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Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές τελευταία, 

τι εκρηκτική ανάπτυξη θα γνώριζε η χώρα μας, 

εάν η πολιτική της ηγεσία συνεπικουρούμενη από 

μία σοβαρή αντιπολίτευση, είχε διασφαλίσει ήρεμο 

και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

Ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς ‘‘σεισμικές’’ 

αναταράξεις και εκρήξεις κάθε τρεις και λίγο, 

εξ αιτίας της μόνιμα διαχεόμενης ανασφάλειας στο 

σώμα της κοινωνίας μας από τις πολλές παθογένειες 

του κράτους μας. Το λέω αυτό γιατί είναι άλλο πράγμα 

να παρακολουθείς τις ειδήσεις των 8 από την θαλπωρή 

του καναπέ σου έχοντας τη σιγουριά ότι το ΑΤΜ 

θα σου βγάλει τον μισθό ό,τι κι αν πει ο Ντράγκι και 

οι άλλοι γνώριμοι συνοδοιπόροι της καθημερινότητάς 

μας, κι άλλο πράγμα να περιμένεις να ζήσεις την 

οικογένειά σου με την αγωνία αν θα σε πληρώσει 

ή όχι ο πελάτης. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις τον 

οικονομικό προγραμματισμό της οικογένειάς σου 

έστω με τα κουτσουρεμένα χρήματα του μισθού ή της 

σύνταξής σου κι άλλο να νιώθεις το έδαφος να φεύγει 

κάτω από τα πόδια σου βλέποντας να μην μπαίνει 

ψυχή στο μαγαζί σου. Πολύ φοβάμαι ότι οι σχεδιασμοί 

των τεχνοκρατών των Βρυξελλών έχουν πλέον 

συγκεκριμένη στόχευση: Θέλουν να ξυπνήσουν από 

τον Νιρβάνα της μονιμότητας και του εξασφαλισμένου 

μισθού, τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο. Και αυτό 

θα το πετύχουν μόνον αν τα ΑΤΜ ένα πρωί 

σταματήσουν να δίνουν χρήματα έστω για μια 

βδομάδα. Και για να σοβαρευτούμε: Ακούσατε αλήθεια 

τελευταία κανέναν να μιλάει με δραματικό τρόπο 

για την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας; Όλη η ρητορεία 

στρέφεται στο εάν και κατά πόσο είναι διασφαλισμένη 

η καταβολή μισθών και συντάξεων, εάν είναι βιώσιμα 

τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Σίγουρα το θέμα είναι 

εξαιρετικά σοβαρό όπως και αυτό της ανεργίας. 

Όμως για το πως θα παραχθεί πλούτος σε αυτή τη 

χώρα, κουβέντα δεν ακούγεται ενώ αυτό θα έπρεπε 

να ήταν το υπ’ αριθμόν ένα θέμα στην ημερήσια 

διάταξη όλων. Πιστεύω ότι η κοινωνία μας αυτή την 

περίοδο βρίσκεται σε φάση τεχνητής ωρίμανσης. 

Σαν αυτή στην οποία υπέβαλλε τα (νέα) φίλμ στα 

εργαστήριά της η ΚΟDAK τον παλιό καλό καιρό για να 

διαγνώσει την συμπεριφορά τους σε βάθος χρόνου. 

Εκεί δημιουργούσε τεχνητές συνθήκες όπου ο χρόνος 

συμπιεζόταν. Και ό,τι ήταν να συμβεί στο φίλμ σε 70 

χρόνια το πάθαινε σε 7 μήνες.           
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Πραγματικός άθλος
Το επιχειρείν στην Ελλάδα σήμερα 

Eνημερωτικό φυλλάδιο PHOTOVISION
Πανελλαδική διανομή σε 130.000 αντίτυπα από την 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 15 Μαρτίου

Το πρόγραμμα προβολής της Photovision βρίσκεται αυτή την περίοδο 

στην κορύφωσή του. Ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας της έκθεσης είναι 

και η ένθεση οκτασέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου σε όλο το τιράζ 

της εφημερίδας, στην Κυριακάτικη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Η γνωστή και έγκυρη 

εφημερίδα θα κυκλοφορήσει σε κάθε γωνιά της χώρας μας σε 130.000 

αντίτυπα την Κυριακή 15 Μαρτίου με ένθετο επίσης το πολύ γνωστό 

περιοδικό ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ. Το φυλλάδιο της έκθεσης περιέχει στην ύλη 

του όλους τους εκθέτες που έχουν δηλώσει συμμετοχή (μέχρι 6 Μαρτίου), 

το αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων και εκδηλώσεων και πολλές άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους επισκέπτες που φέτος 

αναμένεται να σπάσουν ρεκόρ προσέλευσης!
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Bρείτε πρόσκληση δωρεάν εισόδου στη PHOTOVISION  

στον ΦΩΤΟγράφο που κυκλοφορεί 
δ ά όδ PHOTOVI
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-235/
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Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision


������ ���������
www.hexateam.gr

Όπως και στο παρελθόν έτσι πιστεύω και φέτος, 

η Photovision θα δώσει το έναυσμα για την 

εκκίνηση μιας δυναμικής νέας σεζόν. Κοιτάμε 

μπροστά και βλέπουμε μέσω της έκθεσης ότι νεότερο 

έχει να επιδείξει η φωτογραφική αγορά για το 2015. 

Παίρνουμε ιδέες και αναζητάμε νέες καινοτόμες 

εφαρμογές που είτε μέσω των προϊόντων είτε μέσω 

των υπηρεσιών, να μας κάνουν να ξεχωρίσουμε από 

τον ανταγωνισμό. 

Είναι άλλωστε γνωστό, το ότι υπάρχουν επιχειρήσεις 

υγιείς μέσα στα χρόνια της κρίσης, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν προσφέροντας νέες υπηρεσίες και 

προϊόντα που αφορούν τον κλάδο. 

Σε αυτό το προφίλ 

ανήκει και η εταιρία 

μας η οποία προσέφερε 

“επαγγελματικές 

λύσεις για 

αεροφωτογράφηση” 

και έδωσε την 

ευκαιρία σε πολλούς 

φωτογράφους να 

αναβαθμίσουν τις 

υπηρεσίες τους. Το 

αποτέλεσμα ήταν 

με τα επιπλέον 

φωτογραφικά μέσα 

που τους διαθέσαμε και 

τις νέες ιδέες που τους 

προτείναμε, να αυξήσουν την δουλειά τους και να 

ξεφύγουν από τα “standard”. 

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν δυνατά, αν δεν 

υπήρχε η Photovision. Πιστεύουμε ότι ειδικά σε 

περιόδους οικονομικής ύφεσης η έκθεση κρατάει 

ζωντανή τη φλόγα των φωτογραφικών κλικ, 

εμπλουτίζει τις σκέψεις μας και βοηθάει ώστε να 

δημιουργηθεί θετικό, θερμό κλίμα στην αγορά και 

μαζί με τα θερμά ρεύματα ο φωτογραφικός κλάδος 

να έχει ανοδική πορεία.

������!�"� ��#��$�"�
Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ

Η εταιρεία Π.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ με εμπειρία στον τομέα των 

εκτυπώσεων αλλά και στην υπεραξία του εντύπου, πιστεύει 

ότι νέες προοπτικές ανοίγονται για ένα κερδοφόρο μέλλον.

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά είναι περίπλοκη, οι ενοποιήσεις 

επαγγελμάτων αλλά και η κρίση δημιούργησε νέες αντιλήψεις. 

Σαν συνέπεια να υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, με την 

προϋπόθεση ο ενθουσιασμός και το αίσθημα της δημιουργίας 

να κυριαρχεί ακόμα και χωρίς σημαντικό κεφάλαιο επένδυσης. 

Η συνεχής παρουσίαση λογισμικών προγραμμάτων για ευκολία 

και εξοικονόμηση χρόνου αποτελούν και αυτά εργαλεία του 

σύγχρονου επαγγελματία που τείνουν, με την ευρύτερη εννοία 

της λέξης «εκτυπώσεις» να είναι συνώνυμα με την ποιότητα 

παρουσίασης ενός εντύπου ή ενός ψηφιακού άλμπουμ.

Τα τελευταία χρόνια επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να στηριχθούν σε 

σωστές επιλογές προϊόντων και συνεργατών και ενός ορθότερου 

τρόπου πληρωμής. Σ’ αυτές τις βάσεις στηρίχτηκε και η εταιρεία 

μας  για την ορθή λειτουργία της εδώ και σαράντα χρόνια.

Όσον αφορά τη Photovision, σίγουρα θα επιδράσει θετικά, με 

καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη διαφήμιση, θα δώσει  το 

αίσθημα της σιγουριάς για περισσότερες συμμετοχές. Η δική 

μας πεποίθηση είναι ότι αν πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και 

εμπλουτίσουμε τις γνώσεις, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για 

ένα καλύτερο αύριο.

www.photovision.gr
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DRAKOS DIGITAL

Η πραγματικότητα της Ελληνικής 

πολιτικoοικονομικής σκηνής δεν έχει 

αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο του imaging. 

