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Τα μεγάλα εργοστάσια, οι μεγάλες και 

σοβαρές εταιρείες και φυσικά από τις 

μικρότερες όσες έχουν την οικονομική 

δυνατότητα, δεν βασίζονται στο “ένστικτο 

του επιχειρηματία”, ούτε κρίνουν 

“εξ ιδίων τα αλλότρια” όταν καταρτίζουν 

τα επιχειρηματικά τους σχέδια: 

Κάνουν έρευνες αγοράς των οποίων 

αναλύουν σε βάθος τα αποτελέσματα και 

μετά επενδύουν. 

Μία τέτοια σοβαρή έρευνα αγοράς 

που συζητήθηκε πολύ στον 

ειδικό φωτογραφικό τύπο τους 

τελευταίους μήνες, πραγματοποίησε 

η Ilford. Και αυτό για να εξακριβώσει 

με αδιαμφισβήτητα στοιχεία αν και κατά 

πόσο, μέσα στην καρδιά της ψηφιακής 

εποχής που διανύουμε, υπάρχει ζήτηση 

για φιλμ, για φωτογραφικά χαρτιά, για 

χημικά εμφάνισης κλπ. Φυσικά δεν 

διέθεσε τα ωραία της τα χρήματα από 

επιστημονική ούτε πολύ περισσότερο 

από ιστορική περιέργεια των ιθυνόντων 

του εργοστασίου. Ούτε ασφαλώς άκουσε 

τους διάφορους κεκράχτες δεξιά 

κι αριστερά που διαλαλούν χρόνια 

τώρα ότι το φιλμ πέθανε. 

     Το έκανε για να δει αν θα πιάσουν 

τόπο κάποια εκατομμύρια επένδυσης 

στην παραδοσιακή - αναλογική 

φωτογραφία γιατί οι μέτοχοι πολύ δε 

περισσότερο τα επενδυτικά κεφάλαια 

(Hedge Funds), θέλουν άμεσα θετικά 

αποτελέσματα τουτέστιν κέρδη. 

Αυτά για τους ρομαντικούς της 

αναλογικής φωτογραφίας που νομίζουν 

ότι υπάρχουν κάποια παραδοσιακά 

εργοστάσια, κάπου σε πράσινες κοιλάδες 

της Ευρώπης ή της Ασίας, όπου δίπλα 

τους βόσκουν αμέριμνα αγελάδες και 

μέσα σε ευήλιους και ευάερους χώρους  

κάποιοι κύριοι με γενειάδες και άσπρες 

μπλούζες κατασκευάζουν με τα χεράκια 

τους χημικά σε γυάλινες φιάλες από 

αγνά, παρθένα υλικά...

     Ας δούμε όμως τι αποκάλυψε η έρευνα, την ακριβή και πλήρη ταυτότητα της οποίας 

όπως και τη μεθοδολογία, το ακριβές δείγμα και το συνολικό κόστος ουδέποτε αποκάλυψε 

η Ilford. Ερωτήθηκαν, σύμφωνα πάντοτε με την Ilford, χιλιάδες φωτογράφοι σε 

περισσότερες από εβδομήντα χώρες αν κάνουν κάποια χρήση ασπρόμαυρου φιλμ. 

     Το 98% απάντησε θετικά. Από αυτούς το 31% είπε ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά και 

μόνον ασπρόμαυρο φιλμ ενώ το 2% αποκλειστικά και μόνον έγχρωμο. Όσον αφορά τώρα 

τις ηλικίες των ερωτηθέντων το 35%δήλωσε ότι είναι άνω των 35 ετών και ότι το 60% από 

αυτούς χρησιμοποιεί φιλμ για λιγότερο από 5 χρόνια. Στην ερώτηση πως μυήθηκαν στην 

αναλογική φωτογραφία απάντησαν ότι αυτό συνέβη όταν κάποιο φιλικό ή οικογενειακό 

τους πρόσωπο τους δώρισε μία παλιά, αναλογική φωτογραφική μηχανή. Σαν τέτοιες 

καταγράφονται στην έρευνα κατά σειρά οι μηχανές Canon, Nikon, Mamiya, Pentax και 

ακολουθούν οι Lomo και Holga. Είπαν ακόμη ότι τελειοποίησαν τις γνώσεις τους στην 

αναλογική φωτογραφία από παλιά βιβλία και από on line πηγές, ενώ σχεδόν οι μισοί 

ομολόγησαν ότι έχουν στήσει το δικό τους σκοτεινό θάλαμο αγοράζοντας εξοπλισμό 

κυρίως μέσω του eΒay. 

                                                                                                     Συνέχεια στη σελ. 2 

Το φιλμ πέθανε, ζήτω το φιλμ!
Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της Ilford

PhotoBusiness Weekly No 280
Όσοι δεν λάβατε το προηγούμενο τεύχος, στην αποστολή του οποίου παρατηρήθηκαν κάποια τεχνικά 

προβλήματα, για να το δείτε πατήστε εδώ!

O φωτογράφος Γιάννης Μαρίνος στον σκοτεινό του θάλαμο. (Φωτογραφία από σχετικό άρθρο
όπως δημοσιεύτηκε στο http://www.tovima.gr/society/article/?aid=354190)

�ditorial

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_280.pdf
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Συνέχεια στη σελ. 2 

     Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο 

σε θέματα εξοπλισμού και στο πως 

αποκτήθηκαν τα μέσα δημιουργίας 

αναλογικών εικόνων. Προσπάθησε να 

εκμαιεύσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

σκέψεις και κρίσεις για την αναλογική 

φωτογραφία. Ως πρώτη παρατήρηση 

καταγράφτηκε η άποψη της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των (αναλογικών) 

φωτογράφων, ότι τους ελκύει 

ο περιορισμός που θέτει το φιλμ γιατί τους 

αναγκάζει να σκεφθούν πριν από 

τη λήψη με αποτέλεσμα να οξύνεται 

η σκέψη και η παρατηρητικότητά τους.

   Φυσικά η Ilford και όσα ακόμη 

-ελάχιστα είναι γεγονός- μικρά και μεγάλα 

εργοστάσια άφησε όρθια η επέλαση της 

ψηφιακής τεχνολογίας, έχουν συμφέρον 

να διαλαλούν με κάθε ευκαιρία τα 

καλά της αναλογικής φωτογραφίας 

συσπειρώνοντας και αυξάνοντας διεθνώς 

τους φανατικούς του είδους. Το ερώτημα 

όμως που τίθεται είναι πολύ, μα πολύ 

απλό: Έχει τόση άραγε σημασία 

η διαδικασία παραγωγής μίας 

φωτογραφίας ή το αποτέλεσμα και μόνο 

αυτό μετράει για τον θεατή; Όταν μας 

συγκινεί μία φωτογραφία που βλέπουμε, 

έχει σημασία αν αυτή βγήκε με φιλμ και 

με μια παλιά μηχανή ή αν βγήκε με μία 

υπερσύγχρονη DSLR; 

     Πιστεύω ότι η διαδικασία λήψης 

και εκτύπωσης μίας φωτογραφίας έχει 

αποκλειστικά και μόνον σημασία για 

τον δημιουργό της. Γιατί αν δεχτούμε 

ότι στη φωτογραφική - καλλιτεχνική 

δημιουργία η διαδικασία είναι η ουσία, 

τότε ξαναγυρνάμε πάλι πίσω, στις 

απαρχές της φωτογραφίας, τότε που 

την κατηγορούσαν ότι δεν είναι τέχνη 

γιατί προκύπτει γρήγορα και μηχανικά. 

Και έτσι ολισθαίνουμε πάλι στη γνωστή 

διαμάχη για την “κουζίνα” του σκοτεινού 

θαλάμου, τις υπερβολές του Photoshop 

και πάει λέγοντας... 

