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Τύπωσε το δικό σου σχέδιο ή διάλεξε από τα δικά μας, 
μια φωτογραφία ή το εταιρικό σου λογότυπο.

Ο Π.Ο.Υ. ...επιβάλλει 

Εμείς το κάνουμε 
�� ����

Προφύλαξη με χιούμορ..!!!

Mε την αγορά κάθε μάσκας, 
προσφέρουμε 0,20€ 

στην ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������, 
���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

https://kabanaos.gr/
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Editorial

«H ������� ��� ������ �� ��!�" # ���$���"%&�#�� ��� �'�"�...» 
                                                                                                 

VICTOR HUGO

����"��(!"%&) %"!#����$�*+�) - 
’ �,��)
Τα εργοστάσια σε αναζήτηση προσιτών μέσων κινηματογράφισης 

Πολλές φορές έχω αναφερθεί 

απ’ αυτή την στήλη στην μεγάλη αξία 

που έχει τόσο για την οικονομία όσο 

και για τον πολιτισμό, η διάσωση 

και ποικιλότροπη αξιοποίηση των 

φωτογραφικών ντοκουμέντων 

περασμένων εποχών όπως επίσης 

και η εκπαιδευτική - επιμορφωτική 

αξία των μέσων με τα οποία αυτές οι 

φωτογραφίες παρήχθησαν. Όμως εκτός 

από την συντήρηση και ανάδειξη του 

αρχειακού υλικού σταθερής εικόνας, 

υπάρχει και η κινούμενη. Σε αυτήν θα 

αναφερθώ σήμερα, εστιάζοντας στην 

ερασιτεχνική της διάσταση που ελάχιστα 

έχει διερευνηθεί και αξιολογηθεί.

Τα μεγέθη μεταξύ φωτογραφίας 

και κινηματογράφου σίγουρα δεν 

είναι ισότιμα. Ο κινηματογράφος που 

εφευρέθηκε το 1895, σύντομα εξελίχθηκε 

σε μια τεράστια βιομηχανία με οικονομικά 

μεγέθη ασύγκριτα μεγαλύτερα απ’ αυτά 

της φωτογραφικής βιομηχανίας. Όμως 

με μια σημαντική διαφορά: οι λήψεις 

φωτογραφιών υπήρξε ανέκαθεν προσιτή 

για την συντριπτική πλειοψηφία των 

καταναλωτών σε αντίθεση με την λήψη 

κινούμενων εικόνων που ήταν πανάκριβη 

υπόθεση και άρα προνόμιο ελάχιστων 

ατόμων. Το μεγάλο αυτό μειονέκτημα 

προσπάθησαν κατά το παρελθόν να 

αντιμετωπίσουν τα εργοστάσια imaging  

με πολλούς τρόπους.  Έπρεπε όμως να 

φθάσουμε στην σημερινή, ψηφιακή εποχή 

για να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα. 

Δηλαδή, να έχει την δυνατότητα κάθε 

χρήστης, με την ίδια μηχανή, να τραβάει 

υψηλής ποιότητας τόσο κινούμενη όσο και 

σταθερή εικόνα. Στρέφοντας το βλέμμα 

λοιπόν στο παρελθόν θα δούμε την πρώτη 

σοβαρή προσπάθεια «εκλαΐκευσης» 

του κινηματογράφου, με μια γαλλική 

πατέντα κινηματογραφικού φιλμ 9,5mm 

της δεκαετίας του 1920 που φορούσαν μικρές και εύχρηστες κινηματογραφικές 

μηχανές λήψεως. Με τέτοιες μηχανές τραβήχτηκαν πολεμικά ντοκουμέντα από 

τον ελληνικό στρατό και το πολεμικό ναυτικό το 1940 και μετά. Παράλληλα 

αναπτύχθηκε και η λήψη με κινηματογραφική μηχανή 16mm (περίπου το μισό του 

διαδεδομένου και εμπορικού 35mm) που μπορεί να μείωσε αρκετά το κόστος - όμως 

αυτό εξακολουθούσε να είναι υψηλό για το ευρύ κοινό. Ακολούθως τα εργοστάσια 

«έκοψαν» στη μέση το φιλμ 16mm από το οποίο προέκυψε το 8mm για ερασιτεχνική 

χρήση με πρωτοπόρα την Kodak (1932). Οι λήψεις όμως γίνονταν δύσκολα και πάλι 

με «πατέντες». Έτσι το 1965 η λύση δόθηκε πάλι από την Kodak που λάνσαρε το 

γνωστό φιλμ Super 8mm συμβάλλοντας σημαντικά κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διάδοση 

της ερασιτεχνικής κινηματογράφησης (μεταγενέστερα Super 8mm παρήγαγε η Fujifilm 

και άλλα εργοστάσια). Από το 1974 και μετά το Super 8mm μπορούσε να γράφει 

και ήχο, γεγονός που απογείωσε την εξάπλωση του ερασιτεχνικού κινηματογράφου 

μέχρι που εμφανίστηκε -κάπου στις αρχές ου 1980- το video VHS για να στείλει στο 

χρονοντούλαπο της ιστορίας και το Super 8mm. Ποιο λοιπόν αποτέλεσμα –πέραν 

του οικονομικού- παρήγαγε για την κοινωνία και τον πολιτισμό μας ο ερασιτεχνικός 

κινηματογράφος; Είναι πολλά. Θα τα δούμε όμως στο επόμενό μας σημείωμα. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Το άγνωστο στο 
ευρύ κοινό φιλμ 9,5mm 
χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα 
την περίοδο του Μεσοπολέμου. Είχε την 
διάτρηση (περφορασιόν) στη μέση αντί για τα άκρα 
για να γράφει η εικόνα σε μεγαλύτερο καρέ.
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Κατά το διάστημα των περιοριστικών μέτρων, τι έχετε καταγράψει και αποκομίσει 

ως Ομοσπονδία Φωτογραφικών Ενώσεων από την πληροφόρηση που έχετε από 

μέλη σας, για τη γενικότερη κατάσταση και τα προβλήματα του κλάδου;

Να διευκρινήσουμε ευθύς εξαρχής ότι τα φωτογραφεία δεν έκλεισαν υποχρεωτικά 

λόγω κυβερνητικής εντολής ποτέ κατά το διάστημα του λεγόμενης καραντίνας και των 

απαγορεύσεων που ίσχυσαν για πολλούς κλάδους και επαγγέλματα. Παρόλα αυτά όχι 

απλώς μειώθηκαν αλλά εξαφανίστηκαν όλες οι δραστηριότητες των φωτογραφικών 

καταστημάτων, διότι δεν υπήρχε αντικείμενο, εκτός ίσως από τις λίγες περιπτώσεις για 

τους πολίτες που χρειάστηκαν φωτογραφίες ταυτότητας. Αλλά δεν ζητήθηκαν καν οι 

άλλες φωτογραφίες δημοσίων εγγράφων αφού αυτό το διάστημα οι αντίστοιχες δημόσιες 

αρχές π.χ. για διαβατήρια ή διπλώματα οδήγησης ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα είτε δε 

λειτουργούσαν είτε υπολειτουργούσαν και δεν εξυπηρετούσαν τους πολίτες. 

