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Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 

Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) στην οποία 

συμμετέχουμε με τα περιοδικά μας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και Photobusiness, 

χρηματοδότησε μία σημαντική 

έρευνα, τα ευρήματα της οποίας 

παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση 

στο Hotel Plaza Συντάγματος την 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Tην έρευνα 

διενήργησε ή κορυφαία στο είδος της 

εταιρεία ερευνών BARI FOCUS την 

οποία αξιολόγησε και παρουσίασε 

προσωπικά η κ. Ξένια Κούρτογλου. 

Την δημοσιεύουμε αναφέροντας 

απλά και μόνον ότι σε αντίθεση με τα 

λεγόμενα των καταστροφολόγων, το 

μέλλον του -σοβαρού- ειδικού τύπου 

κάθε άλλο παρά αβέβαιο είναι. Ιδού 

τα βασικά ευρήματα της έρευνας: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  

• Τα διαβάζει το 62% του γενικού κοινού (τουλάχιστον έναν τίτλο με οποιαδήποτε συχνότητα) 

• 3 στους 10 διαβάζουν κάθε μήνα ή συχνότερα τουλάχιστον ένα κλαδικό / επαγγελματικό 

περιοδικό με την ακόλουθη συχνότητα: 

- Κάθε εβδομάδα: 11%, κάθε μήνα: 20%, κάθε 2-3 μήνες: 10%, Αραιότερα / περιστασιακά: 21%

Το προφίλ των αναγνωστών

• Η πλειοψηφία των αναγνωστών, το 66%, εντοπίζεται στις δυναμικές ηλικιακές ομάδες σχεδόν 

εξίσου σε άντρες και γυναίκες 25-54 ετών.

• Το 56% των αναγνωστών έχουν μόρφωση ανώτερη και ανώτατη και κατέχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο. 

• Το 59% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι μισθωτοί.

Οι πηγές απόκτησης επαφής με τα επαγγελματικά / κλαδικά έντυπα

• Το 31% τα αγοράζουν στο περίπτερο. Στο κοινό των φοιτητών, η αγορά περιπτέρου φτάνει το 

44%. 

• Ο 1 στους 4 αναγνώστες έχει τουλάχιστον μία συνδρομή. 

- Η αναλογία αυτή διπλασιάζεται στους ελεύθερους επαγγελματίες φθάνοντας το 42%. 

- Σε διάφορους άλλους χώρους βρίσκει διαθέσιμα τέτοια περιοδικά το 61% των αναγνωστών 

τους (περίγυρος, υπηρεσίες, συνεργάτες, κλπ)

Το ΕΝΤΥΠΟσιακό μέλλον του ειδικού τύπου
Μια σημαντική έρευνα της Bari Focus για λογαριασμό της ΕΔΙΠΤ

Η Κ. Ξένια Κούρτογλου αναλύει τα ευρήματα της έρευνας

          (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Editorial
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

HOTEL CAPSIS   12 &13 Δεκεμβρίου 12 &13 Δεκεμβρίου 
��

���������
Προσοχή! 

Κλείνουν οι εγγραφές 
στο eshop του photo.gr 
την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

http://www.photo.gr/o-fotografos-sti-thessaloniki/
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Η εκτίμηση που δείχνουν οι αναγνώστες στα 

επαγγελματικά / κλαδικά περιοδικά αποτυπώνεται 

στις συνήθειές τους: 

• Μέσος χρόνος ανάγνωσης 45 λεπτά. 

• Το 46% κρατούν αρχείο τευχών. 

• Το 28% κρατούν αποκόμματα/σελίδες που τους 

ενδιαφέρουν ενώ το 31%  δηλώνει ότι ανατρέχει συχνά 

σε αυτά! 

• Το 41% τα προωθούν σε άλλους και επιβεβαιώνεται 

από την άποψη που εκφράζουν για αυτά: 

1) Αξιοπιστία 68%

2) Σοβαρότητα / επαγγελματισμός 62%

3) Σημαντικό εργαλείο δουλειάς 56%.

