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Με τον απόηχο της 11ης διοργάνωσης 

της PHOTOVISION να καταλαγιάζει, 

κλείνω σήμερα τις αναφορές μου 

στο θέμα αυτό. Δεν σας κρύβω ότι 

συζήτησα με πάρα πολλούς εκθέτες 

αλλά και επισκέπτες της PHOTOVISION, 

με μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων 

του κλάδου αλλά και με συναδέλφους 

– διοργανωτές άλλων κλαδικών 

εκθέσεων. Ιδού συνοπτικά ο 

προβληματισμός που αναπτύχθηκε. 

Όλοι συγκλίνουν σε μία άποψη: 

ότι αν δεν βελτιωθεί και μάλιστα 

θεαματικά η οικονομική κατάσταση της 

χώρας μας δεν πρόκειται να ξαναγίνει όχι 

μόνον η PHOTOVISION αλλά και πολλές 

άλλες μεγαλύτερες και πιο γνωστές 

εκθέσεις. Τα νούμερα είναι αμείλικτα: 

Τόσο από άποψη αριθμού εκθετών όσο 

και από έκταση καταλαμβανόμενου 

εκθεσιακού χώρου, μετά από έναν 

σημαντικό κύκλο 20 και πλέον ετών 

η PHOTOVISION 2015 έπεσε στα επίπεδα 

της πρώτης διοργάνωσης που είχε 

πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Αθηνών το 1995. (Δεν λειτουργεί σήμερα, 

βρίσκεται έναντι του Γηροκομείου επί της 

Κηφισίας). ‘Αρα βρισκόμαστε σήμερα 20 

χρόνια πίσω. Θα σταματήσουμε όμως 

εδώ ως κλάδος ή θα πάμε κι άλλο... 

πίσω; Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα 

θα βελτιωθούν κι ότι θα υπάρξει 

αλματώδης ανάπτυξη το επόμενο 

διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση 

-γιατί σε κάθε άλλη, έκθεση δύσκολα 

θα ξαναγίνει- μπαίνουν μια σειρά 

από ερωτήματα τα οποία πρέπει  

να απαντήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι 

εκτός από την οικονομική κρίση 

η φωτογραφική αγορά βιώνει συνεχείς 

μεταλλάξεις λόγω της ψηφιακής 

επανάστασης και του διαδικτύου, των 

smartphones και των selfies!

• Τί έκθεση άραγε λοιπόν χρειάζεται από ‘δω και πέρα ο κλάδος imaging; 

• Η συνταγή της PHOTOVISION δηλ. η συστέγαση του εμπορικού με το καλλιτεχνικό και 

επιμορφωτικό σκέλος, η συνύπαρξη των μέσων παραγωγής εικόνας με το αποτέλεσμά 

τους δηλ. τις καλλιτεχνικές εκθέσεις και τα σεμινάρια, μπορεί να λειτουργήσει ξανά και 

ξανά στο μέλλον;

• Θα μπορούν άραγε και μελλοντικά οι επιχειρήσεις του κλάδου μας να διαθέτουν χρήματα 

για συμμετοχή σε εκθέσεις, όταν τα περιθώρια κέρδους συνεχώς συρρικνώνονται λόγω 

της οικονομικής κρίσης και του ανταγωνισμού από το διαδίκτυο, ή θα τα διαθέτουν σε 

άλλου είδους προωθητικές ενέργειες; 

• Μπορεί να “σπάσει” η έκθεση σε δυο διαφορετικές διοργανώσεις, μία αυστηρά για 

επαγγελματίες και μία αποκλειστικά για το ευρύ κοινό;   

• Ποιά είναι η ιδανική περίοδος για την πραγματοποίησή της; Στην Σαρακοστή ή το 

Φθινόπωρο πριν τις γιορτές; 

• Πόσες μέρες πρέπει να διαρκεί; 

• Πώς και πόσο μπορεί να γίνει φθηνότερη για τους εκθέτες; 

• Μπορούν ο ΣΕΚΑΦ, η ΠΟΦ και άλλοι φορείς του κλάδου να επηρεάσουν τις εξελίξεις; 

• Υπάρχει άραγε άλλη, εναλλακτική και καλύτερη πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί;

Μην περιμένετε να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά... Εάν έχετε άποψη ευχαρίστως θα την 

φιλοξενήσουμε για να την πληροφορηθούν όλοι. Προσωπικά το μόνο που έχω να πω 

ή μάλλον να επαναλάβω είναι αυτό που είπα και στην αρχή: Ότι η συζήτηση για την επόμενη 

διοργάνωση της PHOTOVISION θα ανοίξει μόλις αρχίσει και εδραιωθεί θεαματικά 

αλματώδης ανάπτυξη της οικονομίας μας. Πότε; Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί σύντομα... 

    Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση, καλή ξεκούραση σε όλους. 

                            Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Και στο μέλλον τί;
Ερωτήματα στον απόηχο 
της κλαδικής μας έκθεσης 

SΤΟP PRESS!  Νέα αντιπροσωπεία για την Olympus από 1/4. Δείτε σελ. 7

Καλή Ανάσταση! 
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...Και δυο αυγά Τουρκίας!
Δημιουργικές ιδέες για το “βάψιμο” των αυγών σας

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 Atelier: Mαρία Ιωάννου

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

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

http://www.boredpanda.com/easter-eggs-designs/
www.photo.gr
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I AM THE PERFECT SHOT
I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά 
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα 
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς 
προκλήσεις στον εαυτό του, βασίζεται σε εξοπλισμό που 
του επιτρέπει να επικεντρωθεί στο τέλειο κύμα. Γι’ αυτό 
ο Κλαρκ εμπιστεύεται τις φωτογραφικές μηχανές DSLR 
της Nikon. Ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, 
του δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθεί το πάθος του. 
Η υψηλή ποιότητα εικόνας, το μεγάλο εύρος ISO, η 
στιβαρή κατασκευή, τα επαγγελματικά χειριστήρια και 
η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR, δίνουν στον Κλαρκ 
τη δύναμη να καταγράφει πανέμορφες λήψεις. Ρίξτε μια 
ματιά στον φωτογραφικό του κόσμο και ανακαλύψτε πώς 
οι φωτογραφικές μηχανές DSLR της Nikon κάνουν τις 
φωτογραφίες σας να λένε: I AM DIFFERENT.

I AM A NIKON DSLR. Ο Κλαρκ Λιτλ βουτά 
στα άγρια νερά της Χαβάης, φωτογραφίζοντας τα κύματα
και τις ακτές με μοναδικό τρόπο. Θέτοντας συνεχείς 

λ β ζ ξ λ

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

http://www.damkalidis.gr/index.html
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Οι μεγάλες υποβόσκουσες αντιθέσεις στην αμερικανική κοινωνία υποθάλπουν τη διάσταση 

απόψεων. Από τη μία οι προασπιστές των ατομικών ελευθεριών και από την άλλη οι 

οπαδοί της ρύθμισης και της πολιτικής ορθότητας. Το ζήτημα είναι σε ποιό βαθμό και ποιά 

έκταση μπορούν οι εκάστοτε δημοκρατικές πλειοψηφίες να επεμβαίνουν περιοριστικά στα 

θεωρούμενα από τους άλλους ως αναπαλλοτρίωτα ατομικά δικαιώματα. Κατά περίεργη 

συγκυρία μια παρόμοια υπόθεση δικαστικής διαμάχης φωτογραφικού ενδιαφέροντος που 

άπτεται των ατομικών ελευθεριών, είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της επικαιρότητας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες τροφοδοτώντας όχι μόνο το δημόσιο διάλογο αλλά και έντονα πολωμένες 

συζητήσεις στον τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα της Αμερικής. 

Ας θυμηθούμε λοιπόν την ιστορία της υπόθεσης Willock vs. Elane Photography. Το 2006 η 

κάτοικος του Νew Mexico Vanessa Willock απευθύνθηκε στο στούντιο Elane Photography για 

την φωτογραφική κάλυψη ενός commitment ceremony (τελετής αντίστοιχης με γάμο) όπου θα 

συνδεόταν επίσημα με τη σύντροφό της. Το στούντιο αρνήθηκε και οι δύο ιδιοκτήτες Jonathan 

και Elaine Huguenin επικαλέστηκαν τις προσωπικές τους και θρησκευτικές πεποιθήσεις που 

αντιτίθεντο στο “γάμο” προσώπων του ιδίου φύλου. Παρότι η απόρριψη έγινε με διακριτικότητα 

και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε λεκτική ή άλλη δυσμενής μεταχείριση, η Willock κατήγγειλε 

το στούντιο Elane Photography στην ανεξάρτητη αρχή Human Rights Commission της πολιτείας 

που επέβαλε πρόστιμο 6.637 δολ. To ζεύγος Huguenin προσέφυγε στα δικαστήρια της πολιτείας 

με αίτημα την ακύρωση του προστίμου. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η υπερασπιστική 

γραμμή των Huguenin των οποίων οι συνήγοροι επικαλούνται την ελευθερία έκφρασης που 

καθιερώνεται από το First Amendment (πρώτη τροποποίηση) του Συντάγματος των ΗΠΑ και 

συγκεκριμένα ότι η φωτογραφία αποτελεί δημιουργική έκφραση και συνεπώς δεν μπορεί να 

καταναγκαστεί ο δημιουργός να συναινέσει σε ένα έργο (τη φωτογράφηση) παρά τη θέλησή του 

και παρά τη θεμελιώδη διάσταση απόψεων με το έτερο μέρος. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Νew 

Mexico τελικά απέρριψε την προσφυγή των ιδιοκτητών του Elane Photography, αλλά τώρα η 

υπόθεση “φουσκώνει” αφού παραπέμπεται στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. 