Όπως όλοι 

οι εμπορικοί 

κλάδοι έτσι 

και ο δικός 

μας έχει 

επηρεαστεί 

σημαντικά 

από το 

ολοένα και 

λιγότερο 

διαθέσιμο 

εισόδημα των 

Ελληνικών 

νοικοκυριών. 

Τρία πολύ 

θετικά 

σημάδια για εμένα όσον αφορά το μέλλον είναι 

οι τεχνολογικές εξελίξεις που προσφέρουν 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες άρα νέα πεδία 

πωλήσεων, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

καταναλωτών προς την «τέχνη» του imaging 

είτε αυτό αφορά τη φωτογραφία ή το βίντεο.

Στο επαγγελματικό επίπεδο θεωρώ ότι η 

στροφή προς το content marketing και η 

ανάγκη για δημιουργία οπτικoακουστικού 

υλικού ως εργαλείου προώθησης των εκάστοτε 

εταιρικών στόχων, είναι κάτι το οποίο μπορεί να 

προσδώσει δυναμική στον κλάδο.

Η Photovision είναι σαφέστατα ο πλέον 

σημαντικός θεσμός για τον κλάδο. Το γεγονός 

ότι για μερικές ημέρες συγκεντρώνονται σε 

μια καλοστημένη διοργάνωση, επαγγελματίες, 

εταιρείες και καταναλωτές του κλάδου από όλη 

την Ελλάδα μόνο θετική επίδραση μπορεί να 

έχει. Εύχομαι και ελπίζω το ενδιαφέρον και η 

συμμετοχή όλων εμπλεκόμενων μερών να είναι 

ακόμα μεγαλύτερο από την έκθεση του 2013, η 

οποία ήταν άκρως επιτυχημένη.

�'(���&�� )*&+��"�
BLK Οπτικοακουστικά Μέσα Ε.Π.Ε.

Τόσο στον Ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο το εμπόριο 

ηλεκτρονικών ειδών γίνετε όλο και δυσκολότερο. Υπάρχει 

τεράστιος ανταγωνισμός και συνεπώς χαμηλότερα ποσοστά 

κέρδους για τους εμπόρους αλλά και συνεχείς εναλλαγές τιμών 

που καθιστά αποτρεπτικό το στοκ σε προϊόντα. Στην Ελληνική 

αγορά τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα γιατί υπάρχουν 

αρκετοί έμποροι που για να κερδίσουν πελάτες σε περίοδο 

κρίσης ρίχνουν τις τιμές τους σε τέτοιο βαθμό που προκαλούν 

πρόβλημα στην αγορά. Το μέλλον, αν και εφόσον γίνουν κάποιες 

σωστές κινήσεις από την πολιτεία, θα είναι καλύτερο για τις 

εταιρείες που αντέξουν να βρίσκονται διαρκώς μέσα στην εξέλιξη 

της τεχνολογίας και καταφέρνουν να ικανοποιούν κάθε απαίτηση 

για νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Γι αυτό και εμείς έχουμε δώσει 

βάση στην ιστοσελίδα μας όπου έχουμε όλη την γκάμα των νέων 

προϊόντων μας με πλήρη στοιχεία και λεπτομέρειες. Παράλληλα 

προσπαθούμε να έχουμε συνεχώς αρκετά προϊόντα σε στοκ.

Η επιχείρησή μας έχει 

ελαχιστοποιήσει τα πάγια 

έξοδά της, έχει περιορίσει 

διάφορα άσκοπα έξοδα που 

έκανε κατά καιρούς  και έτσι 

μπορεί να στέκεται ακόμα 

στην αγορά χωρίς πρόβλημα. 

Ταυτόχρονα όμως δεν έχει 

περιορίσει τις εισαγωγές της και 

την αγορά νέων προϊόντων. 

Αντιθέτως έχουμε αυξήσει τις 

αγορές σε νέα προϊόντα για 

την κάλυψη των αναγκών των 

πελατών μας.

Εννοείται ότι η Photovision 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

δείξουν τα προϊόντα τους και 

τις υπηρεσίες τους σε ευρύτερο 

κοινό και κυρίως εν δυνάμει 

πελάτες εκτός Αττικής που μπορούν να δοκιμάσουν αυτά τα νέα 

προϊόντα και να γνωρίσουν και από κοντά τους υπευθύνους των 

εταιριών. Είναι μια ευκαιρία για όλες τις εταιρείες να αναδείξουν 

τι έχουν να προσφέρουν στην αγορά και να αυξήσουν το 

πελατολόγιό τους.

www.photovision.gr
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Νέες συμμετοχές

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

PHOTOMETRON 
• HASSELBLAD φωτ. μηχανές, φακοί, ψηφιακές πλάτες, scanner • ZEISS κινηματογραφικοί- φωτογραφικοί

φακοί, φίλτρα, κιάλια  • BRONCOLOR φλας, φώτα daylight • DATACOLOR όργανα βαθμονόμησης. 

• SUNBOUNCE ανακλαστήρες & συστήματα διάχυσης φωτισμού • NEC οθόνες • FLM - REDGED τρίποδα 

• HPRC τσάντες μεταφοράς

Λ.Αλεξάνδρας 192α, 115 21, Αθήνα, Τηλ.: 210 6006239, 

e-mail: info@photometron.com,www.photometron.com 

GoWireless Α.Ε 
• CONTOUR φωτογραφικές μηχανές

Σόλωνος 54 Αθήνα,  ΤΚ: 10672,  ΤΗΛ: 210 36 28 649, info@gowireless.gr www.gowireless.gr

FOTOVISION 
• PHASE ONE - Mamiya Leaf συστήματα μεσαίου φορμά • Capture One raw converter

Ακαδημίας 5, 106 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 3390811, Fax: 210 3390811, 

e-mail: fotovis@otenet.gr, www.fotovision.gr

BAD 
• Οπτικοακουστικά Μέσα

Καραολή Δημητρίου 7, 14123 Λυκόβρυση, Τηλ.: 215 5050413, Fax: 215 5051633, sales@bad.net.gr 

PHOTOSTATION IKE 
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

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

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Κολοκοτρώνη 135, 185 36, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4415868, Fax: 210 4111925, 

e-mail: st.plano@yahoo.gr. 

ΦΟΙΒΟΣ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης 
& Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων 

Χαριλάου Τρικούπη 83, 106 81, Αθήνα, e-mail: foebusds@gmail.com, info@foebus.gr, www.foebus.gr,

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 

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,

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

• Ψηφιακές φωτ. μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • 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/κά 

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

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 6/3

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

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

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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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 

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 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

www.photovision.gr
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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.

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)

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

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

www.photovision.gr
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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

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

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

• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

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
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

www.photovision.gr
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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

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

• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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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

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

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr


������ 13��	
�� 275 •  ��	���� 9  MA����	 2015

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

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

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

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

MY HELIS.COM  

• Rc Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης

Δρυόπιδος 6, 111 46 Γαλάτσι, Τηλ.: 210 2136085  info@myhelis.com  www.myhelis.com 

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

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

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 

•DEVELOP εκτυπωτικά & φωτοαντιγραφικά μηχανήματα •Unibind PHOTOBOOΚ  ιδανικά για ψηφιακά 

άλμπουμ, FOILPRINTER, και ειδικές πλαστικοποιήσεις εξωφύλλων.

Ήρας 6, 14451 Μεταμόρφωση Τηλ.: 210 2854000, Fax: 210 2854005

Site: www.arvanitis-p.gr, www.arvanitishop.gr | e-mail: info@arvanitis-p.gr 

ATHENS ART STUDIO 
• Φωτογραφικά σεμινάρια & workshops

Αγίου Αθανασίου 20, 173 42, Αγ. Δημήτριος, Τηλ.: 210 9939995, e-mail: info@athensartstudio.

gr, www.athensartstudio.gr 

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ. - HELLENIC PHOTO FRAME   
Αγίου Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, www.gatsiasat.gr, e-mail: 

gatsias@otenet.gr, ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΝΙΖΩΝ & FINE ART ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ • Kορνίζες ξύλινες • Πασπαρτού 

• Τζαμάκια κλιψ • Φωτογραφοθήκες • Αυτοκόλλητα χαρτόνια – kapa fix – PVC • Ψηφιακές εκτυπώσεις Fine 

Art • Υλικά εκτύπωσης (σε ρολά) για μηχανήματα Epson & Canon • Τελάρα σκέτα για καμβά & μουσαμά • Σχεδιασμός μακετών & 

επιγραφών

ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.   
• FUJITSU - RENATA - FUJITRON μπαταρίες Μεγ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα, 

Τηλ.: 210 6452865-7, F: 210 6432728 e-mail: info@batterypack.gr, www.batterypack.gr 

MBike Events & Digital 
Γαλατσίου 59, 111 41 Αθήνα Τηλ.:  210 2016500 info@mbike.gr,  www.bikefestival.gr  www.mbike.gr 

• Εκδόσεις 

NEXUS PUBLICATIONS
Γράμμου 2, 13561, Αγ. Ανάργυροι, Τηλ.: 2108320834 Fax: 2108320729  

email: nexus@nexusmedia.gr  www.nexusmedia.gr 

• Εξειδικευμένες εκδόσεις φωτογραφικών περιοδικών και βιβλίων 

IP HOSTΥπηρεσίες διαδικτύου 

Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα, 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727 

