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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

Επιλέγοντας τέσσερα μονοθεματικά
με €27,60 κερδίζετε τρία δώρα!
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Επιπλέον το μονοθεματικό Νο 11
“Φωτογραφία Φύσης”
Για να ετοιμαστείτε σωστά για τον φωτογραφικό
διαγωνισμό «ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» που ξεκινάει σύντομα!

ΔΩΡΟ

2ο ΔΩΡΟ

Ένα μπλουζάκι με διακριτικά τυπωμένο
το λογότυπο του περιοδικού

3ο ΔΩΡΟ

Τα έξοδα αποστολής
* Ισχύει μέχρι 10/1/2021 & για αγορές από το eshop του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/monothematika
210 8541400
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B2B, B2C &
τώρα D2C
Κινέζικα;
Όχι. Η νέα τάση
Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι σημαίνουν
οι παραπάνω συντομογραφίες για κάποιους

που έχουν δυσανεξία στην ξενόγλωσση
ορολογία του marketing.
B2B: Πώληση από επιχείρηση σε επιχείρηση
B2C: Πώληση από επιχείρηση στον τελικό
καταναλωτή.
D2C: Πώληση από το εργοστάσιο απευθείας
στον τελικό καταναλωτή.
Θα σταθώ στο τελευταίο ακρωνύμιο, στο
D2C, γιατί ακούγεται τελευταία όλο και
περισσότερο. Αν λοιπόν οι καταναλωτές

αγκαλιάσουν αυτή την πρακτική, θα δούμε
τεράστιες ανακατατάξεις στην αγορά χωρίς
να εξαιρείται ασφαλώς και ό,τι έχει απομείνει
από την φωτογραφική αγορά. Η μέχρι
πρόσφατα επικρατούσα τάση στη διάθεση και
διανομή του πάσης φύσεως φωτογραφικού
εξοπλισμού ήταν γνωστή και απλή. Τα μεγάλα
πολυεθνικά εργοστάσια, είχαν αντιπροσώπους
ανά την Υφήλιο. Μπορεί να ήταν από δίκτυα
καταστημάτων μέχρι διάφορες επιχειρήσεις.
Ακόμη κάποια εργοστάσια άνοιγαν δικές τους
αντιπροσωπείες όπου το εύρος της αγοράς και
άλλα δικά τους κριτήρια συνηγορούσαν προς
αυτή την κατεύθυνση. Έτσι μέσα από αυτά τα
κανάλια διανομής έφθαναν τα προϊόντα τους
στον τελικό καταναλωτή.

Όλα αυτά κυλούσαν όμορφα κι ωραία μέχρι που το διαδίκτυο άρχισε να κάνει
την εμφάνισή του επαναπροσδιορίζοντας την σχέση εργοστασίου και τελικού

καταναλωτή. Όλα τα εργοστάσια, όλοι όσοι παράγουν σήμερα oτιδήποτε, το
δείχνουν στο διαδίκτυο. Γιατί ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει την προέλευση αλλά
και τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος που θα αγοράσει. Τελευταία μας προέκυψε
και η πανδημία με τα απανωτά lockdown και την απογείωση των διαδικτυακών
πωλήσεων μέσω virtual καταστημάτων τύπου Amazon, Alibaba αλλά και eshop
κάθε είδους. Όλες αυτές οι βίαιες αλλαγές στην αγορά ήταν λογικό να κάνουν τα
εργοστάσια imaging να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους τόσο για την
τρέχουσα περίοδο όσο, πολύ περισσότερο, για την μετά Covid-19 εποχή.
Όταν π.χ. η Coca Cola κλείνει διεθνείς συμφωνίες με εταιρίες κούριερ για την
παράδοση απευθείας στον τελικό καταναλωτή ακόμη και μίας απλής ...φιάλης γιατί
να μην το κάνουν π.χ μεγάλα και γνωστά φωτογραφικά εργοστάσια; Η πρόκληση
είναι μεγάλη και είναι βέβαιο ότι τέτοια σχέδια βρίσκονται υπό επεξεργασία αυτή
την περίοδο και θα τεθούν σε εφαρμογή χωρίς καν να τηρούνται τα προσχήματα.
Με απλά λόγια τα εργοστάσια θα αρχίσουν να πουλούν φωτογραφικά απευθείας
στον τελικό καταναλωτή. Και αυτή η πρακτική θα επηρεάσσει σίγουρα τους κατά

τόπους αντιπροσώπους και εισαγωγείς φωτογραφικών. Οι “γκρίζες” πωλήσεις στο
πολύ κοντινό μέλλον δεν θα γίνονται παράτυπα αλλά νομότυπα με τη βούλα και
την εγγύηση των ίδιων των εργοστασίων. Τελικό συμπέρασμα: Δεν είναι καθόλου
λάθος αυτό που υποστηρίζουν πολλοί οικονομικοί αναλυτές, ότι στο μέλλον η
αγορά θα διαχωρίζεται σε δύο περιόδους: στην πρό και στην μετά Covid εποχή.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«             .
     .....»
GEORGE BERNARD SHAW
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Πικάσο «Femme Assise, Robe Bleu» το αγόρασε ο Δ Μαυρομμάτης

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι 200 μεγαλύτεροι συλλέκτες όλου του κόσμου
Πόσοι Έλληνες συγκαταλέγονται; Και τί συλλέγουν; Θα εκπλαγείτε από την απάντηση.
Υπάρχει μία λίστα (όχι εκείνη του Σίντλερ)