Ούτε καν γίνονταν συνέδρια που είναι ένα σοβαρό αντικείμενο για τους φωτογράφους 

αυτή την εποχή του χρόνου. Εννοείται ότι ούτε μυστήρια, γάμοι και βαπτίσεις γίνονταν 

και όσα ήταν προγραμματισμένα αναβλήθηκαν για πολύ αργότερα, ίσως και του 

χρόνου. Επίσης το κλείσιμο του τουριστικού κλάδου επηρέασε και αυτό αρνητικά 

τους φωτογράφους που έχασαν το αντικείμενο από φωτογραφήσεις ξενοδοχείων 

ή μικρότερων μονάδων, ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ. Οπότε το σύνολο των 

δραστηριοτήτων μας ακυρώθηκε και το εισόδημα των φωτογράφων έπεσε πρακτικά 

στο μηδέν και αρκετοί έκλεισαν από μόνοι τους.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων 

πήρε πολλές πρωτοβουλίες για να 

καταχωρηθεί ο κλάδος στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις και να δικαιούνται οι 

φωτογράφοι το γνωστό πόσον των 800 

ευρώ που δόθηκε σε πολλές κατηγορίες 

εργαζόμενων και απασχολούμενων. 

Μπορεί το συγκεκριμένο ποσόν να μην 

έλυνε τα προβλήματα, ήταν όμως μια 

οικονομική ανάσα για αρκετό κόσμο 

που δεν είχε ούτε ένα ευρώ εισόδημα 

αυτό τον καιρό. Μετά την καραντίνα 

υποβάλαμε μια σειρά προτάσεων 

προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς 

φορείς, όπως να δικαιούνται και οι 

αυτοαπασχολούμενοι την επιστρεπτέα 

προκαταβολή και να επεκταθεί το μέτρο 

ως τον Ιούνιο για όσους δεν πρόλαβαν, 

να απαλλαγούν οι φωτογράφοι από τις 

ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα 

της καραντίνας και να καλυφθούν από 

το κράτος, για το ίδιο χρονικό διάστημα 

των δύο μηνών να εξαιρεθεί ο κλάδος 

από τα δημοτικά τέλη αφού τα μαγαζιά 

ήταν τελείως κλειστά καθώς και μείωση 

των δημοτικών τελών στο μισό ως το 

τέλος του χρόνου. Επίσης επανήλθαμε 

σε παλαιότερα δίκαια αιτήματα που 

έχουμε υποβάλει και στο παρελθόν για 

να θεσπιστεί αφορολόγητο ως κάποιο 

ύψος εισοδήματος, να παγώσουν οι 

κατασχέσεις, τουλάχιστον όσο διαρκεί η 

πανδημία του κορωνοϊού. Eπίσης προς 

την Ιερά Σύνοδο στείλαμε επιστολή με 

σκέψεις μας που θα βοηθούσαν στην 

ευάριθμη διεξαγωγή των μυστηρίων. 

Τέλος κάναμε τηλεφωνικές προσπάθειες 

για επαφές με τους αρμόδιους φορείς.

Προσωπικά εκτιμώ γενικά ότι ο κλάδος 

αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή κρίση, 

που θα επηρεάσει πολύ τα οικονομικά 

και τη βιωσιμότητα. Κάποιες κατηγορίες 

όπως η φωτογραφία που έχει σχέση 

με τουρισμό και συνέδρια θα πληγούν 

ακόμη περισσότερο, και φέτος και 

ίσως μέσα στον επόμενο χρόνο, 

ενώ τα μυστήρια θα έχουν και αυτά 

τα προβλήματά τους αλλά ίσως 

υπάρξει μια προσαρμογή και δεν θα 

χαθούν εντελώς.

��'��) �"���!�&���7�)
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων

�	��
: � ��!;#��� & �" ��"��=��") �#) ��#! �$��* imaging

«...Το σωματείο για τους φωτογράφους υπάρχει χάρη στα μέλη του και τα μέλη πρέπει να είναι 
ενεργά για να έχουν ένα ισχυρό συνδικαλιστικό όπλο στις δύσκολες στιγμές...»
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* Η Υπηρεσία Lens Calibration, ισχύει άσχετα αν ο πελάτης αγόρασε mirrorless ή DSLR, και προσφέρεται για 1-3 υπάρχοντες ή νέους φακούς Canon του 

πελάτη, πάνω σε σώμα Canon DSLR. Η αποστολή του σώματος και των φακών προς την Photometron, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 3 μηνών 

από την αγορά της νέας μηχανής Canon, ενώ η επιστροφή τους θα γίνεται εντός 24 ωρών με χρέωση της Photometron σε όλη την Ελλάδα.

 

Με κάθε αγορά μηχανής Canon EOS τον Ιούνιο

η εταιρία Photometron σας προσφέρει

δώρο την υπηρεσία
Lens Calibration*

και με πιστωτική κάρτα έως

12 άτοκες δόσεις! 

https://bit.ly/3ewgbQq
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Mε το θέμα των ταυτοτήτων τί γίνεται; 

Λίγο πριν την καραντίνα το θέμα ήταν στις 

συζητήσεις, πότε θα ξεκινήσουν κλπ.;

Πράγματι είχαμε κάνει την εκτίμηση ότι οι 

ταυτότητες νέου τύπου δεν θα αρχίσουν να 

εκδίδονται πριν το 2022. Συνέβησαν όσα 

συνέβησαν ότι ο διαγωνισμός, ξεκίνησε, 

διακόπηκε και μέσα στην καραντίνα 

ξαναδιακόπηκε σύμφωνα τουλάχιστον με 

κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. 

Ευτυχώς σύμφωνα με όλα όσα γνωρίζουμε και 

μας έχουν διαβεβαιώσει και παρά τις αλλαγές 

που συνέβησαν το κομμάτι των φωτογραφιών 

θα παραμείνει στους φωτογράφους και δεν 

θα έχουμε φαινόμενα όπως στην Κύπρο όπου 

μπορείς να κάνεις τη φωτογραφία ταυτότητας και 

στο δημόσιο. Mέχρι τώρα στην ΚΥΑ και σε όλες 

τις προκυρήξεις αναφέρεται ότι η φωτογράφηση 

γινεται σε “εξωτερικό πόλο” με ευθύνη του 

πολίτη που σημαίνει ότι δεν γίνεται στα σημεία 

όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά.

