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Ένα βραβείο που αμφισβητήθηκε πολύ
Πως οι πολιτικές σκοπιμότητες (;) δυναμίτισαν το World Press Photo 2014

Αυτό ήταν! Η ανακοίνωση των βραβείων WPPhoto 2014 που πραγματοποιήθηκε 

σχεδόν τρεις μήνες πριν στο Άμστερνταμ από τον αρχαιότερο, εγκυρότερο και 

μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό φωτογραφικό οργανισμό στον κόσμο, γνωστό ως 

World Press Photo, πυροδότησε αντιδράσεις που καλά κρατούν εδώ και μήνες! 

Η επιλογή και βράβευση με το Μεγάλο Πρώτο Βραβείο της παραπάνω φωτογραφίας 

μεταξύ χιλιάδων άλλων συμμετοχών απ’ όλη την Υφήλιο και μάλιστα από πολυμελή 

επιτροπή διακεκριμένων προσωπικοτήτων υψηλού κύρους από τον χώρο της 

εφηρμοσμένης και καλλιτεχνικής φωτογραφίας στάθηκε αφορμή να τεθούν μία σειρά 

από ερωτήματα. Θυμίζουμε ότι ο οργανισμός Word Press Photo έχει ως σκοπό να 

προάγει και αναδείξει την καλή και έγκυρη φωτοδημοσιογραφία. Δηλαδή δέχεται 

προς κρίση μόνο φωτογραφίες ρεπορτάζ και όχι άλλου είδους εικόνες (π.χ. φύση, 

τοπίο, ζώα, αφηρημένες και εννοιολογικές συνθέσεις, αρχιτεκτονικά θέματα κλπ.)

Εάν βλέπατε την παραπάνω φωτογραφία, 

χωρίς καμία απολύτως άλλη πληροφορία, 

τί θα καταλαβαίνατε; Το πιθανότερο να 

λέγατε ότι απεικονίζει το σώμα κάποιου... 

νεκρού και δίπλα του ένα οικείο πρόσωπο 

να θρηνεί βουβά τον χαμό του. 

Κι όμως (ολόκληρη) η λεζάντα της 

φωτογραφίας λέει άλλα: “Ο Jon και ο Alex, 

ζεύγος ομοφυλόφιλων σε μία τρυφερή 

στιγμή. Αγία Πετρούπολη, Ρωσία. Οι 

λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι τρανσέξουαλ 

και μπισέξουαλ βιώνουν μία όλο και πιο 

δύσκολη καθημερινότητα στη Ρωσία”.

���������� © Mads Nissen, �����, Scanpix/Panos, WPP of the Year 2014 

(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

http://www.tipa.com/english/index.html
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Το πρώτο, βασικό και θεμελιώδες ερώτημα 

διατυπώθηκε -και απαντήθηκε -από 

τον Jean-François Leroy, Διευθυντή του 

μεγαλύτερου Φεστιβάλ φωτοδημοσιογραφίας 

στον κόσμο ‘’Visa pour l’ image’’:

- Μία φωτογραφία ρεπορτάζ πρέπει να 

γίνεται άμεσα κατανοητή ή θα πρέπει να 

καταφεύγει ο θεατής της φωτογραφίας σε 

μακροσκελείς λεζάντες για να καταλάβει 

τί θέλει... να πει ο ποιητής; 

Η απάντηση του J. F. Leroy ήταν 

κατηγορηματική: Θα πρέπει αμέσως να 

καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται χωρίς να 

καταφεύγουμε στην ανάγνωση της λεζάντας 

η οποία οφείλει να δρα υποβοηθητικά 

δείχνοντας μόνον τόπο, χρόνο, ονόματα και 

τίποτα άλλο...

-Είναι εφικτό να αποφεύγονται σπέκουλες, 

σκοπιμότητες μη φωτογραφικές και 

άλλα κρυφά ή φανερά συμφέροντα που 

προωθούνται με όχημα διεθνή φωτογραφικά 

βραβεία και αυτό λόγω της μεγάλης 

δημοσιότητας που τα συνοδεύει;

Σ’ αυτό το σημείο οι απόψεις διίστανται... 

Υπάρχει μία μεγάλη μερίδα υποστηρικτών της 

άποψης “Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”. 

Αν είναι -λένε- να γίνει αξιοποίηση μία φορά 

του μέσου για να αναδειχτούν προβλήματα 

που διαφεύγουν της προσοχής της διεθνούς 

κοινής γνώμης, τότε... ναι καλώς δόθηκε το 

πρώτο βραβείο σε αυτή τη φωτογραφία!

Φυσικά καταγράφτηκε και η -πλειοψηφούσα- 

άποψη ό,τι αυτού του είδους οι σπέκουλες 

είναι αναποτελεσματικές γιατί προκαλούν τα 

αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Τέλος πολλές φωνές υψώθηκαν (με πολλά 

κοσμητικά είναι αλήθεια...) κατά της κριτικής 

επιτροπής, θέτοντας ερωτήματα: Δεν συνέ-

βησαν άλλα σημαντικά γεγονότα το 2014; 

Δεν υπήρχε προσφυγιά, τζιχαντιστές, Έμπολα, Ουκρανία για να αναδειχτούν μέσα από 

τον φακό των φωτορεπόρτερ; Η καταπίεση των ομοφυλόφιλων στη Ρωσία είναι το 

υπ’ αριθμόν 1 θέμα που απασχολεί την Υφήλιο σήμερα; Πολλοί αναλυτές 

τοποθετήθηκαν επίσης στο καίριο και εν πολλοίς αναπάντητο ερώτημα: 

- Μπορεί μία φωτογραφία ρεπορτάζ - που εξ ορισμού πρέπει να ενημερώνει - να 

θεωρηθεί ως “καλλιτεχνική” φωτογραφία; Δηλαδή να είναι ταυτόχρονα ρεαλιστική 

και κατανοητή και παράλληλα φωτογραφία τέχνης -δηλαδή να μην κατευθύνει, να 

μην ενημερώνει, να μην εγκλωβίζει τη σκέψη αλλά να την αφήνει ελεύθερη και 

ακηδεμόνευτη; Και οι κόντρες, οι συζητήσεις και οι ιδεολογικοί διαπληκτισμοί καλά 

κρατούν στο διαδίκτυο, στις σελίδες των φωτογραφικών περιοδικών, σε παρέες, 

λέσχες και φωτογραφικά σωματεία. Ο στόχος με δυο λόγια πέτυχε: όλοι έμαθαν ότι 

στη Ρωσία του Πούτιν συμβαίνει και αυτό: γκέι και λεσβίες καταπιέζονται...

