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PHOTOVISION
Το πλήρες πρόγραμμα σεμιναρίων & εκδηλώσεων
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Με την Olympus στη Πράγα
Για το press event με την OM-D E-M5 II 
από 11-13 Φεβρουαρίου

Η Olympus γνωρίζει πολύ καλά την τέχνη 

της επικοινωνίας και το έχει αποδείξει πολλές 

φορές στο παρελθόν. Θυμάμαι συγκεκριμένα το 

λανσάρισμα της (retro) Olympus PEN E-P1 που 

πραγματοποίησε σε ξεχασμένα από το χρόνο 

μέρη του Βερολίνου, το 2009, καταφέρνοντας 

να παραπέμπει το σκηνικό στη δεκαετία του 

1960, περίοδο που είχε λανσάρει την πρώτη 

φιλμάτη Olympus PEN (1959). Εξίσου πετυχημένο 

ήταν και το λανσάρισμα της DSLR Olympus 

E-5 με φωτογραφήσεις στα σοκάκια της  

Κωνσταντινούπολης το 2010. 
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������ 2��	
�� 272 •  ��	���� 16 ���OYA���	 2015

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

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’

12:00 - 13:30 | Τips για καλύτερες φωτογραφίες
Πως μπορούμε να βγάλουμε πετυχημένες φωτογραφίες, τεχνικά άρτιες και συνθετικά ολοκληρωμένες, με τον απλό καθημερινό 

μας φωτογραφικό εξοπλισμό (ακόμη και με το φακό του κιτ ή με μια καλή compact).

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Γνωρίστε το Adobe Lightroom
Το δημοφιλές πρόγραμμα της Adobe δεν είναι μόνον ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης και οργάνωσης του φωτογραφικού 

μας υλικού αλλά στην τωρινή μορφή του, το Adobe Lightroom 5.7 χαρίζει πολλές δυνατότητες διορθώσεων και επεξεργασίας 

χωρίς ειδικές γνώσεις.

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Βίντεο με DSLR
Το επαγγελματικού επιπέδου video με μηχανές DSLR αλλάζει τη μορφή της εικονοληψίας με πρωτόγνωρες δυνατότητες και 

κορυφαία ποιότητα εικόνας. Στο σεμινάριο θα εξοικειωθούμε με τα βασικά της επιλογής και ρύθμισης μηχανής και φακού, τα 

απαραίτητα αξεσουάρ, τα μυστικά της χρήσης DSLR στην εικονοληψία, ειδικές τεχνικές όπως slow motion και timelapse κλπ..

Εισηγητής: Σέργιος Κοτσόβουλος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30  | Τα μυστικά των φωτογραφικών χαρτιών inkjet
Οι τελειομανείς της εκτύπωσης Fine Art και όσοι θέλουν το maximum της ποιότητας στις inkjet εκτυπώσεις θα μάθουν τα πάντα 

για την κατασκευή, τα φινιρίσματα και τις ειδικές χρήσεις των ποικίλων φωτ. χαρτιών και ποιό είναι το πλέον κατάλληλο για μία 

συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εισηγητής: Γιάννης Μαυρομματάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30  | Οργανώστε το τέλειο φωτογραφικό portfolio 
Το portfolio είναι  ο καθρέφτης του φωτογράφου, το αντίκρυσμα και η πιο πιστή απόδειξη της φωτογραφικής δημιουργίας. 

Μάθετε τα μυστικά για να παρουσιάσετε το ιδανικό δείγμα δουλειάς και να προωθήσετε το φωτογραφικό υλικό σας.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Βασδέκη
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) 

Σεμινάρια για όλους
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την διευκόλυνση των επισκεπτών τα ‘‘ Σεμινάρια για όλους’’ θα επαναληφθούν με το ίδιο περιεχόμενο, 

στις ίδιες αίθουσες, την ίδια ώρα και με τους ίδιους εισηγητές και την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ. 

www.photovision.gr
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Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’

12:00 - 13:30 | Καλιμπράρισμα οθόνης και εκτυπωτή
Σε ένα εντατικό σεμινάριο, μάθετε τα βασικά της χρωματικής διαχείρισης σε ψηφιακό περιβάλλον και αποκτήστε γνώσεις για 

χρωματικά προφίλ οθόνης και εκτυπωτή, έτσι θα ελέγχετε συνολικά τη χρωματική πιστότητα της δουλειάς σας είτε σε οικιακό 

περιβάλλον είτε αν δίνετε εκτυπώσεις σε εργαστήριο.

Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Φωτογραφίζοντας με drones
Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι πραγματικά 

απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να σκεφτεί ο επαγγελματίας φωτογράφος/εικονολήπτης 

πριν προβεί στην αγορά ενός τέτοιου εργαλείου; Ποιες οι τεχνικές προδιαγραφές των drones που κυκλοφορούν στην αγορά; Τί 

πρέπει να προσέχουμε ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια 

της πτήσης; Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται επίδειξη πτήσης drone και των ιδιαιτεροτήτων αυτής. 

Εισηγητής: Παύλος Συμεών, Ίωνας Κατρακάζος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Εισαγωγή στο Photoshop
Βασικά εργαλεία, επιλογές, χρώματα και ροή εργασίας. Παρουσίαση των βασικών εργαλείων για τοπικές επεμβάσεις. Διαχείριση 

του φωτός μέσα στην εικόνα. Αναλυτικές επιλογές τμημάτων της εικόνας. Χρωματικές επεμβάσεις και σημασία της ροής 

εργασίας σε σχέση με τους τύπους αρχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το σεμινάριο απευθύνεται σε μη εξοικειωμένους με το πρόγραμμα.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30 | Μάσκες και layer modes στο Photoshop
Προχωρημένες εργασίες πάνω σε συνδυασμούς των layers και στην επιλογή τμημάτων της εικόνας. Επιλεκτική τονική και 

χρωματική επέμβαση. Επεξεργασία και τελειοποίηση της μάσκας. Κατανόηση και χρήση των layer modes που ανοίγουν 

καινούριους ορίζοντες στην φωτογραφική επεξεργασία.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30  | Επεξεργασία πορτραίτου στο Photoshop
Αρχιτεκτονική προσώπου και λογική ομορφιάς. Εργαλεία και μεθόδευση ρετουσαρίσματος. Βελτίωση δέρματος χωρίς να 

χαθούν οι πόροι του. Τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού πάνω στο πρόσωπο. 

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για όλους

www.photovision.gr
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Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’

11:30 - 13:30 | Eταιρική εκδήλωση Ανάπτυξη ΕΠΕ
Εφαρμογές χρωματικής διαχείρισης με εργαλεία της εταιρίας XRite

Είσοδος δωρεάν

14:00 - 16:00 | Εταιρική εκδήλωση FishEye
Ενημέρωση εμπορικών πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες 

Είσοδος δωρεάν

16:30 - 18:30 | Σύγχρονες τεχνικές Video Shooting
Το σεμινάριο αναλύει όλες τις σύγχρονες τεχνικές εικονοληψίας, περιγράφοντας τα επί μέρους στάδια. Από την οργάνωση, 

προετοιμασία και διανομή του υλικού, έως την βιντεοκάμερα, τα φωτιστικά σώματα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, προτείνονται 

αποδοτικές και οικονομικές λύσεις που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανάλογα με το είδος της εκάστοτε παραγωγής. 

Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00 - 21:00 | Σκηνοθεσία 
Στο δίωρο σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους κάθε «εφαρμοσμένου» οπτικοακουστικού έργου: την 

παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα και τη δημιουργία δι-αιθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον. 

Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα, 

υποδομή σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα, ήχος, φωτισμός, 

μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία.

Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για επαγγελματίες

Virtual, 
πολυεπίπεδη περιήγηση
 Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Video & 
στιγμιότυπα

 Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD

2011 2013

www.photovision.gr
http://exponet.gr/2011/photovision2011/
https://www.youtube.com/watch?v=jJl61sXaJAA&feature=youtu.be
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Σεμινάρια για επαγγελματίες

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’

11:30- 13:30 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο - Από τη θεωρία στη πράξη 
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που συναντάμε καθημερινά, κατά τη 

σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται εκτενής ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs, 

καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma 

sampling) πριν επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την εξαγωγή του υλικού, ανάλογα 

με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet, κ.τ.λ.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00-16:00 | Μοντάζ με EDIUS 
Μάθετε βήμα-βήμα όλα τα στάδια επεξεργασίας βίντεο με το EDIUS. Από τις αρχικές ρυθμίσεις και την εισαγωγή υλικού, την 

επεξεργασία του βίντεο και του ήχου, τον τιτλισμό και την εξαγωγή της τελικής παραγωγής σε διαφορετικά μέσα. Μάθετε τα 

εργαλεία color correction του EDIUS και γνωρίστε τα σημαντικότερα plug-ins για color grading και audio mastering.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:30-18:30 | Εικονοληψία & Φωτισμός 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ερμηνεία της έννοιας του φωτός στον κινηματογράφο και η πρακτική εφαρμογή του. Τι είναι η 

οπτική αφήγηση και πια τα κινηματογραφικά μέσα του κινηματογραφιστή. Παρουσίαση των τύπων των φωτιστικών μονάδων και 

πρακτικά παραδείγματα φωτισμού και διαχείρισης φωτεινών πηγών. Τα οφέλη και η εφαρμογή των παραπάνω, σε μικρότερου 

μεγέθους παραγωγές.

Εισηγητής: Αργύρης Θέος
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00-21:00 | Σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική πωλήσεων 
Το σεμινάριο δίνει απαντήσεις σε καθημερινούς προβληματισμούς σχετικά με τις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων (λειτουργικό 

κόστος, αθέμιτος ανταγωνισμός, κρίση, πτώση τιμών), για φωτογράφους και εικονολήπτες, μέσα από την προτροπή υιοθέτησης 

μίας ενιαίας επιχειρηματικής στρατηγικής ενώ παράλληλα, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την αξιοποίηση, σύγχρονων 

ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης και μάρκετινγκ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κάποια από τα επαγγελματικά σεμινάρια ενδέχεται να επαναληφθούν την Δευτέρα 23 Μαρτίου μόνον στην 

περίπτωση που υπάρξει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. 

www.photovision.gr
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Μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

16:00 - 17:30 | Το ιδανικό φωτογραφικό περιοδικό σήμερα!
Συνάντηση με τους αναγνώστες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αλλά και αναγνώστες άλλων περιοδικών (ελληνικών & 

ξενόγλωσσων). Ανταλλαγή απόψεων, καταγραφή επιθυμιών, αυτοκριτική, ...παράπονα και ότι άλλο προκύψει!

Εισηγητές: Συντάκτες περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & άλλοι δημοσιογράφοι 

Διοργάνωση: Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Είσοδος ελεύθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού. 

Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

12:00 - 13:30 | Συνδιάσκεψη Π.Ο.Φ.
Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους τοπικών σωματείων αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες φωτογράφους 

απ’ όλη την Ελλάδα. 

Είσοδος ελέυθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού. 

Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

PHOTOWEDDINGSTORIES 
EΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Hall 4. 

Για τις αιτήσεις εγγραφής, για το κόστος, για το αναλυτικό πρόγραμμα και για πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν 

στο περιεχόμενό τους θα πρέπει να απευθύνεστε στους διοργανωτές μέσω του παρακάτω ιστότοπου:

www.wedseminars.com

www.photovision.gr
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Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision

������ ����������!"��
Πρόεδρος Π.Ο.Φ.

Το ερώτημα για το που πάει η φωτογραφική αγορά, από 

μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα ημερίδας. Και 

το λέω για να δείξω ότι το ζήτημα είναι πολύπλοκο και δεν  

μπορεί να απαντηθεί με συντομία. Παρεμπιπτόντως έχουμε 

στα σχέδια μια ημερίδα με αυτή τη θεματολογία. 

Θα παραθέσω μερικές σκέψεις: Οι ραγδαίες αλλαγές στη 

τεχνολογία  την τελευταία  δεκαπενταετία άλλαξαν τα 

δεδομένα αλλά σε πολλές των περιπτώσεων και το ίδιο το 

μέσο ενώ οδήγησαν πολλούς συναδέλφους με σπουδαία 

καλλιτεχνική δημιουργία να αποχωρήσουν από το επάγγελμα 

επειδή δεν μπορούσαν  να προσαρμοστούν. Η ευκολία 

στη λήψη σε συνδυασμό με την έλλειψη φωτογραφικής  

παιδείας αλλά και η ‘‘αφαίρεση της ματιάς’’ λόγω ανυπαρξίας 

σκοπεύτρου στις σύγχρονες μηχανές οδήγησαν στην 

απαξίωση του επαγγελματία. Αν σε 

αυτά προστεθεί και η οικονομική 

ασφυξία  τότε η κατάσταση γίνεται 

δραματική. Η απάντηση του 

φωτογράφου πρέπει να δωθεί με 

εντελώς ξεχωριστές εικόνες καθώς 

και προώθηση της δουλειάς του 

με άλλους τρόπους και προϊόντα. 

