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PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί

Ο ευρύτερος φωτογραφικός κλάδος δεν αποτελεί 

ασφαλώς ξεχωριστό κομμάτι της οικονομικής 

δραστηριότητας της χώρας μας. Υφίσταται και αυτός 

τις συνέπειες - θετικές και αρνητικές - από όσα 

διαδραματίζονται στην κεντρική οικονομική σκηνή της 

χώρας. Θα έλεγα μάλιστα ότι σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης είναι - αν όχι ο πρώτος - σίγουρα από τους 

πρώτους κλάδους που δέχονται τις καταστροφικές 

συνέπειες από την μείωση του εισοδήματος των 

καταναλωτών και γενικά το αρνητικό και απαισιόδοξο 

κλίμα της αγοράς. Γιατί ο τρομοκρατημένος καταναλωτής 

που νιώθει ...πολλά χέρια στην τσέπη του να απομυζούν 

το εισόδημά του είναι φυσικό να μην έχει όχι μόνο 

διάθεση αλλά ούτε καν τη δυνατότητα ν’ αγοράσει νέο 

φωτογραφικό εξοπλισμό, νέο υπολογιστή, νέο printer 

και scanner και σίγουρα αναβάλλει... τον γάμο του για το 

μέλλον. Όμως ο φωτογραφικός κλάδος, όσο ευαίσθητος 

κι αν είναι στην αρνητική συγκυρία, άλλο τόσο είναι 

ευαίσθητος στις θετικές εξελίξεις της οικονομίας και 

τέτοια θετικά σημάδια ανάκαμψης διαφαίνονται στον 

ορίζοντα. Θα απαριθμήσω μερικά.

Η απομάκρυνση του κινδύνου εξόδου από το ευρώ και 

η αίσθηση ότι υπάρχει μια κάποια σταθεροποίηση της 

οικονομίας αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην φωτογραφική 

αγορά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν. Παρ’ όλο που 

το αγοραστικό ενδιαφέρον του κοινού επικεντρώθηκε 

στα πάσης φύσεως smartphones και ταμπλέτες, ήταν 

περισσότεροι απ’ ότι πέρυσι αυτοί που αγόρασαν 

φωτογραφικές μηχανές DSLR και mirroless ενώ 

θεωρητικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. 

Τυχαίο; Δεν νομίζω!

Δεύτερο σημάδι. Σε επικοινωνία μας με κάποιες 

βιοτεχνίες κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ γάμου 

μας ανέφεραν ότι έχουν παρατηρήσει μια κάποια 

κινητικότητα στις παραγγελίες σε σχέση με το πρόσφατο 

παρελθόν. Ακόμη, έχουν δει ευχάριστα το καθεστώς 

της επί αντικαταβολή εξόφλησης των παραγγελιών να 

γίνεται μαζικά αποδεκτό και τα παλιά χρέη να μπαίνουν 

σε σειρά εξόφλησης. Τυχαίο; Δεν νομίζω! 

Τρίτο σημάδι. Όσες επιχειρήσεις το ξεκίνημα της κρίσης 

(2008 -2009) τις βρήκε με τεράστια ανοίγματα σε 

επενδύσεις εξοπλισμού και εγκαταστάσεις, 

με τις τράπεζες και τους κάθε είδους πιστωτές να 

τους πολιορκούν, στην μεγάλη τους πλειοψηφία 

άντεξαν. Σίγουρα το κόστος ήταν μεγάλο - ψυχικό Τ. ΤΖΙΜΑΣ

E������� ������

και οικονομικό - αλλά τα πράγματα μπήκαν σε μία σειρά. Διευθετήθηκαν 

οι εκκρεμότητες με αποεπένδυση εξοπλισμού, με μετεγκατάσταση σε 

μικρότερους χώρους, με απολύσεις προσωπικού και σταδιακή δρομολόγηση 

εξόφλησης των πιστωτών με το αναπόφευκτο ‘‘κούρεμα’’... Με μια 

κουβέντα άφησαν με γενναιότητα τα δύσκολα πίσω. Πέρασε ανεπιστρεπτί 

δηλαδή η φάση συνειδητοποίησης του τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει κλπ. 

Η πρώτη ενστικτώδης  αντίδραση «μαζέματος στο καβούκι» πέρασε για να 

παραχωρήσει την θέση σε μικρό μεν πραγματικό δε χαμόγελο αισιοδοξίας 

μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια «νοικοκυρέματος». Τυχαίο; Δεν νομίζω!

Τέταρτο θετικό σημάδι αποτελεί η έκθεση του κλάδου μας, η γνωστή 

σε όλους PHOTOVISION. Σε περίοδο έντονης οικονομικής δυσπραγίας 

θεωρητικά καμία επιχείρηση δεν θα ενδιαφερόταν να λάβει μέρος με την 

αιτιολογία ότι ‘’όταν ο υποψήφιος καταναλωτής δεν έχει χρήματα 

ν’ αγοράσει γιατί να ξοδέψει η επιχείρηση από το υστέρημά της για να τον 

συναντήσει’’; Κι όμως αυτό που σε κάποιους ανυποψίαστους φαντάζει ως 

περιττή πολυτέλεια, στους σχεδιασμούς των διευθυντών στελεχών θεωρείται 

επιτακτική ανάγκη για την επανεκκίνηση της επιχείρησής τους. Θα το πώ 

διαφορετικά: Εκεί που ως διοργανωτές της PHOTOVISION περιμέναμε 

μειωμένη συμμετοχή εκθετών έχουμε εκπλαγεί από το μεγάλο ενδιαφέρον 

όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων του κλάδου imaging να λάβουν 

μέρος στην έκθεση ενώ θεωρητικά, όπως είπαμε παραπάνω, θα έπρεπε να 

συμβαίνει το εντελώς αντίθετο... Τυχαίο; Δεν νομίζω!

Ας ατενίσουμε λοιπόν με αισιοδοξία το μέλλον γιατί η θετική ματιά στα 

πράγματα και ιδίως το χαμόγελο στους πελάτες μας είναι μεταδοτικό και το 

κυριότερο δεν στοιχίζει τίποτα.

Καλή χρονιά.
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή 
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps, 
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα 
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN •  EVOLUTION • STEEL TRAK • 
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές 
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX •  DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης • 
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr  www.unifot.gr

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε. 
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516, 
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. 
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες 
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand, 
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων 
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά 
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού 
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες 
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλ., φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά φλας, 
φόντα  TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες, μεγεθυντικοί 
φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών •  Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab, Επισκευές φωτ/κών 
μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500 
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε. 
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες, BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO, 
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ.Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.  
Άλμπουμ χειροποίητο, άλμπουμ ψηφιακό, κορνίζες 
Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, 188 63 Νέο Ικόνιο - Πέραμα, Τηλ.: 210 4631971, 210 4621793 
Fax: 210 4082641, email: damala@damalasbros.gr, web: www.damalasbros.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ. 
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια, SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players 
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ. 
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video 
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά, REMINGTON 
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης, RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr

• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501, email: info@epson.gr web: www.epson.gr
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 • E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110 
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr, www.smarttechnology.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson Surelab 
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.gr

• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε. 
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: led 
battery grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72  Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, 
email: zarofilm@otenet.gr

• GR IPDOMAIN - IΡ Host 
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, ww.iphost.gr

• HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε.
HAMA Καλώδια και οργανωτές καλωδίων. Αξεσουάρ για Τηλεοράσεις, Επιτοίχιες Βάσεις Τηλεοράσεων (CRT, LCD, TFT, LED), 
Έπιπλα, Καθαριστικά, Δορυφορικά αξεσουάρ, Εσωτερικές / Εξωτερικές κεραίες, Ενισχυτές σήματος. Θήκες και Αξεσουάρ για 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές / Φωτογραφικές Μηχανές και Bιντεοκάμερες / Κινητά Τηλέφωνα / MP3 Players / GPS / Κονσόλες 
Βιντεοπαιχνιδιών. Αξεσουάρ Αυτοκινήτου. Ψηφιακές κορνίζες, Κορνίζες,  Άλμπουμ, Επιτοίχιες Βάσεις για Ηχεία, Επιτραπέζιοι 
Μετεωρολογικοί Σταθμοί, Θερμόμετρα, Πολύπριζα, Φακοί  AHA Θήκες και τσάντες μεταφοράς για: Κινητά τηλέφωνα, 
Φωτογραφικές μηχανές, Φορητούς υπολογιστές, Mp3 Players, USB sticks, Φορητούς σκληρούς δίσκους.  XAVAX Λάμπες 
οικονομίας, Ζυγαριές, Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες, Αξεσουάρ για τον καφέ και την καφετιέρα  LEXAR Κάρτες Μνήμης, USB 
Sticks, Card Readers.\
Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, Tηλ. / Fax: 2109410206, e-mail: desk@hama-distribution.gr, maria.delli@hama-distribution.gr

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, 
email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr

• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS 
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, 
www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr  

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. 
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες 
CD/DVD και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844 
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou

• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε. 
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης  BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ  BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης 
φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες 
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού 
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169
support@myikona.gr  www.myikona.gr
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Μόλις κυκλοφόρησε!

