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Το πρώτο ενημερωτικό εβδομαδιαίο newsletter του φωτογραφικού κλάδου

Η εβδομαδιαία μας επικοινωνία συμπλήρωσε αισίως τις 500 εκδόσεις στα 12 χρόνια αφότου άρχισε η αποστολή της σε 

ένα ευρύτατο φάσμα αποδεκτών του φωτογραφικού κλάδου και όχι μόνον. Αντί κάποιας άλλης αναφοράς επιλέξαμε να 

σας παρουσιάσουμε τις 10 top εκδόσεις που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σας και φυσικά να εκφράσουμε τις 

ευχαριστίες σας μας τόσον σε όλους εσάς αγαπητοί μας Αναγνώστες που μας διαβάζετε ανελλιπώς όσο και στις επιχειρήσεις που 

μας εμπιστεύθηκαν και εξακολουθούν να μας εμπιστεύονται τις διαφημίσεις τους. Τ.Τ.
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Βρείτε όλα τα σημεία πώλησης εδώ: 
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ΕΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr

https://www.photo.gr/dianomi/
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Έχετε άραγε θέσει στον εαυτό σας αυτό το 

ερώτημα; Πολύ περισσότερο, έχετε προσπαθήσει 

να το απαντήσετε; 

Ας κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα από 

τις ατέρμονες συζητήσεις και αναλύσεις περί 

τα οικονομικά κι ας σταθούμε στο δομικό 

και ουσιώδες αυτό θέμα αισθητικής της 

φωτογραφίας. Ιδού μερικές απαντήσεις:

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που πουλιέται 

εύκολα και μάλιστα όσο ακριβότερα τόσο 

καλύτερη είναι (…)

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που μοιάζει με 

πίνακα ζωγραφικής (;;;).

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που εστιάζει στα 

προβλήματα της κοινωνίας, στις ανισότητες και 

στην αδικία...

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που δεν εστιάζει 

στα προβλήματα της κοινωνίας αλλά δείχνει τον 

κόσμο όμορφο και τη ζωή γεμάτη χαρές και δεν 

μας ψυχοπλακώνει…

- Καλή φωτογραφία είναι η νετ και πεντακάθαρη 

φωτογραφία, με ωραία χρώματα, με 

ισορροπημένο κάδρο, με ξεκάθαρο θέμα.

- Καλή φωτογραφία δεν είναι... η νετ 

φωτογραφία με όλα τα παραπάνω κλασικά της 

γνωρίσματα αλλά αυτή που με αφαιρετικό και 

μη συμβατικό τρόπο θέτει ερωτήματα για τη ζωή, 

που μας βγάζει από τον υπαρξιακό μας λήθαργο, 

που μας προβληματίζει...

- Καλή φωτογραφία είναι αυτή που αρέσει!

- Καλή φωτογραφία δεν είναι αυτή που... αρέσει 

στον πολύ κόσμο! 

Άρα πως οριοθετείται και πως σκιαγραφείται 

εννοιολογικά η καλή φωτογραφία; 

Υπάρχει κάποιος απόλυτος ορισμός που να μας 

δίνει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

μιας καλής φωτογραφίας; Ή πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε το θέμα περιπτωσιολογικά; Εάν 

έχετε κατασταλαγμένη και τεκμηριωμένη άποψη, 

μοιραστείτε τη με τους αναγνώστες του Weekly!

http://acquine.alipr.com/
Η απάντηση στα ερωτήματα της διπλανής στήλης 
δίνεται στο παραπάνω site. Χρειάζεται πολύ απλά 
να εισάγετε μια [οποιαδήποτε] φωτογραφία. 
To site την βαθμολογεί αυτόματα, αντικειμενικά 
και αμερόληπτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα! 
Έκανα το πείραμα με την παραπάνω φωτογραφία 
και πήρε 70,8 με άριστα το 100 παρακαλώ!
To λογισμικό έχει σχεδιαστεί από Ινδούς.
Δοκιμάστε το, έχει πλάκα... 

B��� �:�6� �’ ����6:>�$��  

      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

��>=:��6" <����"� € 50.000 �6� �"� B����" 
����:�"��"
�������	
��� � ������� � ��� “�����������” ������������� ��������
 �� 

Εξαρθρώθηκε, μετά από πολύμηνες αστυνομικές έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Αιγίου, εγκληματική ομάδα η οποία, στις 

αρχές Φεβρουαρίου, είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου κατά του επιχειρηματία Άγγελου Αγγελόπουλου, γνωστού από το 

σκάνδαλοSynthesis, στο κέντρο της πόλης του Αιγίου. Η τετραμελής ομάδα έδρασε ύστερα από εντολή 46χρονου συνεργάτη 

του θύματος, έναντι του χρηματικού ποσού των 50.000 ευρώ.         
 Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο τεύχος

�� >>

18.18918.189
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 SYNTHESIS

Mε μια κυνηγετική καραμπίνα και εκτέλεση εξ επαφής του επιχειρηματία 

Άγγελου Αγγελόπουλου, γράφτηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Φεβρουαρίου, το 

αιματηρό τέλος του σκανδάλου της SYNTHESIS AE. Οι εφημερίδες του ημερήσιου 

αθηναϊκού και τοπικού τύπου έγραψαν διάφορα, περίπου τις ίδιες αοριστολογίες. 

Όμως το τραγικό γεγονός δεν απετέλεσε κεραυνό εν αιθρία. 

Ο τρόπος της μεθοδευμένης χρεοκοπίας της Synthesis, η εξαπάτηση πλείστων 

όσων επαγγελματιών που ωθήθηκαν στην οικονομική καταστροφή και την 

απόγνωση, η αναλγησία του νομικού μας συστήματος που κοιτά μόνον τον 

τύπο και όχι την ουσία, συνθέτουν όλα τα στοιχεία της “δίκης” και της “τίσης”. 

Άνθρωποι που έχασαν περιουσίες,  επιχειρήσεις που ταρακουνήθηκαν σε εποχή 

κρίσης και Θεός οίδε αν ποτέ ανακάμψουν, γενικότερα τραυματισμένο κλίμα 

εμπιστοσύνης στον κλάδο μας, όλα αυτά ζητούν δικαιοσύνη που τα θεσπισμένα 

όργανα αυτής της πολιτείας μάλλον δεν εγγυώνται. Ποιός είναι ο δολοφόνος 

κανείς δεν γνωρίζει, ούτε ποιό υπήρξε ολόκληρο το φάσμα δοσοληψιών του 

θύματος, που απ’ ότι φαίνεται, παρά τις εχθρότητες που είχε δημιουργήσει, 

δεν φρόντιζε να παίρνει ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και συνέχιζε την ζωή του. 

Μέχρι που κάποιος εκδικήθηκε...                                             

                                              Για περισσότερα κάντε κλικ στα τεύχη του Weekly Νο 8 και Νο 9.

T
Το νέο για την στυγερή δολοφονία στο 

Αίγιο του Άγγελου Αγγελόπουλου, 

κυκλοφόρησε αστραπιαία ανά το πανελλήνιο. 

Αναζωπυρώθηκαν έτσι οι συζητήσεις για την 

περιβόητη πλέον εταιρία του, τη ‘‘SYNTHESIS 

A.E.’’ που χτύπησε κανόνι στις αρχές του 

2009  βυθίζοντας στην απόγνωση δεκάδες 

φωτογραφικές επιχειρήσεις σ’ όλη τη χώρα.

Δεν σας κρύβω ότι μίλησα με ορισμένους από 

τους παθόντες, ζητώντας να σχολιάσουν την 

τραγική εξέλιξη της υπόθεσης. 

Οι γνώμες διίστανται. Οι πιο σκληροπυρηνικοί 

από αυτούς υποστηρίζουν με θέρμη ότι 

αυτός ο φόνος θα βάλει σειρά και τάξη στη 

φωτογραφική αγορά, δρώντας αποτρεπτικά 

στην επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων στο 

μέλλον. Οι πιο πράοι και νουνεχείς εκφράζουν 

την βαθύτατη απογοήτευσή τους για την τροπή 

που πήραν τα πράγματα καταλογίζοντας στο 

κράτος την ευθύνη για το γεγονός ότι επέτρεψε 

στον Αγγελόπουλο να κυκλοφορεί ελεύθερος 

στο Αίγιο, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις 

και τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος 

του. Όσοι έχασαν χρήματα από το φαλιμέντο της 

εταιρίας του εύχονται τα δράμια της καραμπίνας 

που του αφαίρεσαν τη ζωή να κινητοποιήσουν 

την ελληνική πολιτεία ούτως ώστε να κάνει 

πιο αυστηρή τη νομοθεσία, τιμωρώντας 

παραδειγματικά όσους ενεργούν αποδεδειγμένα 

με δόλο εξαπατώντας τους πιστωτές τους. 

Όσοι ξεπέρασαν το πρόβλημα θεωρούν ότι 

φαινόμενα αυτοδικίας σαν το παραπάνω μας 

οδηγούν δεκάδες χρόνια πίσω, επιβαρύνοντας 

κι άλλο το ήδη άσχημο και βαρύ κλίμα της 

αγοράς. Όπως και να’ χει το πράγμα, με όποιαν 

άποψη κι αν συντάσσεσθε η κατάσταση δεν 

αλλάζει τουλάχιστον στο ορατό μέλλον: Τα 

δικαστήρια έχουν εκδώσει ήδη τις αποφάσεις 

τους και οι δικαστικοί επιμελητές άρχισαν να 

θυροκολλούν τα κατασχετήρια σε περιουσίες 

που αποκτήθηκαν με κόπους μιας ζωής και 

χάνονται σε μια μέρα από την απερισκεψία μιας 

στιγμής. Κι όποιον πάρει ο χάρος...

