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Πριν λίγους μήνες, η Γενική Συνέλευση 

των Kαθηγητών του Τμήματος 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έλαβε μία 

σημαντική απόφαση: Να εισηγηθεί στο 

Υπουργείο Παιδείας την κατάργηση 

της εξέτασης των υποψηφίων 

εισαγωγής στο Τμήμα, στο γραμμικό 

και ελεύθερο σχέδιο στις Πανελλαδικές 

εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας, 

χωρίς χρονοτριβές, έκανε αποδεκτή 

την εισήγηση θέτοντάς την σε ισχύ 

από φέτος δηλ. από τις επερχόμενες 

Πανελλαδικές εξετάσεις.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση της 

Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών 

Μαθημάτων που δεν βρήκε καθόλου 

σωστή την απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας και κατηγόρησε ως υπαίτιο για 

την εξέλιξη αυτή το Τμήμα Φωτογραφίας, 

αναφέροντας μάλιστα στην enet.gr ότι 

‘’Το Τμήμα με αυτή του την απόφαση 

θα εκπαιδεύει φωτογράφους μόνον για 

γάμους και βαφτίσια”(!!!)” 

Με αφορμή το γεγονός αυτό θα ήθελα 

να θέσω εκ νέου το ερώτημα: Χρειάζεται 

σήμερα ένας (υποψήφιος) φωτογράφος 

να διαθέτει σχεδιαστικές ικανότητες και 

ταλέντο στη ζωγραφική για να σπουδάσει 

φωτογραφία; Πιστεύω πως όχι. Δεν είναι 

απαραίτητο. Η σχεδιαστική ικανότητα 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός που 

την κατέχει είναι καλός φωτογράφος και 

γενικά άτομο ευαίσθητο ή όπως αλλιώς 

θέλουμε να αντιλαμβανόμαστε τον 

καλλιτέχνη. Αυτό που ίσως χρειάζεται 

περισσότερο είναι κοινωνική ευαισθησία. 

Θυμίζω ότι και ο Χίτλερ ήταν άριστος 

ζωγράφος. Γνώριζε τέλεια να σχεδιάζει. 

Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε 

να αιματοκυλίσει τον κόσμο όλο. 

     Στην περίοδο της αναλογικής 

φωτογραφίας όταν πολλές εργασίες οι 

φωτογράφοι τις έκαναν χειρωνακτικά 

όπως το ρετούς φωτογραφιών και 

τον επιχρωματισμό, οι σχεδιαστικές 

ικανότητες ήταν χρήσιμες. Όχι όμως 

σήμερα όπου όλα γίνονται στην οθόνη 

του υπολογιστή. Αν πάλι δούμε ιστορικά 

το θέμα, μία πρόχειρη ματιά στα 

βιογραφικά διάσημων φωτογράφων της αναλογικής εποχής θα δείξει ότι λίγοι ήταν 

αυτοί που γνώριζαν σχέδιο και ζωγραφική. Οι περισσότεροι δεν είχαν αγγίξει ποτέ τους 

πινέλο, τέμπερες, μολύβι. Κι όμως αυτό δεν τους εμπόδισε να δημιουργήσουν έργα 

υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Τι διέθεταν; Ευφυΐα, διεισδυτικό βλέμμα, αίσθηση του 

μέτρου, της αρμονίας. 

    Η κατάργηση της εξέτασης στα ειδικά μαθήματα του γραμμικού και ελεύθερου 

σχεδίου, θα απαλύνει επιπλέον από ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος φροντιστηριακής 

προετοιμασίας πολλές οικογένειες. Όμως το κυριότερο θα δώσει τη δυνατότητα 

εισαγωγής στο Τμήμα Φωτογραφίας σε υποψηφίους σπουδαστές που ενώ έχουν όλα 

τα προσόντα να γίνουν καλοί φωτογράφοι δεν διαθέτουν ενδεχομένως το ταλέντο του 

σχεδίου αλλά φευ ούτε πολλά ...τάλαντα για φροντιστήρια.            

                                                                                                               Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Δείτε σχετικό δημοσίευμα στο θέμα στο www.enet.gr

ΒΑΣΤΑΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΟΝΙΑ...
Οι φωτογράφοι ανέκαθεν αντιμετωπίζονταν από τους ζωγράφους ως άτομα που 
ασχολούνται με μία μηχανική διαδικασία, δηλαδή ότι είναι απλοί τεχνίτες και όχι 
καλλιτέχνες. Έτσι τον 19ο αιώνα αλλά και στις αρχές του 20ου ήταν πολλοί οι φωτογράφοι 
που στη φίρμα τους ανέγραφαν με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ότι ήταν πρώτα 
ζωγράφοι και μετά... φωτογράφοι. Επηρεασμένοι από τις αμφισβητήσεις των ζωγράφων 
απευθύνονταν στους υποψήφιους πελάτες για να τους πείσουν ότι τα προϊόντα τους ήταν 
υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Έτσι γεννήθηκε ο πικτοριαλισμός στη φωτογραφία και πολλά 
άλλα κόμπλεξ που ταλαιπωρούν τον φωτογραφικό κλάδο ακόμη και σήμερα, εν έτει 2014. 
Ποιος θα το πίστευε...

Φωτογραφία & ζωγραφική
Καταργείται η εξέταση στο γραμμικό & ελεύθερο σχέδιο για την 

εισαγωγή στο Τμήμα Φωτογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

�ditorial

http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes--politismos&id=426827
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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 ��&���! �)*'�!%�$�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

��#+�,.'���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr
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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 M.K. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

Ένας ευφυέστατος σχεδιασμός ρολογιού
���� ���	�
����� �
���� ��� �� ���������� ��� �
�, ����� ���� �
����� ����
�	� �
���� 

����� �
������� ��� ���� �����	�
�� 
����! "�� �
#���� ��� ��� $������ ����������. %��� �� &� ����� ���� ����'��� �’ ���� �� 
���(:  

)
��� - �
���, ��� ����� ������ ��� �� �� 
�&������. *� ���� �
���
������� �������� ���� ���� ��� ��
��#�� ��� �� ���#��� ��� ����� 

�
�. +��� ����'�� �� �� ��������� ��. /�� ����� ��� +01%23 41+ ��� ���
�� �� �����
������, �����, �
��, ��� ���
�, ���� �� ��� #
���... 

+���, �������� �� ��� ���� ����� ���� �
����� ����
�	� �
����. 5�� ����� ����� ���... 

6���&���� ���� �����&��� �
������:

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

/�� 2� �
���� ����� �� �����.

/�� 3� �
���� ����� �� �
��.

/�� 4� �
���� ����� �� ���
��

/�� 5� �
���� ����� �� ���
�������

/�� 6� �
���� ����� �����

/�� 7� �
���� ����� �� #
����.

http://www.beeks.eu/swf/timeline.swf
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I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel. 
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα 
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες 
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου. 
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας 
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα 
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

I AM SHARING MY VIEW

5300.indd 1 13/12/2013 3:21:13 ��

http://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/consumer/d5300
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Το βρετανικό εβδομαδιαίο περιοδικό 

Αmateur Photographer έθεσε το θέμα 

στον εδικό νομικό σύμβουλο επί 

θεμάτων ευρεσιτεχνίας Peter Thomley 

της εταιρίας Kilburn and Strobe. 