Photoshop
E I� ��� �����	�
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Δείτε εδώ ένα -νέο- παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα 3ο: Μοtion blur

http://www.youtube.com/watch?v=xkfA1XZxkfw&feature=youtu.be
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=150
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• ΙNTERSYS A. E. 
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, 
Home Entertainment  Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντ/φικά ψηφ. & έγχρ., τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχ/τα, σαρωτές, 
εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφεριακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373, 
email: intersys@intersys.gr, www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών – Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε. 
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, ww.corniza.gr

• MAY Printways Ltd 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy

• MC MANIOS – CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA, 
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης, 
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις 
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα 
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.:  210 6452995-6, Fax:  210 6452997, 
e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, ww.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr 

• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr  www.myikona.gr

(�$"�)(��) �� (��)(��*#(�! ��$ +*,.#�" #$��(��)* #�'" PHOTOVISION (3/1/13)

NEA
ΣYMMETOXH

NEA
ΣYMMETOXH

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011

Weekly teuxos178.indd   7 5/1/2013   12:43:42 ��
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• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE   φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON  φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD   
φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB  φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές, 
εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DERELIQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI 
INKS Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια ΟΕ 
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491  \
email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOPDIGITAL 
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, ww.photoshopdigital.gr

• PHOTOZONE 
LIGHTCRAFT φίλτρα  HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-dslr rig-τσάντες 
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr\

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός
Τηλ.: 2310 558913 www.photoweddingstories.com  info@pws.gr

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά 
led, VECT φωτιστικά led, XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN   

φωτιστικά led
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, ww.videophot.gr

NEA
ΣYMMETOXH
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êáôáóêåõÝò êáé ìåãÜëç áíÜðôõîç ðåñéðôÝñùí óå 

åíéáßïõò ÷þñïõò ìå ìåãÜëï ýøïò. Ôá ðåñßðôåñá 

äéáôñÝ÷ïõí ìåãÜëïé êáé åõñý÷ùñïé äéÜäñïìïé 

êáèéóôþíôáò ôç äéÝëåõóç ôùí åðéóêåðôþí Üíåôç 

êáé åõ÷Üñéóôç. 

PARKING
Ç ðñüóâáóç ôùí öïñôçãþí ãéá ôç 

öïñôïåêöüñôùóç ôùí åêèåìÜôùí åßíáé 

ðåñéóóüôåñï áðü åýêïëç: Óôï� åêèåóéáêü 

÷þñï õðÜñ÷åé ðñüâëåøç ãéá ðñïóÝããéóç 

ôùí öïñôçãþí áðü ðïëëÜ óçìåßá ÷ùñßò íá 

ðáñåìðïäßæåôáé ç ðñïóÝããéóç ôùí õðïëïßðùí 

åêèåôþí. ÌðñïóôÜ áð’ ôï ÷þñï ôçò Ýêèåóçò, 

óôçí á÷áíÞ ðßóôá ôïõ ðñþçí áåñïäñïìßïõ 

Åëëçíéêïý ìðïñïýí íá ðáñêÜñïõí åëåýèåñá 

������� åêáôïíôÜäåò áõôïêßíçôá. Ãéá ôïõò 

åêèÝôåò èá õðÜñ÷åé îå÷ùñéóôü Parking.
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Super προσφορά!
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• ΣΤΑΜΟΣ A.E. 
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα 
Στήριξης και Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης 
καμερών  ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας  FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER 
Τσάντες μεταφοράς και τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD  
WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA 
Αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ, 
Επαγγελματικές Φωτογραφικές Μηχανές Σύστημα alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά 
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr

• TECHNIO AE 
PENTAX φωτογραφικές μηχανές, ELINCHROM studio flash, PHASE ONE φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές πλάτες, NODAL NINJA 
συστήματα στήριξης αξεσουάρ, COKIN φίλτρα, PHOTOFLEX εξοπλισμός στούντιο, VANGUARD τσάντες αξεσουάρ
Κομνηνών 24, 54624 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 271 003, Fax: 2310 271 670, Έκθεση προϊόντων: Ρεγγίνα Κούνιο, Αμερικής 10, Αθήνα,
Τηλ: 210 9567810, e-mail: technio.sales@kouniogroup.com. info@kouniogroup.com, www.technio.gr

• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K. 
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο 
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ 
• Φωτογραφικές εκδόσεις 
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447
eidolo@photoeidolo.gr www.photoeidolo.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση. 
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

                                                                                            ... και έπεται συνέχεια!

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485

www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

Weekly teuxos178.indd   11 5/1/2013   1:21:23 ��
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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, ��($�$"�*! �;"��C'!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�)�#$"�F���!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �()"��* $��#�*��C': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���?'��#(�!: Άννα Μανουσάκη 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 

��,��F!

� Q� ?.��%�F?�!
���������	�� !����� "����� ��� �� ����� “ #���������� & �
���������” ��� 1963

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.

https://www.youtube.com/watch?v=Fn86sr3YoqI
www.photo.gr
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##����: 210 8541400 &  info@photo.gr
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• $� ������ ������
�
� & 
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• $+������ 
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�
��� �� Varta (
-
� € 4,5)!
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������'! 6 "���	��� ������ �+��� �-
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Hewlett Packard
Christmas lunch �
�� ���� �$ ��������
��$ 

Η Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση της HP έχει γίνει πλέον θεσμός και μακρόχρονη 

παράδοση για τους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στην τεχνολογία των 

υπολογιστών (software & hardware) και στο digital imaging. Φέτος λοιπόν, το RV 

δόθηκε στο restaurant Malvazia που βρίσκεται πίσω από το Μουσείο Μπανάκη στο 

Ρουφ, στις 18 Δεκεμβρίου. Περίπου 30 επιλεγμένοι δημοσιογράφοι στην πλειοψηφία 

τους εκδότες, διευθυντές ή αρχισυντάκτες περιοδικών – μεταξύ των οποίων και 

ο υπογράφων – ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της HP παρά τη σφοδρή 

βροχόπτωση που προηγήθηκε. Ο σύντομος χαιρετισμός από τον Managing Director  

της HP Ελλάδος κ. Πυθαγόρα Παπαδημητρίου έδωσε μια νότα αισιοδοξίας τόσο για το 

μέλλον της χώρας μας όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης της HP που - όπως ήδη 

έχει ανακοινωθεί δια στόματος πρωθυπουργού - δημιουργεί στη χώρα μας τεράστιους 

αποθηκευτικούς χώρους/logistics για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου θέμα στο 

οποίο θα επανέλθουμε σύντομα με πολλά - πολλά νέα...

Χρόνια Πολλά και του χρόνου!     T.T.

Από το μενού κατά γενική ομολογία 
ξεχώρισε το επιδόρπιο που ήταν 
πολίτικο τσουρέκι με κρέμα πατισερί 
αρωματισμένη με μαστίχα, σαντιγί και 
τριμμένο φιστίκι Αιγίνης.

Μερική άποψη του χώρου. Δεξιά ο κ. Πυθαγόρας Παπαδημητρίου Managing Director της HP απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους

Από αριστερά: Αντιγόνη Ζήκου / Marketing Manager Enterprise Business της HP Hellas, Πυθαγόρας 
Παπαδημητρίου / Διευθύνων Σύμβουλος της HP Hellas, Τάκης Τζίμας / Εκδότης περ. ΦΩΤΟγράφος, 
Κάτια Νικηταΐδου / General Manager Printing & Personal Systems Group της HP Hellas

Στιγμιότυπα από τα δημοσιογραφικά 
‘‘πηγαδάκια’’ που σχηματίσθηκαν
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Nikon D3S

Canon EOS-1D X  
 Panasonic LUMIX GX1 

Vario PZ 14-42mm Nikon D5100

Nikon D800

T������, ����	
����� �� ���
����	���� ��� ����	�� �� �� ��� ��� 210 8541485
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Mε τις προετοιμασίες για τη Photovision 2013 να εντείνονται και τον κλάδο να ανασυντάσσεται ενόψει της έκθεσης και της συμμετοχής σε 

αυτή, αποκτούν ειδικό βάρος οι απόψεις των ανθρώπων που έχουν ζυμωθεί με τη φωτογραφία από διάφορες θέσεις, είτε του retail είτε 

του φωτογραφικού καταστήματος είτε του στούντιο.  Σε αυτό μας το τεύχος φιλοξενούνται σκέψεις και προτάσεις γνωστών ονομάτων που 

εκφράζουν και την γενικότερη γνώμη τους για την Photovision και τις υποδείξεις τους. Το ρεπορτάζ θα συνεχισθεί και στα επόμενα τεύχη.