Λόγω ειδικών συνθηκών κορωνοϊού τίθεται 

ένα ερώτημα σχετικά με τις συνδικαλιστικές 

διαδικασίες και συγκεκριμένα οι γενικές 

συνελεύσεις, εκλογές κλπ.

Μας προβληματίζει και εμάς. Για παράδειγμα 

ως τον Απρίλιο που πέρασε η ΕΚΦΑ θα έπρεπε 

να είχε πραγματοποιήσει εκλογές. Όμως με δύο 

κυβερνητικές αποφάσεις έχει δοθεί παράταση 

στις θητείες των διοικητικών συμβουλίων. Με 

δεδομένο ότι στις 10 Ιουνίου λήγει η θητεία 

του ΔΣ και αν δεν υπάρξει άλλη νομοθετική 

πρόβλεψη θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε 

σε εκλογές με συνέλευση με ανοικτό χώρο που 

να μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας και έτσι με κάποιο τρόπο 

να γίνουν και οι εκλογές παίρνοντας όλα τα μέτρα που χρειάζονται για την 

προστασία της υγείας των μελών. Ίσως να βρεθεί ένας υπαίθριος χώρος και 

ένας ένας να ανεβαίνει να ψηφίσει σε γραφείο. Είναι κάτι υπό διερεύνηση 

αυτή τη στιγμή. Μας ανησυχεί όμως και το θέμα της μαζικότητας. Θα πρέπει 

δηλαδή να πειστούν οι συνάδελφοι να προσέλθουν και να μη συμβεί αυτό 

που απευχόμαστε δηλ. η κατάσταση να οδηγήσει σε απομαζικοποίηση 

της εκλογικής διαδικασίας. Γενικά όμως από τις αντιδράσεις που έχουμε 

ως τώρα παρατηρούμε ότι έρχεται περισσότερος κόσμος, περισσότεροι 

συνάδελφοι προς το αντιπροσωπευτικό τους επαγγελματικό φορέα, και 

φωτογράφοι που δεν ήταν μέλη απευθύνθηκαν στα τοπικά σωματεία όλης της 

Ελλάδας. Δυστυχώς μέσα από τέτοια αρνητικά γεγονότα συνειδητοποιούν οι 

φωτογράφοι ότι πρέπει να συνδικαλίζονται για να έχουμε εκπροσώπηση και 

κάποια θετικά αποτελέσματα στα αιτήματά τους.

Ποιοί φωτογράφοι έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα;

Κατ’ αρχάς έχουν όλοι οι συνάδελφοι πρόβλημα. Μεγαλύτερα θέματα 

αντιμετωπίζουν οι φωτογράφοι σε μεγάλα τουριστικά νησιά που ήταν μαζικοί 

προορισμοί. Γι αυτούς διατυπώσαμε κάποια αιτήματα όπως π.χ. προς το 

Υπουργείο Τουρισμού και ζητήσαμε να αντιμετωπιστούν ως τουριστικές 

επιχειρήσεις και όσα μέτρα στήριξης υπάρχουν γι αυτό τον κλάδο, να 

ισχύσουν και για τους φωτογράφους. Τώρα βέβαια υπάρχει μια μερίδα 

φωτογράφων που έχουν κάπου αλλού έδρα αλλά δούλευαν ως τώρα στα 

νησιά. Γι αυτούς είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη... Όσο γι αυτούς που 

αναλαμβάνουν συνέδρια, ορκωμοσίες, σχολεία κλπ. χάθηκε σχεδόν όλο 

το αντικείμενο. Στα δε σχολεία υπάρχει το πρόβλημα με κάποιες εκδοτικές 

επιχειρήσεις που με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους σχεδόν μονοπωλούν το 

χώρο, εκτοπίζοντας τους επαγγελματίες νόμιμους φωτογράφους. Ειδικά για 

τα σχολεία έχουμε την άποψη ότι οι σχολικές φωτογραφίες πρέπει να είναι 

απλές, αναμνηστικές, προσιτές σε όλους με πολύ μικρό τίμημα και να μην 

επιχειρείται όλη αυτή η ψεύτικη εικόνα που δεν έχει σχέση με το πραγματικό 

σχολικό περιβάλλον και παραχαράσσει την πραγματικότητα. Να είναι η 

σχολική φωτογραφία λιτή και να μένει σαν ανάμνηση και μαρτυρία με σεμνή 

παρουσίαση. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε υποβάλει προτάσεις.

Ολοκληρώνοντας έχετε να προσθέσετε κάτι;

Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς τους επαγγελματίες 

φωτογράφους. Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος που είναι 

όλοι αυτααπασχολούμενοι, το σωματείο δεν έχει πάντα κάποιο τεράστιο 

αντικείμενο συνδικαλιστικής δράσης. Έχει βέβαια να παλέψει για τα θέματα 

που βαραίνουν όλους όσους ζουν μέσα σε μια κοινωνία και οικονομία, 

τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά κλπ. Αλλά κάποιες φορές έρχεται στην 

επιφάνεια ένα σοβαρό θέμα όπως οι ταυτότητες, όπως η καραντίνα, 

ή κάποιο άλλο, που εκείνη τη στιγμή χρειάζεται να υπάρχει το σωματείο, 

ο φορέας εκπροσώπησης να κινητοποιηθεί, να αντιδράσει, να συσπειρώσει 

τον κόσμο, να του δώσει φωνή. Γι αυτό πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν 

τα παραπάνω και να δυναμώνουν το σωματείο με τη συμμετοχή τους.

 Ένα σωματείο για φωτογράφους δεν είναι ένα ΔΣ με επαγγελματικά στελέχη, 

με οικονομικές απολαυές κλπ. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο χώρο 

μας. Το σωματείο για τους φωτογράφους υπάρχει χάρη στα μέλη του και τα 

μέλη πρέπει να είναι ενεργά για να έχουν ένα ισχυρό συνδικαλιστικό όπλο 

στις δύσκολες στιγμές. 

«...Από τις αντιδράσεις που έχουμε ως τώρα παρατηρούμε ότι έρχεται περισσότερος κόσμος, 
περισσότεροι συνάδελφοι προς το αντιπροσωπευτικό τους επαγγελματικό φορέα...»

Το περίπτερο της ΠΟΦ στην διοργάνωση 

της PhotoVision & Image+Tech Expo
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http://bit.ly/2C4RfOx
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� +?��$�*+�) Sebastiao Salgado
...και η εξόντωση ενός ολόκληρου λαού

David Hockney, Meryl Streep, Madonna, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Paul McCartney, Naomi Campbell, 

Ai Weiwei, είναι μόνο μερικά από τα τρανταχτά ονόματα της showbiz και του διεθνούς καλλιτεχνικού 

στερεώματος τα οποία συνυπογράφουν ένα βαρυσήμαντο ψήφισμα. Ο ιθύνων νους πίσω από την επιστολή 

η οποία επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βραζιλίας Jair Bolsonaro, είναι ο πασίγνωστος φωτογράφος καθώς και 

κινηματογραφιστής, Sebastiao Salgado, μαζί με την σύζυγό του (και μάνατζερ). 

