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“Sitting is the new smoking! 

Move!” Αυτό το slogan υπαίθριας 

διαφήμισης συναντά κανείς 

βγαίνοντας από το αεροδρόμιο 

Χίθροου του Λονδίνου που σε 

χαλαρή και ελεύθερη μετάφραση 

σημαίνει “Το ...αραλίκι σκοτώνει 

όπως το κάπνισμα! Ξεκόλλα από τον 

καναπέ σου! Κουνήσου!” 

Και μιας και αναφέραμε το 

αεροδρόμιο Χίθροου, ας ειπωθεί 

ότι πλέον κατατάσσεται δεύτερο 

από πρώτο που ήταν σε διακίνηση 

επιβατικού κοινού με περίπου 16,5 

εκατομμύρια επιβάτες τον τελευταίο 

χρόνο έναντι 18 εκ. του διεθνούς 

αεροδρομίου του Ντουμπάι που 

στεγάζεται στο 2ο μεγαλύτερο σε 

έκταση κτίριο του κόσμου!

Στο Λονδίνο πήγαμε μετά από 

πρόσκληση της Sony από 29/4 

έως 1/5 για την επίσημη τελετή 

απονομής των βραβείων και φυσικά 

για να λάβουμε μέρος στις πολλές 

παράλληλες εκδηλώσεις που 

συνοδεύουν τα πασίγνωστα πλέον 

Sony World Photographic Awards 

(Διεθνή Φωτογραφικά Βραβεία 

Sony). Περισσότερες λεπτομέρειες 

για το τι πρεσβεύουν για τον κόσμο 

της φωτογραφίας αυτά τα βραβεία 

και στιγμιότυπα από τη φετινή 

διοργάνωση θα βρείτε στις επόμενες 

σελίδες. Στις αράδες που ακολουθούν 

θα ήθελα να εκφράσω κάποιες 

ειδικότερες σκέψεις μου με αφορμή 

αυτό το γεγονός.

    Δεν σας κρύβω ότι από αυτές τις 

μεγάλες διοργανώσεις διδάσκομαι. 

Μαθαίνω πολλά από τον τρόπο που 

διοργανώνονται αυτά τα διεθνούς 

εμβέλειας γεγονότα που συστεγάζουν 

αρμονικά όλη τη δημοσιογραφική 

φωτογραφική βαβέλ της Υφηλίου: 

Κινέζους, Ούγγρους, Άγγλους, 

Ισπανούς, Έλληνες, Ρουμάνους, 

Αμερικανούς, Ιάπωνες κλπ. Και ‘δω 

δεν μιλάμε για πειθήνια στελέχη 

πολυεθνικών αλλά ανεξάρτητους 

δημοσιογράφους, free lance 

Με τη Sony στο Λονδίνο
 Για την απονομή των βραβείων Sony World Photography Awards

Αριστερά: Από την ξενάγηση με ποταμόπλοιο στον Τάμεση & δεξιά εξωτερική άποψη από την 
σουρεαλιστική κατασκευή που συναντάει κανείς μπροστά από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου 

φωτογράφους κ.α. δηλ. για μια ...αναρχοαυτόνομη συνάθροιση με πολύ ιδιαίτερες 

ενδυματολογικές συνήθειες και εμμονές όπως π.χ. η χρήση κινητών και tablet ανά πάσα 

στιγμή και ώρα. Πώς τους κουμαντάρεις όλους αυτούς λοιπόν; Όποιος έχει ασχοληθεί με 

διοργανώσεις που αφορούν έστω και μία απλή εκδήλωση 40-50 ατόμων καταλαβαίνει 

πολύ καλά τι εννοώ. Φυσικά τα SWPA δεν τα διοργανώνει το προσωπικό της Sony. 

Η Sony πληρώνει κάποια εταιρεία ειδικευμένη στο είδος από αυτές που εδρεύουν 

κατά δεκάδες στο Λονδίνου. Όμως τα στελέχη της σίγουρα είναι αυτά που έδωσαν 

κατευθύνσεις, ενέκριναν τις δράσεις, τις προτάσεις και πολλά-πολλά άλλα. 

Με δύο λόγια η διοργάνωση ήταν άψογη και στο υψηλό επίπεδο που η Sony θέλει να 

προσδώσει στα SWPA.

    Δεύτερο και σοβαρότερο θέμα ή μάλλον ερώτηση: Γιατί επενδύει κάθε χρόνο μερικά  

εκατομμύρια ευρώ η Sony γι’ αυτά τα βραβεία; Για έναν διαγωνισμό φωτογραφίας; 

Ας ειπωθεί κάπου εδώ ότι κι άλλα φωτογραφικά εργοστάσια διοργανώνουν press 

conferences, ειδικές εκδόσεις, ημερολόγια, ταξίδια και φυσικά φωτογραφικούς 

διαγωνισμούς. 

                                                                              Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

Oxford Street

�ditorial
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Σας διαβεβαιώνω όμως ότι κανένα άλλο εργοστάσιο μέχρι 

σήμερα απ’ ότι τουλάχιστον γνωρίζω, δεν έχει διαθέσει τόσα 

πολλά χρήματα, για τόσα συνεχόμενα χρόνια (από το 2006 και 

μετά) για μία τόσο καθαρά καλλιτεχνική δράση, προκειμένου 

δηλ. να επιβραβεύσει κάποιους καλούς φωτογράφους. Μία μικρή 

ματιά στο παρελθόν θα δώσει απαντήσεις στο ερώτημα.

    Η Sony έγινε στην ουσία κατασκευαστής φωτογραφικών 

μηχανών από τη στιγμή που εξαγόρασε την Konica-Minolta, 

λανσάροντας την πρώτη DSLR, (α100) το 2006. Στα χρόνια που 

πέρασαν έκτοτε διαφάνηκε η ακλόνητη θέληση του μεγάλου 

Ιαπωνικού εργοστασίου να διεκδικήσει με απαιτήσεις σεβαστό 

μερίδιο από την διεθνή αγορά ψηφιακών μηχανών στον πολύ 

απαιτητικό τομέα των DSLR -που απαρνήθηκε πριν λίγα χρόνια- 

χάρις των πολλά υποσχόμενων CSC και SLT (Miroless). 

