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Θυμάστε το προσοφθάλμιο στις compact 

αναλογικές μηχανές;  Ήταν μια απλή και φθηνή 

κατασκευή τηλεσκοπικής σχεδίασης που 

προσπαθούσε να προσομοιώσει το πεντάπρισμα 

των (αναλογικών) ρεφλέξ μηχανών. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές μείωναν 

σημαντικά τόσο τον όγκο όσο και το κόστος 

των compact. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται 

και σήμερα: Το προσοφθάλμιο στις ψηφιακές 

compact έχει αντικατασταθεί από μια φθηνή 

οθόνη LCD στην πλάτη της μηχανής ενώ στις DSLR 

συνυπάρχουν και τα δύο: και η οθόνη και το 

οπτικό πενταπρισματικό σκόπευτρο. Προς το παρόν 

όμως, γιατί στο κοντινό μέλλον είναι πολύ πιθανόν 

τα εργοστάσια να καταργήσουν τα προσθοφθάλμια 

οπτικά σκόπευτρα για ακριβώς τους ίδιους λόγους: 

Για μικρότερο όγκο και χαμηλότερο κόστος 

κατασκευής. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό 

καιρό η ‘‘προβολή’’ των πλεονεκτημάτων των 

οθονών στις DSLR που προσφέρουν liveview, video 

HD κι όλα τα καλά του κόσμου. Και κάπου 

εδώ αρχίζουν οι αντιρρήσεις των φωτογράφων. 

Η πρώτη και βασική ένσταση σχετίζεται με το 

γεγονός ότι αν δεν έχει η μηχανή προσοφθάλμιο 

σκόπευτρο, το έντονο ημερήσιο φως “ξεθωριάζει” 

τα πάντα. Δεν βλέπεις τίποτα στην οθόνη LCD και 

άρα δεν μπορείς να καδράρεις. Η δεύτερη ...γκρίνια 

έχει να κάνει με τις εγκατεστημένες συνήθειες 

πολλών χρόνων δεκαετιών θα έλεγα, στη χρήση 

της επαγγελματικής φωτογραφικής μηχανής: 

Δεν μπορείς να υποχρεώσεις (βίαια) τον 

επαγγελματία να ξεκολλήσει το μάτι από το 

σκόπευτρο της μηχανής και να καδράρει εξ 

αποστάσεως και λίγο πολύ στα κουτουρού. 

Η αρχή όμως έχει γίνει. Ήδη κυκλοφορούν στην 

αγορά ένα σωρό μηχανές αυτού του τύπου, χωρίς 

καν ηλεκτρονικό (EVF) προσοφθάλμιο, από τις 

εταιρίες Οlympus, Panasonic, Samsung και Sony. 

Οι πιο παραδοσιακοί κατασκευαστές προς το 

παρόν καταγράφουν αντιδράσεις και τηρούν στάση 

αναμονής. Όμως οι “ψίθυροι” στο internet μιλούν 

ήδη για την επικείμενη ultra-compact μοντούρα 

Canon με ηλεκτρονικές επαφές... 
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Y . . . . .

11-14  2011
,

Στα τέλη του 2011 θα ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της “Κάρτας Πολίτη” που 

θ’ αντικαταστήσει την γνωστή αστυνομική ταυτότητα. Αυτό που αγωνιά να 

πληροφορηθεί αυτήν την στιγμή ο φωτογραφικός κλάδος αφορά τον τύπο 

φωτογραφίας που θα υιοθετηθεί από τις αρχές για να αντικαταστήσει την 

παραδοσιακή λεπτή ασπρόμαυρη φωτογραφία. Μέχρι στιγμής, απ’ ότι τουλάχι-

στον γνωρίζουμε, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση μιας και κατά την προσφιλή 

τακτική της κυβέρνησης το όλο θέμα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση στο 

διαδίκτυο. Πιστεύουμε ότι θα ήταν παράλογο να ζητηθεί άλλος τύπος φωτογρα-

φίας όταν υπάρχει ήδη πολύχρονη εμπειρία των επαγγελματιών φωτογράφων 

και μηδενικές απορρίψεις στις βιομετρικές φωτογραφίες διαβατηρίου. 

Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι ακόμη ρευστά γιατί οι σκέψεις είναι πολλές 

(και ανομολόγητες). Στη Σουηδία π.χ. η κάρτα πολίτη εκδίδεται από τις ...

τράπεζες που διαθέτουν υποδομές και πείρα από τις πιστωτικές κάρτες (με τις 

οποίες θα μοιάζουν εξωτερικά οι Κάρτες Πολίτη). Υπάρχουν σκέψεις οι Κάρτες 

Πολίτη να γίνουν και ...φοροκάρτες, και να αξιοποιούνται για αυτόματο “φακέ-

λωμα” των οικονομικών συναλλαγών, να έχουν μέσα το AΦΜ, το AMKA μέχρι 

και το δίπλωμα αυτοκινήτου και ένα σωρό άλλα προσωπικά στοιχεία όλα σε 

ένα, και πολλά ακόμη τεχνολογικά καλούδια που ενδεχομένως προσκρούουν 

στα προσωπικά δεδομένα. Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι εξαιρετικά αδιευκρί-

νιστη και παίζονται πολλά ας είναι σε επαγρύπνηση τα σωματεία του κλάδου και 

ας παρέμβει στην διαβούλευση επίσημα η ΠΟΦ.

     
Περισσότερα στη σελίδα 3

?

www.photovision.gr
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weddingphoto... weddingphoto...
& site - ! & site - !

: 210 8541400.: 210 8541400.

www.weddingphoto.gr
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Από τις 22 Νοεμβρίου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πόσοι θυμούνται άραγε τον ακριβή τίτλο;) το κείμενο της 

δημόσιας διαβούλευσης http://www.opengov.gr/ypes/?p=863 για την Κάρτα του Πολίτη, το 

νέου τύπου κρατικό έγγραφο μεγέθους πιστωτικής, με το οποίο η παρούσα κυβέρνηση φι-

λοδοξεί να αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα αλλά και άλλα κρατικά στοιχεία όπως 

δημοτολογιο, ΑΜΚΑ κλπ. Το κείμενο της διαβούλευσης μοιάζει περισσότερο σαν ευχολόγιο 

χωρίς να αποκαλύπτει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί. Οπότε ισχύουν 

δύο σενάρια: α. όλα είναι στον αέρα και υπό συζήτηση και αναζητούνται ιδέες ή β. βρισκό-

μαστε προ ειλημμένων αποφάσεων και η διαβούλευση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα 

ιδεολογικό προπέτασμα καπνού. Λίγα πράγματα είναι ήδη γνωστά π.χ. ότι η κάρτα θα έχει 

εφαρμογές στη δημόσια διοίκηση αντικαθιστώντας την ταυτότητα και προσωπικά πιστοποιη-

τικά σε μεγάλο φάσμα όπως δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ. 

Όμως δεν διευκρινίζεται αν θα περιέχει παραπέρα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα όπως 

το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ.