Όσοι παρακολουθούν το έργο του Salgado, γνωρίζουν καλά τις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές 

ανησυχίες και δράσεις του. Τα τελευταία επτά χρόνια φωτογραφίζει τις αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου της 

Βραζιλίας. Όμως η τραγική επέλαση του κορωνοϊού, απειλεί να εκμηδενίσει τους ιθαγενείς διότι δεν έχουν 

καμία απολύτως ανοσία σε ασθένειες της υπόλοιπης ανθρωπότητας. 

«Μόνο στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας έχουμε 103 αυτόχθονες ομάδες με τις οποίες δεν έχουμε επικοινωνήσει 

ποτέ - αντιπροσωπεύουν την προϊστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Salgado. «Δεν μπορούμε να 

αφήσουμε όλα αυτά να εξαφανιστούν». Ο φωτογράφος μιλά για την “γενοκτονία των αυτοχθόνων 

του Αμαζονίου” εξαιτίας του Covid-19, ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί στις φυλές αυτές από διάφορους 

καταπατητές, όπως παράνομους υλοτόμους και χρυσοθήρες. 

Η φωτογραφία έχει πολλές εφαρμογές σήμερα. Η φωτογραφία έχει όμως και κοινωνική και πολιτική δύναμη, 

ως γνωστόν. Όταν υπερβαίνουμε την αυτοαναφορική χρήση της φωτογραφικής εικόνας - η οποία μοιάζει 

να κυριαρχεί σήμερα - και γίνουμε φωτογραφικά ανιδιοτελείς, αλλά και κοινωνικά δραστήριοι, μπορεί 

να συμβάλλουμε σε μικρές αλλά σπουδαίες αλλαγές. Και να κάνουμε τούτο τον παράξενο κόσμο, λίγο 

καλύτερο. Μέχρι τα τέλη Μαίου 2020, το ψήφισμα είχαν υπογράψει 294.986 άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο… 

Σημείωση: το ψήφισμα υπάρχει στην σχετική ιστοσελίδα https://secure.avaaz.org

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

�� ���*@�!� �#) �,(!#)

Φωτ.: Sebastio Salgado

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/to_the_president_of_brazil_and_to_leaders_of_the_c_help_protect_the_amazons_indigenous_peoples_from_covid19/
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https://bit.ly/3bckder


������ 506 •  �����	
 1  IOYN��� 2020 �����
 10

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

Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:

   

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90 

& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου       

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

Αγοράζεις το τρέχον τεύχος Νο 266 ή το υπό έκδοση Νο 277

από το eshop στην τιμή που θα το αγόραζες στο περίπτερο!  

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

Αγορά μόνον ενός τεύχουςΑγορά μόνον ενός τεύχους

Mini συνδρομή 3 τευχών

2η
 Eπιλογή: «Τεστάρω τα οφέλη της συνδρομής...»

1η 
Eπιλογή: «Τεστάρω την παραλαβή στο σπίτι μου»

€€55,,8080
όλα!όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη: 

Δύο μονοθεματικά τεύχη της επιλογής σου αξίας €13,80 

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη) 

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου      

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών
3η

 Eπιλογή: «Λέω ναι στη συνδρομή & στα δώρα!»

€ 3 2 
όλα!

€17,40
όλα!

   Δώρο:   Δώρο:

   Δώρα:

   Δώρα:

Γράψου τώρα συνδρομητής! 
Έχεις τρεις επιλογές:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

���.: � ����	
�� ���� ���
� �� ��� ���
���, ������� ���
�� �
� ���������!

Η προσφορά ισχύει μέχρι 22 Ιουνίου 

https://bit.ly/3f4Bo4S
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Οι ιστορικοί διεθνώς αναγνωρίζουν 

ότι τo επάγγελμα του φωτορεπόρτερ 

ξεκίνησε επισήμως την δεκαετία 

του 1920 και το συνδυάζουν με την 

εφεύρεση της περίφημης Leica, της 

προσφιλούς σέ όλους κάμερας των 

35mm. Ωστόσο κάθε τέχνη έχει και την 

προϊστορία της, και στην Ελλάδα την 

έγραψαν σπουδαίοι φωτογράφοι, από 

τόν 19ο αιώνα ακόμη. 

Μέχρι τώρα ως έτος γεννήσεως 

του φωτορεπορτάζ καταγράφεται 

το 1870. Όταν δεν είχε ακόμη 

χρησιμοποιηθεί ο όρος τον οποίο  

αποδίδουν στον γηγενή Αθηναίο 

Ξενοφώντα Βάθη, πρωτοπόρο 

φωτορεπόρτερ. Τότε εσημειώθη ή 

περίφημη ληστεία και σφαγή στο Δήλεσι, 

όταν ληστές απήγαγαν ομάδα εκδρομέων 

ξένων διπλωματών. Ο δημοφιλής 

φωτογράφος ευρέθη κοντά στα γεγονότα 

καί όχι μόνον φωτογράφισε τους ληστές 

κατά την σύλληψή τους αλλά εν συνεχεία 

εξέδωσε σε κάρτες τα κομμένα κεφάλια 

τους! Στην πραγματικότητα την εμφάνιση 

των επαγγελματιών φωτορεπόρτερς 

πρέπει να αναζητήσουμε στην πρώτη 

δεκαετία του περασμένου αιώνος. 

Έως τότε οί εφημερίδες δημοσίευαν 

κατεβατά ολόκληρα και τα συνόδευαν 

μόνον μέ σκίτσα. Που και που 

δημοσίευαν τα κλισέ κάποιου 

πολιτικού ή μιας καλλιτέχνιδος, και 

αυτά κατάμαυρα. Οι φωτογράφοι δεν 

είχαν τά μέσα και οι μηχανές τους ήταν 

πελώριες και στηριγμένες σε τρίποδο. 

Μέχρι να στήσουν την μηχανή τους σε 

μια συγκέντρωση και να πάρουν τις 

κατάλληλες αποστάσεις, 

ή συγκέντρωσις είχε τελειώσει! 

Γύρω στο 1910 εγκαινιάζεται η περίφημη 

εικονογραφημένη επικαιρότης που 

ήθελε τις ειδήσεις και τα γεγονότα να 

συνοδεύονται από εικόνες. 

