από έξι 

πτερύγια, έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 28cm και ζυγίζει 810γρ. Ο επόμενος 85mm 

f/1,4Z ανήκει στην κατηγορία των κοντών τηλεφακών πορτραίτου. Περιλαμβάνει εννέα 

οπτικά στοιχεία σε επτά ομάδες εκ των οποίων ένα υβριδικό ασφαιρικό και έχει ίριδα 

διαφράγματος με οκτώ πτερύγια. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 72mm και ζυγίζει 740γρ. 

34)(+�(5(67
Περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη στο software

Το πρόγραμμα Luminar είναι ένα από τα ανταγωνιστικά για το Lightroom και η 

τάση αυτή τη στιγμή ευνοεί την ενσωμάτωση περισσότερων στοιχείων τεχνητής 

νοημοσύνης. Στο ρυθμό αυτό, η έκδοση 3.1.0 του Luminar, προσθέτει εργαλεία 

τεχνητής νοημοσύνης, όπως “έξυπνη” αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων. 

Συγκεκριμένα το update Accent AI 2.0 χειρίζεται αυτόματα διορθώσεις χρώματος, 

κοντράστ και φωτεινότητας, ενώ μπορεί να “εκπαιδευτεί” για να αναγνωρίζει 

πρόσωπα (Ηuman Aware) και να  επεμβαίνει στους τόνους της επιδερμίδας. 

Επίσης το Luminar σε αυτή την έκδοση λανσάρει τη δική του εκδοχή των Preset, 

με την επωνυμία Looks. Όταν ό χρήστης ολοκληρώσει μια σειρά από επεμβάσεις 

με τα Ιmage Aware φίλτρα, και τα ορίσει ως Looks, τότε μπορεί οι συγκεκριμένες 

διορθώσεις να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε σετ φωτογραφιών μέσω 

συγχρονισμού.  Παραπέρα, το Luminar 3.1.0 υποστηρίζει πιο εύκολη διόρθωση 

αρχείων RAW+ JPEG. 

8(+2+�
63 Megapixel για την επόμενη 
full frame mirrorless?

Tα δύο μοντέλα full frame 

mirrorless EOS R και EOS RP είναι 

μόνον η κορυφή του παγόβουνου, 

αν κάνουμε τη σωστή εικασία. 

Σύμφωνα με ...διαρροές, στα σκαριά 

βρίσκεται ένας full frame αισθητήρας 

63 ολόκληρων Megapixel με 

κωδική ονομασία 35MM63MXSCD, 

Η ανάλυση είναι 9696x6464pixel 

και το μέγεθος εικονοστοιχείου 

3,7μm. Με βάση το bandwidth, 

ο αισθητήρας πρέπει να έχει max 

frame rate 5fps με βάθος χρώματος 

12bit και μεγαλύτερο στα 8bit. 

Όπως θα περιμέναμε από όλα τα νέα 

sensor chips της Canon ακολουθεί 

την τεχνολογία Dual Pixel που έχει 

αποδείξει την ταχύτητα και ακρίβειά 

της στο autofocus.  



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

���� ���������� ���! ������ �"#$��$�% ��&������ ��

https://www.arxphotolab.gr/


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

���� ���������� ���! ������ �"#$��$�% ��&������ ��

Συμπληρώνονται εφέτος 75 χρόνια από την ολική καταστροφή της Άνω και της Κάτω 

Κερασιάς, όπως  και του Βενέτου, οικισμών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στον Νομό 

Μαγνησίας, θλιβερά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1944.

Για την ανάμνηση των γεγονότων αυτών, που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη 

των κατοίκων της Μαγνησίας, έχουν προγραμματιστεί τριήμερες Επετειακές Δράσεις και 

Εκδηλώσεις, στην Κερασιά, τον Ριζόμυλο, αλλά και στον Βόλο και το Βελεστίνο, την 

Παρασκευή 10, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 11 Μαΐου 2019. Η  πρωτοβουλία των 

δράσεων και εκδηλώσεων ανήκειι στο Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Κερασιάς (Κ.Ι.ΠΟ.