     Με άλλα λόγια η συζήτηση αντί να 

στραφεί στην αισθητική της εικόνας, 

στρέφεται στα μέσα παραγωγής και 

επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

ασφαλώς κακό, αρκεί να μην πεισθούμε 

στο τέλος της κουβέντας, ότι η πολύωρη 

διαδικασία ή ακόμη τα υπερσύγχρονα 

μέσα κάνουν όλη τη δουλειά και όχι 

ο άνθρωπος που τα χειρίζεται δηλαδή 

ο φωτογράφος.

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Ταξίδι στην Ελλάδα του ‘60
Μέσα από το φακό του Wolf Suschitzky 

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα του ’60 παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου 

– Γκίκα. Φωτογραφίες τραβηγμένες το 1960 συνθέτουν τη νοσταλγική απεικόνιση μιας 

ξεχασμένης Ελλάδας μέσα από το φακό του βρετανού φωτογράφου Wolf Suschitzky. 

Στην έκθεση περιλαμβάνονται 48 πρωτότυπες ασπρόμαυρες φωτογραφίες τυπωμένες 

από τον ίδιο το φωτογράφο το 1960. Εκτός από τρεις, που ανήκουν στο φωτογραφικό 

αρχείο της Πινακοθήκης Γκίκα οι υπόλοιπες φωτογραφίες προέρχονται από την 

προσωπική συλλογή του Wolf Suschitzky και παρουσιάζονται στην Ελλάδα για πρώτη 

φορά. Στην έκθεση παρουσιάζεται και η ταινία μικρού μήκους «Μιχάλης της Σκιάθου» 

σε σκηνοθεσία του John Ingram και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στην οποία ο 

Suschitzky δίνει τη δική του ματιά για την ελληνική πραγματικότητα. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιουνίου 2015

Μουσείο Μπενάκη, Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα, Κριεζώτου 3, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 10.00 - 18.00

Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλειστά

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου – Γκίκα, Τηλ. 

2103615702, 2103630818, ghika_gallery@benaki.gr, http://www.benaki.gr 

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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Body painting
Από την μαγευτική Άπω Ανατολή...

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 


"+"$'!

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.  

www.photobusiness.gr/xalara/Body Painting Vietnam M.pps
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Destination photography σε διωγμό 
Κάθε μέρα η επαγγελματική φωτογραφία δέχεται καινούργια πλήγματα 

Π. ΚΑΛΔΗΣ

Έχουμε βαρεθεί τις ειδήσεις για 

αστυνομική βία κατά φωτορεπόρτερ, 

για περιορισμό του δικαιώματος 

φωτογράφησης σε δημόσιους 

χώρους, για βιαιοπραγίες, για τόσα 

και τόσα. Η ελευθερία φωτογραφικής 

έκφρασης αποψιλώνεται, η νομοθεσία 

αυστηροποιείται, ο φωτογράφος 

ενοχοποιείται συνεχώς. 

Υπάρχει όμως και μια άλλη 

δυσμενής εξέλιξη που δεν έχει 

αναλυθεί επαρκώς. Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον 

τομέα του destination photography. 

Δηλ. όλοι αυτοί που ακολουθούν ένα 

ζευγάρι στο γάμο που γίνεται σε μια 

χώρα του εξωτερικού ή αναλαμβάνουν 

να πραγματοποιήσουν μια επαγγελματική 

φωτογράφηση ή ένα workshop “εκτός 

έδρας”. Η είδηση έρχεται από τη 

μακρινή Ινδονησία. Όπως αναφέρει 

λοιπόν η εφημερίδα Jakarta Post 

ένδεκα Αμερικανοί και τέσσερις Καναδοί πολίτες συνελήφθησαν στο εξωτικό και άκρως 

τουριστικό Bali με την κατηγορία της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς 

ειδική άδεια, κάτι που απαγορεύεται από τους νόμους της μακρινής χώρας. Μάλιστα 

η αστυνομία της χώρας είχε συστήσει ειδική ομάδα ...παρακολούθησης που ανακάλυψε 

την παράνομη δραστηριότητα. Και πως όχι αφού ήταν ολόκληρο group με μοντέλα, 

μακιγιέρ και κομμωτές, φροντιστές κλπ. Το Paradise Challenge όπως λεγόταν η αποστολή 

είχε διαφημιστεί πολύ στο facebook, το οποίο όμως ελέγχει και η πολύ δραστήρια 

ινδονησιακή αστυνομία. Όλη η ομάδα απελάθηκε προς τις χώρες καταγωγής. 

Όπως είναι φανερό η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ακόμη και προσωρινής, 

σε τρίτη χώρα ενέχει ρίσκο. Βέβαια, για τους κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κοινοτικός 

χώρος είναι ελεύθερος. Αν όμως και για τους ντόπιους απαιτούνται κάποιες άδειες σε 

ορισμένη χώρα της Ευρώπης το ίδιο ισχύει και για τους άλλους κοινοτικούς. 

Π.χ. χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται κινηματογραφικό γύρισμα σε εξωτερικούς χώρους 

σε πολλές χώρες μέλη, οπότε και το video είναι ...παιζόμενο. Επίσης σε αρκετές χώρες 

ισχύουν κανονισμοί για τα drones. Τώρα για τις τρίτες εκτός ΕΕ χώρες τα πράγματα 

μοιάζουν δύσκολα. Γιατί εύκολα μπορεί ο φωτογράφος να μπλέξει ακόμη και με ένα 

γάμο, πολύ περισσότερο αν πάει να κάνει κανένα workshop με βοηθούς, μαθητές κλπ. 

Ακόμη και στις φιλικές προς τους φωτογράφους ΗΠΑ, οι υποψιασμένοι δηλώνουν 

ερασιτέχνες ακόμη κι όταν τραβάνε τοπία, για να μη μπλέξουν. Στη διαδικασία visa αν η 

μεταναστευτική υπηρεσία σε θεωρήσει professional θα ζητήσει ένα σωρό χαρτιά και ίσως 

απαγορεύσει και την είσοδο στη χώρα. Συμβουλεύουμε λοιπόν όσους το σκέφτονται να 

είναι διπλά προσεκτικοί στις χώρες εκτός ΕΕ. 
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������	 ��� Kiosk, Minilab ��� ���������� �������
��

� ������ 	
����� Frontier Inkjet Minilab ���	��� ��� �������� ����� ����������
� ��� ��
��
������ ���
�, 
���� ��������� (�)46�(�)43x(Y)35,4cm, �!�
�� ���"
�� ���� �
 #��
� ����� 23kg ��� ����� ���
����� ��-
������. $
 ������
 �!���� 
� 	�
�����%��� ��� ������� ��&� 	��������, ��� � 	
������ ��������� ��!-

	����, �� 9�13cm ��	 21x100cm, ���!	�� ����� �� ������� �� 	����� ���.

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

'*�+/ 1 & 78. 797:8+:;9 • 176 54 • �7=7>� ?7=':�

$'=.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

http://www.fujifilm.eu/gr/
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Η προηγούμενη Κ-3 με το πρωτοποριακό σύστημα αντιστάθμισης του moire 

μέσω μικρομετρικής μετακίνησης του αισθητήρα, είχε αποσπάσει πολλές 

διακρίσεις. Με το μαζεμένο μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής και την 

αδιαβροχοποίηση η Pentax K-3 ανέβασε τα στάνταρ στο APS-C που συχνά 

αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση ως το μικρό αδελφάκι των full frame DSLR.

H αναβάθμιση σε Κ-3 ΙΙ (όπως ονομάζεται επισήμως η επόμενη γενιά) 

εξελίσσει το concept, προσφέρει stabilizer IBIS  με πλεονέκτημα 4,5 stop 

(απίστευτο για sensor shift) και προσθέτει μια μοναδική λειτουργία Pixel Shift 

Resolution, που όμως δεν ανεβάζει τα pixel όπως θα περίμενε κάποιος, αλλά 

μετακινεί τον αισθητήρα για να πετύχει “καθαρό χρώμα” όπως θα διαβάσουμε 

παρακάτω.   