Επίσης η συνεχής επιμόρφωση 

που όμως δεν πρέπει να οδηγεί 

σε  αποτέλεσμα-καρμπόν όπως 

τελευταία παρατηρείται στις 

φωτογραφίσεις  γάμου και βάπτισης. 

Η βελτίωση της οικονομικής  

κατάστασης των πελατών μας πέρα 

από τα παραπάνω αποτελεί ικανή 

και αναγκαία συνθήκη  για την 

επιβίωσή μας και την συνέχιση του 

καλλιτεχνικού μας έργου.

Όσον αφορά τώρα τη PHOTOVISION 

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων με σχετική 

απόφαση του ΔΣ εκφράζει την ανεπιφύλακτη υποστήριξή της 

στην έκθεση. 

��#��$" ��%�"�&'(�
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Παρακολουθούμε όλοι τα πολιτικο-οικονομικά 

τεκταινόμενα για να δούμε ποιό θα είναι το επόμενο 

βήμα στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Είναι 

γνωστό ότι η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια 

«χτύπησε» τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 

στο imaging επιτείνοντας την διεθνή πτώση. 

Οι προοπτικές για το μέλλον εξαρτώνται από το 

οικονομικό περιβάλλον και από τις “έξυπνες” λύσεις που 

θα υιοθετήσουν οι επαγγελματίες προσφέροντας νέες 

προοπτικές στους τελικούς καταναλωτές. Προσωπικά, 

είμαι αισιόδοξος για το μέλλον αφού η τεχνολογία 

προάγει πρώτα την εικόνα.

Υπάρχουν διαφορές στην ελληνική πραγματικότητα σε 

σχέση με ότι συμβαίνει διεθνώς στη φωτογραφική αγορά, 

που εστιάζονται κυρίως σε υπηρεσίες που 

οι ξένοι καταναλωτές είναι πιο εξοικειωμένοι. 

Είμαι σίγουρος  όμως, ότι οι εταιρίες του κλάδου 

μας προσφέρουν όλη την γκάμα των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους δίνοντας στους επαγγελματίες την 

δυνατότητα να “κτίσουν” την δική τους στρατηγική. 

Ο ΣΕΚΑΦ μας έχοντας μία μακροχρόνια στρατηγική και 

βασικό άξονα του την προαγωγή της φωτογραφίας στην 

Ελλάδα καθώς και την ενδυνάμωση της αγοράς μας δεν 

μπορεί παρά να ευχηθεί “Καλή επιτυχία” στη Photovision 

όπως και σε οτιδήποτε συντάσσεται με τους σκοπούς του.

www.photovision.gr
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�(�$��(� ���%�")'(�
Δαμκαλίδης Α.Ε.

Η ελληνική αγορά του imaging 

επηρεάζεται προφανώς τόσο από 

τη διεθνή όσο και από την ελληνική 

πραγματικότητα και χαρακτηρίζεται από τα 

εξής στοιχεία:

(α) Η διείσδυση των smartphones έχει 

επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις των 

compact φωτογραφικών μηχανών.

(β) Η αγορά των DSLR συνεχίζει να 

παρουσιάζει αυξητικό ρυθμό.

(γ) Τα γνωστά προβλήματα της ελληνικής 

αγοράς (έλλειψη ρευστότητας, μειωμένη 

αγοραστική δύναμη κλπ.) επηρεάζουν και 

την αγορά του imaging.

Η εταιρεία μας συνεχίζει τη δραστηριότητα 

της και έχουμε διατηρήσει τις πωλήσεις 

μας σε σταθερά επίπεδα αυξάνοντας την 

προϊοντική γκάμα.

Πιστεύουμε ότι η PHOTOVISION 2015, θα 

δώσει μία καλή ευκαιρία να αναθερμανθεί 

το ενδιαφέρον τόσο των επαγγελματιών όσο 

και των ερασιτεχνών για τα νέα προϊόντα 

imaging, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. 

�(�$��(� ����*���
Epson Hellas

Η ύφεση και οι κοινωνικές αλλαγές που υφίσταται η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2012 και μετά, δεν άφησαν  

ανεπηρέαστο τον χώρο του imaging. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 

παρατηρήθηκε, όμως, σημαντική άνοδος στην αγορά σε βαθμό που να 

υπάρχει η αίσθηση ότι ξεκινάει σταθερά η πορεία της ανάκαμψης. 

Οι επαγγελματίες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια 

αγορά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα όσα συμβαίνουν σε άλλες 

χώρες και σε άλλες αγορές. Τάσεις και προϊόντα έρχονται άμεσα στην 

Ελλάδα ενώ η διαρκής ενημέρωση και οι επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις 

«φέρνουν» στην Ελλάδα καινοτομίες καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις 

στο imaging διεθνώς. 

Η Epson δέχτηκε πιέσεις στις πωλήσεις της στη συγκεκριμένη κατηγορία, 

καθώς έχει στο χαρτοφυλάκιό της σημαντικά προϊόντα που σχετίζονται 

με τις γραφικές τέχνες, οι οποίες παρουσίασαν κάμψη. 

Παρόλα αυτά, η διαφοροποίηση και 

η δραστηριοποίηση της εταιρείας 

σε πολλές κάθετες αγορές, όπως 

η εκτύπωση σε ύφασμα, οι 

βιντεοπροβολείς κλπ., βοήθησαν στο 

να ανατρέψουν τις οποιεσδήποτε 

απώλειες, καθώς πρόκειται για αγορές 

που κινήθηκαν ανοδικά. 

Πιο συγκεκριμένα πρόσφατα στον χώρο 

του imaging, η Epson παρουσίασε νέα, 

ευέλικτα και ανταγωνιστικά προϊόντα, 

όπως τα Surelab D700 και D7 Studio 

που έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις 

καθώς αποτέλεσαν μοναδική ευκαιρία 

για τη σταδιακή αντικατάσταση του 

παλαιού, δαπανηρού και πανάκριβου εξοπλισμού των φωτογραφικών 

καταστημάτων. 

Στην Epson είμαστε θετικοί και υποστηρίζουμε τις διοργανώσεις που 

απευθύνονται στον χώρο του imaging. H PHOTOVISION 2015, όπως και 

κάθε αντίστοιχη διοργάνωση που απευθύνεται σε συγκεκριμένες κάθετες 

αγορές, μόνο θετική συμβολή μπορεί να έχει στην ανάπτυξη της αγοράς 

με δεδομένο ότι όλοι οι σημαντικοί παράγοντες θα βρίσκονται εκεί για να 

παρουσιάσουν νέα προϊόντα σε υποψηφίους αγοραστές.

Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision

www.photovision.gr
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�)%�� �+,"$�
Photoshop Digital

Η αγορά Imaging σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μια εξελικτική στάση 

αυτοπροσδιορισμού. Είναι η στιγμή όπου ο κόσμος αναζητά το νέο ανάμεσα 

σε -δυστυχώς- παλιές συνταγές. Οι εταιρίες παρουσιάζουν συνεχώς πράγματα 

που πολλές φορές δεν πείθουν μιας και απλώς αναμοχλεύουν το παρωχημένο. 

Πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πολλά στο μέλλον και ενδεχομένως να “φυτρώσουν” 

από το πουθενά κολοσσοί μόνο και μόνο επειδή θα αντιληφθούν ότι ο κόσμος 

βαρέθηκε τη “ξαναζεσταμένη σούπα”. Και να μην ξεχνάμε ότι αγορά - ζήτηση 

υπάρχει... ειδικά στον χώρο του imaging. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι συμβαίνει 

και στην χώρα μας... ενδεχομένως πολύ πιο συγκρατημένα λόγω της ευρύτερης 

κρίσης. Όποιος το καταλάβει... πρώτος αυτός θα έχει και τις καλύτερες δυνατές 

προοπτικές. Η ελληνική φωτογραφική αγορά συμπεριφέρεται διαφορετικά κυρίως 

σε ότι έχει να κάνει με το proffessional κομμάτι και όχι με το consumer λόγω του 

ανύπαρκτου cash flow και του περιορισμένου badget - με αποτέλεσμα να αρκείται 

στα βασικά. Συμπεριφορά λογική με βάση τα δεδομένα, που ωστόσο δεν μπορεί 

να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Αναφορικά με την δική μας επιχείρηση σε ότι αφορά 

την εγχώρια αγορά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις τιμές σε επίπεδα 2006... 

και να επωμιστούμε το κόστος. Επενδύσαμε ένα μεγάλο μέρος  (το μεγαλύτερο) 

των διαθεσίμων κεφαλαίων σε νέες τεχνολογίες και μέχρι σήμερα πιστεύω 

ότι δικαιωθήκαμε. Η επικείμενη PHOTOVISION 2015 όπως και όλες πλέον οι 

εκθέσεις για να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον θα πρέπει να είναι περισσότερο 

στοχευμένες. Το πάλαι ποτέ γενικού ενδιαφέροντος εκθεσιακό περιβάλλον όπου 

ο καθένας μπορούσε να εκθέσει οτιδήποτε και να έχει πωλήσεις στη συνέχεια 

έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Έχουμε άλλωστε παραδείγματα εκθέσεων παγκοσμίου 

ενδιαφέροντος που εν μέσω κρίσης κατέρρευσαν και άλλες που αναπτύχθηκαν 

χωρίς καν να το περίμεναν. Πιστεύω ότι είναι στα χέρια των διοργανωτών 

περισσότερο που θα πρέπει να έρθουν σε έναν ανοικτό διάλογο με τους εκθέτες 

έτσι ώστε από κοινού να δράσουν για ένα καλύτερο εκθεσιακό μέλλον.

��.�/�� 3,�'.��!
Αφοί Θεοδώρου Α.Ε

H ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνής 

εξελίξεις έστω και με μια μικρή 

καθυστέρηση. Το κύριο χαρακτηριστικό των 

τελευταίων χρόνων είναι η αντικατάσταση 

των παραδοσιακών προιόντων imaging 

(φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες) 

από τα έξυπνα κινητά. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να εισέλθουν περισσότεροι 

χρήστες στην ενιαία αγορά του imaging 

αλλά λόγω τις εξάπλωσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης η φωτογραφία σαν 

προϊόν αν και έχει γεωμέτρικη αύξηση ώς 

λήψη έχει αντίθετη πορεία ως εκτύπωση. 

Κατά συνέπεια το εισόδημα όσων 

ασχολούνται με την εκτύπωση και την 

αποθήκευση φωτογραφιών έχει μειωθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η εταιρία 

μας έχει προσανατολιστεί στην ενίσχυση της 

κατηγορίας των κορνιζών η οποία δεν έχει 

παρουσιάσει κόπωση καθώς αποτελεί ένα 

προϊόν διακόσμησης το οποίο παραμένει 

απαραίτητο σε κάθε σπίτι. Μια έκθεση σαν 

τη PHOTOVISION 2015, στην οποία θα 

συμμετέχουν όλες οι εταιρίες που αφορούν 

το imaging σαφώς θα έχει  ενδιαφέρον και 

για τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος 

καθώς και για τον επαγγελματία που θα θέλει 

να ενημερωθεί για τις τελευταίες εεξελίξεις.

Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision

www.photovision.gr
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. 
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058  e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr 

• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK 

κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players, SSD • MITSUBISHI 

επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες 

πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, 

επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες 

για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης, θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves 

• TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία • ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, 

ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών  • REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & 

περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές  • ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές 

σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, 

βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικρο-συσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, 

μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων 

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082 

Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062  

e-mail: info@photoshopdigital.gr  www.photoshopdigital.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602 

e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr

• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ 

Westcott/Icelight Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης 

καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών 

• ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς 

& τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC οπτικοί δίσκοι 

CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & 

εικόνα • HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY 

επαγγελματικές κάμερες & αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί 

δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

 

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS 
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.

ricoh-imaging.gr

• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες 

μνήμης και αξεσουάρ 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 6/2

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

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

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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EPSON Italia s.p.a. 
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615, 

e-mail: info@epson.gr www.epson.gr

• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για επιχειρήσεις, 

Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις, μεγάλες 

εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. 
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, Fax: 210 7249848, e-mail: alex4@

otenet.gr,  www.albapv.gr 

• AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS 

στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς φιλμ 

για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ 

στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για 

video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD 

• POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα – φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB 

επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά 

φθορισμού για video & φωτογραφία

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax.: 

210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr

• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές & 

Βιντεοκάμερες • TEHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab • SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS 

(Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.

Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575 

e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com 

• ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης • BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ • BVA μηχανισμός αυτόματης 

επικόλλησης φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ • 

DΕCOR-DΕCOR κορνίζες • KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ • MATIN, 

LERO είδη σκοτεινού θαλάμου • ZEP άλμπουμ κορνίζες 

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. 
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr

• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design 

Albums /Exclusive Package etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning 

Συνέχεια από την σελίδα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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Συνέχεια από την σελίδα 

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120,  e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr, 

Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927 e-mail: info@myalbums.gr  

www.myalbums.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, 

e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr 

• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε:  γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις 

Plotter, UV Εκτυπώσεις  • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670, e-mail: tecnhio.

sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr

• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - 

εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • 

VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone 

26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@

developmentltd.gr, www.developmentltd.gr

• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, 

Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, Fab-Con, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

ALBUMAKE 
Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής, 

• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab 
| printyourphotos.gr 

Α) Αριστοφάνους 6, 155 61, Χολαργός, Τηλ.: 210 6535747, Fax: 210 6547365, Β) Θωμά Παλαιολόγου 

35–37, 136 71, Αχαρναί, e-mail: info@photolab.gr, info@printyourphotos.gr, www.photolab.gr, www.

printyourphotos.gr

• Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές 

εκτυπώσεις offset, παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης όπως plexiglass, dibond, forex, simona, αλουμίνιο, 

kapa και foam. Δημιουργικό τμήμα, επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

χρώματος, e-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων (printyourphotos.gr).

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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GIATRAKOS HEXATEAM
Α) Λεωφ. Καλαμακίου 53, 174 55, Άλιμος,  Β) Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, 

• Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφισης • Vulcan UAV, DJI innovations & CarbonCore Multicopters • DJI 

Autopilot & GPS Systems • Camera Gimbals

PRESTIGE 
Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι, 

• Ψηφιακό και αναλογικό άλμπουμ • Θήκες CD-DVD • Κορνίζες • Εκτυπώσεις • Ειδικές εκτυπώσεις σε τελάρο 

και καμβά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα

• Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art , εκτυπώσεις σε 

καμβά με τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, 

Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com

• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι

• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.  

Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 

2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19, 546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 

261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 

26, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr

• AnSMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO 

τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα 

• PRIOLITE • MULTIBLITZ 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E.
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3222626, 210 3231354-5, 210 8085032, 

Fax: 210 3217500, e-mail: info@giannatos-foto.gr, sales@giannatos-foto.gr

 www.giannatos-foto.gr, 

• TAMRON φακοί • MINOX φωτ. μηχανές, κιάλια • ADOX α/μ χαρτιά, χημικά • DIGIFINDER λούπες, παρασολέιγ για DSLR • 

GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα • MARUMI φίλτρα & αξεσουάρ • LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες • AP αξεσουάρ • 

POINT τσάντες, θήκες & γιλέκα • SLS στούντιο φλας • PHOENIX φωτ. μηχανές, κιάλια

Συνέχεια από την σελίδα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr


������ 14��	
�� 272 •  ��	���� 16 ���OYA���	 2015

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

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

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

BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22,  Ίλιον Αττικής, 

• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced 

τηλεοπτικός & επαγγελματικός εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr ) 

Φαλήρου 6, 117 42, Κουκάκι, Τηλ.: 210 9231705, www.fotoklik.gr  e-mail: info@fotoklik.gr, 

• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder • 

SWIT μπαταρίες-monitors  • IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης  • MOVCAM 

DSLR rings, συστήματα στήριξης • FOTON video accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • 

Διανομή: ExDemo & μεταχειρισμένες Broadcast κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, Fax: 210 9600702, e-mail: info@jmsolutions.gr, www.

jmsolutions.gr  

• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ • 

DRYTAC υλικά πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική 

υποστήριξη – ανταλλακτικά • HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab – Video Art 
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός

Editing & λήψεις events, συνεδρίων, εκδηλώσεων. 

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ) 

Ιπποκράτους 13 (3ος όροφος), Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3610345, e-mail: info@ekfa1916.gr, www.ekfa1916.gr, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) 

Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3647257, Fax: 210 3610345, e-mail: ekfa-pof@otenet.gr. 

Lightcraft workshops 
Ομονοίας 77, 65403 Καβάλα www.lightcraft.gr

Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια

CARTOTECNICA TiCi
Via san Benedetto, 1, 73040, Aradeo (Lecce), Itally., Τηλ.: 0039 0836 554042, Fax: 0039 0836 550496

Site: www.cartotecnicatici.com, e-mail: info@cartotecnicatici.com

Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook 

EXPAND DIGITAL
Χαλκηδόνος 18, 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833358, 211 8001844, Fax: 211 8001173,

www.expand.gr, e-mail: info@expand.gr, 

• PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής 

εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων

Συνέχεια από την σελίδα 

www.photovision.gr
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Συνέχεια από την σελίδα 
MC MANIOS 
Αραχναίου 12, 115 22 Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997, e-mail: info@mcmanios.gr, www.mcmanios.gr, 

Facebook page MC Manios,twitter.com/mcmanios 

• AMABILIA μεταλλικές θήκες • BLUE STAR προσοφθάλμια για κάμερες • CANON φακοί για video 

& κάμερες • Cartoni συστ. στήριξης καμερών • CHROSZIEL συστ. mattebox, follow focus • CHIMERA 

αξεσουάρ φωτισμού • DEDOLIGHT φωτιστικά • EASYRIG συστ. στήριξης • EWA MARINE υδατοστεγείς 

θήκες • F & V LED φωτιστικά, monitors, sliders • IKAN monitor, συστ. στήριξης • HPRC άθραυστες Resin θήκες • KINO FLO 

φωτιστικά • MILLER συστ.στήριξης καμερών • P+S TECHNIK camera mounts, tabletop dollies • PAG μπαταρίες, φορτιστές 

• PORTA JIB camera jibs, dollies • ROSCO φίλτρα, ζελατίνες, μηχανήματα καπνού, Litepad, πατώματα για studio χορού • 

SCHNEIDER OPTICS φακοί, γυάλινα φίλτρα • STEADICAM συστ. σταθεροποίησης-στήριξης • STEADYTRACKER camera jibs, 

γερανοί • TIFFEN γυάλινα φίλτρα • TRANSVIDEO monitors, συστ. ασύρματης μετάδοσης • VOCAS συστ. mattebox και συστ. 

στήριξης • ZACUTO DSLR viewfinders, στήριξη • Formatt γυάλινα και resin φίλτρα • Smartsystems slider, dolly, motion kit 

• BD φόντα χαρτιού και βινυλίου • Evoc φωτογραφικές θήκες • Think Tank, φωτογραφικές θήκες • SmallHD μόνιτορ • Tilta 

συστήματα στήριξης κάμερα, follow focus • Vibesta, LED φωτισμός • Alphatron, viewfinder • Miggo ιμάντες καμερών

ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ENESSIS 
Λευκωσίας 79, 121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5730886, 6934929656, Fax: 210 5730834,

www.enessis-co.gr, e-mail: info@enessis-co.gr, 

• ENESSIS συστήματα βιβλιοδεσίας • Αναλώσιμα

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ SIGN Ε.Π.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α3, 570 22, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 524360-1, Υποκ.: Δημοφώντος 157-159 & Καλλιρρόης, 

118 52, Αθήνα, Τηλ.: 210 3417280–3, e-mail: info@baxevanidis.gr,www.baxevanidis.gr 

• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά 

εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων

RENTPHOTOVIDEO 
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 116 33, Παγκράτι, Τηλ.: 211 7101105,  e-mail: info@rentphotovideo.

gr, www.rentphotovideo.gr

• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & Video

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι

• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις. 

IKΑROS MEDIA PACKAGING 
Ηρακλούs 16, 145 64, Νέα Κηφισιά, Τηλ.: 210 6857031,

 e-mail: imitris.fytas@ikmediapack.gr, www.ikmediapack.gr

• Eιδικές συσκευασίες & κατασκευές για cd, dvd, Blu Ray special packaging, deluxe packaging, θήκες 

dvd γάμου βάπτισης

VK Χειροποίητα άλμπουμ
Digital.album.vk@gmail.com

www.photovision.gr


������ 16��	
�� 272 •  ��	���� 16 ���OYA���	 2015

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

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

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

Νέες συμμετοχές

DRAKOS DIGITAL
Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 9902382, Fax: 210 9902382, email: 

drakosdigital@gmail.com, 

www.drakosdigital.gr, Υποκ/μα-Showroom: Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη

• GoPro action cameras • Xsories • Sp-United • GoPole• Ogio (τσάντες) • Qydos ation camera lighting systems

El Greco 

Π. Τσαλδάρη 47, Περιστέρι Εργαστήριο: Πελοπίδα 62, Περιστέρι  Τηλ.: 2105400798, 

email: info@elcrecoalbum.gr site: http://elgrecoalbum.gr/ 

• Χειροποίητα και ψηφιακά album • Φωτογραφικό εργαστήριο: Εκτυπώσεις, Επικολλήσεις, Καμβάδες

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
Αντήνορος 11, 116 34 Αθήνα, Τηλ.: 210 7248144, Fax: 210 7291613, e-mail: info@calavitis.gr, www.calavitis.gr

• ARRI • ZEISS • SACHTLER • ANGENIEUX • COOKE • ORCA • DEXEL • EGRIPMENT • LEMO • ETC • AEQ • DKT

HAPPYBOX A.E. 
Κύθνου 2, 185 41 Καμίνια, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4819600, 210 4818600, 210 4822749, Fax: 210 4819614 

e-mail: orders@happybox.gr, www.happybox.gr

• Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ • Κουτιά συσκευασίας πολυτελείας • Ψηφιακές εκτυπώσεις

NORITSU-NORILAB 

Τηλ.: 210 6019506, Kιν.: 6977 356565, e-mail: noritsu.tektonidis@yahoo.gr, www.noritsu.co.jp/english/ 

• Noritsu Wet & Dry Minilabs

Noritek Hellas 

Ψαρών 16, Ν. Σμύρνη, Τηλ. 210 6086282 Fax: 2109356288 email: support@noritek.gr site: www.noritek.gr 

• Τεχνική υποστήριξη • Φωτογραφικά είδη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα  

ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ιερά Οδός 297, 122 44, Αιγάλεω, Τηλ.: 210 5710716, Fax: 210 5710716, e-mail: irenepalmou@yahoo.gr, www.palmosshop.gr 

• AURORA studio flash • “MY SLAVE” ραδιοσυχνότητες • GEMSTAR video light • Led & Προβολείς Video • Soft Box • Φωτιστικά 

650W, 800W, 1000W • Αξεσουάρ για φωτογράφους & βιντεολήπτες

IP HOST
Υπηρεσίες διαδικτύου 

Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα, 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727 Email: info@iphost.gr, www.ipdomain.net

Vovousa Festival
Βοβούσα, 44014, Ζαγοροχώρια • Καλλιτεχνική διεύθυνση: Καμίλο Νόλλας   

Σκούφου 10, 10557 Αθήνα , Τηλ: 6932 495695 email: info@vovousafestival.gr site: www.vovousafestival.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

www.photovision.gr
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Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει προκράτηση χώρου 

Canon Europa N.V
Greece Representative Office, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7454651 www.canon.gr 

• CANON

INTERSYS A.E. 
Αποθήκη – Έδρα: Θέση Ντοροβάτεζα, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - 

Μαρκόπουλου, 190 02, Παιανία, Τηλ. Κέντρο: 210 9554000, Fax: 210 9554373 

e-mail: intersys@intersys.gr www.intersys.gr www.opshop.gr

• OLYMPUS ψηφιακές φωτ. μηχανές & κιάλια • PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, Home Entertainment Systems, 

profess • TomTom προϊόντα πλοήγησης • DURACELL μπαταρίες • HAIER ηλεκτρικές συσκευές • NEC monitors • CANON & 

OCE (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά & εκτυπωτικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, 

πολυμηχήματα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters. 

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε.  

Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397, 

e-mail: fujifilm@fujifilm.gr  www.fujifilm.gr  www.fujifilm.eu/gr

• FUJIFILM • Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης 

φωτογραφιών • Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide 

format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών (μηχανήματα & αναλώσιμα) • 

Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης • Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα ιατρικής απεικόνισης • Service & 

ανταλ/κα   

DIVITEC Α.Ε. 
Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, Fax: 

210 2834367, email: info@divitec.gr, www.divitec.gr

• ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • 

Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Θερμικοί εκτυπωτές Dry Labs & αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά 

προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • HITACHI projectors • ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες 

• SINFONIA (Shinko) - CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές & αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET 

PC, ψηφιακές κορνίζες, πλήρης γκάμα CD DVD • LENCO Tablet PC συστήματα ήχου • ΒΙG BEN Gaming software, Accessories 

συστήματα ήχου • BENQ Projectors, Monitors, Digital Cameras • RIVACASE θήκες μεταφοράς δίσκων, tablets, laptops ψηφιακών 

μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης • ΤRACEBOARD διαδραστικοί πίνακες • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. – PANODIA  

Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310 552450, 

On line χονδρική: eshop.spondilidis.gr, www.spondilidis.gr, e-mail: info@spondilidis.gr

• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. 

