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14 ομιλητές από
όλο τον κόσμο. 15
σεμινάρια. 38 ώρες.
3 ημέρες. 
Αυτό το ραντεβού με
την επιμόρφωση δεν
πρέπει να χαθεί! 
Η Nexus Publica-
tions AE είναι χορη-
γός επικοινωνίας.

Όπως όλοι πλέον γνωρίζετε, μια καινοτόμος έκθεση, με την υποστήριξη
ολόκληρης της αγοράς και πρωταγωνιστές την οπτική επικοινωνία και τις
νέες τεχνολογίες, έρχεται μεταξύ 10-12 Μαρτίου 2017 στο HELEXPO
Maroussi (Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι), για να αλλάξει τα έως τώρα δεδο-
μένα στην ελληνική αγορά του Imaging.
Η IMAGE + TECH expo σχεδιασμένη από την διοργανώτρια ΒΕ ΒΕST,

υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ και με τη συνεργασία της Nexus Publications
AE, ανταποκρίνεται στα πρότυπα που θέτουν οι μεγαλύτερες εκθέσεις του
εξωτερικού (IFA, IBC, Photokina, MWC, CES, CEBIT) και έρχεται για να
τοποθετήσει την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων, φέρνοντας ένα νέο
concept στο προσκήνιο.
Μια τόσο φιλόδοξη διοργάνωση αυτονόητα οφείλει να πλαισιωθεί από
ένα πρόγραμμα σεμιναρίων που θα θέτουν νέα στάνταρ ποιότητας στο
χώρο. Τον σχεδιασμό και την εκτέλεσή τους ανέλαβαν οι Θάνος Ασφής –
Σταύρος Ζάρας. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι: «Δεν θέλουμε απλά να οργα-
νώσουμε ένα ακόμη σεμινάριο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια μονα-
δική και πρωτόγνωρη εμπειρία για τα Ελληνικά δεδομένα! Τον τέλειο
συνδυασμό έμπνευσης, εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και μια γιορτή
για τους εκπρόσωπους της φωτογραφίας και του βίντεο. Σας υποσχόμα-
στε μία μοναδική εμπειρία!»
Τα σεμινάρια θα φιλοξενηθούν σε  3 υπερσύχρονες αίθουσες, χωρητικό-
τητας 1250 ατόμων. Στις πρώτες 2 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια φω-
τογραφίας και στην 3η σεμινάρια video.

Για τα σεμινάρια που δε θα διεξαχθούν σε ελληνική γλώσσα έχει προ-
βλεθεί ταυτόχρονη μετάφραση: θα μπορείτε δηλαδή να ακούσετε σε
πραγματικό χρόνο τις ομιλίες των ξένων ομιλητών στην ελληνική γλώσσα
μέσω ακουστικών.
Τέλος, έχει προβλεφθεί η διάθεση ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Έτσι απο-
κτάτε εύκολη πρόσβαση στο σεμινάριο που έχετε επιλέξει, καθώς το εισι-
τήριο σας θα σκανάρεται στην υποδοχή και θα φαίνονται τα στοιχεία της
αγοράς σας.
Η Nexus Publications AE είναι χορηγός επικοινωνίας των Image+Tech
Seminars. Μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου, μέσα από το site, τις σελίδες
μας στα social media και το Photonet Newsletter, θα παρουσιαστεί ανα-
λυτικά κάθε ένα από τα 15 σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί να διε-
ξαχθούν κατά τη διάρκεια της IMAGE+TECH expo.

Το Photonet θα κληρώσει, μέσα από τη σελίδα του στο Face-
book, δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια! 
Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr!