Oι ερωτήσεις που θέσαμε ως σημεία έναρξης της συζήτησης:

• Έχετε επισκεφθεί τις τελευταίες Photovision; Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας πώς κρίνετε το οργανωτικό επίπεδο και τις συμμετοχές; 

Ποιες βελτιώσεις νομίζετε ότι πρέπει να ενσωματωθούν; Έχετε σχετικές προτάσεις/ιδέες;

• Σχετικά με τα σεμινάρια της Photovision: Αν συμμετείχατε σε κάποιο σεμινάριο, τι θέμα θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε; 

Με την εμπειρία σας, υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσατε να προτείνετε για τα σεμινάρια και για το πρόγραμμα 

διαλέξεων;  

• Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να προσφέρουν οι εκθέτες πέραν της πληροφόρησης (π.χ. ειδικές προσφορές, workshop με προϊόντα, άλλα;)

• Ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένα προϊόντα σε αυτήν την έκθεση; Προτίθεστε να κάνετε κάποιες παραγγελίες; 

Ποια είναι τα κριτήριά σας για νέες παραγγελίες;

�� �(����FR �'! (=+��F+�!

ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ


"�#�'! 
��#��,�+'!
www.fotodesmos.gr
Μετά από κάθε διοργάνωση έκθεσης καταθέτω την άποψή 

μου στο καθ’ ύλην όργανο που στην περίπτωσή μας είναι 

ο ΣΕΚΑΦ. Επειδή, παρόλο που κάθε φορά το 

μακροοικονομικό περιβάλλον δυσχεραίνει, παρατηρώ 

βελτίωση σε επιμέρους σημεία (προβολή, σήμανση κλπ.). 

Θεωρώ ότι υπάρχει αγαστή σχέση μεταξύ ΣΕΚΑΦ και 

διοργανωτή. Αυτό που εμένα κάθε φορά μου λείπει σε 

μια έκθεση φωτογραφίας είναι η απουσία καινοτομίας και 

πρότασης.

Εξηγούμαι. Σε μία έκθεση διετίας ο κάθε επισκέπτης πρέπει 

να φεύγει, εκτός από ενημερωμένος, οπωσδήποτε και 

εμπνευσμένος. Οι επισκέπτες μπορούν να χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες: σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Για τους μεν επαγγελματίες θα έπρεπε κατά την γνώμη μου 

να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνική του επιχειρείν 

παρά στην εκμάθηση τεχνικών π.χ. Photoshop που τις 

θεωρώ τουλάχιστον αυτονόητες. Θα μπορούσατε, λοιπόν, 

ως διοργανωτές να προσφέρετε σεμινάρια σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας που θα έδινε στις παρηκμασμένες 

φωτογραφικές επιχειρήσεις την δυνατότητα να 

επανακαθορίσουν την αξία τους.

Για τους δε ερασιτέχνες, πιστεύω ότι πρέπει, φεύγοντας 

από την έκθεση να κρατούν την προσλαμβάνουσα μιας 

εξελισσόμενης, αναπτυσσόμενης και δυναμικής αγοράς.

Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρότεινα, πριν την έκθεση, 

μια παρουσίαση από τον διοργανωτή στο σύνολο των 

εκθετών μιας κεντρικής ιδέας. Όπως, λοιπόν, ο προπονητής 

μιας ομάδας κωουτσάρει τους παίκτες του πριν τον αγώνα 

δίνοντάς τους ένα συνολικό πλάνο, έτσι και ο διοργανωτής 

πρέπει να δημιουργήσει στους εκθέτες την αίσθηση της 

ολότητας. Ότι παλεύουν για κάτι το κοινό. Ότι το άθροισμα 

της καταξίωσης των εκθετών δημιουργεί υπεραξία στον χώρο 

για τον οποίο όλοι παλεύουμε και πολεμούμε, στον χώρο της 

φωτογραφίας…
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www.fotopapaioakeim.com
Θεωρώ ότι η Photovision έχει πολύ καλό επίπεδο οργάνωσης. 

Και θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται μια 

τέτοια φωτογραφική έκθεση κάθε δύο χρόνια. Το μόνο που μπορεί 

να αποτελεί πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί 

ο επαγγελματίας πολύ άμεσα. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες 

τις εκθέσεις. Υπάρχει πολύς κόσμος και είναι δύσκολο για τον 

επαγγελματία να ρωτήσει για κάτι και να ενημερωθεί. Η Photovision 

πληροφορεί τον καταναλωτή και το επαγγελματία, οπότε δε νομίζω 

ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω από τους εκθέτες. Απο εκεί και πέρα 

ο επαγγελματίας βλέπει τα προϊόντα από εταιρείες που δε μπορεί να 

έχει πρόσβαση: π.χ. κάποιος από την επαρχία, βλέπει τι υπάρχει και 

εξυπηρετείται. Οι περαιτέρω λεπτομέρειες γίνονται σε προσωπικό 

επίπεδο αργότερα. Βλέπουμε δηλαδή την τεχνολογία και τον 

εξοπλισμό από κοντά αντί να το διαβάζουμε στα περιοδικά. 

Προσωπικά δε έτυχε να παρακολουθήσω κάποιο σεμινάριο. 

Αλλά σε μία έκθεση δε νομίζω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο τα 

σεμινάρια για έναν επαγγελματία. Δεν είναι δηλαδή υψηλού 

επιπέδου και δε νομίζω ότι χρειάζονται να γίνονται. Υπάρχουν 

τόσα πολλά και καλά σεμινάρια που γίνονται κατά καιρούς, τα 

οποία έχουν κάποιο κόστος βέβαια. Αλλά το καλό πρέπει να το 

πληρώνεις. Άποψή μου είναι ότι ο επαγγελματίας πηγαίνει στην 

έκθεση κυρίως για να ενημερωθεί για καινούρια προϊόντα και 

τεχνολογίες και λιγότερο για επιμόρφωση. 

�U�� ^�"����;,�$
www.photoworld.gr
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια με την αλλαγή του χώρου 

διεξαγωγής η έκθεση συρρικνώθηκε.  Ένιωσα ότι  μειώθηκε 

η ακτινοβολία της έκθεσης. Θα ήθελα να ήταν πιο διευρυμένη 

ποσοτικά και ποιοτικά. Το δεύτερο που παρατήρησα ήταν η 

μείωση των συμμετοχών, κάτι που φυσικά δικαιολογεί 

η οικονομική κρίση αλλά και η έλλειψη ενδιαφέροντος για 

προϊόντα και υπηρεσίες του κλάδου. Παρ΄όλα αυτά θεωρώ 

απαραίτητη και πολύ σημαντική την διεξαγωγή της Photovision 

διότι είναι από τις σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης και κατά 

συνέπεια εξέλιξής μας. Προσωπικά παρακολούθησα στην 

προηγούμενη Photovision σεμινάρια τα οποία βρήκα πάρα πολύ 

χρήσιμα. Σε συνδυασμό με την έκθεση με διευκόλυναν αφού 

αξιοποίησα το χρόνο μου στο μέγιστο βαθμό μέσα στις τρεις 

ημέρες της επίσκεψής μου. Θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω 

τόσο  σεμινάρια ενημέρωσης για προϊόντα όσο και αντίστοιχα που 

αφορούν σε τεχνικά θέματα. Πάντα κρατάω κάτι από τους εκθέτες  

που με ενδιαφέρουν, αλλά θα ήθελα  κάτι πιο εμπεριστατωμένο 

που να μου θυμίζει το προφίλ του εκθέτη. Όσον αφορά τις 

προσφορές, νομίζω ότι αποτελούν κίνητρο για όλους αφού ακόμη 

και  μικρές διαφορές τιμών παίζουν ρόλο. Κριτήριο για νέες αγορές 

είναι αποκλειστικά πλέον οι πραγματικές ανάγκες της δουλειάς 

καθώς επίσης και νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα 

διευρύνουν την προϊοντική γκάμα.
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www.sofikitis-photography.gr
Ως επισκέπτης της έκθεσης έχω παρατηρήσει ότι είναι θεματική πλέον. 

Οι τελευταίες εκθέσεις για παράδειγμα περιστρέφονται γύρω από το άλμπουμ. 

Δεν είναι κακό. Κάποιες βελτιώσεις ενδεχομένως με παρουσιάσεις μηχανών θα 

ήθελα. Και κάτι παραπάνω: Πιο πολλές παρουσιάσεις μηχανών, από το τεχνικό 

κομμάτι δηλαδή. Με μια σωστή παρουσίαση γνωστοποιούνται οι πραγματικές 

διαστάσεις του πράγματος και αναβαθμίζεται το τι σημαίνει φωτογραφία. 