O Thomley κατ’ αρχήν επισημαίνει το 

θέμα της κατά τόπον αρμοδιότητας, ότι 

δηλ. η προστασία της ευρεσιτεχνίας 

αυτής της Amazon έχει ισχύ μόνον 

για την εσωτερική αγορά των ΗΠΑ 

και όχι για οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

Ενδεχομένως θα μπορούσε να 

επηρεάζει πολίτες τρίτων χωρών αν 

έχουν εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ 

π.χ. αν θελήσουν να δημοσιεύσουν 

ή πωλήσουν στις ΗΠΑ φωτογραφικό 

υλικό που ίσως παραβιάζει την 

πατέντα. Εκφράζει πάντως απορία 

για το παραδεκτό της ευρεσιτεχνίας 

αφού σύμφωνα με την αμερικανιική 

πρακτική αφορά προϊόντα ή διαδικασίες 

παραγωγής όχι όμως αφηρημένα αγαθά 

όπως η φωτογραφία. Τέλος επισημαίνει 

ότι δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί 

ότι ένα προϊόν σε λευκό φόντο έχει 

υλοποιηθεί μέσω της συγκεκριμένης 

τεχνικής που κατοχύρωσε η Αmazon 

και με παρεμφερή αλλά όχι ταυτόσημη 

πρσοέγγιση. 

Φανταζόταν κανείς ότι ένα συγκεκριμένο στήσιμο επαγγελματικού στούντιο φωτισμού, 

θα μπορούσε ποτέ να αποτελέσει αντικείμενο κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Και όμως αυτό συνέβη. Η Amazon κατάφερε να περάσει την πατέντα με αριθμό 

καταχώρησης US 8.676.045 B1 από το US Patent Office τον περασμένο Μάρτιο (η 

σχετική αίτηση εκκρεμούσε από τον Νοέμβριο του 2011) που καλύπτει την προϊοντική 

φωτογράφηση σε στούντιο με ορισμένη διάταξη φωτισμών ώστε να βγαίνουν 

τα αντικείμενα χωρίς σκιές σε λευκό φόντο. Μαζί με το σκίτσο και την κάτοψη, 

παραθέτουμε μέρος του σκεπτικού της Amazon Technologies Inc. 

“…Προηγούμενες καλλιτεχνικές λύσεις για την επίτευξη παρόμοιου αποτελέσματος για 

καταγραφή εικόνων και/ή βίντεο αντικειμένων σε πραγματικά λευκό φόντο περιλάμβαναν 

λύσεις με ρετούς, επεξεργασία και άλλα ειδικά εφέ, για να αναπαρασταθεί το αντικείμενο σε 

λευκό φόντο. Συνεπώς, οι υλοποιήσεις με βάση αυτά τα γραφόμενα, παρέχουν μια διάταξη 

φωτισμών στούντιο σύμφωνα με την οποία ένα αντικείμενο μπορεί να φωτογραφηθεί ή να 

βιντεοσκοπηθεί χωρίς επέμβαση στον υπολογιστή λόγωτων συγκεκριμένων τοποθετήσεων 

του αντικειμένου, της μηχανής, των φωτισμών και του φόντου….”

H είδηση προκάλεσε τρικυμία αντιδράσεων στο φωτογραφικό κόσμο. Ποτέ στο παρελθόν 

δεν είχε κατοχυρωθεί κάποια διάταξη φωτισμών για επιμέρους προϊοντικές λήψεις. Είναι 

τόσο παράδοξο σα να ζητούν να πατεντάρουν το butterfly lighting για το πορτραίτο ή το 

κόντρα φως. Ο φωτογραφικός κόσμος με έκπληξη διαπιστώνει ότι η Amazon κατάφερε 

να περάσει σα δική της μια τεχνική που ανήκει στη σφαίρα του public domain ή αλλιώς 

της συνηθισμένης καθημερινής πρακτικής στο στούντιο. Ήδη διατυπώνονται φόβοι και 

επιφυλάξεις ότι θα παρατηρηθεί μια κούρσα από προσπάθειες να πατενταριστούν και άλλοι 

φωτισμοί, για κοσμήματα, για επιμέρους still life και product shots και έτσι να ζητούν από 

φωτογράφους ποσά “δικαιωμάτων” για τεχνικές στούντιο που αποτελούν μέχρι τώρα μέρος 

της κοινής πείρας. Η Amazon μιλάει για την απεικονιζόμενη παραπάνω διάταξη με φακό 

85mm στο f/5,6  τέσσερα φώτα στο background σε σχέση ισχύος 10:3 και ISO 320. Είναι 

όμως αμφισβητούμενο αν η απλή διαφοροποίηση ενός από τα παραπάνω συστατικά της 

συνταγής απελευθερώνει τρίτους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση ...σεβασμού της 

ευρεσιτεχνίας. �. ������

�mazon
Κατοχύρωσε με ευρεσιτεχνία συγκεκριμένο στήσιμο φώτων για «ξεγυριστά»

Στο εξής “ξεγυριστά” θα δικαιούται μόνον η Amazon;
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Την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική 

Συνέλευση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, με μεγάλη συμμετοχή μελών (107 

τακτικά μέλη και 6 δόκιμα). Στην συνέλευση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν 

ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος, 

η Ευρωβουλευτής κα Μαριλένα Κοππά, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κα Μαρία Αντωνιάδου, 

ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ κος Θέμης Μπερεδήμας και ο επίτιμος Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ 

κος Κων/νος Καλύβας. 

Στην αρχή της Συνέλευσης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., βραβεύθηκαν για 

την προσφορά τους οι εξής:

• Το μέλος της ΕΦΕ κος Κων/νος Μάντζιαρης, που διατηρεί ζωντανό το ρεπορτάζ στην 

περιφέρεια και συμβάλλει στην προβολή του στο διεθνή χώρο. (Πρόσφατα κατέκτησε 

το 1ο βραβείο στον παγκόσμιο φωτογραφικό διαγωνισμό Raymond Weil στη Γενεύη, με 

θέμα τη μουσική).  Το βραβείο απένειμε ο Γ. Γ. Ε. Ε. κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος (Φωτ. 1)

• Η  Ευρωβουλευτής κα Μαριλένα Κοππά, η οποία ανακηρύχθηκε επίσης επίτιμο μέλος, 

για τη στήριξη και τη διεθνή προβολή του έργου των Ελλήνων Φωτορεπόρτερ με τη 

διοργάνωση της έκθεσης φωτογραφίες «Η ΕΙΔΗΣΗ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ» στο Ευρωκοινοβούλιο 

τον Ιούνιο 2013.  Το βραβείο απένειμε ο Πρόεδρος της ΕΦΕ κ Μάριος Λώλος. (Φωτ. 2)

• Ο Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ κος Θέμης Μπερεδήμας, για την έμπρακτη συμπαράσταση και 

στήριξη της Ένωσης. Την πλακέτα απένειμε η Γενική Γραμματέας της ΕΦΕ κα Χριστίνα 

Ζαχοπούλου (Φωτ. 3)

• Η επί 37 χρόνια υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης της Ένωσης κα Πόπη Πολίτου, 

η οποία συνταξιοδοτήθηκε στις αρχές του χρόνου, για την γόνιμη προσφορά της όλα 

αυτά τα χρόνια στην Ένωση. Την πλακέτα απένειμε ο Ταμίας της ΕΦΕ κος Βασίλης 

Κουτρουμάνος (Φωτ. 4)

Στις διαδικασίες που ακολούθησαν ψηφίστηκαν ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός 

απολογισμός, το πρόγραμμα δράσης και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, καθώς 

και τα λοιπά θέματα της Η.Δ., ενώ επίσης αποφασίσθηκε η ένταξη στην Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. 