O αισθητήρας διατηρείται ίδιος με το προηγούμενο μοντέλο στα 24Megapixel 

που φαίνεται να είναι το όριο του APS-C (αν εξαιρεθεί η Samsung NX-1 

και ΝΧ-500 με τα 28Megapixel). Στη βάση του αισθητήρα έχει προστεθεί 

ο πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός μικρομετρικής μετακίνησης/αντιστάθμισης, 

στον οποίο στηρίζει τη λειτουργία  η σταθεροποίηση ΙΒΙS (In Body Image 

Stabilization), η λειτουργία AntiAlias για την αντιμετώπιση του moire (με δύο 

επίπεδα ρύθμισης) αλλά και το Pixel Shift Resolution. Το τελευταίο αξίζει 

περισσότερη ανάλυση. Λειτουργεί διαφορετικά από τον αντίστοιχο μηχανισμό 

της Olympus OM-D E-M5 II με τις οκτώ διαδοχικές λήψεις. Στην πραγματικότητα 

πραγματοποιεί 4 καρέ με διαφορά ενός pixel ανάμεσά τους, κάτι που δίνει τη 

δυνατότητα πραγματικού χρώματος χωρίς aliasing αφού κάθε pixel “διαβάζει” 

διαδοχικά 4 χρώματα (RGB και δεύτερη φορά το Green: πράσινο). Επίσης 

αυξάνεται η δυναμική περιοχή γιατί γίνεται τετραπλή δειγματοληψία από κάθε 

εικονοστοιχείο. Οπωσδήποτε και σε αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής 

επιβάλλει την ακινητοποίηση της μηχανής σε τρίποδο. Πιστεύουμε όμως ότι στο 

άμεσο μέλλον το διαρκώς αυξανόμενο frame rate των αισθητήρων θα φέρει 

στην επόμενη γενιά τη δυνατότητα της τετραπλής λήψης σε σχεδόν πραγματικό 

Pentax K-3 II
Nέα ναυαρχίδα της σειράς με πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία

χρόνο ώστε να ανταποκρίνεται και σε 

κινούμενα αντικείμενα. 

Εκτός από τα “εσωτερικά” υπάρχουν και 

εξωτερικές αλλαγές όπως π.χ. η κατάργηση του 

αναδιπλούμενου φλας, όπου μάλιστα στη θέση 

του προηγούμενου πλήκτρου απελευθέρωσης 

υπάρχει το κουμπάκι που ενεργοποιεί το 

GPS! To τελευταίο εκτός από την καταγραφή 

των geodata ενεργοποιείται και στην ειδική 

λειτουργία Astrotracer. Tότε συνδυάζει τα 

γεωγραφικά δεδομένα και μικρομετρικές 

κινήσεις του αισθητήρα για να καταγράψει τη 

θέση των άστρων χωρίς τις γνωστές τροχιές 

(star trails). Στην παράμετρο του autofocus 

συναντάμε το ίδιο σύστημα Safox 11 που 

υπάρχει στην Κ-S2 και τη μεσαίου φορμά 

645Ζ με 27 σημεία εστίαση, 25 εκ των οποίων 

σταυροειδούς τύπου με κατώφλι ευαισθησίας 

-3EV. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των τεχνικών η 

Κ-3 ΙΙ συμπεριφέρεται καλύτερα με νεώτερους 

φακούς όπως DA 18-50mm f/4-5,6 ή D FA 70-

200mm f/2,8. H μηχανή προστατεύεται από 92 

ελαστικά σφραγίσματα (τσιμούχες) σε επίκαιρα 

σημεία και έχει δυνατότητα να δουλεύει 

απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες ως -10°C. E;ίναι 

πολύ γρήγορη σε burst και επιτυγχάνει ρυθμό 

8,3fps για 23 διαδοχικά αρχεία RAW format ή 

60 JPEG format. 

Bασικά χαρακτηριστικά
ΑPS-C CMOS αισθητήρας 24,2Megapixel με 
σύστημα απαγωγής της σκόνης DR II
Mέγιστη ευαισθησία ΙSO 51200
Autofocus με chip SAFOX II 27 σημείων
Σύστημα παρακολούθησης κινούμενου 
αντικειμένου χάρη στο συνδυασμό 
φωτομέτρησης Real-Time Scene Analysis 
στο Οπτική σταθεροποίηση Shake Reduction 
επόμενης γενιάς με 4,5stop πλεονέκτημα
Λειτουργία  Pixel Shift Resolution για 
μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρωματική απόδοση 
και δυναμική περιοχή
Διόρθωση moire με λειτουργία AntiAlias 
ΗDR mode στο RAW
Rιπή 8,3fps
Kάλυψη οπτικού σκοπεύτρου 100%
Full HD video
Οθόνη 3,2in. με ανάλυση 1.037Κ pixel
Δύο θύρες καρτών SDHC/XC UHS

Eνσωματωμένο GPS

������ 8
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Ο Αμερικανός φωτογράφος John 

Moore απέσπασε το βραβείο 

L’Iris d’Or μαζί με τον τίτλο του 

Φωτογράφου της Χρονιάς και το 

χρηματικό έπαθλο ύψους $25.000. 

Το έργο, που ξεχώρισε μεταξύ 

των νικητών των δεκατριών 

επιμέρους κατηγοριών της 

Κατηγορίας Επαγγελματιών, και 

βραβεύτηκε, έχει τίτλο Ebola Crisis 

Overwhelms Liberian Capital (Η 

κρίση του ιού Έμπολα καταβάλλει 

την πρωτεύουσα της Λιβερίας) 

και είναι μια σοκαριστική σειρά 

φωτογραφιών που αγγίζουν την 

καρδιά αυτής της ανθρώπινης 

τραγωδίας.

Sony World Photography Awards 2015
Οι νικητές του διαγωνισμού

Ο John Moore, είναι Senior Staff Photographer και ανταποκριτής του πρακτορείου 

Getty Images, και οι νικήτριες φωτογραφίες του δέχθηκαν τα εύσημα, καθώς 

εξέθεσαν από νωρίς το μέγεθος της επιδημίας του Έμπολα στη Μονρόβια, την 

πρωτεύουσα της Λιβερίας - επίκεντρο της θανατηφόρας αυτής ασθένειας. Ο Moore 

έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη και έχει βγάλει φωτογραφίες σε περισσότερες από 

70 χώρες.  Έχει τιμηθεί με το χρυσό μετάλλιο Robert Capa, έχει χρησθεί Φωτογράφος 

της Χρονιάς από το πρόγραμμα Pictures of the Year International και τον οργανισμό 

National Press Photographers Association και έχει τιμηθεί τέσσερις φορές από τον 

οργανισμό World Press Photo. Νικητής στον Ανοιχτό Διαγωνισμό ανακηρύχτηκε 

ο Armin Appel, από τη Γερμανία, για τη φωτογραφία του με τίτλο Schoolyard (Αυλή 

σχολείου). Επελέγη μεταξύ σχεδόν 80.000 συμμετοχών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό. 

Ο Appel τράβηξε τη φωτογραφία ενώ έκανε πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Τα βραβεία 

του 2015 προσέλκυσαν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών, με 173.444 φωτογραφίες από 171 

χώρες. Βραβείο εξαιρετικής προσφοράς στη φωτογραφία παρέλαβε ο Elliott Erwitt,

o διάσημος φωτογράφος του πρακτορείου Magnum. Στα πλαίσια της έκθεσης Sony 

World Photography Awards Exhibition, θα φιλοξενηθεί στο Somerset House, στο 

Λονδίνο μια προσωπική του έκθεση, η οποία τιμά τα πιο γνωστά, αλλά και τα λιγότερα 

γνωστά έργα του Erwitt, κατά την 60χρονη πορεία του. Βρείτε όλη τη λίστα των 

νικητών μαζί με τις φωτογραφίες τους στο www.worldphoto.org

Copyright: © John Moore / Getty Images, ΗΠΑ. Νικητής στα Σύγχρονα θέματα, Επαγγελματικός Διαγωνισμός, 2015 S.W.P.A.