όπου φιγουράρουν ονόματα Ελλήνων
μεγιστάνων οι οποίοι αγαπούν υπέρ
το δέον την τέχνη. Είτε πρόκειται για
αφηρημένα έργα σύγχρονων ζωγράφων
όπως ήταν ο Μπασκιά, είτε πρόκειται για

φωτογραφίες σπουδαίων δημιουργών,
ή για έπιπλα του 17ου και 18ου
αιώνα, υπάρχει και από ένας Έλληνας
φιλότεχνος επενδυτής που ξοδεύει
μυθικά ποσά προκειμένου να τα
αποκτήσει.
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Κάποια ονόματα πιθανότατα να
είναι αναμενόμενα αλλά θα βρείτε

και ορισμένα που χαρακτηρίζονται
γενικότερα από μία μυστικοπάθεια και
προσωπική απόσταση από τα μίντια,
όπως ισχύει στην περίπτωση του
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Joannou Dakis

Daskalopoulos-Dimitris

Economou George

Φίλιππου Νιάρχου. Αν δεν ήταν η κόρη
του Ευγενία να αναρτά φωτογραφίες
στα social media, πιθανότατα να μην
βλέπαμε σχεδόν κανένα πορτρέτο του στο
διαδίκτυο. Κι όμως είναι ένας άνθρωπος
ο οποίος έχει στην κατοχή του μία από
τις σπουδαιότερες συλλογές τέχνης
παγκοσμίως. Αλλά και το όνομα του
Δημήτρη Μαυρομμάτη ίσως να μην σας
παραπέμπει σε έργα τέχνης, αλλά είναι
μέγας λάτρης ιδιαίτερων κομματιών όπως
το μπουντουάρ της Μαρίας Αντουανέτας
από το παλάτι του Φοντενεμπλό (το οποίο
κατέχει).
Ενώ ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος είναι

αρκετά γνωστός στον χώρο της ελληνικής
σύγχρονης τέχνης αφού είναι και ο
άνθρωπος που δημιούργησε και στηρίζει
ενεργά τον οργανισμό NEON ο οποίος τα
τελευταία χρόνια προβάλλει σύγχρονα
έργα στους δημόσιους χώρους. Αλλά
και ο Δάκης Ιωάννου ο οποίος εδώ και
δεκαετίες μεσουρανεί με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ
στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της
Ελλάδας. Στη συλλογή του, με περίπου
1.500 έργα, περιλαμβάνονται κομμάτια
από τους Koons, Ashley Bickerton, Robert
Gober, Urs Fischer, Charles Ray, Maurizio
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Ρhilip Νιarchos

Dimitris Mavrommatis

Cattelan και άλλους. Υπενθυμίζω πως ο Cattelan μας απασχόλησε τον τελευταίο
χρόνο με την περιβόητη… μπανάνα του!
Τέλος, ο Γιώργος Οικονόμου ή καλύτερα George Economou έχει βέβαια το ομώνυμο
μουσείο στα βόρεια προάστια της Αθήνας και εκεί παρουσιάζει έργα πολύ ηχηρών
σύγχρονων καλλιτεχνών. Κάποτε είχε πει στη Wall Street Journal: “Πιστεύω στο
να αγνοεί κανείς τις τάσεις… Οι άνθρωποι αγοράζουν με τα αυτιά τους. Πρέπει
να αγοράζετε με τα μάτια σας - που αντιπροσωπεύουν την καρδιά σας - και όχι με
τα αυτιά σας. «Στον κόσμο των συλλογών τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο
φαίνονται σε πρώτο επίπεδο. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να έχει απλώς αρκετά
χρήματα προκειμένου να επενδύσει σε γνωστά ή άγνωστα έργα τέχνης. Απαιτείται
μία βαθιά γνώση της ιστορίας, των ίδιων των καλλιτεχνών, να αφουγκράζεται
Mavrommatis Dimitris
σωστά ο συλλέκτης την αγορά της τέχνης, να μην αγοράζει παρορμητικά, να
περιμένει την κατάλληλη στιγμή και να δημιουργεί μία πλήρη συλλογή από έναν
συγκεκριμένο τομέα. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός
ότι ανάμεσα σε 200 ονόματα, τα πέντε είναι από την χώρα μας, ασχέτως βέβαια
αν οι Έλληνες αυτοί συλλέκτες-επιχειρηματίες κινούνται κυρίως μεταξύ Μονακό,
Παρισίων, Νέας Υόρκης, Ελβετίας και άλλων κοσμοπολίτικων τοποθεσιών του
πλανήτη μας…
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

“

«...Είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός
ότι ανάμεσα στους διακόσιους μεγαλύτερους
διεθνώς συλλέκτες έργων τέχνης, φιγουράρουν
πέντε ονόματα από την χώρα μας...»