Τέλος αποφασίσθηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014 και 

από ώρα 9.00πμ έως 8.00μμ, στα γραφεία της ΕΦΕ, Φειδίου 2, Αθήνα.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

=�>'� ?>�*%�)�%��% �77(�#� 
���������������� ?���� /�������� 

1

2

3

4

ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας κ. Γιάννης Παναγιωτόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε. κ. Μάριος Λώλος
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Τζωρτζ 12, 106 77 Αθήνα • 210 3841236 • www.skiadopoulos-eshop.gr •       SKIADOPOULOS.LTD

http://www.skiadopoulos-eshop.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=129
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�%#B�.# TIPA  
2’ �� ��������� ��
��

/�� ��
��� Vancouver ��� 0����� �����
����� �� ��
������ 

��� ��
������ – ����� ��� ��������� ������ T.I.P.A. (*echnical 

Image Press Association) �
�������� �� ����
�'��� �� �����
� 

�
�(���� Imaging ��� #
�����. C���� # #�
� ��� ������ ��
���������� 

��� �������� R&D ��� �
���������, �� ���G�	������� ���� �
����, 

������������ �� �
�� ��� ��#���� ����
����. "��� ��� ����
���� 

��������� �
����  �
�� �� G�	�	�
�� ����'� ������ �� ����&����� 

�����'�� ��
������ ����� ��� ����, �
���G�� �� �'�� �
�����:

T� �����
� �
�(���� imaging 2014

�%#B�.# TIPA 2014

C��	����� �����������C�� ?�C��

Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 

+���&�������� �
��� �� ������������� 	����
�	��� �� ���������� �� ���
 

�� ��� ��
�� 	���, � Canon EF 200-400mm f/4K ����� ���� �����
�� ��� 

supertelephoto �� '�#�
���� ����� ����������� �� ��� ����� �
���
������� 

teleconverter 1,4x.  ��� ��� �����
���� �� 280-560mm 	/5,6 ���. �� ������� 

	����������� ����� 1stop. ���� ������������ ��������� �� �	�
����� ���� � 

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

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

����. )�
��������� ��� ����� 
������� fluorite �� �����
� ����� ����#��� 

#������ ���#���� UD �&�� �� ��#������ �
���� ���	
������� �� 9 ���
����. Q 

��#������� Power Focus ���� ��� ������� ���� �&�
��� ����#��� �������� ��� 

��� ��������������. /���������� ��� ��
�� �����
�#������� �� �
������� ��� 

���� �� ��
����. 

+���� � 	��� �� ��������� 

������ �������� 15-36mm 

����������� ������� ������ 

���&�
�������� �� �#�� �#������ 

��� ��
��������� �����
� 

��	��
�� ����#��� �� �
�� 


������� #������ ���#����. Q 

�����
��� ��#������� �������� 

�� ������������ ��
�����
 

�������� ���� �� �����
���� 

����� �� �&�
���. 3 ���#���� 

�������� �������� ��� macro ����� 

28�. ��� �� ������ ������
��� 

	&���� ��� �� 50�. �� �� ����
�. 

3 ���� ���	
������� 
�&������� �� 

������ 1/3stop. E���� �
����&��� 

�#�� ����� ��� ��� ���	��� 

	��������� 	������������ 

������� �� &������� 

�'���������� ��� ����� �������� 

�����
��� Fujifilm HT EBC.

C��	����� ?�C�� CSC ��� ���
�������	�

Fujinon XF10-24mmF4 R OIS
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http://www.meproav.gr/index.php/products/cameras/pansonic-camers/320-panasonic-lumix-g-dmc-gh4-camera
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C��	����� ?�C�� 
�������� C���������

Zeiss Touit
$��&����� ��� ������
�� Fujifilm X �� 

Sony X-Mount, � ���
� 	��� Zeiss Tout 

��
��������� ��� 12mm f/2,8, 32mm f/1,8 

�� 50mm f2,8"acro �� ������ ������� 

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

�����
�� ��� ��#���� CSC. Q Macro 

1:1 Touit ������ ����� ��������� 	��� 

��
�
����� ���� ���������� ����&����� 

1,5x. ����������� ��� ��	��
�� �� ��� 

#������ ���#���� ����#��� �� �#������ 

�������� ����#���� ��� � ��#������� 

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

�������� ��� ������ ��� ���� ������� 

��� bokeh.

�%#B�.# TIPA 2014

C��	���� �����������C� 
�	����� ?������	

Profoto B1 
T� ���
���� �� �
�	���������� ��� 

�����
�� ������������ 	��� ��� Profoto, 

������ �������� ������ �����#�� ����� 

����� ��� ������������� 	����
�	��, 

�������� ���� ���'�
����� �������. 3 

������ Air Remote TTL �
���
������� 

��� hot shoe ��� 	����
�	��� ��#���� 

�� ������� �� ���
� ����#�� ���� �� 

��� #��
������� 
�&������. 0�&� ������ 

�����	���� ��������#������ ���� �	�
� 

�� ���
� ����#�� �� ��� ����� �� ���
�� 

�� ����#��
����� ��� ������� �������� 

300m. K�&� ������ �#�� 
�&���� �� ��
�� 

9stop, LED ������ �� �
�	��������� ��� 

�����
�� ������ ��&���.

C��	���� ?����� ?���

�issin i40
*� ��
� �� ���	
� ����� 200�
. (#�
�� �����
���), 	��� 

Nissin i40, �����&���� �� ������� ��� Canon, Fujifilm, Micro 

4/3, Nikon �� Sony. 0������� ����� ����� ��������#� 	��� 

24-105mm �� 16mm �� ��� ��
�#����� ���#���
� ��� 

� ��#�� (Guide No) ����� 27 ��� 35mm �� 40 ��� 105mm. 