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

WORLD PRESS PHOTO OF THE YEAR 2014
Φωτογραφία: © Massimo Sestini, Ιταλία, διασωθέντες κοντά στην ακτογραμμή της 
Λιβύης. Δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Γενικά Νέα. 
Το παραπάνω δεύτερο βραβείο του World Press Photo έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας 
από όλα τα ΜΜΕ σε αντίθεση με το προαναφερθέν πρώτο βραβείο που στην κυριολεξία 
“θάφτηκε” από τους pictures editors περιοδικών και εφημερίδων. Αυτό λέει κάτι άραγε;

(Συνέχεια από την επόμενη σελίδα)

photo.gr

www.photo.gr
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-236/
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Διακοπές στην Ελλάδα του 1966...
Ένα νοσταλγικό φιλμ με χρώμα εποχής 

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, 

��.%6'��7��%$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Mαρία Ιωάννου

�%��#9�6&%$: 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 


�<��7!

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=Df4QFNp-T6c&feature=youtu.be
www.photo.gr
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���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

Μόνο 

790€
+ ΦΠΑ

Μόνο 

590€
+ ΦΠΑ

Μόνο 1990€+ ΦΠΑ

http://www.damkalidis.gr/index.html
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 Low Key 

Business Forum Imaging Cologne
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αλυσίδας λιανικής πώλησης από τη Νορβηγία

Κάθε χρόνο, συνήθως τον 

Ιανουάριο, στην Κολωνία  

υψηλόβαθμα στελέχη της 

βιομηχανίας του Imaging 

συγκεντρώνονται στο Business 

Forum Imaging Cologne για να 

συζητήσουν τις νέες προκλήσεις 

και το μέλλον του κλάδου. 

Το συνέδριο διοργανώνεται 

από τα περιοδικά International 

Contact και Photo Imaging 

News υπό την αιγίδα 

της Photokina. Φέτος 

πραγματοποιήθηκε στις 28 και 

29 Ιανουαρίου 2015 με κεντρικό 

τίτλο “Memories and markets 

in motion”. 

Συνολικά συμμετείχαν 200 στελέχη που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του imaging 

ενώ 25 ομιλητές εξειδικευμένοι σε διαφορετικά αντικείμενα του κλάδου ανέβηκαν στο βήμα. 

Ανάμεσα στις ομολογουμένως ενδιαφέρουσες ομιλίες ξεχωρίσαμε ορισμένες που αναφέρθηκαν 

στα μικρά φωτογραφεία και στα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία αποτελούν το κομμάτι 

της αγοράς που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί τις περισσότερες απώλειες. 

Ο Ulrich Eggert, σύμβουλος επιχειρήσεων, τόνισε για μια ακόμα φορά ότι το λιανικό εμπόριο με 

την παραδοσιακή μορφή του, δηλαδή το φωτογραφικό κατάστημα, έχει να γνωρίσει ανάπτυξη 

εδώ και πολλά χρόνια γιατί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων το κάνουν πλέον απευθείας 

οι κατασκευαστές ή μεγάλα e-shops. Η μοίρα λοιπόν του φωτογραφικού καταστήματος δεν θα 

αλλάξει γιατί μεγάλο μέρος του εμπορίου πραγματοποιείται σήμερα από τον υπολογιστή ή το 

κινητό. Όποιος λοιπόν βασίζεται σήμερα στη λιανική πώληση είναι καταδικασμένος να χάσει, 

γιατί το ίδιο αντικείμενο πλέον μπορεί να βρεθεί παντού. Αυτό που ο Eggert προτείνει είναι 

οι συνέργειες μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και η ανάπτυξη των υπηρεσιών και των 

δεξιοτήτων. Αυτό που ο καταναλωτής χρειάζεται δεν είναι το προϊόν, μιας και μπορεί να το 

βρει μόνος του, αλλά η εξειδικευμένη γνώση και ικανότητα του καταστήματος να του λύσει να 

προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον εξοπλισμό του. (Συνέχεια στη σελίδα 8)
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Μια ενδιαφέρουσα λύση για 

τα καταστήματα λιανικής 

παρουσιάστηκε από το Stephan 

Stein, διευθυντή της αλυσίδας 

Japan Photo Holding Norway 

AS. O Stein είχε μιλήσει στο ίδιο 

συνέδριο πριν από πέντε χρόνια 

για το πώς κατάφερε, όχι μόνο 

να σώσει αλλά και να αναπτύξει 

την αλυσίδα λιανικής. Μετά από 

εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, 

από τα 15 εκ. ευρώ το 2004 στα 

60 εκ. ευρώ το 1012, οι τζίροι της 

Japan Photo γνώρισαν πτώση 

συνολικά 15% τα τελευταία δύο 

χρόνια. “Στη Νορβηγία η αγορά 

των φωτογραφικών μηχανών 

μειώθηκε κατά 34% τόσο το 

2013 όσο και το 2014. Σε μόλις 

δυο χρόνια εξαφανίστηκε η 

μισή αγορά”. Αυτό που έκανε 

η εταιρεία του ενόψει αυτής της 

πτώσης ήταν να αλλάξει τη γκάμα 

των προϊόντων της ώστε να 

ανεξαρτητοποιηθεί όσο μπορεί από 

την πώληση hardware. Επιπλέον 

ανέπτυξε αρκετές νέες στρατηγικές 

επικοινωνίας. 

Η νέα στρατηγική περιελάμβανε και την προώθηση των πωλήσεων μέσω προσωποποιημένων 

newsletter. “Στέλνουμε το newsletter σε συγκεκριμένες ομάδες, και όχι σε όλο το 

διευθυνσιολόγιο. Έτσι αποτρέπουμε για παράδειγμα την παραλαβή προσφορών Nikon 

σε έναν φωτογράφο που χρησιμοποιεί Canon”. Καθώς τα newsletter με διαφημίσεις 

καταλήγουν συνήθως στον κάδο, η Japan Photo επικεντρώθηκε στο προσωποποιημένο 

περιεχόμενο για να κερδίσει την προσοχή των πελατών της. Κάθε newsletter προσφέρει 

κάτι χρήσιμο και κάτι προσωπικό όπως για παράδειγμα οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσουν 

τη μηχανή που μόλις αγόρασαν.

Επιπλέον σε κάθε κατάστημα έχει αλλάξει και η γκάμα των προϊόντων. Στα καταστήματα 

που είχαν χαμηλές πωλήσεις σε μηχανές έχει δοθεί περισσότερο βάρος στην ανάπτυξη των 

υπηρεσιών. Το στοκ των προϊόντων πλέον αποθηκεύεται κεντρικά και κάθε κατάστημα δεν 

χρειάζεται να έχει όλους τους κωδικούς προϊόντων, κάτι που είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Το 

στοκ έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο σύστημα παραγγελιών και κάθε μηχανή μπορεί 

να παραγγελθεί μέσω του Internet και του smartphone μέσα από το κατάστημα. Αν κάποιο 

γειτονικό κατάστημα έχει το προϊόν σε στοκ τότε η παραλαβή μπορεί να γίνει και μέσα σε μια 

ώρα. Η παραγγελία γίνεται μέσω μιας φιλικής εφαρμογής για τον χρήστη, για την οποία η 

αλυσίδα έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα για να διαφημίσει.

Στα καταστήματα όπου η λιανική πώληση ήταν σε καλά επίπεδα, η αλυσίδα μεγάλωσε τη γκάμα 

των αξεσουάρ. Μόνο από τις πωλήσεις των φίλτρων η αλυσίδα έβγαλε πέρυσι 150.000 ευρώ. 

