
ΤΕΥΧΟΣ  200  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  24  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013 ΣΕΛΙ∆Α  1

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No 200 / 24 - 6 - 13

Τεύχος Νο 

200 εβδομάδες μαζί!
Σήμερα - ειδικά - ο λόγος σας ανήκει

Aγαπητοί αναγνώστες, 

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 200 εκδόσεων του διαδικτυακού μας εβδομαδιαίου περιοδικού θα 

θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας γι’ αυτό. Πείτε μας τι θέλετε ν’ αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε στην ύλη. 

Πείτε μας το πρόβλημά σας, το παράπονό σας (...κι ένας καλός λόγος δεν μας χαλάει!). Θέλετε περισσότερη 

ή μήπως ...λιγότερη ύλη; Ίσως πιο πολλά επιχειρηματικά, οικονομικά και νέα marketing; Ή να δώσουμε 

κι άλλη βαρύτητα στο τεχνικό μέρος; Κάντε κλικ στη σελίδα και αμέσως μπορείτε να μας στείλετε email. 

Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε κάθε εβδομάδα μαζί μας. Με την υποστήριξή σας θα συνεχίσουμε 

προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο.

                                                                                                                      Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

���������
E I� ��� �����	�
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photographos.mag
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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, �$�%&%'"(� �)'"�*#�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


+,$.%'"��"$�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��,'$�( %5�."(+$*#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�$�7#��.�$�: 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 

��9�+�!

	�,��'$'�7, ��'.<+"� �� 3 
� ��������� �
���� 
�� ����	���� ������ ����� ���... 

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.

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό 

σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με 

επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται 

σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές 

συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους 

που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG
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Συνήθως οι φωτογράφοι είναι δημιουργικοί άνθρωποι. Καμμιά φορά όμως έχουν αυτοκαταστροφικές τάσεις. Κάτι τους 

πιάνει και θέλουν να χάσουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν… Τη λατρεμένη τους φωτογραφική μηχανή. Άβυσσος η ψυχή 

του ανθρώπου θα πείτε. Συμφωνούμε, και παραθέτουμε δέκα διαφορετικές εναλλακτικές για να απαλλαγείτε από τη 

φωτογραφική σας περιουσία. 

Φωτογραφίστε λιοντάρια στη αφρικανική σαβάνα. Σε φωτο-σαφάρι στη Ζιμπάμπουε βρισκόταν ο αμερικανός Ed 

Hetherington. Για να έχει απολύτως σταθερή εικόνα σκέφθηκε να βάλει τη μηχανή του (μια Canon EOS 5D MkII) σε 

τρίποδο. Η λιονταρίνα είχε τελείως διαφορετική άποψη και σκέφθηκε να ξεκινήσει ένα μενού φωτογραφικής γευσιγνωσίας 

μασώντας το λουρί και μετέπειτα όλη τη μηχανή Ευτυχώς ο φωτογράφος είχε και δεύτερο σώμα (κι έσωσε και το δικό του…)
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• Color me Rad. H νέα αμερικάνικη τρέλα. Σαρώνει τις ΗΠΑ. Χιλιάδες άνθρωποι πληρώνουν 

για να μετέχουν σε αγώνες δρόμου όπου τους ψεκάζουν με χρωματιστή σκόνη από άμυλο 

καλαμποκιού. Οι δρομείς μοιάζουν να το ευχαριστιούνται πολύ. Όχι όμως όσοι παίρνουν μαζί 

φωτογραφική μηχανή για να καταγράψουν το κατόρθωμα. Το μόνο που κατορθώνουν είναι να 

καταστρέψουν 100% υγιείς μηχανές και φακούς (που γεμίζουν σκόνη σε λεπτό διαμερισμό στο 

εσωτερικό τους) και να πληρώσουν πανάκριβα τη συμμετοχή.

• Απαθανατίστε την εκτόξευση πυραύλου (από πολύ κοντά). Ο αμερικανός Ben Cooper 

έστησε τη μηχανή του με μηχανισμό sound trigger για να καταγράψει από χαμηλά την θεαματική 

εκτόξευση ενός πυραύλου. Δυστυχώς το ωστικό κύμα είχε άλλη άποψη και έστειλε το τρίποδο με 

τη μηχανή σε χαμηλή πτήση αφού όμως πρόλαβε και τράβηξε την επίμαχη φωτό.

• Καλοκαιράκι στην παραλία. Ομπρέλα, αντηλιακό, ψάθες, θερμός με φραπεδιά, δίπλα στο 

κύμα. Χλιδή… Κάπου δίπλα και η φωτογραφική μηχανή. Μόνο που το κυματάκι δεν έχει 

ενημερωθεί ότι η μηχανή δεν είναι αδιάβροχη και την αγκαλιάζει όταν του έλθει το κέφι να βγει 

λίγο παραέξω στην αμμουδιά. 

• DIY service. Kρίση. Έλλειψη χρημάτων. Δυσκολίες. Και η μηχανή θέλει service. Kαθάρισμα 

αισθητήρα τουλάχιστον. Ξέρετε αυτή η επιφάνεια που μαζεύει σκόνη στη DSLR και τη mirrorless. 

Και έχει την κακή συνήθεια αυτή η άθλια σκόνη να φαίνεται στις φωτογραφίες. Άντε να τις 

photoshop-ίσεις όλες αυτές. Οπότε καθάρισμα Do It Yourself. Με μπαμπάκι και οινόπνευμα 

όπως κάποιος μας είπε. Όμως δεν είπε ότι πρέπει η μπαταρία νάναι 100% φορτισμένη και η μη-

χανή σε θέση mirrorlock up για να μην επιστρέψει ξαφνικά ο καθρέπτης στην κανονική του θέση. 