Την σημαντική αυτή καινοτομία εισήγαγε ό πρωτοπόρος Γεώργιος 

Βουτσινάς, ό οποίος τότε διηύθυνε την εφημερίδα «Πατρίς», έχοντας 

κοντά του τον καλλιτέχνη φωτογράφο και αδικημένο από τούς ιστορικούς 

γηγενή, Αθηναίο Νικόλαο Σούτσο (1942). Όπως ήταν φυσικό, η καινοτομία 

της «Πατρίδος» είχε αντίκτυπο στο Κυριακάτικο φύλλο που έβγαινε 

εικονογραφημένο.

Τα πέντε χιλιάδες φύλλα που ήταν η συνήθης κυκλοφορία εξετοξεύθησαν 

στα δεκαπέντε χιλιάδες φύλλα, αναδεικνύοντας την αξία της εικόνος. 

Βεβαίως υπήρξαν εκδόσεις, από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 20ου 

αιώνος, οι οποίες εστηρίζοντο στην φωτογραφία, όπως το περιοδικό 

«Εικονογραφημένα». Αλλά ό Γ. Βουτσινάς δημιούργησε τo φωτορεπορτάζ 

συνδυάζοντας τον ρεπόρτερ με τον φωτογράφο. Προς αυτή την κατεύθυνση 

χρησιμοποίησε τον δημοσιογράφο Ανδρέα Τσαμόπουλο (1888-1936), 

τον περίφημο «Τσαμό». Ήταν ένας από τους καλύτερους αστυνομικούς 

ρεπόρτερ, ο οποίος ωστόσο ησχολείτο και με το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Συστηματοποίησε την εργασία του, χρησιμοποιώντας και αυτοκίνητο, και 

ήταν ό πρώτος ρεπόρτερ ο οποίος με την φωτογραφική μηχανή στο χέρι 

φωτογράφιζε σκηνές ή πρόσωπα και την επομένη ημέρα τα προσέφερε 

στους αναγνώστες. Αλησμόνητη έμεινε ή επιτυχία που σημείωσε, πολλά 

χρόνια αργότερα (1928), όταν κατώρθωσε να φωτογραφίσει τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο με πυτζάμες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου ανέρρωνε από 

τον δάγκειο πυρετό. H φωτογραφία του δαγκειόπληκτου πρωθυπουργού 

με τις πυτζάμες στο κρεβάτι του νοσοκομείου έκανε κυριολεκτικώς θραύση 

ανεβάζοντας εντυπωσιακά και την κυκλοφορία της εφημερίδος.

Ο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΛΙΔΗΣ

Ωστόσο, ανάμεσα στην πρώτη γενιά των Αθηναίων φωτορεπόρτερ,  

ιδιαιτέρως των προερχόμενων από τον κλάδο της φωτογραφίας, ήταν 

οι Δημήτριος Γιάγκογλου, Κυριάκος Κουρμπέτης, Μεγαλοοικονόμου, 

Βασίλειος Τσακιράκης κ.ά. Εκλεκτή θέση κατείχε ο Πέτρος Πουλίδης 

(1886-1967) «ό αρχαιότερος των Αθηναίων φωτορεπόρτερ», όπως 

έγραφε στις σχοινοτενείς κάρτες του. Διεκδικεί με αξιώσεις την πρωτιά του 

φωτορεπορτάζ από τον συνάδελφό του φωτογράφο Ν. Σούτσο. Εξάλλου, 

όταν το 1936 ο Σ. Γεράνης γράφοντας την ιστορία των φωτορεπόρτερς 

τόλμησε να γράψει πως προηγείτο ό Ν. Σούτσος του Π. Πουλίδη κόντεψε 

νά σημειωθεί ενδοδημοσιογραφικός πόλεμος. Συμπαθής, καταγόμενος από 

τό Σούλι και αυτοδίδακτος, ο Π. Πουλίδης συνεργάζετο και εκείνος με την 

εφημερίδα «Πατρίς» και άλλες εφημερίδες και διεκρίνετο για την θορυβώδη 

παρουσία και την τόλμη του. Οι φωτορεπόρτερς συντόμως κατέλαβαν 

εξέχουσα θέση στις ειδησεογραφικές εξελίξεις. Την κατάσταση που είχε 

διαμορφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1930 σχολιάζει ο Π. Νιρβάνας. 

Αφορμή εστάθη η περιπέτεια πού είχε στην Αθήνα ο Άγγλοαμερικανός 

Σάμουελ Ίνσουλ (Samuel Insull, 1859-1938),  ένα εκ των προσώπων τα 

οποία σηματοδότησαν το αμερικανικό κραχ στις αρχές της δεκαετίας του 

1930. «Ο... φτωχός κ. Σαμουήλ’Ινσαλ», όπως περιπαικτικά τον αναφέρει...

�" ��=��" +?�����&���� �! �77*;"
Του Ελευθέριου Γ. Σκιαδά -  Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΕΣΤΙΑ της 27ης Μαΐου

���",) ���! �'��

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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https://edipt.gr/poioi-eimaste/
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,� Sony ZV-1
Eιδικά για vloggers

Φανταστείτε ένα υβρίδιο φωτογραφικής/βιντεοκάμερας 

ειδικά σχεδιασμένο για τον ...Ευτύχη Μπλέτσα. Και για 

όλους τους απανταχού vloggers. H Sony έκανε μια σκέψη σαν 

το αυγό του Κολόμβου, και προσάρμοσε το concept και το 

εξωτερικό σασί της σειράς RX100 στις ανάγκες του vlogging. 

Oι εκλεκτικές συγγένειες με τη RX100 VA προκύπτουν από τον 

ίδιο -πολύ καλό- φακό με υπογραφή Zeiss Vario-Sonnar 24-

70mm f/1,8-2,8 και τον αισθητήρα 1in. 20.1Megapixel σήμα 

κατατεθέν όλης της σειράς. 

Όμως οι ομοιότητες τελειώνουν στο μέγεθος και την γενική 

εμφάνιση, αφού η ZV-1 ανήκει πιο πολύ στις βιντεοκάμερες 

παρά στις φωτογραφικές μηχανές. Τα χειριστήρια είναι πολύ 

λιγότερα, η οθόνη αρθρωτή προς όλες τις κατευθύνσεις και 

όχι πάνω κάτω (όπως συμβαίνει σε όλη τη σειρά RX100), 

ΕVF δεν υπάρχει και γενικότερα έχει δοθεί προσοχή στην 

εργονομία να ταιριάζει στις απαιτήσεις των vloggers. Έτσι 

έχει ενσωματωθεί ένα κατευθυντικό τριπλό μικρόφωνο με 

ειδικό σχεδιασμό ώστε να καταγράφει κυρίως τον χειριστή και 

να απομονώνει τους εξωτερικούς θορύβους συσχετίζοντας 

τον ήχο με το σημείο (και αντικείμενο εστίασης) Πολύ 

προηγμένο και δανεισμένο από τις πιο ακριβές Αlpha series 

Sony είναι το Eye Focus AF που αναγνωρίζει πρόσωπα και 

εστιάζει συνεχώς στα μάτια του κυρίως αντικειμένου (ως επί 

το πλείστον του vlogger). Για τους πιο απαιτητικούς στο ήχο, 

υπάρχει πρόβλεψη για εξωτερικό μικρόφωνο με υποδοχή 

miniDIN, κάτι που ζητούσαν επίμονα τόσο καιρό οι αγοραστές 

μοντέλων σειράς RX100. 