Εξίσου εντυπωσιακές πωλήσεις έχουν τα drones αλλά και ρετρό μηχανές Holga και Lomo. 

Τέλος, αν και η αλυσίδα μέχρι τώρα αρνιόταν να μπει στην αγορά των smartphones, πλέον 

έχει καθιερώσει μια υπηρεσία service με μεγάλη επιτυχία. Το 2014 η Japan Photo κέρδισε 

450.000 ευρώ από αυτή την υπηρεσία, με την οποία μάλιστα κατάφερε να ενισχύσει και τα 

πεσμένα έσοδα από τις εκτυπώσεις. Κάθε πελάτης που πήγαινε το smartphone του για επισκευή 

έπαιρνε δώρο ένα voucher για πέντε εκτυπώσεις, το οποίο μπορούσε να εξαργυρώσει άμεσα 

στο κατάστημα. Με την κίνηση αυτή οι εκτυπώσεις της αλυσίδας αυξήθηκαν την προηγούμενη 

χρονιά κατά 35%. 

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
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Fujifilm X-T10
Mια μικρότερη, εύχρηστη και φθηνότερη Χ-Τ1

Μέχρι στιγμής η X-T1 παρά την εμπορική της επιτυχία, έμοιαζε σαν απομονωμένη 

στη γκάμα Fujifilm X. Με το σχεδιαστικό ύφος που παραπέμπει περισσότερο σε 

DSLR, προσπαθεί να γεφυρώσει το κενό και να μοιάζει πιο νορμάλ σε σχέση με το 

rangefinder στιλ των X-Pro1 και Χ-Ε2 κλπ. Η Χ-Τ10 είναι το μικρότερο σε μέγεθος, 

κόστος και προδιαγραφές αδελφάκι της Χ-Τ1 και με την αναγγελία της υποδηλώνει 

την πρόθεση του ιαπωνικού εργοστασίου να προχωρήσει στην διεύρυνση της 

συγκεκριμένης σειράς. Που ξέρετε; Ίσως σύντομα δούμε και μια Χ-Τ100...

Η νέα μικρή Fujifilm έχει ακριβώς τον ίδιο αισθητήρα 16Megapixel X-Trans ΙΙ και 

τον επεξεργαστή EXR II και μάλιστα με την λειτουργία Subject Τracking ΑF που 

μόλις ενσωματώθηκε στην Χ-Τ1 μέσω firmware upgrade. Eπίσης υπάρχει η το πολύ 

αποτελεσματικό  Ηybrid Autofocus όπου χρησιμοποιούνται pixel phase detect AF πάνω 

στην επιφάνεια του αισθητήρα. Μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει στον τομέα του EVF 

ώστε η εικόνα στο ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο  σκόπευτρο (ανάλυσης 2,36Μegapixel) 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική, έχοντας υστέρηση μόλις 0.005sec. xρόνο 

αυτόματης εστίασης 0.06sec. έναρξη λειτουργίας σε μόλις 0.05sec.  αυτόματη διόρθωση 

φωτεινότητας και Natural Live View. 

Tο καδράρισμα μπορεί επίσης να γίνει και μέσω της αναδιπλούμενης οθόνης 3in. που 

υστερεί ελάχιστα σε ανάλυση 920Κ pixel έναντι 1040Κ pixell. O πιο ερασιτεχνικός 

προσανατολισμός φαίνεται και από λεπτομέρειες όπως το AutoMode Switch δηλ. ο 

γρήγορος διακόπτης που μας περνάει με μια κίνηση σε πλήρως αυτοματοποιημένη 

λειτουργία, η μικρότερη μεγέθυνση του EVF (0,62x αντί 0,77x της Χ-Τ1). Kαινούργιο 

στοιχείο επίσης είναι το  Auto Macro που ακυρώνει την ανάγκη για ειδικό πλήκτρο 

μακροφωτογράφησης. Στη γρήγορη λήψη (burst mode 8fps) η περιοχή εστίασης 

περιορίζεται στο κέντρο του καρέ σε ένα μπλοκ 3x3 (Single Point AF) ή 5x3 στο Zone/

Wide Tracking. Στο τομέα του video οι επιδόσεις ανέβηκαν με Full HD 60fps και 

αυξημένο bit rate 36Μbps ενώ διατίθενται και χαμηλότερα frame rates 30fps και τα 

“κινηματογραφικά” 24fps. Ο χρόνος συνεχούς βιντεοσκόπησης φθάνει τα 27min. στο 

720p και τα 14min. στο 1080p. Στην σύγχρονη υλοποίηση της X-T10 δε θα μπορούσε να 

BΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Aισθητήρας: CMOS Χ-Τrans II 

16Megapixel 23,6x15,6mm) μέγεθος 

pixel 4,82micron

Max. ανάλυση: 4896x3264pixel

Video: Mov. (H.264) full HD 1080p/60 

Eστίαση: Intelligent Hybrid AF

EVF: 0.39in. 2.36Megapixel κάλυψη 

100% μεγέθυνση 0.62x σε εστιακή 

απόσταση 50mm  eyepoint 17,5mm

Oθόνη: 3in. 920K 

Προσομοίωση φιλμ: PROVIA/

STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, 

Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. 

Std, MONOCHROME, 

Φακός κιτ¨Fujinon XC16-50mm f/3,5-

5,6 OIS II 12 στοιχεία σε 10 γκρουπ, 

περιλαμβανομένων τριών ασφαιρικών 

και ενός Εxtra Low Dispersion

Αποθήκευση: κάρτες SDHC/XC

Διαστάσεις: 118x83x41mm 

Bάρος: 380γρ. με μπαταρία 



απουσιάζει η ασύρματη δικτύωση με WiFi 

που υποστηρίζει λειτουργίες Geotagging, 

ασύρματου ελέγχου με ειδικό app για 

iOS, μεταφοράς φωτογραφικών αρχείων 

και εκτύπωσης Instax. Από πλευράς 

interfaces, περιλαμβάνονται όλα όσα 

θα περίμενε κανείς, δηλ. MicroHDMI, 

MicroUSB (που χρησιμποιείται και για 

το ενσύρματο τηλεχειριστήριο RR90) και 

miniDIN 2,5mm για το μικρόφωνο. Η 

τροφοδοσία γίνεται από μπαταρία ΝP-

W126 με αυτονομία 350 καρέ συμφωνα 

με τις προδιαγραφές CIPA.

Το σύστημα Subject Tracking περιλαμβάνει 

τις λειτουργίες Zone/Wide Tracking AF στις 

οποίες αξιοποιείται η ευρύτερη περιοχή 

77 σημείων εστίασης σε αντίθεση με τα 

49 σημεία της περιοχής Single Shot AF.. 