ΚΕ.) με την συμπαράσταση και συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή 

Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και του «Μαρτυρικού 

Χωριού» Ριζόμυλο Μαγνησίας. Στην οργανωτική επιτροπή επίσης, συμμετέχει και η 

Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης Γερμανίας, ενώ  Γερμανικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχουν 

ενεργό συμμετοχή. Οι δράσεις και επετειακές εκδηλώσεις, λόγω της μεγάλης σημασίας 

του, των διεθνών συμμετοχών και της ευρύτητας του προγράμματος, έχουν τεθεί υπό 

την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και οικονομική ενίσχυση έχει παράσχει η Βουλή των Ελλήνων. Συμμετέχουν ακόμη τα 

χωριά του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Ριζόμυλος και Κανάλια, όπως επίσης και οι κοινότητες 

που υπέστησαν ανάλογες καταστροφές από τα ναζιστικά και φασιστικά στρατεύματα 

κατοχής, Νέα Αγχίαλος, Μηλιές, Δράκεια Πηλίου και ο Πλάτανος Αλμυρού, καθώς και 

χαρακτηρισμένα «Μαρτυρικές Πόλεις και  Χωριά» της χώρας μας. Θα μιλήσει ακόμη η 

Γερμανίδα πρώην Βουλευτής του κόμματος Die Linke, ΑΝΕΤΕ ΓΚΡΟΤΕ, και ο Γερμανός 

ιστορικός ΚΡΙΣΤΟΦ ΓΟΥΣΤΑΒΟΥΣ, ενώ απέστειλαν χαιρετισμό μέσω  video και άλλοι 

Γερμανοί και Ιταλοί ιστορικοί. 

�@4LR7@3�7:6IFq<7K8�<;I��BD8I<=B�
 «Μνήμες Κατοχής - Δήμος Ρήγα Φεραίου: Μαρτυρικά χωριά Ριζόμυλος & Κερασιά»

Παρασκευή 10 – Σάββατο 11 & 

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Κερασιά Δήμου Ρήγα Φεραίου 

Βόλος - Δημοτικό Κινηματοθέατρο 

«ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»  

Βελεστίνο - Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

Ρήγα Φεραίου

Άνω Κερασιά  – Χώρος Ιερός Ναός 

Αγίων Αποστόλων.
 

Διοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και 

Σποράδων

Δήμος Ρήγα Φεραίου

Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού 

Κερασιάς (Κ.Ι.ΠΟ.ΚΕ.)

Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης 

Γερμανίας

Ριζόμυλος Μαγνησίας «ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ 

ΧΩΡΙΟ»
 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου  

Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής 
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�������	
��� ��������� ����������� ��������

���� ���������� ���! ������ �"#$��$�% ��&������ ��

�,-(jY-,Z�!I�;K8�BDD9FK8
Έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Αρτίκου

H έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Αρτίκου “Lalibela. Γη των 

αγγέλων” εγκαινιάζεται στις 10 του μηνός στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Αθηναίων και θα διαρκέσει μέχρι 

και το τέλος του μηνός . 

Η Lalibela, η μικρή πόλη στα ορεινά της Αιθιοπίας με τους 

λαξευμένους στους βράχους ναούς (1.100μ.Χ περίπου), είναι από το 

1978 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESKO και αποτελεί 

σημαντικό θρησκευτικό κέντρο για τους Κόπτες Χριστιανούς της 

Αφρικής.

Η πόλη, που ονομάζεται και η «Ιερουσαλήμ της Αφρικής», διατηρεί 

τις παραδόσεις των πρώτων Χριστιανικών χρόνων ανέπαφες στο 

πέρασμα των αιώνων.