Πώς λοιπόν θα μπορούσε να διεμβολίσει καθιερωμένους από 

δεκαετίες κολοσσούς στο είδος όπως η Canon και η Nikon; 

Έφθαναν από μόνα τους τα πολύ καλά προϊόντα που 

ομολογουμένως έχει λανσάρει; Η απάντηση είναι όχι. Χρειαζόταν 

επιπλέον ένα στιβαρό εργαλείο άμεσης πρόσβασης στους 

δημιουργούς φωτογράφους όλης της Υφηλίου. Το βρήκε, 

το υιοθέτησε κι εδώ και οκτώ περίπου χρόνια το υπηρετεί 

σταθερά, έχοντάς το εξελίξει σε θεσμό κύρους. Είναι τα Sony 

World Photography Awards.

     Τα SWPA δεν έχουν παραμείνει όμως ένας και μόνον 

φωτογραφικός διαγωνισμός παρόλο που για την επιλογή 

των βραβείων έχει συγκροτηθεί διεθνής κριτική επιτροπή 

από τους σημαντικότερους επιμελητές μουσείων διεθνούς 

φήμης, picture editors μεγάλων περιοδικών και εφημερίδων, 

επαγγελματίες φωτογράφους κλπ. Κάθε χρόνο η διοργάνωση 

συνοδεύεται και από πλειάδα παράλληλων δράσεων που 

στοχεύουν στην ακόμη καλύτερη διείσδυση και αποδοχή του 

θεσμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει π.χ. ξεκινήσει συνεργασία 

των SWPA με τμήματα φωτογραφίας και οπτικών τεχνών 

200 (διακοσίων) Πανεπιστημίων, απ’ όλο τον κόσμο (πλην 

Ελλάδας...), έχουν εντάξει στις δράσεις διαγωνισμό καλύτερου 

φωτογραφικού βιβλίου, έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα Global 

Imaging Ambassadors που έχει σαν σκοπό να συνενώσει τους 

διασημότερους φωτογράφους, τις μέρες της έκθεσης στο Λονδίνο 

(1-18 Μαΐου φέτος) πραγματοποιούνται σεμινάρια και workshops 

για το κοινό, έχει συναφθεί ειδική συμφωνία με το πολύ γνωστό 

πρακτορείο φωτοδημοσιογραφίας Panos Pictures που εκθέτει τις 

καλύτερες δουλειές των μελών του και συνεργάζεται σε πολλές 

άλλες δράσεις. Tέλος τα τελευταία χρόνια η Sony με την ευκαιρία 

των SWPA λανσάρει πάντοτε νέα προϊόντα. Φέτος παρουσίασε 

την  Sony a77 ΙΙ .

     Κάνοντας τις συγκρίσεις θα έλεγα ότι τα SWPA στην 

ολιγόχρονη ύπαρξή τους έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν 

σε κύρος, εμβέλεια και αξιοπιστία τον άλλο μεγάλο διεθνή 

φωτογραφικό διαγωνισμό που διοργανώνεται από μη 

κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Αμστερντάμ από το 1955: 

Το World Press Photo (WPP) που έχει μόνιμο χορηγό την 

Canon, αλλά ένα μειονέκτημα: είναι κλειστός και ελιτίστικος. 

Διαγωνίζονται μόνον φωτορεπόρτερ φυσικά απ’ όλον τον κόσμο, 

ενώ τα SWPA συστεγάζουν όλες τις ειδικότητες, όλα τα είδη και 

όλες τις τάσεις της φωτογραφικής δημιουργίας και το κυριότερο: 

έχουν ισχυρή στήριξη από τα ταμεία της Sony.

                                                                                   Τ.ΤΖΙΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Πάνω: το πασίγνωστο ποτραίτο της βασίλισσας Ελισάβετ με 
τα κλειστά μάτια δέσποζε στη reception παρακαλώ του Hotel 
Hyatt Regency - The Churchill όπου διέμεινε η δημοσιογραφική 
αποστολή.
Κάτω: η φωτογραφία είναι βγαλμένη μέσα από λεωφορείο ώρα 
9:30 το πρωί. Ατελείωτη ουρά για ένα εισιτήριο μπροστά από 
την Εθνική Πινακοθήκη (Νational Gallery) για την έκθεση με 
θέμα την αρχιτεκτονική στους πίνακες της Ιταλικής Αναγέννησης. 
Αδιανόητα πράγματα για άλλες χώρες (και όχι μόνον την 
Ελλάδα).
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

�� ������� ����� 
E I� ��� �����	�
����         �	���

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-5-chroma-fotografia/
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Sara Naomi Lewkowicz 

� ������ 	
���
� �	 SWPA

H 31χρονη φωτογράφος από τη Νέα 

Υόρκη είναι η αποδέκτης του κορυφαίου 

επάθλου L’ Iris d’ Or των φετινών Sony 

World Photography Awards. 

Η σειρά φωτογραφιών της “Shane 

and Maggie“ είναι μια εκ βαθέων 

καταγραφή της οικογενειακής βίας, ενός 

φαινομένου που περιγράφεται ως συνθήκη 

ζωής, ως διαδικασία παρά ως μεμονωμένο 

περιστατικό. Η φωτογράφος στο project της 

διερευνά πως εγκαθιδρύεται αυτή η βίαιη 

ρουτίνα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον 

και τι συνέπειες έχει βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα στα θύματα και στις 

οικογένειές τους. Παρά το σκληρό θέμα 

των εικόνων της οι κριτές την ψήφισαν 

ομόφωνα για το βραβείο. Η Lewkowicz 

εκτός από το τιμητικό βραβείο έλαβε και το 

χρηματικό έπαθλο των 25.000 δολαρίων 

καθώς και εξοπλισμό από τη Sony.  

Φωτ.: © Sara Naomi Lewkowicz.
Νικήτρια του μεγάλου βραβείου L’iris  d’ Or. Επίσης τυγχάνει νικήτρια στην κατηγορία 
Σύγχρονα Θέματα του επαγγελματικού διαγωνισμού: Ρεπορτάζ για το Getty  Images με θέμα 
την βία στην Αμερικάνικη  οικογένεια.

�� �� Sony ��� �������
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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SOMEPSET HOUSE
Σε αυτό το πανέμορφο κτίριο 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 
οι κεντρικές εκδηλώσεις των 
SWPA (εκτός από την επίσημη 
τελετή απονομής των βραβείων 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Hilton Lane Hotel)

�� �� Sony ��� �������

Η Mary Ellen Mark είναι διεθνώς γνωστή για τα πορτραίτα της και τις ντοκυμαντερίστικες εικόνες της. Ξεκίνησε την καριέρα της πριν από 

περίπου 40 χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό. Έκτοτε η καριέρα της εξελίχθηκε σημαντικά, ταξίδεψε στον κόσμο και ξεχώρισε για την 

ουμανιστική της ματιά και την απεικόνιση των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Έχει δημοσιεύσει 18 βιβλία. Το 19ο 

θα κυκλοφορήσει στο τέλος της άνοιξης με τον τίτλο Man and Beast: Photographs from Mexico and India. Στο πλαίσιο των SWPA, θα 

φιλοξενηθεί και αναδρομική έκθεση του έργου της από την 1η έως τις 18 Μαΐου 2014 στο Somerset House. 