Ούτε ότι δεν πρέπει να τρέξει οινόπνευμα στο εσωτερικό ή να μείνουν ίνες από βαμβάκι. Ωχ, την 

πατήσαμε…

• DIY service -2. Yπάρχουν και άλλοι. Πιο μεγαλοφυείς τρόποι για να καταστρέψεις τη μηχανή 

σου. Το δρόμο έδειξε ένας συνάδελφος (δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία, δεν θίγουμε υπολήψεις) 

που η μηχανή του είχε πολλή …μα πολλή σκόνη στο εσωτερικό. Σκέφθηκε: σκόνη, καθαρίζω 

με τι; Ηλεκτρική σκούπα. Έβαλε τη Miele στο full και πράγματι καθάρισε. Καθάρισε όμως και το 

φωτοφράκτη που τον ρούφηξε το πανίσχυρο γερμανικό μοτέρ των 2000W. Kλάμα σας λέω…

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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National Geographic
�������� 	�
� ��� stock agency

��
� ��� stock agency 	���������� �� National Geographic �� ��� ���� National 

Geographic Creative, ��� �� ������ ��� ����	�� ����������� 
�� !����� ��� ���� 

���"�� �� ���� �� ������ �� ������������ ������, 	��	� �� �����	�
�, 

	���������
�� 
�. #��� �� ������ ��� ������ ��� !���
����� 11.5 �
��������� 

����������� 
�� 100.000 !�����. #� �� ������� ��� ��������� ����!��
�, ��� 

"������ ��� �� National Geographic ����� �
���� 125 ������ $���.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low Key

Adobe Photoshop CC
%�
������� ��� ��� ���� ����… ��
�������

&��� ����� ���	�� ������ ��� ���� � Adobe ���
������ ��� ��$�� ��	�� �� 

������ ������ 
�� 	������� ��� 	�������� ������� ���
�'���� ��� ����	������ ��� 

�����'�. (��� ��� ����
�� ����� ���
������ ��� �� ��� “���	������
�” Photoshop 

CC ����� ���� 	��)����� 
�� �������� �������
�� !���'���� ���� �� ��� Camera Shake 

Reduction 
�� �� ���������� ������� ��� Smart Sharpen. 

(��� ��� ����	������ ��� �	' 
�� ������ ����'� ��� � Adobe ���� 	�'��� ��� 	�� 

)� 
���� ����, ��
����������� �� ������ ��� ���	���'� ��� ����� 
������� 

��� �� ���'��� �� 
�������� ��� ����������. * ����� ��� ���� ���� �"������ 

���� ��
���	�� ���� ���� ��� ���� ���� ��� 
�
������ ��� Photoshop CC, 

�� ��������� !��)�
� �������� 
�� ���!������ ��� Pirate Bay. +�� 
�����
�� 

���)�
�� �� ��������� ���� ��
������)�� ���	����� �� ���� servers ��� Adobe ��� �� 

���!�!��'��� �� ���	���� ��� ������. #��� �������� ��� �� “��������” !��
�� ����� 

'��� �� ����
��/��� ��
��� �� ������� �� �� ����� � Adobe �����)���� ��� 


������� ���� ������ �� ���'����... 

Berlin Foto Festival
&
)��� Berlinstagram

Berlinstagram ����� �� ����� ��� 

�
)���� �� 
�� �� /��	'���� 

��� ���������� Michael Schulz 

� ������ ���������$�� �� �� 

3������ �� �� smartphone ��� 


�� �� Instagram. * �
)��� )� 

���"���)�� ��� Berlin Foto Festival, 

��� "�
����� ���� 13 6����� 
�� 

������� �� ������)�� ��� ���� ��� 

��
��'� �����!� �� 
�� )���'� 

��� ����� ��
������ �� mobile 

photography 
�� ��� ����������� 

���!������� �� smartphone 
�� ��� 

�� �� ����	����
� ����. 
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Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Παρακολουθώ τακτικά τις απόψεις σας και 

αναφορές σας πάνω στα φωτογραφικά 

πράγματα και ομολογώ ότι απολαμβάνω 

ως ένα σημείο τους τόνους αισιοδοξίας σας. 

Είμαι μέσα στα φωτογραφικά πράγματα 

κι εγώ, αλλά ως αγοραστή εξοπλισμού 

μπορείτε να με θεωρήσετε ως «σοβαρό 

ερασιτέχνη». Κι αν εστιάσουμε στα 

τελευταία λίγα χρόνια, τότε ίσως ταιριάζει 

και ο τίτλος του απλού ερασιτέχνη, μιας 

και ούτε νέο εξοπλισμό απέκτησα ούτε 

αξεσουάρ. Η γνώση μου για την αγορά 

πάντως ήταν και είναι καλή. 

Και να που εν τω μέσω κρίσης εμφανίστηκε 

μια φωτογραφική δουλειά και βγήκα 

στην αγορά για νέο εξοπλισμό. Βγήκα 

κυριολεκτικά και πήγα στα γνωστά κεντρικά 

μαγαζιά, αυτά που είναι προβληματισμένα 

με την πορεία της ελληνικής αγοράς, 

αυτά που είναι πιεσμένα (και κάποια 

ίσως έκλεισαν ή δεν έχουν πελάτες), 

αυτά που προσπαθούν να συνασπιστούν 

ακόμα και με ανταγωνιστές προκειμένου 

να εξυπηρετήσουν πελάτες (μιας και η 

διαθεσιμότητα σε μηχανές και φακούς είναι 

πολύ περιορισμένη) και αυτά που τέλος 

πάντων είναι βέβαιο ότι βιώνουν την κρίση 

και –λογικά– περιμένει κανείς ότι τώρα 

δίνουν τον καλό ή καλύτερο εαυτό τους.

Βγήκα λοιπόν να πάρω έναν φακό 

αξίας (η χαμηλότερη που είδα μεταξύ 

των καταστημάτων) 1.400€ με ΦΠΑ. 

Σταθερό tele, και όχι ζουμ, σίγουρα όχι 

“mainstream”, αλλά όχι και ιδιαίτερα 

ακριβό. Kαι ίσως και λίγα αξεσουάρ.

Έδειξα πρώτη προτίμηση στο μαγαζί Α, 

γνωστό παλιό κεντρικό μαγαζί της Αθήνας, 

απλά και μόνο επειδή εκεί εργάζεται φίλος. 

Η πρώτη τιμή που άκουσα από τον ίδιο 

τον καταστηματάρχη ήταν περίπου 1500€ 

–χαμογέλασα. Έδωσα στον φίλο μου το ok 

να μου δώσει «κανονική» τιμή και φυσικά 

χρόνο παράδοσης. Μια ολόκληρη βδομάδα 

μετά, και ναι μεν πήρα την «κανονική» 

τιμή των 1430€ περίπου, αλλά χωρίς 

διαθεσιμότητα και χωρίς εκτίμηση χρόνου 

παραλαβής. Ο καλός υπάλληλος έκανε ό,τι 

περνούσε από την ευχέριά του, αλλά 

ο καταστηματάρχης δεν ασχολήθηκε. 

Έχοντας ήδη χαρίσει μια βδομάδα από τον 

χρόνο μου, τηλεφώνησα στο μαγαζί Β, αυτό 

με την χαμηλότερη τιμή. 

Μου είπαν ότι δεν είναι διαθέσιμος και ο καλύτερος χρόνος παράδοσης είναι 3 εβδομάδες. 