SWP Awards
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SWP Awards

Copyright: © Simon Norfolk/INSTITUTE, Ηνωμένο Βασίλειο, Νικητής, Τοπίο, Επαγγελματικός Διαγωνισμός, 2015 S.W.P.A.
Χαρτογράφηση με τεχνική πυρογραφίας του παγετώνα του Lewis σε βουνό της Κένυας. Οι φωτιές δείχνουν τη 
διαδρομή που ακολουθήθηκε το 1963. 
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SWP Awards

Copyright: © Giovanni Troilo, Ιταλία, Νικητής, Άνθρωποι, Επαγγελματικός Διαγωνισμός, 2015 Sony World Photography Awards
Ο Vadim, ένας ζωγράφος που χρησιμοποιεί ζωντανά μοντέλα εμπνέεται από ένα υπάρχων πίνακα στο στούντιο του στο Molenbeek.
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Copyright: © Yong Lin Tan, Μαλαισία, Νικητής, Διαγωνισμός Νέων, 2015 Sony World Photography Awards
Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Alor Setar, Kedah της Μαλαισίας το βράδυ της κινέζικης πρωτοχρονιάς την στιγμή που ο ουρανός ήταν καθαρός και γεμάτος 
αστέρια. Οι γάτες περιπλανώνται στα στενά κυρίως της βραδινές ώρες περιμένοντας τους κατοίκους να τελειώσουν το δείπνο τους και να τις ταΐσουν.

SWP Awards
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Copyright: © Bernhard Lang, Γερμανία, Νικητής, Ταξιδιωτική, Επαγγελματικός Διαγωνισμός, 2015 Sony World Photography Awards
Εναέρια λήψη σε ακτή της Αδριατικής ανάμεσα στη Ravenna και το Rimini της Ιταλίας. Η λήψη έγινε τον Αύγουστο του 2014. 

SWP Awards
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Τεύχος Μαρτίου - Απριλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τελευταίες μέρες 
στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-235/
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Pulitzer Journalism 2015
Ανακοινώθηκαν οι νικητές 

Οι δύο φωτογράφοι που τιμήθηκαν με την υψηλότερη διάκριση στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι 

ο freelancer Daniel Berehulak (The New York Times) για τις εικόνες του από την επιδημία του Ebola στην 

Δυτική Αφρική και η η φωτογραφική ομάδα της εφημερίδας St. Louis Post-Dispatch. Ο Αυστραλός Daniel 

Berehulak, ο οποίος βραβεύτηκε στην κατηγορία «Feature Photography», εργάστηκε για τέσσερις μήνες κάτω 

από αντίξοες συνθήκες και ενώ χρησιμοποιούσε ειδική στολή, έθεσε αρκετές φορές την ζωή του σε κίνδυνο. 

Να σημειωθεί ότι ήταν φιναλίστ των Pulitzer το 2011 και έχει διακριθεί τρεις φορές ακόμα στα World Press Photo 

Awards. Όσο αφορά την κατηγορία "Breaking News Photography" η φωτογραφική ομάδα της εφημερίδας 

St. Louis Post-Dispatch αναδείχτηκε νικήτρια για τις φωτογραφίες που φανερώνουν την οργή και την απελπισία 

των ανθρώπων στο Φέργκουσιον των Η.Π.Α. Αποτέλεσε ένα φωτορεπορτάζ που υπηρέτησε την κοινότητα, 

ενημερώνοντας παράλληλα ολόκληρη τη χώρα. Μπορείτε να δείτε το έργο των προαναφερθέντων φωτογράφων 

αλλά και τη πλήρη λίστα με τους νικητές εδώ: 

http://www.pulitzer.org/awards/2015
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�	�: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9    
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 
φωτογραφικού διαγωνισμού 

Ανακοινώθηκαν τα αποτέλεσματα του 21ου 

Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας 

τον οποίο διοργάνωσε η Λέσχη Πολιτισμού 

Φλώρινας. Στην κατηγορία portfolio ξεχώρισαν ο 

Δημητριάδης Γιώργος ο οποίος βραβεύτηκε με το 

1ο βραβείο ενώ ακολουθούν ο Κατσάκος Ανδρέας 

και Ζαβέρδας Βασίλης οι οποίοι διακρίθηκαν με 

το 2ο και 3ο βραβείο αντίστοιχα. Στις καλύτερες 

μεμονωμένες φωτογραφίες, με το πρώτο βραβείο 

διακρίθηκε ο Μπαρούνης Δημήτριος, με το 2ο 

ο Καμηλάκης Γιώργος και με το 3ο ο Σταματίου 

Σταύρος ενώ ακόμη δόθηκαν διακρίσεις σε 

3 portfolio καθώς και σε 42 μεμονωμένες 

φωτογραφίες. Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός έως τις 

10 Φεβρουαρίου τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε 

επαγγελματίες φωτογράφους. 

Τα φωτογραφικά έργα που συμμετείχαν 

αξιολόγησε και επέλεξε κριτική επιτροπή 

απαρτιζόμενη από διακεκριμένους φωτογράφους 

και καθηγητές Καλών Τεχνών. 

Πληροφορίες: http://www.lpflorinas.gr

Φωτ.: Γιώργος Δημητριάδης 1ο βραβείο στην κατηγορία portfolio
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Sony
Οι μικρότερες pocket με zoom 30x 

Η Sony ανακοίνωσε δύο compact superzoom: τη Cybershot DSC-HX90V και τη DSC-

WX500 υποστηρίζοντας πως είναι οι μικρότερες σε μέγεθος στην κατηγορία τους. Και 

οι δύο διαθέτουν αισθητήρα BSI-CMOS 18.2MP μεγέθους 1/2.3in., φακό με ισοδύναμο 

εστιακό μήκος 24-720mm (30x οπτικό zoom), οπτικό σταθεροποιητή, οθόνη LCD 

3in. περιστρεφόμενη 180° προς τα επάνω και επεξεργαστή Bionz X ο οποίος δίνει 

πολύ καλές επιδόσεις σε λειτουργία ριπής - 10fps. Εγγράφουν video 1080/60p 

χρησιμοποιώντας XAVC S codec, ενώ τα ISO κυμαίνονται από 80 έως 12.800. Επίσης, 

ενσωματώνουν τεχνολογίες Wi-Fi και NFC. Ωστόσο, ξενίζει  η μη υποστήριξη αρχείων 

RAW. Τα δύο σημεία που υπερτερεί η HX90V έναντι της WX500 είναι το αναδυόμενο 

σκόπευτρο τύπου OLED (παρόμοιο με αυτό που συναντάμε στην RX100 III) και το 

ενσωματωμένο GPS. Τα δύο μοντέλα θα είναι διαθέσιμα αρχές Ιουνίου. SONY

Photoflex
Σχέδιο διάσωσης 

Η γνωστή εταιρία παραγωγής φωτιστικών σωμάτων και φωτογραφικού 

εξοπλισμού στούντιο είχε ανακοινώσει την 1η Απριλίου ότι σταματά την 

λειτουργία της καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, στην 

επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας εμφανίστηκε πρόσφατα ένα αισιόδοξο 

μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο γίνονται επαφές στο παρασκήνιο με σκοπό την 

εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιβίωσής της. Ακόμα, η Photoflex φαίνεται να 

ζητά την εμπιστοσύνη των πελατών της, ενθαρρύνοντας τους να αναζητήσουν τα 

προϊόντα της μέσω των αντιπροσώπων και επίσημων διανομέων. Η επιχείρηση 

βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με υποψήφιο αγοραστή που θα 

τη βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες 

πληροφορίες για το ποιος είναι ο εν λόγω αγοραστής ή σε ποιο στάδιο βρίσκεται 

η διαδικασία.