Mary Ellen Mark
� �
����� ����
��	��� ��������� 
����	� ������� �� ��
	�� �
����	����

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MΑRY ELLEN MARK
Μίλησε για όλα! Λεπτομέρειες από τη συνέντευξη τύπου θα βρείτε 
στο περιοδικό “ΦΩΤΟγράφος” που κυκλοφορεί από 8 Μαΐου στα 
περίπτερα
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ WILLIAM KLEIN
Το πρόγραμμα περιελάμβανε και έκθεση του W. Klein με θέμα της το Brooklyn της Ν.Υόρκης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ξεφυλλίσαμε καταπληκτικές εκδόσεις όπως 
π.χ. το περίφημο λεύκωμα του Sergio Larrain

OI ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ
Οι βραβευμένοι φωτογράφοι βρίσκονται 
μπροστά από τα εκτιθέμενα έργα τους πρόθυμοι 
να εξηγήσουν πτυχές της δουλειάς τους. Από 
τις πλέον χρήσιμες στιγμές των SWPA. 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ WILLIAM KLEIN
Η φωτογραφία έγινε σε ένα διάλειμμα της επίσημης τελετής απονομής των βραβείων.  
Όταν του είπα ότι είμαι από την Ελλάδα έκανε συμβολικά το σήμα της νίκης! 
Ο W.K. είναι σήμερα 86 ετών και θεωρείται ένα από τα λίγα “ιερά τέρατα” στην ιστορία της 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας με ανεκτίμητης αξίας δημιουργικό έργο. Τιμήθηκε πέρυσι από 
το SWPA αλλά συμμετείχε και φέτος στο πρόγραμμα Sony Global Imaging Ambassadors 
που έχει σαν σκοπό να συνενώσει τους κορυφαίους φωτογράφους. 
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ TEAM ΣΤΑ SWPA
Από αριστερά: Παναγής Χρυσοβέργης/εθνικός νικητής, στη μέση ο υπογράφων και δεξιά Φανούρης Δρακάκης από το site www.deasy.gr 

�� ����!" #$�#���
�
� ����	
�� ��
	�����

Οι μισές και πλέον συμμετοχές στον διαγωνισμό προέρχονται 

από σοβαρούς ερασιτέχνες φωτογράφους και σπουδαστές 

σχολών φωτογραφίας. Έτσι πριν δύο χρόνια αποφασίστηκε 

η θεσμοθέτηση εθνικών φωτογραφικών βραβείων. Φέτος, 

δεύτερη χρονιά του επιμέρους αυτού θεσμού, σε 38 χώρες οι 

τοπικές κριτικές επιτροπές επέλεξαν τους εθνικούς νικητές μεταξύ 

των οποίων και ο συμπατριώτης μας Παναγής Χρυσοβέργης, 

τελειόφοιτος σπουδαστής του Τμήματος Φωτογραφίας του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας. Οι εθνικοί νικητές εκθέτουν τη δουλειά τους στο Λονδίνο, 

φιλοξενούμενοι της Sony και επιπλέον λαμβάνουν ως δώρο 

εξοπλισμό Sony.

�� �� Sony ��� �������

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
Πρόκειται για έναν ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο 
φωτογράφο μας. Σπούδασε Μηχανολόγος-Μηχανικός στο ΤΕΙ 
Αθήνας, έκανε το μεταπτυχιακό του στο Παν. Αιγαίου, όμως 
τελικά τον κέρδισε η αγάπη του για τη φωτογραφία. Έδωσε 
κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασε στο Τμήμα Φωτογραφίας 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, όπου σύντομα ολοκληρώνει τις σπουδές 
του. Παρακολούθησε με το πρόγραμμα ERASMUS μαθήματα 
στην καλύτερη Σχολή Φωτογραφίας της Γαλλίας, στην Arles 
(Ecole Nationale Supérieure de la Photographie) και τώρα 
ολοκληρώνει την πρακτική του άσκηση στο Παρίσι δίπλα στον 
διάσημο φωτογράφο και μέλος του Magnum Patrick Zachmann. 
Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει πλειάδα διακρίσεων σε 
διαγωνισμούς φωτογραφίας εντός και εκτός Ελλάδας, ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις στο ενεργητικό του.
www.panayischrysovergis.com

Φωτ.: Παναγής Χρυσοβέργης
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SONY a7s
Eπίσης έγινε 
εκτενής αναφορά 
και στα προσόντα, 
ιδιαίτερα για λήψεις 
βίντεο, της Sony 
A7s της οποίας 
η ευαισθησία 
φθάνει τα ...
406.000 ISO!!!

O κ. Kenji Tanaka Head of Interchangeable lens Camera Business Group 
Sony Corporation, παρουσιάζει τη νέα μηχανή Sony α77ii στα πλαίσια 
των παράλληλων εκδηλώσεων των SWPA

Sony A77II
H ��
����� �	 SLT

H μεγάλη κινητικότητα νέων mirrorless μοντέλων Sony με 

αποκορύφωμα τις full frame A7/A7R αλλά και την πολύ καλή 

mirrorless Alpha6000, είχε δώσει σε πολλούς την εντύπωση ότι 

το εργοστάσιο είχε παραγκωνίσει τη σειρά SLT. Η εικασία τελικά 

διαψεύθηκε με την παρουσίαση της α77ii στο Λονδίνο. 

H μηχανή έχει σχεδιασμένο από την αρχή αισθητήρα και 

chip phase detection που υπόσχεται θεαματικά καλύτερες 

επιδόσεις. Συγκριτικά με το ΑF phase detect chip της προκατόχου 

Α77 από τα 19 σημεία εστίασης φθάνουμε στα 79 σημεία 

κατανεμημένα στο 40% της συνολικής επιφάνειας του καρέ. 