Email: info@iphost.gr, www.ipdomain.net

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 

www.photovision.gr
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Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

DIVITEC Α.Ε. 
• 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

Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, Fax: 210 2834367, email: info@divitec.gr, www.divitec.gr

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. - PANODIA 
• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου  • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, 

ευχολόγια

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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. 
• 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

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

DMA HELLAS DIGITAL MEDIA APPLICATIONS
Μοντάζ βίντεο • Μετατροπές από/σε οποιοδήποτε σύστημα video, υποτιτλισμός, μετατροπές παλιών φορμά 
Secam, κινηματογραφικών 8mm/Super8 σε σύγχρονα CD, DVD, Βlu-ray, πλήρη υποστήριξη High Definition κ.ά. • 
ψηφιακές εκτυπώσεις

Ζαν Μωρεάς 10 117 41 Αθήνα τηλ. 2109211066 www.dmahellas.gr info@dmahellas.gr

www.photovision.gr
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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
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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/


������ 17��	
�� 275 •  ��	���� 9  MA����	 2015

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

 

Παιχνίδι σκιών 
Ένα χαριτωμένο βίντεο από την Walt Disney

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E�,(�"�: Τάκης Τζίμας, ��.;<;���� �=���>"�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��?��;�������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �.?���� ;'������>": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

���@"%$�.��: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 


�&���!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Ι.Μ.τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hd_2Y29_FLU
www.photo.gr
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Στην επαγγελματική φωτογραφία η στιγμή της αλήθειας είναι η συναλλαγή με τον 

πελάτη. Η συμφωνία για μια επαγγελματική δουλειά: π.χ. διαφημιστική λήψη, γάμο, 

μόδα, πορτραίτο. Εκεί εκτός από θέματα αμοιβής, προθεσμιών, χρήσης κλπ. έχουμε και 

κάποιες παραμέτρους πνευματικής ιδιοκτησίας που πρέπει να διατυπώνονται σαφώς και 

να επιλύονται στη γραπτή σύμβαση ανάμεσα στο φωτογράφο και τον πελάτη. Γι αυτό 

στο παρελθόν μέσω του Photobusiness Weekly επανειλημμένα δημοσιεύθηκαν φόρμες 

ανάθεσης είτε διαφημιστικής φωτογραφίας είτε γάμου με σκοπό την διευκόλυνση των 

επαγγελματιών.

Με τον καιρό οι επαγγελματίες φωτογράφοι στην πλειοψηφία τους έχουν ενημερωθεί για 

την υποχρέωση έγγραφης κατάρτισης των συμφωνιών ανάθεσης. Υπάρχει όμως και η 

περίπτωση που ο φωτογράφος με δική του πρωτοβουλία προχωρεί σε λήψεις είτε καλλιτεχνικού 

είτε άλλου περιεχομένου (π.χ. τοπίου, ταξιδιωτικών εικόνων κλπ.) με την πρόθεση να σχηματίσει 

portfolio ή αρχείο που θα εκμεταλλευτεί μεταγενέστερα. Όταν το υλικό υποβληθεί σε φωτοθήκη 

ή πρακτορείο, τότε η γραπτή συμφωνία ανάμεσα στα μέρη θα είναι μια σύμβαση προσχώρησης 

δηλ. το κατά τεκμήριο ισχυρότερο μέρος έχει φροντίσει να καταρτίσει ένα τυποποιημένο 

συμφωνητικό το οποίο οφείλουν να αποδεχθούν όλοι οι συναλλασσόμενοι - στο προκείμενο 

οι φωτογράφοι. Πραγματικά είναι δύσκολο για το φωτογράφο, το ομολογουμένως αδύναμο 

μέρος να επιβάλει τους δικούς όρους απέναντι σε κολοσσούς όπως η Getty Images ή η Corbis, 

oύτε καν σε microstock φωτοθήκες που προμοτάρουν εμπορικό υλικό της καθημερινότητας. Εκεί 

ισχύει το αμερικανικό take it or leave it, δηλ. ή αποδέχεται κανείς το σύνολο των όρων ή δεν 

συναλλάσσεται. 

Τί γίνεται όμως σε άλλες περιπτώσεις; Όταν ο φωτογράφος πουλάει έργα μέσω εκθέσεων; Ή 

όταν θέλει να πουλάει fine art εκτυπώσεις μέσω internet σε φιλότεχνους στις πέντε ηπείρους; 

Εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη  η ιδιαιτερότητα της φωτογραφίας σε σχέση με τα άλλα εικαστικά 

έργα. Η φωτογραφία επιτρέπει και ενθαρρύνει τον πολλαπλασιασμό, την ανατύπωση, την 

αναπαραγωγή με διάφορα μέσα (ειδικά στην ψηφιακή εποχή). Γι αυτό ο δημιουργός πρέπει 

να λάβει ειδικές πρόνοιες για την προστασία του έργου του θέτοντας κατάλληλους όρους στο 

γραπτό συμφωνητικό, με την παραδοχή ότι δεν έχει αποφασίσει να εκχωρήσει το σύνολο των 

δικαιωμάτων του. Οφείλει δηλ. να περιγράψει με σαφήνεια τί δικαιώματα εκχωρεί στον αγοραστή 

του έργου, ιδιαίτερα για να αποτρέψει κάθε παρερμηνεία. 

Συμβαίνει συχνά “φιλότεχνοι” να θεωρούν καλόπιστα ή και κακόπιστα, ότι έχουν αναλάβει 

στη δικαιοδοσία τους και κυριότητά τους το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί ενός 

φωτογραφικού έργου, μόνον 

και μόνον επειδή αγόρασαν 

ένα αντίτυπο του έργου. Τα 

πράγματα μπορούν να εξελιχθούν 

λοιπόν προς το δυσάρεστο, αν 

o φωτογράφος δεν φροντίσει 

να κάνει γραπτή σύμβαση και 

αν το άλλο μέρος αρχίσει να 

προβάλει ισχυρισμούς ότι έχει 

πλέον όλα τα δικαιώματα κλπ. 

Έχουμε ακούσει ιστορίες τρόμου 

με αγοραστές να μηνύουν 

ανύποπτους φωτογράφους που 

πούλησαν έργα χωρίς χαρτιά και 

μετά υποχρεώνονται οι δημιουργοί 

να αποδείξουν ότι δεν είναι 

...ελέφαντες.

Επειδή λοιπόν και το γράμμα του 

νόμου και πρακτικοί λόγοι το 

επιβάλλουν, ενθαρρύνουμε και 

συνιστούμε σε όλους να κάνουν 

συμφωνητικά για την πώληση 

υπαρχόντων φωτογραφικών 

έργων (μέσω γκαλερί ή απευθείας 

σε μεμονωμένους πελάτες).

Ακολουθεί φόρμα σχετικού 

ιδιωτικού συμφωνητικού που 

μπορεί ελεύθερα να αναπαραχθεί 

και να προσαρμοστεί στις 

ιδιαιτερότητες κάθε πώλησης 

έργου.
�.������

Πουλώντας φωτογραφίες
Υποχρεωτικά γραπτό συμφωνητικό σε πωλήσεις φωτογραφικών έργων τέχνης!

Κατεβάστε τη φόρμα του ιδιωτικού 
συμφωνητικού

www.photobusiness.gr/images/agreement_sales_photos.doc
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Μέσα στην κρίση και τη φάση αναζήτησης 

στον επαγγελματικό τομέα της 

φωτογραφίας, νέες ιδέες κυκλοφορούν 

και αναμοχλεύεται και βλέπουμε μεγάλη 

κινητικότητα σκέψεων και προτάσεων 

για την οργάνωση του χώρου. Ίσως 

οι δυσκολίες να είναι ισχυρό κίνητρο 

αναδιοργάνωσης, πρωτοβουλιών και 

υλοποιήσεων project που λίμναζαν από 

καιρό. Στο πλαίσιο αυτό μιλήσαμε με τον 

Τάσο Βασιλειάδη, ο οποίος μας ανέπτυξε 

κάποιες από τις ιδέες του. 

Μαθαίνουμε ότι υπάρχει κάποια 

κινητικότητα στους φωτογράφους της 

Βόρειας Ελλάδας. Πράγματι εδώ και καιρό 

ετοιμάζουμε μια κίνηση για την εκπροσώπηση 

των φωτογράφων της Μακεδονίας, την 

επαναλειτουργία της Ένωσης Βορείου 

Ελλάδας ή την δημιουργία νέας. Αυτό από 

μόνο του δεν θα είχε και πολύ μεγάλη 

σημασία αν δεν συνοδευόταν από μια πιο 

μαζική κίνηση που θα έδινε την ευκαιρία 

να εκπροσωπηθούν όλοι οι Έλληνες 

φωτογράφοι και να αναπτύξουν κοινές και 

ουσιαστικές δράσεις που θα τους βοηθήσουν 

να ξεπεράσουν την άσχημη οικονομική 

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

Επισκέφθηκα διάφορα ενεργά σωματεία 

και μετά από συνομιλίες με μέλη των Δ.Σ. 