17.52417.524
downloads
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Τις τελευταίες μέρες ήρθε ξανά στη δημοσιότητα το 

θέμα των ταυτοτήτων νέου τύπου, προκαλώντας 

εύλογη ανησυχία στον φωτογραφικό κλάδο. Και αυτό 

γιατί δεν διευκρινίζεται αν συνεχιστεί το σημερινό 

καθεστώς στη λήψη φωτογραφιών. Δηλαδή εάν τις 

βιομετρικές φωτογραφίες θα εξακολουθήσουν να τις 

βγάζουν τα φωτογραφεία ή η υπηρεσία θα μεταφερθεί 

στα Αστυνομικά Τμήματα ή κάπου αλλού...

Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα 

με σχετικό δημοσίευμα της αξιόπιστης και καλά 

πληροφορημένης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 4 

Φεβρουαρίου (δείτε παρακάτω όλο το άρθρο, στη σελίδα 3) 

που πρώτη ανακίνησε το ζήτημα, το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη έχει πάρει τις αποφάσεις του. Η πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου φαίνεται να είναι αποφασισμένη εντός 

του 2018 να διευθετήσει το θέμα έκδοσης των ταυτοτήτων 

νέου τύπου, που είναι ανειλημμένη υποχρέωση της 

χώρας μας έναντι της Ε.Ε. ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 

του 2000 για λόγους ασφαλείας κλπ. Αυτή λοιπόν την 

περίοδο καταρτίζονται οι όροι της προκήρυξης του σχετικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου 

που εκτός από τις νέου τύπου ταυτότητες θα περιλαμβάνει 

και τα βιομετρικά διαβατήρια εφόσον η σύμβαση της ΕΛ.ΑΣ. 

με την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο, λήγει.  

      Σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα που 

προαναφέραμε, η διαδικασία της προκήρυξης θα είναι 

‘’κλειστή’’. Δηλαδή θα ζητηθεί από μεγάλες και ειδικευμένες 

στο είδος εταιρείες, να καταθέσουν προσφορά για το έργο 

- το οποίο από οικονομικής άποψης δεν είναι καθόλου 

αμελητέο. Υπολογίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ.  

      Μιας λοιπόν και καταρτίζεται αυτή την περίοδο  

η προκήρυξη του διαγωνισμού, το ερώτημα που θέτει  

ο φωτογραφικός κλάδος είναι ένα και μοναδικό:  

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη να θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο 

οι φωτογραφίες να βγαίνουν στο φωτογραφείο ή αυτό το 

θέμα θα το αφήσει να το προτείνει ο ανάδοχος του έργου 

ή ισχύει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε;        

      Έχουμε ήδη θέσει από τη μεριά μας το ερώτημα 

γραπτά αλλά και τηλεφωνικά στο Γραφείο Τύπου της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Η -προφορική- απάντηση που 

ήδη λάβαμε ήταν ότι “Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της 

διαδικασίας με τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα... 

Δεν πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι μας φωτογράφοι...”.  

Επειδή όμως μέχρι να δημοσιευτούν οι τελικές αποφάσεις και να 

γίνει γνωστό το περιεχόμενο της προκήρυξης, η ανησυχία υπάρχει, 

καλούμε τον κλάδο σε εγρήγορση. 

     Απ΄ ότι μάθαμε το προεδρείο της ΠΟΦ έχει προγραμματίσει 

συνάντηση με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για να 

ενημερωθεί υπεύθυνα για τις εξελίξεις επί του θέματος. Γιατί αν τα 

πράγματα πάνε στραβά και αλλάξει το σημερινό καθεστώς, πολλά 

φωτογραφεία σε όλη την ελληνική επικράτεια κινδυνεύουν να 

κλείσουν ενώ όλες σχεδόν οι αντιπροσωπείες που προμηθεύουν 

με εκτυπωτές και αναλώσιμα τα φωτογραφεία θα υποστούν 

δραματική μείωση στα έσοδά τους. Το επιχείρημα ότι με μια 

επίσκεψη στο Τμήμα, ο πολίτης σύντομα και φθηνά θα εκδίδει την 

ταυτότητά του -χωρίς να τρέχει στο φωτογραφείο- έχει υιοθετηθεί 

από αρκετές χώρες στην Ευρώπη και αλλού. Σε άλλες εποχές, όταν 

το φωτογραφείο ευημερούσε, θα μπορούσε να περάσει κάτι τέτοιο 

σχετικά ανώδυνα. Σήμερα το πλήγμα θα είναι καταστροφικό για 

τον φωτογραφικό κλάδο.                   

                                                                            ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Φωτογραφίες ταυτοτήτων νέου τύπου
Ανησυχία επικρατεί στον φωτογραφικό κλάδο για τις μελλοντικές εξελίξεις
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τεύχος

Για παραγγελίες: 
www.photo.gr/prosfores

Συμπληρώστε τα τεύχη 
του ΦΩΤΟγράφου 

που λείπουν 
από τη βιβλιοθήκη σας

� �������� 	�
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#menoumespiti

& έως -40% 
στα Μονοθεματικά & βιβλία 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! 
ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ! #menoumespiti

ΛΗΞΗ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

17 Απριλίου 

https://www.photo.gr/prosfores/
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Η πτωτική τάση δεν είναι  
μόνον ελληνικό φαινόμενο

Στη δεκαετία του 1980 έτυχε να παραστώ 

στο γάμο μιας εξαδέλφης μου στο Σικάγο. 

`Όλα ήταν στη λογική του My Big Far 

Greek Wedding (εξ άλλου η διάσημη ταινία 

της Vardalos καθότι σε μεγάλο βαθμό 

αυτοβιογραφική, στηρίζεται σε απόλυτα 

ρεαλιστικά δεδομένα).  

Δηλ. μια εξτραβαγκάτζα που δήλωνε με τον 

πιο οφθαλμοφανή  τρόπο ότι η πρώτη γενιά 

ελλήνων μεταναστών είχε πετύχει κοινωνικά 

και οικονομικά και μεταβίβαζε τα ηνία στη 

δεύτερη γενιά. Από όλα τα έξοδα που είχε 

κάνει ο θείος, ένα μου είχε κάνει τρομερή 

εντύπωση. Η αμοιβή του φωτογράφου που 

δεν μπορώ ακριβώς να τη θυμηθώ αλλά 

ήταν αντίστοιχη δύο τριών ελληνικών 

βασικών μισθών της εποχής. 

Με τον καιρό τα πράγματα άλλαξαν. Η 

Eλλάδα μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, το 

ίδιο και η επαγγελματική φωτογραφία. Τότε, 

στα τέλη της δεκαετίας του 2000, λίγο πριν 

υποπέσουμε στο προπατορικό αμάρτημα των 

υπερβολικών ελλειμμάτων και στη μέγγενη των 

μνημονίων, άλλο ένα σημαδιακό φαινόμενο 

με είχε εξίσου προβληματίσει. Η διαπίστωση 

ότι εκείνη την εποχή, είχε κλείσει η ψαλίδα 

ανάμεσα στις αμοιβές των Ελλήνων και των 

διεθνών συναδέλφων τους επαγγελματιών 

φωτογράφων. Για ένα παρόμοιου επιπέδου 

γάμο λοιπόν, ο καλός ανεγνωρισμένος έλληνας 

και ο ...αμερικανός ομόλογός του wedding 

photographer,  περίπου στο 2008, χρέωναν 

παρεμφερείς τιμές για τις φωτογραφικές 

υπηρεσίες τους. Κάπου εκεί είχα την 

παρόρμηση να ...τσιμπηθώ μήπως και ξύπναγα. 

Αναρωτιόμουν μήπως ζούσαμε μια συλλογική 

παραίσθηση, μήπως αυτή η εξίσωση αμοιβών 

ήλθε από το υπερπέραν και κάπου θα ξεπρόβαλε 

απειλητικά η ουρά της αχλάδας. Όπερ και 

εγένετο σύντομα. Όλη αυτή η επίπλαστη και 

ψευδεπίγραφη ευμάρεια κατέρρευσε και μαζί 

τους συμπαρασύρθηκαν και οι αμοιβές. 

zW6K��<�.�"6K�6$��*"��K:�6K>6�K>�����K#�>���K#�6K!��?K
)����:?K+.�6$>:?K<�K#�>"��KK�!���{K#�6K��'K<!�.K��K
$��$.K���:�K�"�K#��:��|K
�K!��6?K>6�K$�"�)�(�K6)!�{K
����K>�"��(K��K�(��6K�!���|||}K   XZ~~ZK�|KY[[

[bcfjkcmq

Υπηρεσίες νέας εποχής σε στιλ UBER όπως το Snappr.co φέρνουν ανατριχίλα σε όποια 
ψήγματα φωτογραφικού επαγγελματισμού επιβιώνουν

(Συνέχεια στην σελίδα 3)
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Για την Kodak, την (πρώην) μεγάλη εταιρία του Rochester, που ιδρύθηκε από τον 

George Eastman, τα δυσάρεστα νέα υπέβοσκαν από καιρό. Εξ άλλου όπως είχαμε 

γράψει και πρόσφατα, η έλλειψη ρευστότητας, οι σωρευμένες ζημίες τουλάχιστον 

600εκ. δολ. για το τρέχον έτος, η πτώση της μετοχής και του κύκλου εργασιών, 

επέτειναν το ζοφερό κλίμα. Επίσης, δεν έγινε εφικτή η άμεση πώληση δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνιών) που θα έφερναν άμεσα στα ταμεία 2-3δις. 

δολ. Έτσι υπέβαλε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές βάσει του άρθρου 11 του 

αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Σημειώνουμε ότι η αίτηση αφορά μόνον την 

αμερικανική μητρική εταιρία ενώ οι ανά τον κόσμο θυγατρικές (και στην Ευρώπη) 

συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά όπως πριν. Επίσης, χωρίς προβλήματα 

γίνονται οι παραδόσεις εμπορευμάτων.

Tην Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012, η Κοdak κατέθεσε αίτηση προστασίας από 

τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα 

σε δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Με τον τρόπο αυτό θα 

εξακολουθήσει κανονικά η λειτουργία και θα εκπληρώνει τις βασικές υποχρεώσεις προς το 

προσωπικό και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ παράλληλα θα εκτελεί τις παραγγελίες. 