�
������

Sony

«Όνειρα Θερινής 
Νυκτός» 
στο Φεστιβάλ 
Βωβούσας
15 Μαΐου-15 Ιουνίου 2015 

Τρεις καλλιτέχνες από τρεις 

διαφορετικές χώρες θα 

οραματιστούν φέτος μια 

διαφορετική Πίνδο χάρη 

στο νεοσύστατο Πρόγραμμα 

Φιλοξενίας του Φεστιβάλ 

Βωβούσας, από τις 15 Μαΐου έως 

τις 15 Ιουνίου. Ο αριθμός των 

αιτήσεων την πρώτη μόλις χρονιά 

του προγράμματος έφτασε τις 

139, με υποψήφιους από όλα τα 

μήκη και πλάτη του κόσμου - από 

την Αμερική ως την Ιαπωνία και 

από το Βέλγιο ως την Κορέα - να 

αναμετρούν το καλλιτεχνικό 

τους ανάστημα για μια θέση στην 

Πίνδο. Η κριτική επιτροπή του 

Φεστιβάλ, αποτελούμενη από 

τους Θανάση Μουτσόπουλο 

(ιστορικό τέχνης), Ιάσωνα Δήμου 

(Athens House of Photography) 

και Καμίλο Νόλλα (φωτογράφο, 

καλλιτεχνικό διευθυντή Φ.Β.), 

επέλεξε τρεις νικητές με κριτήριο 

την πρωτοτυπία της προτεινόμενης 

ιδέας και την αποτελεσματική 

αξιοποίηση του φυσικού τοπίου.  

Οι τρεις καλλιτέχνες είναι ο 

Βιντσέντζο Παντόλφι, σκηνοθέτης  

από την Ιταλία με το έργο «Thriller 

Night», ο Φερν Σίλβα, video artist 

από τις  ΗΠΑ με το έργο «Πλοία 

που Αρμενίζουν στο Σκοτάδι» και ο 

Αχιλλέας Ζαβαλλής, φωτογράφος 

από την Ελλάδα με το έργο «Σαν 

τα Ψηλά Βουνά».
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

��� ����������	:

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Epson SureColor SC-P800
Eπαγγελματικός εκτυπωτής Α2 με Dmax 2,86

Η ιαπωνική εταιρία ανακοίνωσε ένα νέο εκτυπωτή inkjet Α2 που χρησιμοποιεί 

τεχνολογία μελάνης UltraChrome HD (την πρωτοσυναντήσαμε στον SC-P600 

τον περασμένο Σεπτέμβριο) και λανσάρεται ως αντικαταστάτης της σειράς 

φωτογραφικών εκτυπωτών Stylus Pro38xx. Ο SC-P800 χρησιμοποιεί δοχεία 

μελάνης χωρητικότητας 80ml, έχει ανάλυση εκτύπωσης 2880x1440dpi και 

δημιουργεί τις βαθύτερες αποχρώσεις μαύρου χρώματος της αγοράς με μέγιστη 

οπτική πυκνότητα μαύρου 2,86 (σε PGPP), σύμφωνα με την Epson. Συνοδεύεται 

από προαιρετική μονάδα ρολού χαρτιού χάρη στην οποία πραγματοποιούνται 

εκτυπώσεις με πλάτος/μήκος έως 43εκ/1.1μ . 

Ο νέος Surecolor P800, είναι εξοπλισμένος με έγχρωμη οθόνη αφής 2,7in, 

σύνδεσεις Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0. και υποστηρίζει λειτουργίες Epson Connect, 

Apple AirPrint, Google Cloud Print και Wi-Fi Direct. Με διαστάσεις 68εκ.(Μ) x 38εκ.

(Π) x 25εκ.(Υ) είναι από τους μικρότερους σε μέγεθος στην κατηγορία εκτυπώσεων 

Α2. Τα προεγκατεστημένα δοχεία μελάνης θα έχουν συνολική ποσότητα 576ml. Τα 

πρώτα κομμάτια θα κυκλοφορήσουν τον προσεχή Ιούνιο. EPSON

Mitakon 
Speedmaster 85mm 
f/1.2
Φακός πορτρέτου με manual 
εστίαση και δαχτυλίδι 
διαφραγμάτων 

Η Zhong Yi Optics γνωστοποίησε 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

νέου φακού 85mm, ο οποίος 

προορίζεται για φωτογραφία 

πορτρέτου με συστήματα full-

frame. Περιλαμβάνει 9 οπτικά 

στοιχεία σε 6 group, ανάμεσα 

στα οποία υπάρχουν 2 Extra-low 

Dispersion και 4 High Refractive 

Index στοιχεία για μείωση των 

χρωματικών εκτροπών και των 

οπτικών παραμορφώσεων. Έχει 

manual εστίαση και το διάφραγμα 

του αποτελείται από 11 πτερύγια 

για ελκυστικό bokeh. Ακόμα 

διαθέτει δαχτυλίδι διαφραγμάτων 

με τις οι αλλαγές να γίνονται 

αθόρυβα, ώστε ο φακός να 

μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως 

κατά τη λήψη video, σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή. Η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης είναι το ένα 

μέτρο. Ζυγίζει 921 γραμμάρια 

και δέχεται φίλτρα 77mm. Θα 

κυκλοφορήσει τον Μάιο για 

Canon EF, Nikon F, Sony FE, καθώς 

και για Sony A και Pentax K προς 

το τέλος του έτους.το τέλος του έτους.
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Adobe Lightroom 6
Φέρνει αναβαθμισμένα εργαλεία σύνθεσης πανοραμάτων και HDR

Ύστερα από δύο χρόνια, η Adobe κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση του 

λογισμικού διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών, Lightroom 6 (CC 

στο cloud), με αρκετές νέες λειτουργίες. Μεταξύ των άλλων, συναντάμε 

δυνατότητα δημιουργίας πανοραμικών φωτογραφιών (με εξαγωγή σε 

αρχείο DNG), HDR φωτογραφιών (DNG 16bit), βελτιωμένα slide shows και 

web gallery, ενώ υπάρχει καλύτερος έλεγχος των φίλτρων με βούρτσα. 

Ειδικότερα, όσο αφορά τη λειτουργία δημιουργίας πανοραμικών εικόνων και 

HDR, αξίζει να σημειωθεί πως πλέον το Lightroom δεν χρειάζεται τη βοήθεια 

του Photoshop ή παρόμοιων προγραμμάτων που συχνά συνεπαγόταν 

με flattening των αρχείων TIFF-PSD και επομένως περιόριζε αισθητά την 

ελευθερία παραμετροποιήσεων από τον χρήστη. Επίσης, αξιόλογες προσθήκες 

είναι το εργαλείο αναγνώρισης προσώπου, που στοχεύει στην απλοποίηση 

της σήμανσης και ανάκτησης των εικόνων και το εργαλείο προσομοίωσης του 

αποτελέσματος χρήσης ND φίλτρων.

Φυσικά, η έκδοση CC συνεργάζεται με την αντίστοιχη εφαρμογή σε iOS and 

Android και επιτρέπει τον ευκολότερο διαμοιρασμό εικόνων ανάμεσα σε 

διαφορετικές συσκευές (smartphone, tablet), καθώς και σε μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα. Επιπλέον, αξιοποιεί τα Voice και Slate: δύο νεoεμφανιζόμενα 

προγράμματα για τη δημιουργία image-based γραφικών και παρουσιάσεων. Η 

εταιρία υπενθυμίζει ότι οι δύο νέες εκδόσεις θα τρέχουν μόνο σε λειτουργικά 

64-bit. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς του Lightroom 6 είτε ως αυτόνομη 

εφαρμογή με τιμή 149$ είτε με μηνιαία συνδρομή 9.99$ ως μέρος της σουίτας 

Adobe Creative Cloud Photography Plan.