Όλη αυτή η δημοσιότητα έχει εξάψει την κοινή γνώμη των αμερικανών. Δημοσκόπηση 

του Rasmussen Institute έδειξε ότι το 85% των αμερικανών δέχεται ότι ένας “Χριστιανός 

φωτογράφος” δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να καλύψει γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου 

αν αυτό αντίκειται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

Προσωπική ελευθερία vs. διακρίσεις
Η υπόθεση Elane Photography vs. Willock θέτει σοβαρά ερωτηματικά αναφορικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αλλά και τα όρια της προσωπικής ελευθερίας

Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή 

διεξάγεται μια τεράστια 

συζήτηση για τη σχέση 

ατομικών δικαιωμάτων, 

προσωπικής ελευθερίας και 

κρατικής κανονικοποίησης/

ρύθμισης μέσω νομοθετικών 

παρεμβάσεων. Αφορμή έδωσε 

η νομοθετική πρωτοβουλία 

δύο πολιτειών της Ιndiana και 

του Arkansas που θέλησαν 

να νομιμοποιήσουν την 

“αυτοεξαίρεση” πολιτών 

ή νομικών προσώπων 

από εφαρμογή νόμων 

κατά των διακρίσεων, αν 

παρέχουν αιτιολογική βάση 

θρησκευτικής φύσης. Για τους 

υποστηρικτές της κίνησης, 

γνωστής ως Religious 

Freedom Restoration Act, δεν 

υπάρχει τίποτε μεμπτό αφού 

προασπίζει τα θρησκευτικά 

πιστεύω ενός εκάστου ενώ 

για τους αντιπάλους είναι η 

κερκόπορτα που θα αλώσει 

όλη την παρεχόμενη μέσω 

ειδικής νομοθεσίας προστασία 

κατά των διακρίσεων σε 

ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες.                             Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Stop Press!

Οlympus: Nέα αντιπροσωπεία για την Ελλάδα
Η Zegetron Α.Ε. αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή

Η εταιρία  Zegetron S.A, που δραστηριοποιείται στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 

ανακοινώνει την συνεργασία της με την Olympus, και την ανάληψη, από 1/4/2015 της επίσημης αντιπροσώπευσης και 

αποκλειστικής διανομής των προϊόντων Ιmaging του Ιαπωνικού οίκου προϊόντων τεχνολογίας. Η Olympus κατασκευάζει 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (ιατρικά, καταναλωτικά κλπ) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται  φωτογραφικές μηχανές, φακοί 

και λοιπά προϊόντα imaging. Η εταιρία Zegetron A.E δραστηριοποιείται  στην Ελληνική αγορά πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, 

storage, gaming & imaging για περισσότερο από 23 χρόνια, αντιπροσωπεύοντας και διανέμοντας προϊόντα σημαντικών 

διεθνών οίκων όπως των SEGA, Warner Bros., Konami, Razer, Silicon Power κλπ. Από την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 η Zegetron 

A.E παρουσίασε στα κανάλια διανομής  (καταστήματα-πολυκαταστήματα τεχνολογίας, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών καθώς 

επίσης   και φωτογραφικά καταστήματα) τα προϊόντα Olympus και φιλοδοξεί να αυξήσει τα μερίδια  και τις ποιοτικές υπηρεσίες 

της στην αγορά.

www.photo.gr
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                         Η αθηναϊκή αποστολή
Τέσσερις φωτογράφοι, οι Elena Chernyshova, Alastair Philip Wiper, Philip Poupin και 

Benedicte Kurzen, δύο φακοί, δύο μέρες και μία τοποθεσία (n -απρόσμενα- βροχερή 

Αθήνα) περιλαμβάνονταν στο πακέτο της πρόσκλησης. Η Nikon Ευρώπης κάλεσε τέσσερις 

αναγνωρισμένους φωτογράφους, γνωστούς για την προτίμηση τους στον εξοπλισμό 

Nikon, να φωτογραφίσουν στην Αθήνα. Ποια ήταν η πρόκληση; Κάθε φωτογράφος 

μπορούσε να επιλέξει μόνο δύο φακούς από μια προκαθορισμένη λίστα, στην οποία 

υπήρχε ένα μοναδικό δείγμα από κάθε φακό, και μόνο με αυτούς να δημιουργήσει 

ένα ολοκληρωμένο φωτογραφικό project μέσα σε δύο μέρες. Μετά την ολοκλήρωση 

των photo-project μια ομάδα προσκεκλημένων φωτογράφων, δημοσιογράφων 

και bloggers από όλον τον κόσμο είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν τα project 

που δημιουργήθηκαν αλλά και να φωτογραφήσουν στους δρόμους της ελληνικής 

πρωτεύουσας, με φακούς Nikkor της επιλογής τους.

Οι φωτογράφοι
Οι τέσσερις διακεκριμένοι φωτογράφοι αφού αποδέχτηκαν την πρόσκληση-πρόκληση και 

επέλεξαν το οπλοστάσιό τους ανάμεσα στη λίστα φακών Nikkor ξεκίνησαν την διήμερη 

εξόρμησή τους στη -μέχρι τότε- άγνωστη για τους ίδιους Αθήνα. Ο καθένας με το δικό του 

προσωπικό στυλ αλλά και τις δικές του ανησυχίες, δημιούργησε συγκεκριμένο portfolio 

που απεικονίζει διαφορετικές αλλά και συγκλίνουσες όψεις της ταλαιπωρημένης από την 

οικονομική και ανθρωπιστική κρίση Αθήνας. Με το πέρας των δύο ημερών ανέλαβαν να 

μεταφέρουν την εμπειρία τους από τη συμβίωση και την πρόκληση της δημιουργίας ενός 

τέτοιου portfolio στους καλεσμένους και να τους πάρουν σε μια αντίστοιχη διαδρομή. Οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι και δημοσιογράφοι από 23 διαφορετικές χώρες αψήφησαν 

το συννεφιασμένο αττικό ουρανό (μερικοί τον απόλαυσαν κιόλας), τις καταιγίδες και την 

αργία της 25ης Μαρτίου 2015 και αποφάσισαν να εξερευνήσουν και βιώσουν την πόλη 

με συνοδούς και καθοδηγητές τους τέσσερις εξαιρετικούς φωτογράφους και απώτερο 

σκοπό να επαληθεύσουν αν ένας φακός μπορεί να εμπνεύσει και να αποδώσει αυτό που 

προσλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι ανακαλύπτοντας τον κόσμο.

Nikkor
Η Nikon γιορτάζει τους εμβληματικούς φακούς της στην Αθήνα

Η μακρόχρονη, και φυσικά αποδοτική, 

ιστορία των φακών Nikkor ξεκίνησε το 

1933 με τον Aero-Nikkor 18cm f/4.5, 

ένα φακό που χρησιμοποιήθηκε από 

τον ιαπωνικό στρατό για λήψεις από 

αέρος με σκοπό την χαρτογράφηση. 

Το όνομα Nikkor είναι παλαιότερο 

ακόμα και από το brandname της 

Nikon, το οποίο λανσαρίστηκε για 

πρώτη φορά μετά τον B’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο μαζί με την πρώτη μηχανή 

35mm της εταιρείας. Στα τέλη του 2014 

η Nikon γιόρτασε τα 90εκ. τεμάχια 

φακών Nikkor, αριθμό-ορόσημο 

για την εταιρεία, που πλέον έχει στη 

γκάμα της δεκάδες διαφορετικούς 

φακούς από fisheye και superwide ως 

αρχιτεκτονικούς. Αν λάβει κανείς υπόψη 

και την αναδρομική συμβατότητα ακόμη 

και παλιών φακών με σύγχρονα σώματα 

τότε αυξάνονται οι λόγοι που οι Nikkor 

είναι τόσο δημοφιλείς και βρίσκουν 

διαχρονικές εφαρμογές. Την παράδοση 

αυτή αποφάσισε να γιορτάσει η Nikon 

με ένα πρωτότυπο event διεθνούς 

εμβέλειας που φιλοξενήθηκε στην 

Αθήνα την περασμένη εβδομάδα.

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Φωτ.: Elena Chernyshova
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Elena Chernyshova

Η Elena Chernyshova γεννήθηκε στη Ρωσία το 1981. Ζει μόνιμα στη Γαλλία. Ειδικεύεται 

στη φωτογραφία ντοκουμέντου. Έχει διακριθεί για την ευαίσθητη ματιά της στην 

καταγραφή της καθημερινότητας διαφορετικών ομάδων και κοινωνιών που παλεύουν 

προσαρμοστούν σε ένα ρευστό περιβαλλοντικό, πολιτικό και οικονομικό οικοσύστημα. 

Η δουλειά της έχει δημοσιευτεί στα National Geographic, Le Monde, Internazionale, Days 

Japan, A/R magazine, Newsweek Russia και Ecology and Life ενώ ανάμεσα στα βραβεία 

που έχει κερδίσει συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα World Press Photo Awards το 2014. 