Επίσης πραγματοποιούνται σεμινάρια και διάφορα events, οπότε σε γενικές 

γραμμές είμαι ικανοποιημένος και δε θα έλεγα ότι λείπει κάτι. Επίσης από πλευράς 

εκθετών συμμετέχουν σε γενικές γραμμές όλες οι αντιπροσωπείες νομίζω. 

Από εκεί και πέρα επειδή η φωτογραφία δεν είναι καθαρά εμπορικό αντικείμενο 

και απευθύνεται σε πολύ κόσμο, νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα ότι οι εκθέτες με 

άλμπουμ κυρίως, κοινοποιούν τις τιμές τους σε επίπεδο λιανικής αποκαλύπτοντας 

όλα τα «μυστικά» σε απλούς καταναλωτές. Αυτό με κάποιο τρόπο θα πρέπει 

να σταματήσει. Μετά αρχίζει ο ξεπεσμός και η άλωση των τιμών και πρέπει 

μετά σαν επαγγελματίας να απολογείσαι.  Οι υπερπροσφορές που γίνονται 

επίσης αποτελούν πρόβλημα στην τρέχουσα μορφή της έκθεσης - γιατί αν ήταν 

κλαδική με μόνο επαγγελματίες μέσα δε θα το συζητούσαμε. Μεγάλο τμήμα των 

επισκεπτών όμως είναι οι ερασιτέχνες, οι οποίοι ενημερώνονται 

και παραπληροφορούνται ίσως, για το 

τι συμβαίνει στον κλάδο. Θα πρέπει να 

υπάρξει ένας κώδικας επικοινωνίας, να 

μπουν κάποιοι κανόνες. Γιατί αν ξεκινήσει 

ένας, ακολουθούν και οι υπόλοιποι. 

Είναι αλυσιδωτή αντίδραση και χάνουμε 

όλοι από αυτή την ιστορία. Και κυρίως 

ο καταναλωτής. Εξυπνάδα είναι να κυνηγάς 

την ποιότητα και όχι την τιμή.

Τώρα ως προς τα σεμινάρια θα μπορούσαν 

να αφορούν και το στούντιο, τη στιγμή που 

θεματικά μονοπωλεί το ενδιαφέρον των 

επαγγελματιών ο γάμος…  

Η σωστή λήψη στούντιο που είναι μια 

πολύ σοβαρή ιστορία, ώστε να περιορίσει 

κανείς την επεξεργασία και να αναδειχθεί 

η πραγματική διάσταση της φωτογραφίας. 

Αξίζει να μάθουν περισσότερα για το 

χειρισμό των φωτισμών οι επαγγελματίες. 

Όταν μιλάμε για μια έκθεση της κατηγορίας 

της Photοvision θεωρώ ότι πρέπει να 

δοθεί βάρος στον επαγγελματία. Βεβαίως 

και ο ερασιτέχνης θα έρθει να δει τα 

πράγματα που τον ενδιαφέρουν αλλά και 

ο επαγγελματίας πρέπει να ενημερωθεί. 

Εγώ ασχολούμαι με τους υπολογιστές 

εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έμεινα 

ποτέ πίσω. Οι νεώτεροι όμως δεν έμαθαν 

ποτέ τι σημαίνει αναλογική φωτογραφία, 

τι σημαίνει δηλαδή να έχεις 36 καρέ στο 

φιλμ και με λίγα μέσα να κάνεις σωστές 

φωτογραφίες. Επίσης διάφορα τεχνικά 

λάθη συγκαλύπτονται από την ψηφιακή 

φωτογραφία. Παλαιότερα δεν υπήρχαν 

περιθώρια λαθών και η αγορά πέταγε 

αυτόματα έξω τον ανεπαρκή φωτογράφο. 

Πρέπει ακόμη να γίνεται πολύ καλή και 

αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων 

των προϊόντων από τους εκθέτες. Δεν αρκεί 

το box moving, δηλ. η απλή διακίνηση 

εμπορεύματος. Πρέπει να δείξουν τις 

δυνατότητες μέσω workshop, tutorial κλπ. 

Αν περιορίζονται μόνον στις προσφορές 

αυτό δε φτάνει. 

Ως προς τις προοπτικές νέων αγορών φέτος 

δεν είμαι σίγουρος αν θα κάνω κάποια 

παραγγελία στην επερχόμενη Photovision. 

Είμαι καλυμμένος από τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό μου, με τόσα είδη που ίσως θα 

έπρεπε να … αρχίσω να πουλάω και εγώ 

πλέον! Για να παραγγείλω λοιπόν κάποιο 

φωτογραφικό προϊόν θα πρέπει να με 

ενδιαφέρει πολύ – και επιμένω σε αυτό. 

Δεν είναι καιρός για περιττές αγορές….
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www.giastas.com
Με τα 60 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο της φωτογραφίας 

θέλω να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω με αυτήν την 

συνέντευξη. Σε κάθε έκθεση που γίνεται  υπάρχουν 

περιθώρια  βελτίωσης, όπως και σε εκθέσεις του εξωτερικού 

που έχω πάει μαζί με τους συνεργάτες της επιχείρησης 

μου, στη Ρhotokina αλλά και σε άλλες μεγάλες εκθέσεις. 

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο περιορισμένα, 

δηλαδή και τα περίπτερα και ο τρόπος προσέγγισης του 

ενδιαφερομένου θα μπορούσε να είναι πιο προσιτός από 

τον κάθε εκθέτη. Η παρουσίαση των προϊόντων όπως 

και στην Γερμανία θα ήταν καλύτερα αν διαχώριζαν το 

τμήμα των φωτογραφικών ειδών, του τμήμα video και των 

διάφορων προϊόντων που συνδυάζουν τα φωτογραφεία. 

Σε πρόσφατο σεμινάριο που ήμουν εισηγητής είχα θέσει ως 

θέμα την πιο ελκυστική παρουσίαση των προϊόντων με την 

πιο θετική μεταδοτικότητα που μπορεί  να προσεγγίσει τον 

ενδιαφερόμενο. Η τοποθέτηση των σεμιναρίων πιστεύω ότι 

είναι αρκετά αξιόλογη και στοχευμένη σε κάθε Ρhotovision 

που γίνεται με λίγο μεγαλύτερη προσοχή στο τμήμα 

workshop με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν 

να πειραματιστούν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα ώστε 

να δείξουν και μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον για να 

κρίνουν και να αποφασίσουν τι θα αγοράσουν. Στην φετινή 

έκθεση σίγουρα θα κάνω κάποιες αγορές γιατί ως γνωστόν 

η φωτογραφία είναι ένας τομέας που πάντα πρέπει να είσαι 

μέσα στις εξελίξεις, γιατί πολύ απλά εγώ και οι συνεργάτες 

του AG Fine Art Photography and Stylist θέλουμε να 

παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή!

���,��! >���%��""F�'!
www.studiokaragiannakis.gr
Το οργανωτικό επίπεδο κάθε φορά είναι και καλύτερο. Περιθώριο 

βελτίωσης υπάρχει ίσως σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες 

φωτογράφους. Τα σεμινάρια θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και 

μόνο για τους επαγγελματίες 

φωτογράφους και όχι 

για το ευρύ κοινό. Θα 

παρακολουθούσα ένα 

σεμινάριο σχετικά με την 

φωτογράφιση γάμου σε 

στούντιο γιατί είναι ένα 

κομμάτι που το έχουμε 

απορρίψει τελείως και 

ανήκει στον φωτογραφικό 

κλάδο. Σε ότι αφορά τους 

εκθέτες δεν έχω να πω 

κάτι. Διαφωνώ, βέβαια, 

σε κάποια πράγματα, 

όπως για παράδειγμα, το 

γεγονός ότι δείχνουν σε 

όποιον απλό επισκέπτη 

περνάει από το περίπτερό 

τους τις τιμές που δίνουν 

και στους επαγγελματίες. 

Ότι αφορά τις παραγγελίες 

στην διάρκεια της έκθεσης 

συνηθίζω να αντιστοιχούν 

στις πραγματικές ανάγκες 

του φωτογραφείου.
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� ���"�F ��$ Digital Full frame 
A�� �� Contax N ��� 2002 ��� boom ��� 2012

Δέκα χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που 

η Contax (αλήθεια ποιος την θυμάται;) 

λανσάρισε την πρώτη full frame DSLR 

στην ιστορία, τη Ν Digital. Παραδόξως 

έμεινε στη λήθη της τεχνολογίας αφού 

η παραγωγή διήρκεσε μόνον ένα χρόνο 

αντιμετωπίζοντας πολλά τεχνικά θέματα. 

Είχε αναγγελθεί από το 2000 αλλά 

διάφορα προβλήματα καθυστέρησαν 

την διάθεση ως το 2002. Είχε μοντούρα 

Contax N και φακούς Zeiss ενώ φορούσε 

τον πρωτοποριακό για την εποχή 

αισθητήρα 24x36mm της Philips FTF3020-

C ανάλυσης 6Megapixel που είχε 

χρησιμοποιηθεί και σε ψηφιακές πλάτες 

Jenoptik Eyelike.