Πέραν του ότι δεν έχω τέτοια άνεση χρόνου για την δουλειά, πρέπει να συνυπολογίσω κι έναν 

«συντελεστή ασφαλείας» τον οποίο –βάσει εμπειρίας– ορίζω στο 1,5-2. Αλλά όπως είπα, και 

χωρίς αυτόν οι 3 εβδομάδες δεν είναι αποδεκτός χρόνος.

Μετά απευθύνθηκα στο μαγαζί Γ, αυτό από το οποίο έχω αγοράσει σχεδόν όλο τον εξοπλισμό 

μου, δηλαδή έχω αφήσει μερικές χιλιάδες ευρώ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Προφανώς και 

ο φακός δεν ήταν διαθέσιμος, αλλά για να μάθω τον χρόνο παράδοσης θα έπρεπε να 

ξανακαλέσω αργότερα, για να «ρωτήσουν την αντιπροσωπεία». Βέβαια, ένας πωλητής που 

σέβεται τον εαυτό του και θέλει να κάνει μια πώληση ενός επαγγελματικού φακού, συνήθως 

κρατάει τα στοιχεία του δυνητικού πελάτη και τον ενημερώνει ο ίδιος το συντομότερο 

δυνατόν. Τι έχω εισπράξει μέχρι αυτό το σημείο: Το γεγονός ότι οι 2 από τους 3 μεγάλους 

εμπόρους της πρωτεύουσας δεν έχουν καμία όρεξη να πουλήσουν έναν επαγγελματικό 

φακό. Ο ένας σχεδόν δεν θέλει! Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι εξυπηρετούν αμέτρητους πελάτες 

οι οποίοι στο τέλος δεν αφήνουν λεφτά, πάλι δεν δικαιολογείται αυτή η στάση. Πόσο μάλλον 

όταν μιλάμε για επαγγελματικό εξοπλισμό.

Πάμε παρακάτω. Έστω ότι περιμένω τις 3-4-5 εβδομάδες. Θα παραλάβω έναν φακό που 

προφανώς έχει έρθει από το εξωτερικό και μάλλον δεν θα υπάρχει σε διαθεσιμότητα για 

αλλαγή, αν κάτι έχει πάει στραβά. Είναι ένα ρίσκο που μπορώ να πάρω εφόσον μιλάμε για 

δουλειά; Όχι βέβαια. Τι απομένει; Αυτό που κάνω και κάνουμε, για τα περισσότερα προϊόντα 

κάθε λογής: έρευνα στο internet. Προσωπικά, κάνω online αγορές από το εξωτερικό από το 

1995 (ναι!) αλλά όχι για ευπαθή προϊόντα (φωτογραφικά, σκληρούς δίσκους κλπ). 

Όχι μόνο κατέληξα να αγοράσω τον φακό από το Amazon Αγγλίας, αλλά τον πήρα 1250€, με 

παράδοση 1-2 εργάσιμες και με δυνατότητα άμεσης επιστροφής ή ανταλλαγής. 

Και για να προλάβω τυχόν αντιρρήσεις για την ασφάλεια της ταχυδρομικής αποστολής, να πω 

ότι μου επιβεβαίωσαν ότι εάν υπάρχει πρόβλημα θα τον αντικαταστήσουν άμεσα, αλλά και 

στην τελική... και το κατάστημα Β που θα τον έφερνε σε 3 βδομάδες, με τον ίδιο τρόπο θα το 

έκανε. Αν κάποιος λοιπόν μου μιλήσει για την ελληνική αγορά, τους έλληνες επαγγελματίες, 

ή την απλή στεγνή μου άποψη, νομίζω ξέρετε τι θα πω. Αν κάποιος μου ζητήσει συμβουλή 

για αγορές και πάλι θα αναγκαστώ να τον κατευθύνω μακριά. Και αν δω κάπου μήνυμα 

περί στήριξης της αγοράς, θα γελάσω. Είναι όπως ο ΕΟΤ που διαφημίζει τις διακοπές στην 

Ελλάδα ενώ πλοία, ταξί και λεωφορεία απεργούν. Ακόμα και αν το Amazon ήταν 50-100€ 

ακριβότερο και πάλι θα έπρεπε να είναι η πρώτη επιλογή, μιας και προσφέρει ταχύτητα 

και αποτελεσματική εγγύηση. Και δεν διαφημίζω το Amazon. Θα μπορούσε να είναι το 

eBay ή κάποιο online κατάστημα – δεν έχει σημασία. Το αναφέρω για να τονίσω ότι είμαι 

εξασφαλισμένος και από πλευράς εγγύησης και από πλευράς ταχύτητας. 

Και, κοιτάχτε σύμπτωση, διάβαζα τις προάλλες στο Weekly για το συνέδριο του ΣΕΚΑΦ, του 

συλλογικού οργάνου των προαναφερθέντων καταστημάτων που... δεν θέλουν πελάτες. 

Με εκτίμηση,

(Ο επιστολογράφος μας ζήτησε να μην δημοσιεύσουμε το όνομά του.

Τα στοιχεία του είναι στη διάθεση του περιοδικού)

Αγαπητέ μας φίλε,

Η οικονομική κρίση αφορά τους πάντες. Έχει χτυπήσει αλύπητα και τον φωτογραφικό κλάδο. Και όταν 

λέμε οικονομική κρίση εννοούμε έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία εξόφλησης των προμηθευτών που 

ζητούν να πληρωθούν μετρητοίς τις παραγγελίες τους και τα καταστήματα δυσκολεύονται 

ν’ ακολουθήσουν, μηδαμινά ποσοστά κέρδους κλπ κλπ. Γιατί άραγε όλα αυτά τα καταστήματα σήμερα 

φέρονται με απροθυμία προς τους πελάτες τους ενώ πριν λίγα χρόνια ήταν αλλιώς δηλ. πρόθυμα και 

φιλικά; Μα γιατί βιώνουν τη χειρότερη κρίση. Έχουν ενδεχομένως χρέη και ανοίγματα που τους έφαγαν 

το χαμόγελο και την διάθεση. Αδυνατώ να πιστέψω ότι όλοι αυτοί οι πρόσχαροι - παλιότερα... - και 

πετυχημένοι επαγγελματίες ξαφνικά έχασαν την αίσθηση του συμφέροντός τους.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία για να το καταλάβει κανείς.                                           Τ.Τ.

��+� "#� 7B"�?+�7$�(� �?�+�� ���
(�� �� ��������... 
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Αγαπητέ κύριε Τζίμα,

Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ που έχετε 

την καλή διάθεση και μου στέλνετε το 

PHOTOBUSINESS WEEKLY δωρεάν μέσω 

e-mail στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση.