των ενώσεων και της Π.Ο.Φ. καταλήξαμε 

ότι σωστό θα ήταν να καταβληθεί κάθε 

προσπάθεια να καλυφθεί γεωγραφικά όλη η 

Ελλάδα από ενώσεις που θα εκπροσωπούν 

όλους τους φωτογράφους. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με την επέκταση των ενώσεων σε παρακείμενους νομούς που δεν 

εκπροσωπούνται και με την δημιουργία νέων ενώσεων εκεί που δεν υπάρχουν.

Έχετε διατυπώσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση;

Η δική μου πρόταση για τις νέες ενώσεις αλλά και τις υπάρχουσες έχει ώς εξής:

• Όλες οι ενώσεις να λειτουργούν κάτω από την αιγίδα της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Φωτογράφων  ώστε να μπορούν να συνομιλούν με τα θεσμοθετημένα 

όργανα της πολιτείας.

• Να δημιουργηθεί οπωσδήποτε site για κάθε ένωση, ίσως και πανομοιότυπο, που θα 

είναι ενταγμένο στο site της ΠΟΦ.

• Να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι νόμιμοι φωτογράφοι χωρίς αποκλεισμούς και 

αν είναι δυνατόν χωρίς η εγγραφή να εξαρτάται από την συνδρομή, που ορίζει η κάθε 

ένωση.

• Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει όλους τους νόμιμους 

φωτογράφους σε όλη την Ελλάδα.

• Αυτή η βάση με τα μέλη – φωτογράφους να επικοινωνηθεί αρχικά στα 

Επιμελητήρια και στις άλλες επαγγελματικές ενώσεις ώστε οι Έλληνες να 

χρησιμοποιούν για τις φωτογραφικές τους ανάγκες νόμιμους φωτογράφους για τους 

οποίους να πληροφορούνται από το site της ΠΟΦ και των Ενώσεων.

Πως οδηγηθήκατε σε αυτή την πρόταση;

Κάποια στιγμή συζητώντας με πολλούς διεπίστωσα ότι σήμερα παρά την τεράστια 

αύξηση των εικόνων στο internet οι Έλληνες επαγγελματίες φωτογράφοι δεν έχουν 

το μερίδιο που δικαιούνται και είναι άγνωστο από ποιούς δημιουργούνται αυτές 

οι φωτογραφίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι επαγγελματίες να γίνουν γνωστοί σε 

ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόμενων με κάθε τρόπο.

Έχετε και άλλες παρόμοιες ιδέες;

Χρειάζεται εκσυγχρονισμός και πρωτοβουλίες. Πολλά μπορούν να γίνουν, αρκεί 

να το πιστέψουμε και να κινητοποιηθούμε. Π.χ. θα μπορούσε το site της ΠΟΦ να 

διαφημιστεί ώστε και στον τομέα του γάμου και των λοιπών εκδηλώσεων οι πελάτες 

να βρίσκουν εύκολα νόμιμο φωτογράφο και οι φωτογράφοι να μην χρειάζεται να 

καταβάλλουν σε τρίτους δυσβάστακτα ποσά για να προωθήσουν μεμονωμένοι τις 

δουλειές τους. Επίσης θα ήταν δυνατόν τα site των τοπικών Ενώσεων με ευθύνη των 

μελών να δημιουργήσουν διαφημιστικό υλικό (video και φωτογραφίες) της περιοχής 

τους, με τα αξιοθέατα και τις ομορφιές του τόπου τους ώστε να προσελκύσουν 

γάμους, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις από άλλες χώρες που θα σίγουρα θα 

συμβάλουν στην βελτίωση των τζίρων και της κίνησης τους τόπους τους. Μια 

παραπέρα ιδέα θα ήταν η συμμετοχή της ΠΟΦ με περίπτερο σε διεθνείς εκθέσεις για 

την προσέλκυση γάμων στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και 

τον ΕΟΤ.

Βλέπετε και άλλα θετικά σημεία;

Εύλογο είναι να πιστέψουμε ότι αν όλη αυτή η κινητοποίηση και δραστηριοποίηση 

ευοδωθεί η αύξηση του αριθμού των μελών μπορεί να δυναμώσει την όποια 

διεκδίκηση χρειαστεί ο κλάδος μας.

Είστε δηλ. αισιόδοξος παρά το δυσμενές γενικό κλίμα;

Οι πρώτες μου επαφές δείχνουν ότι αυτές οι θέσεις είναι αρχικά αποδεκτές από 

τους φωτογράφους και δεν ανάγονται στην σφαίρα της φαντασίας αλλά είναι 

ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες. Θα πρέπει να γίνουν γνωστές να συζητηθούν 

να εμπλουτιστούν και να τις υλοποιήσουμε γιατί όλα είναι στο χέρι μας. Μόνοι 

μπορούμε να βελτιώσουμε και αλλάξουμε τις ζωές μας.

Το μέλλον του φωτογραφικού κλάδου
Mια συζήτηση με τον Τάσο Βασιλειάδη
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Nikon D7200
Η καλύτερη Nikon DΧ έγινε ταχύτερη
Nikon D7200Nikon D7200

H ρωμαλέα κατασκευή με σασί από 

κράμα μαγνησίου και εξωτερικά τμήματα  

polycarbonate και το κυριότερο με 

τσιμούχες O-ring σε επίκαιρα σημεία 

προστατεύει από την υγρασία και τη 

σκόνη, όπως ταιριάζει σε μια μηχανή 

προσανατολισμένη στη δράση και τα σπορ.

Παρόλο που δεν άλλαξε η ριπή (6fps), 

η αύξηση του Buffer μας δίνει “βάθος” 

18 συνεχών καρέ σε RAW format 

uncompressed, 27 καρέ σε συμπίεση 12bit 

και 100καρέ JPEG.  

Στην αριστερή πλευρά το logo του WiFi 

κάνει τη διαφορά από τη D7100. 

Δύο χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση της D7100, ήλθε το πλήρωμα 

του χρόνου για να αναβαθμιστεί με νέα τεχνολογική ακτινοβολία 

και εξελιγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Αν και per se η D7100 

υπήρξε πολύ ισορροπημένο μοντέλο, χωρίς προβλήματα, εν τούτοις 

πάντα υπάρχει περιθώριο για το καλύτερο, για το μαγικό άγγιγμα της 

τεχνολογίας. H D7200 κατέφθασε λίγο απρόσμενα, ενώ θα περίμενε κανείς 

να έχει εμφανιστεί στην πρόσφατη έκθεση CP+ στη Yokohama, την οποία 

τίμησαν δεόντως οι γιαπωνέζοι κατασκευαστές με αρκετές νέες παρουσίες.

Η νέα Nikon πρέπει να χαρακτηριστεί με μια μόνο λέξη Evolution (εξέλιξη). 

Δεν προσφέρει κάτι εντυπωσιακά καινοτομικό αλλά εξελίσσει το 

concept της D7100 σε όλες τις παραμέτρους. Ας δούμε τις λεπτομέρειες: Ο 

αισθητήρας έχει αλλάξει χωρίς όμως αύξηση της ανάλυσης που παραμένει 

σχεδόν ταυτόσημη 24,2Megapixel σε σχέση με τα 24,1ΜΡ της D7100. 

Αυξάνεται το buffer (ενδιάμεση μνήμη) ώστε να τραβάει τριπλάσιο αριθμό 

διαδοχικών καρέ στα 6fps, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

βελτιωμένο επεξεργαστή Expeed 4, που εκτός από ισχυρός είναι και πιο 

οικονομικός σε ηλεκτρική κατανάλωση, επιτυγχάνοντας κατά 17% καλύτερη 

αυτονομία μπαταρίας (με όριο τις 1110 λήψεις ανά φόρτιση, μια επίδοση που 

πολύ θα ήθελαν να αγγίξουν οι μηχανές τύπου CSC). H νέα DSLR φοράει το 

προχωρημένο autofocus chip MultiCAM 3500 II DX ικανό να κάνει λήψεις σε 

συνθήκες φωτισμού ως -3EV, δηλ. κατά ένα stop πιο ευαίσθητο σε χαμηλό 

περιβαλλοντικό φως, αν και παραμένουν ταυτόσημα τα 51 σημεία εστίασης εκ 

των οποίων τα 15 σταυροειδούς τύπου. H Nikon μέχρι πρότινος αντιστεκόταν 

στην ενσωμάτωση WiFi αλλά τώρα προσχωρεί στο “μοντέρνο στρατόπεδο  της 

ασύρματης διασύνδεσης” με εσωτερικό WiFi και NFC.  
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Εμπλουτίζεται η σειρά Sony FE 
Kαινούργιοι φακοί και converter

H ενθουσιώδης αποδοχή των full frame σειράς Sony A7 έφερε και ζήτηση για 

αντίστοιχους φακούς. Αυτό υπήρξε και το αδύνατο σημείο του συστήματος αφού 

σε αρχική φάση υπήρξαν μόλις τέσσερις φακοί με την μοντούρα FE η οποία είναι 

ίδια σε φυσικές διαστάσεις με την αρχική E-mount αλλά με κάλυψη για full frame. 