Δ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια Πειραιάς, 

Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844, e-mail:info@theobros.gr, 

www.theobros.gr,www.facebook.com/afoitheodorou 

• NCL, GOLBUCH, BIELLE άλμπουμ • DECO CONCEPT κορνίζες • CECAMI, ART OF CARDS, REGENT, DISNEY ευχετήριες 

κάρτες • EUREKA, ZOWIE υλικά συσκευασίας • E-BOX θήκες CD/DVD & ψηφιακών μέσων • WWF άλμπουμ, κορνίζες, 

επιτραπέζια παιχνίδια

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
Χαρ. Τρικούπη 23, 106 81, Αθήνα, Τηλ.: 2103841772, 2103833478, Fax: 2103835303, 

e-mail: info@efstathiou.com.gr,www.efstathiou.com.gr

• PRAKTICA Digital φωτ. μηχανές, βιντεοκάμερες HD, ψηφιακές κορνίζες, film scanner, 

κιάλια, Card readers, κιάλια, τηλεσκόπια • INTEGRAL, Take MS κάρτες μνήμης, USB sticks, Card readers/writers • MULTIBLITZ, 

studio flash, φωτιστικά, γεννήτριες • SPORTS CAM, action camera Wifi και αξεσουάρ • VILTROX, flash units, mini flash για 

mirorless, επαγγελματικά flash guns για CANON E-TTL, NIKON I-TTL • HDMI MONITORS • Foton aceesories.dorr, φωτογραφικά 

προϊόντα • TAMAX βάσεις ώμου για επαγγ. βιντεοκάμερες & DSLR μηχανές, τρίποδα επαγγ., ερασιτεχνικά & επιτραπέζια, video 

light stand, μονοπόδια • Dolly, αξεσουάρ καπάκια, φίλτρα UV & CPL από 25mm-82mm, σετ καθαρισμού, μπράτσο μεταλλικό 

στήριξης μηχανής & flash • ΤΑΜΑΧ εξοπλισμός - studio flash, ραδιοσυχνότητες μπαταρίας & ρεύματος, επαγγ. light stand & 

τριπόδια. Φωτιστικά συνεχόμενης ροής για video καλύψεις 800W. Video light led & tungsten. Εξοπλισμός studio, οθόνη τοίχου 

& δαπέδου, σύστημα φωτισμού φόντου. Ρολά φόντων μεγέθους 2,75x11μ. & 1,37x11μ. Συστήματα στήριξης για 4 & 3 φόντα. 

Ανακλαστήρας φωτισμού προσώπου. Παντογράφοι • Αξεσουάρ για smartphones iphones • Τσάντες επαγγελματικές Foto/Video 

& μεταφοράς studio flash. Τσάντες ερασιτεχνικές foto/video. Compact θήκες. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ. Φορτιστές για 

όλες τις LI-ION μπαταρίες ψηφ. μηχανών, camcorders, τηλεφώνων, παιχνιδιών & για επαναφορτιζόμενες ΑΑ & ΑΑΑ • TAMAX 

επαγγ. μικρόφωνα για DSLR μηχανές & βιντεοκάμερες. Είδη δώρων για φωτογραφία, στυλό, μπρελόκ, ρολόι, χιονόμπαλες, 

χριστουγεννιάτικες μπάλες & φακοί Led.

MERKOURI
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 2310 948767, κιν 6944204754, 

e-mail: info@merkouri.gr, www.merkouri.gr  

• Κατασκευή χειροποίητων ψηφιακών & αναλογικών άλμπουμ • Θήκες DVD • Bαλίτσες • Photobook & USB γάμου-βάπτισης

PHOTOSTATION IKE
Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 554663-4, 

e-mail: sales@photostation.gr  www.photostation.gr  

• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών 

Σπύρος & Μίλτος Γιαννούλης
Ψηφιακό φωτογραφικό εργαστήριο

Οδός Γούναρη 35, Πάτρα, Ελλάδα, Τηλ.: 2610 226 198, info@photogiannoulis.com www.

photogiannoulis.com

Χειροποίητα Ψηφιακά Άλμπουμ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

www.photovision.gr
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PWS Convention 2015 
Δυναμική επιστροφή στη Photovision!

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του σεμιναριακού προγράμματος του PWS Convention 

που θα πραγματοποιηθεί στις 20-23 Μαρτίου 2015 στους χώρους της Photovision και του 

Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου.

O Keda. Z που κατάγεται 

από τη Μαλαισία, είναι 

από τους πιο αναγνωρισμένους 

φωτογράφους της Ασίας, 

αλλά και από τους πιο 

αναγνωρίσιμους εξαιτίας της 

ξεχωριστής τεχνοτροπίας του. 

Έχει βραβευτεί σε αρκετούς 

διεθνείς διαγωνισμούς για 

τη φωτογραφία γάμου, τα 

πορτραίτα αλλά και για τη 

φωτογραφία μόδας. Σε τρία 

μόλις χρόνια έχει κερδίσει 101 

φωτογραφικά βραβεία (WPPI, 

MPA UK, WPPM, Creative Asia) 

σε διαγωνισμούς στην Ασία και 

όλο τον κόσμο. 

http://wedseminars.com/  •   http://www.kedaz.com/
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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

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 

Aκούστε όποιο τραγούδι θέλετε
Από τον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα του τραγουδιστή


�"��?!

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://uwall.tv/
www.photo.gr
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ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ & ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΙΤΟ
Κάθε επισκέπτης της Πράγας που σέβεται τον εαυτό 
του -εκτός ίσως από τους μόνιμους κατοίκους της 
πόλης...-  θα πάει να περπατήσει στην ξακουστή 
γέφυρα του Καρόλου, στον ποταμό Μολδάβα. 
Η γέφυρα θεμελιώθηκε το 1357 από τον βασιλιά 
Κάρολο και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 
1405. Μύθοι και δοξασίες συνοδεύουν το έργο με 
τις ρίζες τους να χάνονται στα βάθη του χρόνου. 
Έχει πάντοτε τουρίστες ακόμη και τώρα, μήνα 
Φεβρουάριο! Συνεχίζοντας την περιήγηση στη 
παλιά πόλη και  ανεβαίνοντας στον κοντινό λόφο 
‘‘Χρατσάνι’’ που δεσπόζει της πόλης υπάρχει ένα 
ακόμη αξιοθέατο-στολίδι: ο παλιός καθεδρικός ναός 
του Αγίου Βίτου που από πολλούς θεωρείται ως το 
σημαντικότερο αρχαίο μνημείο της Τσεχίας.
Ξεκίνησε η κατασκευή του το 1344 για να 
ολοκληρωθεί πριν περίπου 100 χρόνια! 
Έχει θαυμάσια βιτρώ Art Nouveau ενώ εδώ 
φυλάσσονται τα κοσμήματα του Στέμματος μιας 
και σε αυτή την εκκλησία στέφονταν οι Βασιλείς 
της Βοημίας.

Μία από τις σπεσιαλιτέ της Τσεχίας και 
ιδιαίτερα της Πράγας είναι η γνωστή σούπα 
‘‘Γκούλας’’. ΄Την αναζητήσαμε στην αυθεντική 
της συνταγή σε παραδοσιακό εστιατόριο-
ταβέρνα της πόλης και ήταν εξαιρετική. 
Μας την σέρβιραν σε πιάτο από ...ψωμί με τη 
συνοδεία βεβαίως-βεβαίως  της ξακουστής 
μπύρας Pilsner (πού έχει άλλη, καλύτερη 
γεύση στον τόπο της!)

Με την Olympus στη Πράγα  
Για το λανσάρισμα τις OM-D E-M5 II από 11 έως 13 Φεβρουαρίου
 
                                                                          (Συνέχεια από την σελίδα 1)

Σε αυτό το σκηνικό γυρίστηκαν περισσότερες από 200 κινηματογραφικές 

ταινίες μεταξύ των οποίων η ‘‘Επικίνδυνη αποστολή’’ με τον Τομ Κρουζ σε 

σκηνοθεσία Μπράιαν Ντε Πάλμα, ‘‘Οι άθλιοι’’ και πολλές άλλες με αστέρες του 

Χόλυγουντ. Φανταστείτε λοιπόν προβολείς τοποθετημένους σε κομβικά σημεία 

να φωτίζουν την υγρασία που αναδύεται από παντού! Τέλειες συνθήκες για το 

τεστάρισμα των επιδόσεων της μηχανής σε πολύ χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. 

Λεπτομέρειες από τις λήψεις και πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες της νέας 

μηχανής θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Θα ήθελα όμως να αναφέρω εδώ και 

το εξής: οι εκδηλώσεις γνωριμίας με την Olympus OM D Ε-Μ5 Mark II, κράτησαν 

σχεδόν 15  μέρες αρχής γενομένης από 1 Φεβρουαρίου.
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Η Olympus φιλοξένησε γκρουπ από πολλά μέρη της υφηλίου: Δημοσιογράφους 

και μπλόγκερς του ειδικού φωτογραφικού τύπου αλλά επίσης dealers και product 

manager από πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος από την Ελλάδα μετά 

από ευγενική πρόσκληση της Intersys AE., επισήμου αντιπροσώπου της Olympus στη χώρα 

μας. Η συγκυρία το έφερε έτσι που μόνη η αναφορά της καταγωγής μας στην ομήγυρη 

προκαλούσε διάφορα σχόλια, τα περισσότερα δυστυχώς όχι και τόσο κολακευτικά. Αιτία; 

Η περιβόητη διαπραγμάτευση και το Eurogroup των Βρυξελλών που πραματοποιούνταν 

την ίδια μέρα και ήταν πρώτο θέμα στις ειδήσεις! Οι Γερμανοί απέφευγαν σχολαστικά 

οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο. Μας ρωτούσαν για τα ...χιόνια στην Ακρόπολη τις 

τελευταίες μέρες και αναρωτιόνταν για το πως μία χιονόπτωση σταματάει τους ρυθμούς 

της πρωτεύουσάς μας. Διάφοροι Βαλκάνιοι γείτονες Ρουμάνοι και Βούλγαροι- σε αυτούς 

μας κατατάσσουν και μας ομαδοποιούν πλέον τα εργοστάσια- υποστήριζαν με βεβαιότητα 

ότι ‘‘οι Γερμανοί θα σας πετάξουν έξω από το ευρώ!’’. Επεσήμαιναν το ότι πήραμε εμείς τη 

θέση τους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα νέα των τηλεοράσεων, εκτοπίζοντας 

την τακτική αναφορά σε αυτά σκανδάλων, κυβερνητικών ανωμαλιών και άλλων τέτοιων 

συμβάντων Ρουμανικής και Βουλγαρικής προέλευσης... Οι Ρώσοι μεταξύ αστείου και 

σοβαρού μας λέγανε ότι ένας Πούτιν μας χρειάζεται και ότι ευχαρίστως θα μας το δάνειζαν 

για πάντα! Αυτά για το μικροκλίμα της συνάθροισης.

      Στην πανέμορφη πόλη της Πράγας είχαμε ελάχιστο χρόνο να περιηγηθούμε. Μόνον 

ένα πρωινό και αυτό το αναλώσαμε -που αλλού;- στην περίφημη γέφυρα του Καρόλου 

και στα πέριξ αξιοθέατα όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες. Η πόλη έχει γνωρίσει 

τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έχει πάρα πολύ καλή ρυμοτομία και είναι 

πεντακάθαρη. Οι κάτοικοί της διάγουν “λιτό βίο” κάτι που φαίνεται παντού. Όλα είναι 

μετρημένα, ζυγισμένα και υπολογισμένα. Δεν βλέπεις χλιδάτες βιτρίνες, δεν βλέπεις 

καφετέριες να καταλαμβάνουν τους δρόμους με π.χ. κόκκινες τέντες όπως τα μπιστρό 

στο Παρίσι. Δεν βλέπει προσθήκες φούρνων όπως π.χ. στην Κολωνία της Γερμανίας 

ΣΤΑ ΑΧΑΝΗ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Καφετιές αποχρώσεις, υγρασία που γίνεται εμφανής λόγω του υποβλητικού φωτισμού, σασπένς και ατμόσφαιρα μυστηρίου! 
Πραγματικά πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που ανέδειξαν τα προτερήματα της Olympus OM-D Ε-Μ5 II

�. ������

να εκθέτουν στα μάτια των περαστικών 

τα πολυποίκιλα ψωμιά και τις λιχουδιές 

τους. Υπάρχει σίγουρα λιτή καταναλωτική 

κουλτούρα που συνδιαζόμενη με την 

τετράγωνη κεντροευρωπαϊκή λογική, 

δεν μπορεί εύκολα να συνυπάρξει με την 

Μεσογειακή συμπεριφορά που βρίσκεται 

πάντοτε εκτός μέτρου αγγίζοντας την 

υπερβολή. 

Και φυσικά... μπύρα, πολύ μπύρα, παντού 

μπύρα! Έβλεπες παντού ποτήρια να 

γεμίζουν όλα τα τραπέζια. Και κάτι ακόμη: 

Η Τσεχία έχει ως νόμισμα την κορώνα με 

ισοτιμία περ. 27 κορώνες προς ένα ευρώ 

και την αμόλυβδη να πωλείται αρκετά 

ακριβότερη απ’ ότι στην Ελλάδα: 57 

κορώνες. Ας περάσουμε να δούμε τώρα 

τα χαρακτηριστικά της νέας μηχανής που 

λάνσαρε η Olympus με την πεποίθηση 

ότι στην ερχόμενη PHOTOVISION, 20-23 

Μαρτίου θα έχουν όλοι οι επισκέπτες 

της έκθεσης την ευκαιρία να την δουν 

από κοντά και να διαπιστώσουν μόνοι 

τους τις αξιοζήλευτες δυνατότητες που 

ενσωματώνει.           
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Αριστερά στο βήμα ο κ. Setsuya Kataoka / Genaral Μanager, Ρroduct & Μarketing Planning Worldwide της Olympus παρουσίασε την ΟΜ-D Ε-Μ5 ΙΙ. 
Αναφέρθηκε στην ιστορία του εργοστασίου αλλά και στα μελλοντικά σχέδια. 
Δεξιά μερική άποψη του χώρου και δίπλα το εκτυπωτικό κέντρο που είχε εγκατασταθεί ειδικά για την περίσταση. ’Όποιος ήθελε μπορούσε να τυπώσει 
φωτογραφίες σε ότι διάσταση επιθυμούσε (αποκλειστικά σε εκτυπωτές Epson).