Ο Βασίλης Αρτίκος μας εξηγεί: «Η έκθεση φωτογραφίας με 

τίτλο Lalibela. γη των Αγγέλων δεν είναι το αποτέλεσμα μιας 

προσχεδιασμένης φωτογραφικής εργασίας σε ένα εξωτικό μέρος 

με αυτοσκοπό να εκτεθεί. Είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας 

επαφής με τον τόπο αυτό και τους ανθρώπους του, στο πλαίσιο μιας 

διαρκούς εσωτερικής μου αναζήτησης, της αυθεντικότητας, όντας 

ταλαιπωρημένος από το ανέκφραστο και υποκριτικό βίο μας στο 

σύγχρονο δυτικό κόσμο»

Διάρκεια έκθεσης: 10 - 31 Μαΐου 2019 με ελεύθερη είσοδο 

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» Δήμου Αθηναίων 

Ηρακλειδών 66Α & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη– Σάββατο 10:00– 20:00, Κυριακή 10:00– 

14:00, Δευτέρα κλειστά
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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: 

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: 

Περιλαμβάνει: 

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛO

http://www.alboom.gr/
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Greek Instagramers Events

Εγκαινιάστηκε στις 4 

Mαίου η ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας “#My_Saronikos” 

στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Λαγονησίου. Η φωτογραφική 

αυτή έκθεση είναι το 

επιστέγασμα της δημιουργικής 

συνεργασίας και δράσης 

που εκτυλίχθηκε το Μάιο 

του 2018 σε διάφορα σημεία 

ενδιαφέροντος και φυσικού 

κάλλους του Δήμου Σαρωνικού 

με την ομάδα των Greek 

Instagramers Events. Πάνω από 

100 φωτογράφοι ξεναγήθηκαν 

στην περιοχή με σκοπό να 

εξερευνήσουν τις ξεχωριστές της 

ομορφιές και να τις αναδείξουν 

μέσα από τις φωτογραφίες τους. 

Η διαδικασία της φωτογράφισης 

περιλάμβανε και δημιουργικό 

κομμάτι, με την συμμετοχή 

μοντέλων που ενέπνευσαν τους 

φωτογράφους.

Μέρος της έκθεσης έχει ήδη παρουσιαστεί στην διεθνή έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 

στην Θεσσαλονίκη και στην Athens International Tourism Expo στο Metropolitan Expo. 

Η έκθεση “#My_Saronikos” εντάσσεται στο πλαίσιο των καινοτόμων ταξιδιωτικών projects 

της ομάδας Greek Instagramers Events τα οποία περιλαμβάνουν εθελοντική φωτογράφιση 

μιας περιοχής από μέλη της, το αποτέλεσμα της οποίας δημοσιεύεται σε κοινωνικά δίκτυα και 

σε έκθεση φωτογραφίας. Η ομάδα βραβεύτηκε πρόσφατα με Χάλκινο Βραβείο στα Tourism 

Awards 2019 στην κατηγορία Content Marketing Strategy για την σύλληψη και υλοποίηση 

του ανάλογου ταξιδιωτικού Project “#My_Andros”. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν 

το hashtag της έκθεσης #My_Saronikos στο Instagram. Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Beato 

Eftihios, Αγιαννίδη Έλλη, Αναργύρου Αχίλλεια, Βέργαδος Γιώργος, Βουτυράκης Γιάννης, 

Γιαννιτσοπούλος Θωμάς, Δασκαλάκη Κατερίνα, Δεληλάμπρου Ασημίνα, Δημόπουλος 

Λάζαρος, Δήμου Ηρώ, Εμμανουήλ Ευδοξία, Ευστρατίου Ισιδώρα, Ζαπαντιώτης Σωτήρης, 

Θεοδώρου Μαρία, Καλαβρουζιώτης Ανδρέας, Καλιακμάνης Βασίλης, Καραθανάση Μαρία, 

Κορναράκης Μάριος, Κουβέλης Γιώργος, Κουλιανού Μανωλοπούλου Γιώτα, Κουρουβασίλης 

Ιγνάτιος, Λαζαρίδης Γιώργος, Λαζοπούλου Χρυσούλα, Λαμπράκος Πέτρος, Λουράνδου 

Κατερίνα, Λυκογιάννης Ηλίας, Λυχναράς Ζήσης, Μουμτζόγλου Αναστάσιος, Μπουγκάς 

Ιπποκράτης, Νικολετάκης Νικόλαος, Νομικός Γιώργος, Νυχάς Γιώργος, Ξενικού Κυριακή, 