TA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ
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Η FUJIFILM ΣΤΗΝ ΙΜΑGE+TECH expo
Το Τμήμα Επαγγελματικής Φωτογραφίας  Χ-Photographers της FUJIFILM HELLAS ενημερώνει ότι η εταιρία θα παρου-
σιάσει όλα τα νέα μοντέλα της Χ series στην έκθεση IMAGE+TECH expo από τις 10 έως και τις 12 Μαρτίου 2017, 
στο HELEXPO Maroussi (Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι). H Nexus Publications AE είναι υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Με όνομα “βαρύ” σαν ιστορία, η Fujifilm έχει συνδέσει το
brand name της με συνεχή καινοτομία και κορυφαία προ-
ϊόντα σε ένα μεγάλο φάσμα βιομηχανιών και τομέων, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής απεικόνισης, του 
εξοπλισμού εμφάνισης-εκτύπωσης-επεξεργασίας φωτογρα-
φιών, ιατρικών συστημάτων, των γραφικών τεχνών, των 
υλικών επίπεδης οθόνης και προϊόντων γραφείου κ.ο.κ.
Εδώ και περισσότερες από 8 δεκαετίες ο κυρίαρχος στόχος
της Fujifilm είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η κορυφαία Ιαπωνική εταιρία δηλώνει “παρών” στην έκθεση
IMAGE + TECH expo, όπου και αναμένεται να παρουσιάσει
το σύνολο των καινούριων της μοντέλων της σειράς Χ.

Την ίδια στιγμή, Έλληνες φωτογράφοι της πιστοποιημένης κοινότητας των 
X- PHOTOGRAPHERS της FUJIFILM JAPAN θα βρίσκονται στην έκθεση, συζη-
τώντας με τους φίλους και τους επαγγελματίες της φωτογραφίας. 
Παράλληλα, θα υπάρξουν σεμινάρια, θα παρουσιαστούν τεχνικές, αλλά και
ορισμένα έργα. 
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Η SAMSUNG ΣΤΗΝ IMAGE+TECH expo
Cutting-edge τεχνολογικά προϊόντα, προηγμένες υπηρεσίες, εφαρμογές απόλυτα προσαρμοσμένες στις σύγχρονες
ανάγκες και απαιτήσεις, καθώς επίσης και πρωτοποριακές καινοτομίες θα  παρουσιάσει η Samsung Electronics στην έκ-
θεση IMAGE + TECH expo από τις 10 έως και τις 12 Μαρτίου 2017, στο HELEXPO Maroussi (Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι). 

Η Νοτιοκορεατική εταιρία βρίσκεται στην
παγκόσμια πρωτοπορία της διαμόρφω-
σης του μέλλοντος με ιδέες και τεχνολο-
γίες, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τον
κόσμο των smartphones, wearable συ-
σκευών, tablet, τηλεοράσεων, οικιακών
συσκευών, συστημάτων δικτύου και ημια-
γωγών. Σκοπός της μέσω ενός ευρέως
φάσματος καινοτομιών είναι να προσφέ-
ρει στους τελικούς χρήστες
και τους μεμονωμένους κα-
ταναλωτές την καλύτερη εμ-
πειρία που έχουν βιώσει
μέχρι σήμερα.

Πρόσφατα, η Samsung Elec-
tronics έλαβε 35 σημαντικές
διακρίσεις στα Βραβεία Και-
νοτομίας της Διεθνούς Έκθε-
σης Ηλεκτρονικών Ειδών
Ευρείας Κατανάλωσης CES
2017, που απονεμήθηκαν
από την Ένωση Καταναλω-
τών Τεχνολογικών Προϊόν-
των (Consumer Technology
Association).

Πολλές κατηγορίες προϊόντων της Sam-
sung Electronics από τηλεοράσεις, κινητά
τηλέφωνα, οικιακές συσκευές έως μνή-
μες, wearables και τεχνολογία ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών διακρίθηκαν με το
Βραβείο “Καλύτερης Τεχνολογίας” (“Best
of Innovation”) και το Βραβείο “Οικολο-
γικού Σχεδιασμού” (“Eco-design”).