Η OM D Ε-Μ5 Mark II ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
1. Πανίσχυρο σύστημα σταθεροποίησης 
της εικόνας που βασίζεται σε πέντε άξονες. 
Χρειάζεται... προσπάθεια για να βγάλει κανείς 
κουνημένη φωτογραφία και -ιδιαίτερα-βίντεο!
2. Πολύ ανθεκτική σε κακουχίες, αδιαπέραστη 
από βροχή και σκόνη.
3. Ονομαστική ανάλυση αισθητήρα 16MPS 
αλλά τελικό αρχείο 40MPS που προκύπτει από 
οκτώ (8) αστραπιαίες λήψεις του ίδιου καρέ!!!
4. Εξαιρετική ποιότητα βίντεο full HD 1080/60P
5. Μικρό μέγεθος, ελαφριά, λειτουργική και με 
λογική τιμή: σώμα 1099 ευρώ, με φακό Zuiko 
12-5Omm 1299 ευρώ.

Για την αναλυτική παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της μηχανής κάντε κλικ εδώ!

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_271.pdf#page=19
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ΚΟΝΤΡΑ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στα έγκατα του παλιού εργοστασίου νερού της Πράγας το μοντέλο 
πόζαρε μπροστά από ισχυρό κόντρα φωτισμό. Η μηχανή έγραψε 
λεπτομέρειες και στη σκοτεινή πλευρά του προσώπου.
Δεξιά περιβάλλον με κορεσμένη από την υγρασία ατμόσφαιρα 
και διάχυτο φως. Το boketh του Zuiko 14-54mm εξαιρετικό. 
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ΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Απλή λήψη στο αυτόματο με το σκόπευτρο να κλειδώνει στο πρόσωπο. Τίποτα περισσότερο...  
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ΤΕΣΤ ΜΕ ΑΡΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
Χρόνος έκθεσης πέντε λεπτά και f/8 σε manual mode
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Ο ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΦΑΚΟΥΣ
Πάνω η λήψη και κάτω το σκηνικό με τα τρίποδα και τους φωτισμούς
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• ��� �pson ��� €44 �� 220ml 
 ��� ��� Canon ��� €154 

�� 700ml
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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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Χορός ΕΚΦΑ 
Και κοπή της βασιλόπιτας 
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 το μεσημέρι, σε τσιπουράδικο στα 

Μελίσσια, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός της Ένωσης Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Αθήνας. Το κατάστημα γέμισε ασφυκτικά, το τσίπουρο με 

ή χωρίς γλυκάνισο έρρευσε άφθονο και το κέφι μετά από κάποια ώρα 

ξεχείλισε όπως μπορείτε να το διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες.

Σε αυτό συνετέλεσε σίγουρα η συνεύρεση με συναδέλφους, με γνωστούς 

και φίλους σε μια πολύ ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Ασφαλώς η πίτα είχε 

φλουρί! Όπως πάντα κληρώθηκαν πολλά και αξιόλογα δώρα που συνέλεξε από 

φιλικά καταστήματα και επιχειρήσεις το νέο και πάντα δραστήριο ΔΣ της ΕΚΦΑ. 

Το επόμενο ραντεβού δόθηκε με όλους στη PHOTOVISION 20- 23 Μαρτίου 

2015 όπου η ΕΚΦΑ από κοινού με την ΠΟΦ θα έχουν περίπτερο στο οποίο 

θα υποδεχθούν συναδέλφους και φίλους από όλη την Ελλάδα. Επίσης την 

Κυριακή μεσημέρι 22 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00 – 13:30 η ΠΟΦ διοργανώνει 

ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους όλους τους ενδιαφερόμενους 

επαγγελματίες φωτογράφους στην οποία θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν 

οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο. Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι παρά τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το φωτογραφικό επάγγελμα, οι 

συνδικαλιστές και εκπρόσωποι του κλάδου κρατούν το χαμόγελο στα χείλη τους 

και άσβεστη την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και ως γνωστόν η αισιοδοξία και 

το χαμόγελο είναι μεταδοτικά! Και του χρόνου!

       Τ.Τ.

Σ.Σ.: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων εξέφρασε με επιστολή της την 

αμέριστη υποστήριξη στην επικείμενη ενδέκατη διοργάνωση της PHOTOVISION

Από αριστερά: Θύμιος Μωϋσιάδης (Ταμίας), Στάθης Σαχινίδης (Μέλος ΔΣ), Σπύρος Διαμαντόπουλος 

(Πρόεδρος), Σπύρος Ανδρεόπουλος (Αντιπρόεδρος) & Ζήσης Κυριακίδης (Γραμματέας)  
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Το ετήσιο convention του PWS θα γίνει στούς χώρους της PHOTOVISION από τις 20-23 Μαρτίου 2015

Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και άλμπουμ θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 19 Μαρτίου 2015

Cm Leung Keda Z.Feng Νίκος Παπαδόπουλος Γκόγκας

Μπάμπης Τσουκιάς Άκης Δουσλατζής Salvatore Dimino

Οι ομιλητές

Τηλ. κρατήσεων
2310452299

Online κρατήσεις
www.wedseminars.com Κόστος 

συμμετοχής

200€+ΦΠΑ

Διατίθεται 
μόνο μία 

αίθουσα και οι 
θέσεις θα είναι 
περιορισμένες

Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

πατήστε 
εδώ

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό πατήστε εδώ ή στο www.pws.gr

http://wedseminars.com/convention-2015/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://photoweddingstories.com/forthecouple-2/?lang=el
http://photoweddingstories.com/
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Canon EOS 750D/760D
Πρώτες σε ανάλυση EOS με αισθητήρα APS-C  

Τι αν η EΟS 7D MkII με αισθητήρα 20,2Megapixel τοποθετείται στην κορυφή 

των μοντέλων της Canon στο φορμά APS-C. Tι κι αν η “μεσαία” EOS 70D 

φοράει επίσης αισθητήρα 20,2Megapixel.  Oι δύο καινουργοφερμένες EOS 

750D/760D καταργούν κάθε έννοια ...ιεραρχίας, αφού είναι οι πρώτες της 

εταιρίας στην κατηγορία με τόσο υψηλή ανάλυση (24,2Mpegapixel). Όμως τα 

megapixel είναι μόνον μέρος της πραγματικότητας, η οποία για τις δύο δίδυμες 

Canon μοιάζει συναρπαστική σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ας δούμε από κοντά.

Κατ’ αρχήν ο αισθητήρας είναι τελείως καινούργιος, κατά πάσα πιθανότητα 

κατασκευής και σχεδίασης Canon και ανταγωνίζεται πλέον επί ίσοις όροις 

τα επίπεδα ανάλυσης που προσφέρουν στην κατηγορία αντίστοιχα μοντέλα της 

Nikon Pentax και Sony. Πέρα από ανάλυση το σύστημα εστίασης Hybrid CMOS AF 

III αξιοποιεί τα phase detection pixel τα οποία ενσωματώνονται στον αισθητήρα 

για τη λειτουργία του autofocus σε Live View. Σύμφωνα με τους μηχανικούς 

της Canon, η απόδοσή του Hybrid CMOS AF III είναι περίπου ισοδύναμη με το 

περίφημο Dual Pixel CMOS των EOS 7D MkII και της EOS 70D. Σημειωτέον ότι 

το συγκεκριμένο υποσύστημα autofocus δουλεύει μόνον στο LiveView. Με τον 

καθρέπτη στην κανονική του θέση για πενταπρισματική σκόπευση, τον έλεγχο 

της αυτόματης εστίασης αναλαμβάνει το κανονικό υποσύστημα με το chip 19 AF 

σημείων δανεισμένο από την EOS 70D, σημαντικά αναβαθμισμένο σε σχέση με τα 9 

AF σημεία του προκατόχου μοντέλου δηλ. της EOS 700D. 

Eίναι η πρώτη φορά που στη σειρά EOS xx0 έχουμε δύο αντί για ένα μοντέλο 

ταυτοχρόνως και ίσως αυτό αποτελεί ένδειξη για το αυξανόμενης σημασίας ρόλο 

της entry/midrange κατηγορίας στις πωλήσεις. 

Επί της ουσίας οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δίδυμα μοντέλα αφορούν όλες 

θέματα εργονομίας: Η πιο “προικισμένη” και βεβαίως ακριβότερη 760D (Rebel T6s 

στις ΗΠΑ) υπερτερεί της απλής 750D (Rebel T6i) αφού εξοπλίζεται με grayscale 

LCD panel πληροφοριακών ενδείξεων, κλείδωμα στον επιλογέα λειτουργιών, 

αισθητήρα προσέγγισης για το προσοφθάλμιο σκόπευτρο, πρόσθετο επιλογέα 

Quick control και λειτουργία Servo AF στο LiveView (που χαρίζει τη δυνατότητα 

συνεχούς εστίασης σε λειτουργία ριπής) Με όλα αυτά η μηχανή κερδίζει πολύ σε 

εργονομία. Και στα δύο μοντέλα έχουμε πλήρη υποστήριξη ασύρματης σύνδεσης 

WiFi με NFC αυτή τη φορά για γρήγορη μεταφορά των ρυθμίσεων. Αναβάθμιση 

αντιπροσωπεύει και το νέο υποσύστημα φωτομέτρησης με 7560pixel + IR. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Aισθητήρας ΑPS-C size 22,3x14,9mm  
CMOS 24,2Megapixel 4000x6000pixel lens 
factor 1,6x
Τύπος οπτικού σκοπεύτρου: pentamirror
Kάλυψη οπτικού σκοπεύτρου: 95% και 
μεγέθυνση 0.82x
Κλίμακα ευαισθησίας: ISO 100-12800
Ριπή: 5καρέ/δευτ.
Αυτόματη εστίαση με phase detect 
19σημείων στην πενταπρισματική σκόπευση 
και Hybrid CMOS AF III στο LiveView
Φωτομέτρηση με chip 7560pixel+IR
κλείστρο εστιακού επιπέδου: 1/4000-
30sec. 
Οθόνη αφής αρθρωτού τύπου 3in. 1.040K 
Αυτοματισμοί έκθεσης: P,S,A,M και σκηνές 
Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Kids, 
Food, Candlelight, Night portrait, Handheld 
night scene, HDR backlight control
Φλας: αναδιπλούμενο G.No. 12M (ISO 100)
Video: 1080/30p
Mπαταρία: λιθίου LP-Ε17 με αυτονομία 440 
καρέ (CIPA)
Βάρος με μπαταρία: 565γρ. (760D) 555γρ. 
(750D)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ EOS 760D  
Grayscale LCD panel δεξιά από το 
πεντάπρισμα
Aσφάλεια στο Mode dial
Αισθητήρας προσέγγισης στο 
προσοφθάλμιο
Quick control dial
Λειτουργία Servo AF στο LiveView

EOS 750D

ΕΟS 760D
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Ένα από τα  βασικά προβλήματα στην 

εκτύπωση με θερμικούς εκτυπωτές που 

δέχονται χαρτί σε ρολό είναι η απώλεια 

αναλώσιμου όταν χρησιμοποιείται μεγάλο 

ρολό χαρτιού από το οποίο προκύπτουν δύο 

μεγέθη χαρτιού. Αν λοιπόν από το ρολό του 

15x20cm θέλουμ ε να βγαίνουν δύο δύο οι 

εκτυπώσεις 10x15cm, τότε σε περίπτωση που 

δώσουμε μονό αριθμό εκτυπώσεων έχουμε 

αυτόματα χάσει ένα κενό φύλλο 10x15cm 

δηλ. έχουμε χάσει αναλώσιμο. 

Ο νέος μικρός αλλά πολύ ικανός εκτυπωτής 

της Mitsubishi απαντά στο πρόβλημα 

περιλαμβάνοντας την πρόβλεψη Rewind 

Function δηλ. ο printer αν δεν τυπωθεί η 

δεύτερη μικρή φωτό 10x15cm ξανατυλίγει προς 

τα πίσω και είναι έτοιμος για την «αναμενόμενη» 

εκτύπωση που θα καλύψει το κενό. Εναλλακτικά 

όσοι επιθυμούν να τυπώνουν αποκλειστικά 

10x15cm μπορούν να μείνουν στο μοντέλο 

CP-D70DW που χρησιμοποιεί το αναλώσιμο 

CK-D746 (ρολό) ενώ ο CP-D80DW χρησιμοποιεί 

το CK-D868. Παρόλες τις παραπάνω δυνατότητες 

ο εκτυπωτής παραμένει πάρα πολύ μικρός 

σε διαστάσεις μπορεί να μεταφερθεί σε 

location εφαρμογές π.χ. σε γάμους, χώρους 

διασκέδασης, πάρτι και γενικά όπου χρειάζεται 

η επαγγελματική εκτύπωση υψηλής ποιότητας 

χωρίς όμως βαρειά εγκατάσταση. 