Σταδιακά προστέθηκαν στη γκάμα και άλλα οπτικά. Φέτος η δραστηριοποίηση αγγιζει 

το αποκορύφωμα με τέσσερις νέους φακούς: ένα υπερφωτεινό Zeiss Distagon T* FE 

35mm f/1,4ZA, ένα Sony FE 90mm f/2,8 Macro G OSS, ένα γενικής χρήσης superzoom 

Sony FE 24-240mm f/3,5-6,3 OSS και ένα λογικής τιμής ευρυγώνιο Sony FE 28mm f/2. 

O 35mm f/1,4 απαντά στους ανταγωνιστικούς φακούς από τη Nikon και Sigma, 

απευθυνόμενος στους πολύ απαιτητικούς χρήστες για τους οποίου το εξαιρετικά 

φωτεινό διάφραγμα αποτελεί πραγματικό εργαλείο χάρη στον άριστο έλεγχο του 

βάθους πεδίου. Η εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή που ευθυγραμμίζεται με τα 

υψηλά πρότυπα της γερμανικής Zeiss περικλείει 12 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 

8 ομάδες. Περιλαμβάνονται τρία ασφαιρικά στοιχεία τύπου Sony Advanced Aspherical 

με ειδική κατεργασία που διορθώνει τις χρωματικές και γεωμετρικές εκτροπές. Η 

πατενταρισμένη πολλαπλή επίστρωση Zeiss T* Star φροντίζει για την εξάλειψη των 

ανακλάσεων, θαμβώσεων και φαντασματωδών ειδώλων, βελτιώνοντας συνάμα την 

χρωματική ακρίβεια και το κοντράστ. Την προσοχή στη λεπτομέρεια διαπιστώνουμε και 

στον τελειοποιημένο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος αποτελούμενο από 9 λεπίδες που 

σχηματίζουν σχεδόν άψογο κύκλο. Χάρη σε αυτόν βελτιστοποιείται το bokeh του φακού 

εξομαλύνοντας τη μετάβαση από τα εστιασμένα στα αποεστιασμένα σημεία. Ως προς το 

μηχανισμό οδήγησης του autofocus εδώ υλοποιείται με σύστημα Sony Direct Drive SSM, 

με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο ακριβείας. Το χαρακτηριστικό της σχεδίασης αυτής είναι η 

αθόρυβη λειτουργία που αξιοποιείται κατά κύριο λόγο στο video. 

O επόμενος στη γκάμα είναι ο πρώτος macro και μάλιστα 1:1 στη σειρά Sony FΕ 

και μάλιστα στη δημοφιλή εστιακή απόσταση των 90mm. Το σύστημα οπτικης 

σταθεροποίησης Οptical Steadyshot εξασφαλίζει καθαρές, ακούνητες λήψεις ακόμη και 

στο χέρι, ενώ και εδώ συναντάμε την οδήγηση τύπου Direct Drive SSM. Όπως επιβάλλει 

η μοντέρνα σχεδιαστική σχολή, ο φακός έχει εσωτερική εστίαση, και το εμπρός οπτικό 

στοιχείο δεν περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της εστίασης. Ο φακός αποτελείται από 

15 στοιχεία σε 11 ομάδες περιλαμβάνοντας στοιχεία χαμηλής διάχυσης SuperED και 

πολλαπλή επίστρωση τύπου Sony nano AR. 

ά S FE

O επόμενος στη σειρά χαρακτηρίζεται από 

το ευρύ zoom 10x που καλύπτει όλες 

σχεδόν τις συνήθως χρησιμοποιούμενες 

εστιακές αποστάσεις. Εδώ η ενσωμάτωση 

οπτικής σταθεροποίησης Οptical 

Steadyshot εκτιμάται πολύ, ιδιαίτερα στις 

μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις όπου 

ο κίνδυνος κουνημένων καρέ αυξάνεται. 

Στην αρχιτεκτονική του αξιοποιεί μεταξύ 

άλλων πέντε ασφαιρικά οπτικά στοιχεία 

και ένα στοιχείο ED χαμηλής διάχυσης. 

Την οδήγηση του autofocus αναλαμβάνει 

ένα αθόρυβο γραμμικό μοτέρ. 

Τέλος ο οικονομικός (τουλάχιστον με 

τα μέτρα των υπόλοιπων της σειράς) 

28mm f/2 δεν υστερεί καθόλου αφού 

και μεταλλική κατασκευή έχει και 

προσεγμένη σχεδίαση με τρία ασφαιρικά 

στοιχεία και δύο στοιχεία ED ενώ όλες 

οι επιφάνειες των κρυστάλλων έχουν 

δεχθεί ειδική αντιθαμβωτική πολλαπλή 

επίστρωση. 

Πέραν αυτών ανακοινώθηκαν δύο full 

frame converter ειδικά για τον 28mm f/2. 

O μετατροπέας SEL07SUWC τροποποιεί 

την εστιακή απόσταση από τα 28mm 

στα 21mm αλλάζοντας το πραγματικό 

διάφραγμα στο f/2,8  ενώ ο επόμενος 

SEL057FEC πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα 

και φέρνει την εστιακή απόσταση στα 

16mm και τη μέγιστη φωτεινότητα στο 

f/3,5, κάτι που σχεδόν σημαίνει οπτική 

γωνία που πλησιάζει τις 180°.
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«Χαρτοποιία Αιγίου» 

Έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη 
στο παλιό εργοστάσιο χαρτοποιίας

Η Χαρτοποιία Αιγίου πολλά χρόνια μετά 

το σβήσιμο των μηχανών της συνεχίζει να 

εμπνέει καλλιτέχνες από το Αίγιο και όχι 

μόνο. Μέσα σε μια εικόνα εγκατάλειψης, 

το κάποτε μεγαλύτερο εργοστάσιο των 

Βαλκανίων εμπνέει για ανακάλυψη 

στοιχείων νοσταλγικών σχεδόν ποιητικών. 

Ο Κώστας Γεωργόπουλος (Β.Ε.Ν.) και η 

Αφροδίτη Αγγελετοπούλου μέσα από 

το φακό τους αναδεικνύουν το παλιό 

εργοστάσιο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

το επαναφέρουν στη ζωή. Με θέμα το 

εργοστάσιο της Χαρτοποιίας Αιγίου, η έκθεση 

φωτογραφίας παρουσιάζεται στην πόλη της 

Πάτρας, εμπλουτισμένη με νέο υλικό από 

χώρους που για πολλά χρόνια παρέμεναν 

απροσπέλαστοι. Η έκθεση παρουσιάστηκε 

για πρώτη φορά το Μάιο του 2014 στο Αίγιο 

σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Αιγιάλειας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.). Αυτή 

τη φορά φιλοξενείται στην Αγορά Αργύρη 

υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

– Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου 

Πατρέων και με την υποστήριξη της 

Φωτογραφικής Ομάδας 5.6. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Μαρτίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη, Αγίου Ανδρέου 

14, Πάτρα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – 

Παρασκευή 09:00 – 13:00 & 17:30-21:00

Σάββατο 09:00-14:00

"Surreal" 
Έκθεση Φωτογραφίας 

Η φωτογραφική ομάδα Exposers αλλάζει 

πορεία και μετά το αφιέρωμα της στην 

περιοχή του Βοτανικού παρουσιάζει την 

δεύτερη έκθεση της, με θεματικό άξονα τον 

σουρεαλισμό. Πρόκειται για εικόνες που 

προέκυψαν μέσα από τα πρόσφατα εργαστήρια 

της ομάδας που πραγματοποιήθηκαν στον 

φιλόξενο χώρο του Metropolis και αποτελούν 

μια "άσκηση" πάνω στις βασικές αρχές 

του σουρεαλιστικού κινήματος, δηλαδή το 

παράδοξο, το ονειρικό και τον ερωτισμό. 

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι: Emeri Farinetti, 

Ράνια Ζαπάντη, Ράνια Καλύβη, Αγγελική 

Δρούγου, Βασίλης Πλακούτσης, Γιώργος 

Αγγελάκης, Κωνσταντίνος Αλευράς, Άγγελος 

Κωνσταντακάτος και Σπύρος Κωτσιόπουλος. 

Την διδασκαλία των εργαστηρίων και της 

επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο  

Χρήστος Τόλης. 