”
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Leica SL2-S
Η μικρή αδελφή της SL2
Στον κόσμο των full frame mirrorless
έχει αποκτήσει ευρύτερη διάδοση
η σχεδιαστική τάση με τις δίδυμες μηχανές.
Δηλαδή την συνήθεια να παρουσιάζουν δύο
σχεδόν πανομοιότυπα μοντέλα που έχουν ίδια
εξωτερική εμφάνιση αλλά με διαφορετικούς
αισθητήρες και δυνατότητες. Τρανά
παραδείγματα οι Nikon Z6/Z7 (και στη νεώτερη
έκδοση II), Panasonic S1/S1R και Canon EOS
R5/R6. Τώρα έρχεται η Leica να προσχωρήσει
στην «σχολή» με την SL2 λανσάροντας
την SL2-S (αμφότερες βέβαια με L-mount
μοντούρα που υιοθετούν μαζί με τη συμμαχία
Panasonic και Sigma). Διατηρεί δηλ. την κωδική
ονομασία SL2 ώστε να μην υπάρχει ουδεμία
αμφιβολία για την οικογενειακή συσχέτιση.
Συνοπτικά η SL2-S χαρακτηρίζεται από το
“μονολιθικό”design α λα SL2, το εύρωστο
σώμα με αδιαβροχοποίηση (σε επίπεδο
ΙΡ54), οθόνη (όχι αρθρωτή) με επαφική
λειτουργία, IBIS (In Body Image Stabilization),
αποθήκευση σε διπλό slot καρτών SD UHS-II,
ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF OLED τελευταίας
γενιάς και ανάλυση 5,6εκ. dot και autofocus
τύπου contrast detect. Όλο αυτό το άθροισμα
προδιαγραφών φαίνεται πολύ δελεαστικό και
αξίζει μια αναλυτική ματιά.
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Για τη SL-2S χρησιμοποιείται ένας
καινούργιος αισθητήρας full frame
24Μegapixel τύπου Backside Illuminated
CMOS αντί για τα 47Megapixel της
«μεγάλης» SL2 και επεξεργαστής Maestro
III. H κλίμακα ευαισθησίας του σένσορα
εκτείνεται σε ISO 100-50.000. Mια
«ιδιορρυθμία» της Leica είναι ότι δεν
χρησιμοποιεί δικό της RAW φορμά και
προτιμά το DNG 14bit της Adobe για
όσους δε θέλουν JPEG (σημειώνουμε
ότι η SL2-S έχει δυνατότητα συνεχών
λήψεων JPEG χωρίς όριο ενώ υπάρχει
και εσωτερικό buffer 4GB). Παραπέρα η
SL2-S εκμεταλλεύεται το IBIS για multishot
λήψεις ανεβάζοντας με υπερδειγματοληψία
(8 διαφορετικές λήψεις του ίδιου καρέ με
απόκλιση μισού pixel) το μέγεθος αρχείου
ως 96Megapixel.
Όσον αφορά το autofocus, κόντρα στην
τάση που θέλει όλες τις mirrorless να
υιοθετούν κατά τον Α ή Β τρόπο phase
detect τεχνολογία, εδώ συναντάμε σύστημα
contrast detect που οι ίδιοι οι μηχανικοί
της Leica ονομάζουν Οbject Detection
AF (περί αυτού υπάρχει μια ένδειξη ότι
έχουν δανειστεί know how από το DFD της
Panasonic που ανήκει και αυτή στη L-mount
Alliance και επιμένει στο autofocus με
contrast detect). To autofocus με χρήση του
ηλεκτρονικού κλείστρου (το οποίο χρονίζεται
ως 1/16.000sec.) φθάνει τα 25fps και
περιορίζεται στα 5fps με το «νορμάλ»
ηλεκτρομηχανικό κλείστρο. Παρενθετικά το
κανονικό κλείστρο φθάνει ως 1/8.000sec.
Η Leica προωθεί την SL2-S ως πιο
κατάλληλη για video σε σχέση με τη SL2
της οποίας η υψηλή ανάλυση την τοποθετεί
στον επαγγελματικό φωτογραφικό χώρο.
Στο video λοιπόν βλέπουμε πολύ
ενδιαφέρουσες επιδόσεις: 4K 10bit 4:2:2
και Cinema ProRES 30p για εγγραφή σε
κάρτες SD UHS-II ή εναλλακτικά 60p με
έξοδο καθαρού HDMI. Σε full HD 1080p
ανεβαίνει στα 180p, μια περίεργη επιλογή
αφού συνήθως συναντάμε refresh 120 ή
240. Μάλιστα η Leica αποκάλυψε ότι έχει
υπό εξέλιξη ένα firmware που θα δοθεί
στους κατόχους μέσα στο πρώτο εξάμηνο
του 2021 και θα επεκτείνει θεαματικά τις
δυνατότητες video με εσωτερική καταγραφή
4Κ/60p χρησιμοποιώντας συμπίεση
HEVF, αυτόματο follow focus, color bar
και βελτιωμένο LiveView σε συνθήκες με
χαμηλό φωτισμό.
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Στη μοντούρα προσαρμόζονται όλοι οι φακοί με L-mount (αυτή τη στιγμή
υπολογίζονται γύρω στους 40) αλλά και φακοί Leica M, R System καθώς και
τροποποιημένοι ΤL. Eπίσης για το video η Leica προτείνει τους δικούς της Cine.
Bέβαια η τιμή θα είναι ανάλογη της χειροποίητης κατασκευής και του γοήτρου Leica.
Θα ξεκινά πάνω από 5.000 ευρώ.
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Kαταγγελία Ενωσης Φωτορεπόρτερ ΕΦΕ
Συνάδελφοι μέλη της ΕΦΕ που
βρέθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου στην
περιοχή των Εξαρχείων, με αφορμή την
επέτειο της δολοφονίας του 15χρονου
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αλλά και
όσοι παρακολούθησαν τα γεγονότα
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
έγιναν για άλλη μια φορά μάρτυρες
της αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά της
ελευθερίας του τύπου.
Συνάδελφοι, όλοι με μάσκες, στην
προσπάθειά τους να καταγράψουν
ειδήσεις και γεγονότα (να κάνουν
δηλαδή απλώς τη δουλειά τους),
προπηλακίστηκαν, ωθήθηκαν σε
συνωστισμό και δέχτηκαν σπρωξίματα
και χτυπήματα με τις ασπίδες των
αστυνομικών οι οποίοι επιπροσθέτως,
απ’ ό,τι έχει καταγραφεί στα βίντεο που
έχουμε στη διάθεσή μας, δεν φορούσαν
όλοι τους μάσκα.