• Οι 3 στους 4 μεγαλύτερους αναγνώστες (55+ ετών) 

διαβάζουν στα έντυπα αυτά πληροφόρηση που δεν 

βρίσκουν αλλού!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΧΟΜΠΙ 

• Τα διαβάζει το 72% του γενικού κοινού (τουλάχιστον 

έναν τίτλο με οποιαδήποτε συχνότητα), 

• Το 47% διαβάζουν κάθε μήνα ή συχνότερα 

τουλάχιστον ένα περιοδικό ειδικών ενδιαφερόντων / 

χόμπι με την εξής συχνότητα:

- Κάθε εβδομάδα το 14%, κάθε 2-3 μήνες το 12%,

κάθε μήνα το 21%, αραιότερα / περιστασιακά: 25%

Το προφίλ των αναγνωστών 

• Νεανικό και σύγχρονο 58% από 18-44 ετών και από 

αυτό το 53% έχει μόρφωση ανώτερη και ανώτατη και 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

• Οι πηγές απόκτησης επαφής με τα  περιοδικών ειδικών 

ενδιαφερόντων / χόμπι: 

- Ο 1 στους 2 τα αγοράζει στο περίπτερο. 

- Στους νέους 18-24 η αγορά το περίπτερο φτάνει το 64%. 

- Το 57% τα βρίσκουν διαθέσιμα σε διάφορους χώρους 

(περίγυρος, καταστήματα, χώροι αναμονής, κλπ.)

Είναι περιοδικά με σημαντικό ρόλο στη ζωή 

των αναγνωστών 

• Το 63% δηλώνει ότι “κάνουν τη ζωή μου πιο 

ευχάριστη”

• Ο μέσος χρόνος ανάγνωσης είναι 45 λεπτά, εξαιρετικά 

μεγάλος σε σχέση με τον χρόνο που αφιερώνεται σε 

ανάγνωση σελίδων στο διαδίκτυο 

Το περιεχόμενο τους δίνει αξία:

• Τα θεωρούν ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης το 72%

• Με αποκλειστικό περιεχόμενο το 63%

• Τα διακρίνει επαγγελματισμός και σοβαρότητα 

λέει το 57%

Κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινότητα τους 

• Το 72% τα διαβάζουν στο σπίτι 

• Το 47% διατηρούν αρχείο 

• Το 41% τα προωθούν σε άλλους

• Το 30% κρατούν αποκόμματα

Αυτά πολύ επιγραμματικά. Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Δείτε όλη την έρευνα εδώ

          (Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Μιχαήλ Σαβάκης

Το πάνελ των ομιλητών

Μικρή άποψη από το ακροατήριο

www.photobusiness.gr/images/Magazines FOCUS BARI.pdf
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Αυτά τα Χριστούγεννα, επωφεληθείτε από την επιστροφή χρη-
μάτων έως 150€ σε αγορά Nikon D-SLR φωτογραφικών μηχα-
νών. Η προσφορά ισχύει για αγορά D610, D750, D810 σώμα ή 
kit με φακό AF-S NIKKOR 24-120mm f/4 VR. Μάθετε περισσό-
τερα στο www.nikon.gr

I AM DIFFERENT

http://www.nikon.gr/el_GR/#
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗHOTEL CAPSIS  

11:00 έως 20:00 και τις δύο ημέρες

 

    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

                    Εκθέσεις φωτογραφίας

        Πολλές εκδηλώσεις & καλλιτεχνικά  δρώμενα

   Όλοι οι συντάκτες του περιοδικού θα είναι εκεί!                                                                               

                                                                        Σας περιμένουμε!