Ούτε η δεύτερη στην ιστορία μηχανή full frame ευτύχησε. Οι παλιότεροι θα θυμούνται 

την Kodak DCS Pro 14n με την κορυφαία ανάλυση 14Megapixel που είχε αναγγελθεί 

στη Photokina 2002 (βασισμένη στο σώμα της Nikon F80) με ανάλυση 13,8Μegapixel 

(συγκεκριμένα 4560x3048pixel). Παρόλο που η ανάλυση δεν ξεπεράστηκε για αρκετά 

χρόνια το γόητρο της Kodak υπέστη πλήγματα από τα προβλήματα ταχύτητας και power 

management της μηχανής, την ανεπαρκή σε συνάρτηση με την ανάλυση μνήμη buffer 

(256MB), το θόρυβο κλπ. Μόνον η προσπάθεια της Canon με την ΕΟS1 Ds που συνέπεσε 

χρονικά με την Kodak ευοδώθηκε. Ο CMOS αισθητήρας 24x36mm έφθανε τα 11Μegapixel, 

με ευαισθησία ISO ως 1250 και ταχύτητα ριπής τα 3fps. Ακόμη και σήμερα είναι απόλυτα 

αξιοποιήσιμη. 

Η άνοδος του full frame
Παρά τα αρχικά προβλήματα το full frame ευδοκίμησε. Κατ αρχήν υπερέχει δομικά 

εφόσον το μεγάλο μέγεθος του αισθητήρα αφήνει περιθώριο για αντίστοιχου μεγέθους 

εικονοστοιχεία με καλύτερα χαρακτηριστικά. Επίσης δεν υποφέρει από το φαινόμενο του 

crop factor δηλ. του πολλαπλασιασμού της εστιακής απόστασης επί ορισμένο συντελεστή 

(1,5x στην περίπτωση του APS-C format) λόγω μικρότερης επιφάνειας του αισθητήρα. 

Σταδιακά και παρά τα προβλήματα κόστους, το full frame που έγινε συνώνυμο της σοβαρής 

φωτογραφικής προσέγγισης, του επαγγελματισμού και της απόλυτης ποιότητας, εκτοπίζοντας 

στις μέρες μας και το μεσαίο φορμά (λέγε με digital back) του οποίου η παραγωγή είναι 

οριακά χαμηλή. Μετά βίας επιβιώνουν τα εργοστάσια που παράγουν/χρησιμοποιούν digital 

backs όπως PhaseOne/Mamiya, Leaf, Hasselblad αφήνοντας στο παρελθόν ονόματα όπως 

Megavision, Jenoptik, Pentacon κλπ. 
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2012: Η χρονιά που το full frame γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη
Το 2012 στάθηκε η χρονιά του full frame υπό την έννοια ότι τα εργοστάσια (Canon, 

Nikon, Sony) έβγαλαν στην αγορά πολλά καινούργια μοντέλα, ισως επειδή κατάφεραν να 

ξεπεράσουν τα προβλήματα του «ξορκισμένου» 2011 με τους σεισμούς στην Ιαπωνία και 

τις πλημμύρες στην Ασία. Για πρώτη φορά υπάρχει τόση μεγάλη γκάμα επιλογών σε full 

frame μηχανές και μάλιστα όχι μόνον σε DSLR, για professional απαιτήσεις αλλά και πιο 

προσιτές τιμές. Ετσι σήμερα το full frame συμπεριλαμβάνει και τηλεμετρικές όπως η Leica 

M 24ΜΡ που αποτελεί εξέλιξη της M9 και SLT όπως προς στιγμήν μόνον η Sony Alpha 

99και την compact Sony RX1.

Μια δεκαετία έχει περάσει από το 2002 όταν έκανε πάταγο με τις προδιαγραφές της η 

πρώτη «πετυχημένη» DSLR. Όμως πλέον η οροφή των προδιαγραφών έχει φθάσει πολύ 

ψηλά με αναλύσεις ως 36Megapixel, ευαισθησίες ως ISO 204.500, burst mode πολλών 

καρέ το δευτ. υποστήριξη γρήγορων καρτών κλπ. Επίσης έχουν αρχίσει να προτείνονται 

στον υποψήφιο αγοραστή μοντέλα μεσαίας κατηγορίας τιμής (ενδεικτικά αναφέρουμε τις 

τρεις πρόσφατες  Canon EOS-6D, Nikon D600 και Sony a99) που δελεάζουν όχι μόνον τον 

επαγγελματία αλλά και τον ψαγμένο ερασιτέχνη.

Προοπτικές
Οι πρώτες 35mm DSLR ήταν πανάκριβες, με θωρακισμένη κατασκευή και στόχευαν μόνο 

συγκεκριμένους χρήστες. Σήμερα στις γκάμες των εταιριών υπάρχει διαβάθμιση μοντέλων 

FF από πιο απλά ως super heavy duty. Ήδη η διαφαινόμενη τάση είναι να “κλέψει» το FF 

τους υποψήφιους αγοραστές που μέχρι τώρα προτιμούσαν τις πιο ακριβές APS-C. Αυτοί 

θα μετατοπιστούν στο FF ειδικά αν έχουν αντίστοιχους φακούς. Από τις εταιρίες η Nikon τα 

προηγούμενα χρόνια είχε αναπτύξει μεγαλύτερη σειρά φακών DX (APS-C size) αλλά τώρα 

είναι φανερό ότι ευνοεί την παραγωγή 

φακών νέας γενιάς FX ειδικά σχεδιασμένων 

για τις ανάγκες του FF και σε αναλυτική 

ικανότητα και σε υπόλοιπα χαρακτηριστικά. 

Εν όψει αυτών στα αμέσως επόμενα χρόνια 

το ποσοστό του FF θα αυξάνεται, και 

ίσως δούμε και πιο φθηνά “entry level” 

μοντέλα, μια έννοια που θα ήταν άτοπη ένα 

δύο χρόνια πριν. 

Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα
+ Mέγεθος εικονοστοιχείου. Μεγαλύτερο 

pixel σημαίνει καλύτερη φωτοσυλλεκτική 

ικανότητα σε σχέση με ταυτόσημης 

ανάλυσης μικρότερο αισθητήρα. Κατά 

συνέπεια μικρότερο θόρυβο.

+ Ανάλυση. Είναι ευκολότερο να πάρουμε 

μεγάλες αναλύσεις από ευμεγέθη chip.

+ Συνένωση (pixel binning) Αν και η 

τεχνική συνένωσης στοιχείων έχει κυρίως 

εφαρμοστεί σε αισθητήρες μεσαίου φορμά, 

αποτελεί θέμα χρόνου να μεταφερθεί και 

στα 35mm

+ Κανένας συντελεστής φακού (crop 

factor). Ο κύκλος κάλυψης είναι 

σχεδιασμένος για καρέ 24x36mm.

+ Ευρυγώνιοι. Ευνοούνται αφού 

διατηρείται αυτούσιο το οπτικό πεδίο.

+ Υποκειμενικά δίνουν καλύτερη εικόνα 

στο πεντάπρισμα, ειδικά αν έχουν κάλυψη 

σκοπεύτρου 100%.

- Κατασκευαστικά το chip 24x36mm είναι 

πιο κοστοβόρο, σε συνάρτηση με την 

ωφέλιμη επιφάνεια.

- Οι φυσικές διαστάσεις των σωμάτων είναι 

μεγαλύτερες - το ίδιο και το  βάρος. 

- Απευθύνονται στο hi end της αγοράς.

- Λόγω Hi end προσανατολισμού, τείνουν 

να έχουν περίπλοκους χειρισμούς και 

αντιστοίχως “δύσκολα” menu. 

FF DSLR timeline
2002 Contax N Digital • Canon EOS1 Ds • 

Κοdak DCS Pro 14n

2004 Canon EOS 1Ds Mk II

2005 Canon EOS 5D

2007 Nikon D3 • Canon EOS 1Ds MkIII

2008 Nikon D700 • Sony A900 • Canon 

EOS 5D MkIII • Nikon D3X

2009 Nikon D3S

2012 Νikon D4 • Canon EOS 1DX • Nikon 

D800 • EOS 5D MkIII

Photokina 2012  Sony SLT-A99 • Nikon 

D600 • Canon EOS 6D 
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Canon EOS 5D Mk II
Μέγιστη Ανάλυση 5616x3744  Lens Factor 1x Κάρτα CF I/II 
Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot, Μερική (8%) Εύρος Έκθεσης EV 
1-20 Εύρος AF EV 0.5-18 Ευαισθησία ISO 100-1600 Κλείστρο 
30 - 1/8000s Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1920x1080 
(30fps) Οθόνη  LCD TFT 2,5in. Διαστάσεις (mm) 152x114x75 
Βάρος (με μπατ.) 810gr. 