Όποια στάση και αν κρατήσουμε, από την 

άκρα επιφύλαξη ως την πλήρη απόρρι-

ψη, ένα είναι σίγουρο: η κάρτα θα έχει 

φωτογραφία σαν και αυτή του διαβατηρί-

ου δηλ. και εκτυπωμένη στην επιφά-

νεια της κάρτας και ψηφιοποιημένη (το 

ψηφιακό αρχείο υψηλότερης ανάλυσης 

θα διαβάζεται με RF reader).  Οπότε το 

ζήτημα που «καίει» τους επαγγελματίες 

φωτογράφους επικεντρώνεται στις προ-

διαγραφές και τη διαδικασία λήψης των 

φωτογραφιών της νέας «ταυτότητας». Με 

δεδομένο ότι ο Υπουργός κος Ραγκούσης 

αφήνει τα πάντα ανοικτά στο κείμενο της 

διαβούλευσης, υπάρχουν δύο ενδεχό-

μενα: Ι. να εκλάβουμε ότι θα υπάρξουν 

αλλαγές και στις φωτογραφίες β. να 

διατηρηθεί η ίδια διαδικασία και ίδιες 

προδιαγραφές όπως και στα διαβατήρια. 

Το δεύτερο αποτελεί και το πιθανολογού-

μενο σενάριο αφού η κάρτα θα χρησι-

μεύει και ως ταξιδιωτικό έγγραφο οπότε 

η βιομετρική προτυποποίηση που ισχύει 

για τις φωτογραφίες διαβατηρίου θα επα-

ναληφθεί και εδώ. Με άλλα λόγια, παίζει 

ότι θα εφαρμοστούν και στην κάρτα του 

πολίτη οι ίδιες βιομετρικές απαιτήσεις 

όπως και στο διαβατήριο και κατά συνέ-

πεια θα ανατεθούν στους επαγγελματίες 

φωτογράφους που έχουν ήδη επαρκή 

εμπειρία στο αντικείμενο.

?
H παραπάνω κάρτα είναι τελείως υποθετική, 
καθώς η κυβέρνηση επιμένει να μην ανοίγει 
τα χαρτιά της, ούτε να αποκαλύπτει τις 
προθέσεις της. 
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Fred Boissonnas
, 1908-1930

!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : Τάκης Τζίμας, : Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μ. τον οποίο ευχαριστούμε. 

Όσοι δεν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας στη φωτογραφία βλέπετε τον Αϊνστάιν.

Όσοι έχετε μυωπία βλέπετε την... Marilyn Monroe.

Αν βλέπετε τον Αϊνστάιν, απομακρυνθείτε από την οθόνη, πηγαίνετε μερικά μέτρα πίσω και 

θα δείτε την Marilyn Monroe. 

http://www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/AMAZING_PHOTOS_FROM_GREECE_BY_FRED_BOISSONNAS.pps
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Η πρόσφατη επίθεση στα φωτογραφικά έργα του Κυριάκου Κατσαρέα στο Κέντρο 

Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης γεννά αναμφίβολα μια σειρά από ερωτήματα 

σε ένα σκηνικό πολλαπλά δυσοίωνο. Αναμφίβολα, ένας από τους στόχους του 

δημιουργού της σειράς «Εις το Όνομα του Πατρός» που γεφυρώνει τη χριστιανική 

εικονογραφία με την αισθησιακή διαφημιστική αισθητική, ήταν η πρόκληση. Είναι 

γνωστό άλλωστε ότι η σκόπιμη πρόκληση και οι επιθετικές απαντήσεις που συχνά 

εισπράττει διασφαλίζουν την πολυπόθητη δημοσιότητα που είναι μεν εφήμερη αλλά 

λογίζεται ως αγαθό υπέρτερο της πραγματικής καλλιτεχνικής αξίας. Πώς να προσπε-

ράσει κανείς όμως το γεγονός ότι δυο νεαροί (ο ένας κουκουλοφόρος) επιτέθηκαν 

με μαχαίρι και έσκισαν τέσσερις φωτογραφίες μέσα στην έκθεση; Πώς να προσπε-

ράσει τον βανδαλισμό των έργων, ανεξαρτήτως της ποιότητάς τους, εν ονόματι 

της θρησκευτικής ορθοδοξίας ή της φυλετικής καθαρότητας; Ανεξάρτητα από μια 

ακραία ή σκόπιμα προβοκατόρικη θέση δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι οι απόψεις 

που διαχρονικά στιγματίζονται και διώκονται είναι οι μειοψηφικές. Πρόκειται για τον 

αυταρχισμό που βλέπει το συσχετισμό πλειοψηφίας και μειοψηφίας μέσα από το 

πρίσμα της ταπεινωτικής κυριαρχίας, εν προκειμένω με τη συνδρομή «αυτόκλητων» 

εικονομάχων. Η καλλιτεχνική έκφραση άλλωστε είναι πρόσφορο πεδίο εικονο-

μαχίας σε καιρούς μιας φθαρμένης δημοκρατίας, όπως αποδεικνύουν και άλλα 

παραδείγματα, ανάμεσά τους αυτό της εξαιρετικής Εύας Στεφανή. Ποιός όμως εξεγεί-

ρεται όταν προσβάλλεται η αισθητική ή η πίστη της μειοψηφίας; Αναμφίβολα, δεν 

απαιτείται πολύ θάρρος για να επιτεθεί κανείς σε φωτογραφίες. Χρειάζεται όμως όλο 

και περισσότερο θάρρος για να σταθεί απέναντί τους με κριτική σκέψη, διαλύοντας 

τα αγκυλωμένα στερεότυπα, την εποχή που η πλουραλιστική υπερπληροφόρηση 

προάγει συγκαλυμμένα τις πιο σκοταδιστικές 

θέσεις. Ας θυμηθούμε λοιπόν τον Nadar που 

διακήρυττε τον 19ο αιώνα την αγάπη του προς 

τις μειοψηφίες καθώς από κάποιες από αυτές 

ξεπηδά η αλήθεια του αύριο.

Mία από τις επίμαχες φωτογραφίες του 
Κυριάκου Κατσαρέα που προκάλεσαν τις 
αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη

 Contrast / 

.: 2310 638447

www.fotoporoi.gr/CONTRAST

Η φωτογραφία αυτή του Κυριάκου Κατσαρέα κατα-
στράφηκε με μαχαίρι από τους κουκουλοφόρους 
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http://www.nikon.gr/el_GR/
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 Pedro Meyer 
: “ ,  & ”

Ο διάσημος Μεξικανός φωτογράφος Pedro Meyer με αφορμή μεγάλη έκθεσή του 

στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, ήρθε μετά από πρόσκληση στη 

χώρα μας και έδωσε διάλεξη την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, στην Ελληνοαμερικανική 

Ένωση, με θέμα ΄΄Φωτογραφία, Τέχνη και Διαδίκτυο΄΄. 