Από αυτά τα 15 είναι σταυροειδούς τύπου και συγκεκριμένα 

το κεντρικό δουλεύει με φωτεινότητα ως f/2,8. Το εύρος 

ευαισθησίας είναι διαφορετικό σε κλίμακα από -2ΕV ως +18ΕV, 

δηλ. πρόοδος κατά βήμα EV σε σχέση με την απλή Α77. Πέρα 

από το hardware έχουν γίνει και εσωτερικές αλλαγές στον τρόπο 

που δουλεύει το AF. Έτσι το autofocus έχει τέσσερις περιοχές 

λειτουργίας Wide, Zone, Flexible και Expanded Flexible Spot, για 

την παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου. Eπίσης ο χρήστης 

μπορεί να επωφεληθεί από την αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα σε 

προτεραιότητα εστίασης και άμεση λήψη. Ως προς τον αισθητήρα 

APS-C format 24Μegapixel έχει στενή συγγένεια με αυτόν της 

a6000 με τη σχεδίαση χωρίς διάκενα που χαρίζει κατά 20% 

καλύτερη φωτοαποδοτικότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

ευαισθησίας. Όπως και η απλή Α77 επιτυγχάνει burst mode 8fps 

με AF. Μάλιστα στη λειτουργία Continuous Advance Priority Auto 

ανεβαίνει στο εκπληκτικό 12fps (με τον περιορισμό φωτεινότητας 

ως f/3,5 στο φακό και όχι λιγότερο). Εδώ η Α77 ΙΙ παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη βελτίωση με ακολουθία 53 αρχείων JPEG extra 

fine ή 25 RAW+JPEG για την οποία εξακολουθητικά ισχύει η 

γρήγορη καταγραφή/λήψη (συγκριτικά η Α77 έδινε μόνο 13 

συνεχή JPEG και 11 RAW+JPEG. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι SLT 

της Sony φορούν τη μοντούρα Sony Alpha και έχουν το σύστημα 

Supersteady shot για οπτική σταθεροποίηση στον αισθητήρα. Για 

τη σκόπευση φροντίζει το EVF τελευταίας γενιάς OLED truefinder 

2,36ΜP μεγέθους 0,5in. και μεγέθυνσης 1.09x. Βελτιωμένη είναι 

και η ανακλινόμενη οθόνη της πλάτης Whitemagic 1,228Κ pixel. 

�� �� Sony ��� �������
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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη 
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις 
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο 
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη 
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα 
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr

Nikon D610.indd 1 12/12/2013 7:02:38 ��

http://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/consumer/d610
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Aπομυθοποίηση! 
�
�� ���� ��� � ������ ��������� �������	 �	�����
...

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, 

�$+��'��"!��&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��+��!( ',���($�*�: 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 


�=�$"!

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 Ν.Τ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.flixxy.com/ceremonial-guard-bloopers.htm
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Είτε ως αντίγραφα κατώτερης ποιότητας, 

είτε πρωτότυπα . Παίρνεις μια τσάντα 

εν γνώσει σου φθηνότερη, όχι γνωστής 

μάρκας και διαλύεται τη δεύτερη μέρα. 

Ή ένα τρίποδο (εξ όψεως) carbon fiber 

και σπάει. Δηλαδή δεν εξασφαλίζεται 

το στοιχειωδώς αναμενόμενο επίπεδο 

ποιότητας. Εκεί ο καταναλωτής 

είναι απροστάτευτος και μπορεί να 

βρεθεί με χοντρή ζημιά. Φανταστειίτε 

τη δυστυχία να βάλεις κάποιες no 

name ΝΙΜΗ επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες για να κάνεις, υποτίθεται, 

οικονομία στο flash και να χάσουν 

υγρά καταστρέφοντας ένα πανάκριβο 

εξάρτημα. Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι 

η δυστυχία κάποιου που εμπιστεύτηκε 

μια fake SD card και χάνει το πολύτιμο 

φωτογραφικό υλικό του.

Είναι λυπηρό που η προστασία του 

καταναλωτή έχει να κάνει μεγάλα 

βήματα ακόμη, ειδικά στα πλαστά 

και τα αμφίβολης ποιότητας no name 

προϊόντα. Ως τότε η μόνη λύση 

είναι η αυτοπροστασία με επώνυμα 

φωτογραφικά είδη που αγοράζουμε 

μόνον από ειδικά καταστήματα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Canon βασισμένη πάνω σε έρευνα σε δείγμα 

1069 φωτογράφων-καταναλωτών, το 30% από αυτούς, ηθελημένα ή ακούσια, 

αγόρασε την προηγούμενη χρονιά, προβληματικής νομιμότητας ηλεκτρονικά είδη και 

αξεσουάρ, αναφερόμενα στην αργκό και ως ...μαϊμούδες! 

Τι ακριβώς έδειξε η έρευνα; 

Το 12% προέβη σε αγορά παράνομων προϊόντων εν γνώσει της μη γνησιότητας.

Τo 18% παραπλανήθηκε στην αγορά, καταλήγοντας να προμηθευτεί μη γνήσια προϊόντα 

χωρίς όμως να το γνωρίζει.

Το 40% δεν έχει ιδέα για την επικινδυνότητα των προβληματικής νομιμότητας προΪόντων.

Το 45% πιστεύει ότι όλα κάνουν την ίδια δουλειά.

Οι νέοι είναι πιο  επιρρεπείς σε τέτοιες αγορές από τους μεσήλικες.

Παρόλα αυτά οι νέοι νομίζουν ότι δεν μπορούν να εξαπατηθούν γιατί θεωρούν ότι είναι 

καλά ενημερωμένοι.

Στην περίπτωση των προβληματικών προΪόντων που σχετίζονται με το brandname της 

Canon, τα περισσότερα αφορούν μπαταρίες και φορτιστές, ένας τομέας όπου η βιομηχανική 

πλαστογραφία κυριολεκτικά οργιάζει. Για παράδειγμα, στο eBay ακόμη και αν κάποιοι 

φαινομενικά αξιόπιστοι πωλητές διαβεβαιώνουν για τη γνησιότητα των προϊόντων τους 

είναι πολύ πιθανόν να προωθήσουν πλαστά που μοιάζουν πολύ με γνήσια ώστε να 

εξαπατούν και τον πλέον υποψιασμένο. Η πλαστογραφία  είναι διαδεδομένη σε USB sticks, 

κάρτες μνήμης flash και card reader. Παρόλα αυτά η πραγματική ζημία της βιομηχανίας του 

imaging είναι περιορισμένη εφόσον δεν έχουμε φαινόμενα πλαστογραφίας σε μηχανές και 

φακούς, αφού παρόμοια αγαθά είναι πολύ δύσκολο να κοπιαριστούν. 