Bασικά χαρακτηριστικά
• 2 μεγέθη εκτύπωσης-ένα αναλώσιμο. Η ικανότητα εκτύπωσης δύο διαστάσεων 

από ένα αναλώσιμο εξοικονομεί χρόνο και προσφέρει ευελιξία μειώνοντας τις 

απαιτήσεις για στοκάρισμα χαρτιού.

• Εξοικονόμηση ενέργειας. Το Mitsubishi CP-D80DW είναι σχεδιασμένο για 

εξοικονόμηση ενέργειας 96% σε λειτουργία αναμονής (sleep mode).

• Rewind function. H ειδική  αυτή λειτουργία είναι ειδικά σχεδιασμένη για 

εξοικονόμηση αναλώσιμου κατά την εκτύπωση 10x15cm και “απομνημονεύει” το 

κενό στο χαρτί ώστε να αξιοποιηθεί στην επόμενη εκτύπωση. Σημ. * Δεν ισχύει σε 

Fiine Mode ή Matte αναλώσιμο.

• Υψηλή ανάλυση. Με νέους αλγορίθμους η Mitsubishi προσφέρει κορυφαία 

ποιότητα σε ανάλυση 300dpi.

• Matte φινίρισμα. Αρκετοί φωτογράφοι προτιμούν τη σατέν επιφάνεια του matte 

χαρτιού αποφεύγοντας τις ανακλάσεις στην επιφάνεια και δίνοντας αυτή την 

ιδιαίτερη καλλιτεχνική αίσθηση και ικανοποιώντας αντίστοιχες απαιτήσεις μέρους 

των πελατών. 

• Compact μέγεθος. Ο εκτυπωτής CP-D80DW εξυπηρετεί τους φωτογράφους 

και λοιπούς επαγγελματίες που χρειάζονται την υψηλή ποιότητα Mitsubishi 

αλλά θέλουν μικρό μέγεθος συσκευής για εύκολη μεταφορά αν χρειαστεί και 

τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

• Προστασία από τη σκόνη. Το CP-D80DW έχει ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος 

της σκόνης κρατώντας πάντα καθαρό το εσωτερικό της συσκευής και ιδιαίτερα τις 

κεφαλές.

Προδιαγραφές
• Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική εξάχνωση χρωστικών (dye sublimation) 

CMY+lamination (επίστρωση) • Ανάλυση: 300dpi 8bit ανά χρώμα • Φινίρισμα: Matte/

γυαλιστερό • Tαχύτητα: 10x15cm σε 8,4sec.*Fine mode χωρίς Rewind Function • 

Διαστάσεις εκτύπωσης: από 5x15cm ως 15x20cm • Aναλώσιμα: ρολά D868/D757 • 

Πρωτόκολλο σύνδεσης: USB 2.0 • Bάρος: 12κιλά • Διαστάσεις: 27.5x44,6x17cm

Mitsubishi CP-D80DW
O έξυπνος εκτυπωτής dye sub με  rewind function
Mitsubishi CP-D80DW
O έξυπνος εκτυπωτής dye sub με rewind function
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Nikon D810a
Για αστροφωτογράφους
Οι ειδικές εκδόσεις φωτογραφικών μηχανών με τροποποιημένο low pass 

φίλτρο και προσανατολισμό στην αστροφωτογραφία ή την επιστημονική 

φωτογραφία δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ας θυμηθούμε τις Canon EOS 

20Da και 60Da |και την Fujifilm IS Pro. Ως γνωστόν τα low pass φίλτρα που 

εξωτερικά δεν είνα τίποτε παρά ένα διαφανές τζαμάκι πάνω στον αισθητήρα, 

αποκόπτουν το υπέρυθρο μέρος του φάσματος ώστε να αποδίδεται πιο 

σωστά το ορατό φάσμα σε μήκος κύματος ανάμεσα στα 400nm και 700nm. Ως 

παρενέργεια ειδικά στην αστροφωτογραφία έρχεται η μειωμένη καταγραφή 

των βαθέων χροιών του ερυθρού στο γαλαξία και τα νεφελώματα. Η Nikon 

810a είναι πανομοιότυπη με τη νορμάλ D810 αλλά φοράει ειδικό φίλτρο που 

επιτρέπει την καταγραφή του φάσματος του ερυθρού που είναι γνωστό ως 

H-Alpha και εντοπίζεται στα 656,28nm και αντιστοιχεί στο φως που ανακλά το 

ιονισμένο υδρογόνο των νεφελωμάτων. Πέραν του φίλτρου, ενσωματώνονται 

κάποιες αλλαγές στο firmware όπως η λειτουργία Virtual Exposure Preview, 

η βασική ευαισθησία που είναι ISO 200 αντί για ISO 64 και πολύ πιο αργές 

ταχύτητες κλείστρου πέρα από τα 30sec. 

Ελληνικό Κέντρο 
Φωτογραφίας
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα 
σεμινάρια Μαρτίου
Δύο νέοι κύκλοι σεμιναρίων ξεκινούν 

στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Ο 

1ος κύκλος εργαστηρίου δημιουργικής 

φωτογραφίας ξεκινά στις 5 Μαρτίου έχοντας 

ως στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες 

τόσο με την αισθητική και πρακτική τη 

σύγχρονης φωτογραφίας όσο και με τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Για όσους θα 

ήθελαν μια διερεύνηση της πρακτικής και 

της αισθητικής της σύγχρονης φωτογραφίας 

καθώς και βελτίωση των τεχνικών τους 

γνώσεων, υπάρχει και ο 2ος κύκλος  

εργαστηρίου δημιουργικής φωτογραφίας 

ο οποίος ξεκινά αντίστοιχα στις 3 Μαρτίου. 

Στο 2ο κύκλο μπορούν να ενταχθούν όσοι 

έχουν παρακολουθήσει τον 1ο κύκλο καθώς 

και όσοι διαθέτουν μια πρότερη εμπειρία. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 

στα σεμινάρια του Ελληνικού Κέντρου 

Φωτογραφίας μπορείτε να επισκεφθείτε το 

http://hcp.gr/workshops/

Ένωση Φωτογράφων 
και Βιντεογράφων 
Γάμου Ελλάδας
Νέα σύνθεση στη διοικητική 
ομάδα της Ένωσης
Nέα σύνθεση ισχύει στη διοικητική 

ομάδα της Ένωσης Φωτογράφων 

και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Σωτήρης 

Παπαεμμανουήλ παραιτήθηκε από 

την Διοικητική Ομάδα της Ένωσης για 

επαγγελματικούς λόγους. Έτσι κατόπιν 

συνεννόησης της διοικητικής ομάδας, 

πρόεδρος αναλαμβάνει ο Χρήστος 

Κοντσαλούδης, υπεύθυνη οικονομικών 

η Αλίκη Κορωναίου και υπεύθυνος 

προβολής και marketing ο Χρήστος 

Κουτσοτόλης. Επιπλέον, υπεύθυνος 

για φωτογραφικά θέματα θα είναι ο 

Σάκης Ανδρουτσόπουλος ενώ για τα 

κινηματογραφικά θέματα υπεύθυνος θα 

είναι ο Γιάννης Γκουτζουρής. 

Όσοι φωτογράφοι και βιντεογράφοι 

επιθυμούν να γίνουν μέλη μπορούν να 

συμπληρώσουν την αίτηση εγραφής που 

θα βρουν στο 

https://docs.google.com/forms/d/1cQV

TvG016woxrUjJBsSyUrIAWMBDnKr82aK

_i_Ztx5w/viewform 
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Pentax K-S2
Weatherproof miniDSLR
Η Pentax επιστρέφει στο προσκήνιο με την πιο μικρή ρεφλέξ στην ιστορία 

της, την ενδιαφέρουσα Κ-S2, που δεν καταργεί αλλά συμπληρώνει την Κ-S1. 

H μηχανή φοράει αισθητήρα ΑPS-C size 20Megapixel και ξεχωρίζει από τις 

πραγματικά μικρές δισστάσεις, τη δυνατότητα για selfie και τους πρωτότυπους 

χρωματικούς συνδυασμούς κυρίως σώματος και βάσης. Eπίσης, ακολουθώντας 

την τάση και άλλων μοντέλων Pentax που τείνει να γενικευτεί στα μοντέλα της, 

το σώμα είναι στεγανοποιημένο και προστατευμένο από τη σκόνη. Οι μηχανικοί 

της Pentax φαίνεται ότι προσπάθησαν πολύ γιατί αποτελεί αξιοσημείωτη επιτυχία 

να αδιαβροχοποιηθεί σώμα με πλήρως αρθρωτή, περιστρεφόμενη οθόνη 

τύπου tilt and swivel με ανάλυση 921Κ pixel. Mάλιστα σε λειτουργία selfie 

με την οθόνη στραμμένη εμπρός, το πλήκτρο του WiFi διπλασιάζει την αξία 

του ως πλήκτρο απελευθέρωσης του φωτοφράκτη. Για καλύτερη εργονομία 

η ασύρματη WiFi σύνδεση υποβοηθείται από NFC για εύκολη σύνδεση με 

Android. Tην αναβάθμιση της αυτόματης εστίασης σημοτοδοτεί ο δανεισμός 

του προηγμένου συστήματος AF SAFOX X προερχόμενου από την Κ5-ΙΙ με 11 

σημεία εστίασης (εκ των οποίων τα 9 σταυροειδούς τύπου). Αέρα upper class 

μεταφέρουν χαρακτηριστικά όπως το γυάλινο “πραγματικό” και όχι τύπου 

pentamirror, πεντάπρισμα με κάλυψη σχεδόν 100%, το κλείστρο που χρονίζεται 

ως 1/6.000sec και οι διπλές περιστροφικές κλίμακες. Δε λείπει βεβαίως και το 

video 1080/30p. Η Κ-S2 κάνει κάθε προσπάθεια να μας πείσει ότι είναι μικρή 

αλλά σοβαρή. Θα κυκλοφορεί σε κιτ με τον πτυσσόμενο zoom 18-55mm f/4-5,6.

Sigma 24mm f/1,4Αrt
Ένας ευρυγώνιος με 
“καλλιτεχνική” στόφα
Η Sigma επιφυλάσσει την επωνυμία 

Art για τους καλύτερους φακούς της, 

υποδηλώνοντας ξεχωριστή προσοχή στη 

σχεδίαση και την ποιότητα κατασκευής. 

Ο Art-ι αφιχθείς ευρυγώνιος 24mm 

f/1,4DG HSM διαθέτει τον κατάλληλο 

κύκλο κάλυψης για μηχανές full frame. 

Περιλαμβάνει 15 οπτικά στοιχεία σε 

11 ομάδες εκ των οποίων ορισμένα 

χαμηλής διάχυσης F και Special Low 

Dispersion για τη διόρθωση των 

χρωματικών εκτροπών και κάποια 

ασφαιρικά για την διόρθωση των 

γεωμετρικών παραμορφώσεων, του 

βινιεταρίσματος και του coma. Σύμφωνα 

με τη Sigma, η οπτική απόδοση 

κυμαίνεται σε ανάλογα επίπεδα με τον 

πολυδιαφημισμένο  35mm f/1,4 Art και 

τον αντίστοιχο 50άρη. 

Eυκαιρία!
Μόνον 40 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο 

επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta 

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta, 

black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657
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Fujifilm 
Η σειρά Χ εμπλουτίζεται με νέους φακούς και τηλεμετατροπέα

Τρεις νέοι φακοί εμφανίστηκαν στον χάρτη φακών της σειράς Χ καθώς και ένας 

τηλεμετατροπέας. Αρχικά, ο teleconverter 1.4x θα είναι συμβατός με τον ήδη 

διαθέσιμο φακό XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS χαρίζοντας εύρος 70-196mm ή 

105-294mm (ισοδυναμία 35mm). Θα κυκλοφορήσει το δεύτερο μισό του 2015. 

Αμέσως μετά βλέπουμε τον XF 35mm f/2 R που αποτελεί τη λιγότερο φωτεινή 

έκδοση του ημιευρυγώνιου XF 35mm f/1.4R. Ακολουθεί ο XF100-400mm, ο 

οποίος ισοδυναμεί με 150-600mm σε full frame, αλλά η φωτεινότητά του δεν 

έχει ανακοινωθεί. Η διάθεση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2016. Τέλος, η άφιξη 

του macro XF120mm f/2.8 R (ισοδύναμος με 180mm) αναμένεται στα μέσα 

του 2016. Θα είναι συμβατός με το νέο τηλεμετατροπέα, όπως και ο προσεχής 

superzoom.