Αυτό που με εντυπωσίασε στο τελευταίο 

τεύχος ήταν η φωτογραφία με το 

αλεξίπτωτο του αστροναύτη που φαίνεται 

πως πέφτει από μεγάλο ύψος, καθώς, 

ασφαλώς και όλα τα άρθρα γύρω από την 

φωτογραφία που δημοσιεύετε.

Ανήκα στο χώρο των φωτορεπόρτερ, σε 

ωραίους καιρούς για το φωτορεπορτάζ, 

στην ΑΘήνα αλλά τα τελευταία χρόνια 

διαμένω στην Θεσσαλονίκη και είναι 

δύσκολα τα πράγματα, όπως και για όλο 

τον κόσμο εξ άλλου. Τελευταία συμμετείχα 

σε συναντήσεις φωτογράφων υπό την 

κάλυψη ενός φωτογραφικού οργανισμού 

εδώ στην Θεσσαλονίκη καθώς επίσης και 

σε μία ομαδική έκθεση 5 ατόμων σε μία 

γκαλερί με slides μου από συνθήματα του 

1981 στην Αθήνα. 

Αντιμετωπίστηκα όμως με αδιαφορία καθώς και με ειρωνικά σχόλια (δήθεν χαριτολογώντας) 

από τον υπεύθυνο και διαφόρους άλλους... Ξέρετε αυτό το ‘‘δήθεν’’ από μερικούς στην 

Ελλάδα, πως ‘‘δήθεν’’ κάνουν χιούμορ ενώ σαφώς δεν είναι έτσι... 

Πιστεύω μία προσπάθεια πρέπει να ανταμείβεται και όχι να περιγελάται, πολύ περισσότερο 

όταν η προσπάθεια αυτή είναι αφιλοκερδώς δοσμένη και επιπλέον όταν γίνεται με προσωπικά 

έξοδα. Έχω πια αντικειμενικές  αντιρρήσεις στο να συμμετάσχω ξανά σε έκθεση φωτογραφίας. 

Όμως κύριε Τζίμα, αναρωτιέμαι ειλικρινά: όταν γίνεται μια έκθεση φωτογραφίας από κάποιο 

φωτογράφο γίνεται για να δει την έκθεση το ‘‘φιλότεχνο κοινό’’ η για να ικανοποιηθεί 

προσωπικά ο φωτογράφος για το έργο του;  Πιστεύετε πως υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να 

γίνεται μία έκθεση φωτογραφίας; (...δεδομένου ότι οικονομικά είναι ασύμφορη).

Βαλάσης Φέστας

Αγαπητέ Βαλάση,

Μου είναι αδύνατον να απαντήσω με δυο λέξεις στο ερώτημά σου που θέτεις με αφοπλιστική 

ειλικρίνεια... Ο χώρος των γκάλερι και γενικότερα της τέχνης είναι γεμάτος από υπερτροφικά 

ΕΓΩ και από τύπους που κρύβουν τις αδυναμίες τους πίσω από απαράδεκτες συμπεριφορές. 

Όμως το λέει και η ίδια η λέξη: με την έκθεση ‘‘εκτίθεται’’ κάποιος και άρα πρέπει να είναι έτοιμος να 

υποστεί και τις συνέπειες αυτής της έκθεσης είτε αυτές είναι αρνητικές είτε θετικές. 

Τα σχόλια ασφαλώς θα πρέπει να αφορούν πάντοτε στο έργο του δημιουργού και όχι στην 

προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.                                                                     

                                                                                                                                 Τ.Τ.


*���$ �+�?� � ��5�� ��$ "� ,+(��"�;
7���� �
)������ �����������;
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Οι τριάντα καλύτερες φωτογραφίες θα διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα και 

θα τυπωθούν σε διάσταση 20x30 cm στο Demo Room της Epson Εθνικής 

Αντιστάσεως 57 στο Χαλάνδρι παρουσία των δημιουργών. 

Η καλύτερη φωτογραφία θα κερδίσει έναν εκτυπωτή Epson L800 αξίας €350. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών 10 Ιουλίου 2013. 

����  «���	
��  ��	 	� �  �» 

Φωτογραφικός διαγωνισμόςΦωτογραφικός διαγωνισμός

Στο Demo Room της Epson έχετε τη δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 

210 8099499, να δείτε από κοντά όλη την γκάμα των προϊόντων Epson σε 

λειτουργία και οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα χαρούν να σας εξηγήσουν αναλυτικά 

για τις δυνατότητες των προϊόντων Epson που σας ενδιαφέρουν.

www.flickr.com/groups/Photographos_mag/www.facebook.com/groups/Photographos.mag

Με e-mail: στο photographosmag@yahoo.gr ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Στείλετε τις φωτογραφίες σας με τους εξής τρόπους

Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού στο www.photo.gr www.epson.gr
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Άποψη από το λόμπι του συνεδρίου

Στιγμιότυπο από την εισήγηση του Tom Δαμκαλίδη Τα “αγγελάκια” της Wind

To stand της Vodafone Sony. Ένας από τους μεγάλους χορηγούς του SMW

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το 

2ο Συνέδριο Social Media και e-business World 

την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Divani Caravel. Το συνέδριο 

που εξ’αρχής χωρίστηκε σε δύο βασικές ενότητες, αυτές 

των social media και του e-business έχει καθιερωθεί 

ως ένας από τους σημαντικούς πυρήνες της online 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και οικονομίας. Αφορούσε 

σε όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου όπως e-shops, 

e-publishing, e-learning, e-banking, 

e-recruitment, e-marketing, e-ticketing και γενικά κάθε 

είδους δραστηριότητα B2C ή Β2Β κτλ. Εκτός αυτού το εύρος 

των ομιλιών του Social Media World απευθυνόταν σε 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δέχονται, 

παρέχουν, αξιοποιούν ή σκέφτονται να αξιοποιήσουν 

marketing υπηρεσίες με εργαλεία και τεχνικές social 

media, από σχεδόν όλους τους κλάδους. Ενδιαφέρουσες 

ομιλίες και χρήσιμα workshops από ειδικούς του χώρου 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ οι 

οργανωτές του Συνεδρίου φρόντισαν και περιποιήθηκαν 

τους συνέδρους τους με τον καλύτερο τρόπο.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Social Media World 2013
��������	��
 �
 
������ �� 2� �������

Aριστερά ο κ. Κ. Νόστης διοργανωτής του Social Media World με τον 
Τ. Τζίμα από το περιοδικό μας

Πολλοί εθελοντές βοήθησαν στη διεξαγωγή του συνεδρίου
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Αν και ο φυσικός περιβαλλοντικός φωτισμός από τον ήλιο εκτιμάται ιδιαίτερα από 

τους πορτραιτίστες φωτογράφους, δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Για πολλούς λόγους 

οι λήψεις μεγάλου μέρους των πορτραίτων γίνεται σε εσωτερικούς χώρους είτε σε 

επαγγελματικές εγκαταστάσεις (professional studio) είτε σε πρόχειρα home studio. 