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 

Διοργάνωση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Χορηγός επικοινωνίας

http://www.photo.gr/o-fotografos-sti-thessaloniki/
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

Τελευταία νέα

HOTEL CAPSIS  12 &13 Δεκεμβρίου 
��

 Σεμινάριο ΝΙΚΟΝ με ελεύθερη είσοδο

Tα μυστικά της τεχνολογίας Νikon

Όλοι οι φίλοι και χρήστες Νikon είστε προσκεκλημένοι στο σεμινάριο τεχνολογίας 

Nikon. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε πως εφαρμόζονται οι πιο πρόσφατες 

τεχνολογικές εξελίξεις στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τους φακούς Nikon 

και να λύσετε τις σχετικές απορίες. Θα αναλυθούν θέματα αισθητήρων, φωτομέτρησης, 

κατασκευής και λειτουργίας φακών, συστημάτων φλασομέτρησης κλπ.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00 στην 

αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ του Capsis Hotel.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 Χmass Party με τo συγκρότημα «ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ»
Μαζί μας στο CAPSIS το Σάββατο βράδυ ώρα 20:00 

Το γνωστό συγκρότημα 

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ θα μας διασκεδάσει 

με ελληνικές και ξένες επιτυχίες στο 

Χριστουγεννιάτικο πάρτυ! Είσαστε 

όλοι και όλες καλεσμένοι στη 

μεγάλη γιορτή του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

που θα ξεκινήσει αμέσως μόλις 

κλείσει η έκθεση ώρα 20:00. 

Σας περιμένουμε!!!

Χορηγός Χmass Party

Η Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΑΕ ΧΟΡΗΓΟΣ 

ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ!

Το αυθεντικό ελληνικό απόσταγμα 

από  σταφύλι της οικογένειας 

Τσιλιλή θα έχει τη δική του ξεχωριστή 

θέση στο Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη! 

Το Τσίπουρο Τσιλιλή είναι το πρώτο 

που εμφιαλώθηκε στη Θεσσαλία και με 

την γεωγραφική ένδειξη «Θεσσαλία» 

αποτελεί ένα αναγνωρισμένο προϊόν 

από την Ε.Ε με ιδιαίτερα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Παράγεται από σταφύλια 

αρωματικών ποιοτικών ποικιλιών, 

που καλλιεργούνται σε επιλεγμένα 

αμπελοτεμάχια της Θεσσαλικής γης κάτω 

από ελεγχόμενες συνθήκες με σεβασμό στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον και παίρνει 

δύο μορφές: μία Χωρίς Γλυκάνισο όπου 

κυριαρχούν τα ποικιλιακά αρώματα του 

σταφυλιού και μία Με Γλυκάνισο όπου τα 

πικάντικα αρώματα των ελληνικών βοτάνων 

προσδίδουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. 

Την παρουσία των προϊόντων Τσιλιλή θα 

πλαισιώσει το παλαιωμένο τσίπουρο DARK

CAVE, ο λευκός και κόκκινος ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ 

οίνος αλλά και το δροσιστικό Bianco Nero!
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http://www.stamos.com.gr/
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Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 4/12/15

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.  • NIKON • SANDISK • VARTA • MITSUBISHI • CASELOGIC • THULE • TDK • ILFORD 

• PATERSON • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • ARIETE • XAVAX • BEPER 

Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, desk@damkalidis.gr, www.damkalidis.gr 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. • DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ 

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

φωτισμός καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED 

φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks 

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

• HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες & αξεσουάρ, 

επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά 

Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602, info@stamos.com.gr, www.stamos.com.gr

http://www.photo.gr/thessaloniki/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD/
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http://www.canon.gr/cashback/
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 4/12/15

EPSON Italia s.p.a. • EPSON φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων Ink Tank System, εκτυπωτές 

laser και inkjet για επιχειρήσεις, εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, 

εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, σαρωτές εγγράφων, βιντεοπροβολείς εξαιρετικά κοντινής απόστασης για επιχειρήσεις, 

βιντεοπροβολείς εγκαταστάσης και σήμανσης, διαδραστικούς βιντεοπροβολείς για την εκπαίδευση και βιντεοπροβολείς 

οικιακού κινηματογράφου. 

Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, info@epson.gr, www.epson.gr, 

ZEGETRON A.E.  • Olympus φωτογραφικές μηχανές • Olympus φακοί και αξεσουάρ • Olympus κιάλια • Silicon 

Power SD Cards • Silicon Power Memory Products • Silicon Power USB Sticks • Silicon Power φορητοί σκληροί δίσκοι • 

Razer gaming PC peripherals • Konami Videogames • Warner Bros. Videogames • Sega Videogames • Mio GPS devices 

Βασ. Γεωργίου 35, 152 35, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6856000, info@zegetron.gr, www.zegetron.gr, www.olympus-europa.gr, 

Service Olympus: Λ. Ηρακλείου 443 & Ορφέως, 14122, Ηράκλειο, Τηλ.: 210 2814500, olympusservice@zegetron.gr 

DIVITEC Α.Ε. • ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας 

• Θερμικοί εκτυπωτές Dry Labs & αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • 

HITACHI projectors • ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες • SINFONIA (Shinko) - 

CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές & αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET PC, ψηφιακές 

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

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

ψηφιακών μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης • ΤRACEBOARD διαδραστικοί πίνακες • Διανομή 

προϊόντων: Fujifilm, Epson 

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

RICOH IMAGING  • RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI 

φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες μνήμης και αξεσουάρ 

Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680, Fax: 211 800 4481, www.ricoh-imaging.gr

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. • AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • 

BOWENS στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • 

FIDELITY φορείς φιλμ για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, 

ανακλαστήρες, αξεσουάρ στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα 

& στηρίγματα φωτιστικών για video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • 

NPC • OMEGA • PHOTONBEARD 

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

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

• VISIO φωτιστικά φθορισμού για video & φωτογραφία 

Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, alex4@otenet.gr, www.albapv.gr 

FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. • EPSON Surelab αποκλειστική διανομή • EPSON προϊόντα • INKJET 

χαρτιά  • BILORA τρίποδα, φορτιστές, κιάλια, μπαταρίς, τσάντες • NATURAL τσάντες • WASANA κορνίζες 

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

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. • ILFORD - TECCO Inkjet Papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά 

Αξεσουάρ • ΗΡ Action Cams & Βιντεοκάμερες • TEHNOTAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Labs • 

SAWGRASS Μελάνια  • UNIVERSAL WOODS (Chromaluxe Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) • KODAK 

Μπαταρίες • TURA Φωτογραφικά χαρτιά. Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Εκτυπωτές & Αναλώσιμα, 

KINGSTON, TDK, TOSHIBA, DNP, MITSUBISHI, CHAMPION Χημικά. 

Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, info@kabanaos.gr, 

www.kabanaos.gr,

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...
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Με δώρο τον φακό D-FA 645 55mm F2.8

http://www.ricoh-imaging.gr/
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 4/12/15

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

DATAWORKS • MUTOH • SUMMA • FLORA • ARISTO • GCC• SEI LASER MACHINE • AXYZ • GOLDEN LASER • 

KiiAN • ASLAN• DAYA • EMBLEM • VenusLf • INKWIN • BIEDERMANN •NEOLT•ONYX• 3M • Ολοκληρωμένα συστήματα 

κοπής, χάραξης & ψηφιακής εκτύπωσης, υλικά ψηφιακής εκτύπωσης, service μηχανημάτων 

Α: Μοναστηρίου 124Α, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 566502, Fax: 2310 502370 Β: Παλαιάς Καβάλας 208, 121 36, 

Περιστέρι, Τηλ.: 210 2130103, Fax: 210 2130104, e-mail: info@dataworks.gr, www.dataworks.gr

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. • AnSMANN • ARCA SWISS • CONDOR • CULLMANN 

•  HENSEL • HEDLER  • KOOD • BERLEBACH • SUNPAK • SEKONIC • PRIOLITE FLASHES • MULTIBLITZ

Α: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμ/φος), Τηλ.: 2310 269129, 