� ����� ���
Διάδοχος της πρώτης best seller (ΕΟS 5D) full frame. Προηγήθηκε του 

ανταγωνισμού με την ενσωμάτωση full HD video 1080p. Eκτός από την μεγαλ-

ύτερη ανάλυση, οι βελτιώσεις αφορούν ηλεκτρονικά, Live View και σύστημα 

κατά της σκόνης. Die hard κατασκευή.

€2.325  
21,1 MP

Leica M9
Μέγιστη Ανάλυση 5270x3516 Lens Factor 1x Κάρτα SD/SDHC 
Φωτομέτρηση  TTL Εύρος Έκθεσης EV 0-20 Εύρος AF - Ευαισθη-
σία 80-2500 Κλείστρο 8-1/4000s Λειτουργίες Έκθεσης S, A Οθόνη  
LCD TFT 2.5in Διαστάσεις (mm) 139x37x80mm Βάρος (με μπατ.) 
585gr. �����
����: Full frame   

� ����� ���
Τηλεμετρική full frame με 35mm CCD KAF-18500 ειδικά εξελιγμένο από την 

Κοdak. Έχει το ίδιο μέγεθος εικονοστοιχείου 6,8μm όπως η Μ8 αλλά ανάλυση 

18 αντί για 10Megapixel. Δέχεται τους περισσότερους φακούς σειράς Μ, με το 

προσόν της “αναλλοίωτης” εστιακής απόστασης.

€5.500 
18,5 MP

���������	�

€3.619
22.3 MP

Canon EOS 5D Mk III
Μέγιστη Ανάλυση 5760x3840  Lens Factor 1x Κάρτα CF I/II, SD 
Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot, Μερική (8%) Εύρος Έκθεσης EV 1-20 
Εύρος AF EV 0.5-18 Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30 - 1/8000s 
Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1920x1080 (30fps) Οθόνη  LCD 
TFT 2,5in. Διαστάσεις (mm) 152x116x76 Βάρος (με μπατ.) 950gr. 

� ����� ���
H τέλεια ΕΟS 5D. Έχει λίγο παραπάνω ανάλυση, state of art αυτόματη εστίαση 61 

σημείων από την 1D X, ταχύτερη ριπή 6fps, καλύτερη οθόνη 3,2in. 1.040K pixel, full 

HD 1080p στα 24, 25 και 30fps και μάλιστα με συμπίεση Intraframe AII-I/ΙΡΒ, έξοδο 

ακουστικών για monitor ηχογράφησης, Τα ηλεκτρονικά Digic 5+ συμβάλλουν στην 

πραγματική απόδοση.

Nikon D600
Μέγιστη Ανάλυση 6016x4016 Lens Factor 1x Κάρτα SDx2 
Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης EV 0-20 Εύρος AF 
EV -1-19 Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30-1/4000s  Λειτουρ-
γίες Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1920x1080(30,25,24 fps) Οθόνη 
LCD TFT 3,2in. Διαστάσεις (mm) 141x113x82 Βάρος (με μπατ.) 760 
�����
����: Full frame

� ����� ���
Η πιο προσιτή Full Frame της αγοράς Συνδυάζει χαρακτηριστικά της D800 σε σώμα 

που έχει επιρροές από την D7000. Είναι πολύ γρήγορη 5,5fps και έχει ιδιαίτερα 

εξελιγμένο Autofocus  39-point με  9 cross-type AF σημεία. Επαγγελματικών 

προδιαγραφών είναι και το video που δίνει ασυμπίεστο σήμα στο HDMI.

€1.790 
24.3 MP
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Nikon D800
Μέγιστη Ανάλυση 7,360x4,912 Lens Factor 1x Κάρτα SD, CF 
Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης EV 0-20 Εύρος 
AF EV -1-19 Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30-1/8000 sec  
Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1,920x1,080 (24p, 29p, 
25p) Οθόνη LCD TFT 3,2in. Διαστάσεις (mm) 123x146x 81 Βάρος 
(με μπατ.) 994 Χωρίς μπατ. �����
����: Full frame

� ����� ���
Μια πραγματικά full specification μηχανή, η κορυφαία σε ανάλυση 

(7360x4912pixel) με 36MP από τον αισθητήρα CMOS 24x36mm και εξίσου 

σημαντικές επιδόσεις στο video: 1080p με ρυθμό 30, 25 και 24fps όπως και 

η D4. Οι ομοιότητες συνεχίζονται στο Autofocus σύστημα Multicam 3500FX 

καθώς και στη φωτομέτρηση με το chip 91K pixel. 

Nikon D3�
Μέγιστη Ανάλυση 6048x4032 Lens Factor 1x Κάρτα CF I, II, 
Microdrive Φωτομέτρηση ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης EV 0-20 
Εύρος AF EV -1-19 Ευαισθησία ISO 100-1600 Κλείστρο 30 - 1/8000s 
Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M Οθόνη  LCD TFT 3.0in. Διαστάσεις 
(mm) 160x157x88 Βάρος (με μπατ.) 1220gr. 

� ����� ���
Πανομοιότυπη εξωτερικά με την επίσης full frame FX format D3, ανταγωνίζεται ευ-

θέως το μεσαίο φορμά με τον κτηνώδους ανάλυσης (6048x4032pixel) αισθητήρα 

CMOS. Απεριόριστη αντοχή (σασί από κράμα μαγνησίου, κλείστρο για 300.000 

καρέ) και αντίστοιχη τιμή. Πάμπολλα professional χαρακτηριστικά.

Nikon D4
Μέγιστη Ανάλυση 4928x3280 Lens Factor 1x Κάρτα XQD, CF I/II 
Φωτομέτρηση ΠΖ, ΚΖ, Spot Εύρος Έκθεσης EV -1-20 Εύρος AF EV 
-2-19 Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30-1/128000 sec Λειτουργίες 
Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1920x1080 (30p, 25p, 24p) Οθόνη  LCD TFT 
3.2” Διαστάσεις (mm) 160x156.5x90.5 Βάρος (με μπατ.) 1340gr. 

� ����� ���
Η κορυφαία εκδοχή της Nikon για το full frame. αισθητήρα CMOS. 16,2Megapixel 

και επεξεργαστή Expeed 3. H μετριοπαθής αύξηση μόλις κατά 4ΜΡ έγινε εσκεμμένα 

με σκοπό την βελτιστοποιημένη συμπεριφορά σε υψηλά ISO.  Eξελιγμένο video full 

HD (1080p progressive scan στα    «κινηματογραφικά» 24fps (25fps σε PAL) αλλά και 

30fps. 

Sony A99
Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 pixel Lens Factor 1x Κάρτα 
MSDuo/MS PRO Duo/SDHC/SDXC Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot 
Εύρος Έκθεσης EV -2-17 Εύρος AF EV -1-18 Ευαισθησία ISO 50- 
51200 Κλείστρο bulb, 30-1/8000 sec Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M 
Βίντεο 1920x1080 (50p,25p, 24p) Οθόνη LCD TFT 3,0in. Διαστάσεις 
(mm) 147x111.2x78.4mm Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 812gr 

� ����� ���
Η νέα ναυρχίδα της Sony και η πρώτη Full Frame SLT αντικαθιστά στην πραγμα-

τικότητα της Α900 και Α850. Δεσπόζει ο CMOS αισθητήρας 24MP με sensor για 

phase detection on board, που δημιουργεί ένα υβριδικό και πολύ αποτελεσματικό 

σύστημα AF phase detection/contrast detection.

  €2.649 
36 MP

€5.499
16.2MP

€2.900 
24 MP

€7.294
24,5 MP
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Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος της Olympus 

στην Ελλάδα, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την 

κατάκτηση του βραβείου «Best Olympus Launch 

2012». Η βράβευση της Intersys, πραγματοποιήθηκε 

από τον κ. Dominic Papenheim, Head of Direct Export 

Areas, Consumer Product Division, στο Μόναχο της 

Γερμανίας, κατά την διάρκεια της ετήσιας συνάντησης 

ΕΜΕΑ της Olympus.

Η κ. Νατάσσα Βελεσιώτη, Senior Product Manager της 

Olympus στην Intersys, δήλωσε σχετικά: 

“Η διάκριση της Intersys έρχεται να επιβραβεύσει τις 

προσπάθειες που καταβάλαμε από την ανάληψη της 

αντιπροσωπείας και συνεχίζουμε να καταβάλουμε για 

το brand μέχρι και σήμερα. Γνωρίζουμε ότι η Olympus 

διαθέτει πιστό κοινό εδώ και δεκαετίες. Γι αυτό το 

λόγο δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του 

δικτύου, αυξάνοντας συνεχώς τα σημεία πώλησης  

των προϊόντων της Olympus και διευκολύνοντας με 

αυτό τον τρόπο το καταναλωτικό κοινό.