E������������ �� ��� ��������� LED �� ����� ���
�� �� 

�'������&�� �� ��� 	����
�	�� �� ��� video �� ������� 

��#��� 9 �������. )
��	�
�� ���� ���#
������ �����
�� 

��
����� �� High Speed, ���
���� slave �� ��
���
�	����� 

�	��� 180° ��'�� �
����
� �� 90°.
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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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C��	���� ?������?�C� 
������

Thule Perspectiv 
series
H ���
� Thule Perspectiv 

���	�
��������� �� ����� 

�� ���	�
���� ������� 

������� �� �� ����&�� �� �� 

�����
	���. 3 ������� ����� 

Cloudburst 
������ �������
� 

��
����, �� �
��������� 
�	��, 

�
����������� ��� ��� ��
��� 

���&��� �#����� ��&���� 

�	����, �����
�#� ������ 

��� 
������ �� ����� &�� �� 

������� 	�
����
 _00 RCPU. 

/� �
������ ������� ���� 

�� Daypack ��
������������ 

�	��
������ �����
������ 

����� Safezone ��� ����	�
� 

�����&���� �'��������. *� 

�����
�� ����� ����
������ �� 

�����
	������ ������� �� ��� 

������ ��� #
����.

C��	����� ?������?�C�� �C�	�����

Epson Expression Photo XP-950
Q Epson Expression Photo XP-950 �������� �� concept ��� “all-in-one” ������� (��� ������#����� ��� ��
��������� ������� 

������� �� 	����
�	���, ��
��� �� �����
�	�) �� ��� ������� �� ������� +3+ #
������������� �� ������� �'� �������� 

Claria Photo HD. *� ��#����� �������� 	����
�	��� +6 �� ������
� ��� 10 �����
������. ������ ����
���� ���
���� ������� 

��� ����	���, tablet � ����������, ���� �� ������ mobile ���� ��� �������� �	�
����� Epson Connect. *� ���������� scanner 

�
��	�
�� ��
��� ��#
� 4800 dpi. /���������� ��� ����&���� ������� �� CD/DVD �� '�#�
���� ���� �������� 	����
�	��� 

��� �� ���	�
����  #�
������ ����&��� �
�	������� �
��	�
���� � ���������� �������� ��
���
�� #�
����. "��� ��� �&���� 

�	�� 3.5-inch LCD � #
����� ���
�� �� �
������������� ���� ��� ������
���� ����� �� �
���
�.
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   ������� �	�
�� 
   /������� 
• ��������� ��� ������
 

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

• ����	���
 ������
 
300��. ��� 200��. �� 
removable ���� 

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

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 

����� ��������!" 
����
��

#��� 
�������
�
����" 

�$	���$� 
%�	����� ����
�� 

�� �	�": 
• &��'� • �	�����
" 

• ���
'
�!" • (���!" 
! ���
��" ���������"

&���" ����!" 
�%�" DRYTAC

solutions

http://www.jmsolutions.gr/
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C��	���� ?������?�C� 
��KJET XA���

Hahnemühle Photo Silk 
Baryta 310
Q� 	����
�	�� ��� ��������� ��� �G�, ��� 

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

�
��
��#��  	����
�	��� #�
����, 

&� ���������� �� ���� �� #�
�� ��� ��� 

Hahnemuhle. 3 ������� �����
��� ��� 

&����#� ��
�� ��� #�
���� ���� �
��	�
�� 

������� ����� ���� ���� ��� #
��� 

��� �� ��� ���
����
� �� ��� ���� 

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

�� �&����� #
���. *� #�
�� ���� ����� 

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

������
������ ���� �
�����
�	�� ISO 9706. 

$����&���� �� 	���� � 
���.

C��	���� �V ME 
?������?�C�� 
�	���������

LG UHD UB980 Series TV
?�� ����� ������������ �� ������� 

��� 	����
�	��� �� ������ ���� ���� 

�����
��� ����, � �G���� ��
������ 

���
� �����
����� LG UHD UB980, 

����������� ��� 4 ������� ��� 65 ��#
� 

98 ������. )�
�#�� ��� �� ������������ 

��� ��������� �� ��� �������� 4K �� 

��� ������ ������� ��
��#������. 5�� 

�� ������� ������
����� ������� 

3840x2160 �� �#��� ������������ 

chip ��� ����#��� ��� ������� Ultra 

HD �� ��������� �� ������� �������� 

������. 3 ������
��� ����'���� ��� 

�������� �������� ��� �������� ��� 

��
��#������ ��� SD, HD �� full-HD 

�� �#���� Ultra HD. Q ���'�
������ 

Tru-Ultra HD Engine Pro ������
���� ��� 

��#��� 4K Motion Estimation Motion 

Compensation (MEMC) ��� �'�	������ 

�� artifacts ���� ������ ��� �� 4K 

ULTRA HD. Q� ����������� ����������� 

��
���������� HDMI 2.0, USB �� LAN 

ports.
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��������	
� ������	�
��
	� �� ���� ����� & ��� �����������

������� 31 ��	�
 
& �
���� 1 ��
���
 2014

��� �� ������� ���������� 
�� ��� Lightcraft Workshops

��!
"�� #$������
��
��������%: ������� �	
���	��
�'�(�( )�*� ��������(+: 9 !��� "� �#� �$%���
,*�(% -�����)��%: ��'�
"� "�$����(� �������# 
����������, ���
���� 1, 104 45 �'���
"��(% �+����(��%: 120€ (�$� $� �*�)
�����*���% & .�.��)�� ����/(�('0���%: 

-�����#��� "��
� "
$$��%.�����

	’ �����: 9:30 - 14:00 ������� 31 ��	�
 & �
���� 1 ��
���

1’ �����: 15:30 - 20:00 ������� 31 ��	�
 & �
���� 1 ��
���


���
 #	�	"�$�23���2! 
�� ��4
!	�
�:
3� /����(��(+� ��"�� �� ��.��� "�%6�� ��� 
�(������"�� �� ��"� "�$����� ���� � �7�����"� ��
 
����66�6�
 �(��������# �7��6"$�# ���6��� $� ��  
���"��"�� �� �� 8���#$��� ����%6�"$�.
3� �50(+� �� ��"�%� ��.��%� ���7����"��� �� ��6��("�� 
�(� 6�<�!� ��
� $� �� Camera Raw �66� �� �� Layers + 
��"��� "�� Photoshop. 
3� ��.�0'�(+� �� ��!"�� ��
� "��� �"'���� ��� 
�(��������� $%"� ��� ��� ���6
"� "
�����$%�(�  
�(�������!� �������$��(�. 

6��*���% �+����(��%: 
��6��(��� "�� 210 8541400 � $� email: seminars@photo.gr � on line "�� www.photo.gr/workshops/

A6� "�� �(�������� 7����#� ��� 
�� "("�� 6�<� �� ��6�!��
� $� 
��� ����� ���7����"��. B� ��!�� 
���� "�� ���.��
$� �� �� �#� "� %�� 
$������ "�� ����� ��
 "�$����! 

http://www.photo.gr/workshops/
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C��	����� ?������?�C�� PROJECTOR 

Epson EH-TW7200
)�
��� �
��
������ ��� ��� ����� #
����, � Epson EH-TW7200 ��
������ �'��
���� �������� �
������ 	����
�	��� ��� 

�� �����, ��� 	����
�	�� �����, ��� �#����� �� ��
�� ����������� ��&�����. Q �
������� �#�� 	������ ��#� 2000ANSI 

Lumen �&�� �� �������� ��������� ��� 	��� ��� tele �� zoom ��� ������� setup �� ���	�
����� ���������� �
������. 