Παλασάντζα Νέλλη, Παπαδόπουλος Γιώργος, Παπαμανώλης Γιάννης, Παπανδρικοπούλου 

Όλγα, Παππά Βαρβάρα, Παρασκευοπούλου Νέλλη, Περμανταλίδη Χαρά, Πετούνη Μάρω, 

Πέτσα Ειρήνη, Πλέσσα Δέσποινα, Πολύζου Αντωνία, Πυλαρινού Στέλλα, Ρουμπιέν Γιώργος, 

Σκιτζή Βαρδή Φιλοθέη Μαρία, Σκυλοδήμου Μαρία, Ταμβάκης Στέφανος, Ταρναράς Βασίλης, 

Τζούμαρης Γιάννης, Τόγκα Θεώνη, Τριανταφύλλου Κατερίνα, Τσαμάκης Θωμάς, Τσάμη Ρούλα, 

Τσαρνιτσιώτη Αλεξάνδρα, Τσελίκα Χρύσα, Τσίκος Παναγιώτης, Τσιρώνη Βασιλική, Τσιφάκης 

Πέτρος, Φασάκη Σοφία, Χούσος Γιάννης, Χρηστοφή Μαρίζα, Χρόνης Στέφανος.

Καθημερινές: 18:00 – 21:00 & Σαββατοκύριακα: 12:00 – 21:00 με ελεύθερη είσοδο
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To κλειστό γήπεδο του «Τae Kwon Do» ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται, 

από τις 17 έως τις 20 Μαΐου, το πιο ερωτικό happening της πόλης!  

H διοργάνωση της έκθεσης έχει ως κινητήριο μοχλό τον ερωτισμό, τη 

σεξουαλική διάθεση και συμπεριφορά, σε όλες τους τις διαστάσεις, μέσα από 

την ενημέρωση, την τέχνη, εκθέματα και μπαζάρ ειδών, αλλά και μέσα από 

την ψυχαγωγία, τα shows και τα parties με Guest Stars τα κορυφαία Erotic 

Models ανά την υφήλιο. 

Δεν θα μπορούσε να λείπει, φυσικά, από τη φετινή διοργάνωση μια 

μοναδική έκθεση φωτογραφίας αλλά και εικαστικών (ζωγραφική, 

γλυπτική, σκιτσογραφία κλπ), με θέμα το καλλιτεχνικό γυμνό και τον έρωτα 

γενικότερα. Εδώ και χρόνια πια, η φιλοσοφία και ο σκοπός αυτής της έκθεσης 

είναι να στηρίξει και να αναδείξει την ποιότητα, φιλοξενώντας δημιουργούς 

από όλες τις τάσεις και σχολές φωτογραφίας, προσφέροντας στο ευρύ κοινό, 

την δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την πραγματική τέχνη και όχι με τις 

καθημερινές ερωτικές εικόνες του διαδικτύου. Για τον σκοπό αυτό φέτος 

διοργανώθηκε και διαγωνισμός φωτογραφίας σε συνεργασία με το περιοδικό  

ΦΩΤΟγράφος, με σκοπό την ανάδειξη του καλλιτεχνικού γυμνού. Όλα αυτά 

τα χρόνια η λειτουργία της έκθεσης, με την σθεναρή και ανενωτική διάθεση 

της διοργάνωσης, εξλεπληξε θετικά τους επισκέπτες προσφέροντάς τους 

μέσα στο φεστιβάλ ένα ξεκάθαρα ποιοτικό αποτέλεσμα. Φέτος η διοργάνωση 

αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο συμμετοχών αλλά και επισκεπτών 

που ανέρχονται τις 40.000. Από την έκθεση Τέχνης αναμένεται να περάσουν 

αρκετές χιλιάδες επισκεπτών, όπως σε κάθε έκθεση του Erotic Art Festival. 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φεστιβάλ ερωτισμού της χώρας και λόγω της 

μεγάλης προσέλευσης κοινού σε αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους εκθέτες, να 