Αλεξάνδρου 
Φωτογραφικά είδη – 
Video 
Νικητές Διαγωνισμού Photovision 
20-23/03/2015

Η εταιρεία Αλεξάνδρου πέρα από 

την μεγάλη ποικιλία και την πλήρη 

γκάμα φωτογραφικών ειδών και video, 

επεφύλασσε και εκπλήξεις-δώρα 

για τους επισκέπτες της. Στις 20, 21 

και 23 Μαρτίου η εταιρεία κλήρωσε 

σημαντικά δώρα για τους πελάτες της. 

Δημοσιεύουμε τα ονόματα των νικητών 

με το δώρο που κέρδισε ο καθένας: 

 

Νικητές 20/03
Μαρία Γούλα 

Τρίποδο Manfrotto Advanced

Κλεάνθης Μπαντής 

Τσάντα Manfrotto Gear B/P

Ισιδώρα Σαραντίδη 

Φίλτρο Nisi Ht Protector

Στέφανος Σεντουκίδης 

Led 72 Metz Για Smartphones

Νικητές 21/03
Φοίβος Κωστικίδης 

Τρίποδο Manfrotto Advanced

Χρυσούλα Αλεβίζου 

Τσάντα Manfrotto Gear B/P

Μαρία Ψυχογιού

Φίλτρο Nisi Ht Protector

Άρης Ρουπίνης 

Led 72 Metz για smartphones

Νικητές 22/03
Παναγιώτης Σμυρίλιος

Τσάντα National Geographic

Αντώνης Παπαδόπουλος 

Nanopole Stand Manfrotto

Μαρία Μαγγινοπούλου 

Φίλτρο Nisi Lr Uv

Ανδρέας Μπαμπάτσικος

Led 72 Metz για smartphones

www.albapv.gr
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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

EΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Sony PXW-X200
Διάθεση στην ελληνική αγορά

Η Sony PXW-X200 διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά και  συνεχίζει την 

παράδοση των κορυφαίων φορητών broadcast καμερών XDCAM PMW-EX1R 

και PMW-200. Ξεχωρίζει για τον 3 x 1/2-inch Exmor CMOS Full HD αισθητήρα 

και τον φακό 17x Fujinon Professional HD με 3 ανεξάρτητα δαχτυλίδια με 

σημεία τερματισμού και εύρος 29.3 - 499mm (ισοδύναμο στα 35mm). Ως αμιγώς 

επαγγελματική Broadcast κάμερα, η PXW-X200 εγγυάται ασφάλεια εγγραφής 

του υλικού σας καθώς μπορείτε να γράφετε ταυτόχρονα σε 2 κάρτες μνήμης SxS. 

Καταγράφει υλικό σε κώδικες συμπίεσης Full HD XAVC Intra, XAVC Long GOP, 

φωτογραφιών σε μεγέθη ως 15x23cm 

(6x9in). Βασικό του πλεονεκτημα 

αποτελεί η λειτουργία Rewind, 

η οποία επιτρέπει την εκτύπωση 

μεγεθών 10x15cm και 15x21cm 

χωρίς αλλαγές αναλωσίμου αλλά και 

χωρίς επιπλέον κόστος. Παραπέρα, 

ο DS-620 ξεχωρίζει για το σύγχρονο 

σύστημα ψύξης που επιτρέπει την 

εκτύπωση 400 φωτογραφιών 10x15 

την ώρα, καθιστώντας τον ως έναν 

από τους ταχύτερους εκτυπωτές της 

αγοράς. Η αξιοπιστία του DS-620 

υπογραμμίζεται από την εγγύηση δύο 

ετών ή 100.000 εκτυπώσεων που τον 

συνοδεύει. Παράλληλα, η δυνατότητά 

του να τυπώνει ειδικά μεγέθη όπως το 

τετράγωνο 15x15cm (για εκδηλώσεις ή 

Photobooks) και το 5x15cm (για Photo 

Booths) τον καθιστά ένα ευέλικτο 

σύστημα εκτυπώσεων χρήσιμο σε 

πλήθος φωτογραφικών εφαρμογών.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

NE 

ony PXW-X200
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DNP DS-620
Με χαμηλό κόστος εκτύπωσης 

Λανσαρίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα ο νέος επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής 

DS-620, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης σε μέγεθος 13x18cm. O DNP 

DS-620 υιοθετεί τεχνολογία Dye Sublimation με δυνατότητα μεγάλης παραγωγής 

MPEG HD 422 50Mbps, MPEG HD 

420 35Mbps, MPEG IMX και DV. 

Τέλος, επιτρέπει τον απομακρυσμένο 

έλεγχο από συσκευές Smartphone ή 

Tablet μέσω σύνδεσης Wi-Fi/NFC και 

τη live μεταφορά video (streaming) 

μέσω internet. 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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«Αναφορές»
Ο φωτογράφος Κωστής 
Αντωνιάδης στο Athens House 
of Photography
Υπό τον τίτλο «Αναφορές» το 

Athens House of Photography 

φιλοξενεί μια επιλογή 

φωτογραφικών έργων του Έλληνα 

φωτογράφου και θεωρητικού 

Κωστή Αντωνιάδη. Θραύσματα 

εικόνων της πόλης, εικονικές 

προτομές ηρώων, ψεύτικοι χάρτες 

και μυστικές συλλογές διερευνούν 

τη σχέση της φωτογραφίας με τη 

μνήμη, την πραγματικότητα με 

το ψεύτικο, σε μια συλλογή που 

αποτυπώθηκε στο διάστημα 1985 

– 2014. 

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 16 Μαΐου 2015

Διεύθυνση: 

Athens House of Photography, 

Ζηρίνη 23, Κηφισιά, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τετάρτη, Σάββατο 10.00 – 15.00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00 – 

15.00, 17.30 – 20.00

Πληροφορίες: Athens House of 

Photography, τηλ. 2105228696, 

info@phototheatron.com, 

www.phototheatron.com 

Σύνδεσμος Ανταποκριτών Διεθνών ΜΜΕ Ελλάδος
Δόθηκαν τα βραβεία «Ευπρέπεια» για το 2015
Σε μια εκδήλωση στο κτίριο της παλιάς Βουλής δόθηκαν την Τετάρτη 22 Απριλίου 

τα βραβεία «Ευπρέπεια 2015» από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών ΜΜΕ 

Ελλάδος. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Θύμιος Τσικνής 

πρόκειται για Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις που θεσπίστηκαν από το Σύνδεσμο, 

για να τιμηθεί η επαγγελματική διαδρομή ανθρώπων, που υπηρέτησαν το 

δημοσιογραφικό λειτούργημα με ευπρέπεια, υπευθυνότητα και διορατικότητα 

χωρίς να χάσουν την ψυχή τους. Ανάμεσα στους βραβευθέντες ήταν και ο 

φωτογράφος Ευστάθιος Γιαννακόπουλος ο οποίος τιμήθηκε για την έγκυρη, έντιμη 

και πρωτοποριακή ενημέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώμης μέσω της φωτογραφικής 

και κινηματογραφικής απεικόνισης των γεγονότων. Γεννημένος το 1932 στον 

Αλμυρό Μαγνησίας ο κ Γιαννακόπουλος σπούδασε Φωτογραφία, Κινηματογράφο 

και Τηλεόραση. Συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ελληνικά και διεθνή έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ της εποχής  διετέλεσε μεταξύ άλλων πολεμικός ανταποκριτής ενώ 

αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας 

των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Φωτογράφων «Φοίβος». Με βραβεία τιμήθηκαν 

ακόμη οι δημοσιογράφοι και ανταποκριτές Παύλος Ναθαναήλ, Ανδρέας Αρνάκης, 

Φιλήμονας Δόπουλος και Ιωάννης Ρήγος. Ειδικό Βραβείο Ανταποκριτών δόθηκε για 

τον Κώστα Τσατσαρώνη στη σύζυγό του Γκέλη. 