Lightroom Mobile 

Αισίως στην έκδοση 1.3

Η Adobe κυκλοφόρησε ένα 

update για την φορητή έκδοση της 

δημοφιλούς εφαρμογής επεξεργασίας 

φωτογραφιών το οποίο περιλαμβάνει 

νέες δυνατότητες αλλά και εξάλειψη 

των bugs. Πιο συγκεκριμένα, με 

την εγκατάσταση της έκδοσης 

1.3 το app επιτρέπει πλέον την 

αντιγραφή του συνόλου ή μέρους 

των παραμετροποιήσεων μιας 

εικόνας (π.χ. lens correction) και την 

επικόλληση τους σε μία δεύτερη με 

σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη 

κατα τη διάρκεια της διαχείρησης 

πλήθους φωτογραφιών. Επίσης 

υπάρχουν δύο νέες λειτουργίες 

προβολής: το «Segmented View» και 

το «Presentation Mode». Η πρώτη 

επιτρέπει την εύκολη περιήγηση 

ανάμεσα στις φωτογραφίες, ενώ 

με τη δεύτερη καθίσταται δυνατή η 

δημιουργία γκαλερί με υποκατηγορίες. 

H αναβαθμισμένη έκδοση του 

Lightroom Mobile App είναι διαθέσιμη 

για iPhone και iPad.

Antiparos Photo Festival 2015 
Μας καλεί να το ενισχύσουμε 
Το Antiparos Photo Festival δημιουργήθηκε για να ενισχύσει ένα μικρό νησί, αυτό 

της Αντίπαρου. Θέλοντας να προσφέρουν στο νησί που αγάπησαν και προσπαθώντας 

να το ενισχύσουν πολιτιστικά, οι έχοντες την πρωτοβουλία ξεκίνησαν ένα φεστιβάλ 

αφιερωμένο στη φωτογραφία. Το Antiparos Photo Festival χρειάζεται τη βοήθεια 

των ανθρώπων που αγαπούν τη φωτογραφία για να πραγματοποιηθεί και φέτος, 

προβάλλοντας αξιόλογα φωτογραφικά έργα νέων και παλιών φωτογράφων. Έτσι 

καλεί όλους εκείνους που θα ήθελαν να ενισχύσουν το φεστιβάλ να κάνουν δωρεά 

οποιουδήποτε ποσού επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

Antiparos Photo Festival και με το πώς μπορείτε να το ενισχύσετε, επισκεφθείτε το 

http://www.antiparosphotofestival.com/  και 

http://www.rockethub.com/projects/52964-the-antiparos-photo-festival 
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Ricoh WG-5 GPS 
Βελτιώσεις στα σημεία για τη νέα αδιάβροχη compact

Η νέα πρόταση της ιαπωνικής εταιρίας διαθέτει αισθητήρα BSI CMOS, 

μεγέθους 1/2.3in και ανάλυσης 16MP, φακό με zoom 4x ισοδύναμο με εύρος 

25-100mm, οθόνη LCD 3in αναλογίας 16:9 και GPS όπως φανερώνει το 

όνομα της. Είναι υδατοστεγανή έως 14μ. κάτω από την επιφάνεια του νερού, 

αντέχει σε πτώσεις από ύψος 2.2m (αντί για τα 2m του προκατόχου WG-4)

και σε πίεση βάρους 100, ενώ μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες 

μέχρι -10°C. Καταγράφει video Full HD στα 30fps και είναι εξοπλισμένη με 

οπτικό SR (Shake Reduction) και ψηφιακό σταθεροποιητή. Όσο αφορά τα ISO 

κυμαίνονται από 125 έως 6400. Eκτός του ενσωματωμένου flash έχει έξι LED 

περιμετρικά του φακού που αξιοποιούνται στη φωτογράφιση macro. Επιπλέον 

διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα ατμοσφαιρικής πίεσης, ψηφιακή πυξίδα 

και ένδειξη για την ευθυγράμμιση του ορίζοντα. Ακόμα, χάρη στη λειτουργία 

«Mermaid» επιτυγχάνεται η λήψη δύο φωτογραφιών, μία με φλας και μία 

χωρίς, με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού. Έλλειψη αποτελεί η μη υποστήριξη 

των τεχνολογιών WiFi/NFC. Θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο σε δύο χρώματα: 

πορτοκαλί και γκρι.

«Φίλοι της 
Φωτογραφίας» 
Η φωτογραφική ομάδα έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε 

η φωτογραφική ομάδα «Φίλοι της 

Φωτογραφίας» το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο καφέ 

«Σκίπερ» στη Μαρίνα της Kαλαμάτας με 

αρκετά μέλη της φωτογραφικής ομάδας, 

κάτι το οποίο χαροποίησε ιδιαίτερα 

τους ιδρυτές και υπευθύνους της Τάσο 

Σπηλιωτόπουλο και Πέτρο Φράγκο. Στην 

εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ. Γιώργος 

Κωνσταντινόπουλος εκπροσωπώντας 

το Σύλλογο Πεζοπόρων και Ορειβατών 

Καλαμάτας «ΕΥΚΛΗΣ» καθώς η ομάδα 

φιλοξενείται στο βαγόνι του Συλλόγου 

στο πάρκο του ΟΣΕ. Την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα έφτιαξε και προσέφερε ο Τάσος 

Σπηλιωτόπουλος. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη δράση 

της καλαματιανής ομάδας «Φίλοι της 

Φωτογραφίας» επισκεφθείτε το

http://filoi-tis-fotografias.webnode.gr/ 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Ξεκίνησε ο νέος κύκλος εργαστηρίων τέχνης 

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος των εργαστηρίων «ΠΑΙΖΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ», τα 

οποία διοργανώνει το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα μουσειοπαιδαγωγικά 

εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3-13 ετών τα οποία μέσα από μια ποικιλία 

βιωματικών μεθόδων, δράσεων και ερεθισμάτων προσαρμοσμένων στα ηλικιακά τους 

χαρακτηριστικά, εξοικειώνονται με το περιβάλλον του μουσείου, συνομιλούν με τα εκθέματα 

του, ψυχαγωγούνται, κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή με τάσεις και ρεύματα της 

σύγχρονης τέχνης και εκφράζονται δημιουργικά. Ήδη πραγματοποιείται η έκθεση των παιδιών 

που συμμετείχαν στα περσινά εργαστήρια. Πρόκειται για δημιουργίες ζωγραφικής, χαρακτικής, 

design, φωτογραφίας, κινητικής τέχνης, τέχνης των νέων μέσων και έργα-αποτέλεσμα της 

συνεργασιών παιδιών με τους γονείς τους. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Πρατήριο Επικοινωνίας του ΟΤΕ, Καρόλου Ντηλ 33 & Ερμού 40, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες για τα εργαστήρια τέχνης: Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων 

του Μ.Μ.Σ.Τ., τηλ. 2310240002, mm-pEDia@mmca.org.gr, https://www.facebook.com/

MmcaEducationalPrograms  
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Η Epson στην ISE 2015 
Nέα υπηρεσία υποστήριξης και προβολέας με 4Κ upscaling

Ύστερα από δοκιμαστική εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα τεθεί σε κανονική 

λειτουργία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η υπηρεσία «CoverPlus365» της 

Epson, που έχει σκοπό να προσφέρει στους χρήστες πρόσβαση σε εξειδικευμένο 

προσωπικό, το οποίο μπορεί να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα 

στάδια, από τις συμβουλές πριν από την πώληση έως την ενσωμάτωση και την 

εγκατάσταση πολύπλοκων συστημάτων. 

Οι πελάτες της εταιρίας θα έχουν  πρόσβαση σε προϊόντα αντικατάστασης, 

εφεδρικούς βιντεοπροβολείς, λάμπες και φίλτρα, κίνηση που στοχεύει στην 

εξασφάλιση του μέγιστου χρόνου αδιάλειπτης λειτουργίας. Επίσης, η ομάδα 

e-Service της Epson προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια μέσω online συνομιλίας, 

τηλεφώνου, email αλλά και κοινωνικών μέσων. Ακόμα η εταιρία ανακοίνωσε το 

νέο βιντεοπροβολέα λέιζερ EH-LS10000 ανάλυσης Full HD και τεχνολογίας 3LCD 

Reflective που προορίζεται για εγκατάσταση σε home cinema. 

Πρόκειται για τον πρώτο βιντεοπροβολέα της εταιρίας που διαθέτει τεχνολογία 

4K Enhancement (ουσιαστικά πρόκειται για 4K upscaling) και διπλή πηγή 

φωτός laser προκειμένου να προσφέρει την ευρύτερη δυνατή γκάμα χρωμάτων. 

Διαθέτει φωτεινότητα λευκού/χρώματος 1500lm, 3D μετατροπέα και αγγίζει το 

απόλυτο μαύρο με 0lm. Τέλος, στον χώρο θα βρίσκονται η ανανεωμένη σειρά 

βιντεοπροβολέων εγκατάστασης EB-G6000, για επαγγελματικά περιβάλλοντα 

αλλά και τα τελευταία μοντέλα της σειράς Ζ. Η Epson θα συμμετέχει στην έκθεση 

ISE 2015 στο Άμστερνταμ, 10-12 Φεβρουαρίου.

Nikon
Φρεσκάρει τις compact δράσης
Η Nikon παρουσίασε δύο νέες Coolpix 

που προορίζονται για τους λάτρεις της 

περιπέτειας: την πιο πλήρη AW130 και 

την οικονομική S33. Η πρώτη διαθέτει 

αισθητήρα CMOS 1/2,3in. ανάλυσης 

16Megapixel, φακό ισοδύναμο με 24-

120mm με μέγιστο διάφραγμα f/2,8, 

οθόνη OLED 3in. Mπορεί να παραμείνει 

στεγανή έως 30μ. κάτω από την επιφάνεια 

του νερού, δηλ. 12 μέτρα περισσότερα 

σε σχέση με τον προκάτοχο της. Εκτός 

από WiFi και GPS εφοδιάζεται και με 

τεχνολογία NFC. Είναι ανθεκτική στη 

σκόνη και στις πτώσεις από τα 2.1μ., 

ενώ λειτουργεί απροβλημάτιστα σε 

θερμοκρασίες έως -10°C. Μπορεί 

να καταγράψει video 1080/30p με 

στερεοφωνικό ήχο και επιπλέον διαθέτει 

σταθεροποιητή VR. 

Η S33 διατηρεί σχεδόν όλα τα 

χαρακτηριστικά ίδια με την περσινή S32, 

δηλαδή μικρού μεγέθους αισθητήρα 

CMOS 1/3,1in.  13.2MP, 3x zoom, 

οθόνη LCD 2.7in. και καταγραφή video 

1080/30p. Είναι στεγανή έως τα 10μ, 

αντέχει σε πτώσεις από 1.5μ. και σε ψύχος 

έως -10°C. Εξαίρεση αποτελεί το ειδικά 

διαμορφωμένο menu για παιδιά που είναι 

μέρος των εργοστασιακών ρυθμίσεων 

της μηχανής. Τα δύο μοντέλα θα είναι 

διαθέσιμα τον Μάρτιο.
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Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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«ΓΥΝΑΙΚΑ».
Η νέα έκθεση της ομάδας 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 ξεκινά στο χώρο 
του Cinemarian

Μια έκθεση αφιερωμένη στη γυναίκα 

ξεκινά στο χώρο του Cinemarian. Οι 33 

φωτογραφίες της έκθεσης δεν είναι παρά 

33 διαφορετικές γυναίκες που συμβολίζουν 

άπειρες άλλες γυναίκες και άνδρες, 

τουλάχιστον στο βασικό τους πυρήνα, την 

ανθρωπιά. Με τη φωτογραφική ομάδα να 

έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τις εκθέσεις 

«ΑΝΤΟΧΗ» και «ΟΜΟΡΦΙΑ», τώρα τα 

χαμόγελα, τα άγχη, ο φόβος, το πάθος, ο 

ερωτισμός, η αναζήτηση, η χαρά, ο χορός, η 

μητρότητα προσεγγίζουν μια άλλη θεματική, 

αυτή της γυναίκας. Εκθέτουν οι φωτογράφοι 

Βαγγέλης Κρασούλης, Μαργαρίτα 

Στεφοπούλου, Πέτρος Παπαπέτρος, Στράτος 

Σκοτεινιάδης, Ανδρέας Κατσικούδης, Θεανώ 

Μανουδάκη, Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους 

και Αθηνά Γκούμα. Κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης θα προβληθούν ταινίες ενώ θα 

γίνει performance και συζήτηση γύρω από 

τη γυναίκα. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, 

20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου 

Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι, Αθήνα

Επιμέλεια έκθεσης: Ανδρέας Κατσικούδης

Πληροφορίες: ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26, 

http://diafragma26.blogspot.gr/ 

Cinemarian, τηλ. 211 400 2640, 

info@cinemarian.gr, www.cinemarian.gr 

Ανδρέας Κατσικούδης, 

akatsikoudis@yahoo.com 

Nikon
Ανοιξιάτικες superzoom
Ούτε μία, ούτε δύο αλλά πέντε compact μηχανές με βαρύτητα στο υψηλό zoom 

ανακοίνωσε η ιαπωνική εταιρία, τις Coolpix: P610, L840, L340, S9900 και S7000. 