Φυσικά η δουλειά της στην Αθήνα δεν μπορούσε παρά να αφορά την καθημερινότητα 

Alastair Philip Wiper

O Alastair Philip Wiper είναι βρετανός φωτογράφος 

που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική φωτογραφία 

και συγκεκριμένα σε θέματα βιομηχανίας, επιστήμης 

και κοινωνικών υποδομών. Αν και κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης σχολιάστηκε η έλλειψη της ανθρώπινης 

παρουσίας στις εικόνες του, στην πραγματικότητα αυτό που 

γοητεύει τον Wiper είναι τα επιτεύγματα των ανθρώπων 

και πως αυτά ενσωματώνονται στο περιβάλλον. Ο Wiper, 

ο οποίος προτιμά να φωτογραφίζει με 24-70mm f/2,8 

εξαιτίας τoυ γρήγορου διαφράγματος και της αντικατάστασης 

τεσσάρων επιμέρους εστιακών αποστάσεων, επέλεξε για την 

αποστολή τον AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED και τον AF-S 

Nikkor 50mm f/1.4. Πεδίο δράσης του Alastair Philip Wiper 

ήταν οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004, που αποτέλεσαν έκπληξη για αρκετούς 

επισκέπτες που δεν ήξεραν μέχρι τότε τι σημαίνει ελληνική 

“οργάνωση”. Ο Wiper ονόμασε το project πολύ ταιριαστά 

“The new ruins of Athens”. Χρησιμοποιώντας τρίποδο, 

φωτεινούς φακούς και παρατεταμένους χρόνους έκθεσης 

κατάφερε να τραβήξει κάποιες από τις εγκαταστάσεις ακόμα 

και με ελάχιστο φως προσδίδοντας τους την μυστηριακή 

ατμόσφαιρα που επιθυμούσε. Στην βόλτα ο Alastair μας 

έδειξε πως μια καλή εικόνα δεν χρειάζεται μεγαλειώδεις 

κατασκευές. Μικρές γωνίες τριγύρω μας που μένουν συχνά 

απαρατήρητες μπορούν μέσω της σύνθεσης, της λεπτομέρειας 

και της συμμετρίας να δώσουν το πολυπόθητο καρέ. 

της Αθήνας και τους ανθρώπους που 

κινούνται μέσα σε αυτή. Η Elena για 

την αποστολή της επέλεξε τον φακό 

πορτραίτου AF-S Nikkor 85mm f/1.4G, 

αποδεικνύοντας τα ανθρωποκεντρικά της 

ενδιαφέροντα, και τον AF-S 24-120mm 

f/4G ED VR γιατί όπως εξομολογήθηκε 

ένας καλός all-around φακός μπορεί να 

ανταποκριθεί σε ποικιλία θεμάτων χωρίς 

να χρειάζεται ο φωτογράφος να αλλάζει 

φακό στη μέση των λήψεων. Ονόμασε 

το project της “Athens: Space and Time 

Interaction in an Ancient City” και θέλησε 

να οπτικοποιήσει την αλληλεπίδραση του 

παρόντος με το παρελθόν στην ιστορική 

Αθήνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για 

την καλλιτεχνική και πολιτιστική όψη 

της σύγχρονης πρωτεύουσας. Αφού 

ολοκλήρωσε το project, η Elena μας 

συνόδευσε στην κεντρική αγορά της οδού 

Αθηνάς, όπου ανάμεσα σε όλα τα μυστικά 

που μοιράστηκε μαζί μας είδαμε από 

πρώτο χέρι πως μία έμπειρη φωτογράφος 

μπορεί να προσεγγίσει με ευαισθησία και 

σεβασμό τους ανθρώπους ακόμα και να 

υπερβεί το γλωσσικό εμπόδιο ή όταν η 

πραγματικότητα τους στερεί ακόμα και τα 

βασικά της επιβίωσης τους. 

��8;$�'=
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Philip Poupin

O Philip Poupin, γεννημένος το 1982 στη Γαλλία, ξεκίνησε την καριέρα του το 2004 

φωτογραφίζοντας στο ταραγμένο Darfur του Σουδάν. Ήταν το πρώτο του project 

που κέρδισε το μαθητικό Grand Prix στο Paris Match. Έκτοτε έχει εργαστεί για τους New 

York Times, το US News, το World Report και μεγάλους γαλλικούς ειδησεογραφικούς 

οργανισμούς καλύπτοντας εμπόλεμες ζώνες και διερευνώντας την επίδραση τους 

στους ανθρώπους. Από το 2012 εργάζεται και ως οπερατέρ παράγοντας ντοκιμαντέρ 

για την γαλλική τηλεόραση. Φέροντας την βαριά κληρονομιά των γάλλων κλασικών 

φωτογράφων και του ρεπορτάζ συνήθως φωτογραφίζει με 24mm και 35mm. Για την 

Benedicte Kurzen

Η γαλλίδα Benedicte Kurzen, μέλος του πρακτορείου Noor, η οποία ζει μόνιμα στη 

Νιγηρία, έκλεψε την παράσταση με το πάθος και την ευαισθησία της. Επίσης ήταν 

αυτή που κατάφερε να πάρει πρώτη το πολυπόθητο AF-S Nikkor 35mm f/1.4G, αλλά 

και τον AF-S Nikkor 58mm f/1.4G. Πολύ λογικές επιλογές, αν αναλογιστεί κανείς την 

προσωπική ιστορία της φωτογράφου. Η Benedicte είναι φωτογράφος ντοκουμέντου: 

η δουλειά της επικεντρώνεται στις διαμάχες και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές 

στην αφρικανική ήπειρο. Έχει συνεργαστεί με την Διεθνή Αμνηστία και τους Γιατρούς 

Αθήνα προτίμησε τους AF-S Nikkor 20mm 

f/1.8G ED και AF-S Nikkor 28mm f/1.8G. 

Βγήκε στην Πλάκα για να αναζητήσει τους 

σύγχρονους θεούς, ονομάζοντας φυσικά 

το project του “Searching for the Gods”. 

Οι ευρυγώνιοι φακοί του έδωσαν την 

ευκαιρία να χωρέσει περισσότερο θέμα 

χωρίς παραμορφώσεις. 

Χωρίς Σύνορα, ασχολείται ενεργά 

με τα δικαιώματα των γυναικών 

ενώ η δουλειά της έχει προβληθεί 

και βραβευτεί στα σημαντικότερα 

φεστιβάλ του κόσμου. Στην Αθήνα, 

με την ευαισθησία που την διακρίνει, 

η Benedicte επισκέφτηκε τον Πειραιά 

και τα κέντρα υποστήριξης μεταναστών 

παραδίδοντας μας ένα portfolio (The 

Marginalized Majority: Athens in 

Unrest) που απεικονίζει τις συνέπειες της 

ανθρωπιστικής κρίσης και συγχρόνως 

εξυμνεί την ανθρώπινη φύση και την 

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

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 

����� ���	
���

solutions

����� ��� 
Dry Lab �
� 
10x100 ��� 

30x100  Epson 
/ Fujfilm 

• ������ inkjet 
• ����� ���� ��� plotter 
������� �� ��� �� pigment 
������� Canon / HP / Epson 

• Matt 
• Glossy 
• Semi glossy  
• Titanium luster 
 ��������� ��� inkjet 
• ������ 
• ������ 
�������� economy 
• ������ Fine art

http://www.jmsolutions.gr/
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Ανακοινώθηκαν οι νικητές 

του Ανοιχτού Διαγωνισμού 

και της Κατηγορίας Νέων, 

μαζί με τους νικητές 

του νέου Διαγωνισμού 

Φωτογραφίας από κινητό 

τηλέφωνο, των φετεινών 

Sony World Photography 

Awards. 

Οι νικητές φωτογράφοι του Ανοιχτού Διαγωνισμού, της Κατηγορίας Νέων και του Διαγωνισμού 

Φωτογραφίας από Κινητό Τηλέφωνο, οι οποίοι προέρχονται από τις τέσσερις γωνιές της γης 

και καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων, επελέγησαν μεταξύ 96.000 άλλων συμμετοχών 

στα Sony World Photography Awards 2015. Το επίτευγμα κάθε ενός από τους 14 νικητές είναι 

εντυπωσιακό, όχι μόνο όσον αφορά στον ανταγωνισμό που αντιμετώπισαν, αλλά και στο γεγονός 

ότι οι εν λόγω νικητές δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι, παρά άνθρωποι που αγαπούν τη 

φωτογραφία. Η νεότερη νικήτρια είναι η Stephanie Anjo από το Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις 14 ετών. 

Οι δε νικητές καλύπτουν μια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από το Μεξικό ως τη Μαλαισία. 

Ο νικητής του Διαγωνισμού Φωτογραφίας από Κινητό Τηλέφωνο επελέγη έπειτα από ψηφοφορία 

του κοινού στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Φωτογραφίας. Ο διαγωνισμός 

φωτογραφίας από Κινητό Τηλέφωνο εντάχθηκε στα Sony World Photography Awards 2015 ως 

αναγνώριση της αυξημένης πρόσβασης στην τεχνολογία φωτογραφικών μηχανών τελευταίας γενιάς 

μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, κάτι που προσφέρει στους φωτογράφους πολλές δυνατότητες 

Sony World Photography Awards 2015
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι νικητές

© Hιctor Muρoz Huerta, Μεξικό, Νικητής, Τέχνη και Πολιτισμός, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 2015 Sony World Photography Awards
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και δημιουργική ελευθερία. Οι νικητές των δέκα κατηγοριών 

του Ανοιχτού Διαγωνισμού, που κρίθηκαν για μία και μοναδική 

φωτογραφία, είναι οι εξής: 

Αρχιτεκτονική - Armin Appel, Γερμανία

Τέχνες & Πολιτισμός - Hector Muhoz Huerta, Μεξικό

Βελτιωμένη - Antony Crossfield, Ηνωμένο Βασίλειο

Σε χαμηλό φωτισμό - Nick Ng Yeow Kee, Μαλαισία

Φύση & Άγρια ζωή - Antoine Weis, Ελβετία/ Λουξεμβούργο 

(διπλή υπηκοότητα)

Πανόραμα - Norman Quinn, Ηνωμένο Βασίλειο

Άνθρωποι - Saleh Rozati, Ιράν (ζει στην Αυστρία)

Χαμόγελα - Wilson Lee, Χονγκ – Κονγκ

Σε κλάσματα δευτερολέπτου  - Jaime Massieu, Ισπανία

Ταξίδια - Yasen Georgiev, Βουλγαρία

Οι τρεις νικητές της Κατηγορίας Νέων, που απευθύνεται σε 

φωτογράφους 19 ετών και κάτω, οι οποίοι κρίθηκαν για μία 

μοναδική φωτογραφία, είναι οι εξής:

Πολιτισμός - Beatriz Mota da Rocha, Πορτογαλία (15 ετών)

Περιβάλλον - Yong Lin Tan, Μαλαισία (19 ετών)

Πορτρέτα - Stephanie Anjo, Ηνωμένο Βασίλειο (14 ετών)

Ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού για φωτογραφία με κινητό 

τηλέφωνο, που διεξήχθη για πρώτη φορά φέτος είναι ο Turi 

Calafato από την Ιταλία.