Τo παθητικό υπολογίζεται σε περίπου 6,75δις. δολ. και αντιστοιχεί σε χρέη κυρίως προς 

τράπεζες (π.χ. χρωστάει σχεδόν 700εκ. στη Νew York Melon Bank) και διάσπαρτα ποσά 

σε εταιρίες λιανικής όπως Walmart, Target, Best Buy. Έναντι αυτών των απαιτήσεων, στο 

φάκελο της υπαγωγής στο Άρθρο 11 η Kodak εμφανίζει ενεργητικό 5,1δις. δολ. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Antonio Perez, η πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου 

η Kodak να εκπληρώσει τέσσερις στόχους για να «ολοκληρώσει το μετασχηματισμό της»: 

να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ώστε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες (μισθοδοσίες 

κλπ.), να παραμείνει στην αγορά, να μπορέσει να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά της 

από παράνομη χρήση ευρεσιτεχνιών από άλλες εταιρίες (π.χ. Apple), να ρυθμίσει τα κόστη 

της σε πιο λογικά επίπεδα και να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται σε επιμέρους τομείς 

όπως π.χ. το inkjet printing. 

Προς το παρόν φαίνεται να έχει ήδη εξασφαλίσει δάνειο ύψους 950εκ. δολ. από τη 

Citigroup ενώ ήδη ξεκίνησε μια σειρά αγωγών κατά της Apple κυρίως αλλά και Fujifilm, 

HTC και Samsung. H Αpple με τα μεγαλύτερα αποθέματα ρευστού (πάνω από 80δις. δολ.) 

είναι η εταιρία που όλοι «λατρεύουν να εναγάγουν» αλλά δεν είναι σίγουρο αν ακόμη 

και η επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης 

και η εκποίηση των δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ικανή να 

διασώσει οριστικά την Kodak. Μπορεί 

πέρυσι το γκρουπ εταιριών Apple, EMC, 

Ericsson, Microsoft, Research in Motion 

και Sony να πλήρωσαν πρόθυμα 4,5δις 

δολ. για τις πατέντες της Nortel, όμως 

αυτό δεν προδικάζει ανάλογα ποσά. 

Η πιο πρόσφατη μεγάλη εξαγορά 

ήταν της Motorola από τη Google 

αλλά δεν υπάρχει στον ορίζοντα 

αγοραστής της Kodak. Μόνον κάποια 

περιουσιακά στοιχεία (οι πατέντες) 

πιάνουν κάποια τιμή στην αγορά, που 

κινδυνεύει να μην είναι η πρέπουσα 

λόγω των δυσμενών εξελίξεων. Το 

στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού 

όπως το ανακοινώνει στο site www.

kodaktransforms.com ολοκληρώνεται 

το 2013. Έχοντας κλείσει 13 εργοστάσια 

και 130 εργαστήρια και περιορίσει το 

προσωπικό κατά 26.000 από το 2003, 

τα περιθώρια ελιγμών είναι πλέον 

ασφυκτικά ακόμη και αν καταφέρει να 

πάρει φιλί ζωής από την εκποίηση των 

πατεντών.Λίγα θυμίζουν τον κίτρινο 

γίγαντα του Rochester, τη ρωμαλέα 

εταιρία με προσωπικό 200.000 

εργαζομένων διεθνώς. Λίγα εκτός από 

τα πολλά λάθη στο δρόμο της εξόδου 

από την αναλογική εποχή. 

Η Kodak έκανε θανάσιμα λάθη: εφηύρε 

την πρώτη «χρήσιμη» DSLR τη DCS 

100 (1991) αλλά απαρνήθηκε τις DSLR 

Ο ιδρυτής της Κοdak George Eastman και 
ο εφευρέτης του φωνόγραφου και της 
κινηματογραφίας Thomas Edison

ταιριών Apple, EMC, 

Research in Motion 

σαν πρόθυμα 4,5δις 

ς της Nortel, όμως 

ι ανάλογα ποσά. 

γάλη εξαγορά

από τη Google 

στον ορίζοντα 

ak. Μόνον κάποια 

ία (οι πατέντες) 

ή στην αγορά, που 

ίναι η πρέπουσα 

ν εξελίξεων. Το 

μετασχηματισμού 
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Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της κρίσης του κορωνοϊού, στους περιορισμούς και την 
αυτο-απομόνωση, ας περισώσουμε τα ενδιαφέροντά μας και ας δώσουμε στην δύσκολη 
καθημερινότητα πινελιές δημιουργικότητας. Μια καλή ιδέα είναι να δώσουμε χώρο στο 
αγαπημένο μας χόμπι τη φωτογραφία. Να ασχοληθούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα, 
να βγούμε κάποια στιγμή από τη δοκιμασία με θετικό πρόσημο. Θα είναι κάτι που θα μας στηρίξει 
ψυχολογικά και ένα εφόδιο για το μετά. 

Σε αυτό το μήκος κύματος, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος προσφέρει σε όλους πολλά άρθρα από 
το photo.gr/menoumespiti με στέρεες γνώσεις που αθροιστικά θα ενισχύσουν τη φωτογραφική 
σας συγκρότηση. Εξ άλλου ακόμη και στον οικιακό χώρο θα μπορέσετε να πειραματιστείτε 
φωτογραφικά. 

Παραπέρα θα είμαστε πάντα μαζί σας μέσα από το facebook για να απαντήσουμε τις απορίες σας. 
Έτσι το Μένουμε Σπίτι δε σημαίνει ότι ...μένουμε πίσω στη φωτογραφία. Αντίθετα πάμε μπροστά 
και βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις και ενθουσιασμό. 
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

& ���������	 
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��

www.photo.gr/menoumespiti

www.photo.gr/menoumespiti
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Ο Ευάγγελος Ζήσης (κέντρο) με τον κ. Παύλο Χατζηανδρέου (αριστερά) σε στιγμιότυπο κατά την συνέντευξη (2000).

In memoriam

O Ευάγγελος Ζήσης απεβίωσε στις

 26 Οκτωβρίου 2014 σε ηλικία 

91 ετών. Υπήρξε ο ιδρυτής και 

πρόεδρος της Fujifilm Hellas 

AE, επίσημης και επί δεκαετίες 

αποκλειστικής αντιπροσωπείας 

του Ιαπωνικού εργοστασίου στη 

χώρα μας με την πετυχημένη 

επιχειρηματική παρουσία που 

όλοι γνωρίζουμε. Έδινε σπάνια 

συνεντεύξεις και μιλούσε ακόμη πιο 

σπάνια για την ζωή του και για την 

δουλειά του.

Το 2000 με την ευκαιρία του 

εορτασμού των 25 χρόνων 

αντιπροσώπευσης της Fujifilm 

στη χώρα μας έκανε μία εξαίρεση 

παραχωρώντας την συνέντευξη 

που ακολουθεί στον Τάκη Τζίμα 

- εκδότη του περιοδικού μας 

PHOTOBUSINESS. Η συνέντευξη 

δημοσιεύθηκε στο τεύχος Νο 10 

του 2000. Την αναδημοσιεύουμε 

σήμερα αυτούσια ως ελάχιστο φόρο 

τιμής στη μνήμη ενός ανδρός που 

τίμησε με το έργο του την ελληνική 

φωτογραφική αγορά.

Απεβίωσε ο ιδρυτής της Fujifilm Hellas Ευάγγελος Ζήσης
Διαδραμάτισε μεταπολεμικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής φωτογραφικής αγοράς

Όλο το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε το 2000

Τα εικοσιπέντε χρόνια μίας συνεπούς και ανοδικής πορείας στην Ελληνική 

φωτογραφική αγορά γιόρτασε πρόσφατα η Fujifilm Hellas Α.Ε. σε μία λαμπρή 

τελετή στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Ευάγγελος Ζήσης 

ακμαιότατος στο 77ο έτος μίας πολυτάραχης ζωής και στο τιμόνι της επιχείρησης 

όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε στο Photo Business γι’ αυτή τη διαδρομή που έχει 

βαθιά πίσω στο χρόνο την αφετηρία της με ρίζες κάπου ανάμεσα στα Ζαγοροχώρια 

της Ηπείρου και στο Κάιρο της Αιγύπτου...

• Κύριε Ζήση όσοι προφασίζονται ότι γνωρίζουν την πορεία σας λένε ότι κάποια μέρα 

ξεμπαρκάρατε στην Ελλάδα από την Β. Αφρική έχοντας στα μπαγκάζια σας «λίρες με 

ουρά..,». Είναι έτσι;

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά κι ας αφήσουμε κατά μέρος τη φημολογία 

για λίρες, περιουσίες κ.λπ. Η καταγωγή μου έχει τις ρίζες της στην Ήπειρο και 

συγκεκριμένα στα Ζαγοροχώρια. Μιας και ‘συ κατάγεσαι από ‘κεί θα ξέρεις ότι 

ο ξενιτεμός ήταν στο αίμα του Ηπειρώτη. Η ευχή λοιπόν που έδιναν τότε στον 

ξενιτευόμενο για να προκόψει εκεί που θα πάει ήταν ν’ ανοίξει «φούρνο ή μαγαζί ή 

χάνι»! Έτσι λοιπόν και ο πατέρας μου πριν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν - ούτε 

θυμάμαι πότε - άφησε το χωριό πίσω του και βρέθηκε κάποια μέρα με φούρνο στην 

Αίγυπτο. Αυτό είναι όλο!