Υπογραμμίζεται πως έπειτα από 11 χρό-
νια συμμετοχής στα συγκεκριμένα βρα-
βεία, η Samsung Electronics έχει λάβει
περίπου 350 διακρίσεις, αναδεικνύοντας
στην πράξη τη μακρά ιστορία των επι-
τευγμάτων της εταιρείας στην εν γένει
ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογίας.
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ΜΑΝΙΟS CINE TOOLS: ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ME THN TETHER TOOLS
H εταιρία ανακοινώνει την επίσημη συνεργασία της με την αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής προϊόντων
tethering και τροφοδοσίας για DSLR κάμερες!

Η Tether Tools συστήθηκε στο κοινό το 2008, και γρήγορα απέκτησε επαφή με τους επαγγελμα-
τίες φωτογράφους. Με τα προϊόντα της συμπλήρωσε ένα κενό που υπήρχε στον εξοπλισμό τους
όσον αφορά την ασφαλή εγκατάσταση laptop σε συνθήκες tethering. Οι προτάσεις της, όπως
υποδηλώνει και τ’ όνομά της, κινούνται γύρω από την σύνδεση και έλεγχο DSLR μέσω USB. Με
τον καιρό όμως, επεκτάθηκε και σε λύσεις στήριξης φωτισμού και τροφοδοσίας. 
Πρόσφατα παρουσίασε το καινοτόμο Case Relay, ένα κιτ powerbank/UPS, χάρη στο οποίο η

αλλαγή μπαταρίας δεν σημαίνει και σβήσιμο της κάμερας.
Γενικότερα, η Tether Tools παρέχει στοχευμένες λύσεις για σύνδεση tablet, smartphone, laptop,
monitor με κάμερα τόσο εντός όσο και εκτός στούντιο όπως ακριβώς απαιτεί ο επαγγελματίας
φωτογράφος/κινηματογραφιστής.

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από υψηλής ποιότητας υλικά.



Τα τελευταία χρόνια, τα drones μπήκαν για
τα καλά στις ζωές των φωτογράφων και όχι
μόνο. Όλο και περισσότεροι ερασιτέχνες και
επαγγελματίες αποφασίζουν να προβούν
στην αγορά ενός τετρακόπτερου, με σκοπό
να δοκιμάσουν το ταλέντο τους και στην
εναέρια κινηματογράφηση!
Τα καινούρια μοντέλα drones κρύβουν πολλές λειτουργίες που κάνουν την πτήση τους πολύ εύκολη
ακόμη και για κάποιον που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία με κάτι παρόμοιο. Ωστόσο όμως, χρειάζε-
ται προσοχή, μελέτη του εγχειριδίου και σεβασμό στους κανονισμούς ώστε να πραγματοποιηθεί μία
ασφαλής πτήση.
Τι γίνεται όμως με το κρύο; Είναι το ίδιο εύκολο; Τι πρέπει να προσέξουμε;

Παρακάτω θα δούμε μερικές βασικές συμβουλές που καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πριν πετάξουμε το
drone μας σε ένα κρύο περιβάλλον.

Σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να έρθουμε αντιμέτω-
ποι με προβλήματα σε 4 βασικές κατηγορίες:
• Εμβέλεια – Ορατότητα
• Μπαταρίες
• Χειρισμός
• Προσγείωση

Εμβέλεια – Ορατότητα
Το πρώτο πρόβλημα που ίσως συναντήσουμε σε ένα κρύο περιβάλλον, είναι η μειωμένη εμβέλεια και
ορατότητα. Συνήθως οι κρύες μέρες συνοδεύονται με συννεφιά, μουντίλα, βροχή, ακόμη και χιόνι!
Όλα αυτά θα αποδυναμώσουν το σήμα του drone μας ή ακόμη και την ορατότητά μας προς αυτό. Κρα-
τήστε το drone σε κοντινή απόσταση από εσάς και στο ύψος ασφαλείας, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Κείμενο: Γιώργος Μασχαλίδης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ DRONES
ΣΤΟ ΚΡΥΟ!



