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Η Ένωση Γραφιστών σας προσκαλεί στο σπίτι σας 

Η Ένωση μετά από 20 σχεδόν χρόνια άστεγη, διαθέτει πλέον δικό της χώρο καθώς τα νέα 
γραφεία της είναι εδώ και λίγες μέρες γεγονός. Ένα πάγιο αίτημα, που θα αποδειχθεί και 
καταλύτης για το έργο και την επικοινωνία της Ένωσης Γραφιστών, βρήκε λύση.

Ο νέος χώρος βρίσκεται στο εύκολα προσβάσιμο Μεταξουργείο και μας παρέχει πλέον 
σημαντική αυτονομία, όπως και τη δυνατότητα για εκδηλώσεις, συναντήσεις, συζητήσεις, 
εκθέσεις, μικρές ημερίδες, εκπαίδευση ή απλά κουβέντα και επαφή μεταξύ μας. Έτσι, εκτός από 
τις γνωστές ηλεκτρονικές δυνατότητες επικοινωνίας, το νέο αναβαθμισμένο site www.gda.gr και 
το e-mail: info@gda.gr, η Ένωση διαθέτει πλέον και “συμβατική” διεύθυνση:

Μυλλέρου 19, 1ος όροφος, πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο. Τηλ.: 210 5224813

Σκοπός του ΔΣ είναι τα νέα γραφεία να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλο τον κλάδο 
και όλους τους συναδέλφους, μέλη και μη μέλη. Μετά τα εγκαίνεια και την έκθεση Θεατρικής 
Αφίσας που ήδη φιλοξενήθηκε στο χώρο, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια των παρουσιάσεων που 
είχαν ξεκινήσει με επιτυχία πριν από λίγο καιρό.
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιουλίου ‘07
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Πάρις Κούτσικος: Περιοδικό ΟΞΥ 1995-2001
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007, ΩΡΑ: 19:00 

Το πειραματικό περιοδικό ΟΞΥ πρωτοκυκλοφόρησε το 1995 εισάγοντας την έννοια της 
αποδόμησης στις ελληνικές εκδόσεις. Το περιοδικό που βραβεύτηκε από το Marketing Week 
σαν το καλύτερα σχεδιασμένο του 1999, υπήρξε σημείο αναφοράς της ελληνικής σχεδιαστικής 
πρωτοπορίας μέχρι το τελευταίο του τεύχος το 2001. Έξι χρόνια μετά ο Πάρις Κούτσικος θα 
μιλήσει για το σχεδιασμό του αλλά και για τα συμπεράσματα που έχει βγάλει από την εμπειρία 
του αυτή.
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Poor designers: Klik on Sifnos
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007, ΩΡΑ: 19:00 

Η ομάδα που σε λιγότερο από ένα χρόνο σχεδίασε πάνω από 15 cd για την klik records, 
ανάμεσά τους projects των Hiroshi Watanabe, Liberto, Sunset Blvd, g.pal κ.ά. θα παρουσιάσει 
τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την εικονογράφηση και την τυπογραφία με τη μουσική. 
Οι Poor designers θα παρουσιάσουν επίσης τη μελέτη και το σχεδιασμό της εικόνας του 
Κυκλάδων Χώρος στη Σίφνο, ενός πολυχώρου που αποτελείται από εστιατόρια, γκαλερί και 
μαγαζιά. Ένα project που περιλαμβάνει εταιρική ταυτότητα, σήμανση, έντυπα και προώθηση.
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Έχετε απορίες για το PDF; Ρωτήστε τους ειδικούς
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007, ΩΡΑ: 19:00 

Εκμεταλευτείτε τη δυνατότητα να ρωτήσετε τους ειδικούς για κάθε πρόβλημα ή απορία 
που αντιμετωπίζετε με το Adobe PDF στην καθημερινή print production ροή της εργασίας 
σας. Βελτιώστε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Adobe PDF και 
διαφοροποιηθείτε από το συναγωνισμό.

Ομιλητές: 
Σ. Παπαβασιλείου (ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ), Θ. Γαβαλάς (ΑΛΦΑΒΗΤΟ), Χ. Κουτρουδίτσος (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ).
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Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλους. Όμως, επειδή οι θέσεις είναι μόνο 60, 
σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε διαδικτυακά την αίτηση παρακολούθησης των εκδηλώσεων 
του Ιουλίου βοηθώντας έτσι στον σωστό προγραμματισμό.

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί δημόσια και το πρόγραμμα των αντίστοιχων εκδηλώσεων για το 
διάστημα Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης 07 που φιλοδοξούμε να είναι εξίσου ενδιαφέρον και επίκαιρο.

Περισσότερες πληροφορίες: Ένωση Γραφιστών Ελλάδας www.gda.gr

Σας περιμένουμε όλους στη Μυλλέρου.
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