*� contrast 120.000:1 ���������� ��� ������� ��� �������� �����.. 3 ������� ����� Full HD 1080p. ������ ����������� 

��� #��
������ ���
&��� ��
���
	���� keystone ��#
� �� ±30°. *� interfaces ��
���������� USB 2.0, HDMI 1.4, 

Composite in, Component in �� S-Video in. _��
#�� ������ �� � ���������� �
������ ��
��#������ 3D. /�� ��������� 

��
������������ �� ���
�� ������ RF 3D.

C��	���� ���GING SOFTWARE

DxO ViewPoint 2
+��� �� software ���
�� �� &��
�&�� 

�� � �����
�� ����
����� ��� ����� 

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

�� ���
��
�������� 	����. "��
�� 

�� #
���������&�� ���� ��� �� ���
&���� 

��� �
������ ��� �� �� �����	�
�� 

��
���
	����� �#����� �� ���������� 

���� ������ ��� ������. |
������������� 

���'�
���� (stand alone) � �� plug in 

��� Adobe Photoshop, Lightroom �� 

Elements ���� �� ��� Apple Aperture. 

"��
�� �� ������������ �������� ��� 

��
���
	����� #
������������� �� 

DxO Optics Modules, �� ���
&���� ��� 

��
���
	����� #��
������ � ���� 

��� �
������� ���
&���� �
������� 

8 �������. *� ViewPoint 2 �����
�� ��� 

����� ����������� �� �� �
�#���� � �� 

��������� DxO Optics Modules ��� 

���	�
��� ��
� � &� ���	�
����� 

��� ������ ��� ��� DxO Optics Pro.

�%#B�.# TIPA 2014
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

http://www.photo.gr/


������ 19��	
�� 239 •  ��	���� 12 MA�	 2014

ON L INE ��������� � �� �O IMAGING -  E��
���� ��

C��	���� �������

���%( Manfrotto 
New 190  
3 ���
� �
������ Manfrotto 

New 190 ����&������ ���� 

����
� �
�����#�� 	����
�	�. 

0���	�
�� �� ��� ��
�������: 

���� �� ��������� ���� �� 

��&
��������. 3 ��� ���
� 

�#�� �����
��� ������� 

���������� ��� ����� Quick 

Power Lock, ��� ����
���� ��� 

��	�����/����	����� ���� �� 

�� ��� #�
�. Q ��#������� ��� 

���
��� ������ ������� ��� 

90° �� � ������ ���� �
�	� 

��� ������ ������� �������� 

�� �G�� ��� �������� 

�
������ ���� ����� ������.

�������� ����
���� ��� �
������� 

����&����� ��� �
������ ��� 

macro ��G�. "� �� �'�
���� 

Easy Link ���� ������ ���
�� 

�� �
���
��&�� ��� �
����� 

	�� LED � ��������
��, 

��
�#����� ���� ��
���
� 

������� �� ����������� ���� 

	����
�	���.

KA�	���� �[���	�� 

SanDisk Connect Wireless 
Flash Drive
Q� ��'�������� ���������� ��� �
������ �� 

��
��#����� ��� mobile �� desktop ������� 

����� �� SanDisk Connect �� ������� ������ 

���� ��� ���� ������
���� ������. $��&����� 

�� #�
��������� 16, 32 �� 64 GB, � ��
� 

������ ���
�� �� �����&�� ���
���� �� 

������ 	�
���� ������� �����#
���, 

�����
������������� iPads, iPhone, 

iPod Touch, Kindle Fire, ���	�
�� 

Android �� ����������� Mac 

�� PCs. 3 ��
��� �	�
���� 

SanDisk Connect ����
���� ��� 

����� ���#
������ ���� ��� 

������
����. 3 �����
�� 	�
����� 

���� USB �� ��
�#�� ��#
� �� 

4 �
�� ����#��� ������
���� 

streaming �� ��� 	�
����. 

~�����
��� �� #�
�� ������� ��� 

internet � ��� ��
����� router, �� 

�#�� �������� ��#
� �� 45 ���
�.

�%#B�.# TIPA 2014
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http://photorama.ning.com/
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C��	���� ?������?�C� ���

Photosmith 3
H ���� ��� �
��	�
�� �� mobile workflow ��� Photosmith, ���&��� ��� 

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

	����
�	��� ��� ����� ���� Camera Connector Kit � ���� �
��� Eye-Fi. Q� 

������ �
�	���������� ����&���� ��� �� ��#��� �
�� �� iPad ���� �
�#�� �� 

Photosmith. Q� 	����
�	�� ���
��� �� ��
��
���, �� ��&����������, �� 

�
��&����� �������� tags, �� ���������� ����#��� copyright �� keywords �� 

���� ��� 	����
�	��� � �&� ��� '�#�
����. "��� ��� ���� �� 	����
�	��� 

���#
��������� ���
���� �� �� Adobe Lightroom. Q� ������ ��� ��� �#��� 

������� ��� Lightroom ���
��� �� ������� ��� Photosmith �� �� ��#&��� 

���'�
����� �� �
�� �� metadata ���� ��� �	�
����. 3 �	�
���� ����
���� �o 

�������� RAW �
#���� ��� ��� ������ ��'������� ����� ��#���� Olympus, 

Pentax, Sony, Fujifilm, Nikon, Canon �� Samsung. 

�%#B�.# TIPA 2014

�# �)�7*�)# B%#B�.# TIPA

C��	����� ����C�� ?�C�� 
��� CSC 

Olympus M.ZUIKO Digital 
ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ 

K��	����� ����C�� ?�C�� DSLR 

SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 
DC MACRO OS HSM

 
C��	����� ?�C�� DSLR 
��� ���
�������	� 

Tamron SP 150-600mm f/5-
6.3 Di VC USD

 

C��	���� VIDEOCAMERA 

Sony FDR-AX100 

C��	���� ����LE 
IMAGING �	�C�	� 

Sony QX series

 

C��	���� ?������?�C� 
��NITOR 

LG 21:9 UltraWide 34UM95 

C��	���� 	������� 

SIGMA Mount Conversion 
Service 

C��	���� �CTIONCAM  

Sony Action Cam HDR-
AS100V 

KA�YTE�� ���GING C��������� 

Canon Dual Pixel CMOS AF 

KA�	���� DESIGN 

SIGMA dp Quattro  

C��Y���� ���^�C�	��CO �E�� 

SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II 
Memory Card 
/� #�
��������� ��� 16GB ��#
� 64 GB, �� �
��� SanDisk Extreme PRO 