• Δηλαδή η οικογένεια Ζήση δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τα φωτογραφικά;

Καμία! Εγώ μεγάλωσα στον φούρνο του πατέρα μου στο Κάιρο. Δώδεκα χρονών 

σήκωνα σακιά μ’ αλεύρι στους ώμους μου. Από μικρός δούλευα σκληρά. Όταν λοιπόν 

ξεμπέρδεψα με το στρατιωτικό και μετά από μία σύντομη απασχόληση μου στην 

πρεσβεία μας στο Κάιρο, αποφάσισα το 1947 να ασχοληθώ με επιχειρήσεις και στην 

Ελλάδα. Ξεκίνησα λοιπόν την επιχειρηματική μου δραστηριότητα προμηθεύοντας με 

πρώτες ύλες τα βυρσοδεψεία.
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Δωρεάν
Μονοθεματικό
τεύχος 
Εκτός από την όλη στήριξη που μπορεί 

στο μέτρο των δυνάμεών του, το 

περιοδικό ΦΩΤΟγράφος να προσφέρει 

στους αναγνώστες αλλά και όλους που 

ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία, 

αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε 

σε όλους δωρεάν ένα ολόκληρο 

μονοθεματικό τεύχος, το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ. 

Το πορτραίτο είναι ένα από τα 

πιο αγαπημένα, κατ εξοχήν 

αρθρωποκεντρικά αντικείμενα με 

πολλες δημιουργικές ευκαιρίες για 

λήψεις σε οικιακό περιβάλλον, με τους 

πολύ κοντινούς μας ανθρώπους. Οι 

τεχνικές φωτισμού που σχετίζονται με 

το πορτραίτο, οι φωτιστικές πηγές, το 

home studio, οι φακοί που χρειάζονται 

είναι μερικά μόνον από τα περιεχόμενα 

του εξαιρετικού αυτού bookzine 

που στην πραγματικότητα είναι ένα 

πλήρες βιβλίο με πάρα πολλά ζωντανά 

παραδείγματα και γνώσεις. 

https://bit.ly/33GWDED
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H τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) στην εικόνα...
...ένα νόμισμα με δύο όψεις

Διαβάζαμε πριν μερικές μέρες: 

“Προγραμματιστές της Google πέτυχαν 

να βρουν μέθοδο αυτοματοποιημένης 

αφαίρεσης υδατογραφημάτων από 

φωτογραφίες”. Εκ πρώτης όψεως αυτό 

θα φαινόταν ως ένα “κακό” νέο. Γιατί να 

συνεργήσει η Google στην “παραποίηση” 

φωτογραφικών έργων απομακρύνοντας 

το ίχνος της πιστοποίησης; Γιατί δηλ. 

να πάει με το μέρος όλων αυτών 

που ιδιοποιούνται παράνομα ξένες 

φωτογραφίες; 

Μην ανησυχείτε. Δεν πέρασε η Google 

στην “σκοτεινή πλευρά”. Απλά οι 

επιστήμονες της τεράστιας εταιρίας ήθελαν 

να αποδείξουν πόσο απλό είναι πλέον 

να συγκαλύψουν τις παρανομίες τους 

όσοι έχουν την κακή πρόθεση και πόσο 

πρέπει να ανησυχούν οι φωτογράφοι. 

Το υδατογράφημα ως μέσο προστασίας 

δυστυχώς αποδεικνύεται ανεπαρκές και 

ατελέσφορο, παρότι αποτελεί τυποποιημένη 

πρακτική για φωτοθήκες και μεμονωμένους 

φωτογράφους.  

Το watermark εμφανίζεται ως σύμβολο, 

υπογραφή ή λογότυπο με διαφάνεια, 

που ναι μεν δεν εμποδίζει την θέαση της 

φωτογραφίας αλλά πιστοποιεί το δημιουργό. 

Μέσω Photoshop είναι σχετικά εύκολο να 

αφαιρεθεί αλλά απαιτεί χρονοβόρα και 

προσεκτική δουλειά. 

Ιδού τι λένε όμως οι ερευνητές της Google στο πόρισμά τους 

http://openaccess.thecvf.com Με απλά λόγια, ανακάλυψαν μια 

“τρύπα” που διευκολύνει τη μαζική απομάκρυνση από μεγάλο 

αριθμό εικόνων που όλες φέρουν το ίδιο υδατογράφημα. 

ΟΙ αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν για το 

project, υπολογίζουν που βρίσκεται το υδατογράφημα, το 

περίγραμμα και η διαφάνειά του και αποκαθιστούν την αρχική 

εικόνα, χωρίς ίχνη, βασιζόμενοι σε τεχνικές εντοπισμού της 

επανάληψης. Όπως το ονομάζουν εφαρμόζουν τεχνική Multi 

Image Matting όπου το υδατογράφημα στο πρώτο επίπεδο 

διαχωρίζεται σε δύο στοιχεία, το σχήμα του και τη διαφάνεια 

ενώ στο πίσω επίπεδο ανακατασκευάζεται η εικόνα. 

Επί της ουσίας η Google μέσω του πειράματος απευθύνει 

προτροπή και έκκληση στους φωτογράφους να βρουν άλλους τρόπους προστασίας της 

πνευματικής τους ιδιοκτησίας όταν την εκθέτουν στους κινδύνους του internet.

Στους αντίποδες η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ευεργετική για τους φωτογράφους. 

Αρκετά προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφικού ψηφιακού υλικού καταφεύγουν στην 

ΑΙ για ακόμη περισσότερες δυνατότητες.  

Ας πάρουμε το παράδειγμα του Pixelmator ενός από τα πιο δημοφιλή προγράμματα 

photo editing για πλατφόρμα Mac OS. Στην επόμενη έκδοσή του που βρίσκεται σε 

στάδιο beta testing, το πρόγραμμα θα “μαθαίνει” να κάνει κάποιες εργασίες αυτόματα 

όπως ευθυγράμμιση του ορίζοντα, αφαίρεση ανεπιθύμητων στοιχείων, γρήγορη επιλογή, 

ονοματοδοσία layer κλπ. Ο CEO της μικρής εταιρίας που τολμάει να ανταγωνίζεται 

μεγαθήρια όπως το Lightroom, o Andrius Gaillunas, θέλει όλους τους χρήστες Mac 

πελάτες του αφού είναι φτιαγμένο για βαθειά ενσωμάτωση στο λειτουργικό με πλούτο 

δυνατοτήτων όπως υπσστήριξη RAW όλων των εταιριών, μη καταστροφική επεξεργασία, 

χρωματικές ρυθμίσεις κλπ. και όλα αυτά με πολύ φιλικό τρόπο που ενθαρρύνει τους 

πρωτόπειρους. Και μάλιστα με κόστος υποπολλαπλάσιο του Photoshop και Lightroom  

(η νυν έκδοση του Pixelmator κοστολογείται στα $29,99). 

Να σημειώσουμε ότι στοιχεία Artificial Intelligence αξιοποιούνται και από άλλα photo 

editor προγράμματα όπως το Μacphun (βραβευμένο από την ΤΙΡΑ τη φετεινή χρονιά), 

PhotoLemur, Prisma AI, Object AI κλπ. 

On the Effectiveness of Visible Watermarks

Tali Dekel Michael Rubinstein Ce Liu William T. Freeman

Google Research
{tdekel,mrub,celiu,wfreeman}@google.com
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Figure 1. We show that visible watermarks as employed by photographers and stock content marketplaces can be removed automatically.

While removing a watermark from a single image automatically is extremely challenging, watermarks are typically added in a consistent

manner to many images (a). We show that this consistency can be exploited to automatically infer the watermark pattern (b) and to obtain

the original, watermark-free content with high accuracy (c). We then investigate and report how robust such an attack is to different types

of inconsistencies that may be introduced in the watermarking process to improve its security, such as randomly changing the watermark’s

position and blend factor, or applying subtle geometric deformation to the watermark when embedding it in each image.

Abstract

Visible watermarking is a widely-used technique for

marking and protecting copyrights of many millions of im-

ages on the web, yet it suffers from an inherent security

flaw—watermarks are typically added in a consistent man-

ner to many images. We show that this consistency allows to

automatically estimate the watermark and recover the orig-

inal images with high accuracy. Specifically, we present a

generalized multi-image matting algorithm that takes a wa-

termarked image collection as input and automatically es-

timates the “foreground” (watermark), its alpha matte, and

the “background” (original) images. Since such an attack

relies on the consistency of watermarks across image col-

lections, we explore and evaluate how it is affected by var-

ious types of inconsistencies in the watermark embedding

that could potentially be used to make watermarking more

secure. We demonstrate the algorithm on stock imagery

available on the web, and provide extensive quantitative

analysis on synthetic watermarked data. A key takeaway

message of this paper is that visible watermarks should be

designed to not only be robust against removal from a single

image, but to be more resistant to mass-scale removal from

image collections as well.

1. Introduction

Visible watermarks are used extensively by photogra-
phers and stock content services to mark and protect dig-
ital photos and videos shared on the web. Such watermarks
typically involve overlaying a semi-transparent image con-

taining a name or a logo on the source image (Figure 1(a)).

Visible watermarks often contain complex structures
such as thin lines and shadows in order to make them harder
to remove. Indeed, removing a watermark from a single im-
age without user supervision or a-priori information is an
extremely difficult task. However, the fact that watermarks
are added in a consistent manner to many images has thus
far been overlooked. For example, stock content market-
places typically add similar versions of their logos to pre-
views of many millions of images on the web. We show
that the availability of such watermarked image collections

makes it possible to invert the watermarking process and
nearly perfectly recover the images that were intended to be
protected (Fig. 1(c)). This can be achieved automatically by
only observing the watermarked content.