© Jaime Massieu Marcos, Ισπανία, Νικητής, Σε κλάσματα δευτερολέπτου, Ανοιχτός Διαγωνισμός, 2015 Sony World Photography Awards

© Turi Calafato, Ιταλία, Νικητής, Φωτ. με κινητό τηλέφωνο, 2015 Sony 
World Photography Awards
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Sony 
Πουλάει το μισό της μερίδιο στην Olympus

Nikon 1 J5 
Η πρώτη mirrorless της εταιρίας με 4Κ video

Ύστερα από αρκετές πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο γ, έφτασε η στιγμή της 

επίσημης ανακοίνωσης της Nikon J5 από την ιαπωνική εταιρία. Έχει αισθητήρα μεγέθους 1in, 

τεχνολογίας BSI-CMOS και ανάλυσης 20.8MP (χωρίς AA φίλτρο), επιτέλους περιστροφικό 

επιλογέα PSAM στην πάνω πλευρά που θα ενθουσιάσει τους πιο συνειδητοποιημένους 

χρήστες και αρθρωτή οθόνη αφής LCD 3in. Συνεργάζεται με φακούς CX-mount (δεκατρία 

διαθέσιμα μοντέλα). Χάρη στον ταχύτατο επεξεργαστή EXPEED 5A προσφέρει απίστευτη ριπή 

20 fps σε μέγιστη ανάλυση με AF, ενώ τα ISO κυμαίνονται από 160 έως 12.800. Εγγράφει 

video 4K/15p ή 1.080/60p και ενσωματώνει λειτουργία λήψης video χρονικής υστέρησης 

(Time-lapse). Όσο αφορά το autofocus χρησιμοποιεί 171 σημεία εστίασης για τον γρήγορο 

εντοπισμό του θέματος, μεταβαίνοντας από τα 105 σημεία AF ανίχνευσης φάσης στο γρήγορο 

AF με ανίχνευση αντίθεσης. Επίσης υποστηρίζει τεχνολογίες Wi-Fi και NFC. Θα διατίθεται τέλη 

Απριλίου σε τέσσερα κιτ : συνοδευόμενη από τον Nikkor 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom, τον 

10-30mm, τον VR 30-110mm f/3.8-5.6, και τον 10-100mm f/4-5.6.

ON L

Nikon 1 J5
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O τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε 

την πώληση των μισών μετοχών που 

κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Olympus, μεταβιβάζοντάς το στην 

επενδυτική τράπεζα JP Morgan με 

σκοπό να απελευθερώσει χρήματα 

για νέες στρατηγικές επενδύσεις. 

Το 2012, η Sony είχε αγοράσει το 

10% της Olympus, εταιρίας που 

δραστηριοποιείται στον φωτογραφικό 

και ιατρικό τομέα, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση στην παγκόσμια 

ιατρική αγορά. Ωστόσο, εκείνη την 

χρονιά το μέλλον της Olympus ήταν 

υπό αμφισβήτηση, ύστερα από τις αποκαλύψεις του πρώην CEO Michael Woodford 

για τις παράνομες λογιστικές εγγραφές και άλλες οικονομικές ατασθαλίες που είχαν 

εντέχνως αποκρύβει από τους επενδυτές. Το σκάνδαλο κόστισε πολύ στην Οlympus. 

Χάθηκε το 75% της χρηματιστηριακής της αξίας, ενώ  προσπαθεί ακόμα να διευθετήσει 

τις αγωγές που έχουν καταθέσει διάφοροι ζημιωμένοι επενδυτές. Οι δύο εταιρίες έχουν 

ήδη δημιουργήσει μια ξεχωριστή ιατρική κοινοπραξία για την εφαρμογή των τεχνολογιών 

της Sony στα προϊόντα που βασίζονται γύρω από την επιτυχία της Olympus στην αγορά 

ενδοσκοπίου. Ακόμα, η αρχική συμφωνία περιελάμβανε την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 

της Οlympous στους φακούς, από τη Sony. H Sony γνωστοποίησε ότι θα λάβει 46.8 

δισεκατομμύρια γιεν από την JP Morgan για την πώληση του 5% έχοντας αρχικά 

καταβάλει 50 δισεκατομμύρια γιεν το 2012 για μερίδιο 10% της εταιρίας. Στην τελευταία 

τριμηνιαία ενημέρωση της, το 72% των πωλήσεων της Olympus ήρθε από κερδοφόρες 

επιχειρήσεις του ιατρικού τομέα, ενώ το τμήμα imaging αποδείχτηκε ζημιογόνο, 

αντιπροσωπεύοντας μόλις το 12% των πωλήσεων.
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Οι Mi-Ro σχεδιάζουν για τη Samsung
Ένα συλλεκτικό κάλυμμα για την ενίσχυσή των Παιδικών Χωριών SOS

Το διάσημο σχεδιαστικό δίδυμο Mi-Ro 

δημιούργησε ένα συλλεκτικό κάλυμμα 

αποκλειστικά για το 4G+ Smartphone Samsung 

Galaxy Alpha. Από αρχές Απριλίου 2015 το 

κάλυμμα θα πωλείται αποκλειστικά από το 

δίκτυο καταστημάτων της Vodafone & το 

www.vodafone.gr, και όλα τα έσοδα από τις 

πωλήσεις θα διατεθούν για τη στήριξη του 

έργου των Παιδικών Χωριών SOS, ενισχύοντας, 

έτσι, το πρόγραμμα υποστήριξης της Samsung 

Electronics Hellas και της Vodafone στον 

Οργανισμό. Για πρώτη φορά, μία εταιρεία 

τεχνολογίας συνεργάζεται με Έλληνες 

σχεδιαστές για τη δημιουργία ενός στιλάτου και 

μοντέρνου καλύμματος για smartphone που θα 

είναι διαθέσιμο ειδικά για την ελληνική αγορά 

από όλη την αλυσίδα καταστημάτων Vodafone 

& το www.vodafone.gr στην τιμή των 9,90€. 

Το κάλυμμα, σχεδιάστηκε από τους Mi-Ro, 

αντλώντας έμπνευση από το κομψό, λεπτό και 

μεταλλικό design των πρόσφατων smartphones 

της Samsung.

Phase One iXU 180
Η μικρότερη μηχανή μεσαίου φορμά 
Η Phase One Industrial, θυγατρική της Phase One, ανακοίνωσε μία νέα μηχανή, 

μεσαίου φορμά με αισθητήρα CCD ανάλυσης 80MP, που ξεχωρίζει για το μικρό 

μέγεθoς της και προορίζεται για αεροφωτογραφίσεις. Είναι συμβατή με φακούς 

τύπου leaf shutter της Schneider Kreuznach (28mm, 55mm, 80mm, 110mm, 

150mm και 240mm), δέχεται κάρτες μνήμης Compact Flash, διαθέτει θύρα USB 

3.0 και δυνατότητα επικοινωνίας με συστήματα GPS/IMU. Επιπλέον, υποστηρίζει 

αρχεία RAW, TIF και JPEG. Ζυγίζει μόλις 925 γραμμάρια (το σώμα) και έχει 

διαστάσεις 97.4x93x110mm. Ακόμα, την εμφανισή τους θα κάνους άλλες δύο 

εκδόσεις της: η Phase One iXU 160 (ανάλυσης 60MP) και η Phase One iXU 160 

Achromatic. Αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέσα Απριλίου.

Ph O iXU 180

Film expired
Έκθεση Φωτογραφίας 
Γιώργου Κατσάγγελου

Τα θέματα των φωτογραφιών της 

σειράς «Film expired», του Γιώργου 

Κατσάγγελου,  είναι από την Τουρκία 

την Γερμανία και την Ελλάδα και θα 

παρουσιάζονται μέχρι τις 23 Απριλίου 

στο Αλατζά Ιμαρέτ στη Θεσσαλονίκη. Ο 

Γιώργος Κατσάγγελος αναλογιζόμενος 

πάνω στην αξία του φιλμ και στις αλλαγές 

που έφερε ο ψηφιακός φορέας στην τέχνη 

και στη ζωή μας αναζήτησε τα φιλμ που 

είχαν ξεμείνει σε ψυγεία και ντουλάπια, 

μερικά σε εργαστήρια φίλων για να τα 

χρησιμοποιήσει. Αναμενόμενο για τα 

περισσότερα από αυτά να έχει παρέλθει 

η ημερομηνία λήξης τους. Ο Γεώργιος 

Κατσάγγελος σπούδασε  φωτογραφία με 

υποτροφία, στο Brooklyn University της 

Νέας Υόρκης. Δάσκαλος του ήταν ο Walter 

Rosenblum. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της 

Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Διετέλεσε 

Διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης από το 2002 έως το 2005 και 

Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Α.Π.Θ από το2006 έως το 2010. Σήμερα 

είναι Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α. Π. Θ.