UHS-II ����� ����������������� ��� ��� ������� ����� high-end DSLR �� ��� 

������������� ���������
�� ��� 

������
����� �� �
����� UHS-II. Q� 

�
��� ����� �#��� ��#����� ���
�	�� 

��� ���
#���� ��#
� �� �� 250 MB/s 

�� ��������� ��#
� �� �� 280MB/s, 

������������� ��� ��G��� �� ���� 

�
���
��� 
�&����. ��������, 

�
��	�
��� ��� �G�����
�� ��������� 

���� ��G� video �� ���&�
� ����������� 

�����#����� 30MB/sec. ��� �������� ��� 

����� ��������� ��� ��G��� 4K, 3D �� 

full HD. 3 SanDisk ������ ��������� ��� 

SanDisk Extreme Pro SD UHS Card Reader/

Writer �� �
������� ����������� USB 

3.0, �������� ��� ����	�
� ��������� 

�� ��#����� ��#
� 500MB/sec.  
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Έκθεση φωτογραφίας του Κωστή Αργυριάδη με τίτλο «Κάθε σήμερα κάθε 

πόλη» εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, στον εκθεσιακό χώρο του  

Βιβλιοπωλείου του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Τσιμισκή 11). 

Η έκθεση εντάσσεται στην ενότητα «Τρεις Φωτογράφοι, τρεις αφηγήσεις για τη 

Θεσσαλονίκη. Τάνια Καμίδου - Κωστής Αργυριάδης - Λίλη Ζουμπούλη» και θα 

διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαΐου 2014. Οι φωτογραφίες του Κωστή Αργυριάδη, όπως 

και αυτές των άλλων δύο φωτογράφων της συγκεκριμένης ενότητας, ακολουθούν 

την ίδια τακτική της περιορισμένης εισόδου σε πληροφορίες. Η διαφορά τους έγκειται 

στο ότι ο Αργυριάδης δημιουργεί ένα αυτό-πορτρέτο όχι μέσα από τον οικογενειακό 

του ιστό αλλά μέσα από την πόλη στην οποία ζει. Οι φωτογραφίες του, με κορεσμένο 

σκληρό ασπρόμαυρο κοντράστ, ακολουθούν τα βήματα της σκοτεινής θέασης ενός 

ετοιμόρροπου κλειστού προσωπικού περίγυρου. Οι πολύ ενδιαφέρουσες θέες του 

και οι παράδοξες λεπτομέρειες τους είναι χωρίς ανάσα. Το ασπρόμαυρο, στην ίδια 

τονικότητα με τους μεγάλους φωτογράφους του είδους, μας κάνει να αισθανόμαστε 

αμήχανα καθώς αντικρίζουμε ταυτόχρονα τα χρώματα της ζωής.

Από τις 9 – 21 Μαΐου 2014 στο Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ – Τσιμισκή 11, 

Θεσσαλονίκη. 

Photometria Festival 
C����
�	�� #�
�� ��� )����� ����
���

To Photometria Festival σε συνεργασία με το Athens House of Photography διοργανώνουν 

3ήμερο σεμιναρίο στο παραδοσιακό χωριό Πάπιγκο Ζαγορίου με τους William Abranowicz, 

Παύλο Φυσάκη και Χάρη Κακαρούχα. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 27-29 Ιουνίου 

και οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν 3 ολόκληρες ημέρες με τους τρεις 

φωτογράφους. Το κόστος συμμετοχής είναι 250 ευρώ και 180 ευρώ για μέλη φωτογραφικών 

ομάδων καθώς και για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα “Frames of European Common 

Life”. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το κόστος της παρακολούθησης  του σεμιναρίου, αλλά όχι 

μεταφορικά και διαμονή. 

http://photometria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89

Epson
����������� �������� 
������������ 

Θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα 

της Epson για την οικονομική 

χρονιά που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2014. Πιο συγκεκριμένα, οι 

καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν 

κατά 17,9%, ξεπερνώντας το όριο 

των 1.000 δις Γιεν, για πρώτη 

φορά από το οικονομικό έτος 

2008 ενώ τα λειτουργικά έσοδα 

τετραπλασιάστηκαν, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 299,8%. 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το 

report της εταιρείας ο τομέας 

πληροφορικής κατέγραψε 

ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση σε ετήσια 

βάση στις καθαρές πωλήσεις 

και τα έσοδα, οι πωλήσεις των 

αναλώσιμων είχαν ανοδική τάση, 

οι προβολείς σημείωσαν ισχυρή 

απόδοση με αυξημένες καθαρές 

πωλήσεις και λειτουργικά έσοδα, 

λόγω του αυξημένου όγκου 

μονάδων σε όλες τις περιοχές, στις  

αναδυόμενες αγορές, σημειώθηκε 

έντονη αύξηση στη διακίνηση 

προϊόντων Ink Tank System (ITS), 

με δοχεία μελάνης εξαιρετικά 

υψηλής χωρητικότητας, λόγω 

επέκτασης και αναβάθμισης της 

σειράς και τέλος παρατηρήθηκε 

αύξηση των καθαρών πωλήσεων 

συσκευών και προϊόντων 

ακριβείας.
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?�� ��
��������: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books

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

)�
����� �� ��
��
 �� ����������� ��� ����� ���. 5��, ����� €12

€ 12
T��������	, 228 
�����, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9  

  

��.�� ��q �# )�%��&�,��# 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Souvenirs from Europe 

Το “Souvenirs from Europe”, μια πρωτοβουλία των φωτογράφων David-Alexandre 

Guéniot και της Patricia Almeida, ιδρυτών των Ghost editions, με έδρα τη Λισαβόνα, είναι 

μια έκθεση 14 φωτογραφιών, σε μορφή poster, από 

καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη. 

Οι φωτογράφοι συμμετέχουν δημιουργώντας, 

αποτυπώνοντας ένα πολιτικό souvenir – ένα 

«αντικείμενο διαμαρτυρίας» εμπνευσμένο από 

τη χώρα προέλευσής τους. Η δουλειά αυτή έχει 

ήδη εκτεθεί στη Λισαβόνα και θα παρουσιαστεί 

στην Αθήνα με την ευκαιρία της συνάντησης της 

φωτογραφικής ομάδας POC (Piece of Cake), της 

οποίας οι δύο φωτογράφοι είναι μέλη. Τη βραδιά 

των εγκαινίων στον πειραματικό χώρο Ανάμεσα 

θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της έκθεσης από 

καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο project και το 

κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους.