Eπιδιώκοντας τις καλύτερες ταχύτητες, 

κυρίως με κινούμενα αντικείμενα και στη 

λειτουργία AF-C  η X-T10 χρησιμοποιεί 

μπλοκ 3x3 ή 5x5 σημείων phase detect. 
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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 Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) ξεκινά ένα μεγάλο αγώνα εναντίον της 

παράνομης διακίνησης των φωτογραφιών που χρησιμοποιούν ΜΜΕ στην Ελλάδα.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί, ως αναγνώστες, αν η φωτογραφία που σας ενημερώνει στην 

εφημερίδα, στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση είναι προϊόν κλοπής (photo-trafficking) 

ή αδή-λωτης εργασίας; Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν μια τέτοια φωτογραφία εμπίπτει 

στις διατάξεις του νόμου περί φοροδιαφυγής και αδήλωτου πλουτισμού; Έχετε ποτέ 

αναρωτηθεί αν οι πρακτικές αυτές δυναστεύουν οικονομικά τους φωτορεπόρτερ ή τους 

ωθούν στην ανεργία;

Τα ΜΜΕ που είναι συνεπή στο νόμο και σέβονται την εργασία αμείβοντας κανονικά τους 

δημιουργούς φωτογράφους υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με εκείνα που δεν 

πληρώνουν και χρησιμοποιούν «αδήλωτες φωτογραφίες» και «μαύρη εργασία». Σε αυτά 

τα τελευταία ΜΜΕ, η ΕΦΕ εναντιώνεται. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Τα τελευταία 

όμως χρόνια έχει αποκτήσει εκρηκτικές διαστάσεις με βαρειές συνέπειες στην ελευθερία 

και την αξιοπιστία του Τύπου. Ένας οικονομικά επισφαλής φωτορεπόρτερ είναι εν 

δυνάμει χειραγώγιμος. Ένας ανυπότακτος φωτορεπόρτερ βρίσκεται κάτω από τη μόνιμη 

απειλή της οικονομικής εξαθλίωσης ή της ανεργίας.

Απέναντι στην κλιμακούμενη απορρύθμιση της δημοσιογραφίας, η ΕΦΕ αντέδρασε 

δυναμικά στέλνοντας εξώδικα σε ορισμένα ΜΜΕ για τα οποία είχε συγκεκριμένες 

καταγγελίες πως επιδεικνύουν συστηματικά παρόμοια συμπεριφορά. Κι αυτό είναι μόνον 

η αρχή.

Εφεξής, δηλώνει αποφασισμένη να θέσει τέλος τόσο στην εκμετάλλευση από ΜΜΕ 

όσο και στην απουσία ενημέρωσης των πολιτών για τη νομοθεσία που προστατεύει τις 

φωτογραφίες και τα δικαιώματα των φωτογράφων – δημιουργών. Παράλληλα, ζητά 

από την κυβέρνηση να προστατεύσει αποτελεσματικά το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ 

για να διαφυλάξει την ελευθερία του Τύπου και να πατάξει τις έκνομες πρακτικές και την 

παραοικονομία δημοσιογραφικών επιχειρήσεων.

Είναι πολιτικά επικίνδυνο και οικονομικά βλαβερό να συνεχιστεί το οξύμωρο: το 

παραγόμενο «προϊόν» (φωτοειδησεογραφικές εικόνες) να έχει κατακόρυφη αύξηση 

ζήτησης ενώ οι δημιουργοί του (οι φωτορεπόρτερ) να μην αναγνωρίζονται από πουθενά!

Ο αγώνας των φωτορεπόρτερ δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από την κοινωνία των 

πολιτών.

Αντιδράστε την επόμενη φορά που θα δείτε δημοσιευμένη σε έντυπο ή αναρτημένη στο 

διαδίκτυο φωτογραφία που δεν αναφέρει το όνομα του δημιουργού της.

Αντιδράστε την επόμενη φορά που θα δείτε πρόσκληση από κανάλια που παρακινούν 

πολίτες να τους στέλνουν δωρεάν 

τις φωτογραφίες τους. Σας 

εκμεταλλεύονται εξοικονο-μώντας 

χρήματα στον τηλεοπτικό χρόνο που 

μοσχοπουλάνε σε τρίτους. Μη χαρίζετε 

τις φωτογραφίες σας στα ΜΜΕ που 

πλουτίζουν σε βάρος σας και σε βάρος 

όλων μας.

Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, μην 

επιτρέπετε να εικονογραφούνται 

τα άρθρα σας με φωτογραφίες που 

προέρχονται από διαδικασίες photo-

trafficking.

Μην απαξιώνετε την οικονομική αξία 

της δημοσιευμένης φωτογραφίας. 

Ενισχύετε έτσι την ασύδοτη 

εκμετάλλευση όλων μας από ΜΜΕ.

Ο αγώνας των φωτορεπόρτερ δεν 

μπορεί να είναι αποκομμένος από τον 

υπόλοιπο κόσμο της δημοσιογραφίας κι 

αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση όλων. 

Ας μην ξεχνάμε πως όταν σαρώνεται 

ένας κλάδος της δημοσιογραφίας, 

πλήττεται όλη η δημοσιογραφία.

Η ΕΦΕ κρούει τον κώδωνα κινδύνου σε 

όλους.

Aθήνα,  22 Mαΐου 2015

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

Μάριος Λώλος 

Η Γεν. Γραμματέας 

Χριστίνα Ζαχοπούλου

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας  
Ξεκινα αγωνα κατα του Photo-trafficking, της «αδηλωτης φωτογραφιας» και της «μαυρης εργασιας» στα ΜΜΕ
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������ �� drones 
	� 
����� ��
��� ������� ������!

������� 17 ����	�� &
������ 18 ����	�� 2015

��� �� ��������� !"�������# 

������� �����������:
���������: ������	 ���
�����	
�"#�$� %�&# ����#
�'�(: 8 $��# %� �'� �����#
)&��� *���
�%���: �	(��%� %������	�� ���������' 
!"�������#, �������� 1, 104 45 �()�� & �������) 
�*�%��%� %� ��+' ����+� �*������� -$��
�+���� �(�����,��: 140€ (���) �� !��)
-�.
'%�� �
�
�$�"/����: 

�����'���� %� �+��# ���# %������-����# 

��01� 1	�	2: ������� 17 ����	�� 10:00 - 14:00 & ������ 18 ����	�� 10:00 - 14:00
3�41��� 1	�	2: ������� 17 ����	�� 16:00 - 20:00 & ������ 18 ����	�� 16:00 - 20:00 

���� �2�2����45��ETE 
1� ��	��2���:
5
 ��/��� �+�# ��# ��-����# �+������	�# ��� ����������# 
��� drones ��� ����	(����� %��� �++����) ����� 
5
  
����������� ���������� %�%�)���� ��� software 
��� %�# ���������� �� -���	9�%�� �� drones ����� 
�� ��’ �� ������ ) �� tablet %�#
5
 �#����%/�'�� ��# �� �����+�%%��� ��� �*��+�%�� %�# 
�++� ��� ��� %������) ������������ ��	���  
5
 �#��� �������) �*�%��%� ��)%�# �� drone
5
 ��/��� #
 �������� drones �'��+� �� ��+�!  