Εκεί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις πλήρους ελέγχου των φωτισμών, της πόζας, 

του στησίματος του πλατώ που σε εξωτερικούς χώρους (location) είναι δύσκολο να 

υλοποιηθούν. Σε παρόμοιες συνθήκες το λόγο έχει βέβαια ο τεχνητός φωτισμός που 

περιλαμβάνει φλας, λάμπες πυράκτωσης (tungsten), φθορισμού, LED κλπ.

Φωτογραφίες: Γιώργος Τζώρτζης • Μοντέλο: Γωγώ Βολτή • Κείμενα: Π. Καλδής

��,'#"�� 7B"$.���   
Know how 
�� ���!����

Aναδημοσίευση από το ειδικό τεύχος
“Το Φωτογραφικό Πορτραίτο”
Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Rembrandt
Tα πορτραίτα του μεγάλου 

φλαμανδού ζωγράφου 

Rembrandt (1606-1669) 

επηρέασαν καθοριστικά και 

το φωτογραφικό πορτραίτο 

εφόσον ο φωτισμός που 

χρησιμοποιούσε υιοθετήθηκε 

από πολλούς φωτογράφους 

και έμεινε κλασικός. 

Το είδος του πλάγιου αυτού 

μαλακού φωτισμού φωτίζει 

πλήρως τη μία πλευρά και 

δημιουργεί ένα φωτιζόμενο 

τρίγωνο κάτω από το μάτι 

στην πλευρά του προσώπου 

που δεν φωτίζεται απευθείας. 

Για να είναι σίγουρος 

ο φωτογράφος για το 

συγκεκριμένο εφέ πρέπει 

να βεβαιωθεί ότι υπάρχει 

catchlight (ανάκλαση στην 

ίριδα του ματιού) και στην 

πλευρά που δε φωτίζεται 

απευθείας.
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Butterfly
Άλλο ένα είδος 

δραματικού φωτισμού που 

δίνει έντονα, αναγνωρίσιμα 

αποτελέσματα. 

Ίσως δεν ταιριάζει σε 

όλα τα πρόσωπα και 

θα πρέπει να μελετηθεί 

κατά περίπτωση 

αφού θεωρείται ότι 

ευνοεί πρόσωπα με 

καλοσχηματισμένα 

ζυγωματικά και λεπτό 

σχήμα. 

Παίρνει το όνομά του 

από τη σκιά τύπου 

πεταλούδας (butterfly) 

που δημιουργείται κάτω 

απάο τη μύτη. Το φως 

τοποθετείται μετωπικά 

απέναντι στο μοντέλο 

και αρκετά ψηλά ενώ ο 

φωτογράφος κάνει τη 

λήψη στον ίδιο άξονα 

κάτω από το φως..
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Lumu
%���� �� iPhone ���������

�� ���� ����� '��� 
�������� �� 
����
������� ��� Lumu �� ���
����'���� �� ���� 

��� 20.000 	�. ��� ����� )���� �� ����� ��� Kickstarter. 8� Lumu 	��!�$�� �� ��� 

���� ���� ������� �� 	������� 1/4 ��� ������. ���� ��������
����� ����� ��� ��������� 

������������� �����, 
�� ��� ���
'����� 
��� ��� �� 
�)���� ��� �
��!��. 

8� Lumu ���	����� ��� headphone jack ��� iPhone, 	�� �����$���� ��������� 
�� 

�� 	�	����� ��� 
��������� ������ �� ���)�
������ ��� Cloud ��� ������
� 

�����. #��������� �� !��� ���� ����� ��� �
�'!���. <� 
����$�� 149 	����� ��' �� 

���������� ��� 
������� ��� Kickstarter �������� �� �� ���
������ �� 99 	�����.

Voigtlander �okton 
>�	�
� �
	��� 42,5mm Nokton 
��� Micro 4/3

To 1990 � ������
� ������� Cosina 

��� 
����� 
����
���$� ��
��� 

��� �������� Pentax PK 
�� 


����� ���!��� �'����, 
�)'� 


�� �����!��� OEM �������� 

����
'�, ���
���� �� 	�
��'���� 

��� �� brandname Voigtlander 


� ������ �� ������� ��
��� ��� 

��������� M bayonet mount 
�� 

?39 (screw mount). To 2010 ������ 

��� �������� ��
'� ��� Micro 4/3 

��� Olympus & Panasonic �'����, 

#������ ���� ���� 
�� ���� ������� 

Nokton 25mm f/0,95 �� ����������� 

������� 	�������� (���	������ �� 

50mm ���� ��� Micro 4/3 ������ 

���������� ����"���� ��� �����
�� 

��������� 2x). T'�� �)� � �
	��� 

��� ��������� 42,5mm f/0,95 

(���	������ �� 85mm) ��� ���� ��� 

��$�� ��� ���� 50mm f/1,1 Q�kton ��� 

Leica. A��������� ��� 11 �������� �� 

8 ���	��, ���� ��������� ���	�� �� 10 

��������, ������� �������� �������� 

23cm 
�� 	��������� 74x63mm. 
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Samsung@London
Q�� ��� �� Earls Court

�� ���
����� press conference ��� X��	��� � Samsung 
���������� ��� 

���� ��������� ��� �
��� ��� ����$����� ��� �� Galaxy NX, ��� ��'�� 

���. ������ �� ����
���� ��
��� ���� 
���� ��� ������ 
�����
� 

��������
� Android. #
���)��� �� ��� ultrabook Ativ book Plus 
�� 

Lite �� 4�������� ���"�������� Intel/AMD, �� Ativ Q tablet �� �)��� 

13,3in. 
�� ��������� ������ 3200x1800pixel 
�� 	��� ��������
� 

Android/Windows (dual boot), �� Ativ Tab 3 tablet �� chipset Intel Atom 

Z2760 ��� ������ Windows 8, !����� ���� 550��. 
�� ���� �� all in 

one PC Ativ One 5 Style �� ��������
� Windows 8.
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Photo Exif
?etadata ��� iPhone/iPad

H mini �������� PhotoExif ��� iOS 

��������� �� 	��������� �� �������� 

exif metadata �
��� 
�� ��� ������ 

��� ����������� ��� /������������ 

��
� ��� ������
�� ������. (�� 

������� ����; #�� ����)���� metadata 

��� Jpeg ������. %����������� ��� 

(������
�) �'���� 
�� ��
��� ������ 

�������������� 
��� ��� �/��� �� ���, 

�� ������������� 
�� ���������� �� 

JPEG header ����)������� �� Exif data. 