Το αμφιθέατρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και όσα ειπώθηκαν τόσο από τον ίδιο όσο κι 

από τους άλλους εισηγητές, λίαν ενδιαφέροντα. Ιδού μικρό απόσπασμα: 

‘‘... Θα πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε πολύ γρήγορα τις φωτογραφίες στην 

οθόνη του υπολογιστή μας, όπως παλιότερα κάποιοι προτείνανε διαγώνια δηλ. πολύ 

γρήγορη ανάγνωση ενός κειμένου... Τα πράγματα άλλαξαν. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 

έχει προκαλέσει τεράστιες αλλαγές σε συνήθειες αιώνων! Και είμαστε μόνο στην 

αρχή...΄΄ Ο P. Meyer, 75 ετών σήμερα, εργάζεται εντατικά για την ανάδειξη της 

Νοτιοαμερικανικής φωτογραφίας. Από το 1974 ασχολείται αποκλειστικά με την τέχνη 

της φωτογραφίας, δραστηριότητα που του χάρισε διεθνείς διακρίσεις και περγαμηνές. 

Από το 1990 το ενδιαφέρον του προσέλκυσε η νέα ψηφιακή τεχνολογία στην οποία 

προσχώρησε αμέσως. Τόσο η έκθεση όσο και η διάλεξη εντάσσονταν στο επίσημο 

πρόγραμμα του Athens Photo Festival.       Τ.Τ.

 Από αριστερά: Λεωνίδας - Φοίβος Κόσκος 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης, Pedro Meyer & Σταύρος Μωρεσόπουλος 
από το Athens Photo Festival.

Ο P. Meyer δεν φωτογραφήθηκε μόνον αλλά 
φωτογράφισε επίσης το πολυπληθές ακροατήριο...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: HΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ/ PHOTOPRESS

Αναμνηστική φωτογραφία στο τέλος της διάλεξης

Το panel των εισηγητών από αριστερά: Τ. Shelhorn επιμελήτρια της γκαλερί Lichtblick της 
Κολωνίας, P. Meyer, ο συντονιστής της συζήτησης Δημοσθένης Αγραφιώτης και η κ. Ν. Baram 
Picture Editor “Zone zero”. 
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http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31


 89  •   29   2010  10

ON L INE O IMAGING -  E

η μικρότερη κατανάλωση στην ενέργεια που 

παρουσιάζουν οι πρώτοι.

• Γιατί θεωρείται πρόκληση η σχεδίαση τόσο 

μεγάλου αισθητήρα; 

 Ο αισθητήρας διαβάζει 120 εκατομμύρια 

pixel, επιβάλλοντας όμως και την ταυτόχρονη 

ανάγνωση περίπου 13.000 pixel ανά 

γραμμή. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, οι καθυστερήσεις 

που προκαλούνται από παράγοντες όπως 

η αντοχή των καλωδίων και η παρασιτική 

χωρητικότητα ενδέχεται να προκαλέσουν 

αποκλίσεις στην ανάγνωση από τη μια άκρη 

του τσιπ έως την άλλη. Για να αποτραπεί αυτό 

το ενδεχόμενο, οι περιοχές ανάγνωσης από 

τον αισθητήρα διανεμήθηκαν σε όλο το chip, 

ενεργοποιώντας ένα είδος ανάγνωσης σήματος 

που δεν επηρεάζει την ταχύτητα ανάγνωσης με 

καθυστερήσεις στο σήμα. 

• Γιατί 120 εκατομμύρια pixel; (Γιατί όχι 200 

εκατομμύρια pixel, για παράδειγμα;)

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκαν τα 120 

εκ. pixel βασίστηκε σε ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση που αφορούσε στο μέγεθος του 

τσιπ, το μέγεθος του pixel και το μέγ       εθος του 

κυκλώματος επεξεργασίας του παραγόμενου 

pixel. 

• Τι ακριβώς μπορούμε να επιτύχουμε με τον 

αισθητήρα CMOS; Σε ποιες αλλαγές μπορεί να 

οδηγήσει στο χώρο της φωτογραφίας;

 Μιλάμε κυρίως για εφαρμογές στην κάλυψη 

πολιτιστικών δρώμενων, που τώρα απαιτούν 

πολλαπλές λήψεις, οι οποίες αργότερα 

ενώνονται για να δημιουργηθεί μία ολόκληρη 

εικόνα, όπως και για εφαρμογές σε εξοπλισμό 

εξετάσεων, που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα ισχύος ανάλυσης. Δεν πιστεύω ότι 

αυτός ο αισθητήρας θα είναι κατάλληλος για 

γενική φωτογραφική χρήση. 

 

• Ποιος είναι ο αισθητήρας CMOS με την 

υψηλότερη ποιότητα εικόνας που έχει 

κατασκευαστεί μέχρι σήμερα; Ποια εταιρεία 

τον έχει κατασκευάσει; Πόσα pixel μπορεί να 

αναγνώσει;

 Ανάμεσα στους αισθητήρες των φωτογρα-

φικών μηχανών SLR, εκείνοι της Sony και 

της Nikon των 24,6 megapixel διαθέτουν την 

υψηλότερη ανάλυση.  Σε επίπεδο έρευνας, 

το 2006, η Dalsa Corporation του Καναδά 

δημιούργησε έναν CCD αισθητήρα 110 εκ. 

pixel σε chip επιφάνειας 10x10εκ.

 Marketing  Intersys AE.

. ,
 Canon. 

• Η Canon παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο αισθητήρα CMOS 120 Megapixel. Τι 

σημαίνει αυτό πρακτικά; 

Η Canon από το 2008 επεξεργαζόταν την κατασκευή ενός νέου αισθητήρα 

τεχνολογίας CMOS πολλών Μegapixel. Χαρακτηριστικό των αισθητήρων CMOS 

της εταιρείας είναι η πολύ υψηλή τους αναλογία σήματος-θορύβου. Αυτή 

η αναλογία υποδηλώνει την καθαρότητα του σήματος εικόνας/βίντεο. Όσο 

υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο μικρότερος είναι ο θόρυβος, και συνεπώς η 

φωτογραφία θα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας. O λόγος επίσης που η Canon 

παραμένει τόσα χρόνια σταθερή στους CMOS στις DSLR έναντι των CCD, είναι και 
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• Θα μπορούμε να δούμε και βίντεο σε πλήρη προβολή από το νέο αισθητήρα;

 Με τον καινούργιο αισθητήρα και εξαιτίας του χρόνου που απαιτείται για τη 

μετατροπή μιας γραμμής σήματος σε ψηφιακό, είναι εφικτή η προβολή μόνο στο 

1/16 της συνολικής επιφάνειας. Η μεγιστοποίηση της επιφάνειας προβολής του βίντεο 

αποτελεί μελλοντική πρόκληση για την Canon. Παρ’ όλα αυτά, όταν θα είναι εφικτό 

να μεγαλώσει η επιφάνεια προβολής, πιθανόν να προκύψει πρόβλημα σχετιζόμενο 

με το αν θα υπήρχε μια συμβατή συσκευή προβολής. 

• Όταν φωτογραφίζουμε με τον συγκεκριμένο αισθητήρα, πόση μνήμη περίπου 

χρειάζεται για μία φωτογραφία;

 234 MB σε μορφή αρχείου RAW.

Canon CMOS 120 egapixel
M PS-H (

S1D MkIV) 13,280x9184pixel

• Πού σχεδιάστηκε ο εν λόγω αισθητήρας 

CMOS;

 Σχεδιάστηκε εντός Canon και η δοκιμαστική 

παραγωγή πραγματοποιήθηκε στο 

εργοστάσιο Ayase της Canon Inc. στην 

Kanagawa της Ιαπωνίας.