3�$&���� �(�����,��
��+������� %�� 210 8541400 ) �� email: seminars@photo.gr ) on line %�� www.photo.gr/workshops/

�� ��+������(������� ��� �*��+�%���� �� 

������# drones (�+�����������) �-��� ���� 

��� ��+� %�� 9�) ��#. 	��� ���������� 

�����	���� ��� �� %���-	%���� �� �	��%�� 

��������%����	; �	 (� ������ �� *������ 

���� �����%���� ��� ������ ����+�	�; 

����# �� ��-����# ���# �����������#; 

�	 ������ �� ���%�-���� $%�� �� 

���%��+	9���� ��� �*��+�%�� ��# �++� ��� 

�� %������) ����������� ��	��� ���� �� 
�������� ��# ��)%�#;

��������	 1
� �������� ��� �	�
������� �� ���
������� �� ��� ���
����
 � ����


http://www.photo.gr/shop/seminars/lipseis-me-drones/
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��??��� 13 ����	�� &
������) 14 ����	�� 2015

��� �� ��������� !"�������# 
& �� Athens art studio

������� �����������:
�������6�: ��������	 ������
���	,  
������	 ��������	. (�thens Art Studio)
�(#�$�� &�
 ����#
�'�(: 8 ���� �� ��	 
���	
)&��� *���
�%���: �� �������� ���� �� �	�	��	 �
� 
������� (�	 	�	�������� ��	 ���	 ���� �� ���������)
�����&���� & .�.
'%�� �
�
�$�"/����: 

�����'���� %���# %������-����#

�+���� �(�����,��: 140 ���� (���� �� ���)

���� �2�2����45���4� 
1� ��	��2���:
5
 ��/�(# �� -��%�������'� ���%�� ���# ����%��'# 
��� ���� �� ��+' ���������� �	��# ���o����	�# ��� 
��������%�����# ������+���	�# ����������# 
5
 �#�(# �������) �*�%��%� �� ������+���	�# �����+� 
��� �� ��%����� ��-�� �� �'%� ��� �+	�� %� ����+	� ���� 
��� �����������# ��� ����	����# ����%����# %��()��# 
5
 �(�/�"# �� ����� ��+� ��� ��������� %�� ��%���� ��# 
��-���)# ��� ��# ��%(����)# ��# ��������	�# glamour

3�$&���� �(�����,��: 
��+������� %�� 210 8541400 ) �� email: seminars@photo.gr ) on line %�� www.photo.gr/workshops/

� ��������  ���  �	�
������  GLAMOUR ��  ������  ���  ������ 

��01� 1	�	2: �’ ��)�� ��??��� 13 ����	�� 13:30 - 21:30
3�41��� 1	�	2: C’ ��)�� ������) 14 ����	�� 13:30 - 21:30

Glamour on the beach
A��/���
6� 9%����
9'�� ��� �
�
$'
! 

��������	 2

��++�	 (�+���� �	�� ��� -���� �	�� ��� 

������+�����) ���-���%� �� 9��)%���� ��� 

�� �����+� ��# �� ��9���� %� ��%(�%����# 

��9�# %� �*������� ����(�+�%%�� -$�� 

���� ��� ��� +����� ��+����������� )+��. 

���� ���# $�� �	��� � ����++�+�����; 

�� �*��+�%�� -����9���%��; �� ������ �� 

���%�*����; ���� �� ��%(�%��� ������������ 

%� -���	�; +��� �� ��(��� �+� �� ��%����!

http://www.photo.gr/shop/seminars/glamour-on-the-beach/
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Nikon Pro
Ο γνωστός βρετανός φωτογράφος Tom 
Oldham εισέρχεται στην οικογένεια Nikon

Ένας από τους γνωστότερους εμπορικούς 

φωτογράφους της Αγγλίας, ο Tom Oldham, 

με ειδίκευση στη διαφημιστική και μουσική 

φωτογραφία, μετά από 22 χρόνια καριέρας 

αποφάσισε να προσχωρήσει στο στρατόπεδο 

της Nikon. Αυτό που τον έπεισε ήταν η Nikon 

D810, την οποία όπως εξομολογείται, βρήκε 

επαναστατική. 

Ο Τom Oldham έχει εντυπωσιακό βιογραφικό: 

είναι ο επίσημος φωτογράφος του Virgin Media 

V festival, των ευρωπαϊκών βραβείων του MTV, 

των Riders For Health ενώ συνεργάζεται με τα 

μεγαλύτερα γραφεία διαφήμισης και PR. Στις 

φωτογραφίες που φιλοξενούμε ο Tom Oldham 

έχει φωτγορφήσει πολύ μεγάλα αστέρια του 

ποδοσφαίρου όπως τον Mario Balotelli και τον 

Cesc Fabregas για το λανσάρισμα των αθλητικών 

παπουτσιών Evopower της PUMA. Οι λήψεις 

έχουν γίνει με την Nikon D810, τον Nikkor AF-S 

70-200mm f/2.8 G ED VR II και τον Nikkor AF-S 

200mm f/2 G ED VR II.

������ 1

Από το Nikon Pro

Άνοιξη 2015
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www.albapv.gr

http://www.albapv.gr/
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Το φεστιβάλ ‘’ΜΕΡΕΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ’’, που 

συνδιοργανώνεται από τη 

Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας - 

“ΗΔΥΦΩΣ” και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

– Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου 

Πατρέων, και ξεκίνησε στις 7 Μαΐου 

ολοκληρώνει την μία του φάση με 

την τελετή λήξης και την απονομή 

βραβείων του Φωτομαραθωνίου 

που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 

24 Μαΐου στο αίθριο του Παλαιού 

Δημοτικού Νοσοκομείου στις 8:00 μ.μ. 

Στην απονομή θα συμμετέχει και το  

Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δημοτικού 

Ωδείου Πατρών, με τους Μαριάννα 

Σαφάροβα (βιολί Ι), Άλλα Σελαλμαζίδη 

(βιολί ΙΙ), Ρόμπερτ Σμαγκούλοβ (βιόλα) 

και Νικολάι Κομισάροβ (βιολοντσέλο) 

που θα ομορφύνουν τη βραδιά με έργα 

Mozart, Lehar, Σκαλκώτα και Piazzolla. 