We show how the problem of watermark removal from
an image collection can be formulated as a generalized
multi-image matting problem, where the goal is to esti-
mate the “foreground” (watermark) image and alpha matte,
along with the “background” (original) images, using many
observed examples. Different from natural image matting
methods that rely on user scribbles to constraint the prob-
lem, our method leverages the redundancy in the data. In
particular, we first extract consistent image structures across
the collection to obtain an initial estimate of the matted wa-
termark and detect the watermark region in all the images.
We then solve an optimization problem that separates the
matted watermark into its image and alpha matte compo-
nents (Fig. 1(b)) while reconstructing a subset of the back-
ground images. In our experiments we found that a few

12146

�������������� ����������
��

es can be remove

typically adde

mark pattern (

attack is t

changing

mage.

g

ti

h h

ti-i

e co

egrou

d” (ori

nsistency

lore and ev

consistencies

tially be used to

monstrate the algor

e web, and provide ex

thetic watermarked data. A k

paper is that visible watermarks should be

only be robust against removal from a single

mage

omp
ma

k fro
inf

ct th
ny im
ck co

f thei
n the w

rked ima

termarkin
es that were

e achieved au
ked content.

blem of watermark
can be formulated as

ting problem, where the g
foreground” (watermark) image an

along with the “background” (original) imag
observed examples. Different from natural

�����������������

w that visible w

watermark

mages (a)

mark-fr

that m

d fact

rm

o

������������� ��������������	
����������������	����������������	
����������������	��������
�����	������α�

e watermarks as employed by photographers and stock content marketplaces

rk from a single image automatically is extremely challenging, watermarks are ty

a). We show that this consistency can be exploited to automatically infer the waterma

-free content with high accuracy (c). We then investigate and report how robust such an a

may be introduced in the watermarking process to improve its security, such as randomly ch

ctor, or applying subtle geometric deformation to the watermark when embedding it in each im

Abstract

rmarking is a widely-used t

otecting copyrights of many m

b, yet it suffers from an inhe

ks are typically added in a co

ges. We show that this consiste

timate the watermark and rec

high accuracy. Specifically,

-image matting algorithm tha

collection as input and auto

ound” (watermark), its alp

riginal) images. Since s

cy of watermarks acro

evaluate how it is aff

ies in the watermark embedding

d to make watermarking more

lgorithm on stock imagery

extensive quantitative

a. A key takeaway

ks should be

source im

contain co
in order to m
watermark

or a-priori
ver, the fac
ner to many
mple, stoc
ersions of
ages on
termark
e wate
ages
be

only observing the watermarked

We show how the proble
an image collection can
multi-image matting
mate the “foregr
along wi

ked

automautomatically is extremely challenging, watermarks are

tetency canncy can be expncy loited to automatically infer the wate

). WeWe). W then investithen gate and report how robust suc

rrocess tocess to improce ove its security, such as rando

o the wathe wao theo t termark whente embedding it in

ttackckk

mageage coge coge coe colcol-col-

ffffefeeected bycted bctedctedcted byed by var-d by var-

rkkkrk embeembedding

naname or a logo ome or am n the

termaermarkrmarks often c
nd shnd shshadows iado

vingving ang a wn
visiosionionononn oo

tassk.k. Hk. Hk. Hok. HowHoweHowev
consonsisnsisnsistnsistesistenttent mannman

oveveerlorloorloorlookrlookelooked. Fooked. For exam
ces typs typitypitypiypipip ccacalcally adcally add similar ve

viewsviewsews oews ows ofws of maof many millions of ima
thththathatthat the athat the availability of such wat
mamakes it possible to invert the
nearly perfectly recover the ima
protected (Fig. 1(c)). This can b
only observing the watermarked

au

nsistency

uracy (c). W

atermarking proce

etric deformation to the

technique for

millions of im-

erent security

onsistent man-

ency allows to

cover the orig-

we present a

at takes a wa-

omatically es-

pha matte, and

such an attack

oss imag

ffect

taining a nam

Visible waterm
such as thin lines and sh
to remove. Indeed, removing
age without user supervisio
extremely difficult task
are added in a co

far been ove
places t
vie

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

��

15.18115.181
downloads

��	 8

T����� �� 384

TEYXH MAZI!

http://photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_384.pdf


������ 500 •  �����	
 13 A�	�I�� 2020 ����
 18

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

ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

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

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������������� � ��								

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
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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
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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 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

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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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 
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_17x24_Dorean Metaforika_Β.indd   1 7/11/2019   4:56:28 μμ

Eιδική τιμή #menoumespiti €5 το Μονοθεματικό

Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2020

€6,90

ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ 
& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ  
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ! ΛΗΞΗ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

https://www.photo.gr/monothematika/
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Η διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη

Ο σπουδαίος και πολυβραβευμένος φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης βρέθηκε στους χώρους της Photovision τη 

Δευτέρα 13 Μαρτίου δίνοντας μια διάλεξη που συγκίνησε και καθήλωσε τους παρευρισκόμενους. Περισσότεροι 

από 600 θαυμαστές του έργου του Γιάννη Μπεχράκη παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, που εντασσόταν στις Μηνιαίες 

Συναντήσεις του ΦΩΤΟγράφου, και παρακολούθησαν με προσήλωση τις συγκλονιστικές εμπειρίες του φωτορεπόρτερ. 

Στον χώρο τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του ομιλητή ένα κουτί συνεισφορών υπέρ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

και ο φωτορεπόρτερ αντάμειψε όσους έδωσαν τη δωρεά τους με μια τυπωμένη φωτογραφία του. 

PhotoVision Report

...κι ένα τρυφερό, πατρικό φιλί από τον επίσης σημαντικό 
έλληνα φωτορεπόρτερ Αριστοτέλη Σαρρηκώστα

14.74714.747
downloads
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TEYXH MAZI!

http://photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_365.pdf
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Τα περίπτερα της Photovision 2017
Πανέτοιμοι για την 12η διοργάνωση της έκθεσης!
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Editorial

Δ ημοσιεύουμε σήμερα την κάτοψη της έκθεσης με την κατανομή των περιπτέρων και την αρίθμησή τους. Στις περιοχές 

Α, Β, Γ, Δ & Ε δηλαδή σε όλη την Αρένα του ΤΑΕ KWON DO, βρίσκεται ο εμπορικός τομέας της έκθεσης με περίπτερα 

από 9 τ.μ. το μικρότερο μέχρι 198 τ.μ. το μεγαλύτερο. Σε όλα τα πάνω διαζώματα και περιμετρικά, με καταπληκτική θέα στην 

Αρένα, βρίσκονται οι τομείς Η & Ζ με τις δεκάδες λέσχες, τα σωματεία & τις φωτογραφικές ομάδες από όλη την Ελληνική 

επικράτεια καθώς και ο χώρος για το Bazaar μεταχειρισμένου εξοπλισμού και παλιάς (vintage) φωτογραφίας. Στην σελίδα 

που ακολουθεί θα δείτε όλα τα εργοστάσια, προϊόντα των οποίων θα βρείτε στην έκθεση και πολύ σύντομα και κάποια 

άλλα που οι εισαγωγείς τους αυτές τις ημέρες υπογράφουν τα συμφωνητικά συμμετοχής τους. Οι γνωστοί ανυπόμoνοι -που 

τόσο πολύ μας αγαπούν και ενδιαφέρονται να μάθουν για την επιχειρηματική μας υγεία- ας λύσουν μόνοι τους το... puzzle 

βάζοντας τα brands της σελίδας που ακολουθεί στα παραπάνω κουτάκια των περιπτέρων! Αν δυσκολεύονται να το κάνουν  

ας περιμένουν ακόμη λίγες μέρες. Θα λυθεί το μυστήριο και η έκπληξή τους θα είναι μεγάλη από αυτά που θα αντικρύσουν!

                                                                                                                                                                        ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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http://photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_361.pdf
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Η περίεργη, έκρυθμη και εκτός κανονικότητας καθημερινότητα που βιώνουμε, 

έχει ανατρέψει κάθε έννοια ενημέρωσης και ομαλότητας στον ειδικό τύπο. Αλλά 

και στις εφημερίδες, την τηλεόραση και τα media συνολικώς, παίζουν όλοι μαζί 

το ίδιο έργο “Κρίση κορωνοϊού¨”. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται αναμασώμενο 

χωρίς παραλλαγές, σε μια διελκυστίδα που καταλήγει ως κακέκτυπο ανούσιας 

υπερπληροφόρησης. 

Ξεκινώντας από την όντως υπαρκτή ανάγκη μετάδοσης πραγματικών 

δεδομένων, ειδήσεων και εκτιμήσεων, τα μέσα (συνειδητά ή όχι) αυτο- και 

αλληλο-αναπαράγουν ζοφερό μετα-αποκαλυπτικό κλίμα, σχεδόν οδηγώντας 

στην απόγνωση ή σε προβληματικές καταστάσεις τον μέσο άνθρωπο. 

Ο δυστυχής θεατής είτε θα τρομοκρατηθεί, είτε θα πάθει κατάθλιψη, είτε θα 

αναπτύξει τη δική του αυτοάμυνα, όπου τελικά θα εξοικειωθεί και θα αδιαφορήσει 

για το κλίμα επαπειλούμενης νόσησης και περιρρέοντος θανάτου. Παρακολούθησα 

για μερικές ώρες κάποιους σταθμούς και έφριξα για το πως οργανώνουν, κατά 

πλειονότητα, το πρόγραμμά τους με συνεχείς επαναλήψεις των ίδιων και των 

ίδιων, αφελείς ως ηλίθιες ερωτήσεις προς celebrities πως περνούν το χρόνο 


����#�� - ���#��� - ��� �"� #:$>"
Στον παλμό της πανδημίας 

του εγκλεισμού και γέμισμα του 

τηλεοπτικού χρόνου με τζάμπα 

περιεχόμενο που αλλιώς θα έπρεπε 

να παράγουν. Ή με αντιγραφές ξένων 

ειδήσεων (χωρίς αναφορά στην πηγή) 

και μηδενική πρωτοτυπία...

Σωστά λοιπόν μας τα είπε ο σεμνός 

κ. Τσιόδρας που συμβούλευσε 

κατά της υπερπληροφόρησης (και 

εμμέσως κατά των τηλεσκουπιδιών). 

Βέβαια αυτοί που βρίσκονται πίσω 

από τις κάμερες και αυτοί που τις 

κατευθύνουν, κοντεύουν να τον 

“κάψουν” τον άνθρωπο που θέλουν 

να τον κάνουν τηλεστάρ, ενώ αυτός 

επιμένει στον επιστημονικό του ρόλο. 

Αλλά στο τέλος τον χρησιμοποιούν... 
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Μετά την παρέκβαση, ας επιστρέψουμε στα δικά 

μας και την καθ ύλην αρμοδιότητα του ειδικού 

τύπου και συγκεκριμένα του φωτογραφικού. 