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 

αισθητήρες CMOS της Canon; 

Ένα χαρακτηριστικό των αισθητήρων CMOS 

της Canon είναι η πολύ υψηλή αναλογία 

σήματος/θορύβου. Αυτή η αναλογία 

υποδηλώνει την καθαρότητα του σήματος 

εικόνας/βίντεο. Όσο υψηλότερη είναι η 

αναλογία, τόσο μικρότερος είναι ο θόρυβος, 

και συνεπώς η φωτογραφία θα είναι πολύ 

καλύτερης ποιότητας.

RSYS 

 7, 183 46 

.: 210 9554000

! !

... ;

Wedding
p h o t o . g r

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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http://www.stamos.com.gr/
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. . . .

 Imaging. 

 -  T.I.P.A. 

åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und 
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá.

,
. ;

!

T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ 

     ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ

ÁðáíôÞóôå 
   & êåñäßóôå!

.

.

Panasonic DMC-G2

Nikon D3S

Pentax Kx

Canon EOS 550D
Olympus PEN E-PL1

Canon EOS 7D

,

 fax: 210 8541485
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 (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üë  ô , ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical 
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ 
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. 
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò. 

ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï

:
!
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Contrast / :
Με τα εγκαίνια τεσσάρων νέων εκθέσεων, πλησιάζει στην ολοκλήρωση το φεστιβάλ, που 

ξεκίνησε στις 1 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου.

• Ειρήνη είναι... 

(Oμαδική έκθεση του 2ου πανελλήνιου διαγωνισμού φωτογραφίας)

Διοργάνωση: ΜΚΟ Κόσμος χωρίς πολέμους και Βία. Επιμελητής: Νίκος Στεργίου

Εγκαίνια: Τρίτη 30 Νοεμβρίου στις 20:30. Διάρκεια: 30 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 

• Jonnek Jonneksson 

Aνεξάρτητος φωτογράφος, Βερολίνο

Εγκαίνια: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στις 18:00. Διάρκεια: 1 – 31 Δεκεμβρίου

Αλατζά Ιμαρέτ, Κασσάνδρου 91-93, τηλ. 2310 278587

•  Κώστας Μπαλάφας

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος, 1969-2001, 

Διοργάνωση: Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη

Εγκαίνια: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στις 19:00. Διάρκεια: 1 – 31 Δεκεμβρίου

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης , Γρ.Λαμπράκη & Κλεάνθους, τηλ. 2310425531

• David Zimmerman

Ανεξάρτητος φωτογράφος, 

ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 20:00. Διάρκεια: 1 – 31 Δεκεμβρίου

Ιδέες, Βύρωνος 6, τηλ. 2310 233217

•  Τάσος Χίος 

Φωτογραφική ομάδα Δήμου Θέρμης Κλικers

 http://www.fotoporoi.gr

Techno-trade.gr
 GV EDIUS 6 

ProDAD

Αναφορικά με το EDIUS 6 και την 

συμβατότητα των προϊόντων ProDAD, 

η εταιρεία Techno-trade ενημέρωσε 

για τα εξής: Το προϊόν VITASCENE 

Visual Effects, περιλαμβάνεται στη 

νεότερη έκδοσή του, στο πακέτο 

αναβάθμισης του EDIUS 6. Το προϊόν 

MERCALLI V2 Video Stabilizer Filter, 

περιλαμβάνεται στη νεότερη έκδο-

σή του, στο πακέτο αναβάθμισης 

του EDIUS 6. Επιπλέον το προϊόν 

HEROGLYPH Titling & Compositing, 

οι χρήστες θα πρέπει να κάνουν λήψη 

του update που βρίσκεται 

στη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.prodad.de/setup/

Download-(1)(support+heroglyph-

2.0)-heroglyph-25-service.exe και

κατόπιν να εγκατασταθεί στο σύστημα. 

Η υποστήριξη όλων των παλαιότερων 

εκδόσεων του προϊόντος Adorage, θα 

υποστηρίζονται από το EDIUS 6, μέσα 

από την καινούργια έκδοση Adorage 

v.12, η οποία πρόκειται να κυκλοφο-

ρήσει σύντομα. Σε κάθε περίπτωση 

και για την καλύτερη τεχνική υποστή-

ριξη σχετικά με το EDIU 6, οι χρήστες 

μπορούν να καλούν απευθείας στην 

τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 

πελατών Digital Video (Direct Line: 

210 5230401) της εταιρείας.

Techno-trade.gr 2105222309
.:

.
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HP DesignJet Z3200 24” (61cm) Photo Printer
Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής HP DesignJet 12 μελανών, με τη νέα μελάνη HP 73 Chromatic Red, παρέχει ασπρόμαυρες και έγχρωμες 

εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί που διαρκούν για πολλά χρόνια. Οι τεχνολογίες HP DreamColor με ενσωματωμένο φασματοφωτό-

μετρο παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης βαθμονόμησης και δημιουργίας προφίλ.

Ιδανικός για επαγγελματίες φωτογράφους, ψηφιακούς καλλιτέχνες, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, γραφίστες και επαγγελματίες 

προ-εκτύπωσης που θέλουν να δημιουργήσουν εκτυπώσεις ποιότητας γκαλερί, πορτρέτα, περιορισμένες εκδόσεις, λευκώματα, 

αναπαρα γωγές καλλιτεχνικών έργων, σχέδια και δοκίμια μεγάλης κλίμακας, εύκολα, σταθερά και με χαμηλό κόστος.

http://www.photometron.com/Photometron/
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 2010

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, για 

Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει 

την διοργάνωση, “Νοέμβριος Φωτο-

γραφίας 2010”. Για δύο σχεδόν μήνες 

η Φ.Λ.Β. θα παρουσιάσει ένα πλούσιο 

πρόγραμμα με εκδηλώσεις σε διάφορους 

χώρους της πόλης του Βόλου. Η έναρξη 

των εκδηλώσεων του «Νοεμβρίου 

Φωτογραφίας 2010», έγινε την Τετάρτη 

24 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ., στο Κέντρο 

Τέχνης Giorgio de Chirico. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

απονεμηθούν οι διακρίσεις του 2ου Πα-

νελλήνιου Διαγωνισμού Ασπρόμαυρης 

Φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος» και 

εγκαινιάστηκαν οι παρακάτω εκθέσεις:

-“Άνθρωπος είναι…” Έκθεση των 

φωτογραφιών που διακρίθηκαν στον 2ο 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ασπρόμαυρης 

Φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος»

-“Αισθάνομαι…” Έκθεση φωτογραφιών 

μελών του Οργανισμού «ΦΟΙΒΟΣ»

-“Άλογος τόπος” Έκθεση φωτογραφιών 

του Ανδρέα Κατσάκου, μέλους της 

Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 

ακολουθούν τα εγκαίνια τεσσάρων ακόμη 

εκθέσεων μελών της Φωτ/κής Λέσχης. 

:

 http://www.photovolos.gr/  

info@photovolos.gr 

:  http://www.

volos.gr/ , Park Hotel  http://www.

amhotels.gr/

:

 fmag – 

http://www.fmag.gr/

Richard Avedon
 1.2 . .