A
��� ������ �� ����)���� �����'-

���� 
�� tags 
�� �� ������)���� ��� iOS 

����!���.

Pentax Q7 

M� ����'� ��������� 
���)�����

* Q7 ����
�����
� ��� ������������ 

������ ��� ��� ���������� ��� 	�� 

���� ������� DSLR K50 
�� %500. 

>���� � ����
� 	��	���� ��� Q10 �� 

���� 	������ ��� 
��� �� ��������� 

���)����� ����)��� 1/1,7in. � 

7,44x5,58mm ����� BSI CMOS. 8� 

������� ���	��
���� ��� � 
�
�� 


��/�� ��� ��
'� ���� ����)'��� 


������� 
��/��. &��� �� ����� ��
�� 

�� ��������
�� �����
�� ���������� 

8,5mm f/1,9, 5-15mm f/2,8-4,5 
�� 

15-45mm f/2,8 ����� ���������� 

���	������ �����
�� ���������� (�� 

�����)��� �� ����� ��� ��� ����������� 

Q10). 47mm (39mm) 27,5-83mm (23-

69mm) 
�� 83-249mm (69-207mm). 

Samsung Galaxy NX
H ��'�� full Android mirrorless

`��� 
��� ����������� ���� ��� prova 

generale ���� Samsung camera. H 

���������� ��� #ndroid 
�� ��� mirrorless 

Samsung ���� �� ��� ��������� 

������ ���')��� ��� �� ���������
� 

��� �
��� �'�� �� ������'��� �� ��� 

�!��	�� ��� ��� ��������� �� 
����� 

	�� �"��� �� ����. >"�����
� ����$�� �� 

NX20 �� ����� ���� 
�����
�� ���������� 

��� ������ Android 4.2 Jelly Bean �� 4������ CPU, 2GB RAM 
�� 16GB flash 

memory onboard, ��� ���� ���� ���	��������� ��� ����� WiFi �� 
�� ��� 

�������
� 	�
��� 3G/4G LTE. 8� ��
�����
� ��� ���� !���$����� ���� NX300  

���� ������ ��� �	�� ���)����� CMOS 203.?egapixel 
�� ��� ���"������� 

DRime IV. ���	�� ��� �� ��������� ������� ��� ��� �����
� �)��� 4,8in. (� 

��������� ��� ���� ���������� ���� �� ���������
� ������ �� ��
��� ��� 

��$���). (���� ���� ������� 
�� EVF  �/��� ������� SVGA (800x600) 

�������� � �	�� �� ���� ��� NX20. 
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Τυπώ  Τυπώστε την!
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:
• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία 

σε παλιές μορφές αχρηστεύονται. 
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα 

και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας. 
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε 

σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές. 
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

Μην κρατάτε τη ζωή σας 
...αποθηκευμένη!

��������� �		
��� ����������, ����������� & �������
����������� ����� & ����
���� ������

SEKAF_afisa_2013_50�70.indd 1 31/3/2013 10:51:47 ��

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση 
την αφίσα, τυπώστε την 

και αναρτήστε την 
στο κατάστημά σας!
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Samsung
>�
����� ��� �� >��������� 8��������� ��� (��	�
� {���� 
SOS 3����

M�� "�������� �
	���� ��� �� ��
����� ��� >���������� 8��������� 

��� (��	�
� {���� SOS 3���� �������������� ��� %����
� 16 6������ 

� Samsung Electronics Hellas �� ���������� �� �� %����� 8����� & 

Design #%8�, �� >���
� (��	�
� ?������ 
�� ���� �
�
���� 

����������. � �
���� ��� >���������� 8��������� ��� Samsung ����� 

�� ��������� ��� ���	�� ��� ����������� ��'���� 
�� 	�"������� �� �,�� 

����� �� ����� ��
�����
'� ��������'�, 
�)'� 
�� ��� �"��
����� 

�� ��� 	���������� ��� ������� � ��������� /����
�� 
�����. 8� ���	�� 

��� (��	�
�� {����� SOS 3���� )� "�
������� �� ��)����� ���� ��� 

>��������� 8��������� ��� ��� �������� ������!���, 
��������� 

	�� 	��������
� �
���	����
� ����
������. #�����, ��)����� ��� 

����� �� ����� ��� ������"� ��� �
�������� ��� ���	�'� �� �,�� ����� 

�� )����� ��������
�� 
�� ������ ��
�����
'� ��������'� 
��, 

��������, ��)����� ��� �� �� �����
� ��� /����
�� �����������, 

�� ���������� �� �� %����� 8����� & Design #%8�. 8� ��
����� ��� 

>���������� ������������)�
�� �� ��������
� 
���. * �
	���� 

"�
����� �� �����
�, 
�)'� � ������	������ Shaya 
�� � ����	�� 

��� (��	�
�� {����� ���	��)�
�� ���� ����
�
������� �� ���, 

��������
�, "�������� �������� 
�� ���	�
�� ���������. ��� ��������, 

�� ���	�� ����� ��� ��
����� �� ����
���)����� �
���	����
� 

����������� �"��
������ �� ��� ��������� ��� Samsung, 
�)'� 


�� ��������� �����������. * �
���	���� �������� ��� ��������� 

����������� “Toy Photography”, 	��	� �� ����������� ������	�'� � 

��� ����
������� �� �������
� ����!��� 
�� ������������)�
� 

�� ��� ��������"� ��� %������ 8����� & Design #%8�, �� 
�� 

����
�
������ ��� ����!�� �)�����
� ��� 
�)�	����� ��� 

���	�'�. (�����, �� ��
������ ���	�� ����� �� 	��������� �� 

�"��
���)��� �� ��� ��������� �� ��	�
� ���	������� �
���	����
� 

����������� ��� �� >���
� (��	�
� ?������.

BuzzFeed
?����� ��� ��������� ��� 3.6 �
.