Συμμετέχουν: 

������ �	
������� (������), Galeria de Arte 
Ambulante (����������), Katarina Ševi� & Tehnica 
Schweiz (�	������), Seba Kurtis (��.��
����), 
Marina Gadonneix & Guillame Onimus (������), Léo 
Favier & Schroeter und Berger (��������), Kenneth 
O’ Halloran (��������), ��������� ���!� ("#$���), 
Eduardo Matos (�����), Virginie Rebetez (��%����), 
Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša ('��%����), 
Carlos Spottorno (�
$����), Andrej Ðerkovi� (��
��� 
–��*���%���), Kirill Golovchenko (�	+�����)
Διάρκεια έκθεσης: 14 - 24 Μαΐου 2014

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη - Παρασκευή: 17:00-21:00, Σάββατο: 12:00 – 17:00

Είσοδος ελεύθερη

Ανάμεσα Σερβίων 8, Βοτανικός Tηλ. 210 5248731  info@anamesa.gr

�!��"�#$��' 
��()� *���+  
���� ���	
�... 	�� ��
���
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στο 

νέο χώρο “Εναλλάξ”, δίπλα στο 

Κέντρο Τέχνης “Τζόρτζιο Ντε Κίρικο”, 

Μεταμορφώσεως 3, στο Βόλο από 11 

μέλη της παρουσιάζει η Φωτογραφική 

Λέσχη Βόλου την Παρασκευή 9 Μαΐου  

2014 στις 20:00. Η έκθεση γίνεται σε 

συνεργασία με το τμήμα Πολιτισμού 

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Συμμετέχουν αλφαβητικά: Αποστόλης 

Αλεξίου, Παναγιώτης Ανδριώτης , 

Βάνα Γεωργαλά, Ελένη Δαπόντα, 

Γιάννης Κοϊνάκης, Βασίλης Νίμπης, 

Λευτέρης Πλαβός, Ανδρέας Ρούτσιας, 

Γιάννης Τζίμας, Δημήτρης Τσιουβάκας, 

Μαρία Χαραλάμπους

Η επιμέλεια έκθεσης και συντονισμός 

ομάδας ανήκουν στον Λευτέρη Πλαβό. 

Διάρκεια  Έκθεσης: 9-17 Μαΐου  2014

www.photovolos.gr

���*��
����� ������ ��������

Tην Δευτέρα 5-5-2014, στις 4.30μμ, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΑ, 

Ακαδημίας 18, 1ος ορ. πραγματοποιήθηκε 

η Γενική Συνέλευση του ΦΟΙΒΟΥ με 

ικανοποιητική συμμετοχή των μελών. 

Κατά την συνεδρίαση έγινε αναλυτική 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων του 

ΦΟΙΒΟΥ. Με πνεύμα συνεργασίας και 

συναδελφικότητας εγκρίθηκαν όλα τα 

θέματα της ΗΔ. Περαιτέρω ο Οργανισμός 

αποφάσισε να αυξήσει τη δραστηριότητά 

του όσον αφορά τα “ορφανά έργα” 

καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις για 

τους φωτογράφους από τον τρόπο 

ενσωμάτωσης της αντίστοιχης ευρωπαϊκής 

οδηγίας στην εθνική νομοθεσία και να 

προχωρήσει στις απαραίτητες δράσεις για 

τη δημιουργία βάσης δεδομένων προς 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Φωτ.: Αποστόλης Αλεξίου
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 97
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96
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77
04

-1
2-

2  
  

�	
�
 €12

������� �� ������� ��� ����� ��� 
��� �����������: 210 8541400, www.photo.gr/books

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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HBW World Bird Photo Contest
�� ������ 	
����	� �� ����� �������

Η φωτογράφηση των πουλιών είναι ένα αγαπημένο και αρκετά δημοφιλές θέμα για 

πολλούς φωτογράφους. Τόσο οι προκλήσεις που παρουσιάζει η ίδια η φωτογράφηση 

όσο και η αγάπη για τη φύση έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια μεγάλη και 

αρκετά δραστήρια κοινότητα που ασχολείται με το bird photography. Οι εκδόσεις Lynx 

Edicions, που μεταξύ άλλων εκδίδουν της γνωστή σειρά Handbook of the Birds of the 

World, διοργάνωσε παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας πουλιών, στον οποίο νικητής 

ανακηρύχτηκε ο έλληνας φωτογράφος Νίκος Φωκάς. Η φωτογραφία που του χάρισε την 

πρωτιά απεικονίζει το πουλί Ωχτοσταχτάρα και είναι τραβηγμένη στην Αθήνα. 

Samsung NX3000
Mirrorless �� ����� budget

Αν η NX30 σας φαίνεται ακριβή και η NX Mini πολύ μικρή, η Samsung μόλις παρουσίασε την 

καινούργια entry level mirrorless στο πρόσωπο της NX3000. Αν και δεν έχουμε ακόμα την 

τιμή της, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα είναι αρκετά προσιτή. Αντικαθιστά στη γκάμα 

την NX2000, στις διαστάσεις θα ταιριάζει με την NX Mini αλλά θα έχει αισθητήρα APS-C 

όπως η υπόλοιπη σειρά ΝΧ. Μάλιστα όπως αναφέρει η εταιρεία η διαφορά στο βάρος με την 

NX300 θα είναι αισθητή. Έχει όμως το ίδιο μέγεθος αισθητήρα, ίδια (20) Μegapixel  και το 

ίδιο εύρος ευαισθησίας. Για να καταφέρει όμως να προσφέρει πιο προσιτή τιμή κάνει κάποιες 

υποχωρήσεις με βασικότερες την εγκατάλειψη του υβριδικού autofocus και της οθόνης αφής. 

Επίσης αντί για SD δέχεται MicroSD και έχει 

μικρότερου μεγέθους μπαταρία (σε διαστάσεις 

τουλάχιστον). Θα κυκλοφορήσει σε δύο κιτ, με 

τον 16-50mm OIS Power Zoom ή τον 20-50mm. 

Όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες SMART 

μηχανές της Samsung που κυκλοφόρησαν 

πρόσφατα, η ΝΧ3000 διαθέτει τη λειτουργία 

Tag & Go που δίνει τη δυνατότητα να μοιραστεί 

ο χρήστης εύκολα και άμεσα τις φωτογραφίες 

του μέσω Wi-Fi ή NFC. Το Tag & Go προσφέρει 

τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων λειτουργιών 

διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των Photo Beam, 

Remote Viewfinder Pro και Mobile Link.     

OnOne Perfect Effects
�� ������� ��� ���� �
����…

Στο κόσμο του φωτογραφικού software 

τα πράγματα είναι του ύψους και του  

βάθους. Από τη μία το πανάκριβο 

Photoshop που τώρα στην cloud μορφή 

του χρεώνει υποχρεωτική …συνδρομή, 

και από την άλλη πολλές φθηνές ή και 

δωρεάν προτάσεις. Από τις τελευταίες 

υπάρχει μεγάλη προσφορά κυρίως 

σε apps. Στον κόσμο των Windows, η 

εταιρία OnOne έχει την σουίτα Perfect 

Photo, ανταγωνιστική του Photoshop και 

προφανώς για να την κάνει πιο γνωστή, 

την προωθεί με την δωρεάν προσφορά 

των Perfect Effects 8 που δουλεύουν 

ως plug in για Photoshop ή Lightroom. 

Πρόκειται για πλήρη σειρά ειδικών εφέ 

Gradient, b/w, bleach, color enhancer, 

dynamic contrast, HDR. Blur, Portrait 

enhancer, Sharpen κλπ. 