Στα 1.2 εκατομμύρια δολάρια πωλήθηκε πριν μερικές μέρες μια από τις γνωστότερες φω-

τογραφίες του Richard Avedon σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τη φωτο-

γραφία του 1955 όπου το μοντέλο Dovima ποζάρει ανάμεσα σε δύο ελέφαντες τσίρκου. 

Πρόκειται πλέον λοιπόν για μία από τις πιο καλοπληρωμένες φωτογραφίες στον κόσμο. 

Συνολικά στη συγκεκριμένη δημοπρασία πωλήθηκαν 65 έργα του Avedon. Ανάμεσα 

τους ήταν πορτρέτα των Pablo Picasso, The Beatles, Malcolm X, Marcel Duchamp, Andy 

Warhol και Marilyn Monroe. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 7.495.600 δολάρια τα οποία 

ανήκουν ως έσοδα στο Avedon Foundation..:

www.photo.gr
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http://www.leadertronix.gr/
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 Nikon DSLR

Ενώ παλιότερα ήταν αδιανόητο για επαγγελματία φωτογράφο να μην έχει μηχανή 

μεγάλου φορμά (με κινήσεις και διορθώσεις) η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας 

έφερε τα πάνω κάτω. Πολλοί φωτογράφοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το κόστος 

της ψηφιακής πλάτης και προτιμούν να δουλεύουν με DSLR έστω και σε βάρος κά-

ποιων δυνατοτήτων. Όμως υπάρχουν και άλλες λύσεις χαμηλού κόστους που προ-

σπαθούν να συνδυάσουν τα καλύτερα και των δύο κόσμων, όπως για παράδειγμα το 

JumboMultibigShoot μια επινόηση από τον ιταλό μηχανικό Giuseppe Maio. To σύστημα 

αυτό εκμεταλλεύεται το μηχανισμό των αρχιτεκτονικών φακών Nikkor PC-E μετατοπί-

ζοντας τη μηχανή και όχι το φακό, ώστε να κάνει πολλαπλές λήψεις. Μετά οι επιμέρους 

λήψεις συνενώνονται με ειδικό software όπως πχ.το Photomerge. O μηχανικός Maio 

ανέθεσε την κατασκευή του ειδικού εξαρτήματος 

στην εταιρία Agno’s ειδική στις εφαρμογές 

panning και panorama. Κατά τη διάρκεια 

των δοκιμών ζητήθηκε η συνεργασία επαγ-

γελματιών φωτογράφων όπως του Αldo 

Fererro, o oποίος είπε σχετικά: «Αναμίχθηκα 

στην πειραματική φάση, και έμεινα έκπλη-

κτος από την ευχρηστία και την ταχύτητα στη 

λειτουργία του συστήματος. Έτσι προχώ-

ρησα σε εφαρμογές για μια φωτογράφηση 

της Fiat και την διαφημιστική καμπάνια των 

καφέδων Lavazza με εξαιρετικά αποτελέ-

σματα. Το βασικό κέρδος είναι η υπερυψηλή 

ανάλυση και η προοπτική που ταιριάζει 

περισσότερο σε μεσαίο και μεγάλο φορμά 

παρά στα 35mm. Mε το Jumbo MultibigShoot 

πετυχαίνει κανείς αναλύσεις της τάξης των 

48Megapixel στη D3x και 24Megapixel στην 

D3s και όλα αυτά χωρίς πρόβλημα φορητό-

τητας αφού κουβαλιέται εύκολα σε μία 

τσάντα».

Το Jumbo MultibigShoot 

συνεργάζεται με τους τρεις 

φακούς σειράς PC-E 24mm 

f/3,5D ED 45mm f/2,8D  

ED και 85mm f/2,8D 

με την διευκρίνιση ότι με τον 

τηλεφακό διατίθενται μόνον οι παράλλη-

λες μετατοπίσεις ενώ αν χρειαστεί και η κίνηση 

κλίσης τότε απαιτείται και ξεχωριστό bracket.   

 210 9410888

 ( . . )
Όπως είχε συζητηθεί σε συναντήσεις 

της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, με 

αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου 

φωτορεπόρτερ χρειάστηκε αίμα, το Δ.Σ. 

πήρε την απόφαση να δημιουργήσει 

τράπεζα αίματος τους φωτορεπόρτερ και 

τις οικογένειές τους, σε συνεργασία  με το 

τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατι-

κού Νοσοκομείου. Για την έναρξη της 

προσπάθειας, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 

2010 και ώρες 09.00 - 13.00 θα πραγ-

ματοποιηθεί αιμοδοσία στον ΕΔΟΕΑΠ, 

αίθουσα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ 1ος 

όροφος Σισίνη 18 & Ηριδανού - κοντά 

στο μετρό Μεγάρου Μουσικής. 

Προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη 

εκτίμηση της ανταπόκρισης, οι φωτορε-

πόρτερ που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

μπορούν να το δηλώνουν με email ή 

τηλεφωνικά στα γραφεία του σωματείου. 

210 3604340 efel@otenet.gr

Kodak Kodachrome

Έχουν περάσει 18 μήνες από όταν η 

Kodak ανακοίνωσε πως θα παύσει 

την παραγωγή του αγαπημένου slide 

πολλών φωτογράφων μετά από 

75 χρόνια. Πρόκειται για το τέλος 

μιας ολόκληρης εποχής για όσους 

μεγάλωσαν καλλιτεχνικά και τεχνικά 

μέσα στην αναλογική φωτογραφία. Το 

Kodachrome λοιπόν εξαφανίζεται από 

το χάρτη αφού το τελευταίο εργα-

στήριο εμφάνισης Κ-14 στο Parson του 

Kansas ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει 

να δέχεται Kodachrome με καταληκτική 

ημερομηνία την 30η Δεκεμβρίου. 
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http://www.theobros.gr/
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Ο Epson Stylus Office BX525WD προσφέρει πολύ γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης, 

scanning και αντιγραφή και ταυτόχρονα μειώνει το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά 

σελίδα σε μέχρι 50% χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με αντίστοιχα μηχανήματα.

Εύκολος στη χρήση, ο BX525WD διαθέτει μπροστινό συρτάρι τροφοδοσίας χαρτιού και 

οθόνη LCD 6.3εκ για καθαρή και απλή περιήγηση στο menu. Έχει δυνατότητα εκτύπωσης 

από κάρτες μνήμης και συνδέεται με δίκτυα για χρήση μέσω Ethernet ή Wi-Fi. Τυπώνει σε 

μεγάλη ποικιλία μέσων ενώ χρησιμοποιεί μελάνια Epson DURABrite Ultra για εκτυπώσεις 

που στεγνώνουν γρήγορα και είναι ανθεκτικές στο νερό, τα στυλό highlighter, τη θαμπά-

δα και τις μουτζούρες. 