προβληθούν οι δημιουργίες τους σε ένα πολύ μεγάλο αριθμητικά κοινό, που 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μια γκαλερί.

r:[7<I�QK;3D@BQ=B5�:BFF4;7P84:3\�DSR83\�
Στην ΕroticArt 2019, από 17-20 Μαϊου, στο ΤΑΕ KWON DO
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sublimation


SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/
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Φωτογραφική έκθεση στο Μιλάνο

Η έκθεση φωτογραφίας του Μαρκ Ουίλμαν “Ανακαλύπτοντας την ομορφιά των Κυκλάδων” αποτελεί 

κομμάτι της διοργάνωσης Photofestival (17/4- 30/6) του Μιλάνου. Το  συγκεκριμένο φωτογραφικό 

πρότζεκτ εστιάζει στη φυσική ομορφιά των νησιών του αρχιπελάγους στο Αιγαίο, από το ηφαίστειο της 

Σαντορίνης μέχρι και την άγρια και ανεξερεύνητη ομορφιά της Ίου, της Σικίνου, της Φολέγανδρου, της 

Σέριφου, της Μήλου και της Κιμώλου. Επειτα από τέσσερα χρόνια συστηματικής περιήγησης και πολλών 

περιπετειών σε ανεξερεύνητες  όψεις πολλών κυκλαδίτικων νήσων , ο Wilman o oποίος γεννήθηκε στο 

Λονδίνο, παρουσιάζει τις φωτογραφίες του στην έκθεση «Ανακαλύπτοντας την ομορφιά των Κυκλάδων», 

που θα φιλοξενηθεί στο Ακουάριουμ του Μιλάνου στα πλαίσια του PhotoFestival από 10 Μαίου ως 5 

Ιουνίου 2019.

sK;3D@BQ=J38;B5�;38�?87R3
Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας 

– Global Wind Day, 15 Ιουνίου 2019, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση 

Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας. Η κάθε 

φωτογραφία που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό, πρέπει να έχει άμεση σχέση με 

τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και να υπάγεται σε μία από τις τρείς 

θεματικές κατηγορίες που αναφέρονται. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από 

τον Αλέξανδρο Μαραγκό, φωτογράφο και Filmmaker, τον Θοδωρή Παναγούλη, 

δημοσιογράφο του energyprees.gr, την καλλιτέχνιδα Λήδα Κωτσονοπούλου και 

τον Διευθυντή της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτη Παπασταματίου. Η καλύτερη φωτογραφία 

που θα λάβει χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ. 

Η κάθε φωτογραφία - συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες 

θεματικές κατηγορίες:

Κατηγορία 1: η Ανεμογεννήτρια στο τοπίο - το τοπίο της Ανεμογεννήτριας

Κατηγορία 2: Ανεμογεννήτριες, Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ελλάδα

Κατηγορία 3: Ανεμογεννήτριες στον Ελληνικό χώρο από ψηλά (αεροφωτογράφιση)

Για περαιτέρω πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: www.eletaen.gr

"*X*^a+*nY
Στην Blank Wall Gallery

Την Παρασκευή 3 Μαΐου 

εγκαινιάστηκε στη Blank 

Wall Gallery η ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας “Monochrome”, 

την οποία επιμελείται ο Μάρκος 

Δολοπίκος με συμμετοχές 

φωτογράφων από όλο τον κόσμο. 

Μονόχρωμες φωτογραφίες, μία 

άλλη εκδοχή των καλλιτεχνών 

για τον κόσμο γύρω τους, 

παρουσιάζονται στο κοινό της 

γκαλερί. “Σκηνές και πρόσωπα της 

καθημερινότητας  απεικονίζονται 

μεταλλαγμένα, χωρίς την 

παρουσία χρωμάτων. Κάτω από 

αυτό το πρίσμα, όλα παίρνουν 

μία διαφορετική μορφή, σαν να 

ανήκουν σε άλλη εποχή”. Η έκθεση 

θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 

Μαΐου και η είσοδος είναι ελεύθερη 

προς το κοινό.

www.blankwallgallery.com

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - 

Παρασκευή: 16:30-21:30 Σάββατο: 