Παρεπόμενα υπάρχει ένα θέμα no name προΪόντων αμφίβολης ποιότητας που δεν είναι 

παράνομα με την παραπάνω έννοια της υποκλοπής του brandname. Δηλ. τα γνωστά μας 

“κινέζικα β’ διαλογής” που μπορεί να προέρχονται και από άλλες χώρες της ΝΑ Ασίας δηλ. 

Ταϋλάνδη, Βιετνάμ, Μαλαισία κλπ. Με άλλα λόγια είδη κακής ποιότητας που εμφανίζονται 

κύρια στον τομέα των φωτογραφικών αξεσουάρ: τσάντες, τρίποδα, φωτιστικά κλπ. 
�. ������

����'+���!?& ,=����@$�.��& .B��@$�.�!C� ,$�F%��B�
Με βάση έρευνα της Canon
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Frontier-S DX100

����� 1 & ��. �	�
��
�	 • 176 54 • ����� ���
�

��.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

https://www.youtube.com/watch?v=WGb4Pm_ckcU&feature=youtu.be
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Low key

Google Camera App
Κατά μέτωπο επίθεση στις DSLR

Περίπου στα μέσα Απριλίου η Google κυκλοφόρησε μια νέα 

stand-alone εφαρμογή για τις φωτογραφικές μηχανές των Android 

smartphone. Όπως έγραψαν οι άνθρωποι της Google είναι ένα 

camera app φτιαγμένο από τους ίδιους ανθρώπους που έφτιαξαν 

και το OS του τηλεφώνου σας, οπότε η απόδοση του πρόκειται να 

είναι ανώτερη από τα apps τρίτων. 

Εμείς απλά συμπεραίνουμε ότι επιτέλους μάθαμε τι έκαναν με το 

Snapseed αφότου αγόρασαν την Nik. To Google Camera App 

λοιπόν έχει μερικά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά όπως το βολικό UI, 

τα Photo Spheres και τα πανοράματα αλλά το χαρακτηριστικό που 

συζητήθηκε περισσότερο ήταν η λειτουργία Lens Blur. Φυσικά όσοι 

ασχολούνται με τη φωτογραφία κατάλαβαν αμέσως τι κάνει αυτή η 

λειτουργία. Προσομοιώνει το ρηχό βάθος πεδίου, που έκαναν οι φακοί 

των SLR χρησιμποιώντας ανοικτό διάφραγμα. Στο Google Camera App 

αυτό επιτυγχάνεται γίνεται μετά την λήψη όπως στις μηχανές της Lytro. 

Όπως και στις Lytro, ο χρήστης επιλέγει το σημείο εστίασης αφού έχει 

τραβήξει τη φωτογραφία. Και όπως είναι αναμενόμενο, στο κοινό του 

Facebook (θα λέγαμε του Google+ αλλά δεν θα μας πίστευε κανείς) 

και του Instagram το θολό background και το bokeh αξίζουν τα pixel 

τους σε χρυσάφι (δηλαδή σε likes). 

Στο Research Blog της, η Google αναλύει λεπτομερώς και τον 

πολύπλοκο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, φυσικά μέσω 

αλγορίθμου. Σε αυτό το αναλυτικό post καυχιέται για το πώς κατάφερε 

με έναν αλγόριθμο να αντικαταστήσει τους «μεγάλους» φακούς και τα 

διαφράγματα. Αφού η μηχανή μας σκανάρει τον χώρο κάθετα, το Lens 

Blur χρησιμοποιεί οπτικούς αλγορίθμους για να δημιουργήσει ένα 3D 

μοντέλο της σκηνής και να υπολογίσει την απόσταση των πραγμάτων 

μέσα στην εικόνα από τη μηχανή. Αφού κάνει τους πολύπλοκους 

υπολογισμούς, η φωτογραφία ρεντάρεται ξανά θολώνοντας τα pixel, 

άλλα περισσότερο κι άλλα λιγότερο, με βάση την απόσταση τους από 

τον φακό, το διάφραγμα και τη θέση τους από το σημείο εστίασης.  

Όσο πολύπλοκος και μεγαλοφυής κι αν είναι ο αλγόριθμος, στο front-

end του από την πλευρά του χρήστη γίνεται με δύο απλές κινήσεις: ο 

χρήστης αντί να τραβήξει απλά ένα καρέ κινεί τη συσκευή του προς 

τα πάνω και μετά τη λήψη με ένα άγγιγμα επιλέγει το σημείο εστίασης. 

Ο αλγόριθμος σε κλάσματα του δευτερολέπτου έχει φλουτάρει την 

υπόλοιπη εικόνα. Με τις δύο αυτές κινήσεις η Google απλοποίησε 

μια πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό που απαιτούσε έναν αξιοπρεπή 

εξοπλισμό, αρκετή εξάσκηση και πειραματισμό (ο χειρισμός του 

βάθους πεδίου δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση για τους σοβαρούς 

φωτογράφους) οι μηχανικοί της Google το μετέφρασαν σε γραμμές 

κώδικα. Αυτό τι σημαίνει; Το software νίκησε το hardware; Τι άλλο 

μπορεί να δούμε στο μέλλον; Έχουμε ήδη ακούσει ιστορίες για 

αλγορίθμους που συνθέτουν καλύτερες φωτογραφίες από εμάς ενώ 

έχουμε εδώ και χρόνια camera apps που συνενώνουν τις εικόνες μας 

αυτόματα για να βελτιώσουν τις αρχικές μας λήψεις και δυνατότητα 

επιλογής αυτόματα της καλύτερης μας φωτογραφίας; Πόσο μπορεί 

να προχωρήσει η φωτογραφία αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση την 

όποια σκέψη και νοητική διαδικασία απαιτεί από εμάς; Ή μήπως πρέπει 

να αγκαλιάσουμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να αποχωριστούμε 

την ιδέα ότι η τεχνική πλευρά (και όχι η καλλιτεχνική) οφείλει να είναι 

πάντα δύσκολη;     
K. ������!"
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• ������� � ���	 

����������	 �����	 
����������� plotter 

• ��� �pson ��� €44 �� 220ml 
 ��� ��� Canon ��� €154 

�� 700ml

• ���� ������� �
���� 
��� ��� ���������� 
Roland

www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

Σέρβις 
ανταλλακτικά 

εκτυπωτών

http://www.jmsolutions.gr/
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Στην ψηφιοποίηση του φωτογραφικού του αρχείου προχώρησε το Aμερικανικό Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας, της Νέας Υόρκης, που μάλιστα έχει φωτογραφίες στην κατοχή του ακόμα 

και ηλικίας 145 χρόνων. Η δράση αρχικά ξεκίνησε πιλοτικά, ψηφιοποιώντας μόνο 1000 εικόνες 

από σπάνιες εικονογραφήσεις του Μουσείου, από το προσωπικό και διάφορους εθελοντές. 