Συγκυρία δυσμενής, στραβή κι ανάποδη, τα 

έφερε έτσι ώστε να συμπληρώνουμε 500 τεύχη 

αδιάλλειπτης κυκλοφορίας του PB Weekly 

μέσα στην πανδημία του Covid-19. Aυτό δε 

μειώνει την αξία της ιδέας, το πείσμα και την 

υπερ-προσπάθεια πίσω από το εγχείρημα που 

ξεκίνησε το Νοέμβριο του μακρινού 2008. 

Μαζί σας τόσα χρόνια, κάθε εβδομάδα, με 

νέα, απόψεις και σχόλια και πάντα φρέσκο 

περιεχόμενο και όχι copy-paste δελτία τύπου. 

Το PB Weekly θα συνεχίσει όσο αντέχουμε γιατί 

έχει γίνει... συνήθεια και ευχάριστη ρουτίνα για 

τον πρώτο καφέ της εβδομάδας (κάθε Δευτέρα) 

που επιζητούν πολλές χιλιάδες αναγνώστες. Στα 

πλάνα είναι πολλά σχέδια για αναδιάρθρωση 

και facelift που ελπίζουμε να υλοποιηθούν 

όταν (και αν) επανέλθουμε στα κανονικά μας, 

αν μας αφήσουν οι κοσμογονικές και άδηλες 

στην έκβασή τους αλλαγές που ζούμε. Ως τότε 

ελπίζουμε... 

ON L INE �����	��� � �
 �
 ������ ��� 
��	
� IMAGING

��(�� �(��6, <� ����$�6!

1�� ������) �� ��� /��������� �� 

����!��� �����
 ������� 

����
. 6�)�� ��’ ��� �����  


 ���
���� ������ ����� ���!����
 

��� ���� � ������ ��������� ��
�… 

���������� ��������� ������� �
�! 

(6��������� ��� �����, “���)����, 

�����” ��� ����!����, ���������, 

��������... ���������!��� $��	�!� ���.). 

1������ !��� �������� ������ 

�����)���� ��� ������� ��	!����� �� 

�����	����. ?����� �� �������� �� 

��������� ����� ������:

• �6)6#: )6#�$���6", 1989-90 

%��� ��� ������ ��� �	���� ������� 

�� ��!����� � 50% ��� 9������, 

�
���� ���� ����������, �
 ������� 

��… ������!

• ���>��? ��"�? #�6 �����>, 
1991-92 0�� ���� �� �
� ������ �� 

/��!�� ��������� ��� ���
����� �� 

7�������� ��� � �!�� �� �����. 

1
���� ������� ��������� ��
��. 

C��� ����� ...���!����!

• &">=��)6$>:? ���=(�? 1999 
F ?��������
 ��!����� ���� 

������$
 ��� ��������: «%� ����� ����� 

 �������, 	� ���� ��� � ����� ��»! 

%��� ��� ...��������� 3� ��	�� ��
� 

������, �
 ������� �� 2-3 ��������!�!

• �6"? ��"�? &. ����� & �����>, 2001-2
#���  ������
� �� 3� �������� 

��!��, �
���� ������� (������ 

��� ‘��) ��� ����. C��� ��� ���� 

...���������������!

• �6 ="��6>6#"( �"� ���>��"? "��(�$��. 
«��*�"? �#�'=��?» 2008 

6���!&��� ��� ������!� ��!���� ��� 

��)����, ���� � 1929-32. 

1
���� ������ �����... ��������
. 

L
� ��
������� ����. 

M���
 �����... ?� �������!
   �. ����
�

'.M.: O!�� �� �
� ����� ����
; 
/�� � ������ ����� ��	
...

� �&���
��
�
 ON LINE �����	��� ��
 �
 ������ ��� 
��	
� IMAGING • No1 / 17-11- 08

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

�	
�� 
���	�����

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

�	
�� 
���	�����

8� ������

imaging

Intersys AE.
�� �!��, �������� ������������� �� L������� %������

���� 15 ���������� ���
�)	
�� 
 �������������
 �
� Intersys AE  ������� �������)�� 

�
� CANON ��
 �)�� ��� ���� ��� ���)� ����� ����������, ���� �!��, ������
��� ��� 

������������ ������������� �
� ��������� �� L������� %������. 9���, �� ���������� 

�)� ������� ������ 8.200 ����������)� �!���� ����������  5�!�� /����������)� 

6�R����� ��� � 5���� Logistics �
� Intersys. �� L����, ��
� %	���, �� ��������� 

����� �
� ��������� ��� �
� �� V��� ���������� 
 1���
�
, � O�������, 
 1���	���
 

%�	�)���� 1�������, � 1
������ ��!����, � ����� After Sales ���  5�!�� %���������  

M������. 5
�!���� ��� e-mail �����!��� �� ����, ��) � �! ��$ ����� 210 4816640.
 

����RSYS A.E.  

�������: &:�"� 7, 183 46 �"$���", ���.: 210 9554000, Fax.: 210 4816640

� !"#$% & ()�$�*%+%: ���#:�"��" ��$"��(�?, 

F!$� ��"�"=���J�, &�.�
. ���#"�"*�"�, �.F. 8, �.7. 190 03

www.intersys.gr

...������6 � ()6� � Canon $��� ����)�;
%����
�
: “1�� ��������� �!�� 	!��”. 

6������� 
 Canon, �$��������� �
� 6�������� ������������, ��������� 

�������� �
� ������� �
� ��
� Z�
���� *�����
�. 5 ������ ���� �� ��������� �� 

� ��� 
 9����� ����� 
 ������� �)�� ��
� 9��)�
 �� 
 Canon ���	!��� �� ��R���� 

�
� �!�� �������)��, !���� ����� �� ������� ��� ��������� ������ ��� 
 ����� 

�
� 9������. 0�� �
���� ���������� � M�����!�� 	� ������)��� ����� �
� 

������$
 ��������� �� �
� Intersys A.E. ������������� �!� ���� Canon ��
 �)�� ���.

«1�� ��������� �!�� 	!��» ��� ������ ���
��
������  �. 1����
� "����, 1���	����� 

5�!� /����������)� 6�R����� �
� Intersys AE. /�� ���!����: «1�� ����$�� ����!� 

���
������ ��’ ���� ��� ��� ���������� ���������������� �� � ��������».

� ��'��$� ��? �=)">�)�?

ύψους 993δις δολ. προς τις επιχειρήσεις και τη 

στήριξη των εργαζομένων. Από αυτά ποσόν 

2,2δις δολ. διατίθεται για την ενθάρρυνση των 

εργοστασίων να μεταφέρουν την παραγωγική 

τους βάση στην ηπειρωτική Ιαπωνία, όπως 

γράφει η εφημερίδα China Morning Post. 

H Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας. Επειδή όμως 

η πανδημία διετάραξε την ομαλότητα της 

παραγωγής καθώς κάθε εταιρία έχει πολλούς 

μικρούς και μεγαλύτερους προμηθευτές 

ανά την Κίνα, η ιαπωνική κυβέρνηση έκρινε 

σοφότερο να ευνοήσει την παραγωγή 

“κατ’οίκον” - έστω και αν αυτό επιφέρει αύξηση του κόστους. Εξάλλου ένα 

από τα διδάγματα της κρίσης τείνει προς την εσωτερική αυτάρκεια και όχι 

το παγκοσμιοποιημένο μοντέλο παραγωγής που φαίνεται ότι ήδη δέχεται 

σοβαρά πλήγματα. Aναλύοντας την τάση, αυτό αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης 

εσωστρέφειας στην βιομηχανία γενικότερα, που αν επαληθευτεί, και αν οι 

ΗΠΑ συνεχίσουν να ευνοούν τον προστατευτισμό που άρχισε ο Τrump,   

προοιωνίζει μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο. 

Μετά τη Νikon που προσφέρει για τον Απρίλιο 

δωρεάν σεμινάρια online για φωτογράφους 

(όπως γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος) 

και άλλες εταιρίες του imaging παίρνουν τη 

σκυτάλη με εκπαίδευση/επιμόρφωση για 

τους “έγκλειστους” ανά τον κόσμο φίλους 

της εικόνας. H Οlympus ανήγγειλε την 

πρωτοβουλία “Ηοme with Olympus sessions”. 

Oι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται σε ένα 

σύστημα online conference πρόσωπο με 

πρόσωπο (σε ολιγομελή γκρουπ ως έξι άτομα) 

και θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις σε 

ειδικούς σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μηχανών 

τους (Olympus μόνον). Εγγραφές εδώ website to sign up

Κάτι αντίστοιχο ετοιμάζει και η Leica με τη μορφή  ελεύθερων οnline 

συζητήσεων free online discussions με τους ειδικούς που χρησιμοποιούν 

εξοπλισμό της γερμανικής εταιρίας, όχι μόνον φωτογράφους αλλά 

εικαστικούς, μουσικούς, γραφίστες κλπ. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 12 

Απριλίου και οι πρώτοι εισηγητές θα είναι οι φωτογράφοι Jennifer McClure 

και Juan Crist�bal Cobo, η Maggie Steber που θα μιλήσει για το  βραβευμένο 

project “Secret Garden of Lily LaPalma,” και ο  Stephen Vanasco για το 

ψηφιακό workflow. Όσοι θέλουν να πάρουν μέρος πρέπει να εγγραφούν εδώ  

register on Eventbrite

Στην μακρινή χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, 

η επίθεση του κορωνοϊού δεν έχει μείνει 

χωρίς κρατική απάντηση. Οι Ιάπωνες ποτέ 

δεν θα άφηναν να καταρρεύσει η οικονομία 

τους και παρά τον συγκριτικά χαμηλό αριθμό 

κρουσμάτων και θυμάτων, η κυβέρνηση ήδη 

έχει δεσμευτεί για τεράστια οικονομική “ένεση” 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας 
Shinzo Abe

http://photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_1.pdf
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_499.pdf#page=19
https://learnandsupport.getolympus.com/home-with-olympus-sessions
https://us.leica-camera.com/World-of-Leica/Leica-Events/About-Leica-Events/Local/North-America/2020/StayHomeWithLeica
https://us.leica-camera.com/World-of-Leica/Leica-Events/About-Leica-Events/Local/North-America/2020/StayHomeWithLeica


������ 500 •  �����	
 13 A�	�I�� 2020 ����
 24

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

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

������!