Αλατζα Ιμαρέτ,  1 έως 23 Απριλίου 2015



������ 17��	
�� 279 •  ��	���� 6  ������	 2015

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

Manfrotto Lumie
Σειρά φορητών φωτιστικών  LED

Η μεγάλη κατασκευάστρια τριπόδων ανακοίνωσε την νέα σειρά φορητών 

LED φωτιστικών, Manfrotto Lumie, η οποία προορίζεται για φωτογράφους/

εικονολήπτες και κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί το ελάχιστο βάρος. Η σειρά 

αποτελείται από τα: Lumie Play (3 στοιχεία LEDs, 220 lux), Lumie Art (6 στοιχεία 

LED 440 lux) και Lumie Muse (8 LED, 550 lux). Κάθε μοντέλο τροφοδοτείται από 

μια μπαταρία Lithium-ion που σύμφωνα με τον κατασκευαστή προσφέρει μια 

ώρα συνεχούς λειτουργίας. Tα Lumie Play και Art μπορούν να προσαρμοστούν 

σε τρίποδο/hotshoe ενώ η προνομιούχα έκδοση Muse είναι εξοπλισμένη και με 

ειδική κεφαλή σφαιρικού τύπου «ball head» για μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. 

Τα τρία φωτιστικά σώματα διαθέτουν θερμοκρασία χρώματος 5600°K και CRI 

(Color Rendition Index) άνω του 92, αποδίδοντας πιστότητα χρωμάτων, ενώ 

δέχονται φίλτρα και διαχυτές για μεγαλύτερο έλεγχο του τελικού αποτελέσματος 

(στο κιτ περιλαμβάνεται το ειδικό mount). Αναμένεται να κυκλοφορήσουν  στην 

ελληνική αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

Αλεξία Τούλιου -Νίκος Υφαντής 
Έκθεση των δύο φωτογράφων στην Πάτρα

Οι φωτογράφοι Αλεξία Τούλιου και Νίκος Υφαντής 

παρουσιάζουν τα φωτογραφικά τους έργα σε 

μια έκθεση στην πόλη της Πάτρας. Υπό τον τίτλο 

«Όταν βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω όταν 

δεν βλέπω...» οι επισκέπτες καλούνται να δουν 

μέσα από το φακό των φωτογράφων αυτό που 

δεν φαίνεται καθώς και να φωτίσουν με την 

ματιά τους αυτό που σκιάζεται, σε ένα παιχνίδι 

αλληλεπίδρασης εικόνων και νοημάτων. Η 

έκθεση θα φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο της 

Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ με την 

είσοδο να είναι ελεύθερη. 

Εγκαίνια: Κυριακή 19 Απριλίου 20.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ, 

Κύπρου 63 & Ζακύνθου, Πάτρα

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00-12.00 και 18.00-21.00

«Ομορφώς» 
Ξεκινά η πρώτη ατομική έκθεση 
της Βικτώριας Τζουρά

Υπό τον τίτλο «Ομορφώς« η Βικτώρια 

Τζουρά πραγματοποιεί την πρώτη της 

ατομική έκθεση. Με θέμα το ταξίδι η 

φωτογράφος πραγματεύεται το ταξίδι 

που κάνει η ψυχή για να βγει στο φως, 

μια πορεία που δεν είναι παρά εναλλαγές 

των μορφών ανάμεσα στο Φως και το 

Σκοτάδι. Ακινητοποιώντας σφιχτά στα 

χέρια της το χρόνο μπορεί άραγε η 

φωτογραφία να συναγωνιστεί με την 

αιωνιότητα; Προκαλώντας αισθητική 

συγκίνηση η έκθεση προσπαθεί να γίνει 

ένα επικοινωνιακό εργαλείο ώστε να 

εκφραστούν συναισθήματα, ευαισθησίες, 

χαρά, λύπη καθώς και ψυχική ανάταση. 

Εγκαίνια: 4 Απριλίου 2015, 20.30

Διεύθυνση: Κτίριο Παναγιωτόπουλου, 

Μητροπόλεως 23, Αίγιο

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Απριλίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 

10.30 – 13.30, 18.30 – 21.30

Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα κλειστά

ακοίνωσε την νέα σειρά φορητών
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Αναλυτικό ρεπορτάζ από περίπτερα και εκθέτες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ PHOTOVISION: 
Γιώργος Γρηγορόπουλος, Παναγιώτης Καλδής, Γιάννης Κανελλόπουλος, 

Μιχάλης Κυρζίδης,  Γιώργος Τζίμας, Θανάσης Τζίμας, Αθανάσιος Χασαπέτης
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Ευχαριστήριο 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΨΥΕ

Αγαπητέ κ. Τζίμα,

Οι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό του 

Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε., σας ευχαριστούμε

θερμά για την δυνατότητα που μας 

δώσατε να παρουσιάσουμε το έργο των

«Ταξιδευτών του Χρόνου» στη 

«Photovision 2015».

 Συγχαίρουμε εσάς και τους συνεργάτες 

σας για μια ακόμη πετυχημένη

έκθεση κόντρα στα σημεία των καιρών.

Με τις καλύτερες ευχές μας για την 

«Λαμπρή» που έρχεται.

Καλή δύναμη για το σημαντικό έργο που 

προσφέρετε στον χώρο της

φωτογραφίας και την ευαισθησία που 

δείχνετε σε χώρους όπως ο δικός μας.

Οι συμμετέχοντες στην έκθεση:

Μαριαλένα Σακελλαρίου,

Μαρισάνθη Αλεξανδρή,

Σοφία Παπανικολάου,

Δημήτρης Κολοκυθάς,

Γιάννης Βίτσος,

Βάιος Τασιόπουλος,

Παύλος Κενάνογλου,

Ιάσων Δελής,

Νίκος Καρακώστας,

Γιάννης Κωνσταντινίδης,

Μάριος Μυτιληναίος,

Γιώργος Σβύρος,

Νίκος Δακουτρός,

Κώστας Φιλιππόπουλος,

Με εκτίμηση,

Μανώλης Σαλαμαλέκης,

Δημήτρης Μπούκας

Ευχαριστήριο 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PHOTOSHOP DIGITAL

Κάπου εδώ έφτασε και το τέλος της φετινής PHOTOVISION! Ανάμεικτα συναισθήματα 

όπως κάθε φορά... Πολλοί μίλησαν και είπαν πολλά για την φετινή διοργάνωση. Άλλοι 

την είπαν «μικρή»... άλλοι τόνιζαν κάποιες απουσίες φωτογραφικών εταιρειών... και 

φυσικά έξω από τον χορό... πολλά τραγούδια λέγονται!

Για εμάς αυτή η διοργάνωση από την πλευρά των διοργανωτών πιστεύουμε ότι ήταν 

πραγματικά ΑΘΛΟΣ! Το να κάνεις μια τέτοιας εμβέλειας διοργάνωση αυτή την εποχή 

με μειωμένα στο ελάχιστο budget και ελαχιστοποιημένη την αγορά στο χαμηλότερο 

δυνατό σημείο... αξίζουν αν μη τι άλλο συγχαρητήρια!

Εμείς τους στηρίζουμε και θα τους στηρίζουμε τους διοργανωτές στην προσπάθειά 

τους... γιατί επιμένουν να στηρίζουν τον φωτογραφικό κόσμο σε πολύ δύσκολες 

περιόδους όπως αυτή που διανύουμε!

Αναφορικά με την παρουσία μας τώρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τους 

περισσότερους συνεργάτες μας παλιούς και νέους... να συναντηθούμε με καινούργιους 

ενδιαφερόμενους πελάτες και να παρουσιάσουμε όλη τη νέα γκάμα προϊόντων μας! 

Και για εμάς το εγχείρημα ήταν πολύ δύσκολο αφού ταυτόχρονα, στις ίδιες ημερομηνίες 

συμμετείχαμε και στην αντίστοιχη έκθεση The Photography Show στο Birmingham 

στην Αγγλία. 

Συγκρίνοντας τις δύο διοργανώσεις μπορώ να πω με σιγουριά ότι οι Έλληνες 

διοργανωτές, συμμετέχοντες και φωτογράφοι έχουν όλες εκείνες τις δυνατότητες για 

να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν και μας κρατούν πίσω ως χώρα και 

ως επαγγελματίες. Απομένει μόνο να συνεχίσουμε τη σκληρή και επίπονη δουλειά 

χωρίς να το βάλουμε κάτω!

Να επιχειρήσω να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ κάποιους από αυτούς που με τον δικό τους τρόπο μας 

βοήθησαν να συμμετέχουμε επάξια στις δύο εκθέσεις... ξεχνώντας φυσικά πολλούς... 

και ας με συγχωρέσουν!!!

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους Tassos Voulgaris, Ermidis Photography, Christina 

Ermidi, Nikolas Eleni, Antonis Giannelis, Dimitris Psaras, g’Kalop Sofi, Julie Xouliara, 

Ελένη Τσούκα, Θεοδώρα Γάμμα, Zan Kou, Νίκος Κομματάς, Γιώργος Λάγιος, Τάκης 

Τζίμας, Anna Manousaki, Βασίλης Τζαμάρας, όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό 

της PHOTOSHOPDIGITAL καθώς και τους συνεργάτες της PHOTOVISION...

Ας με συγχωρήσουν όσοι τους ξέχασα... λόγω της «προχωρημένης» κούρασης! 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ... σε 2 χρόνια ως έκθεση και ραντεβού από αύριο με τους περισσότερους!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥΥ !!!!