Επειδή λοιπόν η λογική δεν έχει
μπει ακόμη σε καραντίνα, επειδή
παρά την απαγόρευση συναθροίσεων
δεν υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση
εργασίας για τον κλάδο μας, επειδή
η πρακτική της αστυνομίας, όπως
μαρτυρούν τα βίντεο, θέτει σε
κίνδυνο την υγεία και τη σωματική
ακεραιότητα συναδέλφων, δεν
έχουμε άλλη επιλογή από το να
εκφράσουμε για άλλη μια φορά την
αγανάκτησή μας, να υπενθυμίσουμε
για άλλη μια φορά ότι η ελευθερία
του τύπου στις δημοκρατίες είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένη κι ότι
αποτελεί βασική ευθύνη της πολιτείας
η διασφάλιση τόσο της ελευθερίας
του τύπου όσο και της υγείας των
πολιτών.
Για άλλη μια φορά καταγγέλλουμε
και για άλλη μια φορά καλούμε την
πολιτεία να κάνει το καθήκον της.

Nikon School
Όλα τα online μαθήματα δωρεάν ως 31 Δεκεμβρίου
Ένα σημαντικό δώρο μας επιφυλάσσει
η Nikon αυτά τα δύσκολα Χριστούγεννα.
Ενδεκα ambassadors της Nikon δίνουν
συμβουλές για καλύτερες φωτογραφίες,

time lapse και video στην εορταστική
σαιζόν. Παρακολουθήστε μαθήματα
όπως Φωτογραφίζοντας παιδιά και
κατοικίδια με την Τamara Lockley, Μacro
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με τον Joey Terrill, Bασικές γνώσεις
με τον Reed Hoffman, Enviromental
Portraits με τον Joey Terrill, Μusic
Videos με τον Chris Hershman κλπ.

ΣΕΛΙΔΑ 10

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 529 • ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2020

PHOTOBUSINESSWEEKLY

ΣΕΛΙΔΑ 11

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

PHOTOBUSINESSWEEKLY

Capture One
Aισίως στην έκδοση 21
Μετά το Lightroom είναι ένα
από τα πιο δημοφιλή και ίσως το
πιο προχωρημένο RAW converter
εργαλείο, ειδικά στις τάξεις των
επαγγελματιών φωτογράφων. Με
την ευκαιρία της νέας έκδοσης ο Jan
Hyldebrandt –Larsen, αντιπρόεδρος
Product Management, CPO της
Capture One, είπε: “H νέα έκδοση
Capture One 21 γεφυρώνει την
κληρονομιά των προηγούμενων
εκδόσεων με το μέλλον, συνεχίζοντας
τις επιτυχίες της ομάδας μας και την
έμπνευσή μας από την κοινότητα
των δημιουργών. Κατανοούμε ότι οι
καλλιτεχνικές τάσεις και οι αντιλήψεις
μετασχηματίζονται και για αυτό
παρέχουμε τα αναγκαία εργαλεία.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την
έκδοση 21 και προσδοκούμε την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων από
τους φωτογράφους και τις επόμενες
γενιές δημιουργών”.

ή tablet, o χρήστης μπορεί να ορίσει
κουμπιά για εργασίες όπως κοντράστ,
φωτεινότητα και κρατώντας πατημένο
το Speed Edit ελέγχει το slider για το
επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμη και σε full
screen ή να κάνει μαζικές επεμβάσεις
(batch edit).
H νέα έκδοση υπόσχεται πιο
γρήγορη εισαγωγή αρχείων εικόνας,
έχει ενσωματωμένο Dehaze εργαλείο,

‘παραμετροποιεί κάθε brush εργαλείο
σε μέγεθος, διαφάνεια και ροή, διαθέτει
συνεχή επεξήγηση κάθε εργαλείο
με τα Enhanced Tooltips κλπ. Επίσης
υποστηρίζεται το φορμά ΗΕΙC που έχει
υιοθετήσει η Apple,και τα προφίλ PostStandard για πιο πιστό και αυθεντικό
χρώμα σε αρχεία προερχόμενα από
μηχανές Canon, Nikon, Leica, PhaseOne
και Sony.

Ανάμεσα στις δυνατότητες
της έκδοσης ξεχωρίζει το
χαρακτηριστικό Speed Edit, που
επιταχύνει θεαματικά την επεξεργασία.
Μεταχειριζόμενος οποιοδήποτε μέσο
χειρισμού, ποντίκι, ψηφιακή γραφίδα
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Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

CASHBACK

Lenses for creative people
Ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας! Eπωφεληθείτε
από το φθινοπωρινό cashback και κερδίστε επιστροφή
χρημάτων σε επιλεγμένους φακούς Tamron!

Cashback   200€

Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount

Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
Sony E-mount.

Tamron SP 35mm F/1.4 Di USD
Canon | Nikon

Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD
Sony E-mount

Tamron AF70-210mm F/4 Di VC USD
Canon | Nikon

   
   Tamron
&   30 No          .



...