EPSON 210 8099499

Samsung

Η κορεάτικη Samsung έχει ...κακές διαθέσεις όσον αφορά το μερίδιο της στην αγορά των 

ηλεκτρονικών. Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο αντιπρόεδρος στο τομέα των μηχανών, 

Jeong Wook Kim δήλωσε ότι η Samsung σκοπεύει να τερματίσει πρώτη στην αγορά των 

mirrorless μέχρι το 2012 και πρώτη στις συνολικές πωλήσεις μέχρι το 2015. Φαίνεται όμως 

ότι η Samsung δεν χαίρεται μόνο για τις πωλήσεις των NX αλλά και για το tablet Samsung 

Galaxy Tab που πούλησε 600.000 κομμάτια μέσα σε ένα μήνα σύμφωνα με την εφημερίδα 

Korea Herald. To tablet 7 ιντσών έχει τα μάτια της τεχνολογικής κοινότητας στραμμένα 

πάνω του αφού αποτελεί τον πρώτο σοβαρό ανταγωνιστή του Apple iPad αλλά και την 

πρώτη σοβαρή εφαρμογή του Android σε tablet PC.

anfrotto
 video

H πολύπειρη σχεδιαστική φιλοσο-

φία της Manfrotto αντικατοπτρίζεται 

μεταξύ άλλων και στις δύο νέες 

κεφαλές, στην καθαρώς video 504ΗD 

και την υβριδική ΜΗ 055 Q5. Η 

πρώτη είναι η πιο καινούργια στη 

σειρά και απευθύνεται σε εφαρμογές 

με επαγγελματικές βιντεοκάμερες με-

σαίου μεγέθους με βάρος ως 7,5κιλά. 

Έχει υδραυλικό μηχανισμό κινήσεων 

και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 

από ελαφρό μέταλλο (αλουμίνιο) 

έχοντας ρουλμάν στα σημεία τριβής. 

Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά η 

504HD υπόσχεται ομαλή λειτουργία 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Προορίζεται για φορτία ως 7,5 κιλά 

και συνεργάζεται με video τρίποδα 

Manfrotto Pro. Η δεύτερη είναι η 

επαναστατική υβριδική κεφαλή 

photo/video Q5 που πρωτοπαρου-

σιαστηκε φέτος το Σεπτέμβρη στη 

Photokina και θα εξυπηρετήσει πολύ 

όσους χρησιμοποιούν και DSLR με 

ΗD video και ψηφιακή βιντεοκάμερα. 

Χάρη στο μοναδικό επιλογέα Photo/

video, ο χρήστης μπορεί να περνάει 

κάθε στιγμή από την φωτογραφική 

στη video λειτουργία, προσομοιώνο-

ντας αφενός σφαιρική και αφετέρου 

υδραυλική κεφαλή.

 210 7236847
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• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

• Canon TS-E L 17mm f/4L

• Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR

• Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR

• Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR

• Nikon AF-S 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR

• Nikon AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR

• Canon EF 1.4x II Extender

• Canon EF 2.0x II Extender

• Nikon AF-S TC-20E II    

Teleconverter

 DSLR
• Canon EOS 5D Mark II ( )

• Nikon D700 ( )

• Canon EF 14mm f/2.8L II USM 

• Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

• Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 

• Canon EF 24-105mm f/4L USM IS

• Canon EF 50mm f/1.2L USM 

• Canon EF 70-200mm f/2.8L USM IS

• Canon EF 300mm f/2.8L USM IS

• Canon EF 600mm f/4L USM IS

• Canon Speedlite 580EX II 

• Canon Macro Twin Lite MT-24EX 

• Nikon Speedlight SB-900 

• Nikon Commander Kit R1C1 

• Manfrotto  055XPROB 

• Manfrotto  694 CX 

• Manfrotto  808RC4

• Manfrotto  410

 40, , 55133 ,  / Fax: 2310 413096  email: info@photo-pro.gr  

http://www.photo-pro.gr/
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Photometron
 Hewlett Packard Large Format Printer

Η εταιρεία Photometron  όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο τεύχος ανέλαβε μια 

πρωτότυπη δράση στηριζόμενη από τους οίκους του εξωτερικού που συνεργάζεται και 

αντιπροσωπεύει. Για μία εβδομάδα τον χρόνο θα διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική 

αγορά ένα προϊόν στην εντυπωσιακά χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, και σε περιορισμένα 

τεμάχια. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κάθε βδομάδα για την τρέχουσα προσφο-

ρά μέσω ηλεκτρονικών δελτίων 

(newsletter) ή από τα τηλέφω-

να της εταιρείας (210 6006239). 

Για αυτή την εβδομάδα σε 

προσφορά βρίσκεται ο Hewlett 

Packard DesignJet Z3200 στην 

προνομιακή τιμή των €3.200 

προ ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμ-

βάνονται αυτόματο σύστημα 

καλιμπραρίσματος,12 μελάνια 

(+UV), stand, χαρτί, μεταφορά 

και εγκατάσταση δωρεάν σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η 

προσφορά ισχύει μέχρι τις 29 

Νοεμβρίου 2010.

PHOTOMETRON 210 6006239

 DSLR !
....

Τρία διαφορετικά υπουργεία (Εσωτερικών , Πληροφοριών και Οικονομικών) του Κουβέ-

ιτ απαγόρευσαν τη χρήση DSLR μηχανών σε δημόσιους χώρους εκτός κι αν πρόκειται για 

δημοσιογραφικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα από τα πολλά μέτρα ασφαλείας που έχει 

πάρει η κυβέρνηση του Κουβέιτ και επηρεάζει όλους τους φωτογράφους, επαγγελματίες 

και ερασιτέχνες, καθώς και τους τουρίστες. Πάντως οι compact και τα κινητά τηλέφωνα 

επιτρέπονται ακόμη...

DxO ark 

H γαλλική εταιρία DxO προσφέρει μέσω 

του benchmark DxOMark μια τεράστια 

βάση αναφοράς για την ποιότητα και 

απόδοση πολλών φακών και DSKR 

της αγοράς. H ιδέα που το διαχωρίζει 

από παρεμφερή site είναι ότι αφορά 

συνδυασμούς μηχανών και φακών, και 

σε κάθε περίπτωση δίνει μετρήσεις για 

ένα συγκεκριμένο ζευγάρι, συνήθως 

το φακό με το καλύτερο σώμα της 

κατηγορίας. Έτσι ο χρήστης γνωρίζει 

την μέγιστη πραγματική επίδοση. Με 

την αναγγελία του DxOMark 2011 η 

εταιρία προσέθεσε στη database πάνω 

από 200 μετρήσεις φθάνοντας δηλ. τους 

1000 συνδυασμούς φακών/μηχανών. Οι 

επιδόσεις κατατάσσονται είτε με γενικό 

μέσο όρο (DxOMark Score) είτε με τα 

πέντε επιμέρους Οptical Metric Scores 

(ανάλυση, παραμόρφωση, βινιετάρισμα, 

μετάδοση και χρωματικές εκτροπές).  