Evagelos Karalis - Nikolaos Axelis - Katerina Karali - Θεόδωρος Καραλής

Ευχαριστήριο 
ΑΠΟ ΤΟΝ OKANA

Αξιότιμε κ. Τζίμα,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την δωρεάν παραχώρηση περιπτέρου καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής της Λέσχης 

Φωτογραφίας «ΣΑΝ ΦΩΣ» του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) του ΟΚΑΝΑ στην έκθεση 

φωτογραφίας PHOTOVISION 2015 που διεξήχθη από 20/3/2015 έως 23/3/2015 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 

Στο δύσκολο έργο της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης κάθε μορφή συμπαράστασης, ηθική και υλική είναι για μας 

ανεκτίμητη και στηρίζει το έργο που επιτελείται στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Τσιτσιμπή 

Διευθύντρια ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. 
Το περίπτερο που έκλεψε την παράσταση και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου χάρη 
στις παρουσιάσεις των φωτογράφων Pep Βοnet με φωτογραφία ντοκουμέντου, 
Salvatore Dimino και Nίκου Πεκρίδη με φωτογραφία γάμου και Ηλία Λέφα 
με ταξιδιωτική. Πόλους έλξης αποτέλεσαν οι ψηφιακές ρεφλέξ της Nikon 
συνοδευόμενες από νέους φακούς. Συγκεκριμένα σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, 
νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη δημόσια παρουσίαση είδαμε την D7200. 
Η νέα DSLR DX format μένει στα 24,2Megapixel αλλά με τριπλάσια χωρητικότητα 
buffer, καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, βελτιωμένο 
autofocus, ενσωματωμένο WiFi/NFC και εξελιγμένο 
ΗD video με νέες λειτουργίες. Πολλές προτιμήσεις 
συγκέντρωσε η D750, το best seller της Nikon στο 
full frame με την ισορροπημένη της σχεδίαση που 
συνδυάζει το καλύτερο autofocus chip Multicam 
3500 II, ριπή 6,5fps και αρθρωτή οθόνη, πολύτιμη 
στο live view και το video (με έξοδο “καθαρού” 
HDMI). Tην καινοτομία στο χώρο της Mitsubishi 
που ήταν ξεχωριστός από της Nikon, εκπροσώπησε 
ο μόλις αφιχθείς θερμικός εκτυπωτής διπλής όψης 
CP-W5000DW που μπορεί να τυπώσει ως 250 
φύλλα διπλής όψης 20x30cm από ένα ρολό χαρτί 
και ταιριάζει ιδιαίτερα σε απαιτήσεις εκτύπωσης 
photobook.
www.damkalidis.gr
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EPSON ITALIA SPA
Για μια ακόμη φορά η Epson έδωσε δυναμικό παρόν υπογραμμίζοντας 
την ηγετική της θέση στον τομέα της εκτύπωσης είτε σε οικιακό είτε 
σε επαγγελματικό επίπεδο. Εκτός από τα γνωστά inkjet εκτυπωτικά 
μηχανήματα με τεχνολογία MicroPiezo και μελάνια Ultrachrome SureLab  
SL-D3000 και SureLab SL-D700, είδαμε το drylab μικρών διαστάσεων D7 
Studio ειδικά σχεδιασμένο για μικρούς επαγγελματικούς χώρους. Έχει 
δυνατότητα προσαρμογής δύο εκτυπωτών στη βάση και ως έξι ακόμη 
εκτυπωτών D700 δηλ. περιθώριο να εκτοξεύσει την παραγωγικότητα 
ανάλογα με τον όγκο εργασιών. Από πλευράς large format printer στο 
ευρύχωρο stand επιδεικνύονταν το μοντέλα Stylus Pro 4900, Stylus Pro 
9900 και Stylus Pro 7890 ενώ μεγάλη απήχηση είχαν οι  οι εκτυπωτές 
SureColor SC-F2000 και SureColor SC-F6000, που τυπώνουν σε ποικιλία 
υλικών, όπως υφάσματα, πλακάκια και άλλα υλικά, με ευελιξία και 
ποιότητα που προσφέρει η τεχνολογία PrecisionCore της Epson. 
Δεν έλειψαν από το stand οι εκτυπωτές σειράς ITS ink tank system
ITS, L800, L850 και L1800 με το χαμηλό κόστος χάρη στις μεγάλης 
χωρητικότητας επαναγεμιζόμενες κασέτες μελανιών και το κορυφαίο 
flatbed scanner Perfection V800Photo/V850Pro. www.epson.gr
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PHOTOMETRON Εδώ οι επισκέπτες εκτός από τις Hasselblad μεσαίου και μικρού φορμά, είχαν 
τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την σειρά φακών Zeiss Otus για μοντούρες ZE και ZF.2, τις λύσεις 
καλιμπραρίσματος και χρωματικής διαχείρισης για φωτογράφους και εικονολήπτες με προϊόντα όπως 
το all in one βαλιτσάκι Spyder Capture Pro που περιέχει όλα τα αναγκαία εργαλεία για μικρομετρική 
ρύθμιση φακών, εξισορρόπησης λευκού στη μηχανή και χρώματος στο μόνιτορ καθώς και το νέο 
εργαλείο SpyderCube που διευκολύνει την ρύθμιση των παραμέτρων μετατροπής RAW format αρχείων.  
www.photometron.com