Ταυτόχρονα παρέχουμε το καλύτερο after sales 

service και διετή εγγύηση, προσφέροντας στον 

καταναλωτή δωρεάν παράδοση και παραλαβή από 

τον χώρο του, σε περίπτωση προβλήματος. Στο ίδιο 

πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση εγγύησης στα τρία 

χρόνια για τους καταναλωτές που θα αγοράσουν 

προϊόντα της Olympus μέχρι το τέλος του 2012. 

Η ενέργεια επέκτασης της εγγύησης περιλαμβάνει 

σχεδόν το σύνολο των μοντέλων της Olympus 

(σειρές PEN, CREATOR, TRAVELLER, TOUGH, SMART) 

και οι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευθούν 

την προσφορά στις μεγάλες αλυσίδες πώλησης 

ηλεκτρονικών και σε επιλεγμένα φωτογραφικά 

καταστήματα.”

Samsung NX300
3D mirrorless

Η τελευταία προσθήκη της Samsung στην σειρά NX με τις APS-C mirrorless 

μηχανές είναι η NX300 με βασικά χαρακτηριστικά τον αισθητήρα των 20MP και το 

ότι είναι 3D. Αυτό σημαίνει ότι με την νέα 3D έκδοση του φακού 45mm f/1.8 NX 

καταγράφει 3D εικόνες. Ο φακός 45mm f/1.8 NX, που μπορεί να λειτουργήσει και 

ως συμβατικός: σχεδιαστικά περιλαμβάνει δύο LCD οθόνες στα οπτικά του που 

μαυρίζουν εκ περιτροπής μία πλευρά του φακού και δίνοντας έτσι μια ελαφρώς 

διαφορετική εικόνα στον αισθητήρα. Η NX300 έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει τις 

εικόνες αυτές και να δημιουργήσει 3D φωτογραφία. Η NX300 εμφανισιακά μοιάζει 

με την υπόλοιπη σειρά αλλά έχει μεγαλύτερη οθόνη 3.3” αισθητήρα με σύστημα 

Hybrid AF για πιο γρήγορο focus, ταχύτερο επεξεργαστή με 9fps και βίντεο 1080p με 

δυνατότητα μέχρι 60fps και βελτιωμένο WiFi.

Polaroid Fotobars
<������ ��� �	�0�$��

Δέκα νέα καταστήματα σχεδιάζει να ανοίξει η Polaroid για να 

εκτυπώνουν όσοι θέλουν τις φωτογραφίες από τα smartphones 

τους. Οι πελάτες θα μπορούν να εκτυπώνουν τις φωτογραφίες 

τους σε διάφορα υλικά, από απλό χαρτί, καμβά, ξύλο μέταλλο 

αλλά και να διαλέγουν διάφορες κορνίζες. Με τα νέα καταστήματα 

που βασίζονται στο design η Polaroid προσπαθεί να μυήσει τη νέα 

γενιά που έχει ζήσει μόνο την ψηφιακή πλευρά της φωτογραφίας 

στην μαγεία της αναμονής της της εμφάνισης και της εκτύπωσης 

αλλά και φυσικά να δώσει μια νέα διέξοδο για νέα κέρδη. 
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 Ô�ÐÏ�: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

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

È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄÉÄ�ÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

ÅÎÏÐËÉÓÌ��: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)

ÂÅÂÁÉ�ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ���: ×ïñçãïýíôáé (������ �	
	����) 

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ	�: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

E

�����: Óô� site www.photo.gr � ����
� ���� ������� å���	� ������
� � �	����
� ��������� �� �
� 
	������ 
2108541400 � �
� mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò 

� ������	 
����	 & � 
����� ��
�������	
, ��������, �����, ������, ����. �������� ������. �	�	��
 �������	
 ���	���. �	 �����	 � ������ ��	� !��"���� �����. 
#������	
 ��	
 �����
 !	 ��� ����� �
 �..

��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

1
Δευτέρα 4/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������: ����� ������� �������	�
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, � “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, � �	"��� ���� �%��!���
 �	 � ����	�" ���
. 
�� ��������, �� �����, � ��	�	%�	�� �%��!���, �� !���& ���.

2
Τετάρτη 6/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop �
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, ���� ����%� - �	����
. � '�	�" ��!��� - �����
.
(�%��	��  �	&��%��, �	�!%!� �� Layers.  )��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

3
Δευτέρα 11/2/13  Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ��
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-CMYK. /	����	�� layer, layer mask.

4
Τετάρτη 13/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: seminars@photo.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Instagram
*� ��� �����$���
������ ��
�� 

��� 2012

Το Instagram έδωσε λίγο πριν την εκπνοή 

του χρόνου τα δέκα πιο φωτογραφημένα και 

ανεβασμένα στο photosharing social network. 

Από ότι φαίνεται το αεροδρόμιο Suvarnabhimi 

στην Μπανγκόκ ήταν ένα από τα αγαπημένα 

μέρη των instagrammers αφού κέρδισε την 

πρώτη θέση με 100.000 updates. Στη λίστα 

συμπεριλαμβάνεται φυσικά και ο Πύργος του 

Eiffel και η Times Square της Νέας Υόρκης. 

Ακολουθεί η πλήρης λίστα: 

Suvarnabhumi Airport (BKK) στην Μπανγκόκ 

της Ταϊλάνδης 

Εμπορικό κέντρο Siam Paragon στην 

Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης

Disneyland Park στο Anaheim της California

Times Square στη Νέα Υόρκη

AT&T Park στο Σαν Φρανσίσκο

Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX)

Το στάδιο των Dodger στο Λος Άντζελες

Ο Πύργος του Eiffel στο Παρίσι

Staples Center στο Λος Άντζελες

Η προκυμαία της Santa Monica Pier στο Λος 

Άντζελες

��<�
7	���� �$���
�����: %����, "������, #�
�
����

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου (ΣΕΦΝΗ), 

διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας, στην οποία συμμετέχουν 30 επαγγελματίες 

φωτογράφοι, μέλη του Σωματείου. Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: 

Γάμος, Βάφτιση, Πορτραίτο και αποτελείται από 90 έργα. Στόχος της έκθεσης 

είναι να γνωρίσει το κοινό της πόλης, πως  από μία κοινωνική και οικογενειακή 

εκδήλωση, δημιουργούνται έργα με καλλιτεχνική υπόσταση και αξία, πάντα 

μέσα από τη ματιά ενός επαγγελματία φωτογράφου. Η έκθεση θα φιλοξενείται 

στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, από τις 21 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2013, 

και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για όποιον δεν βρίσκεται στο Ηράκλειο θα 

έχει τη δυνατότητα να δει την έκθεση στην Photovision στις εγκαταστάσεις του 

Ολυμπιακού Συγκροτήματοs Ελληνικού - Στάδιο Ξιφασκίας, από την Παρασκευή 

5 έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013   

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag
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Polaroid 
>$�. ����� �� Android ��� �	���� CES 2013

H Polaroid επιβεβαίωσε τις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει μηχανή με 

εναλλασσόμενους φακούς και λογισμικό Android. Μετά την αναβίωση των μηχανών με 

άμεση εκτύπωση σε πιο ψηφιακή μορφή, δηλαδή με ψηφιακή λήψη και ενσωματωμένο 

printer, η εταιρεία προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει αφήσει πίσω της τα προβλήματα που 

προκάλεσαν την πτώση της. Αν και έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του μοντέλου, δεν ισχύει 

το ίδιο και για τα χαρακτηριστικά της. Οι φήμες μιλάνε για αισθητήρα 18.1 Megapixel, 

touchscreen οθόνη 3.5 ιντσών και λειτουργικό Android 4 χωρίς να είναι ακόμα γνωστές οι 

λειτουργίες που θα έχει. Να θυμίσουμε ότι στην CES του 2012 η Polaroid είχε παρουσιάσει 

την SC1630 - μία από τις πρώτες φωτ. μηχανές που έτρεχαν το λογισμικό της Google. 

Η 5η ηλεκτρονική έκδοση αποτελεί μια γενική 

ανανέωση του βιβλίου. Νέες φωτογραφίες - 

παραδείγματα, αρκετές μικρές ανανεώσεις, διορθώσεις 

και σημαντικές προσθήκες, που αυξάνουν την ύλη του 

κατά 52 σελίδες. Το βιβλίο ξεκίνησε με 180 σελίδες και 

σήμερα έχει φτάσει τις 360. Η έκδοση κυκλοφόρησε 

από το περιοδικό Φωτογραφικό Είδωλο. Πρόκειται 

για ένα σύγχρονο βιβλίο, που έχει σκοπό να καλύψει 

με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις ανάγκες 

ενός ερασιτέχνη ή σπουδαστή ή επαγγελματία 

φωτογράφου. Η φωτογραφία αντιμετωπίζεται μικτά 

(ψηφιακή και αναλογική μαζί), όπως άλλωστε είναι η 

σημερινή μορφή της. 