12:00-14:30  Κυριακή & Πέμπτη: 

Κλειστά
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https://www.blackpoint.gr/demo
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Δηλώσεις συμμετοχών ως 8 Μαΐου

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεών του για την 

ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας, απευθύνει ανοιχτή 

πρόσκληση σε νέους φωτογράφους και καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το μέσο 

της φωτογραφίας να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην έκθεση “Νέοι Έλληνες 

Φωτογράφοι 2019’. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημιουργούς, ηλικίας έως 35 

ετών, από την Ελλάδα και την Κύπρο με ελεύθερο θέμα. Οι δηλώσεις συμμετοχής 

και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως τις 8 Μαΐου 2019.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, στο πλαίσιο 

του Athens Photo Festival 2019. Την κριτική επιτροπή της έκθεσης απαρτίζουν οι:

Μανόλης Μωρεσόπουλος (Διευθυντής Athens Photo Festival), Ηρακλής 

Παπαϊωάννου (Επιμελητής Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης), Πηνελόπη 

Πετσίνη (Ιστορικός Φωτογραφίας, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστήμιο)

Πληροφορίες: Eλληνικό Κέντρο Φωτογραφίας τηλέφωνο 210 9211 751 ή e-mail 

contact@photofestival.gr.

https://www.photofestival.gr/home-neo-gr

$+,^Y��_()(
«Construction in Abstract-
Δομή στ’ αυθαίρετο» 

Τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτομοντάζ και πολυμέσων της  

Grace Owiti , με τίτλο “Construction 

in Abstract-Δομή στ’ αυθαίρετο” 

έγινσν την Κυριακή 21 Απριλίου, στη 

γκαλερί Τύρβη του Μεσολογγίου. Η 

έκθεση, συνεχίζεται μέχρι και τις 25/5.

Η καλλιτέχνις σημειώνει για το 

έργο της:  “Η δομή, όντας βασικός 

κρίκος σύνδεσης όμοιων ή ανόμοιων 

στοιχείων ενός συνόλου ή ενός 

συστήματος, είτε αυτό εκπροσωπεί 

κτίσμα, κοινωνική ομάδα, το 

ανθρώπινο σώμα και τα ανθρώπινα 

κύτταρα, βρίσκεται διαρκώς 

εγκιβωτισμένη στα πλαίσια ενός 

γενικότερου ακαθόριστου συνόλου 

που μπορεί να τη συντρίψει ανά πάσα 

στιγμή. Η εικαστική προσέγγισή μου 

ερευνά αυτά τα δύο τινά: πρώτον τη 

σύζευξη της δομής ως προς όλα τα 

παρακλάδια που προαναφέρθηκαν 

και σε δεύτερο στάδιο την εξάλειψη, 

ίσως και τη συνύπαρξή της με το 

απρόβλεπτο καταρριπτέο.”

Γκαλερί Τύρβη Βενιζέλου 20, 

Μεσολόγγι, ως 25 Μαίου

�;7QB8=B��@QB8=63S�0gYX'V-VnOC
Παρουσίαση φωτογραφικού βιβλίου

Στις 9 Μαϊου 2019 και ώρα 20:00, στο χώρο Grace στην ΑΘήνα, θα γίνει η επίσημη 

παρουσίαση του νέου  φωτογραφικού βιβλίου “Pendulum” της Στεφανίας 

Ορφανίδου. Το βιβλίο αυτοεκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 σε 200 αντίτυπα και 

πραγματεύεται ένα ταξίδι επιστροφής στην πόλη L’Aquila της κεντρικής Ιταλίας. Πιο 

συγκεκριμένα, το Pendulum είναι η οπτική προσέγγιση ενός ταξιδιού- επιστροφή στην 

πόλη Λ’Άκουιλα στο κέντρο της Ιταλίας. Το 2009 ένας δυνατός σεισμός κατέστρεψε την 

πόλη. Η Στεφανία Ορφανίδου μετακόμισε εκεί μερικά χρόνια μετά την καταστροφή, 

με την προοπτική να δουλέψει ως αρχιτέκτονας στην αναδόμηση της πόλης, αλλά 

στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια επιστροφή στο μέρος όπου οι γονείς της 

συναντήθηκαν το 1977, δηλαδή προς τις φαντασιακές της ρίζες. 