GO PRO - ΔΡΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. Oι δημοφιλείς GoPro 4 έκλεψαν την παράσταση στο περίπτερο 
xάρη στη μοναδική δυνατότητα video 4K, με τα δύο μοντέλα Black και Silver (το δεύτερο με 
ενσωματωμένη LCD οθόνη αφής) καθώς και τη νέα βασική GoPro Hero ένα entry level μοντέλο με 
δυνατότητα video 1080/p30 και φωτογραφιών 5megapixel (χωρίς WiFi). Eπίσης είδαμε το upper 
class, αδιάβροχο selfie stick με την επωνυμία GoPole Reach ειδικά σχεδιασμένο για τη GoPro με 
επέκταση twist, καθώς και το πανίσχυρο αδιάβροχο και επαναφορτιζόμενο LED light Kong Qudos 
με ροοστάτη ισχύος και συνολική φωτιστική ισχύ 400Lumen.  www.drakosdigital.gr
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Η επίσκεψη στο περίπτερο γέμιζε με εμπειρίες τον 
ψαγμένο ερασιτέχνη και τον επαγγελματία αφού εκτός από την πλήρη σειρά των 
καθιερωμένων φλας της Bowens και των light modifiers της Lumiquest, 
αποκαλύπτονταν συνεχώς μικροί θησαυροί όπως π.χ. για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 
ιδέα της Cambo που υλοποιήθηκε με την Actus Mini View Camera. Πρόκειτιαι για ένα 
θαυμαστό υβρίδιο κόστους 1600+ΦΠΑ που μετατρέπει το σώμα ψηφιακής μηχανής σε 
view camera με όλες τις κινήσεις για έλεγχο προοπτικής και βάθους πεδίου, έχοντας τη 
φυσούνα, τη ράγα με το μικρομετρικό έλεγχο κλπ.  Στην πλάτη προσαρμόζονται σώματα 
mirrorless όπως Sony σειρά A7, Canon ΕΟS, Fujifilm X, Micro 4/3 ενώ υπάρχουν φορείς 
φακών συμβατοί με Copal 1/0, Hasselblad C mount, Leica M39, Leica R, Mamiya RB/RZ, 
Nikon F-bayonet. Στο stand με τις τσάντες είδαμε όλη τη νέα σειρά Μanfrotto Pro καθώς 
και τις ανανεωμένες τσάντες της National Geographic Africa με νέα χρώματα και σχέδια, 
δερμάτινα καπάκια, θήκες για laptop και βελτιωμένα υλικά. www.albapv.gr
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DIVITEC A.E (KODAK) Την πλήρη γκάμα προϊόντων έδειχνε 
στο περίπτερο η Divitec με πρωταγωνιστές το νέο κιόσκι Κοdak 
G4XL II με μεγάλη οθόνη αφής και νέο software που διευκολύνει 
την σύνδεση με Apple και Android συσκευές, τον εκτυπωτή 
διπλής όψεως Κοdak D4600 ιδανικό για εκτύπωση photobook 
και τα επαγγελματικά μόνιτορ της Benq, ειδικά προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες επεξεργασίας φωτογραφικής εικόνας. Από τα 
τελευταία είχαμε την ευκαιρία να δούμε το μοντέλο PG2401PT 
καλιμπραρισμένο ένα-ένα κομμάτι και πιστοποιημένο από τους 
οργανισμούς IDEAlliance και Fogra. Πέρα από τα φωτογραφικά ένα 
δραστήριο κομμάτι της Divitec εκπροσωπείται στα καταναλωτικά 
ηλεκτρονικά από τα οποία στο περίπτερο είδαμε τα smartwatches 
και activity trackers της MyKronoz, τα ψηφιακά προβολικά Benq, 
διάφορα καταναλωτικά ηλεκτρονικά της Intenso κλπ. Σαν έκπληξη 
της έκθεσης από πλευράς Divitec, η εταιρία εξήγγειλε την ανάληψη 
αντιπροσώπευσης της Unibind. www.divitec.gr
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ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η βορειοελλαδίτικη εταιρία με όλη τη γκάμα των προϊόντων εκτύπωσης. Κυριάρχησαν 
βεβαίως οι εκτυπωτές της DNP με τα βλέμματα στραμμένα στις νέες παρουσίες δηλ. τον διπλής όψης Α4 DS80DX ιδανικό για photobook, 
καταλόγους, κάρτες κλπ. Η παραγωγικότητά του εκτοξεύεται σε συνεργασία με κιόσκι και το ειδικό software Photobook Plus. Σε πανευρωπαϊκή 
πρεμιέρα παρουσιάστηκε ο ευέλικτος και ανθεκτικός εκτυπωτής DNP DS620 που αναλαμβάνει οποιοδήποτε μέγεθος από 5x15cm ως 15x20cm και 
ξεχωρίζει με την πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μόλις 0,5W σε αναμονή και την αντοχή του για τουλάχιστον 100.000 εκτυπώσεις η οποία 
υποστηρίζεται από διετή εγγύηση. Από τη γκάμα των βιντεοκαμερών το γενικότερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η πολυτάλαντη PXW-FS7 4Κ με τα 
άκρως επαγγελματικά χαρακτηριστικά για την οποία υπάρχει λίστα αναμονής διεθνώς! Σημειώσαμε τον αισθητήρα Super 3, τη μοντούρα Ε-mount, 
τη δυνατότητα να γράφει είτε UHD στα 60fps είτε Full HD στα 180fps, την υποστήριξη XAVC-i, XAVC-L, την έξοδο καθαρού HDMI, την εγγραφή σε 
δύο slot καρτών XQD κλπ. www.stamos.com.gr
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FUJIFILM HELLAS Α.Ε. 
Η δημοφιλής σειρά Χ έλαμψε στο stand με όλη τη γκάμα και πιο πολύ με την top of the range Χ-Τ1 η οποία πρόσφατα απέκτησε έκδοση σε 
φινίρισμα Graphite Silver. Επίσης παρουσιάστηκαν τα πιο προσιτά μοντέλα όπως η νεώτερη X-A2 με την αρθρωτή οθόνη 3.0in. και γωνία 
ανάγνωσης 175°, eye detect AF και υποστήριξη WiFi, η Χ-Ε2 με τον αισθητήρα Xtrans CMOS II Intelligent Hybrid AF, το ΟLED EVF υψηλής 
ανάλυσης κλπ. την  προσιτή Χ-Μ1, την X-Pro1 που εξακολουθεί να παράγεται καθώς και την εξαιρετική digital rangefinder X100T με το υβριδικό 
σκόπευτρο που αποτελεί το απόγειο της οικογένειας Χ100. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επισκέπτες δοκίμασαν τους φακούς σειράς ΧF όπως τον 
καινούργιο 56mm f/1,2ΑPD ισοδύναμο με 84mm και ειδικό για πορτραίτο με τεράστιο εφέ αποεστίασης χάρη στο super φωτεινό διάφραγμα, τον 
ultrawide 14mm f/2,8R, τον τυπικό ημιευρυγώνιο 23mm f/1,4R και ο macro 60mm f/2,4R.  στο stand είδαμε ακόμη τα  νέα compact κιόσκια της 
εταιρίας και τον inkjet compact επαγγελματικό εκτυπωτή Frontier S DX100. www.fujifilm.gr
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BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - JVC 
Το περίπτερο αποτέλεσε πόλο έλξης των επαγγελματιών του 
video με τη professional γκάμα της JVC και προχωρημένες 
λύσεις φωτισμού και στήριξης για εικονολήπτες. Για 
πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα hand held stabilizer 
συστήματα της Freefly σε τρεις άξονες που προσφέρουν 
εξαιρετική σταθερότητα στον εικονολήπτη που τραβάει είτε 
με απλές κάμερες είτε με συστήματα Blackmagic, Arri κλπ. 
Εντυπωσιακά αποτελεσματικό ήταν το εξάρτημα Floatcam 
συνδυασμός slider 1,8m και γερανού ύψους ως 3,5m με πολύ 
ομαλή κίνηση, που υποστηρίζεται από ασύρματο controller 
με δυνατότητα time lapse. Στο κομμάτι των βιντεοκαμερών 
JVC ξεχώρισαν τα μοντέλα 4K GY-HM200, με sensor 1/2in. 
ενσωματωμένο φακό zoom 12x bitrate 150Μbps και 
αποθήκευση σε κάρτες SDHC/XC καθώς και GΥ-LS300 με 
sensor Super 35mm CMOS, αποσπώμενους φακούς Micro 
4/3, έξοδο 3G-SDI, monitor 3,5in. 2xXLR audio κλπ.
www.blk.gr
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RICOH IMAGING / PENTAX Για τη Ricoh Imaging, τη νέα αντιπροσωπεία των brandname Ricoh 
και Pentax, η φετεινή Photovision ήταν η πρώτη και επισφραγίστηκε από θετικά σχόλια για το μινιμα-
λιστικό design του περιπτέρου, όπου την έκπληξη έκανε το ενυδρείο-κατοικία των DSLR Pentax K-S2 
με τους ωραίους χρωματικούς συνδυασμούς. To εύρημα υπογράμμιζε με τον καλύτερο τρόπο την αδι-
αβροχοποίηση του σώματος της καινούργιας Κ-S2 και των αντίστοιχων φακών WR. Εξ άλλου μας έκα-
νε να θυμηθούμε ότι η Pentax υπήρξε πρωτοπόρος και στις υποβρύχιες compact, μια κατηγορία στην 
οποία συνεχίζει με την σειρά WG  ως σήμερα. Όμως αναμφισβήτητο Highlight του περιπτέρου ήταν η 
περιζήτητη Pentax 645Z μεσαίου φορμά, η κατά γενική ομολογία πιο εξελιγμένη της κατηγορίας της 
για την οποία οι επισκέπτες έκαναν ουρά προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να την αγγίξουν. Εκτός 
από την εντυπωσιακή ανάλυση 51,4Μegapixel του αισθητήρα 43,8x32,8mm  η μηχανή προσφέρει ένα 
σπάνιο μείγμα αρετών για τα δεδομένα του medium format με weather proof κατασκευή, προηγμένο 
autofocus 27σημείων SAFOX 11, αρθρωτή οθόνη, φωτομέτρηση ακριβείας με chip 86K pixel, full HD 
video κλπ. www.ricoh-imaging.gr
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ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. Ατραξιόν 
του περιπτέρου που μάζευε συνεχώς 
κόσμο ήταν ο τρισδιάστατος εκτυπωτής 
BQ Witbox 3D  σε συνεχή επίδειξη. Με 
πλεονεκτήματα την προσιτή τιμή (κάτω 
από 1500 ευρώ) και το χαμηλό κόστος 
αναλώσιμου, ο εκτυπωτής δίνει λύσεις 
στα αντικείμενα μακετών, βιομηχανικών 
προπλασμάτων κλπ. Στο περίπτερο 
υπήρχαν είσηςσε επίδειξη τα προϊόντα 
inkjet χαρτιών Ilford που λανσάρονται 
ξανά στην αγορά, τα ονομαστά 
άλμπουμ της ολλανδικής Henzo καθώς 
και αναλώσιμα για το φωτογραφικό 
εργαστήριο, ένα από τα βασικά αντικείμενα 
της εταιρίας. www.kabanaos.gr
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PHOTO SHOP Digital 
Με ταυτόχρονη παρουσία στη Photovision και στο Photography 
Show του Birmingham της Αγγλίας η PhotoshopDigital απέδειξε 
για άλλη μια φορά ότι είναι η πιο δραστήρια και η πιο σύγχρονη 
ελληνική επιχείρηση στον τομέα των album. Στο άνετο περίπτερο 
στη Photovision οι επαγγελματίες είδαν από κοντά την πλούσια 
συλλογή προϊόντων και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που 
προσφέρει η εταιρεία στον τομέα της εκτύπωσης, κατασκευής και 
βιβλιοδεσίας των ψηφιακών άλμπουμ. 
www.photoshopdigital.com
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ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Μεγάλη ποικιλία σε άλμπουμ, συστήματα επικόλλησης φωτογραφιών αλλά και κορνίζες www.theocharis-bros.com

ALBOOM - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. Πλήθος υπηρεσιών εκτύπωσης, καταναλωτικά προϊόντα, ακόμα και κεντημένα εξώφυλλα άλμπουμ. 
www.alboom.gr
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CARTOTECNICA TI. CI. O Ιταλικός αέρας στα άλμπουμ αλλά και στη Photovision! www.cartotecnicatici.com

ΨΗΦΙΑΚΟ TΥΠΩΜΑ  Οι συστάσεις περιττεύουν για τις υπηρεσίες και την ποιότητα των εκτυπώσεων του εργαστηρίου του Μάριου Βάινβουρμ 
www.tipoma.gr
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PHOTOSTATION IKE Ό,τι υπηρεσίες, προϊόντα και service που μπορεί να χρειαστεί το σύγχρονο φωτογραφείο www.photostation.gr

MYALBUMS.GR Εκτύπωση και βιβλιοδεσία άλμπουμ γάμου και βάπτισης με την εμπειρία του γνωστού φωτογράφου Τάσου Βασιλειάδη.  
www.myalbums.gr

DMA Προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της εικόνας και του video για τον επαγγελματία φωτογράφο. www.dmahellas.gr
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. Εισαγωγική εταιρεία με εμπειρία 35 χρόνων στο άλμπουμ, την κορνίζα και τα υλικά συσκευασίας  www.theobros.gr

EL GRECO Ιδιαίτερα χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ από την El Greco. www.elgrecoalbum.gr
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ALBUMAKE  To εντυπωσιακό περίπτερο της Albumake αποδεικνύει τη διαρκώς ανοδική πορεία της εταιρείας στον χώρο του ψηφιακού άλμπουμ 
www.albumake.com
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ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ  Panodia, Walther, LaVita είναι μόνο μερικοί από τους οίκους που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η εταιρεία.  www.spondilidis.gr

ATHENS ART STUDIO Live φωτογραφήσεις και ζωντάνια με πολλούς επισκέπτες που κατέκλυσαν το περίπτερο του Athens Art Studio 
www.athensartstudio.gr

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - HELLENIC PHOTO FRAME Ποικιλία κορνιζών, πασπαρτού και ειδικές εκτυπώσεις για τα φωτογραφικά καταστήματα 
www.gatsiasart.gr
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VIPromotion Εμπνευσμένες εκτυπώσεις και ψηφιακές υπηρεσίες από την VIPromotion www.vipromotion.gr/

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. Πρεμιέρα για τις νέες φορητές γεννήτριες Ηensel Porty 1200 με LED πιλότους, ψηφιακές ρυθμίσεις και 
μεγάλη γκάμα αξεσουάρ www.konchilakis.gr

BAD Όλα τα αναλώσιμα και τα μικρά καταναλωτικά ηλεκτρονικά που μπορεί να χρειαστεί ο ερασιτέχνης και ο επαγγελματίας. sal es@bad.net.gr
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ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ  
Εκτός από τα τελευταία μοντέλα φακών Tamron 
όπως οι καινούργιοι SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC 
USD και SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD, στο περίπτερο 
βρίσκονταν και τα video σύστημα σταθεροποίησης 
ΖΕΤ ΑRM που κατασκευάζει  o κος Τριανταφύλλου
www.giannatos-foto.gr