31

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

δίκτυο καταστημάτων

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

Photozone_Tamron_Cash Back.indd 1
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Sonos
Προσφορές για τις γιορτές
Ο σωστός ήχος, η αγαπημένη σας
μουσική, μία χριστουγεννιάτικη
ταινία κλπ. - μπορούν να κάνουν την
καθημερινότητά μας πιο χαρούμενη.
Για κάθε περίσταση υπάρχει το ιδανικό
ηχείο Sonos. Αυτά τα Χριστούγεννα η
Sonos προτείνει:
Για τον λάτρη της γυμναστικής: ηχείο
Move Με το Move, όλοι μπορούν να
συνοδεύσουν μουσικά τη «σπιτική»
γυμναστική τους και να νιώσουν σαν να
βρίσκονται στο γυμναστήριο. Ανθεκτικό
στον ιδρώτα και τα σταγονίδια, το
ηχείο Move λειτουργεί απρόσκοπτα
είτε κάνετε γιόγκα στην αυλή σας είτε
ποδήλατο γυμναστικής.

Από σήμερα έως τις 27
Δεκεμβρίου μπορείτε να κερδίσετε
50€ στην αγορά του Move (τώρα
349€).
Για τον φανατικό των σπορ:
ηχόμπαρα Beam Οι αθλητικοί αγώνες
μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί
φέτος, αλλά σίγουρα μπορείτε να
απολαύσετε τον αγώνα από την
άνεση του σπιτιού σας και με την
μπάρα ήχου Sonos Beam, να νιώσετε
σαν να είστε στο γήπεδο.
Από σήμερα έως τις 27 Δεκεμβρίου
μπορείτε να εξοικονομήσετε
70€ στην αγορά της μπάρας
ήχου Beam (τώρα στα 379€)

WPPI 2021
Mετάθεση για τον Αύγουστο.
Το συνέδριο WPPI(Wedding
and Portrait Photographers’
International) είναι κάτι σαν η Μέκκα
του τομέα τους για τους επαγγελματίες
του γάμου και των κοινωνικών
εκδηλώσεων και πραγματοποιείται στις

ΗΠΑ. Το 2021 ήταν προγραμματισμένο
για 7-11 Μαρτίου, στο Las Vegas,
αλλά μπροστά στις αρνητικές εξελίξεις
στο πρόβλημα της πανδημίας και στα
προβλήματα συμμετοχής των ξένων
αλλά και αμερικανών φωτογράφων,
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οι διοργανωτές επέλεξαν να το
μεταθέσουν για τις 15 ως 18
Αυγούστου στον ίδιο χώρο δηλ. Mirage
Convention Center στο Las Vegas,
Nevada.
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Polyprint
Η Polyprint ιδρύει θυγατρική εταιρία στην Αμερική
H Polyprint A.E., εξειδικευμένος
κατασκευαστής Direct-to-Garment
εκτυπωτών (για εκτυπώσεις απευθείας
σε ύφασμα), ανακοίνωσε στις 09
Δεκεμβρίου 2020 τη δημιουργία της
θυγατρικής της εταιρίας Polyprint USA,
Inc.
Στοχεύοντας να ανταποκριθεί στις
αυξημένες ανάγκες TexJet® εκτυπωτών
στις ΗΠΑ, η εταιρεία επεκτείνεται στην

μεγαλύτερη αγορά dtg παγκοσμίως. Η
Polyprint USA θα εδρεύει στο Charlotte
της Βόρειας Καρολίνας πλήρως
στελεχωμένη και εξοπλισμένη για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
«Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία
μιας τοπικής αλυσίδας Polyprint
προϊόντων για να ωθήσουμε την
ανάπτυξη των επιχειρηματιών του χώρου
της ένδυσης, προσφέροντας υψηλής

ποιότητας και προσιτές dtg λύσεις. Η
Polyprint USA θα αποτελεί τον συνδετικό
μας κρίκο με τους πελάτες, παρέχοντας
άμεση πρόσβαση στα προϊόντα μας
και άριστη εξυπηρέτηση πελατών με
συνεχή εκπαίδευση.» είπε ο Γιώργος
Μπεγγλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
της Polyprint. Ο νεοδιοριζόμενος
Διευθύνων Σύμβουλος, Luke Ryerkerk θα
είναι επικεφαλής της ομάδας των ΗΠΑ.

Eυρεσιτεχνία Canon
Μεταβλητό teleconverter 1-2x με IS και ND φίλτρο
Με βάση τα περιγραφόμενα
στοιχεία πατέντας που κατέθεσε
η Canon, η εταιρία έχει στα
σκαριά μια ευρηματική και πολύ
προχωρημένη σχεδίαση converter.
Εκτός από τη μεταβλητή σχέση
μεγέθυνσης από 1x ως 2x,
για πρώτη φορά σε converter
βλέπουμε δυνατότητα να
περιλαμβάνεται σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης (προφανώς για
φακούς που δεν έχουν δικό τους

ενσωματωμένο ΙS) καθώς και
μεταβλητό φίλτρο Neutral Density.
H αίτηση έγκρισης ευρεσιτεχνίας
κατατέθηκε στην Ιαπωνία με
κωδικο 197580/2020 στις 10
Δεκεμβρίου. Το προσαρτημένο
διάγραμμα δείχνει ένα converter
με τέσσερα οπτικά στοιχεία εκ των
οποίων δύο μεταβλητά για αλλαγή
της μεγέθυνσης, ένα εξωτερικό lcd
display για πληροφορικές ενδείξεις.
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Dell Technologies Forum CEE 2020
Η πρώτη virtual εκδήλωση τεχνολογίας
Mε επιτυχία και πολλές συμμετοχές
πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου
η εκδήλωση Dell Technologies Forum
CEE 2020, η μεγάλη εκδήλωση
Πληροφορικής της Dell Technologies για
τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης σε virtual εκδοχή λόγω κρίσης
κορωνοϊού. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε
στα νέα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες
που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες
της, με τη βοήθεια του δικτύου