?����� ��� ����� ��� ����������� ��� 

����� �	��� 
���)��� � ���������� Kai 

Eiselen 
��� ��� �"������
� 	�������� site 

BuzzFeed �� ��� ����� $����� ���$������ 

3.6 �
��������� 	�����. &�� 
��$ 

���������'� ��� ���
��� ��	�������� 

�����������)�
� �� ��)�� �� ���� “�� 30 

��� ������� 
������”, 
�� ����
� �	����� ��� 

�
�������� ��� 
����� 
���� ���� �� �)���� 


��� �� 	���
��� ���� 
������. ��� ��)�� 

	�� ����������� ����� ���� � ����������, 

�� 
�� ����
�� ����������� 	���������� �� 

watermark ����. 

� Eiselen 
���������� �������� ��� BuzzFeed 

��� ���� ����� ������������� �� ���������� 

�� 
�� ����� ��)������� ���� ������� 

��� �� ���������� �� ���������� �� ��� 

����������� social media �������. 

<���$���� ��� 	�� ����� � ��'�� ���� ��� �� 

Buzzfeed 	������ �� ���� ��� ����������, 

���� ��
���� ����� 	���������)�� ��� ��� 

����� ��� ���������'� ���� ����� �	���, 

�� ������� �� ���� ��� ����
� ���� 

image browsers ����� Imgur 
�� ����� 
���� 

������)��� �� !��)�� � 	���������.

Lytro
(���)�
� WiFi

?� ��� ��� firmware update Lytro "�
��	��� 

�� WiFi ���� ������� ���. * �������� ���
������ 

��$� 
�� ��� �������� Lytro Mobile ��� ��������� 

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

���!�"�� � ������ ��� �� 
����� ���. * �������� 

��������� ������ ���� ������ �� 
���� refocus 
�� 

�� ��"�� ��� �������
� ��� ��
���� ���. ��� 

������� ������ �� ��� ��������� ��� social media, 

�� ��� ������ �� mail 
.�.
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�����	��	
�������
�������	�� !��"!��#��$%&�	'''$�� !��$%&	������������������������������

�� �!��(���)
�������	
������
���	���
���������	�
��
����������

������
���������������������	��
�����	����	������	�����	���	��
��������������������������	��
�	�������	�������	
����
	��
�����	����������������������

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

"� �!#�(���)
�����	�	�
�������	�
�����

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

����
���������������
��	�	��
���
'��)�����������
���	�
����)!	���

������
���
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Phase One ��$ Profoto
X��� ��� Tethered Shooting

* Phase One 
�� � Profoto �������$����� ��� �� 	������������ 

��� ��������� ��� tethered shooting ��� ����� �� 	��������� 

������ ���� ��� �/�� ��� 
�� ��� �����������. �� ���������� )� 

������� ���� �� ���	���� ��� �"������ Profoto �� �� 	�������� 

� �� ISO ��� DSLR 
�� ��� ������� ������� �����. >�' � �"������� 

����� ���	�	������ �� �� Capture One Pro ��� tethered shooting 

�����	����� ���� ��� 	�������� )� ������$�� �������� 
�� ��� 

�������
� �"������ '��� �� ��� 
������� � �� ��� ����� �
������ � 

��
���. (��� �� ����� � ��� ���� ����� 	��)����� ���� ��� Mac OS 


�� ������� �� Capture One Pro 7.1.2 
�� �� plugin ��� Profoto Studio.

>�&�.# "�% ��'�?$Y"# ZB"$��# (1960-2012) 
On skype. ��������� �� ��� 
��� ��� 

��� ������ ��� (������ (����������� ��� PhotoBiennale 	������'����� 

��� ����� ��� (�����'�� �����	� �� ���� On Skype. * �
)��� ������!���� 

����������� ��� (�����'�� �����	�, ����������� ��� ��� ��������� ��� ���� 

skype �� ��� 
��� ��� 
��� �� 	���
��� ��� ����	'� ��� ��� X�� |��$���. 

(��
����� ��� ��� �
)��� ��� "�
����� �� �������� �� )�����
� ��� PhotoBiennale, 

� «X����». To skype ���
���$�� �� $������ �������� �� ��� ��
��� – ��� �"��� �� 

�� ����������– �����
�'������ ��� �������� 
�� ��	���$����� �� �����. &������ 

���� �� ���)�
� �� !���, � (�����'��� �����	�� "�
��� 
�� ���������$�� ��� 
��� 

��� X�	�� 
��� �� 	���
��� ��� �������'� ���� ��� ���� �����, 	�������'���� ��� 

����
� ���������. ?�� �������
� ���)��� 	������'��� ��� �������� ��� ��� 

	������ ����������: �� ����� ���
�� ��� ���������
����� ��� 
�)������������. 

��� ���
�
������ ��������� �� ����� ������������ 
�� �� ������ ��� ������, ����
� 

������� ���. � ���� ���'��� ���� �� 
�)� 
�	�� 
�� ���!�'��� "��� – �� 2011 

���	��'����� ���� ��� 2013, ���� 
�� � ����� ������ 
�� 
���� ��� ��������� 

������� ��������. 

�Y+��: ].%9� "�% ��$�$�) (�?'�"��� 129, "#9. 2310209398) 

�$�+��$�: 19/06-16/07/13 

^+�� 9�$"�%+?���: �+-_% 11.00-13.00 & 18.00-21.00 

�?���'$�: ��"�+"# 19 ��%'��%, 20.30 

Canon 

#��
��� ��������� Canon 
EOS-1DX 
�� 1D C

H Canon ���
��� �������� ������ 

EOS-1DX 
�� 1D C ��� �������� ��� 

����� ���!��� �� �� AF, �� ����� 

	�� 
��	'��� ���� ��� ������ ��� 

)��� � ������� �� ��������� �� 

����������� �� !������� )���. 

8� ���!��� ����
�/� ��� ��� 

��-����
� ������ ��� drive ��� 

�������. #�� �� ����� EOS-1D X 

���
������� �� ������ ��� �� 

�
�� /���� ��� �������� ��� serial 

number ����� ��� 1-7 
�� ��� �� 

����� 1D C �� ������ ��� �� �
�� 

/���� ��� �� �������� ����� �� 1. 

(���� ���� �� � ������ ��� ���� 

��� “A” ��� 
���
� ��� ��������� 

���� � ������ 	�� ����������$�� ���� 

�� ���!��� ���"������ ��� �� 

serial number.
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

16.077 ����! 
��� 22/6/13
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������ �� 	�
��;
	� ��1���� ������ ����������� ������ ���� ��� ���� �� “	�
��”

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

� ���� 
�����������:
• �� ������ ��! "��#�$#��% (244 ����$��, ���� ����')�*+��!)

• �� ������ �!���!����� & �"�����3� +� courier (ACS)! 