Η έκθεση του φωτομαραθωνίου καθώς 

και η έκθεση «Καθ’οδόν» των μελών 

της Φ.Λ.Π. ΗΔΥΦΩΣ θα παραμείνουν 

στην Αγορά Αργύρη μέχρι και τις 30 

Μαΐου, ενώ η έκθεση «Φωτογραφικό 

Πρακτορείο» του Δ. Α. Χαρισιάδη θα 

παραμείνει στην Πινακοθήκη μέχρι και 

τις 13 Ιουνίου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

«Καθ’ οδόν»

Διάρκεια: έως 30 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα - Παρασκευή 

09.00 – 13.00 και 17.00 - 21:00

Σάββατο 10.00 - 14.00

Διεύθυνση: Αγορά Αργύρη, 

Αγίου Ανδρέου 12, Πάτρα 

«Αισθητές Παραλληλίες»

Διάρκεια: έως 23 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα – Σάββατο 

10.00 – 13.00 και 18.00 – 21.00

Διεύθυνση: Παλαιά Δημοτικά Λουτρά,

Γούναρη 118, Πάτρα

“Φωτογραφικόν Πρακτορείον

 «Δ. Α. Χαρισιάδη»”

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τρίτη-Παρασκευή 8:30 – 14.30 

Σάββατο 10.00 – 14.00

Κυριακή και Δευτέρα κλειστά

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη, 

Μαιζώνος 110, Πάτρα

Πληροφορίες: Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Πολ/κός Οργ/μός Δήμου Πατρέων, 

http://patraslibrary.weebly.com/ 

«Μέρες Φωτογραφίας»
Το φεστιβάλ συνεχίζεται για λίγες ακόμη μέρες 
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http://elgrecoalbum.gr/
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Epson
Υποστηρίζει το 1ο Φεστιβάλ Επιστήμης Θεσσαλονίκης

Η Epson συμμετείχε στο 1ο Thessaloniki Science Festival που διοργανώθηκε 

από το Βρετανικό Συμβούλιο και τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη 

Επικοινωνία – SciCo», υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ, που έλαβε 

χώρα από την Πέμπτη 14 έως την Κυριακή 17 Μαΐου στον Πολυχώρο Πολιτισμού 

και Αθλητισμού «WE» και στo Περίπτερο 8 της «ΔΕΘ-HELEXPO», είχαν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της επιστήμης, χάρη στην βοήθεια 

των προϊόντων της ιαπωνικής εταιρίας που διευκόλυναν την πραγματοποίηση των 

προβολών και των πειραμάτων. Σημαντικό ρόλο είχε ο οπτικοποιητής ELP-DC11 

που χρησιμοποιήθηκε από ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες για τα πειράματα 

που διεξήχθησαν. Χρησιμοποιώντας τον, ο εισηγητής μπορεί να παρουσιάσει 

και να καταγράψει αντικείμενα, σε εικόνα ή βίντεο, ενώ προσαρμόζοντας τον 

οπτικοποιητή σε μικροσκόπιο, το περιεχόμενο που επεξεργάζεται εμφανίζεται σε 

μεγάλο μέγεθος στην οθόνη υπολογιστή ή βιντεοπροβολέα. Διαθέτει κάμερα 

5 megapixel, ψηφιακό zoom 10x, ρυθμό ανανέωσης 30fps και δυνατότητα 

ενσωμάτωσης ηχητικών σχολίων/σημειώσεων στα βίντεο. Επιπροσθέτως, κατά τη 

διάρκεια του φεστιβάλ αξιοποιήθηκε ο προβολέας EB-585Wi, οποίος μετατρέπει 

κάθε επίπεδη επιφάνεια σε διαδραστική, από πολύ μικρή απόσταση και με εύκολη 

εγκατάσταση.

Fujifilm 
XF 90mm f/2
Με ανανεωμένο 
σύστημα AF

Ξεκίνησε η κυκλοφορία του 

Fujifilm  90mm f/2 R LM WR, ο 

οποίος έκανε την εμφάνιση του 

για πρώτη φορά στην έκθεση 

CP+ της Ιαπωνίας, πριν από 

λίγους μήνες. Διαθέτει γρήγορο 

διάφραγμα f/2 και ισοδυναμεί  

με 137mm σε σώματα APS-C, 

ένα εστιακό μήκος κατάλληλο 

για φωτογράφους πορτρέτου. 

Αποτελείται από 11 στοιχεία σε 8 

groups, συμπεριλαμβανομένων 

3 ED στοιχείων για την ελάττωση 

των χρωματικών εκτροπών και 

ενσωματώνει το νέο Quad Linear 

Motor με τέσσερις μαγνήτες για 

μεγαλύτερη ροπή στην αυτόματη 

εστίαση. 

Το σύστημα αυτό αποδίδει 

ταχύτητα ΑF 0.14 δευτ. και 

σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Η ονομασία WR σημαίνει ότι 

είναι ανθεκτικός σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες και μπορεί να 

λειτουργεί απροβλημάτιστα έως 

-10° C. -10° C.
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FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
www.fisheye.gr

Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45 Μοσχάτο. Tηλ.: 210 9020664, email: sales@fisheye.gr

E P S O N  A u t h o r i z e d  R e s e l l e r

     �������	
 �������� LFP Epson

������������
 �����������
 EPSON Surelab

������ inkjet & ������� Epson.

Epson SureLab D3000

Epson L800 Epson L1800 Epson L850

Epson SureLab D700

      

Epson L1800E L8000

http://www.fisheye.gr/
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«Η Ελλάδα του χθες» 
Μέσα από ο φακό του Κώστα 
Καζάκη

Φωτογραφίες από μια άλλη εποχή 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι 

επισκεφθούν το Δημοτικό Πολυχώρο 

«Γαλαξία» στη Νέα Σμύρνη. Πρόκειται 

για μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 

Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης 

με την έκθεση να παρουσιάζει 

φωτογραφικά έργα του φωτογράφου 

Κώστα Καζάκη. 

«Φωτογραφία ή τα 
χαραγμένα ίχνη μιας 
άυλης κληρονομιάς»
Σεμινάριο φωτογραφίας 
στην Τήνο

Ένα σεμινάριο που επιχειρεί να 

καλύψει όλη την πολύπλοκη 

διαδικασία δημιουργίας 

φωτογραφιών ξεκινά στο νησί της 

Τήνου. Υπό την καθοδήγηση του 

Πλάτωνα Ριβέλλη οι συμμετέχοντες 

θα έρθουν σε επαφή τόσο με τα 

τεχνικά και πρακτικά θέματα της 

φωτογράφισης όσο και με το 

καλλιτεχνικό μέρος, την προσωπική 

έκφραση. Αποτελούμενο από δύο 

σκέλη, το σεμινάριο θα αποτελείται 

από διαλέξεις που θα καλύψουν 

ένα δωδεκάωρο. Η συμμετοχή είναι 

δωρεάν ενώ στο τέλος θα δοθούν 

βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι 

συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν 

φωτογραφίες τους έτσι ώστε να 

σχολιασθούν από τον ομιλητή, εφ’ 

όσον είναι επαρκής ο χρόνος. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 

23 – 24 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Σάββατο 23 Μαΐου 15.00 – 20.00

Κυριακή 24 Μαΐου 10.00 – 13.00 

και 14.00 – 18.00

Δηλώσεις συμμετοχής: υπεύθυνος 

Γιάννης Μιχαήλ, Μουσείο Ελιάς 

και Ελληνικού Λαδιού, Τηλ. 