Το ενδιαφέρον όμως αλλά και η ιστορική αξία των τεκμηρίων ήταν τόσο μεγάλη που το έργο 

επεκτάθηκε. Κάθε εικόνα που ψηφιοποιείται συνοδεύεται τόσο από τις αρχικές λεζάντες και 

πληροφορίες αλλά και από ερευνητικό υλικό που σχετίζεται με αυτή και προέκυψε ύστερα από 

έρευνα στα διάφορα τμήματα του Μουσείου. Το αρχείο είναι διαθέσιμο ψηφιακά στο site του 

Μουσείου και προσβάσιμο από οποιονδήποτε. http://images.library.amnh.org/digital/

Άγνωστος φωτογράφος, Μογγολία 1921-1930, Ειδικές Ψηφιακές Συλλογές του αμερικάνικου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
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http://photorama.ning.com/
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Greek Film & Foto 
Week 
#����� $��������� 
Η έκθεση διοργανώνεται από το Greek 

America Foundation στο πλαίσιο του 

Greek Film & Foto Week (GFFW) στο 

Τορόντο του Καναδά. Το φεστιβάλ 

αποτελεί μέρος του Scotiabank Festival, 

ενός από τα πιο μεγάλα φεστιβάλ 

φωτογραφίας στον κόσμο και έχει 

διάρκεια από 2 μέχρι 7 Μαΐου. Η 

έκθεση προβάλλει το έργο Ελλήνων 

φωτογράφων και κινηματογραφιστών 

από την Ελλάδα και τη Βόρεια Αμερική 

οι οποίοι διερευνούν ζητήματα 

ταυτότητας. Αυτή είναι η τέταρτη 

χρονιά διοργάνωσης του Greek Film 

& Foto Week, αλλά η πρώτη φορά 

που παρουσιάζονται έργα Ελλήνων 

καλλιτεχνών που ζουν και δουλεύουν 

στην Ελλάδα. Η έκθεση διερευνά τους 

τρόπους με τους οποίους η οικονομική 

και πολιτική κρίση στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει την 

ελληνική ταυτότητα. Στόχος είναι να 

ανοίξει ένας διάλογος ανάμεσα στους 

καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής της 

Βόρειας Αμερικής και τους καλλιτέχνες 

που ζουν και εργάζονται στην 

Ελλάδα, με κοινό παρονομαστή την 

ελληνική καταγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, 

παρουσιάζεται το έργο νέων, αλλά και 

καθιερωμένων φωτογράφων ελληνικής 

καταγωγής της Βόρειας Αμερικής 

(επιμέλεια Voula Monoholias), καθώς 

και το έργο των καλλιτεχνών που 

ζουν στην Ελλάδα και μέσω αυτών 

αναδεικνύεται η εσωτερική ματιά στις 

μεταβαλλόμενες ταυτότητες (επιμέλεια 

Αλίκη Τσιρλιάγκου).  

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν από 

την Ελλάδα είναι:

Γιώργης Γερόλυμπος, Θεοδωρής 

Ζαφειρόπουλος, Νίκος Μάρκου, 

Μυρτώ Παπαδοπούλου, Αγγέλα 

Σβορώνου, Σπύρος Στάβερης, Ελένη 

Στεργίου, Λεωνίδας Τούμπανος

Τορόντο 2-7 Μαΐου, 2014

��).B&
�%��� $��������� 2014

Άλλη μία εντυπωσιακή εκδήλωση για την φωτογραφία από τη Φωτογραφική Λέσχη 

Πάτρας ‘’Ηδύφως’’ σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου 

Πατρών έγινε την Δευτέρα 27 Απριλίου στον όμορφο χώρο της Αγοράς Αργύρη . Μετά 

την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση του 3ου Φωτομαραθώνιου που έγινε την Κυριακή 

και στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μέρες Φωτογραφίας 2014”, πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια μίας ξεχωριστής έκθεσης φωτογραφίας όπου τα μέλη της λέσχης έδειξαν 

τον καλύτερο τους εαυτό επιλέγοντας ο καθένας το δικό του θέμα και δείχνοντας την 

δουλειά τους. Ουσιαστικά όχι μία αλλά σαρανταδύο μικρές εκθέσεις φωτογραφίας (όσοι 

και οι συμμετέχοντες) κρατούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Πραγματικά αξίζει να την 

επισκεφτεί όλο το Πατραϊκό κοινό. Η έκθεση θα συνεχιστεί έως τις 10 Μαΐου 2014 και 

θα είναι ανοιχτή για το κοινό της Πάτρας από 9:00 το πρωί έως 9:30 το βράδυ εκτός 

Κυριακής.

PermaJet 
&itanium Lustre 280gsm

Ένα μεταλλικό χαρτί με πλούσια υφή σε βαρειά βάση 

280γραμ. προσφέρει η Permajet εμπλουτίζοντας και άλλο 

την ήδη εκτεταμένη γκάμα inkjet υλικών. Το Titanium 

Lustre ξεχωρίζει με την τονική περιοχή και το υψηλό 

Dmax. Προσφέρεται για αναπαραγωγή φωτογραφιών 

που περιλαμβάνουν αντανακλαστικές επιφάνειες  όπως 

γυαλιστερά μέταλλα, κοσμήματα, καθρέπτες υδάτινες 

επιφάνειες κλπ. Είδος: μεταλλικό χαρτί με πλαστική 

επίστρωση • Βάρος 280gsm • Πάχος: 02,8mm, • Λευκότητα: 

CΙΕ 96 • Συσκευασίες: A2-A4 (φύλλα) και ρολά ως 42”x25

JM Solutions Τηλ.: 210 9600702
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Τα τελευταία δύο χρόνια 

έχουν κυκλοφορήσει μερικά 

«έξυπνα» οff brand φλας με 

κινέζικα brandname (Yongnuo, 

Phottix, Cactus κλπ.), τα 

οποία διαμορφώνουν όχι 

απλά ανταγωνιστικές αλλά 

απίστευτες τιμές. Από την Triopo 

το πιο πρόσφατο μοντέλο 

είναι το TR981 Ηιigh Speed 

που πρωτοκυκλοφορεί για 

eTTL (Canon) με δυνατότητα 

συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας 

HSS ως 1/8000sec..συγχρονισμό 

δεύτερης κουρτίνας, ανακύκλωση 

σε 2,9sec. διάρκεια λάμψης 

1/20.000sec. προστασία από 

υπερφόρτιση κλπ. To flash έχει 

ενσωματωμένο diffuser και 

ανακλαστήρα.