Βραβεία ΤΙPA 2015
B’ μέρος 

Λόγω πληθώρας ύλης η αναλυτική 
συνέχεια των βραβείων 

στο επόμενο τεύχος!

Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο πρόεδρος του ΣΑΔΜΜΕΕ 
κ. Θύμιος Τσικνής και ο βραβευμένος Ευστάθιος Γιαννακόπουλος
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Τίτλοι τέλους για τη 
διαμάχη Nikon-Sigma
Ύστερα από 4 χρόνια

Από την άνοιξη του 2011, Nikon και 

Sigma αντιδικούν στα δικαστήρια σχετικά 

με τη τεχνολογία σταθεροποίησης 

της εικόνας που χρησιμοποιούν σε 

ορισμένους φακούς. Συγκεκριμένα, η 

Nikon κατηγορεί τη Sigma για παραβίαση 

των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents) 

της που αξιοποιούνται από το σύστημα 

VR (Vibration Reduction). Ωστόσο, 

πριν λίγες μέρες η Nikon γνωστοποίησε 

μέσω δελτίου τύπου ότι τα προβλήματα 

αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς 

τα ζητήματα και των δύο επιλύθηκαν 

μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν 

δημοσιοποιηθεί αλλά φημολογείται ότι 

η Sigma θα αναγκαστεί να πληρώσει 

μεγάλο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση. 

Να θυμήσουμε ότι το περασμένο έτος η 

Sigma κλήθηκε να καταβάλει το ποσό 

των 14.5 εκ. δολλαρίων στη Nikon για 

παραβίαση κατοχυρωμένης τεχνολογίας. 

Τότε οι άνθρωποι της Sigma πιθανώς 

άσκησαν έφεση, γεγονός που παρέτεινε 

τη διαμάχη. Είναι ασαφές το αν ο 

συμβιβασμός αυτός θα επηρεάσει την 

επερχόμενη σειρά φακών της Sigma και 

με ποιο τρόπο. Αναλογιζόμενοι όμως 

το πλήθος των φακών που ετοιμάζει 

να θέσει σε κυκλοφορία τα επόμενα 

τρίμηνα, φένεται πως οι δύο εταιρίες είτε 

συμφώνησαν στη χρήση της τεχνολογίας 

της Nikon από τη Sigma είτε η δεύτερη 

έχει αλλάξει το σύστημα σταθεροποίησης 

εικόνας, διασφαλίζοντας ότι δεν 

παραβιάζει τις κατοχυρωμένες πατέντες 

της πρώτης.
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Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Φωτογραφική έκθεση των πωλητών της Σχεδίας

Την Αθήνα μέσα από τα μάτια των πωλητών της Σχεδίας θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν όσοι επισκεφθούν τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών μέχρι την Κυριακή 10 

Μαΐου. Τον Οκτώβριο του 2013 οκτώ διανομείς του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», 

που είναι ή έχουν υπάρξει άστεγοι, πήραν στα χέρια τους από μια φωτογραφική 

μηχανή με αποστολή να καταγράψουν χωρίς περιορισμούς και αναστολές ό,τι 

τους γοητεύει. Τότε ο φωτογράφος Νίκος Πήλος είχε αναλάβει να τους κάνει 

μαθήματα φωτογραφίας ώστε να μπορέσουν να δουν πέρα από το διάφραγμα. Το 

αποτέλεσμα αυτής της αποστολής παρουσιάζεται σε 80 φωτογραφικά έργα μέσα 

από το φακό οκτώ πωλητών της Σχεδίας. 

Αποτελώντας μια συνεργασία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, του Ιδρύματος 

Ωνάση και του περιοδικού Σχεδία, η έκθεση αντικατοπτρίζει την κοινή 

πεποίθηση πως η ενεργοποίηση του ανθρώπου που βιώνει τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, η ανάπτυξη νέων ερεθισμάτων και μέσων επικοινωνίας και η 

δημιουργία είναι τα εργαλεία που οδηγούν στην κοινωνική ένταξη. Στην έκθεση 

συμμετέχουν: Λευτέρης Ελευθεράκης, Μπέσσυ Ζαχάρη, Γιάννης Κώτσος, Χρήστος 

Μπακογιάννης, Αλέξανδρος Νάνος, Ματίνα Πασχάλη, Ιουλία Συμεωνίδου και 

Γιάννης Φωκάς. 

Έναρξη: Τρίτη 28 Απριλίου

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαΐου 2015

Διεύθυνση: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφόρος Συγγρού 107 – 109, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας:

καθημερινά 12.00 – 21.00

Πληροφορίες: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, http://www.sgt.gr 
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«Το Βλέμμα και το 
Είναι στην Ψύχωση»
Παρουσίαση βιβλίου 
του Φώτη Καγγελάρη

Το βιβλίο «Το Βλέμμα και το Είναι 

στην Ψύχωση» παρουσιάζει ο 

Φώτης Καγγελάρης την Τετάρτη 6 

Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη 

πλήρως ανανεωμένη έκδοση η οποία 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Άγκυρα. 

Στα πλαίσια της παρουσίασης θα 

μιλήσουν για το βιβλίο ψυχίατροι, 

καθηγητές πανεπιστημίου καθώς 

και ο δημοσιογράφος Παντελής 

Σαββίδης. Επιπλέον οι ποιητές 

Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ και Νάνος 

Βαλαωρίτης θα χαιρετίσουν ποιητικά 

το βιβλίο ενώ ο ηθοποιός Ιωάννης 

Παπαζήσης θα απαγγείλει ποιήματα 

από την αρχή των κεφαλαίων του 

βιβλίου. Η βραδιά θα κλείσει με 

ερμηνεία της λυρικής καλλιτέχνιδος 

Κατερίνας Οικονομοπούλου καθώς 

και με τις performances «Ψύχωση: μια 

βιωμένη εμπειρία» και «Ψύχωση: μια 

μεταφορά» από τους Κώστα Βούλγαρη 

και Θοδώρη Τράμπα. 

Ώρα έναρξης: 20.00

Διεύθυνση: Στοά του Βιβλίου, 

Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αθήνα

Πληροφορίες: Στοά του Βιβλίου, 

Τηλ. 2103253989, 2103244538, 

http://www.stoabibliou.gr 

«Νησί»
Το «ελληνικό νησί» μέσα από το φακό της Ανδρούλας Κριμιτζά
Με θέμα το θαλασσινό τοπίο και συγκεκριμένα το νησί της Σύρου, η Ανδρούλα 

Κριμιτζά δίνει το ελληνικό νησί» μέσα από μια σειρά ασπρόμαυρων αναλογικών 

φωτογραφιών. Με τη διαδρομή, τη θάλασσα και το νησί να αποτελούν πηγή 

έμπνευσης, στην έκθεση παρουσιάζονται ατμοσφαιρικές και συνάμα ονειρικές 

φωτογραφίες. Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση φωτογραφίας της 

καλλιτέχνιδας η οποία έχει συμμετάσχει μεταξύ άλλων σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 

ζωγραφικής, ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές. Η έκθεση είναι 

ανοιχτή στο κοινό κατά τη διάρκεια όλης της μέρας.

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Μαΐου 2015

Διεύθυνση: BAROMETRO / Πίσω Εκθεσιακός Χώρος, Υψηλάντου 3, Μετρό Αγ. 