FOTOKLIK CAMERA SHOP Παράδεισος των αξεσουάρ, light modifiers, τσαντών, θηκών και συστημάτων 
στήτριξης κλπ. Ανάμεσα στα πάμπολλα προϊόντα του κατάμεστου περιπτέρου ξεχωρίσαμε τα φωτιστικά νέου τύπου 
Plasma LED daylight 5600°Κelvin, των οποίων μόλις τώρα αρχίζει η εμπορική διάθεση, τυπικά LED με ρυθμιζόμενη 
χρωματική θερμοκρασία, αυτοκέφαλα φλας Expert, ring flash κλπ. www.fotoklik.gr
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HEXATEAM - GIATRAKOS Όλα τα νέα drones και οι λύσεις 
αεροφωτογράφησης και αεροβιντεοσκόπησης. www.hexateam.gr

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Τα θηριώδη κινηματογραφικά φωτιστικά LED σειράς L5, L7 & L10 της γερμανικής Arri είχαν την 
τιμητική τους στο περίπτερo. Καμία σχέση με ό,τι γνωρίζουμε για τα συνηθισμένα LED, έχουν φακούς Fresnel, συνεχή 
και ακριβέστατη ρύθμιση χρωματικής θερμοκρασίας σε εύρος 2.800°-10.000°Kelvin, διόρθωση φίλτρου magenta (!) 
και το πιο καθαρό λευκό στη βιομηχανία. Βγαίνουν σε παραλλαγές Daylight, Tungsten και Color. www.calavitis.gr



������ 40��	
�� 279 •  ��	���� 6  ������	 2015

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

report

M C MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER H ανανεωμένη video camera Canon C100 II με τα πολλά πλεονεκτήματα και 
αναβαθμίσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο απετέλεσε τη βασική ατραξιόν στο περίπτερο. Έχει τον ίδιο Dual Pixel αισθητήρα όπως και 
η EOS 70D, ευαισθησία ως ISO 80.000, phase detect autofocus που συνεργάζεται ιδανικά με STM φακούς, έξοδο καθαρού 12-bit σήματος HDMI 
4.2.0, εξελιγμένο monitor, δύο codecs εγγραφής AVCHD 28Μbps ή mp4 στα 35Mbps 25p/50p και viewfinder σε διαφορετικές θέσεις και καταγραφή 
του video σε δύο θυρίδες καρτών SDHC/XC με ταυτόχρονη ή όχι εγγραφή. Η C100 II προσφέρεται μόνον με EF mount ενώ στις μεγαλύτερες 
αδελφές προστίθεται η δυνατότητα παραγγελίας με PL-mount. Άλλα προϊόντα που ξεχώρισαν στο περίπτερο ήταν το slider Reflex 800 της 
SmartSystems, μήκους 1m με σύστημα Μοtion control, φρένο και drag control που διακρίνεται για την ιδιαίτερα ομαλή κίνηση ενώ έχει πρόβλεψη 
για βάρος ως 14κιλά καθώς και το hi end  LED panel LEDRama της Dedolight με μικροφακούς.  www.mcmanios.gr
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ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Eιδίκευση στα αναλώσιμα 
εκτύπωσης κάθε είδους από θερμικά ως inkjet και συμβατικό RA4 xαρτί 
www.jmsolutions.gr

RENTPHOTOVIDEO - ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Nέα εταιρία με πολλές ιδέες στον τομέα της ενοικίασης 
φωτογραφικού και video εξοπλισμού. Ατραξιόν του περιπτέρου ήταν 
η hi end videocamera Βlackmagic Ursa 4K RAW  που δέχεται φακούς 
Canon Cine prime 
www.rentphotovideo.gr
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ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ Εμπορία μηχανημάτων εκτύπωσης, επιγραφών, μεταξοτυπίας και φωτογραφικά δώρα κ.α. www.baxevanidis.gr

ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ  Studio Flash, φωτιστικά βίντεο, radio slave, προβολείς, φόντα κ.α.  www.palmosshop.gr

TEXNIO A.E.  Η PhaseOne με πλάτες και software στο επίκεντρο του περιπτέρου www.technio.com.gr

report
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Eκτός της παραγωγής σε πορσελάνη, κρύσταλο κλπ. 
με ειδικό μηχάνημα laser η εταιρία αναλαμβάνει αποτυπώσεις σε κάθε είδους 
εύκαμπτη ή άκαμπτη επιφάνεια  www.xaraxeis.gr

PHOTOLAB Ένα από τα πιο ιστορικά εργαστήρια εκτύπωσης της Αθήνας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. 
Φημίζεται για τις εκτυπώσεις σε Durst Lambda ενώ είναι και ένα από τα 14 πιστοποιημένα εργαστήρια που 
εκτυπώνουν Metal Print. Eπιπλέον έχει στήσει νέο e-shop, το www.printyourphotos.gr για την εύκολη και γρήγορη 
εκτύπωση φωτογραφιών.   www.photolab.gr
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GOWIRELESS Για πρώτη φορά οι γνωστές actioncam Contour εμφανίστηκαν στη Photovision. info@gowireless.gr

www.pictureit.gr / HOTECH Πρωτοποριακή λύση software για 
τους επαγγελματίες φωτογράφους. www.pictureit.gr

GREEKROTORS Κάθε είδους πτητικά εργαλεία για φωτογράφηση 
και βιντεοσκόπηση. www.myhelis.com

report
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ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. Τα συστήματα 
βιβλιοδεσίας για φωτο-άλμπουμ και photobook 
της Unibind ήταν στο κέντρο της προσοχής στο 
περίπτερο μαζί με συστήματα αυτοματισμού 
γραφείου www.arvanitis-p.gr

NORITEK / NORILAB Την προσοχή των επαγγελματιών 
ιδιοκτητών εργαστηρίων απέσπασε στο περίπτερο το νέο D705 με 
εκτύπωση διπλής όψης ως 25χ174εκ. στα 1440dpi. H δεύτερη όψη του 
περιπτέρου ήταν η εταιρία Νοritek που ασχολείται με υποστήριξη, 
συντήρηση, αναλώσιμα κλπ. όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά σε 
ευρύτερη πελατειακή βάση γειτονικών χωρών. 
www.noritek.gr
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VK ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΑΛΜΠΟΥΜ Υψηλή ποιότητα κατασκευής χειροποίητων ψηφιακών άλμπουμ. digital.album.vk@gmail.com

EXPAND DIGITAL Επαγγελματικές λύσεις στην αντιγραφή και 
αναπαραγωγή οπτικών μέσων. www.expand.gr

IKAROS MEDIA PACKAGING Πρεμιέρα στη Photovision των νέων 
θηκών USB και DVD για τα προϊόντα του γάμου και της βάφτισης. 
www.ikmediapack.gr
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ΒΟΒΟΥΣΑ FESTIVAL Το μοναδικό ορεινό φεστιβάλ αφιερωμένο στη φωτογραφία, τις τέχνες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. www.vovousafestival.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο επίσημος αντιπρόσωπος της X-Rite Pantone στην 
Ελλάδα αναλαμβάνει και το service για όλα τα προϊόντα της.
www.developmentltd.gr

HAPPY BOX Προσεγμένη βιβλιοδεσία και πλειάδα χειροποίητων 
εξωφύλλων για τα φωτογραφικά άλμπουμ.  
www.happybox.gr

report
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ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Παντός τύπου μπαταρίες 
ww.batterypack.gr

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ - CHAMPION  Εμπορία φωτ. χημικών 
fotoflex.km@gmail.com

MBIKE Το πρώτο μηνιαίο ποδηλατικό περιοδικό στην Ελλάδα. 
www.mbike.gr

FUTURION / LIGHTCRAFT Ο πάντα δραστήριος Στράτος 
Αγιάνογλου. www.lightcraft.gr

ΑΜΟΡΓΙΟΝ Ρακόμελο από τον Αντώνη Βεκρή 
www.amorgion.gr

IP HOST Εφαρμογές διαδικτύου και σχεδιασμός ιστοσελίδων.  
www.ipdomain.net

report
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PHOTONET Περιοδικές φωτ/φικές εκδόσεις  www.nexusmedia.gr

ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Έκθεση φωτογραφίας υπό την επιμέλεια του 
Κ. Αξαόπουλου

ΖΕΥΞΙΣ Έκθεση φωτογραφίας της ομώνυμης ομάδας που συντονίζει 
ο Νίκος Αποστολόπουλος

Montaz Lab - Video Art Υπηρεσίες video & μοντάζ 
www.montazlab.gr

report

ΕΦΕ Σημαντική και η παρουσία της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Darkroom project  Υπό την επιμέλεια του Στέφανου Πάσχου

«Χοροθέαση» με τον φακό της Έλενας Μωραΐτη
ΦΟΙΒΟΣ Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των
επαγγελματιών φωτογράφων www.foebus.gr
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Π.Ο.Φ. Η Ομοσπονδία των φωτογραφικών σωματείων ekfa-pof@otenet.gr  - ΕΚΦΑ www.ekfa1916.gr

OKANA ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

report

ΑΣΩΝΙΤΗΣ - ΜΑΤΖΙΟΣ ΚΕΨΥΕ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΖΗΣ ATHENS ART STUDIO
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PWS  Mε μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το 5ο Συνέδριο των PhotoWeddingStories αν κρίνουμε αφενός από την προσέλευση των επαγγελματιών 
φωτογράφων στα σεμινάρια και αφετέρου από την ποιότητα των εικόνων που παρουσιάστηκαν στο Hall 4. Μετά το πέρας των σεμιναρίων 
ακολούθησε βράβευση των καλύτερων φωτογραφιών και άλμπουμ γάμου στο ξενοδοχείο Τιτάνια. photoweddingstories.com/
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Συνδεθείτε μαζί μας

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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