2283031290

Πληροφορίες: Πλάτων Ριβέλλης, 

http://www.rivellis.gr

Εγκαίνια: Δευτέρα 18 Μαΐου

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά  10.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00

Διεύθυνση: Δημοτικός Πολυχώρος «Γαλαξίας», Θηβών 245, Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Πληροφορίες: Δημοτικός Πολυχώρος «Γαλαξίας», Τηλ. 2109334064

«Μορφές και Ύδωρ»
Έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Ελεφάντη

Τα φωτογραφικά του έργα θα παρουσιάσει στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά ο 

φωτογράφος Δημήτρης Ελεφάντης. Υπό τον τίτλο «Μορφές και Ύδωρ», πρόκειται 

για μια από κοινού διοργάνωση της Gallery Φλωράκη με τη Δημοτική Πινακοθήκη 

Πειραιά. 

Εγκαίνια: Δευτέρα 25 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 10.00 – 14.00 και 17.00 – 20.30

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29 & Καραολή και 

Δημητρίου, Πειραιάς

Πληροφορίες: Δημήτρης Ελεφάντης, www.irisfilmphotos.com

Gallery Φλωράκη, Τηλ. 2104131756, info@floraki-artgallery.com, Δημοτική 

Πινακοθήκη Πειραιά, Τηλ. 2104101402-405, pinakothiki@pireasnet.gr 
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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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Δημοπρασία του οίκου Christie's για την 
Βρετανική φωτογραφία 
Θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά

Λίγες μέρες πριν το Photo London Fair, o οίκος Christie's ανακοίνωσε μία 

διαδικτυακή δημοπρασία, που θα λάβει μέρος από τις 12 έως τις 21 Μαΐου. 

Θα περιλαμβάνει εικόνες από το "Swinging Sixties» του David Bailey, του 

Terence Donovan, του Lewis Morley, καθώς και φωτογραφία μόδας/πορτρέτου 

των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αστέρων από τα τελευταία εξήντα χρόνια. 

Το σύγχρονο τμήμα πώλησης αποτελείται από ντοκιμαντέρ και καλλιτεχνική 

φωτογραφία με καλλιτέχνες όπως ο Simon Roberts, ο Lottie Davies, ο Esther 

Teichmann και ο Stephen Gill. 

Η πώληση διεξάγεται ζωντανά μέχρι και την 21η Μαΐου, ενώ οι διοργανωτές 

τονίζουν ότι κάποια έργα θα εκτεθούν στο King Street στις 16-21 του ίδιου μήνα. 

Με τιμές να κυμαίνονται από £1.000 μέχρι £50.000, δημοπρατούνται έργα των 

θεμελιωτών της ιστορίας της μοντέρνας βρετανικής φωτογραφίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μέσω του ιστότοπου: onlineonly.

christies.com/s/british-modern-contemporary-photography/lots/151

Φωτογραφικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης
“ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ’’
επίθεση των τεχνών 
 Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

υποδέχεται το καλοκαίρι με μια 

πολυμορφική, πολύχρωμη δράση, με την 

συμμετοχή ομάδων που εκπροσωπούν 

τις καλλιτεχνικές  δυνάμεις της πόλης και 

καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. 

Για μία ακόμη φορά η τέχνη της 

φωτογραφίας μπλέκει με άλλες 

ομολόγους και διαλέγονται (από κοινού) 

αλληλοσυμπληρώνοντας την άποψή όλων 

μας για το πρόσωπο του Εγώ ή του Άλλου, 

για την προσωπογραφία.  

Η δράση αυτή θα αναπτυχθεί σε όλον 

τον πεζόδρομο της Οδού Παπαμάρκου, 

(στην πλατεία Άθωνος), στο κέντρο της 

πόλης την Τετάρτη 27 Μαΐου από τις 7μμ.. 

Θα αναπτυχθούν, εκτός από την έκθεση 

φωτογραφιών και το studio υπαίθριας 

φωτογράφισης, δράσεις, προβολές 

(βίντεο και φωτογραφιών), απαγγελίες, 

θεατρικά και κάποιες μικρότερες εκπλήξεις. 

Φωτογραφίες θα φιλοξενήσουν οι βιτρίνες 

των καταστημάτων του πεζόδρομου,  η 

γκαλερί του «Ιδρύματος Τάσου Φάλκου και 

Τιτίκας Αρβανιτάκη», η γκαλερί «Χ-ΑrΤ-Ι, η 

γκαλερί ‘Π31’». 

Όλα θα συνοδεύονται από ένα μουσικό 

ντουέτο, έξω από τον χώρο του «Καφέ 

bazaar».

 Περισσότερες πληροφορίες 

http://fkth.gr/katametwpo/
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/to-1o-olokliromeno-ekpedeftiko-dvd-gia-ti-lipsi-vinteo-me-kameres-dslr/
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Panasonic Lumix DMC-G7: 
Με 4K video και νέες λειτουργίες 4K photo

H Panasonic πρόσθεσε ένα ακόμα μοντέλο στην κατηγορία mirrorless, την 

ανανεωμένη Lumix DMC-G7, η οποία φέρνει νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με 

τον προκάτοχο της, με  κυριότερο τη δυνατότητα λήψης video 4K 3840x2160 

σε 30p ή σε 24p(MP4). Διαθέτοντας ένα πιο ελαφρύ και compact σώμα 

έχει αισθητήρα Micro 4/3 CMOS 16Megapixel, επεξεργαστή Venus Engine, 

ευαισθησία ISO 160-25600, αρθρωτή οθόνη 3in, hot-shoe και ριπή 8 fps (6 

fps με συνεχόμενο AF). Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου φτάνει τα 1/16.000, ενώ 

υπάρχει σύστημα αυτόματης εστίασης 49 σημείων με ανίχνευση αντίθεσης 

(έναντι 23 του προηγούμενου μοντέλου) και EVF σκόπευτρο OLED 2,360εκ. 

dots. Επιπλέον ενσωματώνει Wi-Fi για ασύρματη μεταφορά αρχείων και 

έλεγχο εξ αποστάσεως. Όσο αφορά το 4K photo mode (το πρωτοσυναντήσαμε 

πέρσι στη LX100) με το οποίο ο χρήστης μπορεί να εξάγει εικόνες 8MP από το 

4K video, προσφέρει τρεις νέες λειτουργίες: τη 4K Burst Shooting-κάνει λήψεις 

σε 30fps μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη 4K Burst Start/

Stop-ξεκινά διαδοχικές λήψεις με το 

πάτημα του κουμπιού κλείστρου και 

σταματά με το δεύτερο πάτημα και 

τη 4K Pre-burst, η οποία καταγράφει 

αυτόματα 60 εικόνες ακριβώς 

πριν/μετά την απελευθέρωση του 

κλείστρου. Θα κυκλοφορήσει σε 

δύο κιτ: με φακό τον 14-42mm ή τον 

14-140mm.

Canon 12x36 IS 
III/10x30 IS II
Κυάλια με επίστρωση 
Super Spectra

Η Canon παρουσίασε δυο νέα 

κυάλια, τα οποία αξιοποιούν 

την τεχνολογία σταθεροποίησης 

εικόνας που χρησιμοποιεί η 

εταιρία στους φωτογραφικούς 

φακούς της. Η υψηλή ποιότητα 

θέασης που προσφέρουν 

οφείλεται στο συνδυασμό των 

οπτικών Porro II prism και της 

επίστρωσης Super Spectra (τη 

συναντάμε στους φακούς EF). 