των συνεργατών της. Παράλληλα
εξετάστηκαν όλες οι τάσεις και οι
νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που
υπαγορεύουν τις εξελίξεις στο χώρο της
υψηλής τεχνολογίας και συγκεκριμένα
συζητήθηκαν:
Η επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις,
η οποία ενισχύθηκε λόγω της στροφής
στο μοντέλο αποκεντρωμένης εργασίας,

μακριά από το γραφείο.
Οι νέες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο
των υποδομών cloud και σύγχρονων
υποδομών data center (converged και
hyperconverged – HCI)
Τα νέα συστήματα αποθήκευσης,
διαχείρισης και προστασίας δεδομένων
Ο ρόλος των αναδυόμενων τεχνολογιών
ΑΙ, ML, AR/VR, 5G και η υλοποίησή του

Aκύρωση CP+
Mόνον “εικονική” έκθεση
Η έκθεση CP+ της Υοkohama που
επίσημα τιτλοφορείται ως World
Premier Camera and Photo Imaging
Show, και διοργανώνεται από την
CIPA (Camera and Imaging Product
Association) της Ιαπωνίας, μπροστά στις
έκτακτες συνθήκες της πανδημίας Covid
δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Η CP+
που εθεωρείτο ως το ασιατικό αντίπαλο
δέος της Photokina και συγκέντρωνε
όλους τους ιάπωνες κατασκευαστές
στο εκθεσιακό κέντρο Pacifico της
Yokohama δεν θα πραγματοποιηθεί
φέτος τουλάχιστον στην υλική του

μορφή. Μετασχηματίζεται σε CP+ Online
ενώ περισσότερα στοιχεία μπορείτε να
βρείτε εδώ. https://www.cpplus.jp/en/
Mετά την ακύρωση και της Photokina
επ’ αόριστον https://www.photokina.
de/ που πρακτικά μεταφράζεται (αν
και δεν λέγεται επίσημα) σε οριστική
ματαίωση της πιο διάσημης και έγκυρης
έκθεσης φωτογραφικών και imaging
γενικότερα στον κόσμο, αλλά και της
online διεξαγωγής της CES https://
digital.ces.tech/home τα πράγματα
μοιάζουν ζοφερά για τον τομέα
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των διεθνών μεγάλων εκθέσεων,
τουλάχιστον ως την ανάσχεση της
πανδημίας και το 2021 σαν χρονιά με
εμπορικές/εκθεσιακές δραστηριότητες
θεωρείται oριστική απώλεια.
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Epson
Γιαλιά augmented reality Μοverio νέας γενιάς
Δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση των
πρώτων έξυπνων γυαλιών Moverio,
η Epson κυκλοφορεί τώρα την τέταρτη
γενιά έξυπνων γυαλιών επαυξημένης
πραγματικότητας Si-OLED.
Η νέα σειρά Moverio, η οποία
περιλαμβάνει τα έξυπνα γυαλιά BT40 και BT-40S, προσφέρει στους
χρήστες μια σειρά πλεονεκτημάτων,
συμπεριλαμβανομένου ευρύτερου
οπτικού πεδίου (FOV), αυξημένη

ανάλυση οθόνης, υψηλή αντίθεση,
βελτιωμένη συνδεσιμότητα και πιο
άνετο, ρυθμιζόμενο και εύκολο στη
χρήση σχεδιασμό.
Τα γυαλιά Moverio BT-40 μπορούν
να προσφέρουν έναν εικονικό
σταθμό εργασίας, ιδανικό για στελέχη
επιχειρήσεων που προσαρμόζονται στα
σύγχρονα στυλ εργασίας και δουλεύουν
από το σπίτι. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα

είναι ότι τα γυαλιά αυτά παρέχουν
συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας σε
προσωπική βάση. Τα γυαλιά Moverio
BT-40S θα βοηθήσουν τους software
developers να αναπτύξουν και να
αναβαθμίσουν νέες και υπάρχουσες
εφαρμογές σε μια σειρά χρήσεων, όπως
επισκέψεις σε μουσεία και γκαλερί,
οδοντιατρική κλπ.

Viltrox
Νέος autofocus φακός πορτραίτου για Νikon Z
Σε μια περίοδο στασιμότητας στην
φωτογραφική βιομηχανία, η κινέζικη
Viltrox κάνει επέλαση στα οπτικά με
συνεχείς παρουσιάσεις φακών. Την
σειρά πήρε τώρα ένας καινούργιος
κοντός τηλεφακός πορτραίτου στην
αγαπημένη εστιακή απόσταση των
85mm, o AF 85mm f/1,8 STM ED IF.
Ο φακός αποτελείται από 10 στοιχεί σε
7 ομάδες, από τα οποία πέντε έχουν
χαρακτηριστικά μικρού μήκους κύματος
και ένα χαμηλής διάχυσης ED. Την
οδήγηση του autofocus αναλαμβάνει