Andy Warhol
Περιηγηθείτε ψηφιακά στην έκθεση στην Tate Modern

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

https://youtu.be/ZjgAd6Z-dd0
www.photo.gr
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COVID-19 & �
�7������ ���������: 

Πώς απαντούν διευθυντές διεθνών μουσείων, πώς διαχειρίζονται την πανδημία σήμερα και πώς 
προετοιμάζονται μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί για το άμεσο μέλλον. 

Συνεντεύξεις της Ιωάννας Βασδέκη με 

διευθυντές μουσείων και πολιτιστικών 

οργανισμών ανά τον κόσμο, σχετικά 

με τις πρωτόγνωρες εξελίξεις ΚΑΙ στον 

παγκόσμιο χώρο των τεχνών και του 

πολιτισμού. 

Πώς ακριβώς διαχειρίζονται την πανδημία, 

πολιτιστικοί οργανισμοί διαφόρων 

χωρών; Απαντήσεις σε αυτό και πολλά 

άλλα σημαντικά ερωτήματα, θα έχουμε 

την μοναδική ευκαιρία να διαβάσουμε 

στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Ενώ θα πάρουμε και μια πρόγευση στο 

Photobusiness Weekly. 

Πώς ακριβώς διαχειρίζονται την πανδημία 

πολιτιστικοί οργανισμοί διαφόρων 

χωρών; Απαντήσεις σε αυτό και πολλά 

άλλα σημαντικά ερωτήματα, θα έχουμε την 

μοναδική ευκαιρία να διαβάσουμε, μέσα από 

τις απόψεις των πολιτιστικών διευθυντών, 

στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. 

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ήταν η συνέντευξή 

μας με τον Yoram Roth ο οποίος είναι 

πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 

Fotografiska, ενός διεθνούς φωτογραφικού οργανισμού με επισκεψιμότητα 

που ξεπερνά το… μισό εκατομμύριο (!) σε αριθμούς επισκεπτών, μόνο στους 

εκθεσιακούς χώρους που διαθέτει στη Σουηδία. 

Ο Yoram Roth, ανέλυσε με διεξοδική προσοχή τα ερωτήματά μας και 

ανέφερε, μεταξύ άλλων: 

“Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία υγειονομική και οικονομική κρίση. Έχει 

δημιουργήσει προσωπική απώλεια και άγχος για όλους μας, και αισθανόμαστε 

τους ίδιους πόνους και προβλήματα με τους περισσότερους. Είμαστε μία 

πολιτιστική start-up κι ακριβώς την στιγμή που ετοιμαζόμασταν να κάνουμε τη 

μεγάλη μας είσοδο και να αφήσουμε το σημάδι μας, ο κόσμος έκλεισε. 

Τα νέα μας μουσεία στη Νέα Υόρκη και στο Τάλιν μόλις άνοιξαν, με επιτυχία, 

τον περασμένο χρόνο κι έχουμε σε αναμονή άλλα. Οι ομάδες μας κατέβαλαν 

ουσιαστική προσπάθεια, επέδειξαν επαγγελματισμό και κάναμε όλες τις 

απαραίτητες επενδύσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα εργάζομαι 

18 ώρες την ημέρα, σε διάφορες ζώνες ώρας, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούμε 

να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε εκ νέου μόλις μας επιτραπεί.” 

Η Fotografiska δεν είναι απλώς ένας πολυώροφος φωτογραφικός χώρος, 

αποτελεί έναν πολιτιστικό θεσμό ο οποίος έχει υποδεχτεί πάνω από 3.5 

εκατομμύρια επισκέπτες στις 200 εκθέσεις διάσημων φωτογράφων που έχει 

ήδη διοργανώσει. 

Και η έρευνα μας αυτή, σχετικά με την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε 

και τον αντίκτυπο της στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών θα ταξιδέψει 

και σε άλλες χώρες του κόσμου. 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

����7� 
H��	��
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Η θέση των αρχών προστασίας είναι δεδομένη

H προστασία των προσωπικών 

δεδομένων ακόμα και σε συνθήκες 

πανδημίας είναι θεμελιώδης. Απαιτείται 

βαθιά και εξειδικευμένη γνώση του 

νομικού πλαισίου και ορθή εφαρμογή 

του στην πράξη προκειμένου να 

διασφαλίζεται ισορροπημένα το 

δημόσιο συμφέρον, τα έννομα 

συμφέροντα φυσικών και νομικών 

προσώπων, και η θεμελιώδης 

υποχρέωση προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και 

οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές πολλών 

Ευρωπαϊκών κρατών (Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ιρλανδία 

κ.α.), εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες 

για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων. Δεν απαγορεύεται η 

συλλογή προσωπικών δεδομένων, 

εφόσον τηρούνται οι αρχές του 

Γενικού Κανονισμού. Η λήψη μέτρων 

προστασίας από την πανδημία μπορεί 

να περιλαμβάνει και επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, υγείας και 

άλλων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα 

πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα 

και αναλογικότητα της επεξεργασίας καθώς και την τήρηση των αρχών του GDPR, με 

έμφαση στην αρχή της ασφαλούς επεξεργασίας και εμπιστευτικότητας πληροφοριών 

με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Νομικές βάσεις 

επεξεργασίας Ο GDPR παρέχει κατάλληλες νομικές βάσεις (υποχρέωση εκ του νόμου, 

ζωτικό συμφέρον, δημόσιο συμφέρον) νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

εργαζομένων και άλλων φυσικών προσώπων (επισκεπτών, προμηθευτών κ.α.). 

Δεν είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των φυσικών προσώπων, πρέπει ωστόσο να 

τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των φυσικών 

προσώπων. Όχι στη συστηματική συλλογή προσωπικών δεδομένων Οι εργοδότες δεν 

πρέπει να προβαίνουν σε συστηματική, διαρκή και γενικευμένη συλλογή προσωπικών 

δεδομένων (θερμομέτρηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων με ιατρικά μεταξύ άλλων 

δεδομένα, κλπ.). Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν οικειοθελώς 

στοιχεία σχετικά με την υγεία τους στον ιατρό εργασίας ή στις αρμόδιες αρχές, ιδίως 

εάν εμφανίζουν συμπτώματα ή έχουν έρθει σε επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί. 

Οι εργοδότες παροτρύνονται να λαμβάνουν άλλα ηπιότερα μέτρα προστασίας όπως 

η τηλεργασία. Αυστηρή τήρηση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων Τα 

δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας πρέπει να είναι 

κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς 

επεξεργασίας. Πιστή τήρηση της αρχής της λογοδοσίας Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

οφείλουν να έχουν υιοθετήσει και τεκμηριώσει, μέσω σχετικών εγγράφων, Πολιτικές και 

Διαδικασίες που προσδιορίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση της κρίσης. 

Μη κοινοποίηση των ονομάτων των προσβεβλημένων από το ιό ατόμων Δεν πρέπει να 

κοινοποιούνται σε άλλους εργαζόμενους ή τρίτους τα ονόματα τυχόν προσβεβλημένων 

από τον ιό εργαζομένων παρά μόνο αν υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος που να 

τεκμηριώνει αναγκαιότητα της κοινοποίησης.

 

ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΚΑΚΟΥΡΟΥ

Αναδημοσίευση από το No980 του περιοδικού FnB

Η Λ.Κ. είναι Associate στην Andersen Legal Greece
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Πώς υπολογίζεται, πότε θα καταβληθεί

Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να 

καταβάλουν το δώρο Πάσχα οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες που ανέστειλαν 

την λειτουργία της επιχείρησής τους 

είτε με κρατική εντολή καθώς και οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν 

στους κλάδους που πλήττονται 

σημαντικά, λόγω των αρνητικών 

συνεπειών της πανδημίας του 

κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68).

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις- εργοδότες 

που λειτουργούν κανονικά και 

δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους 

οφείλουν να καταβάλλουν το δώρο 

Πάσχα έως την Μεγάλη Τετάρτη 15 

Απριλίου. 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.

Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί μειωμένο 

στους εργαζομένους, από τις επιχειρήσεις 

που έκλεισαν με κρατική εντολή  ή 

εντάσσονται μέσα στα ευνοϊκά μέτρα 

με τους πληττόμενους ΚΑΔ, , διότι δεν 

θα έχουν εργαστεί το μέρος εκείνο 

που προβλέπεται από την εργατική 

νομοθεσία, δηλαδή από το διάστημα 

από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. 

Έτσι θα λάβουν την αναλογία του Δώρου 

ανάλογα με το διάστημα που έχουν 

εργαστεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία η 

εργασιακή σχέση των απασχολουμένων 

στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες 

τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του 

επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί 

στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση.

Έτσι όλοι οι υπάλληλοι θα πάρουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα

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.

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.` 

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ

Η Χ.Ψ. Λογίστρια- Φοροτεχνικός- Εργασιακή Σύμβουλος MIARIS BROS TAX FIRM
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Έφυγε άλλος ένας φωτογράφος αστέρων

Orson Welles, Cindy Crawford, David Bowie, Iman, Audrey Hepburn 

και τόσα άλλα διάσημα ονόματα του 20ου κυρίως αιώνα, βρέθηκαν 

μπροστά στον φακό του πολωνικο-ρωσικής καταγωγής Victor Skrebneski, 

o oποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών πριν λίγες ημέρες (4 

Απριλίου). Το γνωστό τοπ-μόντελ της δεκαετίας του 1990, η Cindy 

Crawford, τον θυμάται ως τον πρώτο μέντορα της, “εκείνον που της έμαθε 

τόσα πολλά για το μόντελιγκ και την φωτογραφία… διηύθυνε ως ένας 

πραγματικός καλλιτέχνης τον υπέροχο φωτισμό στο σετ… Θα μας λείψει”. 