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΛ. 2107236847 Samsung Galaxy K zoom
Smartphone ��
 �������
�� ����	� ��+� 

Η Samsung Electronics παρουσίασε το Samsung 

Galaxy K zoom, ένα υβριδικό concept smartphone-

φωτογραφικής μηχανής, που διαδέχεται την γνωστή 

Galaxy S4 Zoom. Εκμεταλλευόμενη την ολοένα 

ανοδική τάση του mobile photography, η Samsung 

εφοδίασε το Galaxy K zoom με φωτογραφικό 

module που δανείζεται αρκετά στοιχεία από τις 

τυπικές φωτογραφικές μηχανές. Έχει αισθητήρα 20.7 

megapixel BSI CMOS xωρίς όμως να αποκαλύπτεται 

στις προδιαγραφές το ακριβές φυσικό μέγεθος, οπτικό 

σταθεροποιητή εικόνας (OIS), για να περιορίζεται η 

θόλωση που προκαλείται από το κούνημα (camera 

shake) και φακό με οπτικό zoom 10x. 

Η νέα συσκευή ενσωματώνει κάποιες πολύ 

ενδιαφέρουσες λειτουργίες για την κατηγορία της 

όπως AF/AE Separation (Auto Focus/ Auto Exposure 

Separation) για ακρίβεια στην ισορροπία φωτός και 

ευκρίνειας,  Pro Suggest mode που προσφέρει πέντε 

βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις φίλτρου, Selfie Alarm 

που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να παίρνουν 

selfies με ευκολία, καθώς και τη λειτουργία Object 

tracking για εύκολες και ευκρινείς λήψεις κινούμενων 

αντικειμένων. Επιπλέον, το Galaxy K zoom έχει 

και όλες τις λειτουργίες που έχουν συνηθίσει οι 

καταναλωτές από ένα Galaxy smartphone, όπως 

το Ultra Power Saving Mode που περιορίζει την 

κατανάλωση της μπαταρίας, το S Health Lite για 

προσωποποιημένες προπονητικές συμβουλές fitness 

και lifestyle, καθώς και την εφαρμογή Studio app, που 

δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργαστούν 

τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους.
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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Sony
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�%� 4K Ultra HD ��
 Full HD LED BRAVIA

Η Sony ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων τηλεοράσεων 4K Ultra HD και Full HD LED 

BRAVIA, στην Ελλάδα. Οι νέες τηλεοράσεις συνδυάζουν εμφάνιση, τεχνολογία, υπηρεσίες 

και περιεχόμενο. Η ανακοίνωση της Sony έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων 

τηλεοράσεων σε δημοσιογράφους, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 

Lounge Βar Restaurant Rakkan, στην Κηφισιά. 

Η σειρά 4K έχει επεκταθεί με 3 ακόμα σειρές που αποτελούνται από 7 μοντέλα. Η Full 

HD γκάμα περιλαμβάνει 6 σειρές με 14 μοντέλα. Όλες αυτές οι σειρές βγαίνουν στην 

αγορά αυτή την Άνοιξη. Η εικόνα που παράγουν οι τηλεοράσεις της σειράς είναι πιο 

φωτεινή, εξαιτίας της νέας τεχνολογίας X-tended Dynamic Range, που ανεβάζει την 

αντίθεση για έντονα χρώματα και βαθιά μαύρα. Η κορυφαία της σειράς, η BRAVIA X95 

έχει αποκλειστικά την τεχνολογία X-tended Dynamic Range PRO, η οποία τριπλασιάζει το 

δυναμικό εύρος σε κάθε σκηνή. Οι νέες τηλεοράσεις 4K, από τη Sony, υποστηρίζουν το 

πιο πρόσφατο πρότυπο HDMI, το HDMI 2.0. Αυτές οι τηλεοράσεις είναι, επίσης, συμβατές 

με το MHL 3.0, που υποστηρίζει έξοδο 4K από smartphones και tablets. Επιπλέον, 

ενσωματώνουν έναν νέο αποκωδικοποιητή, ο οποίος υποστηρίζει αποκωδικοποίηση 

codec HEVC και μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενα 4K/60p από υπηρεσίες streaming του 

Internet. Τα μοντέλα 4K έχουν αναβαθμισμένο επεξεργαστή εικόνας 4K X-Reality PRO. 

«�����%&, � ,���;%& 
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O Πηνειός είναι ένα ποτάμι που το όνομά 

του έχει συνδεθεί με άπειρους μύθους. 

Αποτελεί έναν σημαντικό υδροβιότοπο 

της Θεσσαλίας και ειδικότερα της 

Λάρισας, στον οποίο βρίσκουν 

καταφύγιο πολλά είδη σπάνιων ζώων 

και πουλιών.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Δήμου Λαρισαίων σε 

συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη 

Λάρισας αποφάσισε να προσκαλέσει 

όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, 

στο διαγωνισμό φωτογραφίας με 

θέμα: «Πηνειός, ο  ποταμός της 

Θεσσαλίας σήμερα». Η πρόσκληση 

απευθύνεται σε επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά και 

σε κάθε άνθρωπο με καλλιτεχνική 

διάθεση και θέληση να ανακαλύψει 

και να φωτογραφίσει τις θετικές και 

αρνητικές όψεις του «Πηνειού ποταμού 

της Θεσσαλίας». Οι φωτογραφίες θα 

περάσουν από την αξιολόγηση ειδικής 

επιτροπής, που θα συσταθεί ειδικά για 

αυτό το σκοπό. Τα κριτήρια επιλογής 

θα είναι αισθητικά, καλλιτεχνικά και η 

σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού. 

Η επιτροπή θα ανακοινωθεί με τη 

λήξη του διαγωνισμού. Την επιμέλεια 

του διαγωνισμού αναλαμβάνει η 

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας. Τα 

βραβεία του διαγωνισμού θα είναι τα 

εξής: 1ο βραβείο € 1000, 2ο βραβείο 

€ 700 και 3ο βραβείο € 500.  Οι 

είκοσι καλύτερες φωτογραφίες θα 

αναρτηθούν σε έκθεση στο χώρο της 

ΔΕΥΑΛ την 7 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα 

περιβάλλοντος. Η λήξη του διαγωνισμού 

είναι στις 20 Μαΐου 2014.