Β: Ερμού 19, 546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893, 

Γ: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 519 336, 

info@konchilakis.gr, www.photoqueen.gr 

NORITEK ELLAS I.K.E. • Εμπόριο φωτογραφικού εξοπλισμού 

Ψαρών 16, 17123, Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 6086282, support@noritek.gr, www.noritek.gr, 

NORITSU • NORITSU WET & DRY MINILABLS 

Noritsu.tektonidis@yahoo.gr www.noritsu.co.jp/english  

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονίκης • Τηλεσκόπια-Κιάλια-Διόπτρες-Μικροσκόπια-Εκδόσεις- 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια-Μετεωρολογικοί Σταθμοί- Πρωτότυπα Δώρα.

Αντώνη Τρίτση 15-17, 570 01, Πυλαία, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 533902, 2310 541826, 

planitario@astronomy.gr, www.planitario.gr 

DSAW HOBBIES - ΑΦΟΙ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ • KYOSHO • DRONES - MULTIROTORS • Είδη μοντελισμού, 

αξεσουάρ, αναλώσιμα 

Αγ. Τριάδας 2, 165 44, Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9652042, www.kyosho.gr, office@kyosho.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ • Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και Κοπές σε : γρανίτη – Ξυλο – 

Plexiglass – Γυαλί 3D - Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter – UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα – Αναλώσιμα Sublimation 

Προέκταση Γιαννιτσών 155, 546 28,  Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 729462,  

flas@otenet.gr, www.xaraxeis.gr

ZETARM.COM • cine video support systems 

Σπινθάρου 23 - 27, 117 43, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Τηλ.: 210 9225871, Κιν.: 6974242942, 

info@zetarm.com, www.zetarm.com, 

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. • Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις 

Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 240120, photos@alboom.gr, www.alboom.gr, 

Εργαστήριο: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 242124, alboom.gr@gmail.com

ALBUMAKE • Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής, Τηλ.: 210 6633346 e-mail: info@albumake.com www.albumake.com

ARX PHOTOLAB • Ψηφιακά άλμπουμ • Εργαστήριο φωτογραφίας, μεγάλων εκτυπώσεων & βιβλιοδεσίας

Κορυτσάς 31, 546 38, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 927749, Fax: 2310 960322, e-mail: support@arxphotolab.gr, www.

arxphotolab.gr

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/11449/
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Λίστα εκθετών. Ενημέρωση 4/12/15

Εκθέτουν προϊόντα οι μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου!

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

DERMO iN • Υλικά βιβλιοδεσίας, κυτιοποιΐας, φακελοποιΐας 

Ευξείνου Πόντου 20, 145 75 Σταμάτα, Τηλ.: 210 5786705 Fax: 210 5780704 e-mail: dermo-in@otenet.gr 

MYALBUMS.GR • Ψηφιακό άλμπουμ 

Θουκυδίδη 16, 551 34, Καλαμαριά, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 384291, 2310456927, 

info@myalbums.gr, www.myalbums.gr

PHOTO SHOP Digital • Εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ • Φωτογραφικά 

Κατ/μα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082, 

Εργοστ.: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062, info@photoshopdigital.gr, www. photoshopdigital.gr

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. - ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. • Printing: C-type / Giclee fine art / 

Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package etc.  Finishing / Mounting / 

Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning 

Αντ. Τρίτση 112 & Αγ. Κων/νου 104, 56 224, Εύοσμος Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, info@prolab.gr, www.prolab.gr 

THESSALBUM • Ψηφιακά άλμπουμ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ • Περιοδικό Φωτογραφικό Είδωλο • Bιβλία για την φωτογραφία • Ε-book - 

ηλεκτρονική έκδοση • Σεμινάρια φωτογραφίας στον Πολυχώρο Κούνιο • Μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως

Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, Tηλ: 2310 638447 eidolo@photoeidolo.gr  www.photoeidolo.gr

CRAFTIUS PRO • On line εκπαιδευτική πλατφόρμα για φωτογράφους κάθε επιπέδου

http://craftiuspro.gr/ e-mail: Info@craftiuspro.gr

       ...οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν  -  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α  -  Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ  -  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ
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									  18, �����	����

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

NEA ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εσείς κατεβάσατε Εσείς κατεβάσατε 
την πρόσκλησή σας;την πρόσκλησή σας;

http://www.photo.gr/wp-content/uploads/2015/11/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7_2015_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
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http://albumake.com/
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Η φτώχεια... θέλει καλοπέραση λέει πολύ σοφά ο λαός μας. Διαφορετικά η πεζή καθημερινότητα δεν υποφέρεται! Αυτό αφενός 

και αφετέρου το πνεύμα των (Χριστουγεννιάτικων) ημερών μας ενθάρρυναν να κλείσουμε ωραία την πρώτη μέρα εκδηλώσεων 

του περιοδικού μας στη Θεσσαλονίκη. Μ’ ένα party, με ζωντανή μουσική και τραγούδι, κρασί και τσιπουράκι, κέφι και καλή διάθεση! 

Στη μικρή γιορτή που ετοιμάζουμε στον εκθεσιακό χώρο του Hotel Capsis μετά το τέλος της πρώτης μέρας της έκθεσης το Σάββατο, 

έχουμε προσκαλέσει να τιμήσουν με την παρουσία τους oι αρχές της πόλης της Θεσσαλονίκης, φυσικά oι εκθέτες και όσοι επισκέπτες 

το επιθυμούν. Ένα καλό aperitif δηλαδή πριν την βραδινή Σαββατιάτικη έξοδο στη μαγευτική Χριστουγεννιάτικη Θεσσαλονίκη 

(Θυμίζουμε: το ημερολόγιο θα γράφει 12 Δεκεμβρίου). Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Capsis Ηοtel έχει ακόμη ελάχιστα διαθέσιμα 

δωμάτια στην τιμή των 60 ευρώ το δίκλινο με πρωϊνό σε μπουφέ (πείτε τους ότι είστε για τις εκδηλώσεις του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ). Εξ ίσου 

άμεσα πρέπει να κινηθείτε και για τα αεροπορικά εισιτήρια γιατί οι φθηνοί ναύλοι της Ryanair και της Aegean εξαντλούνται!

                                                                                                                                          Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη!  

�����������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

XMAS 
party

Στο Hotel Capsis, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ώρα 20:00

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Live Live 

Μουσική 
Μουσική 
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www.tsililis.gr
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

Περισσότερες

πληροφορίες για τις 

εκδηλώσεις

θα βρείτε στο 

www.photo.gr

    

                    Εκθέσεις φωτογραφίας   

Η φωτογράφιση σε δημόσιους χώρους και η ιδιωτικότητα  
Το πρόβλημα της προστασίας της ιδιωτικότητας στη φωτογραφία και η φωτογράφηση σε δημόσιους 
χώρους. Σας έχουν απαγορεύσει να φωτογραφίζετε σε δημόσιους χώρους χωρίς καν αιτιολογία; 
Έχετε πέσει θύμα αυθαίρετης συμπεριφοράς; Αισθάνεστε ότι η νομοθεσία για το δικαίωμα 
φωτογράφησης είναι ασαφής; Δεν ξέρετε τι να κάνετε αν στο κάδρο σας σε εξωτερικούς χώρους 
μπαίνουν άγνωστοι; Αναρωτιέστε για τα όρια της νομιμότητας; Ελάτε στην ανοικτή συζήτηση, ακούστε 
τη γνώμη των ειδικών και λύστε τις απορίες σας.