Bέβαια θυσιάστηκε το ενσωματωμένο φλασάκι αλλά δεν 

έχει τόση χρησιμότητα για το video. Aντίθετα, χρήσιμα για το 

video είναι σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όπως η λειτουργία 

background defocus που ανοίγει αυτόματα το διάφραγμα στο 

μέγιστο ώστε να ξεφοντάρει το πλάνο και ελέγχεται από ένα 

κουμπί στο πάνω μέρος όπου ακόμη υπάρχει και φωτεινή 

ένδειξη LED για την βιντεοσκόπηση ώστε να είναι σίγουρος ο 

χειριστής για τη λήψη. 

Η αρθρωτή οθόνη παρόλο επαφικού τύπου, δεν προσφέρεται 

για όλες τις ρυθμίσεις παρά μόνον για το autofocus με 

επιλογή σημείου εστίασης ενώ είμαστε σίγουροι ότι οι χρήστες 

θα ήθελαν να χειρίζονται και τα μενού με αφή. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι η ZV-1 δεν εφοδιάζεται με προχωρημένες video 

δυνατότητες όπως ενσωματωμένο ND φίλτρο, διαβαθμίσεις 

ευαισθησίας AF και προφίλ S-Log2 καθώς και live streaming 

με firmware update που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 

καλοκαίρι. 

ΑV χαρακτηριστικά
4K video με full pixel readout (από όλη την επιφάνεια του 

αισθητήρα) χωρίς pixel binning με high bit rate XAVC S codec.

Υποδοχή μικροφώνου 3,5mm

Hot shoe για τοποθέτηση μικροφώνου ή LED φωτιστικού

Hybrid Log-Gamma (HDR)/S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/

S-Log3 

Iντερβαλόμετρο για time lapse

Super Slow Motion ως 960fps
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Canon
Καλοκαιρινή προσφορά

Aπό 26 Μαΐου 2020 μέχρι και 16 

Αυγούστου 2020 οι φίλοι της Canon 

μπορούν να κερδίσουν σημαντικές 

εκπτώσεις με αγορές προϊόντων από 

συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.

Ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε 

τα πρώτα σας βήματα στη φωτογραφία, 

ή είστε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες ή 

ακόμη και επαγγελματίες που επιθυμείτε 

να ανανεώσετε τον εξοπλισμό σας, η 

Canon επιφυλάσσει μια εκτεταμένη 

λίστα προσφορών ανάμεσα σε πολλά 

μοντέλα φωτογραφικών μηχανών DSLR, 

compact και mirrorless, φακών, φλας 

και βιντεοκαμερών, τα οποία μπορείτε να 

προμηθευτείτε σε προνομιακές τιμές. 

Κάντε τις επιλογές σας, μαθαίνοντας ποιά 

ακριβώς προϊόντα Canon μετέχουν στην 

προωθητική ενέργεια, τους λεπτομερείς 

όρους και προϋποθέσεις και δείτε τα 

συμμετέχοντα σημεία λιανικής πώλησης, 

στα οποία θα ζητήσετε την επιστροφή 

χρημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

επισκεφθείτε το 

www.canon.gr/summerpromotion

DSLR

  Σώμα EOS 5D Mark IV

  EOS 5D Mark IV 24-70

  EOS 5D Mark IV 24-105

  Σώμα EOS 6D Mark II

  EOS 6D Mark II 24-105

  Σώμα EOS 90D

  EOS 90D 18-55

  EOS 90D 18-135

  Σώμα EOS 250D

  EOS 250D 18-55

  EOS 250D 18-55 IS

  ΦΛΑΣ

  Speedlite 430EX III-RT

  Speedlite 470EX AI

  Speedlite 600EX II-RT

  DSC

  Powershot G1x Mark III

  Powershot G7x Mark III

  Powershot SX740 HS

  MIRRORLESS

  Σώμα EOS RP

  Κιτ EOS RP 24-105

  Κιτ EOS RP 24-240

  Σώμα EOS M50

  Κιτ EOS M50 15-45

  Κιτ EOS M50 18-150

  Κιτ EOS M50 15-45 + 55-200

  Κιτ EOS M50 15-45 + 22

  Κιτ EOS M200 15-45

  Κιτ EOS M200 15-45 + 55-200

  Καταναλωτικά προϊόντα βίντεο

  Legria HF R806

  Legria HF R88

  Legria HF G26

  Legria HF G50

  Legria HF GX10

  Φακοί

  EF-M 22mm f/2 STM

  EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM

  EF-M 55-200 4.5-6.3 IS STM

  EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM

  EF-M 18-150 f/3.5-6.3 IS STM

  EF-M 32mm f/1,4 STM

  EF 14mm f/2.8L II USM

  EF 24mm f/1.4L II USM

  EF 35mm f/1.4L II USM

  EF 85mm f/1.4L IS USM

  EF 135mm f/2L USM

  EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

  EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

  EF 16-35mm f/4L IS USM

  EF 16-35mm f/2.8L III USM

  EF 11-24mm f/4L USM

  EF 24-70mm f/4L IS USM

  EF 24-70mm f/2.8L II USM

  EF 70-200mm f/4L IS II USM

  EF 70-200mm f/2.8L IS III USM

  EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

  EF 100mm f/2.8L IS USM MACRO

  RF 50mm f/1.2 L USM

  RF 85mm f/1.2L USM

  RF 28-70mm f/2 L USM

  RF 15-35MM F2.8L IS USM

  RF 24-70MM F2.8L IS USM

  RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

  RF 24-105mm F4L IS USM

  RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

  RF 70-200mm F2.8L IS USM

Προϊόντα προσφοράς
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Επαγγελματικές βιντεοκάμερες με όφελος €500

Αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να εμπλουτίσετε το βίντεο επαγγελματικό εξοπλισμό σας με τις καλύτερες 

τιμές αν επιλέξετε ένα μοντέλο ανάμεσα στις Sony HXR-NX80 ή Sony PXW-Z150. Η προσφορά ισχύει 

χάρη στην πρωτοβουλία της εταιρίας Στάμος ΑΕ και και της Sony Professional Solutions Europe που 