Grace: Φιλαδελφείας 2 και Λιοσίων
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https://tipoma.gr/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://twitter.com/photographosmag
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mailto:alex4@otenet.gr
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Ολοκληρώνουμε σήμερα με την περιήγηση στην έκθεση με μια βόλτα σε όλα τα περίπτερα
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FUJIFILM HELLAS | www.fujifilm.gr/
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. | www.damkalidis.gr
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SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ | www.samsung.com/gr
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ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. | www.stamos.com.gr
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INTERTECH | PANASONIC | www.panasonic.com/gr
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ALBAPV – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | www.albapv.gr
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ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. | www.kabanaos.gr
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FISH EYE | www.fisheye.gr
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DIVITEC A.E. | www.divitec.gr
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EPSON ITALIA SPA | www.epson.gr
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ZEGETRON | OLYMPUS | www.olympus.gr
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PHOTOZONE  | www.photozone.gr
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BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | www.blk.gr
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ΣΕΚΑΦ | www.sekaf.gr
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ | www.photo.gr
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HDG HELLAS 



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

���� ������ ���!� �" ������ �#$%��%�& ��'������ ��

��������	
�
�	����

WAVEMOTION | www.wavemotion.gr

BTS TELECOM | www.btstelecom.gr
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STEFINET | www.stefinet.gr

CALPRO I.K.E. | ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.| www.calpro.gr
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GREEK ROTORS | DJI Store | www.myhelis.com

SIGMA GREECE | www.tsaknaridis.gr
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GALAXY HELLAS | www.ricoh-imaging.gr

MANIOS CINE TOOLS Ε.Π.Ε. | www.manioscinetools.gr
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RENT PHOTO VIDEO | www.rentphotovideo.gr

KODAK ALARIS | www.kodakalaris.com
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DIGITRADE | www.digitrade.gr

PHOTOMETRON | www.photometron.com
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 TECHNIO Α.Ε.| www.kounio.gr  FOTOVISION  | www.fotovision.gr

ALBUMAKE | www.albumake.com
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GREEK INSTAGRAMERS EVENTS | www.grevents.gr

EL GRECO | www.elgrecoalbum.gr
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Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία | http://www.efe.com.gr

ICONNET | www.iconnet.gr
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Π.Ο.Φ.-Ε.Κ.Φ.Α. | www.panomfot.blogspot.com

PHOTO AND BOX I.K.E. | www.happybox.gr
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΑΦΟΙ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Ο.Ε. | www.theocharis-bros.com
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X-PHOTOGRAPHERS FUJIFILM | www.fujifilm-x.com/global/
photographers/photographer/#greece

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. Ο.Ε. | www.eshop.spondilidis.gr
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PROLAB | 
www.prolab.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ | www.xaraxeis.gr
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ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ | www.tipoma.gr

«Παπιγιόν» Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου 
Ελλάδας | www.thepapillon.gr
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Λέσχη Φωτογραφίας ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών / 
artPhotoClub | www.artphotographyclub.wordpress.com

MY ALBUMS | www.myalbums.gr
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iFOCUS | www.ifocus.gr

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. | 3ME | www.baxevanidis.gr
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ZETARM  | www.zetarm.com

DIGITAL ART – ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ | www.digitalartphoto.gr 
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DIGITAL LAB SERVICE Ε.Π.Ε. | www.digitallabservice.gr

BLACKPOINT | www.blackpoin.gr
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ΑmyDV | www.amydv.gr

VK ALBUMS | www.vkalbums.gr
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VASILIKOS import-trade | www.vasilikos.com.gr

FOTO ZOOM ALBUM | www.fotozoomalbum.gr
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Xrite - Pantone | www.developmentltd.gr

ALBOOM | www.alboom.gr
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ART DIGITAL ALBUM | www.artdigitalalbum.gr