βηματικό μοτέρ ενώ σύμφωνα με την
Viltrox λειτουργούν κανονικά όλα τα
ηλεκτρονικά μεσυμβατότητα Eye-AF. O
μηχανισμός ίριδας διαφράγματος με τα
9 πτερύγια σχηματίζει σχεδόν τέλειο
κύκλο για καλύτερο bokeh.
Δεν απουσιάζει μάλιστα και μια υποδοχή
Micro USB που θα χρησιμεύσει σε
μελλοντικά firmware update. O φακός
θα πωλείται σε πολύ ανταγωνιστική
τιμή σε σχέση με τον οriginal αντίστοιχο
Ζ-mount τηλεφακό πορτραίτου.
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Εκδόσεις Παπαζήση
Υπεύθυνος φωτογραφικών εκδόσεων ο Φώτης Καγγελάρης
Yπό την επίβλεψη του Φώτη Καγγελάρη, στις Εκδόσεις Παπαζήση έρχονται πολλές
νέες εκδόσεις εστιασμένες στην τέχνη και την θεωρία της φωτογραφίας.
Συγκεκριμένα:
1. Φωτοκόσμος, μία νέα σειρά όπου παρουσιάζονται έργα Ελλήνων φωτογράφων,
2. Φωτογραφία Γάμου: “Η ‘φωτογραφία γάμου’ είναι κάτι πολύ περισσότερο από την
αποτύπωση μιας ευτυχισμένης στιγμής. Μέσα από ένα ανήσυχο και ίσως πικρό κείμενο
-που αντλεί από τους χώρους της φιλοσοφίας, της ψυχανάλυσης και της θεωρίας
της φωτογραφίας- αποκαλύπτονται αδιόρατες μέχρι τώρα όψεις ενός συνηθισμένου
αντικειμένου και φανερώνεται μια ψυχική πραγματικότητα που αγνοούσαμε”, σημειώνει
ο Καγγελάρης.
3. HOMO PHOTOGRAPHICUS, τρίτη έκδοση

Αξίζει να σημειωθεί πως οι
ενδιαφερόμενοι σχετικά με τη
Θεωρία της Φωτογραφίας και της
Εικόνας, τη σχέση Φωτογραφίας,
Τέχνης, Κοινωνίας, Ιστορίας,
Ψυχανάλυσης, Φιλοσοφίας και
άλλα, μπορούν να στέλνουν
κείμενά τους στον Φώτη
Καγγελάρη.

Blank Wall Gallery
Ο πιο… λευκός διαγωνισμός φωτογραφίας
Κάποιοι πολιτιστικοί οργανισμοί
επιλέγουν ερμηνευτικά πιο
ανοιχτούς διαγωνισμούς όπου ο κάθε
συμμετέχων καλείται να αποτυπώσει
με τον προσωπικό του τρόπο το
διαγωνιστικό θέμα. “White” είναι λοιπόν
ο νέος διαδικτυακός διαγωνισμός της

Blank Wall Gallery και επαφίεται στην
καλλιτεχνική κρίση του καθενός, το πώς
θα αποτυπώσει την έννοια του λευκού.
Η υποβολή των έργων γίνεται δωρεάν
αλλά αν επιλεγούν οι φωτογραφίες, μετά
θα πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό ως
προς την έκθεσή τους.
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Υποβολή έργων: Μέχρι τις 29
Δεκεμβρίου 2020
Πληροφορίες: http://www.
blankwallgallery.com/calls-forentry/
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books
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Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Για δύο συνέδρια με επίκεντρο την έρευνα και την εκπαίδευση στις γραφικές τέχνες
H Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών HELGRAMED, πρωτοπόρος στην έρευνα
και ανάπτυξη των Γραφικών Τεχνών στην
Ελλάδα, ανακοινώνει την διοργάνωση
των ετήσιων επιστημονικών και
τεχνολογικών συνεδρίων των διεθνών
οργανισμών iarigai και IC στην Αθήνα.
Τα δύο συνέδρια οργανώνονται
παράλληλα από τις 19 έως τις 24
Σεπτεμβρίου 2021, σε συνεργασία
με το ερευνητικό εργαστήριο
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και
Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
- GRAPHMEDLAB. Τα συνέδρια θα
φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
στην Πανεπιστημιούπολη του Άλσους
Αιγάλεω.
Οι οργανισμοί iarigai - the International
Association of Research Organizations
for the Information, Media and Graphic
Arts Industries and IC - International
Circle of Educational Institutes of
Graphic-Media Technology and

Management, είναι οι πλέον σημαντικοί
διεθνείς οργανισμοί των γραφικών
τεχνών στα πεδία της έρευνας και της
εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο οργανισμός
iarigai είναι η διεθνής συνομοσπονδία των
ερευνητικών ινστιτούτων των γραφικών
τεχνών και εκτυπώσεων και ο IC είναι ο
διεθνής σύνδεσμος των Πανεπιστημίων
και Σχολών της Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων.
Οι διοργανωτές HELGRAMED
και GRAPHMEDLAB, καλούν την
επιστημονική, την επαγγελματική
και την εκπαιδευτική κοινότητα των
γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και
της συσκευασίας στην Ελλάδα να
συμμετέχουν και να υποστηρίξουν τα
Συνέδρια. Ειδικότερα, οι διοργανωτές,
προσκαλούν όλους τους ανθρώπους
των γραφικών τεχνών - επιστήμονες και
ερευνητές, εργαζομένους, επαγγελματίες
και επιχειρήσεις, τεχνολόγους
και δημιουργικούς σχεδιαστές,
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
των γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων,
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υποψήφιους διδάκτορες, φοιτητές
και εκπαιδευόμενους, να δηλώσουν
συμμετοχή στα συνέδρια.
Τη γενική υπευθυνότητα για τη
διοργάνωση των Συνεδρίων έχει ο
Καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης,
Αντιπρόεδρος της ΗELGRAMED και
Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου
του ΠΑΔΑ, GRAPHMEDLAB.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στην ιστοσελίδα των συνεδρίων https://
iarigai-ic-athens2021.org/ καθώς και στη
γραμματέα των Συνεδρίων, κ. Πηνελόπη
Γκουντάρα (helgramed@gmail.com).
H προθεσμία κατάθεσης εκτεταμένης
περίληψης είναι η 28η Φεβρουαρίου
2021.
Περισσότερες πληροφορίες για
την κατάθεση των επιστημονικών
ανακοινώσεων στο συνέδριο τoυ iarigai
(extended abstracts): Δρ. Αναστάσιος
Ε. Πολίτης (politismedia@gmail.com)
και https://iarigai-ic-athens2021.org/
iarigai-call-for-papers/
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Οι νικητές
του 3ου Olympia Creative Ideas Pitching Lab
Tην Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020
πραγματοποιήθηκε η τελική παρουσίαση
των 12 σχεδίων που συμμετείχαν
στο 3ο Olympia «Creative Ideas»
Pitching Lab. Στη διοργάνωση, που
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
παράλληλα με το 23ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους, συμμετείχαν 12
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ενδιαφέροντα σχέδια μικρού μήκους
Ελλήνων κινηματογραφιστών και
κινηματογραφιστριών. Όλα τα σχέδια
στοχεύουν στο παιδικό και νεανικό κοινό,
ενώ ανήκουν σε διάφορα είδη (live action,
animation) και βρίσκονται σε διάφορους
βαθμούς ωρίμανσης.
Το βραβείο του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου απονέμεται στο σχέδιο