προχώρησαν στη νέα σημαντική προσφορά επιστροφής μετρητών για τα αναφερόμενα μοντέλα για τα 

οποία ισχύει cashback  €500. H προωθητική ενέργεια ισχύει από 01/06/2020 ως 31/07/2020. Αναλυτικές 

πληροφορίες για την προσφορά μπορείτε να βρείτε στο https://end-user.promotions.sony.eu/en_GB/ 

Webcam app ��� ��� �� Fujifilm
H τάση συνεχίζεται

Μετά την Canon που είχε την έξυπνη και χρήσιμη πρωτοβουλία να 

κυκλοφορήσει το ΕOS Webcam Ulility, αρχικά για περιβάλλον 

Windows και πολύ πρόσφατα και για MacOS X, τη σκυτάλη παρέλαβε 

η Fujifilm. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η ιαπωνική εταιρία, ανακοίνωσε το 

utility Fujifilm X Webcam, αποκλειστικά για Windows, που προσφέρει 

στα μοντέλα GFX100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, 

X-T3 και X-T4 το ρόλο της webcam που τόσο περιζήτητος είναι σε 

χρήστες που δουλεύουν από το σπίτι. Με την κίνηση αυτή η GFX 100 

παίρνει δικαιωματικά τον τίτλο της μεγαλύτερης ανάλυσης webcam 

όλων των εποχών! Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από το 

https://fujifilm-x.com/en-us/support/download/software/x-webcam/

Η μεγαλύτερη webcam όλων των εποχών – για το βιβλίο Guiness

https://end-user.promotions.sony.eu/en_GB/�
https://fujifilm-x.com/en-us/support/download/software/x-webcam/
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Koινωνική προσφορά 

στην Κιβωτό του Κόσμου

Η εταιρεία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ, στα πλαίσια 

της κοινωνικής της ευθύνης και 

συναισθανόμενη τις δύσκολες και πρωτόγνωρες 

εποχές που βιώνουμε, προσφέρει στην 

«ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» το συμβολικό ποσό 

των 0,20€ για κάθε προστατευτική μάσκα 

προσώπου sublimation που πωλείται.

Με τον τρόπο αυτό αξίζει ακόμη περισσότερο να 

παραγγείλετε την δική σας προσωποποιημένη 

προστατευτική (επαναχρησιμοποιούμενη) 

μάσκα με το δικό σας ύφος και στιλ, 

τυπώνοντας δικές σας φωτογραφίες 

ή το λογότυπό σας, είτε επιλέγοντας κάποιο 

από μεγάλη ποικιλία σχεδίων.

Προστατεύοντας τον εαυτό σας 

και τους αγαπημένους σας, συμβάλλετε και 

στην προσπάθεια για μέριμνα και φροντίδα 

των παιδιών της «Κιβωτού του κόσμου», 

μέσα απ’ την εξαιρετική πρωτοβουλία 

της εταιρείας ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ. 

DJI - Autel
Μια δικαστική διαμάχη που διαιωνίζεται

Πριν λίγες εβδομάδες είχε διαρρεύσει μια πληροφορία ότι κινδύνευαν να απαγορευτούν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ 

των περισσότερων drone της DJI. Να σημειωθεί ότι η εταιρία κατέχει το 80% περίπου της τεράστιας αμερικανικής 

αγοράς και το πρόβλημα είχε προκύψει από μια προδικαστική απόφαση στη βάση μιας αντιδικίας περί ευρεσιτεχνιών 

όπου το αντίδικο μέρος είναι η επίσης κατασκευάστρια drone Autel Robotics. Όμως η DJI δεν έμεινε αδρανής και 

απάντησε μέσω του δικηγορικού της γραφείου Finnegan and Partners, και ανταπάντησε με αγωγή για παραβίαση 

ευρεσιτεχνιών κατά της Αutel, η οποία κατέχει μόλις το 0,8% της αμερικανικής αγοράς, επιχειρηματολογώντας ότι η 

τελευταία έχει αντιγράψει της σχεδίαση της σειράς Phantom στη “δική της” σειρά X-Star Premium. 

ί ό δύ ύ λή ΗΠΑ
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Μέσα από τον φακό του Μιχάλη Δωρή

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τον θεατή που 

συναντά την λιτά οργανωμένη ιστοσελίδα των 

αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής, όπου μπορεί να 

ξεφυλλίσει εικονικά το φωτογραφικό λεύκωμα με εικόνες 

του αρχιτέκτονα Μιχάλη Δωρή. Οι φωτογραφίες μπορεί 

να αφορούν σε αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις αξίζει να δώσει κανείς έμφαση και 

στην φωτογραφική τους διάσταση. Αισθητικά άρτιες 

λεπτομέρειες από υπέροχα κτίρια των Πατρών καθώς και 

γενικά πλάνα που βοηθούν τον θεατή να οραματιστεί μία 

πόλη όπως υπήρξε κάποτε. 

Το «Φωτογραφικό Αρχείο Μιχάλη Δωρή» συγκαταλέγεται 

μεταξύ των σπουδαιότερων συλλογών της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Πατρών. Είναι το μοναδικό φωτογραφικό 

αρχείο, το οποίο αποτυπώνει την αρχιτεκτονική εικόνα 

της πόλης της Πάτρας, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

μετεπαναστατικά, αρχής γενομένης με τη σύνταξη του 

ρυμοτομικού σχεδίου του πολεοδόμου Σταμάτη Βούλγαρη 

κατά παραγγελία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια το 

1828. Το αρχείο παραδόθηκε από το Μιχάλη Δωρή στο 

Δήμο Πατρέων τη δεκαετία του 1970. Επιμέλεια - Κείμενα 

της έκδοσης: Βασιλική Φαρμάκη. 

Σύνδεσμος για το λεύκωμα: 

https://zosimaia.gr/category/διάφορα-νέα/

Λεπτομέρειες από την ψηφιακή 
παρουσίαση του βιβλίου στην 
ιστοσελίδα των αποφοίτων της 
Ζωσιμαίας Σχολής

https://zosimaia.gr/category/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/
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Στείλτε εγκαίρως τα έργα σας

Η ιστορική ΕΦΕ διοργανώνει τον κεντρικό της διεθνή διαγωνισμό Apollon 2020 όπου μπορείτε να συμμε-

τάσχετε σε πέντε βασικές κατηγορίες:  Ταξίδι, Γυμνό, Ελεύθερο θέμα, Φύση και Δημιουργικό. Σημειώστε 

πως όπως ισχύει στους περισσότερους φωτογραφικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, 

υπάρχει και εδώ χρέωση για την συμμετοχή σας.