Διάρκεια έκθεσης: 9 με 15 Μαρτίου

Metropolis Café

Λαρίσης 49, Αθήνα

Epson 
SureLab D7 studio

Στο μεταίχμιο ανάμεσα σε φωτοκιόσκι και drylab το νέο αυτόνομο μηχάνημα 

της Εpson στοχεύει στο μικρό φωτογραφικό κατάστημα και σε σημεία λιανικής, 

έχοντας την ευελιξία να ενσωματώνει ως δύο εκτυπωτές στη βάση του. Σε πιο 

ανεπτυγμένη διάταξη μπορεί να υποστηρίξει ως έξι πρόσθετους εκτυπωτές D700 

σε ζεύγη. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε με τη φιλοσοφία του self service είτε του 

microlab. H μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα επαφικό μόνιτορ 22in.  μέσω του 

οποίου είναι δυνατόν να προβάλλονται διαφημιστικά μηνύματα και video. To μενού 

περιλαμβάνει ποικιλία από έτοιμα layout (template) για σύνθεση εκτυπώσεων με 

πολλαπλές εικόνες, ημερολόγια, ευχές κλπ. και επιλογές για  φινιρίσματα matte, 

glossy και lustre σε πλάτη από 10,2cm ως 21cm και μήκη ως 100cm. H εκτύπωση 

με Ultrachrome δίνει ευρεία τονική γκάμα, χρωματική ακρίβεια και μεγάλη αντοχή 

ενώ το μηχάνημα έχει χαμηλό κύκλο συντήρησης με αντοχή κεφαλών τουλάχιστον 

για 100.000 εκτυπώσεις.
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The Impossible Project 

Λανσάρει νέο έγχρωμο φιλμ με 
κυκλικό κάδρο 

Η Impossible Project συνεχίζει να ξεφεύγει 

από το κλασσικό κάδρο στο φιλμ για 

φωτογραφίες στιγμής. Με πλαίσιο 

εμπνευσμένο από animal print η λουλούδια, 

την προηγούμενη χρονιά η εταιρεία είχε 

κυκλοφορήσει μια διαφορετική συλλογή 

με πολύχρωμο κάδρο. Φέτος το πλαίσιο της 

κάθε φωτογραφίας διαφοροποιείται για μια 

ακόμη φορά αφού αποκτά κυκλικό σχήμα 

θυμίζοντας τις πρώιμες βινιέτες πορτραίτου. 

Το νέο έγχρωμο φιλμ είναι σχεδιασμένο τόσο 

για την κλασσική Polaroid 600 όσο και για 

κάμερες SX-70 ενώ κυκλοφορεί με μαύρο 

ή λευκό κάδρο. Η Impossible Project είπε 

χαρακτηριστικά πως πρόκειται να εξελιχθεί 

σε ένα βασικό φιλμ για φωτογραφίες στιγμής 

παράλληλα με το παραδοσιακό τετράγωνο 

καρέ. Μπορείτε να αποκτήσετε το νέο φιλμ 

στο https://shop.the-impossible-project.

com/shop/film. 

Twenty20
Ισχυρίζεται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο κατάλογο εμπορικών 
φωτογραφιών 

Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία Twenty20 η οποία ισχυρίζεται ότι διαθέτει το 

μεγαλύτερο κατάλογο εμπορικών φωτογραφιών.  Το Twenty20 συγκεντρώνει 

45 εκατομμύρια φωτογραφίες από 250.000 φωτογράφους σε 154 χώρες. Στο 

ξεκίνημά της, η υπηρεσία, υπό το όνομα Instacanvas βοηθούσε χρήστες του 

Instagram  να πουλήσουν τις φωτογραφίες τους ως έργα τέχνης. Έκτοτε η εταιρεία 

κατάφερε να κερδίσει $8 εκατομμύρια από τη Silicon Valley Venture Capital 

κάνοντας τώρα μια κίνηση στην επιχείρηση του φωτογραφικού stock. Ουσιαστικά 

στόχος της υπηρεσίας είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκουν, να αγοράζουν 

και εν συνεχεία να χρησιμοποιούν με νόμιμο τρόπο φωτογραφίες τραβηγμένες 

από μια μεγάλη κοινότητα φωτογράφων που χρησιμοποιούν smartphone. 

Μάλιστα έχει δημιουργηθεί ήδη εφαρμογή για λειτουργικό σύστημα iOS ενώ 

ετοιμάζεται και η έκδοση για Android. Όσοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη 

νέα υπηρεσία αρκεί να κάνουν μια εγγραφή και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες 

τους κερδίζοντας 20% από την κάθε πώληση μιας φωτογραφίας τους. 
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Μια διαφορετική έκθεση διοργανώνεται στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2015. Με το photobook να αποκτά όλο και πιο σημαντική 

θέση στη σύγχρονη φωτογραφική πρακτική, για πρώτη φορά στα χρονικά του φεστιβάλ διοργανώνεται μια έκθεση αφιερωμένη σε αυτό. Το 

Athens Photo Festival καλεί όσους καλλιτέχνες και ανεξάρτητους εκδότες θα ήθελαν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν τα αυτο - εκδιδόμενα 

βιβλία τους μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Τα photobook που θα επιλεχθούν θα παρουσιαστούν τόσο στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου 

Μπενάκη στα πλαίσια του φετινού Athens Photo Festival όσο και στην ηλεκτρονική σελίδα του Φεστιβάλ. Με στόχο την ανάδειξη μιας 

μεγάλης ποικιλίας photobook, στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν και βιβλία που παρουσιάζουν δουλειές περισσότερων καλλιτεχνών 

ή φωτογράφων. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να υποβάλλετε τα photobook σας μπορείτε να επισκεφθείτε το

http://www.photofestival.gr/submissions 

Πρόσκληση σε 
Φωτοεξόρμηση 
Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 
Μαρτίου στην Ναύπακτο

Οι Φωτοερευνητές μαζί με την Ελεύθερη 

Σπουδή Φωτογραφίας και την φωτομάδα 

του ASH IN ART διοργανώνουν 

μια εκπαιδευτική και ψυχαγωγική 

φωτοπεριπλάνηση στην Ναύπακτο. Όλοι 

όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος μπορούν 

να συμμετάσχουν με κόστος 80 ευρώ στο 

οποίο περιλαμβάνονται όλες οι διαδρομές 

με το πούλμαν, η διανυκτέρευση και το 

πρωινό στο πούλμαν καθώς και όλες οι 

φωτοσυμβουλές κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού. Η πρώτη στάση της διαδρομής 

θα γίνει στο Αίγιο όπου αντικείμενο 

φωτογράφισης θα αποτελέσουν οι 

εγκαταλελειμμένες σταφυδαποθήκες και 

βρύσες καθώς και η περιοχή της Παναγίας 

Τρυπητής. Επόμενος σταθμός είναι το 

κάστρο της Ναυπάκτου ενώ στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει η τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

και η παρουσίαση των φωτογραφιών στο 

ξενοδοχείο μαζί με κριτική συζήτηση. Η 

επιστροφή την επόμενη μέρα θα γίνει μέσω 

Γαλαξιδίου και εθνικής οδού. Όλοι όσοι 

θα ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούν 

να πάρουν μέρος δηλώνοντας έγκαιρα τη 

συμμετοχή τους στο 6932305880 ή στο 

kimon@otenet.gr. 

Lytro 

Επικεντρώνεται στο video και στην εικονική πραγματικότητα

O διευθύνων σύμβουλος της Lytro, Jason Rosenthal, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία 

του ετοιμάζει στροφή στον τομέα του video και της εικονικής πραγματικότητας, 

γεγονός που θα την οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας. Αν και δεν έχει 

αποφασιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός των απολύσεων, σύμφωνα με έγκυρες 

πληροφορίες θα απολυθούν 25-50 άτομα από τα 130 του εργατικού δυναμικού 

της, καθώς σκοπεύει να προσλάβει νέους υπαλλήλους με εμπειρία στους δύο 

αυτούς τομείς. Ωστόσο, ο Rosenthal διευκρίνησε πως δεν θα παραμεληθεί η 

τεχνολογία light field όσο αφορά τη φωτογραφία, αφού μία νέα τρίτης γενιάς light 

field κάμερα αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο 2016 αλλά και ανανεώσεις 

firmware για την Illum. Η ιδέα του ελέγχου της εστίασης και του βάθους πεδίου 

μετά τη λήψη αποτελεί μια ελκυστική δυνατότητα για τους επαγγελματίες 

κινηματογραφιστές, όμως η πρόκληση για τη Lytro είναι αν θα καταφέρει να βρει 

τρόπο να επεξεργάζεται και να καταγράφει μία τεράστια ποσότητα δεδομένων που 

θα περιέχονται στο video τεχνολογίας light field.

Διεθνής έκθεση Photobook. 
Για λίγες ακόμη μέρες ανοιχτές οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση
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Sony 
Μειώνει τους χρόνους εκκίνησης 
H Sony γνωστοποίησε την κυκλοφορία δύο ενημερώσεων firmware για τους 

φακούς της σειράς FE που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου 

εκκίνησης πάνω σε σώματα full-frame. Το πρώτο update θα έχει επίδραση στους 

εξής φακούς FE όταν προσαρμόζονται στην μοντούρα Ε: FE 35mm F2.8 ZA Carl 

Zeiss Sonnar T*, FE 55mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*, FE 24-70mm F4 ZA OSS 

Carl Zeiss Vario Tessar T*, FE 70-200mm F4 G OSS, FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS. 

Παρομοίως η δεύτερη ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις όσο αφορά τη μείωση 

του χρόνου εκκίνησης των νέων φακών FE 28mm f/2, 35mm f/1.4 ZA, 90mm f/2.8 

Macro, FE 24-240mm f/3.5-6.3 που ανακοινώθηκαν πρόσφατα (αφορά τη σειρά a7 

full-frame). Θα γίνει διαθέσιμο στο τέλος του μήνα.