Μπαταρίες
Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις μπαταρίες του
drone μας σε θερμοκρασία δωματίου. Η παγωνιά
ίσως τις ξεφορτίσει και ενδέχεται το τετρακόπτερό μας
να μην μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά, μέχρις
ότου οι μπαταρίες να ζεσταθούν ξανά. Φυλάξτε τις

μπαταρίες στο αυτοκίνητο, ακόμη και με ανοιχτό το
καλοριφέρ εάν χρειαστεί, μέχρι να τελειώσετε με τις
πτήσεις σας.

Χειρισμός
Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι ο χειρι-
σμός. Πετώντας σε χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς γάν-
τια, αναπόφευκτα τα δάχτυλά μας θα παγώσουν. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να ελέγ-
ξουμε ομαλά την κίνηση του drone. Με παγωμένα δά-
χτυλα είναι δύσκολο να υπολογίσουμε πόση ακριβώς
δύναμη βάζουμε στα χειριστήρια του controller μας.
Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα γάντια. Εάν επιλέ-
ξουμε κάποια χοντρά γάντια, μειώνεται η αίσθηση της
αφής και της τριβής, με αποτέλεσμα να είναι πάλι ρι-
ψοκίνδυνος ο χειρισμός καθώς μία άγαρμπη κίνηση
μπορεί να είναι η αιτία μίας πτώσης.
Επιλέξτε τρυπητά γάντια που αφήνουν την περιοχή των
δαχτύλων «γυμνή» ή πολύ λεπτά γάντια.

Προσγείωση 
Όπως κάθε φορά, έτσι και στις κρύες συνθήκες πρέ-
πει να δώσουμε πολύ προσοχή στην προσγείωση.
Είναι το πιο κρίσιμο σημείο, όπου συχνά γίνονται και
οι πρώτες πτώσεις από αρχάριους. Βεβαιωθείτε ότι το
έδαφος είναι επίπεδο και στιβαρό. Σιγουρευτείτε ότι
δεν υπάρχει τριγύρω κάτι που θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει πρόβλημα με τον αέρα που θα κάνουν οι
έλικες κατά την προσγείωση (πχ: φύλλα, νερά, κλα-
διά, κτλ.). Εάν ξεσπάσει παροδικός άνεμος και παρα-
σέρνει το «πτηνό» σας, καλύτερα περιμένετε λίγο
μέχρι να κοπάσει. Και φυσικά, μην βιαστείτε να πιά-
σετε το τετρακόπτερο στον αέρα! Ολοκληρώστε την
προσγείωση μέχρι το drone να ακουμπήσει στο έδα-
φος, σβήστε τα μοτέρ και μετά πλησιάστε το drone
σας. Αυτές ήταν οι βασικότερες συμβουλές που θα
μπορούσα να δώσω σε κάποιον αρχάριο που ετοιμά-
ζεται τώρα να κάνει τις πρώτες πτήσεις του σε αυτές
τις συνθήκες.

Πετάξτε υπεύθυνα, με προσοχή και ασφά-
λεια! Καλές πτήσεις σε όλους!
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΛΑΤΩΝΑ ΡΙΒΕΛΛΗ

Ο Πλάτων Ριβέλλης θα πα-
ραδώσει στη Μυτιλήνη το
Σάββατο και την Κυριακή
25 και 26 Φεβρουαρίου
2017 ένα σεμινάριο συνολι-
κής διάρκειας δώδεκα ωρών
(11 με 2 το πρωί και 5 με 8
το απόγευμα) με θέμα τη
“Φωτογραφική κριτική”. 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθεί η έννοια και
η μεθοδολογία της καλλιτεχνικής κριτικής και θα σχο-
λιασθούν οι φωτογραφίες που θα φέρουν οι συμμετέ-
χοντες. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι
φορτωμένες σε στικάκι ή σκληρό δίσκο και να έχουν
διαστάσεις από 2.000 έως 3.000 pixels για τη με-
γάλη τους πλευρά.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Φωτογραφική
Εταιρεία Μυτιλήνης και θα διεξαχθεί στην έδρα της
ΦΕΜ, στο Κάτω Κάστρο στην πόλη της Μυτιλήνης.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 60 ευρώ για τις δώ-
δεκα ώρες. 
Διοργάνωση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι να επικοι-
νωνήσουν με τον έφορο εκδηλώσεων της ΦΕΜ,
Γιώργο Καζάζη (6974-938432  /
geokazis@gmail.com)