Σάββατο 12/12 •17:00 – 19:00• Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πώς και που μπορώ να προβάλω τη δουλειά μου;   
Η φωτογραφία διανύει σήμερα τη χρυσή εποχή της, αφού εκατομμύρια φωτογραφίες παράγονται και 
ανεβαίνουν στο διαδίκτυο καθημερινά. Πως μπορούν όμως οι εικόνες μας να ξεχωρίσουν σε αυτό το 
«πολύβουο» αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον με τις πολυάριθμες εκθέσεις φωτογραφίας, 
τις εκδόσεις, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τα online portfolio;
Κυριακή 13/12 11.30-13.30  • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Από τους Συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

    Ανοιχτές συζητήσεις Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
«Από το Α ως το Ω. Φωτογραφικές εκδοχές του ελληνικού αλφαβήτου»
Σχεδιασμός & επιμέλεια: Αλεξάνδρα Αθανασιάδου, Βαγγέλης Ιωακειμίδης
Επιμέλεια κειμένων: Κατερίνα Σχινά

Έκθεση μελών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό έχοντας διοργανώσει εκατοντάδες εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες παρεμβάσεις σχετικά με τη 
φωτογραφία (δράσεις στο δρόμο, μαθήματα, ξεναγήσεις σχολείων, παρεμβάσεις με άρθρα στον τύπο κ.α.). 
Είναι ιδρυτικό μέλος του Photofestival Union και στη Διεθνή Ένωση Φωτογραφικών Κέντρων. Μια πλούσια 
και αξιόλογη φωτογραφική έκθεση των μελών του θα περιμένει τους επισκέπτες στο Capsis. 

Έκθεση των ομάδων «Φ», «ΦΩΤΟΠΟΡΟΙ» και «ΚΛΙΚers» 
«ΑΝΑΦΟΡΕΣ», «ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ». Αυτή θα είναι 
η θεματική της έκθεσης φωτογραφίας των ομάδων «Φ», «Φωτοπόροι» και «ΚΛΙΚers». Θα περιλαμβάνει 
φωτογραφίες των μελών των ομάδων, που έγιναν με ερέθισμα διάσημες φωτογραφίες 
που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στην ιστορία της φωτογραφίας. Στην έκθεση
 θα παρουσιαστούν σε μεγάλες διαστάσεις οι νέες φωτογραφίες και σε μικρές 
διαστάσεις οι φωτογραφίες που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης, μαζί με ένα 
κείμενο που θα αναφέρεται στον φωτογράφο της διάσημης φωτογραφίας. 
Περισσότερα στο επόμενο PHOTOBUSINESS WEEKLY!

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

NEA ΩΡΑ

NEA ΩΡΑ
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Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες της έκθεσης: €60 το δίκλινο με πρωϊνό!!!

http://www.capsishotels.gr/el/
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    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & (επανάληψη) την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Η ψηφιακή μηχανή / ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12

Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει μια βαθύτερη κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους αλλά και να απαντηθούν ερωτήματα που διαιωνίζονται 
σχετικά με: Αισθητήρες • Πως σχηματίζεται το ψηφιακό φωτογραφικό είδωλο • Αρχιτεκτονική και δομή 
φωτογραφικών μηχανών (DSLR, mirrorless και compact) • Είδη φωτογραφικών φακών και ποιός είναι κατάλληλος 
για κάθε εφαρμογή • Επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων σε εστίαση, εκφώτιση, εξισορρόπηση 
λευκού κλπ.  • Τα οπτικά προβλήματα (θόρυβος, γεωμετρικές παραμορφώσεις, εκτροπές κλπ.)
Μόνο Σάββατο 11:30 - 13:30  • Αίθουσα ΙΩΑΝΝΑ • Εισηγητής: Παναγιώτης Καλδής • Κόστος: 15€