Nikon 
Eπεκτείνεται σε ιατρικές συσκευές

Το περασμένο έτος η Nikon 

ανακοίνωσε πως είχε 

αποταμιεύσει ποσό των 1.96 δις 

δολλαρίων που μελλοντικά θα 

αξιοποιήσει για εξαγορές νέων 

βιομηχανιών, προκειμένου να 

διαφοροποιηθεί από τον κλάδο 

των φωτογραφικών που την 

έχει κάνει γνωστή τα τελευταία 

98 χρόνια. Έφτασε λοιπόν η 

στιγμή που η Nikon αποφάσισε 

να κάνει χρήση μέρους του 

ποσού, δηλαδή περίπου 400 εκατ. δολ. για την εξαγορά της σκωτσέζικης Optos. 

Η εν λόγω εταιρία σχεδιάζει μηχανές που χρησιμοποιούνται για το έλεγχο των 

ματιών και την ανίχνευση υψηλής πίεσης αίματος καθώς και ορισμένων τύπων 

καρκίνου. Πάντως η κίνηση της δεν αποτελεί ασυνήθιστη πρακτική για εταιρίες του 

imaging. Για παράδειγμα, η Olympus είναι παγκοσμίως γνωστή για τις μηχανές της 

αλλά και για την δραστηριότητα της στον χώρο των γαστρεντερικών ενδοσκοπίων, 

με μερίδιο αγοράς 70% ύψους 2.5 δις δολαρίων. Σύμφωνα με τον Peter Fellner, 

πρόεδρο της Optos, η συμφωνία θα αποβεί καθοριστική για το μέλλον του 

ιαπωνικού κολοσσού.

Pop Book.  
Ένας φθηνός και εύκολος τρόπος 
για photobook με τις φωτογραφίες 
του smartphone

Πρόκειται για το Pop Book, τη νέα υπηρεσία 

της Fujifilm UK που έρχεται να βοηθήσει 

τους χρήστες να φτιάξουν το δικό τους 

photobook γρήγορα και σε πολύ καλή 

τιμή. Κοστίζοντας μόλις £5, το Pop Book 

έρχεται να κάνει εύκολο στον καθένα το να 

απολαύσει και να κρατήσει τις λήψεις του 

smartphone του σε έντυπη μορφή. 

Κάθε Pop Book περιλαμβάνει 21 

φωτογραφίες και δημιουργείται μέσω της 

δωρεάν εφαρμογής iOS χρησιμοποιώντας 

φωτογραφίες από την ίδια τη συσκευή ή 

από το Facebook ή Instagram. Η διαδικασία 

είναι απλή αφού χρειάζεται απλά να 

επιλεγούν οι φωτογραφίες, να γίνει μια 

επεξεργασία αν χρειάζεται (όπως περικοπή, 

φίλτρα, κείμενο κλπ), να διαμορφωθεί 

η σειρά των φωτογραφιών και να γίνει η 

παραγγελία. 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα 

στα μεγέθη: 10x10εκ. και 13x13εκ. αλλά και 

δύο φινιρίσματα, ματ ή γυαλιστερό χαρτί. Η 

τιμή των £5 περιλαμβάνει και την αποστολή 

του photobook. Ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει 

κάποια ανακοίνωση αν η υπηρεσία θα 

αφορά και άλλες χώρες του κόσμου εκτός 

από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο είναι 

ενδιαφέρον να δούμε αν εφαρμογές όπως 

το Pop Photo αλλά και το Mosaic θα γίνουν 

δημοφιλείς, κάτι το οποίο θα σημαίνει πως 

οι χρήστες των smartphone ψάχνουν έναν 

πιο αποτελεσματικό τρόπο να κρατήσουν 

αρχείο των φωτογραφιών τους. 
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Nikon Coolpix P900
Με οπτικό ζουμ 83x!  

Η Nikon παρουσίασε την νέα 

superzoom, Coolpix P900, η οποία 

προσφέρει οπτικό zoom 83x που 

μεταφράζεται σε εύρος εστιακών 

αποστάσεωην 24-2000mm. 

Διαθέτει αισθητήρα CMOS 16MP, 

μεγέθους 1/2.3in, αρθρωτή οθόνη 

LCD 921k-dot και ηλεκτρονικό 

σκόπευτρο. Ο φακός έχει μέγιστο 

διάφραγμα f/2.8 στα 24mm και 

f/6.5 στα 2000mm. Βεβαίως δεν 

θα μπορούσε να λείπει ο οπτικός 

σταθεροποιητής-διπλής ανίχνευσης 

οποίος μπορεί να διορθώσει 

μέχρι και 5 stop, σύμφωνα με τον 

κατασκευαστή. Εγγράφει video 

Full HD στα 60p, έχει εύρος ISO 

100-6400 και ριπή 7 fps. Επιπλέον 

ενσωματώνει WiFi και NFC για 

σύνδεση σε έξυπνες συσκευές 

αλλά και GPS για την καταγραφή 

των τοποθεσιών που γίνονται οι 

λήψεις. Θα είναι διαθέσιμη τον 

Απρίλιο.
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Η γυναίκα σε πρώτο πλάνο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Το «Τεκμηρίωσις» Πανόραμα Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, η Νέα Κινηματογραφική 

Λέσχη, ο Πολιτιστικός Αντίλογος και το Φεστιβάλ Μηδέν, διοργανώνουν στην 

Καλαμάτα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ένα ενδιαφέρον 

αφιέρωμα με τίτλο “Η γυναίκα σε πρώτο πλάνο”. Η Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης 

εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε το 1857 στη Νέα Υόρκη από εργάτριες 

κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Θεσμοθετήθηκε το 1977 από τον Ο.Η.Ε. ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του 

κόσμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών, ως μια μέρα 

κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας και την 

αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. 

Για τον εορτασμό της ημέρας οργανώνεται μια σειρά προβολών και συζητήσεων στο 

Αμφιθέατρο ΟΑΕΔ (Καλαμάτα), που τοποθετούν σε πρώτο πλάνο την γυναίκα ως 

δημιουργό. Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ 

με θέμα τη γυναίκα από γυναίκες καταξιωμένες δημιουργούς, ενώ θα λάβει χώρα 

ανοικτή συζήτηση με τους δημιουργούς και το κοινό. Πρόλογο της εκδήλωσης 

θα αποτελέσει η προβολή της ταινίας Le noir project του Γρηγόρη Βαρδαρινού 

σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών κατά της βίας του Δήμου 

Καλαμάτας, ενώ αμέσως μετά το Φεστιβάλ Μηδέν θα παρουσιάσει ένα video art 

αφιέρωμα στη γυναίκα, από δημιουργούς από 9 χώρες (Καναδάς, ΗΠΑ, Ιταλία, 

Γαλλία, Περού, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βραζιλία, Πολωνία, Μ. Βρετανία). Στη συνέχεια, 

παρουσία των δημιουργών, θα προβληθούν ταινίες και ντοκιμαντέρ της Κατερίνας 

Πατρώνη, της Βίκυς Βελλοπούλου, της Εύας Στεφανή, της Αννέτας Παπαθανασίου 

και της Μαρίας Ντούζα και συζήτηση με θέμα «Η γυναίκα στην τέχνη». Δείτε  το 

αναλυτικό πρόγραμμα http://www.filmhouse.gr/filmDisplay.php?show=98
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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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Νissin Air system
Με Di700Α και εξάρτημα Commander Air1

Ως σύστημα λανσαρίστηκε στην έκθεση CP+ η νέα έκδοση του φλας Di700A μαζί 

με το εξάρτημα Commander Air1. Πρόκειται για ολόκληρο σύστημα που χτίζεται 

σταδιακά και μπορεί να περιλάβει περισσότερες της μίας μονάδες φλας Di700A. Η 

μονάδα Commander Air 1 λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHz και έχει εμβέλεια ως 

30m. Εχει τη δυνατότητα να ελέγχει ως τρεις ομάδες φλας, να ρυθμίζει τα κανάλια 

και να βάζει ταυτότητες (ID) για αποφυγή παρεμβολών στο ίδιο κανάλι. Επιπλέον 

υποστηρίζει 8 βαθμίδες manual control, αντιστάθμιση +2stop στο ΤΤL, εστιακές 

αποστάσεις 24-200mm, συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας, συγχρονισμό πρώτης ή 

δεύτερης κουρτίνας, AF assist (βοηθητική λυχνία για συνθήκες χαμηλού φωτισμού) 

κλπ. Αρχικά κυκλοφορούν οι εκδόσεις για συστήματα Canon, Nikon και στη 

συνέχεια Sony.