In memoriam
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Έκθεση στο “καφέ του Διαβόλου”

στο Αϊβαλί

Πριν φυσικά αναστείλει τη λειτουργία του 

λόγω κορωνοϊού το ιστορικό καφενείο του 

Αϊβαλί “Ο καφενές του Διαβόλου - Seitanin 

Kahvesi”  πρόλαβε και προγραμμάτισε την 

πρώτη του φωτογραφική έκθεση από 6-13 

Ιουνίου 2020. Όπως μας πληροφόρησε ο 

τακτικός αναγνώστης μας Μπάμπης Στυλιανίδης 

από την Μυτιλήνη, η έκθεση θα έχει ως 

θέμα τα “Καφενεία σε Ανατολή & Δύση”. Το 

φωτογραφικό υλικό που θα παρουσιαστεί θα 

είναι πλούσιο και το αναμένουμε με ενδιαφέρον. 

Επ’ ευκαιρία ας αναφέρουμε ότι ο πρώτος 

ιδιοκτήτης του καφέ, που λειτουργεί εδώ και 100 

χρόνια, ήταν ο Seytan Halil ο οποίος ήρθε από 

το χωριό Άγρα της Μυτιλήνης με την ανταλλαγή 

των πληθυσμών. Την μακρόχρονη παράδοση 

συνέχισε ο γιος του, στη συνέχεια ο εγγονός του 

και συνεχίζει μέχρι σήμερα η ίδια οικογένεια. 

Πρόκειται για έναν χώρο γεμάτο με ιστορικές 

αναμνήσεις από μία μακρά και άκρως ταραγμένη 

περίοδο που γνώρισε ελάχιστα διαλείμματα 

ειρήνης και ανάπτυξης με πρόσφατη αναταραχή 

το έντονο προσφυγικό πρόβλημα...
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Σπάνιες ταινίες στις οθόνες μας

Αν και δεν είναι η καλύτερη λύση, 

εν μέσω εγκλεισμού, να καθόμαστε 

ατελείωτες ώρες μπροστά σε μία οθόνη, 

τα δεδομένα αλλάζουν όταν πρόκειται 

να δούμε μία ποιοτική ταινία. Τώρα η 

Ταινιοθήκη της Ελλάδος μας προτείνει 

μια επιλογή σπάνιων ταινιών από 

το αρχείο της που για πρώτη φορά 

παρουσιάζονται διαδικτυακά, μέσα από 

τη νέα ψηφιακή της αίθουσα.

Κάθε ταινία θα κάνει την διαδικτυακή 

πρεμιέρα της, μια συγκεκριμένη μέρα 

και ώρα στην ανανεωμένη ιστοσελίδα 

της Ταινιοθήκης και θα είναι διαθέσιμη 

για τρία 24ωρα στο διαδίκτυο. Οι 

προβολές θα συνεχιστούν όλον τον 

Απρίλιο.

Έναρξη: από τις 8 Απριλίου 

και για όλον τον Απρίλιο. 

Προβολές ταινιών:  

www.tainiothiki.gr

��6�6"<�#� ��? ����)"?

www.tainiothiki.gr
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World Press Photo 2020
Λίγο πριν τον… τερματισμό

Σε λίγες ημέρες ανακοινώνονται οι πρώτοι νικητές του παγκόσμιου αυτού 

διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στις 16 Απριλίου το βράδυ, μπορείτε να 

ενημερωθείτε άμεσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού για τους νικητές στις 

εξής κεντρικές κατηγορίες: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story 

of the Year, World Press Photo Online Video of the Year, and World Press Photo 

Interactive of the Year. 

Υπενθυμίζουμε πως η μεγάλη έκθεση 

η οποία θα λάμβανε χώρα από τις 

17 Απριλίου, ματαιώθηκε λόγω των 

υγειονομικών συνθηκών. 

Πληροφορίες: www.worldpressphoto.org

�
��S | �6��.�6$>:? �6���>��"? & 
�6��.�6$>:? H.�"���+(�? 2020
«Ημερολόγια καραντίνας»

Η εποχή προσφέρεται για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, αρκεί να έχει κανείς 

τις ψυχικές δυνάμεις να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες της καραντίνας. 

Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, έρχεται συνειρμικά στο νου μας αυτές τις 

εβδομάδες, αυτό το λογοτεχνικό και προσωπικό αριστούργημα του μικρού 

κοριτσιού. Τώρα, εμείς καλούμαστε να εμπνευστούμε οπτικά και λεκτικά από τον 

κατ’ οίκον περιορισμό, να δημιουργήσουμε τα δικά μας ημερολόγια καραντίνας και 

να στείλουμε στον Ιανό. 

Τα διηγήματα θα αξιολογήσει η παρακάτω επιτροπή:

Γιάννης Ξανθούλης- συγγραφέας

Διονύσης Μαρίνος - συγγραφέας

Κωνσταντίνος Μπούρας - πoιητής, κριτικός

Τις φωτογραφίες θα αξιολογήσει 

η παρακάτω επιτροπή:

Μάριος Σπηλιόπουλος 

- καθηγητής ΑΣΚΤ, ζωγράφος

Δημήτρης Ταλιάνης - φωτογράφος, εκδότης

Σωτήρης Χατζάκης - σκηνοθέτης

 

Υποβολή συμμετοχών: Μέχρι 30 Ιουνίου

Πληροφορίες στο: 

https://www.ianos.gr/diagonismoi

https://www.ianos.gr/diagonismoi
www.worldpressphoto.org
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Stalk me - ����#"�"*<�$! >�
Νέος διαγωνισμός από το Photometria Festival 

Σε μία εποχή όπου η καταγραφή με κάμερες, όλων των ειδών, 

θεωρείται δεδομένη, καθώς και η μόνιμη καταγραφή της 

τοποθεσίας μας (και όχι μόνο) από τα έξυπνα κινητά μας, η έννοια 

της παρακολούθησης έχει λάβει άλλες, νέες διαστάσεις. Τί ακριβώς 

θεωρείται παρακολούθηση, σε μία κοινωνία, η οποία καθημερινά 

αποκαλύπτει και την παραμικρή πλέον λεπτομέρεια της ζωής των 

μελών της; Ειδικά στις ημέρες της πανδημίας, η αδιάκοπη, ακάλυπτη 

προβολή των ζωών μας, είναι συγκλονιστική. 

Πώς μπορεί λοιπόν να αποτυπωθεί 

ένας όρος τόσο δυσανάγνωστος και 

περίπλοκος, μέσω της φωτογραφικής 

τέχνης; Δεν είναι εύκολο, αλλά οι 

ιδιάζουσες τούτες ημέρες μας δίνουν 

μια αλλόκοτη ευκαιρία να σκεφτούμε 

διαφορετικά. Δοκιμάστε το.

Την 27η Μαΐου θα ανακοινωθούν 

τα αποτελέσματα των 25 καλύτερων 

φωτογραφιών, των οποίων η 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον 

Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ.Χατζής (πρώην Παλαιά Σφαγεία) Ιωαννίνων, 

από 27.5 έως 7.6.2020. Η έκθεση των 25 καλύτερων φωτογραφιών 

του διαγωνισμού Photometria Awards 2020 “Stalk me” θα 

συνεχίσει το ταξίδι της μετά τη λήξη του φεστιβάλ, αν το επιτρέψουν 

βεβαίως οι υγειονομικές συνθήκες. Ενώ, οι τρεις πρώτοι νικητές θα 

ανακοινωθούν τις 7 Ιουνίου 2020 στην τελετή λήξης του Photometria 

International Photography Festival. 

Κριτική Επιτροπή:

Σπύρος Στάβερης, Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος, Vanja Bucan, 

Δημήτρης Μυτάς, Mariya Kozhanova

Ημερομηνίες συμμετοχής: Έως τις 30 Απριλίου 2020 (11:59 

μμ) μέσω της πλατφόρμας για το upload των φωτογραφιών

Πληροφορίες: competition@photometria.gr

H�$�6=�� ���>�?
Ταινίες για τους μικρούς μας φιλότεχνους

Αν δεν είχαμε το ίντερνετ πώς θα επιβιώναμε 

άραγε από τον κορωνοϊό; Προφανώς δεν θα 

το μάθουμε. Και παρόλο που όλες οι επιστημονικές 

μελέτες συνιστούν την μη έκθεση των μικρότερων 

(αλλά και μεγαλύτερων) παιδιών στις οθόνες, 

αναπόφευκτα η σύσταση αυτή δεν τηρείται, ως επί το 

πλείστον, τούτο το διάστημα. 

Το Φεστιβάλ Δράμας αγαπά τα παιδιά και στις 

πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες εγκλεισμού, τους 

προσφέρει τη δυνατότητα να δουν online μια σειρά 

ταινιών μικρού μήκους που δημιούργησαν μαθητές 

όλων των ηλικιών στο πλαίσιο του ετήσιου Διεθνούς 

Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους. 

Συνολικά, θα προβληθούν 14 ταινίες για παιδιά 

και εφήβους όλων των ηλικιών γυρισμένες από 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Οι ταινίες θα 

είναι διαθέσιμες ελεύθερα στο youtube κανάλι του 

Φεστιβάλ. Ο ετήσιος αυτός διαγωνισμός, με τίτλο 

«Cinema…διάβασες;», απευθύνεται σε μαθητές 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων 

και εκπαιδευτικών οργανισμών που λειτουργούν 

στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε όλες τις χώρες του 

εξωτερικού, στις οποίες φοιτούν Ελληνόπουλα 1ης, 

2ης και 3ης γενιάς. Επιπλέον απευθύνεται σε ξένα 

σχολεία τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.

Προβολές ταινιών:  https://www.youtube.com/

user/dramafilmfestival

https://www.youtube.com/user/dramafilmfestival
https://www.photometria.gr/simmetoxi/
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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
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