A
Πωλείται DURST Theta 51

κατάλληλο για ψηφιακά άλμπουμ σε άριστη 

κατάσταση

Τηλ.: 6932038035

κ. Γιάννης 
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http://www.techno-trade.gr/el/static/news-techno-trade-edit-anything-event-2010.aspx
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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα, σε φάση αναζήτησης 

και διαμόρφωσης προδικτατορικά, μεταβάλλε-

ται σε «σοβαρό» (Ε.Ι.Ρ.Τ.) και σε «ψυχαγωγικό» 

(Υ.ΕΝ.Ε.Δ.) κατά την διάρκεια της δικτατορίας, 

για να καταλήξει σε μία ποικιλία κατά την 

αρχική φάση της απορρύθμισης, ρέποντας προς 

μία ομοιομορφία, λίγο μετά, που είχε ως κύριο 

στόχο την εξασφάλιση διαφημιστικών εσόδων, 

στο εσωτερικό ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος. Αυτή η τάση είναι διακριτή σε 

ένα αρχικό επίπεδο, στην κατανομή των 

προγραμμάτων μυθοπλασίας ως προς τις 

περιοχές/χώρες προέλευσης τους: για παράδειγ-

μα, τα προγράμματα μυθοπλασίας με προέλευ-

ση τις Η .Π.Α. έχουν σημαντική βαρύτητα για 

τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά 

όχι για τους δημόσιους, όπου κυριαρχούν τα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τούτο παρά το 

δεδομένο της πολιτικής στήριξης της «ελληνο-

ποίησης» των προγραμμάτων. Ασφαλώς, ένα 

όχι ασήμαντο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας 

αποδέχθηκε, με θετικό τρόπο - αν και ίσως 

λίγο πρόωρα - την ιδιωτική πρωτοβουλία στα 

ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., στο όνομα του πλουρα-

λισμού. Η γλώσσα της τηλεόρασης, διστακτική 

κατ’ αρχάς και μετέπειτα αποστεωμένη κατά τη 

διάρκεια της δικτατορίας, μετασχηματίζεται σε 

μια συγκρατημένα μοντερνίζουσα γλώσσα κατά 

την μεταπολίτευση. Η απορρύθμιση χρειάζεται 

μια διαφορετική «λαλιά»: έτσι, η γλώσσα της, 

καθόλου στερημένη από γραμματικά ατοπήματα 

και σολοικισμούς, φαίνεται να υποδηλώνει μίαν 

έντονη ροπή προς τον εντυπωσιασμό.

Η σχέση της τηλεόρασης με τη γλώσσα αποτελεί 

την αφήγηση της πορείας διάδοσης μιας 

ομοιόμορφης γλώσσας που διαχέεται -μέσω της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας - από το Αθηναϊκό 

κέντρο προς την ενδοχώρα. Το υλικό υπόβαθρο 

όλων των παραπάνω, η διείσδυση των συσκευ-

ών τηλεόρασης, δείχνει μια ιδιαίτερα επεκτατική 

πορεία κατά την διάρκεια της δικτατορίας του 

1967, με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των 

συσκευών της τάξεως του 64%. 

Η τηλεόραση και η διαφήμιση στην Ελλάδα - όπως και αλλού - διαθέτουν μια 

σχετικά παράλληλη εξελικτική πορεία, με κοινά σημεία κατά καιρούς, τα οποία 

σε δεδομένες ιστορικές συγκυρίες διευρύνονται σε ολόκληρες περιοχές, 

οι οποίες τείνουν προς μια συγχώνευση όσο πλησιάζουμε προς την εποχή μας.

Από την πρωτόλεια μορφή της, κατά την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της την 

23η Φεβρουαρίου 1966, η δημόσια τηλεόραση ενσωματώθηκε στο πλαίσιο ενός 

μάλλον ανελαστικού ελέγχου ως προς την λειτουργία και το περιεχόμενό της. 

Ο έλεγχος αυτός διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 1967 και 

παρέμεινε -από τη μεταπολίτευση και μετά, με μια λιγότερο αυστηρή μορφή έως τις 

ημέρες μας, για να συναντήσει μαζί με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μίαν 

ατμόσφαιρα κρίσης. Αν και η πολυεπίπεδη αυτή κρίση γεννάται και συντηρείται από 

ένα πλήθος άλλων και αρκετά ευρύτερων αιτίων, αφορμών και παραλείψεων, 

η τηλεόραση με την ιδιότητά της του διανομέα - πολλαπλασιαστή συνέβαλλε και 

αυτή, με τις όποιες δυνάμεις και δυνατότητές της, προς την κατεύθυνση αυτής της 

κρίσης. Η έναρξη της λειτουργίας της έδωσε, κατά κάποιους τρόπους, το εναρκτήριο 

λάκτισμα για την απαρχή μιας ουσιαστικής μετατόπισης βαρύτητας, από το συνολικό 

«σύστημα» του έντυπου λόγου προς το συνολικό «σύστημα» του ηλεκτρονικού 

λόγου. Αν και τα πρότυπα στα οποία απέβλεπε να φθάσει η ελληνική τηλεόραση να 

ήταν, πιθανόν, σχετικά μεγαλόπνευστα, ωστόσο η βούληση προς τούτο ήταν μάλλον 

ανεπαρκής, τόσο στην αρχική της φάση όσο και κατά την μεταπολίτευση καθώς και 

λίγο πριν το ωστικό «κύμα» της απορρύθμισης.

Κατά μία έννοια, η διάδοσή της - διαχρονικά - μοιάζει να επιφέρει μία απομάκρυνση 

από την καθαυτό πολιτική, συρρικνώνοντάς την, βαθμιαία, στην διάσταση πολιτικών 

προσώπων και πολιτικών κομμάτων εντός των προδιαγεγραμμένων πλαισίων 

επιλογής και παρουσίασης.

Η εδραίωση και επέκταση της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και η σε σημαντικό βαθμό 

«ταύτιση» της ψυχαγωγίας με το τηλεοπτικό περιεχόμενο, συνεισφέρει στην 

συγκάλυψη της προφανούς πολιτικής διάστασης του μέσου. Βαθμιαία, η τηλεόρα-

ση κατόρθωσε να «πείσει» ένα όχι ασήμαντο ποσοστό Ελλήνων, με συνέπεια να 

μεταβληθούν από «εξωστρεφείς» σε «εσωστρεφείς». Πριν από την δικτατορία του 

1967, ένα μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων τους - και κυρίως των ψυχαγωγικών 

- ελάμβανε χώρα έξω από το σπίτι. Το πολιτικό και ψυχολογικό «κλίμα» της δικτα-

τορίας αλλά και η αποδοχή της τηλεόρασης ως μίας - ολοένα και σημαντικότερης 

«ψυχαγωγικής» δυνατότητας και διεξόδου, μεταξύ άλλων, συνετέλεσαν σε μία «εσω-

στρέφεια», η οποία, βαθμιαία, μετεξελίχθηκε σε μία εσωστρεφή ψυχαγωγία, με ροπή 

προς την ιδιώτευση. Μία τέτοια διαδρομή προς μίαν ηθελημένη ιδιώτευση είχε 

αρκετά κοινά σημεία με μία αναβίωση των οικογενειακών αξιών, χρονικά παράλλη-

λη με «τη διαδικασία προοδευτικής καταστροφής της κοινωνικής συλλογικότητας» 

πράγμα που διευκολύνει την συγκρότηση του θεατή ως καταναλωτή - βασική προϋ-

πόθεση για την πορεία του μέσου όσο και του θεατή προς την εμπορευματοποίηση.