HARMAN technology 
10 χρόνια

Το 2015, η HARMAN 

technology Limited 

συμπληρώνει 10 χρόνια 

επιτυχημένης διακίνησης των 

προϊόντων ILFORD PHOTO. Η 

εταιρεία με αφορμή την επέτειο 

αυτή εξέδωσε Δελτίο Τύπου 

με το οποίο ευχαρίστησε τους 

διανομείς και τους εμπόρους 

με τους οποίους συνεργάζεται 

αλλά και φωτογράφους, 

τυπογράφους, καθηγητές και 

φοιτητές φωτογραφίας για την 

συνεχή τους υποστήριξη. Μέσα σε αυτή τη δεκαετία αξιοσημείωτο επίτευγμα αποτελεί 

η επαναφορά των φωτογραφικών μηχανών μίας χρήσης και του φιλμ ILFORD SFX 

200, του νέου χαρτιού για καλλιτεχνική φωτογράφιση ILFORD MULTIGRADE ART 300 

και, πιο πρόσφατα, της εμπλουτισμένης σειράς χαρτιών ILFORD MULTIGRADE Fibre 

Base περιλαμβανομένων των χαρτιών CLASSIC και COOLTONE. Επίσης, η εταιρεία 

παρουσίασε τις φωτογραφικές μηχανές Obscura της ILFORD και HARMAN TiTAN 

Pinhole.

Nikon 
Ασύρματο μικρόφωνο πέτου 
ανθεκτικό στο νερό

Στον απόηχο της ανακοίνωσης της D7200 

η Nikon παρουσίασε το νέο ασύρματο 

μικρόφωνο ME-W1 που προορίζεται για 

την εγγραφή ήχου υψηλής ποιότητας 

κατά τη διάρκεια της λήψης video. Με 

εμβέλεια 50 μέτρων μπορεί να εγγράψει 

μονοφωνικό ήχο τόσο από το μικρόφωνο 

τόσο και από το δέκτη, ενώ αξιοποιεί την 

τεχνολογία bluetooth για τη σύνδεση με 

κάμερες που διαθέτουν υποδοχή 3,5mm. 

Η είσοδος ήχου είναι μονοφωνική, 

αλλά υποστηρίζει και στερεοφωνική 

εγγραφή, με τη σύνδέση του προαιρετικού 

στερεοφωνικού μικροφώνου ME-1 στην 

εξωτερική υποδοχή του ME-W1. Είναι 

ανθεκτικό στο νερό, τους κραδασμούς 

και τη σκόνη. Τροφοδοτείται με μία 

μπαταρία ΑΑΑ που δινει αυτονομία τριών 

ωρών λειτουργίας. Το πρώτο ασύρματο 

μικρόφωνο της ιαπωνικής εταιρίας 

αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στο τέλος 

Μαρτίου.
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http://www.athenianbrewery.gr/
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Lowepro 

Λανσάρει τσάντες πολυτελείας

Η νέα σειρά Echelon περιλαμβάνει δύο τσάντες χειρός και μία τύπου αεροδρομίου. 

Όλες είναι σχεδιασμένες με ειδικά μορφοποιημένο εσωτερικό για την ασφαλή 

μεταφορά του φωτογραφικού εξοπλισμού. Οι τσάντες χειρός προσφέρουν χώρο 

για τη φύλαξη laptop 13in. ή 15in. Ειδικότερα, η μία εκ των δύο προσφέρει 

δερμάτινες λεπτομερίες καθώς και ειδική αδιάβροχη θήκη. Όσο αφορά το 

μεγαλύτερο σε μέγεθος μοντέλο, διαθέτει ροδάκια για εύκολη μεταφορά και 

μπορεί να αποθηκεύσει δύο dslr, οκτώ φακούς έως 300mm, φλας καθώς και 

λάπτοπ 15in. Και οι τρεις τσάντες της σειράς Echelon είναι ήδη διαθέσιμες μέσα 

από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας.

Manfrotto XPro
Κεφαλή βαρέος τύπου

Για τους  επαγγελματίες φωτογράφους 

που έχουν βαρύ εξοπλισμό και 

χρειάζονται ρυθμίσεις ακριβείας, η 

ιταλική Manfrotto. Περιλαμβάνει τρεις 

λαβές με περιθώριο μικρομετρικής 

ρύθμισης 9,5 για λεπτές επεμβάσεις 

στο καδράρισμα. Μεγαλύτερες 

ρυθμίσεις γίνονται με απελευθέρωση 

των λαβών ώστε να γυρίζουν ελεύθερα 

και να δίνουν ελευθερία κινήσεων. 

Η κεφαλή Xpro Geared Head ζυγίζει 

0,75κιλά και έχει δυνατότητα φορτίου 

ως 4 κιλά ενώ συνοδεύεται με πλατφόρμα γρήγορης απελευθέρωσης 200PL με κίνηση 

σε κλίσεις -20° ως +90° και περιστροφή -90° ως +30°. Επίσης περιλαμβάνει δύο 

αλφάδια. Κατασκευάζεται από συνθετικό τεχνοπολυμερές που η Manfrotto ονομάζει 

Adapto και χαρακτηρίζεται από χαμηλό βάρος αλλά μεγάλη αντοχή. 

 

Φωτογραφική Εταιρεία 
Μυτιλήνης
«Χρονο…μετρώντας»

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης 

παρουσιάζει την Δευτέρα 09/03/2015 και 

ώρα 07:30 μμ την ομαδική έκθεση μελών 

της Φωτογραφικής Λέσχης  Χίου με τίτλο 

«Χρονο…μετρώντας», στον εκθεσιακό 

χώρο Πιττακού 15. Η Φωτογραφική Λέσχη 

Χίου δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 

2009 από μια ομάδα ανθρώπων που τους 

ένωνε η αγάπη για τη φωτογραφία και η 

ανάγκη ανταλλαγής των φωτογραφικών 

εμπειριών τους. Στην παρέα αυτή σταδιακά 

προστέθηκαν και άλλοι φωτογράφοι, 

αρχάριοι, πεπειραμένοι, αλλά πάντα 

ερασιτέχνες με παρόμοια ενδιαφέροντα. 

Τα μέλη της Λέσχης έχουν δημιουργήσει 

ένα “χώρο” στην καρδιά της πόλης 

(Αμάντου 26), ζωντανό και φιλόξενο, 

ανοιχτό σε όποιον αγαπά το αντικείμενο 

της φωτογραφίας και θέλει να ασχοληθεί 

δημιουργικά με αυτό.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από Δευτέρα 

09/03/2015 έως Παρασκευή 13/03/2015 και 

ώρες 7:00μμ – 09:00μμ. 
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http://www.photo.gr/news/art-news/to-alati-tis-gis-i-tenia-taxidi-me-ton-korifeo-fotografo-sempastiao-salgkado-stous-kinimatografous-apo-193/
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Sony
Βάζει τέλος στην παραγωγή αισθητήρων CCD και 
επικεντρώνεται στους CMOS

Σύμφωνα με μια νέα αναφορά από την Allied Vision Technologies 

η Sony σκοπεύει να σταματήσει την παραγωγή αισθητήρων CCD 

στρέφοντας την προσοχή της στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

CMOS. O Michael Cyros, CCO της Allied Vision συμπληρώνει ότι 

πλέον οι αισθητήρες CMOS έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς 

στο ευρύ κοινό, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω 

των πλεονεκτημάτων τους απέναντι στους CCD όσο αφορά 

το δυναμικό εύρος, την ευαισθησία και την ταχύτητα. Αν οι 

πληροφορίες αυτές ευσταθούν η ιαπωνική εταιρία θα σταματήσει 

την παραγωγή των αισθητήρων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 

ενώ θα διακόψει την τροφοδοσία των ήδη κατασκευασμένων 

CCD μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Οπότε, θα συνεχίσουμε να 

βλέπουμε νέες εκδόσεις αυτού του είδους για τα επόμενα πέντε 

χρόνια. Να θυμήσουμε πως η Sony χρησιμοποίησε το 2010 

αισθητήρα CCD στην A390(APS-C) της σειράς Alpha, αλλά οι πιο 

πρόσφατες εκδόσεις της είναι εξοπλισμένες με τους κυρίαρχους 

CMOS.

Ζeiss Otus 55mm f/1,4
State of art
H τεχνογνωσία της Carl Zeiss στους φακούς έχει υλοποιηθεί σε κλασσικές 

σχεδιάσεις Tessar, Planar κλπ. Ο νέος Otus 55mm f/1,4 συμπυκνώνει την 

εμπειρία της γερμανικής εταιρίας στους φακούς με απόλυτη προσήλωση στην 

ποιοτική κατασκευή και την πραγματική απόδοση. Στην αρχιτεκτονική που 

ακολουθεί τη διάταξη Distagon περιλαμβάνει 12 στοιχεία σε 10 oμάδες, μερικά 

εκ των οποίων με ασφαιρικές επιφάνειες με ειδική λείανση, ειδικά κρύσταλλα 

anomalous dispersion με χαρακτηριστικά χαμηλής 

διάχυσης και πλέοντα στοιχεία για  βελτιστοποίηση 

της εστίασης σε όλες τις αποστάσεις από το φακό ως 

το αντικείμενο. Εστιάζει ως τα 50εκ. ενώ η διαγώνια 

οπτική γωνία είναι 43.7°. Δέχεται φίλτρα 77mm. 

Κυκλοφορεί σε μοντούρες ZE και ZF2.
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Συνδεθείτε μαζί μας

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
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
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