Όλες είναι εξοπλισμένες με αισθητήρα CMOS, ανάλυσης 16MP (εκτός της L340 

που έχει 20Megapixel), οπτικό σταθεροποιητή VR και υποστηρίζουν τεχνολογίες  

Wi-Fi/NFC. Θέτοντας ως προτεραιότητα το εύρος του zoom ξεκινάμε από την 

P610, καθώς διαθέτει φακό που ισοδυναμεί με 24-1440mm (60x). Έχει οθόνη 

LCD 3in., ηλεκτρονικό σκόπευτρο, GPS, ενώ καταγράφει video 1080/60p. Τα ISO 

κυμαίνονται από 100 έως 1600. Αμέσως μετά βρίσκεται η L840 με zoom 38x(22-

855mm), οθόνη LCD 3in. και δυνατότητα εγγραφής video 1080/60p. H S9900 

συνδυάζει κομψή σχεδίαση με φακό 24-720mm. Καταγράφει video Full HD στα 

60p και τα ISO αγγίζουν τα 6400. H L340 παρουσιάζει τη υψηλότερη ανάλυση 

αισθητήρα με 20MP οπτικό zoom 28x που μπορεί να επεκταθεί σε Dynamic 

Fine Zoom 56x. Εγγράφει video στα 720p και τροφοδοτείται με δύο μπαταρίες 

AA. Τέλος, η S7000 ενσωματώνει το μικρότερο οπτικό zoom της γκάμας, 20x 

(25-500mm) το οποίο όμως επεκτείνεται σε Dynamic Fine Zoom 40x. Καταγράφει 

video 1080/60p. Όλα τα μοντέλα θα γίνουν διαθέσιμα στην αγορά το Μάρτιο.

Henri Cartier - Bresson Award 2015
Διαγωνισμός φωτογραφίας από το Ίδρυμα HCB
Αποτελώντας μια διοργάνωση του Ιδρύματος Henri Cartier - Bresson, ο διαγωνισμός 

για το βραβείο HCB απευθύνεται σε φωτογράφους που έχουν ήδη ολοκληρώσει 

ένα σημαντικό φωτογραφικό έργο. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους ενώ δεν 

υπάρχει κανένα όριο ηλικίας. Ο φωτογράφοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να 

έχουν προταθεί από κάποιο Ινστιτούτο ενώ δηλώσεις συμμετοχής από μεμονωμένους 

φωτογράφους δεν θα γίνονται δεκτές. Ο νικητής του διαγωνισμού θα βραβευτεί 

με 35.000 ευρώ. Επιπλέον δεκαοκτώ μήνες αφότου ανακοινωθεί το αποτέλεσμα ο 

φωτογράφος που θα βραβευτεί θα έχει τη δική του έκθεση στο Ίδρυμα Henri Cartier 

– Bresson καθώς και δημοσιευμένο κατάλογο με τα έργα του. Η δήλωση συμμετοχής 

είναι ήδη αναρτημένη στη σελίδα του ιδρύματος ενώ η υποβολή μπορεί να γίνει από 

τις 2 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 

όρους του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.henricartierbresson.

org/en/actualites/appel-candidatures-prix-hcb-2015/

NNikon
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FACES 
Το πορτραίτο στην Eυρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990 

Η έκθεση «Faces Το πορτραίτο στην ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990» είναι 

μία κοινή συμπαραγωγή των BOZAR - Palais des Beaux-Arts (Bρυξέλλες, Bέλγιο), 

Nederlands Fotomuseum (Ρότερνταμ, Ολλανδία) και Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα). Η έκθεση συγκεντρώνει τα έργα 32 

δημιουργών, οι οποίοι τα τελευταία 25 χρόνια συνετέλεσαν αποφασιστικά στη 

διαμόρφωση του ευρωπαϊκού φωτογραφικού πορτρέτου. Δίπλα σε φωτογράφους 

διεθνούς φήμης όπως οι Anton Corbijn, Rineke Dijkstra, Boris Michailov, 

Thomas Ruff, Juergen Teller and Stephan Vanfleteren, ο θεατής μπορεί να 

συναντήσει και έργα λιγότερο γνωστών, αλλά εξίσου σημαντικών δημιουργών. 

Αυτή η έκθεση δείχνει την ισχύ, αλλά και την πολυμορφικότητα του σύγχρονου 

ευρωπαϊκού φωτογραφικού πορτρέτου, δημιουργώντας παράλληλα συνδέσεις 

με την αναγεννησιακή παράδοση, μέσα από την οποία άλλωστε γεννήθηκε και 

το πορτρέτο.  Περιλαμβάνονται εμβληματικές σειρές όπως τα πορτρέτα στην 

παραλία της Rineke Dijkstra, τα πορτρέτα του Τhomas Ruff, τα οποία αποτέλεσαν 

τομή για το είδος στις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς επίσης και έργα με 

πολιτική χροιά και προεκτάσεις όπως το Rokytnik της Τσέχας Jitka Hanzlova ή 

το Case History του Ουκρανού Boris Michailov. Οι τρεις έλληνες συμμετέχοντες 

φωτογράφοι προσεγγίζουν το είδος από διαφορετικές πλευρές. Τα πορτρέτα 

καλλιτεχνών του Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη παρουσιάζουν τη σμίξη ταυτότητας και 

πράξης, αναδεικνύοντας την επίδραση που έχει η ποιητική στη διαμόρφωση του 

προσώπου και κατ’επέκταση και του πορτρέτου, ενώ οι «Αφηγήσεις της Ζωής» 

του Νίκου Μάρκου (σειρά βασισμένη σε οπτικοακουστικό έργο) καταφέρνουν να 

δείξουν τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού αφηγήματος μέσα από μία προσέγγιση 

πολύ προσωπική - με πορτρέτα που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς ακόμη 

και σε ένα οικογενειακό άλμπουμ. Τέλος, η σειρά του Στράτου Καλαφάτη «Άθως 

/ Τα χρώματα της πίστης», αναδεικνύει τον μικρόκοσμο των Αγιορειτών, με 

εικόνες που αιωρούνται ανάμεσα στο θεϊκό και το εκοσμικευμένο, θέτοντας 

μία πολυεπίπεδη προβληματική για το ιστορικό αυτό θρησκευτικό καταφύγιο, 

όπως και για τον τρόπο προσέγγισης μιας βυζαντινής πολιτείας με ένα σύγχρονο 

αισθητικό μέσο: το εικόνισμα και η εικόνα και η σχέση των δύο έρχονται με αυτο 

τον τρόπο στο προσκήνιο. 

Συμμετέχοντες δημιουργοί: Tina Barney, Sergey Bratkov, Koos Breukel, Clegg & 

Guttmann, Anton Corbijn, Christian Courrèges, Denis Darzacq, Luc Delahaye, 

Rineke Dijkstra, Jitka Hanzlova, Alberto Garcia-Alix, Boris Mikhailov, Hellen van 

Meene, Jorge Molder, Lucia Nimcova, Adam Panczuk, Dita Pepe, Anders Petersen, 

Paola De Pietri, Jorma Puranen, Thomas Ruff, Clare Strand, Beat Streuli, Thomas 

Struth, Juergen Teller, Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Stephan Vanfleteren, 

Manfred Willmann, Κωνσταντίνος Ιγνατιάδης, Στράτος Καλαφάτης, Νίκος Μάρκου 

Περιοδεύουσα έκθεση 

06/02-17/05/2015  BOZAR - Palais des Beaux-Arts, Bρυξέλλες, 

(www.bozar.be) 

30/05-30/08/2015  Nederlands Fotomuseum, Ρότερνταμ 

(www.nederlandsfotomuseum.nl)  11/09/15-28/02/16 Μουσείο Φωτογραφίας, 

Θεσσαλονίκη 

Mastin Labs:
Προσομειώνοντας 
ασπρόμαυρο φιλμ Ilford

Στην εποχή του ψηφιακού, είναι μάλλον 

παράδοξο το γεγονός ότι στη μόδα βρίσκονται 

προσομοιωτές φιλμ που εφαρμόζονται με 

τη βοήθεια του λογισμικού επεξεργασίας 

(Lightroom, Photshop) και υπόσχονται να 

προσδώσουν χαρακτήρα αναλογικού στα 

ψηφιακά αρχεία RAW ή JPEG. Ένας από 

τους φωτογράφους που υποστηρίζει πως 

σημασία δεν έχει το μέσο αλλά το τελικό 

αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας και ψηφιακό 

και αναλογικό στη δουλειά του, είναι ο Kirk 

Mastin, ιδρυτής του Mastin Labs. Πρόσφατα 

παρουσίασε το νέο Ilford B&W Pack, το 

οποίο περιέχει προσομοιωτές φιλμ Ilford 

Delta 3200, HP5 και Pan F. Aποτελεί το τρίτο 

πακέτο της σειράς συμπεριλαμβανομένων 

των Portra Pack και Fujifilm Pro Pack. Μέσα 

στο πακέτο περιέχονται επίσης τα presets 

‘All Soft’-‘All Hard’ για την ελάττωση ή την 

αύξηση αντίστοιχα της αντίθεσης αλλά και 

τρία φίλτρα: κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. 

Μοιάζοντας με άλλα presets της αγοράς, 

είναι σχεδιασμένα ώστε να χρησιμοποιούνται 

ειδικά με αρχεία RAW, ώστε να επωφελούνται 

πλήρως από τη πρόσθετη πληροφορία 

εικόνας που παρέχουν σε σχέση με τα 

JPEG. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πακέτα 

αυτά ξεκίνησαν ως προσωπικό project του 

φωτογράφου και ύστερα πήραν την σημερινή 

εμπορική μορφή. 

www.mastinlabs.com
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World Press Photo 2014 
Ανακοινώθηκαν οι νικητές

Αποδέκτης του βραβείου World Press Photo 

of the Year 2014 είναι ο Δανός Mads Nissen. 

Η φωτογραφία του, που ξεχώρισε στον 58o 

ετήσιο διαγωνισμό του World Press Photo, 

απεικονίζει ένα gay ζευγάρι, τον Jon και τον 

Alex, σε μία τρυφερή προσωπική στιγμή στην 

Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία.  Η ζωή της 

LGBT κοινότητας στη Ρωσία γίνεται όλο και 

πιο δύσκολη, καθώς τα μέλη της κοινότητας 

γίνονται καθημερινά θύματα βίας και 

κοινωνικών και εργασιακών διακρίσεων από 

συντηρητικές θρησκευτικές και εθνικές ομάδες. 

Φωτογραφία © Mads Nissen Scanpix/Panos, World Press Photo of the Year 2014 και πρώτο βραβείο στην κατηγορία Contemporary Issues, Singles

World Press Photo

Η φωτογραφία κέρδισε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Σύγχρονα Θέματα». Σύμφωνα με την πρόεδρο της επιτροπής Michele McNally, 

διευθύντρια του φωτογραφικού τμήματος των New York Times, ξεχώρισε για την αισθητική της και τον τρόπο που αποδίδει την ανθρώπινη 

διάσταση των προσώπων που απεικονίζει. Η φωτογραφία είναι μέρος ενός μεγαλύτερου project με τίτλο “Homophobia in Russia” που τραβήχτηκε 

για το Scanpix. Στον διαγωνισμό φέτος συμμετείχαν 5,692 φωτογράφοι από 131 χώρες, που κατέθεσαν συνολικά 97,912 εικόνες. Βραβεύτηκαν 

συνολικά 42 φωτογράφοι. Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός έχει αντιμετωπίσει προβλήματα 

και συχνά αμφιβολίες από τους συμμετέχοντες σχετικά με την αυθεντικότητα των εικόνων που βραβεύονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα 

έχει ερευνηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες η αυθεντικότητα εικόνων μετά τη βράβευσή τους. Το 2009 οι κανόνες του διαγωνισμό 

άλλαξαν απαγορεύοντας την αλλαγή των εικόνων πέρα από αποδεκτά επίπεδα δεοντολογίας του φωτορεπορτάζ και του ντοκουμέντου. Κάθε 

χρόνο όμως οι κριτές ήταν αυτοί που έπρεπε να ορίσουν ποιο είναι αυτό το αποδεκτό επίπεδο. Φέτος σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή Lars 

Boering απορρίφθηκε το 20% των εικόνων που υποβλήθηκαν, επειδή ήταν υπερβολικά επεξεργασμένες. Ο διαγωνισμός απαιτεί πλέον από τους 

φωτογράφους που φτάνουν στο τελικό στάδιο κρίσης να στείλουν τα RAW αρχεία των εικόνων τους, το οποία και ελέγχονται από ειδικούς. 

Δείτε όλη την γκαλερί των νικητών http://www.worldpressphoto.org/awards/2015
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World Press Photo

Tomas van Houtryve, Βέλγιο, VII για το Harper’s Magazine, El Dorado, Καλιφόρνια. Μαθητές στην Αυλή του σχολείου. Τρίτο βραβείο στην 
κατηγορία Σύγχρονα Θέματα, Ιστορίες.
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World Press Photo

Massimo Sestini, Ιταλία, διασωθέντες κόντα στην ακτογραμμή της Λιβύης. Δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γενικά Νέα. 
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