Δωρεάν ως την Δευτέρα 12 Μαΐου 

στο http://www.ononesoftware.com/

http://www.ononesoftware.com/landing/pe8offer/
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�� ������ ���
�, �� ������ ����	������, �� ������ ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ��������� 
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

K����� ���
� ����, �"�, �
��� �	��
#� � ��� �#� ����	 	����	#�:

25€

����H3
17€

����H2
31€

����H4������1
9,90€ 36,5€

����H5

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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H ομάδα POC (Piece of Cake) απαρτίζεται από 20 νέους 

δημιουργούς από όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται 

σε διαφορετικά πεδία έρευνας και πρακτικής, με κοινό 

παρονομαστή την αφοσίωσή τους στο φωτογραφικό μέσο. 

Xωρίς να εντάσσεται ξεκάθαρα σε κάποιο “δόγμα” ή να 

υιοθετεί μια τύπου “Magnum” ισχυρή ηθική, επιχειρεί 

τον επαναπροσδιορισμό της φωτογραφίας ντοκουμέντου, 

ακροβατώντας ανάμεσα στο φωτορεπορτάζ και τη σύγχρονη 

τέχνη και προτείνοντας νέους τρόπους προσέγγισης των 

προκλήσεων της εποχής της παγκοσμιοποίησης.

Μέλη της ομάδας θα βρεθούν στην Αθήνα για να 

παρουσιάσουν το φωτογραφικό τους έργο στο Goethe-Institut 

Athen στις 13/05/2014 και ώρα 20:00μ.μ.

Ομιλητές:  Charles Freger (Γαλλία), Bert Danckaert (Βέλγιο), 

Marina Gadonneix (Γαλλία), Seba Kurtis (Aργεντινή), Lorenzo 

Vitturi (Ιταλία)

Συνδιοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14–16, Αθήνα 

Είσοδος ελεύθερη

To POC (Piece of Cake) project '��� ��!�# 
Q������ & )�
��������� 	����
�	��� �
���

=���'� ?>�*{%#+.#�
“C����
�	������� �� ����
�” 
��� ��&���� ��� +
������ �� 
��� Fatih Koleji  

Το Σάββατο 17 Μαίου στις 19.30 

θα πραγματοποιηθεί στην Στοά 

του Βιβλίου, Έκθεση Φωτογραφίας 

με τίτλο «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ» των μαθητών του 

Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού  

και  του Fatih Koleji  της Istanbul. Οι 

μαθητές συμμετείχαν στον Διαγωνισμό 

Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας, όπου 

ξεχώρισαν 22 φωτογραφίες Ελλήνων 

Μαθητών και 22 φωτογραφίες 

Τούρκων Μαθητών, όπου και 

θα εκτεθούν στη συγκεκριμένη 

βραδιά. Νικητές του Διαγωνισμού 

Φωτογραφίας είναι ένας μαθητής 

από την Ελλάδα και ένας από την 

Τουρκία (τα ονόματα των οποίων 

θα παρουσιαστούν τη βραδιά της 

έκθεσης, στη Στοά του Βιβλίου) και 

σαν έπαθλο θα κερδίσουν ένα ταξίδι 

με τις οικογένειες τους αντίστοιχα στις 

δύο χώρες. Κριτές φωτογραφίας στον 

Διαγωνισμό είναι η Μάρω Κουρή 

και ο Selahattin Sevi. Δυο αξιόλογοι 

φωτογράφοι, καταξιωμένοι στο χώρο 

τους, τόσο στο εξωτερικο όσο και στις 

χώρες τους. 
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� ‘‘Reverse your View’’

O Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε τους νικητές του 

φωτογραφικού διαγωνισμού Reverse your View. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από 

τους Κωστή Αντωνιάδη, Καθηγητή Φωτογραφίας ΑΤΕΙ Αθηνών, Μιχάλη Κυρζίδη 

– Art Director του Περιοδικού Φωτογράφος, Φώτη Καζάζη – Φωτογράφο, Θεόδωρο 

Γρηγοριάδη – Λογοτέχνη, Ισμήνη Καπάνταη – Λογοτέχνη και  Βαγγέλη Χατζατουριάν 

– Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού και φωτογράφο.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Βασίλης Γόνης, τη δεύτερη θέση μοιράζονται οι Γιώργος 

Χριστογεωργακάκης και η Μυρτώ Ψαρρά, την τρίτη θέση λαμβάνει ο Παύλος 

Σταυρουλάκης, τη τέταρτη θέση λαμβάνει ο Ανδρέας Κατσάκος και τέλος τη πέμπτη 

θέση μοιράζονται οι Βασίλης Δουκάκης, Σμύρος Καμπόλης, Άγγελος Μπαράι, Δημήτρης 

Μιχαλάκης και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Επισημαίνεται πως φωτογραφίες, μία από 

κάθε διαγωνιζόμενο, αναρτήθηκαν σε έκθεση στο Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξία από τις 

29 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου.

Για τη βαθμολογία των υποψηφίων αναλυτικότερα στο http://www.neasmyrni.gr/

�zitru
����
�
�����	 ��� ������������� 
�� �������� ��
�������

Tα Exif data (EXIF = EXchangeable 

Image Format) είναι τα μεταδεδομένα 

(metadata) που ενσωματώνονται 

στην εσωτερική επικεφαλίδα των 

αρχείων JPEG και TIFF και περιέχουν 

ένα σωρό πληροφορίες για την λήψη, 

από ποια φωτογραφική μηχανή 

και με ποιες ρυθμίσεις έγινε, τυχόν 

στοιχεία Geodata κλπ. Επιπλέον τα Exif 

αξιοποιούνται για την πιστοποίηση της 

αυθεντικότητας των φωτογραφιών ώστε 

να βεβαιώνουν για την αυθεντιικότητα. 

Προς την ίδια κατεύθυνση δηλ. της 

πιστοποίησης κινείται και η ειδική 

online υπηρεσία izitru. Χρησιμοποιεί έξι 

ειδικά φίλτρα επαλήθευσης με δικούς 

της αλγόριθμους που έχει εξελίξει 

με αυτό το σκοπό. Ακόμη δεν έχουν 

αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για 

τον τρόπο που δουλεύει αλλά κινείται 

προς την σωστή κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα αν σκεφθούμε ότι υπάρχουν 

και εργαλεία όπως PhotoMe, Exif Pilot, 

Exif Cleaner, Exifer, Tag Remover και 

πολλά άλλα όπως το πασίγνωστο Picasa 

της Google που έχουν τη δυνατότητα 

επέμβασης στα metadata. Βέβαια σε 

πολλές περιπτώσεις η επέμβαση αυτή 

είναι αναγκαία για την καταγραφή 

των στοιχείων του δημιουργού, 

ή το αντίθετο, για την διαγραφή 

πληροφοριών που ο φωτογράφος δεν 

θα ήθελε να κοινοποιηθούν μαζί με τη 

φωτογραφία.

www.izitru.com

Φωτ.: Μυρτώ Ψαρρά. Δεύτερη θέση

Φωτ.: Βασίλης Γόνης. Πρώτη θέση
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