• �� ������ �6�#����7��3� & ���+9 ;6� $<��:

• �;����#� �����#�;� +"�������  Varta (�=��� € 4,5)!

...��# +�>� $<�� 4 �����#�;� +"������� 

�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90

��� �� ?;�6�!+�
�"��# ���!

...��6�6

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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ZB"�?+�7$�� _<'"+� j�..�9�'��#�
#���
�� 
����� ���� 
�������� ��� ������������ ���� 
��'�� ��� ��������� ��� >~8

>���� 	�
� ��� ���!��� �� !��)�� ��� ��� ��� )� ������� �� ���������� 


�� �� ��
����
�� ����
�����, �� ����������� �� �� ���� ���� (���� ��� 

�
)����� ��� ����������� 
�����/�
���� 
�� ������ �
)����
��� �'����), 

���� ��'�� ��� 	���
�����. >���� 	�
� ��� ���!��� �� !����� ����� ��� 

�� �'� )� ����������)���� �� �� ���� ��� �� ������ ��� ������ �'�� 

���!��� ���� �� ����, ���������� �� 
����, !��)����� ��� 	������ 

	�����, ��� ���� ��� �� �������
� ��������� ��� ������ ��� (
�� ��� 

�����������), �� 
�� ��� ����
������ $�������� ��� ��� ������� ���, 

��� ��� ������� ��� �� ��� 
�������. ?�� ��'�� ��
�� �������� ����� �� 

	���)������ ��� 
�)�������� ���
����'���� �"� ��� �� 
����� ��� >~83, 

��� X������ ������� – �������� ���	�� ��� �� 7��
� 6��������� – �� 

��� ���������� ���!�� ��� ����� ���. <� ���$��� ��� ����
������� 

��� !��	��'� ������'� 
�� )� ���������� 
��� ��� ���� ���� ����
� 

���	��� ��� �
������	�� ��������
������. (����� �� ��� �
����� 

�������� 
�� ��� ��������� ��� ���� �/���� ��'�� ��� 	���
�����, )� 

�
���$��� ��� ������� )���� �� ��� �!���� � ��������� ����� ��� �'���. 

� ������!����� 
�� � �"��������� ����� ����������� ����� ��� ������. 

* ���!�� )� ������� ���	�� 	��� ���� �"�	�� ��� ������'�.

%����� ����� ���� 	����������, �� ������� �� /����
� ������  (780 

��� 1080 dpi � 
�)��� ����� 
�� �� ������ 72 pixels) �� ���� ���� ��� 

�������� �� ���� �� mail � �� �� ���!����� ��� you send it � �� �� ������ 

�	�������� 
�� 
������ �����������. (3����� %��
������ �� 6942 860 

890)

* 
�)� ������� �� ��
�����
� ����	������ �� ��� "������ �� ���� ��� 

�������, ��� ����� 4,9 MB ��� ������. 8� ���!���� ��� ���������'� �� 

��� server ������)���� ��	������� ��� ��� �� �� 
���!������. � ���)��� 

��� �����, ��� )� ��������� ����� ������������. (��� � ���, �
��� 
�� 

��
���� �
)�����. 

8� ���� )� ���!������ 	���� �������. #��� )� ������)��� ��������, 

���� 
����'���� ��� 	�����, ��� site ��� ���������
�� %������ 

<�������
��.

�����9��#� � & � 
�
#���/� ���
�����
�� 
��������������  ��������� TDK.

* ���
��	�� � & 6 #> ���
������ ��� 

����/� ��� ���
�����
�� �������������� 


�� 	������� ��� ��������� TDK  ��� ����� 

Imation ���� >�	�. * TDK Life on Record 

����� ������ ���
������ ��� ��� �������� ��� 

���� �������� 
�� 	��)��� �/��� ��������� 

���������, ���� �
�����
�, ��
��
� ��������� 

���� 
�� �������� ��� ������� 
�� ���)�
���� 

�����
'� 
�� ��� �������. * TDK ���������� 

�� �������� ��� ���� '��� �� ���!�	�$��� 

�� ��� 	���
'� �"��������� ����� $��� 

��� ��������� 
��������. 8� �������� TDK 

����
����$����� ��� �/�� ���	��� 
�� 

���������, ����� 
�� ����"�� ��� ��������, 


�)'� 
�� �
����
� 
�� ��������
� ���	�����. 

* �������� TDK �	��)�
� �� 1935 ��� 8�
�� 

��� 6�������. 8� 2007, � ����� Imation 

Corporation �"������� ��� 	������������� ��� 

TDK ��� �����$����� �� �� �����/��� ����, 

��' �� 2010 � �"����� ��
��')�
� �� 

�� ����� �
�����
'� 
�� ���������� ����. 

���!�	�$����� �� ��� ��������
�� �"��"���, � 

TDK ������
������� ����� ���� ����� ��� 

����
'� ��� 
�������'� ����)������� 

�"�� ���� 
�)������� $�� ����. �� ������ 

��������� TDK ��� )� ������� 
�� )� 	������� 

� �. & 6. ���
��	�� #> ���� ����
� �����, 

������!����� ����� ���
��� �
�����
'�, 

�����'� ���������� ����, �����'��� 
�)'� 


�� �����/���� ����� ���)�
����� ������� 

CD, DVD.

Leica G-Star Raw
Fashion item

H ���������� ��� Leica �� 

�� ��	��� �$�� G-Star Raw 


���������� �� �� ����� 

��� ��'����� ��	�
�� �
	���� 

��� D-Lux 6. #� 	�� )������, 

���
����� ��� ��� Leica 

������� ��� Panasonic LX-7 

�� ��� �"������
� 
�� ��� 

������� ��
� Vario-Summilux 

f/1,4-2,3. H ���
�
������ 

�
	��� ���� 	��������
� 

��������� �� ��� ��� )���$�� 

�$��, ��	��"� RAW EDITION 

����� ������ 
�� ��	�
� 

)�
�. <� ������$�� 500 ���' 

�
��!����� ��� ��� «���» D 

Lux 6.
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photographos.mag

������ �� Photoshop;

�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr
�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90
��� ��
��������
�
��� ���!

� ����� ����

�����������:
�����������:

• �� ������ ��! "��#�$#��%
 (164 ����$��, ����

����')�*+��!)
• �� ������ �!���!����� &

�"�����3� +� courier 
(ACS)!

• �� ������ �6�#����7��3�

...��6�6

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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�	�� 23 �	���
... 
5� "� 3� "�),�� "�% 5�+$��$��) Z���?+�7�� / 1-4-1990
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