IRIS COLOR | www.iriscolor.gr
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MALCON ART | www.malcon-art.gr

ONE PRINT | www.oneprintlab.gr
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PHOTOBOOKFORALL | www.photobookforall.com 

THE PAPERBOX PC | www.thepaperbox.gr
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ΚΑΣΣΙΚΟΣ ΧΡ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 
www.facebook.com/photostudiochris

PHOTOSTATION I.K.E. | www.photostation.gr 
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DK RENTAL HOUSE | www.dkrentalhouse.com

EVIN Intzoglou | http://www.evin.gr
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ATHENS ART STUDIO & ATHENS ART TEAM | www.athensartstudio.gr
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Photo contest | www.photocontest.gr

NEXUS PUBLICATIONS | www.nexusmedia.gr
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THESSALBUM
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VIPromotion | www.vipromotion.gr

GIFTS & MORE ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ
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FASMA NET | ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  www.fasmanet.gr
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DELUXE FRAMES - ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | www.photohliadis.gr

MONTAZ LAB - VIDEO ART | www.montazlab.com
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ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε. | www.corniza.gr
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ORAMA STUDIES | www.oramastudies.gr

AYLON PRODUCTIONS | www.aylonproductions.gr

BATTERYPACK | www.batterypack.gr
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MANIPULADOS AGON S.L. 
 www.agon-xatman.com

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ
Υπηρεσίες catering |

www.dipnosofistirion.gr

METAPOLIS | www.metapolis.gr

Υπέρυθρη Πόλη | Infrared City | 
www.facebook.com/infrared.city

ΑΜΟΡΓΙΟΝ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ 
& ΤΕΚΝΑ ΑΕΒΕ | 

www.amorgion.gr

Φωτογραφική Λέσχη 
Ηλιούπολης | www.fotolesxi.com
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Photo Proletarii | 
www.photoproletarii.gr

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | www.galatsi.gov.gr

ΤΖΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ | 
www.jlykourezou-azacharatos.blogspot.com

ΘΕΜΙΣ ΖΗΔΡΟΥ |  
www.themidaz.blogspot.com

Πρότυπο Φωτογραφικό 
Εργαστήρι Σερρών | 

www.pfeserron.wordpress.com

Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ - Μ. ΜΠΟΛΙΑΚΗΣ 
- Η. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | 
www.toposbooks.gr 
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ΦΩΤΟ-γραφές | www.facebook.com/groups/
erasitexnikiomadafotografiasneasmakrisfotografes

Φ.Υ.Γ.Ε.Σ. Δημιουργική 
Φωτογραφική Ομάδα Φωτοστύλ 

| www.fygesphotostyle.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
|  www.facebook.com/Panos-Myrogiannis-

Photography-2245041408873245 

Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε. | www.child-psychiatry.
med.uoa.gr

ΜΑΡΙΝΕΖΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ |  
www.instagram.com/marineza_vamvakari

ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 
www.instagram.com/n.leontopoulos
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ΟΚΑΝΑ Ε.Κ.Κ.Ε.Ε  Λέσχη Φωτογραφίας 
«ΣΑΝ ΦΩΣ» | www.okanaekkee.gr

Φωτογραφική Ομάδα «Shadows» Δήμος 
Πεντέλης | www.photovril.wordpress.com

CORINTHIAN PHOTOGRAPHY CLUB | 
www.corinthianphotographyclub.globalarts.gr

Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας |
www.facebook.com/Φωτογραφική-Ομάδα-

Καλαμάτας-660141411088981

Sound of Click |
www.facebook.com/soundofclick

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΦΟΣ|
www.facebook.com/kofos.vasileios

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ |  
www.instagram.com/kostaskarlas

FOTO CLICK |
www.facebook.com/fotoclick.gr
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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

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Υ
 2

01
8

09

9
77

11
05

39
40

04

����� Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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

    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!��
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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 19: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

KΙΝΗΣΗΣ 
& ΔΡΑΣΗΣ 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

6 Ιουνίου 2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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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!��

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

�

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

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

1 9 8 9 2 0 1 99 2

Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

http://www.photo.gr/monothematika/
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