Η πορεία αυτή είναι παράλληλη και ταυτόχρονη με την μετακύλιση της έμφασης από 

την αξία χρήσης των προϊόντων ως εμπορεύματα - στάση αρκετά κοινότοπη πριν από 

την δικτατορία του 1967, προς την κοινωνία της κατανάλωσης, την κυριαρχία της 

ανταλλακτικής αξίας. Η περαιτέρω εξέλιξη μιας τέτοιας καταναλωτικής συμπεριφοράς 

είναι η «κατανάλωση» συμβόλων και σημείων, πρακτική κατά την οποία η τηλεόρα-

ση και η διαφήμιση διαθέτουν περισσότερα κοινά σημεία από διαφορές. 

Η «νηπιακή» φάση του τηλεθεατή της προ-δικτατορικής τηλεόρασης δίνει τη θέση 

της σε έναν «φανατικό» τηλεθεατή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο οποίος και 

παρακολουθεί - κατά κόρον - το σύνολο, σχεδόν, των προγραμμάτων. Αυτή του 

η ενασχόληση του επέτρεψε να μετασχηματισθεί σε «γνώστη», κατά την μεταπολίτευ-

ση και σε «νομάδα» από την απορρύθμιση και μετά, περιπλανώμενος στο διαθέσιμο 

τηλεοπτικό «στερέωμα» με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου.
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=179&Itemid=1
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: € 15,07

.: 210 8541400  ( 10:00 - 18:00)

.

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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• Πώς γίνατε φωτογράφος; Πείτε μας κάποια πράγματα για τη 

φωτογραφική σας διαδρομή...

Με τη φωτογραφία άρχισα να ασχολούμαι από το Λύκειο. Στην αρχή 

εντελώς ερασιτεχνικά όπως όλοι, μέχρι που κάποια στιγμή, ίσως τυχαία, 

έβγαλα μια πολύ ιδιαίτερη φωτογραφία τους διαδρόμους του σχολείου 

μου. Αυτή η φωτογραφία ήταν η αρχή, το έναυσμα για να καταλάβω 

ότι κάτι γίνεται με το φακό και την προσωπική ματιά. Από τότε, πάνε 

14 χρόνια, άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά, έκανα τη φωτογραφία 

αντικείμενο των σπουδών μου και τελικά επάγγελμά μου.

 

• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε ή είστε 

της άποψης που ευνοεί την “καθαρή” φωτογραφία, χωρίς πολλά πολλά 

στο computer;

Η επεξεργασία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά δεν είναι πανάκεια. 

Την χρησιμοποιώ κυρίως στα χρώματα αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να 

στηρίζομαι στη λήψη. Εξαρτάται βεβαίως πάρα πολύ από το θέμα της 

φωτογράφησης. 

 “ ”.

,

,

.

,

.

: .
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 Η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους νέους και 

σε όλους τους χώρους. Παντού γίνονται περικοπές  και κανείς -

δικαίως- δεν παίρνει ρίσκα. Αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά και 

υπομονή.

 

• Είναι ακόμα δυσκολότερο για μια γυναίκα;

Δεν έχω βιώσει τέτοιου είδους προκατάληψη. Άλλωστε στο χώρο 

υπάρχουν πολλές πετυχημένες γυναίκες, όσο και άντρες. 

• Τα ελληνικά περιοδικά είναι ανοιχτά στο να αποφασίζει μόνος 

του ο φωτογράφος τι θα κάνει;

 Στα περισσότερα ναι. Μπορεί να υπάρχει μία κατεύθυνση για την 

γενική εικόνα του περιοδικού αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο 

φωτογράφος. Άλλωστε μέρος της δουλειάς μας είναι να πιάνουμε 

το κλίμα του κάθε εντύπου και του εκάστοτε concept.

 

• Πως εκτιμάτε το επίπεδο της ελληνικής φωτογραφίας σήμερα 

και το αντίστοιχο της φωτογραφικής εκπαίδευσης;

 Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι έλληνες φωτογράφοι και γίνονται 

εξαιρετικές δουλειές σε όλες τις μορφές φωτογραφίας. Και σχολές 

υπάρχουν σοβαρές και καλές. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι με 

τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, όποιος έχει μια μηχανή 

• Με ποιά είδη φωτογραφίας ασχολείστε; Πόσο διαφορετικές είναι 

οι απαιτήσεις σε κάθε είδος;

 Ασχολούμαι με πορτρέτα και μόδα κυρίως. Στα πορτραίτα πρέπει 

να βγάλεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντι σου, να είναι αυτός 

και η αλήθεια του. Στη μόδα αντίθετα μπορείς να δημιουργήσεις 

μία άλλη κατάσταση που δεν είναι αληθινή να σκηνοθετήσεις 

δηλαδή και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ασχολούμαι ακόμα 

με κάποια δικά μου projects, πιο καλλιτεχνικά ας πούμε, όπως 

η δουλειά γύρω από το ποδόσφαιρο που ήταν και το θέμα της 

έκθεσης που έκανα πρόσφατα.

 

• Έχετε μαθητεύσει δίπλα στον Τάσο Βρεττό. Πως θα χαρακτηρίζατε 

αυτή την εμπειρία; 

Θα τη χαρακτήριζα ως το πιο μεγάλο σχολείο. Καταλυτική για την 

εξέλιξή μου. Ήμουν μόλις 19 χρονών όταν άρχισα να δουλεύω 

μαζί του. Ο Βρεττός ήταν και είναι για μένα, δάσκαλος, μπαμπάς, 

μέντορας φίλος. Διαμόρφωσε την αισθητική μου, έμαθα πάρα 

πολλά πράγματα κοντά του, και με στήριξε όταν αισθάνθηκα έτοιμη 

να σταθώ στα πόδια μου.

• Πόσο δύσκολο είναι για έναν φωτογράφο να μπει στον κόσμο 

των περιοδικών και της μόδας;
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είναι φωτογράφος. Χρειάζεται εκπαίδευση, 

ψάξιμο και προ παντώς εμπειρία. 

• Από πού αντλείτε επιρροές; Ποιοί είναι οι 

αγαπημένοι σας φωτογράφοι;

 Από την καθημερινότητα μου, από τους 

ανθρώπους γύρω μου, από τη φύση. Οι 

αγαπημένοι μου φωτογράφοι είναι οι 

ρομαντικοί όπως οι Ολλανδοί Inez van 

Lamsweerde και Vinoodh Matadin που 

δουλεύουν ως ζευγάρι, ο Peter Lindbergh, 

o Steven Meisel, ακόμα και ο Testino στα 

“ρομαντικά” του.

:

Η Αλεξάνδρα Αργύρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. 

Με τη φωτογραφία άρχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά 

από το Λύκειο. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο των 

Αθηνών το 1998 και σπούδασε στη σχολή Focus. 

Ειδικέυτηκε στη φωτογραφία μόδας, πορτραίτων και 

διαφήμισης. Από το 2000 μέχρι το 2007 εργάστηκε 

δίπλα στο Τάσο Βρεττό. Από το 2007 διατηρεί δικό της 

στούντιο και συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα περιοδικά, 

διαφημιστές και δισκογραφικές εταιρείες. 

http://www.alexandraargyri.gr/
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 11/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Tετάρτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων 

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή, 
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά 
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το 
γυμνό...

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ
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Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

  
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 

ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 

ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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