Δημητρίου, Αθήνα

Πληροφορίες: Έκθεση αναλογικής φωτογραφίας «νησί», Ανδρούλα Κριμιτζά, https://

www.facebook.com/events/743578955750921/

«Λέξεις και Εικόνες»
Πρόσκληση σε συζήτηση στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Υπό τον τίτλο «Λέξεις και Εικόνες» το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης καλεί 

το Σάββατο 25 απριλίου στις 12.30 όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν μια 

συζήτηση στο πλαίσιο της έκθεσης «Recorded Memories–Καταγεγραμμένη μνήμη». 

Με παρόντες τους Έλληνες δημιουργούς Πάνο Κοκκινιά και Ανδρέα Τσονίδη τη 

συζήτηση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Μαρίνος ενώ θα παρεμβαίνουν 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. 

Δημήτρης Καργιώτης, η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & 

Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Σταυρούλα Μαυρογένη 

και η ερευνήτρια King’s College London και φιλόλογος κα. Ελένη Παπαργυρίου. Η 

έκθεση «Recorded Memories–Καταγεγραμμένη μνήμη» παρουσιάζεται στο Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης από τις 20 Μαρτίου ενώ θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως 

τις 18 Μαΐου. 

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α, 1ος όροφος, Λιμάνι

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://

www.thmphoto.gr 
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“Mapping the Risqué”
Ατομική έκθεση του Έκτορα Αγγελομάτη

Ο Έκτορας Αγγελομάτης ή αλλιώς Malktime Photography παρουσιάζει φωτογραφικά 

του έργα στην πόλη της Αθήνας. Στην έκθεση του “Mapping the Risqué”, 

ο φωτογράφος που εδώ και έξι χρόνια έχει ως έδρα το Λος Άντζελες εξερευνά από τη 

μια την αισθησιακή απεικόνιση της γυναικείας μορφής και χαρτογραφεί από την άλλη 

τοποθεσίες που ερωτεύεται κανείς και πάντοτε επιστρέφει.  Με στιγμιότυπα στιγμών 

απρεπών (risqué) ή μη, προκλητικών ή όχι που όμως έχουν ζωή αυτόφωτη και που 

ψιθυρίζουν στον επισκέπτη, η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό μέχρι τις 3 Ιουνίου. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Μαΐου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Ιουνίου 2015

Διεύθυνση: Ζάχαρη & Αλάτι, Βαλτετσίου 47, Εξάρχεια, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 14.00 – 2.00

Πληροφορίες: Malktime Photography, http://malktime.com

«Παράλληλες 
αναζητήσεις»
Εικαστική έκθεση 
στο Λουτρό των Αέρηδων

Οι «παράλληλες αναζητήσεις» δεν 

είναι άλλο παρά η παρουσίαση 

των εικαστικών προβληματισμών 

τριών καλλιτεχνών και διδασκάλων 

της τέχνης. Οι ζωγράφοι και 

καθηγητές Άννα Μπενάκη και 

Γιώργος Τσιουρής μαζί με το Χάρη 

Πρέσσα καλλιτέχνη, φωτογράφο και 

πρόεδρο του Τμήματος Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών Τεχνών 

του ΤΕΙ Αθήνας, μοιράζονται 

με τους επισκέπτες σκέψεις και 

προβληματισμούς μέσα από την 

τέχνη της ζωγραφικής και της 

φωτογραφίας.

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Απριλίου, 

9.00 – 15.00

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 10 Μαΐου 2015

Διεύθυνση: Μουσείο Ελληνικής 

Λαΐκής Τέχνης, Λουτρό των Αέρηδων, 

Κυρρήστου 8, Πλάκα, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

8.00 – 15.00 εκτός Τρίτης

Πληροφορίες: Μουσείο Ελληνικής 

Λαΐκής Τέχνης, www.melt.gr 
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Photomed 2015
Ένα Φεστιβάλ εξερευνά τη Μεσόγειο 

Πρόκειται για το Photomed, το Φεστιβάλ φωτογραφίας που διοργανώνεται και φέτος 

για 5η συνεχή χρονιά στην Τουλόν της Γαλλίας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια 

το φετινό φεστιβάλ συνεχίζει  να αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της φωτογραφίας στην 

περιοχή της Μεσογείου. Φέτος το φωτογραφικό ταξίδι ξεκινά από την εποχή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενώ φτάνει μέχρι τον ισπανικό μοντερνισμό, με πλούσιο 

πρόγραμμα εκθέσεων. Ανάμεσα στο υλικό που θα παρουσιαστεί θα βρίσκονται εικόνες 

του Edouard Boudat, αφιερωμένες στους ανθρώπους της Μεσογείου την περίοδο 

1950 – 1960.  Επιπλέον οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη φωτογραφική δουλειά 

του φωτογράφου δρόμου Karim Sakr ο οποίος διακρίθηκε στο διαγωνισμό Photomed 

Lebanon 2015 στο Λίβανο ενώ για πρώτη φορά στη Γαλλία θα εκτίθενται ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες του Ιταλο – Αμερικάνου φωτογράφου John R Pepper.  Ανάμεσα στους 

εκθέτες ξεχωρίζει ο Έλληνας φωτογράφος George Georgiou ο οποίος συμπληρώνοντας 

τον ιστορικό Sacit Kutlu και τη συλλογή παλιών τούρκικων card postal, δίνει τη δική 

του εκπληκτική ματιά για τη σύγχρονη Τουρκία. 

Διάρκεια φεστιβάλ: 28 Μαΐου – 21 Ιουνίου

Πληροφορίες: Photomed 2015, http://www.festivalphotomed.com 

«Μητρικός 
θηλασμός... δώρο 
ζωής»
Έκθεση από την Ομάδα 
Υποστήριξης Μητρικού 
Θηλασμού Ρόδου

Η Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού 

Θηλασμού Ρόδου διοργανώνει την 

έκθεση φωτογραφίας «Μητρικός 

θηλασμός... δώρο ζωής». Με το υλικό 

να έχει τραβηχτεί από τη φωτογράφο 

Ιωάννα Χατζηδιάκου, ανοίγεται το θέμα 

του μητρικού θηλασμού, της σχέσης 

παιδιού και μητέρας που αναπτύσσεται 

καθώς και τα ευεργετικά οφέλη για 

τη σωματική και ψυχική υγεία του 

νεογνού. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαΐου 2015

Διεύθυνση: Rock n’ Roll Music Diner, 

Πλατεία Αρίωνος 2-3, Παλιά Πόλη, 

Ρόδος

17η Biennale Νέων Καλλιτεχνών
Πρόσκληση για συμμετοχή έως 30 Απριλίου

Πρόκειται για την 17η Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και της Μεσογείου 

Mediterranea 17’’ - «NOFOOD’S LAND» η οποία καλεί νέους καλλιτέχνες έως 35 ετών 

να δηλώσουν συμμετοχή. Η θεματική της φετινής Biennale εστιάζει  στην απαραίτητη για 

την ανάπτυξη, την επικοινωνία και τη διατήρηση στη ζωή, διαδικασία της ανταλλαγής. 

Κάτι αφομοιώνεται και καταναλώνεται έτσι ώστε να παράσχει ενέργεια σε κάτι άλλο και 

οι γλώσσες της τέχνης δεν είναι παρά οι ιδανικότερες για να μιλήσουν γι’ αυτό. Η Ελλάδα 

συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση με 12 θέσεις που αντιστοιχούν σε 27 καλλιτέχνες. 

Εικαστικές Τέχνες και Performing Arts,  Παραστατικές Τέχνες (Θέαμα/Show), Μουσική, 

Λογοτεχνία και Γαστρονομία είναι οι τομείς στους οποίους μπορούν να πάρουν μέρος οι 

υποψήφιοι. Με τη φετινή διοργάνωση να πραγματοποιείται στο Μιλάνο από 22 έως 25 

Οκτωβρίου, η προθεσμία υποβολής για τις ελληνικές συμμετοχές λήγει στις 30 Απριλίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής 

μπορείτε να επισκεφθείτε το: 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/15_03_27_proskl.doc
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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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