Στην ύλη του περιλαμβάνονται: Οι οριοθετήσεις, 

για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, ο 

εξοπλισμός, που χρειαζόμαστε, ο τρόπος χρήσης 

της φωτογραφικής μηχανής, με απλό τρόπο για την 

εύκολη εισαγωγή του νέου στην φωτογραφία, η 

λήψη, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

φωτομέτρηση, που αποτελεί και τον σημαντικότερο 

παράγοντά της, οι φωτογραφικές τεχνικές, για 

όσους αναζητούν περισσότερα εκφραστικά μέσα, ο 

σκοτεινός θάλαμος (ασπρόμαυρος και έγχρωμος), που 

παραμένει μια βασική υποχρεωτική δραστηριότητα 

για όσους θέλουν “φωτογραφική ταυτότητα”, ο 

φωτισμός, που οι περισσότεροι παραμελούν, παρά την 

σπουδαιότητά του και τέλος η ψηφιακή επεξεργασία, 

δοσμένη στα μέτρα της φωτογραφίας, με τέτοιο τρόπο, 

που να αφορά παράλληλα τον αρχάριο, αλλά και 

τον “ψαγμένο” φωτογράφο. Η ηλεκτρονική έκδοση 

είναι διαθέσιμη  για κατέβασμα από την ιστοσελίδα 

του περιοδικού: http://www.photoeidolo.gr/

N/7%20BOOK/index.html

 Η τελευταία έντυπη έκδοση (Σεπτέμβριος 2010) 

διατίθεται σε βιβλιοπωλεία, σε φωτογραφικά 

καταστήματα και στα γραφεία του περιοδικού: 

Nαυμ. Έλλης 4, 54625 Λαδάδικα – Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 638447 www.photoeidolo.gr

� �()"��* �'! �"�,�%��*! ��� �'! `'?���*! ?.��%��?��!
5� ���	�
��	� �	����
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����� & ����
��� ������ �� �
�������� studio

�� ���� - ���� �� ������� ��� ����������!� "���������#� �� 

��!#���, �� $�#�� ��� "���%� �&�"�����!� '%#����'��( studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1

�	��
�*��: �� �������
��� ��
������� �. !"������ & #. $���
���	�

�+	+�.�: E���"������� ����
�%��� (��� �����
���
� ������� �������)

+����+	/�� �0�+1	�2��: O� �"���
�%��
�� �"���
�
� � �%�"� ��� 
�"� DSLR

M�3�3 20 (�	/��	) 8���	�: ' 
	�	��� ����� ���
����
	
�

/O�*�� (
	� *� .	�2���): €160 (130 �"�� + *-# 23%)
.	A�/�	� ��2	3��	�9: ;�� (2) �<����� �"��
�����

X��3��: =��� ������
� ������ �� �� 9:30 - 16:00

�����: #thens Art Studio, A���" #�����" 20, #�. ;	��
����, 173 42, #��� 
(��	����: www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  M�
��: C���� ;	��
����. 6944 474024

�3�*�*�� ��2	3��	�9: '���� (4 ����), ��F��� (6 ����), ���
��� (2����)

+��	1�2;�3�3*�	: !��
��, styling/hair/ make-up artist, ���� & ���, 
������	 �"���
�%��

	NFO - �

���E�: 210 9703980, 210 9939995

2

3

T������� ����
�! 
� ���� 
����	�
Χρησιμοποιήστε το φλας της μηχανής σας ανακαλύψτε τις δυνατότητες του
26 & 27 ���������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Still Life ��������� 
Φωτογράφηση Φαγητού, αντικειμένων για διαφημιστική χρήση
9 & 10 	
��������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

���������� "�#��
O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα
23 & 24 	
��������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Glamour on location 
Φωτογραφήστε επαγγελματίες μοντέλα σε σουίτα ξενοδοχείου 
9 & 10 ������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

4
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����"�� Nikon
Ψ����	� ��� @$�� ��� ������ 
����'

Αν πιστέψουμε την (εξακριβωμένη πλέον…) πληροφορία από το 

ιαπωνικό site Egami η Νikon έχει ήδη καταθέσει από το 2011 αίτηση 

να της αναγνωριστεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο αναγνωρίστηκε 

πρόσφατα με Νο 2012/242615 για ειδική πρόσθετη «ψηφιακή πλάτη» 

που μετατρέπει αναλογικές ρεφλέξ σε ψηφιακές. Η πατέντα αναφέρεται 

στον τρόπο ειδικής ευθυγράμμισης του αισθητήρα ώστε να αντιστοιχεί στο 

επίπεδο του φιλμ. Παρόμοιο σύστημα εφόσον υλοποιηθεί είναι φανερό 

ότι δίνει νέα πνοή ζωής σε εκατομμύρια φωτογραφικές μηχανές με φιλμ 

που μένουν άχρηστες σε συρτάρια και παλιές τσάντες. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η σκέψη έχει διατυπωθεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

 Το 1988 είχε προταθεί από την εταιρία Imagek με την μορφή μιας κασέτας 

που επικοινωνούσε με τον αισθητήρα και θα περιεχόταν εξ ολοκλήρου 

μέσα στην μηχανή στη θέση του φιλμ. Η πρόταση επανήλθε 4 χρόνια 

αργότερα από τη SiliconFilm και την επωνυμία eFilm. 

Tότε μάλιστα παρουσιάστηκαν κάποια πρωτότυπα αλλά τα σχεδιαστικά 

προβλήματα διαιωνίστηκαν και τελικά η εταιρία χρεοκόπησε χωρίς ποτέ 

να σχηματίσουμε οριστική άποψη πόσο καλή ήταν η ιδέα. 

Η ιστορία ανακυκλώνεται λοιπόν. Ενώ η πρώτη ψηφιακή ρεφλέξ, η Kodak 

DCS 100 βασίστηκε στη φιλμάτη Nikon F3, τώρα έρχεται η σειρά των 

συμβατικών ρεφλέξ αντί για φιλμ να δεχθούν ψηφιακά μέσα... 

Focus
�����
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 Στόχος του Workshop είναι η αναζήτηση της προσωπικής 

ματιάς και η δημιουργία ολοκληρωμένων ατομικών 

πρότζεκτ. Απευθύνεται σε φωτογράφους που έχουν 

ολοκληρώσει τις βασικές σπουδές φωτογραφίας. Στο 

πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν 16 

εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών. 

Κάθε εβδομάδα θα αναμένεται από τους συμμετέχοντες νέα 

φωτογραφική δουλειά για παρουσίαση. Στις συναντήσεις 

θα γίνεται κριτική ανάλυση και συζήτηση με όλη την ομάδα 

πάνω στο editing και τη συνέχεια των εργασιών. Στόχος 

είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός μακροχρόνιου πρότζεκτ, 

του οποίου το θέμα θα έχουν επιλέξει οι συμμετέχοντες και 

όπου θα αναδεικνύεται το προσωπικό ύφος και όραμα του 

κάθε δημιουργού. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν η έρευνα, 

τα κείμενα, και γενικότερα η θεωρητική υποστήριξη των 

εργασιών. Στο τέλος του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι 

δουλειές όλων μέσω μιας ομαδικής έκθεσης. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 

και ατομικά τις εργασίες τους μέσω ψηφιακής έκδοσης 

προσωπικού φωτογραφικού λευκώματος. Οι συναντήσεις 

θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 6 μμ. στην σχολή Focus, 

Λεωφόρος Παπάγου 112, Ζωγράφου, 157 72, Αθήνα.

Έναρξη μαθημάτων στις 14 Ιανουαρίου 2012 &

κόστος 500 ευρώ. Πληροφορίες, εγγραφές: 210 7750 675

E-mail: focus@otenet.gr, pfysakis@gmail.com 

��;�� %�� ��&"(! DSLR
H�� �
�����	� ����…

Σας ενοχλεί που πολλές φορές ο έντονος ήλιος θαμπώνει την εικόνα στην 

οθόνη της πλάτης; Χρησιμοποιείτε τη DSLR και σε LiveView; Tότε ιδέες 

όπως η Compact Hood Loup από την Αμερική ίσως δώσουν μια απλή 

λύση σε ένα διαρκές πρόβλημα… Η υλοποίηση εδώ προχωράει ένα βήμα 

παραπέρα από πτυσσόμενα σκίαστρα τύπου Waist Level Finder που έχουμε 

δει και στο παρελθόν αφού προσθέτει λούπα 3x με διόρθωση διοπτρίας. 

Το όλο σύστημα αναδιπλώνεται και γίνεται περίπου το μισό σε όγκο.
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209.667* 
Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 5 Ιανουαρίου 2012
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ωτογραφία 
Η μεγαλύτερη παρέα για την 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

�� %���$� ��$ <����	
<�� #�� facebook & Flickr
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� ������ 
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�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

H �	����	�
������ ���	� 
�
��������

�� ��������� 

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Super προσφορά! 
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