Προθεσμία υποβολής έργων: 13 Ιουνίου 2020

Πληροφορίες/υποβολές: https://www.theiaap.com/apollon/

https://www.theiaap.com/apollon/
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Together We Look / ���� ��������
Μία εικονική συνομιλία με τα έργα του Roger Ballen

Δείτε διαδικτυακά για μία ημέρα την έκθεση του ιδιαίτερου φωτογράφου Roger 

Ballen, σε μία ειδική δράση του MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Φωτογραφίες από περιθωριοποιημένες κοινότητες της Νοτίου Αφρικής, το εσωτερικό 

των φτωχικών κατοικιών με τους «ξεχασμένους» φτωχούς λευκούς ενοίκους τους, 

σκηνές και πορτρέτα σε έρημα κτήρια, αποθήκες και καταλήψεις στο Γιοχάνεσμπουργκ 

της Αφρικής, εικόνες που μοιάζουν να έρχονται από το υποσυνείδητο, είναι μόνο 

κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδική αισθητική Ballenesque του 

διεθνούς φήμης φωτογράφου Roger Ballen.

Πότε: 1η Ιουνίου 2020, 19:00-21:30

Δηλώσεις συμμετοχής: info.photography@momus.gr, με την αναφορά 

ΤWL@MOMusPhotography

mailto:info.photography@momus.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 23

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

Λήξη: 7 Ιουνίου 

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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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Στην Ερμιόνη

Ελεύθερο είναι το θέμα του διαγωνισμού που 

διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Ενεργών 

Πολιτών Ερμιόνης. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, όσον 

αφορά την πανδημία, θα λάβετε μέρος σε ομαδική 

έκθεση τον Αύγουστο στην περιοχή. 

Υποβολή έργων: Μέχρι 25 Ιουλίου 2020

Πληροφορίες:  protoenpoermionis@gmail.com

�*�%� Q���
Ξανά στις ζωές μας… διαφορετικά

Μία από τις πιο αγαπημένες εξόδους των Αθηναίων είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος - και όχι μόνο - ανοίγει ξανά τις πύλες του - μετ’ εμποδίων όμως εξαιτίας των γνωστών 

νέων συνθηκών υγιεινής. Πλέον δεν θα εισερχόμαστε στους εντυπωσιακούς υπαίθριους χώρους ανέμελα 

κι ελεύθερα, αντιθέτως όπως ενημερωνόμαστε “τόσο μέσα στο Πάρκο όσο και στις πύλες εισόδου και 

εξόδου, θα υπάρχει επιτήρηση από προσωπικό μας και φύλακες ώστε να αποθαρρύνεται ο συνωστισμός”. 

Βασικό νέο δεδομένο αποτελούν οι «δωρεάν προκρατήσεις», δηλαδή πριν την επίσκεψή σας, θα πρέπει 

να έχετε κάνει ηλεκτρονική προεγγραφή. Πάντα όμως υπάρχουν οι εξαιρέσεις και στους νέους κανόνες κι 

έτσι “θα εξαιρούνται μόνον οι άνω των 65 ετών, τα ΑμεΑ και οι έγκυες”. Όλα τα προαναφερθέντα βέβαια 

ισχύουν μέχρι νεωτέρας. 

Πληροφορίες: www.snfcc.org
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H αιωνιότητα της πέτρας

Ελάχιστες είναι προς το παρόν οι ατομικές εκθέσεις που εγκαινιάζονται μετά την άρση των αυστηρότατων 

μέτρων εγκλεισμού, σχεδόν σα να δημιουργείται μία νέα πολιτιστική κατάσταση στα μεγάλα 

αστικά κέντρα της χώρας. Ο εικαστικός αυτός δισταγμός όμως είναι απόλυτα κατανοητός και συνάμα 

αναμενόμενος. Ας ελπίσουμε πως δεν θα εδραιωθεί ως το νέο δεδομένο. 

Στη νέα έκθεση Transformations η οποία εγκαινιάζεται στην CAN Gallery, η Έφη Χαλιορή εστιάζει στη 

μαγεία του μαρμάρου και την σημασία σου στο χτες, το σήμερα αλλά και το αύριο. Αναφερόμενη στην 

ικανότητα του να ακτινοβολεί το φως (μάρμαρο < μαρμαίρω = σπινθηροβολώ, λάμπω, ακτινοβολώ) και 

να αντιστέκεται στον χρόνο, η φωτογράφος ταξίδεψε σε διάφορα λατομεία της Ελλάδας και μας προτείνει 

τη δική της θέαση τους μέσα στο σημερινό φυσικό και αστικό τοπίο. Η φωτογραφική έρευνα της Χαλιορή 

γύρω από την μεταμόρφωση της πέτρας σε μνημείο, μας αποκαλύπτει τελικά τη σχέση της με τον χρόνο. 

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 42, Αθήνα

Πληροφορίες: 2103390833

URBAN Photo Awards
Διεθνής διαγωνισμός με εντυπωσιακά έπαθλα

Παράταση δόθηκε στην υποβολή των έργων για τον 

διαγωνισμό όπου θα επιλέξει τον μεγάλο νικητή ο 

διάσημος φωτογράφος Alex Webb. Υπάρχουν 4 βασικές 

θεματικές: Δρόμος, Άνθρωποι, Χώροι, Δημιουργικό καθώς και 

κατηγορία ολοκληρωμένων πρότζεκτ και βιβλίων. Εκτός των 

χρηματικών επάθλων, οι νικητές θα λάβουν υποτροφίες για 

σπουδές φωτογραφίας στην Κρακοβία της Πολωνίας, συμμετοχή 

σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και άλλα. Οι ανταμοιβές 

είναι πλουσιοπάροχες, αρκεί να στείλετε υψηλού επιπέδου έργα 

από τα φωτογραφικά σας αρχεία. 

Υποβολή έργων: Μέχρι τις 14 Ιουνίου 2020

Πληροφορίες/εγγραφές: www.urbanphotoawards.com



������ 506 •  �����	
 1  IOYN��� 2020

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

���

�,!�� \��\���,!� !��%"��!�,�
… σας χτυπούν την πόρτα

Το Exile Room, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, 

φέρνει ξανά το American Film Showcase στην Ελλάδα, αυτή τη φορά σε μια ειδική διαδικτυακή έκδοση που 

μπορείτε να απολαύσετε από την ασφάλεια του σπιτιού σας, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Πέντε βραβευμένα 

ντοκιμαντέρ για τη μνήμη, το φαγητό, την οικογένεια, την ισότητα και τα... emoji μάς ταξιδεύουν στο σύγχρονο 

αμερικανικό κινηματογραφικό τοπίο, θυμίζοντάς μας μερικά από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή, πριν και μετά 

το lockdown. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη διαδικτυκά για διάστημα πέντε ημερών, δωρεάν και με ελληνικούς 

υπότιτλους.

Πληροφορίες: www.exile.gr
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