Οδοιπορικό μιας αδέσποτης γάτας του
Ζαχαρία Μαυροειδή ενώ το βραβείο της
ΕΡΤ απονέμεται στο σχέδιο Το Θηρίο
που Περπατά σαν Άνθρωπος των Ζωής
Σιγαλού και Μαρίνας Σιώτου.
Πληροφορίες: olympiafestival.gr/3oolympia-creative-ideas-pitching-lab/
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη

Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

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»

Δωρεάν
μεταφορικά
+ T-Shirt

*

*Για αγορές άνω των €25

Νο 23: AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 1 Οκτωβρίου 2020
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

22+_MONOTHEMATIKA_21x28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Φιλανθρωπικού χαρακτήρα
διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας
«Κάθε φωτογραφία, ένα δώρο για ένα παιδί σε ανάγκη»
Διανύουμε την περίοδο που ξεκινούν
όλα τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ,
βέβαια για πρώτη φορά στα χρονικά
(των τελευταιών γενιών) αρκετά θα
γίνουν σε ψηφιακό επίπεδο. Στα πλαίσια
αυτά, τριάντα φωτογράφοι προσφέρουν
με γενναιοδωρία μία φωτογραφία
τους για τη στήριξη των σκοπών της
οργάνωσης Home-Start Ελλάς. Οι
φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στη
σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης
ειδών τέχνης.
Ο επιμελητής της έκθεσης, Γιάννης

Γιαννακόπουλος αναφέρει στο σημείωμα
του: Η αγορά μίας φωτογραφίας που θα
σας αγγίξει, για σας ή ως δώρο για ένα
αγαπημένο πρόσωπο, στις γιορτές που
πλησιάζουν ή και μετά γίνεται ένα δώρο
για ένα παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη. Οι
οικογένειες και τα παιδιά που υποστηρίζει
η Home-Start Ελλάς χρειάζονται σήμερα
περισσότερο από ποτέ τη στήριξη μας, τη
στήριξη σας!
Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις
διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για
την προώθηση των σκοπών της Home-

Start Ελλάς. H Home-Start Ελλάς είναι
μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με βασικό σκοπό να είναι
δίπλα σε οικογένειες που σε κάποια φάση
της ζωής τους χρειάζονται ένα «φίλο».
Οργανωτική ομάδα: Θεανώ Μανουδάκη,
κοινωνιολόγος/φωτογράφος, Οία
Φέτση, οικονομολόγος/ερασιτέχνης
φωτογράφος, Εύη Χατζηβαρνάβα,
εκπρόσωπος Home-Start Ελλάς
Πληροφορίες: www.homestart.org.gr
Διάρκεια: Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021

Οι «Συναντήσεις
της Πέμπτης»
Στον κόσμο του διαδικτύου

Docs in Exile
Δωρεάν online φεστιβάλ ντοκιμαντέρ
Λόγω πανδημίας, οι καθιερωμένες προβολές του Exile Room
μετακομίζουν στις οθόνες σας υπό τη μορφή ενός 5ήμερου φεστιβάλ,
διατηρώντας ωστόσο ατόφιο το πνεύμα ανακάλυψης που πάντοτε μας
χαρακτήριζε. Πρόκειται για τριάντα μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες
που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ξαναπροβληθεί στην Ελλάδα.
Οι προβολές είναι δωρεάν για το κοινό και διαθέτουν ελληνικούς
υπότιτλους. Το μόνο που θα χρειαστεί από εσάς είναι μια απλή
προεγγραφή. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Exile Room, με την
υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια: Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020
Προβολές: www.exile.gr
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Συνεχίζονται κανονικά οι διαδικτυακές
συναντήσεις με τον Πλάτωνα Ριβέλλη ολόκληρο
τον μήνα του Δεκεμβρίου. Στις «Συναντήσεις
της Πέμπτης», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και
παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφουςμέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το
καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για
τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές
τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά
του καθώς και τις σκέψεις του σχετικά με τις
φωτογραφίες που προβλήθηκαν.
• 17 Δεκεμβρίου: Χρήστος Κοψαχείλης & Σπύρος
Γιαρμενίτης
Eλεύθερη συμμετοχή με προεγγραφές στο
Eventbrite
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών,
2103680052, culture@hau.gr,
www.hau.gr/culture
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