Π. Ριβέλλης
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«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ» ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και η 

φωτογραφική ομάδα fplus, σε συνεργασία με την 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου 
Λαρισαίων ανακοινώνει τη διοργάνωση δωρεάν 
φωτογραφικού σεμιναρίου, για μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου, με το παραπάνω θένα. Θα υλοποιηθεί στο Μύλο
του Παππά, με εισηγητή τον Ανδρέα Κατσάκο.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμ-
μετεχόντων στις βασικές αρχές της φωτογραφίας, πε-
ριλαμβάνοντας κυρίως τις θεωρητικές και τεχνικές
γνώσεις που θα βοηθήσουν στην κατανόηση και
χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρα-
σης.
Ο κύκλος των μαθημάτων πλαισιώνεται από παρου-
σιάσεις φωτογράφων, εξωτερικές λήψεις για πρα-
κτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική
ανάλυση των φωτογραφιών που δημιουργηθούν
κατά την διάρκεια του εργαστηρίου.

• Εγγραφές – Ενημέρωση: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
2017 από 20:00 έως 21:00, στο Μύλο του
Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα.
• Έναρξη: Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, στις
20.00
• Διάρκεια: 3 μήνες
• Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί
στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής

Σύντομο βιογραφικό 
Ο Ανδρέας Κατσάκος γεννήθηκε στην Λάρισα το
1973. Σπούδασε φωτογραφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. Με
τη φωτογραφία ασχολείται ερασιτεχνικά από το
1996. Διετέλεσε ενεργό μέλος της Φωτογραφικής
Λέσχης Λάρισας την περίοδο 1997 – 2012. Από το
2006 έως το 2008 διετέλεσε μέλος της φωτογραφι-
κής ομάδας «Φωτοπόροι», του Πολιτιστικού Οργανι-
σμού του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού. Έχει
πραγματοποιήσει 11 ατομικές εκθέσεις και έχει συμ-
μετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Δουλειά του επίσης δημοσιεύτηκε
κατά καιρούς και σε διάφορα φωτογραφικά περιο-
δικά. Το 2010, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσιάνα, δημι-
ούργησαν το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό
fmag. Το 2013 ανέλαβε την δημιουργία της Φωτο-
γραφικής Ομάδας “fplus”. Τα τελευταία χρόνια έχει
επιμεληθεί και οργανώσει αρκετές εκθέσεις φωτο-
γραφίας και διάφορες άλλες φωτογραφικές εκδηλώ-
σεις.

Α. Κατσάκος
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MARIO TESTINO: «THE TOWEL SERIES»
Μια σειρά φωτογραφιών, του κορυφαίου δημιουργού, που μας βγάζει από το στημένο περιεχόμενο μιας συνηθισμένης
φωτογράφισης και αναδεικνύει τα ανθρώπινα πρόσωπα στην πιο αγνή και ξέγνοιαστη μορφή τους.