Πληροφορίες για τους όρους του 

διαγωνισμού στο http://fll.gr/
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Hama Smart Viewer
Ένα σοβαρό εμπόδιο στη χρήση της οθόνης είτε των DSLR και mirrorless ή των απλών 

compact είναι η φωτεινότητα του περιβάλλοντος που θαμπώνει και ξεθωριάζει την 

εικόνα. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έχουν κυκλοφορήσει αρκετές λύσεις όπως 

κάποια πτυσσόμενα καλύμματα τύπου Waist Level Finder που φορούσαν οι παλιές 

6x6 διοπτικές ή μονοπτικές μεσαίου φορμά κλπ. Η Hama με το έξυπνο Smart Viewer 

προτείνει κάτι διαφορετικό. Ένα σκίαστρο που ταυτόχρονα είναι και λούπα 2,75x. To 

εξάρτημα προσαρμόζεται με ειδικές αυτοκόλλητες τανίες σε οθόνες με διαγώνιο 3in. ή 

3,2in. Για την εφαρμογή στο μάτι φροντίζει ένα eyepiece σιλικόνης ενώ ενσωματώνεται 

και διόρθωση διοπτρίας +1 ως -1,5μονάδες. Τιμή 54.99 (με ΦΠΑ).

HAMA DISTRIBUTION Xαρίτων 33 Παλαιό Φάληρο τηλ. 210 9410206

YB��@$�.�!% Z?��$� 
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Tο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

διοργανώνει και για το 2014, για 19η 

συνεχή χρονιά, την Έκθεση Μαθητικής 

Φωτογραφίας. Όλα αυτά τα χρόνια 

χιλιάδες μαθητές είχαν την ευκαιρία 

να δοκιμάσουν τα “φτερά” τους, 

εξωτερικεύοντας τις φωτογραφικές τους 

ιδέες στο κοινό της πόλης. Στην έκθεση 

μπορούν να συμμετέχουν μαθητές 

από σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια 

και Λύκεια) της ευρύτερης περιοχής 

Θεσσαλονίκης. Η έκθεση συμμετέχει 

επίσημα στο πλαίσιο της διοργάνωσης 

“Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή 

Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”

Mέχρι 16/5/2014 στον ισόγειο 

εκθεσιακό χώρο του Κέντρου 

Αρχιτεκτονικής του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. 

Κέντρο Αρχιτεκτονικής Δήμου 

Θεσσαλονίκης Αγγελάκη 3 / Τ. 2310 

296800 (Απέναντι από το χώρο της 

Δ.Ε.Θ.) 

http://fkth.gr/category/students-

photography/)

Σκοπελίτου Στέλλα 2ο Γενικό Λύκειο Συκεών

Φωτ.: Pogarsky Deniil 
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Samsung
7������ �� *�	%��
� e-Skills for 
Jobs 2014 Grand Event

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την 

Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και διοργανώνεται 

από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 

(ΣΕΠΕ). Σκοπός του Συνεδρίου είναι η 

προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και παράλληλα 

στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων να 

επιλέξουν σταδιοδρομία και σπουδές 

σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο 

του Συνεδρίου η Samsung σχεδιάζει μια 

σειρά από δράσεις που στόχο έχουν 

την επιμόρφωση νέων ανθρώπων στις 

ψηφιακές τεχνολογίες. Το Συνέδριο e-Skills 

for Jobs 2014 τελεί υπό την αιγίδα της 

δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand 

Coalition for Digital Jobs” στο πλαίσιο της 

οποίας θα πραγματοποιηθούν διάφορες 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. Η εκστρατεία 

υλοποιείται συνολικά σε 30 Ευρωπαϊκές 

χώρες. 

�$�#��� ��PA
Λόγω πληθώρας ύλης η αναλυτική συνέχεια 

των βραβείων στο επόμενο τεύχος μαζί σας!
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Για δεύτερη συνεχή  χρονιά, με ακαδημαϊκό συνεργάτη και εμπνευστή τον Αλέξη 

Καπόπουλο (αρχιτέκτονα – καθηγητή ΑΚΤΟ), το ετήσιο συνέδριο αφιερώνεται στην 

ανάπτυξη της διαλεκτικής μεταξύ Λαϊκού Πολιτισμού και Αστικής Κουλτούρας, 

μελετώντας τη σχέση και την αλληλεπίδρασή τους. To θέμα “Λαϊκός Πολιτισμός 

& Αστική Κουλτούρα ΙI”  την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 στο Αμφιθέατρο του 

κολεγίου, θα το προσεγγίσουν διακεκριμένοι ομιλητές δίνοντας έμφαση στους 

διαφορετικούς Χώρους (Κοινωνιολογία, Αρχιτεκτονική, Εικαστικά, Θέατρο, 

Λαογραφία, Εθνολογία) αλλά και στην διαφορετικότητα - μοναδικότητα των 

Χωρών (Ελλάδα, Αρμενία, Ινδία, Αφρική, Λατινική Αμερική κ.ά.). 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η ΑΚΤΟ Gallery φιλοξενεί έκθεση των πρωτοετών 

σπουδαστών Φωτογραφίας του ΑΚΤΟ με τίτλο “Αστικό Χρώμα”, σε επιμέλεια του 

Άλκη Ξ. Ξανθάκη (Ιστορικός Φωτογραφίας - Διευθυντής Κλάδου Φωτογραφίας 

ΑΚΤΟ).

Εγκαίνια: 9 Μαΐου 2014 

Διάρκεια: 9/05 – 9/06 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00πμ – 21:00μμ

��;��"$�� Wceminars 
�
� ���������� �����

H ομάδα του Wseminars ανακοινώνει το πρώτο Amphitheater Wseminar στις 29 

Μαΐου 2014 με τον Franck Boutonnet, έναν από τους καλύτερους φωτογράφους 

γάμου της Γαλλίας και 

ομιλητή στο περσινό Fearless 

Convention. Θα λάβει μέρος 

στο εξαιρετικό αμφιθέατρο της 

CocoMat, Τατοΐου 165, Κηφισιά 

(δίπλα στην Αθηνών - Λαμίας, 

πολύ κοντά στην έξοδο της 

Βαρυμπόπης).

Υπάρχει χαμηλότερη τιμή για 

όσους κλείσουν μέχρι τις 30 

Απριλίου!

Πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής στο wseminars.gr
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