Και τα δύο προσφέρουν λογικό 

βάρος-660γρ, το 12x36 και 

600γρ. το 10x30, εργονομία 

και αντοχή σύμφωνα. Επίσης 

διαθέτουν σύστημα Doublet 

Field Flattener για ομοιόμορφες 

εικόνες. Τροφοδοτούνται από 

μπαταρίες τύπου ΑΑ, παρέχοντας 

περίπου εννέα ώρες λειτουργίας, 

με τις ενεργειακές απαιτήσεις να 

μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση 

με τα παλαιότερα μοντέλα. 

Θα είναι διαθέσιμα τον Αύγουστο.

με τα παλαιότερα μοντέλα. 

Θα είναι διαθέσιμα τον Αύγουστο.
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Φωτογραφικός 
Όμιλος Α.Π.Θ. 
Ξεκινά η φετινή ετήσια ομαδική 
έκθεση

Στα πλαίσια της φοιτητικής 

εβδομάδας, ο Φωτογραφικός Όμιλος 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την 

ετήσια ομαδική έκθεση φωτογραφίας. 

Τα μέλη της ομάδας, αρχάριοι 

αλλά και προχωρημένοι είχαν την 

ευκαιρία και φέτος να εντρυφήσουν 

ακόμα περισσότερο στα μυστικά της 

φωτογραφίας μέσα από τα μαθήματα 

του ΦΟΑΠΘ. Όπως κάθε χρόνο, 

η έκθεση αποτελεί την κορύφωση 

των διαδικασιών μάθησης με τα 

φωτογραφικά έργα να παρουσιάζουν τη 

δουλειά των μελών της φωτογραφικής 

ομάδας. Καλεσμένη στις φετινές 

εκδηλώσεις της ομάδας είναι και η 

γνωστή φωτογράφος Εύα Βουτσάκη.

Εγκαίνια: Κυριακή 17 Μαΐου

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαΐου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 12.00 – 20.00

Διεύθυνση: Εκθεσιακός Χώρος 

Αρχιτεκτονικής Σχολής, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Φωτογραφικός Όμιλος 

Α.Π.Θ., http://foapth.blogspot.gr, 

https://www.facebook.com/foapth.

gr/timeline?ref=page_internal

Athens Photo Festival
Workshop με το φωτογράφο του Magnum Patrick Zackmann

Λίγο καιρό πριν ξεκινήσει, το Athens Photo Festival ανακοίνωσε μια ακόμη 

δράση στα πλαίσια της φετινής διοργάνωσης. Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2015 

όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 

εργαστήριο υπό την καθοδήγηση του διάσημου φωτογράφου του πρακτορείου 

Magnum, Patrick Zackmann. Ο φωτογράφος θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες 

να αναπτύξουν την προσωπική τους ματιά και ικανότητα να αφηγηθούν οπτικά 

μια ιστορία. Ξεκινώντας από την επιλογή του θέματος, την σωστή απόσταση 

προσέγγισης, την οπτική γωνία και φτάνοντας έως τη διαδικασία επεξεργασίας, 

θα συζητηθούν οι επιμέρους δυσκολίες, οι τρόποι επίλυσης ενώ θα κατανοηθεί 

πως γίνεται να συνδυάσουμε τελικά την πρόθεση του φωτογράφου με το τελικό 

αποτέλεσμα. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων είναι απαραίτητη η 

δήλωση συμμετοχής. 

Υποβολή δηλώσεων: έως 1 Ιουνίου Διάρκεια εργαστηρίου: 6–9 Ιουνίου

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Athens Photo Festival, http://www.photofestival.gr
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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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Microsoft
Hyperlapse App

Toν Αύγουστο του περασμένου 

έτους η αμερικάνικη εταιρία είχε 

παρουσιάσει έναν αλγόριθμο 

hyperlapse (δεν πρέπει να 

συγχέεται με τον αντίστοιχο του 

Instagram) για τη σταθεροποίηση 

video μέσω της δημιουργίας 

ομαλών timelapse. Πριν λίγες 

μέρες ανακοίνωσε επίσημα το 

πρώτο app που αξιοποιεί αυτή 

τη τεχνολογία και θα τρέχει σε 

Windows phones, Android OS 

(beta), αλλά και σε Windows PC. 

Σε αντίθεση με την  αντίστοιχη 

εφαρμογή του instagram που 

χρησιμοποιεί τον αισθητήρα 

προσανατολισμού του smartphone 

για να εξομαλύνει τα πλάνα, εδώ ο 

αλγόριθμος της Microsoft αρχικά 

δημιουργεί ένα 3D μοντέλο της 

σκηνής, επεξεργάζεται ταυτόχρονα 

πολλά frames από την αρχική 

λήψη και έπειτα προσθέτει νέα 

στα κατάλληλα σημεία του video, 

ώστε το τελικό αποτέλεσμα 

της εικόνας να είναι ομαλό. Η 

έκδοση για Windows phone 

υποστηρίζει δεκαπέντε Lumia 

συσκευές που κυμαίνονται από το 

Lumia 435 μέχρι το Lumia 1520. 

Οι υποστηριζόμενες Android 

συσκευές είναι οι εξής: Samsung 

Galaxy S5 / S6 / S6 Edge / Note 4, 

Google Nexus 5/6/9, HTC One Μ8/

M9. Στο παρακάτω video μπορείτε 

να παρακολουθήσετε μέρος των 

δυνατοτήτων: 

https://www.youtube.com/

watch?v=twncW4PLdsY Nikon Heartography
Κάνει τους σκύλους ...υποψήφιους φωτογράφους

Η Nikon Asia παρουσίασε ένα εναλλακτικό σύστημα απελευθέρωσης του κλείστρου 

με βάση την δραστηριότητα των καρδιακών παλμών. Πρακτικά, το σύστημα 

παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό και όταν υπάρχει μια αισθητή αύξηση των BPM, 

καταγράφει μια φωτογραφία. Αναλυτικότερα, μια ζώνη με ενσωματωμένο μετρητή 

στέλνει το κατάλληλο σήμα, μέσω Bluetooth, στη «έξυπνη» θήκη της κάμερας όταν 

οι καρδιακοί παλμοί του υποψήφιου φωτογράφου ξεπεράσουν μια προκαθορισμένη 

αρχική τιμή. Στη συνέχεια ο ενσωματωμένος βραχίονας της θήκης θα πατήσει το 

κουμπί απελευθέρωσης κλείστρου, ρυθμίζοντας αυτόματα την εστίαση (AF) και 

τραβώντας τη φωτογραφία. Το πείραμα παρουσιάστηκε σε εφαρμογή συνεργασίας με 

την Coolpix L31, με την οποία και θα διατίθεται σε ειδικό βαλιτσάκι. Η παρουσίαση του 

συστήματος έγινε με τη βοήθεια ενός σκύλου εν ονόματι Grizzler. Τα αποτελέσματα του 

εγχειρήματος μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5a6fd-wvIdw
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
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