Κείμενο: Mυρτώ Περπινιώτη

Ο Περουβιανός φωτογρά-
φος Mario Testino, με περισ-
σότερα από 40 χρόνια
πείρας στο χώρο της φωτο-
γραφίας μόδας και του πορ-
τραίτου, πάντα είχε μια
αγάπη για το ασυνήθιστο και
τη δυνατότητα να αποτυπώ-
νει τη στιγμή και να ξεδιπλώ-
νει, μέσα από το φακό του,
την ανθρωπιά στα μοντέλα
του.
Η πρώτη λήψη της σειράς
αυτής έγινε σχεδόν …κατά
λάθος, θα λέγαμε, όταν ο
Testino, στα πρώτα του βή-
ματα ως χρήστης του Insta-
gram, βρισκόταν στα
παρασκήνια μιας φωτογρά-
φισης με το γνωστό μοντέλο
Kate Moss και την παρατή-
ρησε, μετά από ένα ντους,
με τη λευκή ρόμπα της και
μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω
από το κεφάλι της. Αποφά-
σισε να αποτυπώσει τη
στιγμή, και να την ανεβάσει
στην εφαρμογή, λαμβάνον-
τας χιλιάδες likes για την 

επιλογή του. Θεωρώντας
πως, μέσα από αυτή τη νέα
εκδοχή των social media,
θα μπορούσε να ανακαλύ-
ψει έναν καινούριο τρόπο
επικοινωνίας, συνέχισε να
παρουσιάζει στην σελίδα
του ανάλογα στιγμιότυπα
από τις φωτογραφίσεις του.
Μεγαλώνοντας τη συλλογή
του, αντιλήφθηκε πως μον-
τέλα και των δυο φύλλων αι-
σθάνονται μεγαλύτερη
ελευθερία μπροστά στο
φακό φορώντας μια πε-
τσέτα, διότι δεν υπάρχει
προκαθορισμένος τρόπος
του να τοποθετήσουν την πε-
τσέτα πάνω στο γυμνό σώμα
τους. Είχαν έτσι την δυνατό-
τητα να τη χρησιμοποιήσουν
όπως θέλουν – να κάνουν
ότι επιθυμούν με αυτή!
Δείτε κάποια από τα πιο χα-
ρακτηριστικά δείγματα της
σειράς «Τhe Towel Series».
Περισσότερα στοιχεία και
περισσότερες εικόνες θα
βρείτε στο link της σελίδας. 

Candice Swanepoel Miley Cyrus Taylor Hill
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
Ε.Κ.Φ.Α. 2017
Την Κυριακή 19/02/2017 οι φίλοι της Ένωσης Καλλιτε-
χνών Φωτογράφων Αθηνών προσκαλούνται στον ετήσιο
χώρο της Ε.Κ.Φ.Α. που θα πραγματοποιηθεί, στις 2μμ, στο
μουσικό μεζεδοπωλείο Άμμος (Ποσειδώνος 64, Άλιμος).

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή σας
στην εκδήλωση θα βρείτε στα γραφεία της ΕΚΦΑ (Ιπ-
ποκράτους 13, 3ος όροφος – τηλ. 210 3610345 –
Μέρες & ώρες λειτουργίας γραφείων: Δευτέρα έως
και Παρασκευή, 10:00 – 14:00).
Αξίζει, με αφορμή την παραπάνω εκδήλωση, να θυμη-
θούμε πως με βάση το καταστικό της, σκοποί της Ορ-
γάνωσης αυτής, που ιδρύθηκε το 1916(!) είναι η
διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οι-
κονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφε-
ρόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης
του κοινωνικού συνόλου. 
Ειδικότερα η Ένωση έχει τους παρακάτω σκοπούς :
1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διά-
δοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλά-
δους των καλλιτεχνών φωτογράφων, των
φωτογραφικών STUDIO και των βιοτεχνών εν γένει,
με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθ-
μιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών,
στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συν-
δικαλιστική οργάνωση.
2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλά-
δων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση
και επίλυση αυτών.
3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας
των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες

και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για
την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή
των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών
συμφερόντων τους.
4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλο-
βοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συν-
θηκών βελτίωσης της επαγγελματικης κατάρτισης και
της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου
αυτών.
5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πα-
νανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρα-
τίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της Ειρήνης.
Πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στα 
γραφεία της ΕΚΦΑ (Ιπποκράτους 13, 
3ος όροφος – τηλ. 210 3610345). 