Photoshop (A’ Μέρος)
Γνωριμία με το πρόγραμμα, βασικά εργαλεία και χρήσεις • Παλέτες • Μενού • Χρωματική Θεωρία και χρωματικά 
μοντέλα • Χρωματικά Προφίλ • Μορφότυποι αρχείων εικόνων (Raw, TIF, Jpeg κλπ) • Εργαλεία και δυνατότητες 
του λογισμικού • Eπίπεδα (Layers) – έννοιες και ορισμοί • Διαχείριση επιπέδων • Ιδιότητες – τρόποι 
ανάμειξης • Προχωρημένες εργασίες με επίπεδα • Μάσκες και επίπεδα επεξεργασίας & ρύθμισης • 
Ανάλυση των μενού του λογισμικού... και πολλά άλλα!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 1 •  Εισηγητής: Γ. Μαχιας • Κόστος: 40€

Photoshop (Β’ Μέρος)
• Διόρθωση και επεξεργασία φωτογραφιών •Χρωματική διόρθωση 
• Διόρθωση αντίθεσης, Όξυνση, Μείωση θορύβου • Μετατροπή μεγέθους 
αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ • Εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως: 
Αφαίρεση Φόντου, ενθέσεις εικόνων, σύνθεση εικόνας, αποκατάσταση παλιών φωτογραφιών, 
επιχρωματισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας • Εξειδικευμένες επεξεργασίες • Διορθώσεις ατελειών 
πορτραίτου • Αυτοματισμοί ενεργειών • Εκτυπώσεις... και πολλά άλλα!
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 1 • Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς • Κόστος: 40€

Lightroom (A’ Μέρος)
Δαμάστε τη δύναμη του Lightroom! Ανακαλύψτε γιατί έχει γίνει το κορυφαίο πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφικού 
υλικού στον κόσμο. Εξασφαλίστε θέση στο σεμινάριο για να μάθετε τις τεχνικές που θα απογειώσουν τη 
δημιουργικότητά σας! Η θεματολογία περιλαμβάνει: • Εισαγωγή-Γνωριμία με το πρόγραμμα • Εισαγωγή 
εικόνων από κάρτα μνήμης και άλλα αποθηκευτικά μέσα • Οργάνωση-διαχείριση εικόνων • Προβολή, επιλογή και 
εργαλεία βαθμολόγησης εικόνων • Χρήση φίλτρων και αναζήτηση εικόνων • Χρήση Collections • Βασικές ρυθμίσεις 
και κροπάρισμα • Συγχρονισμός και batch αλλαγές εικόνων και... πολλά άλλα!
11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 2 
• Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€

Lightroom (B’Μέρος)
• Εργαλεία επεξεργασίας χρώματος (White Balance / HSL ) • Διόρθωση 
οπτικών σφαλμάτων και προοπτικής • Ντεγκραντέ και τοπικές αλλαγές στην 
εικόνα • Δημιουργία αντιγράφων εικόνας• Ασπρόμαυρη επεξεργασία και χρωματισμός 
• Δημιουργία και αποθήκευση εφέ ως Presets • Εξαγωγή εικόνων από το Lightroom • Από το Lightroom στο 
Photoshop (Πανοραμικά και HDR), Export για social media και Tethered Shooting • Export εικόνων για Facebook 
και email • Tethered shooting, σύνδεση και χειρισμός μηχανής με το Lightroom και... πολλά άλλα!
16:00 - 20:00 • Αίθουσα ΣΙΘΩΝΙΑ 2 • Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου • Κόστος: 40€
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B7/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom/
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http://www.stamos.com.gr/
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Εγγραφές στα σεμινάρια στο eshop του www.photo.gr ή στο 210 8541400 μέχρι 
την Τρίτη βράδυ 8/12 ώρα 20:00. Μετά μόνον στη Γραμματεία Σεμιναρίων 

στο CAPSIS στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12/12 από ώρα 10:00 

    Σεμινάρια για ερασιτέχνες & επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Ορισμένα μπορεί να επαναληφθούν & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
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Λήψεις με drones / ΠΡΟΣΟΧΗ! Ένα σεμινάριο, μόνον το Σάββατο 12/12

Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι 
πραγματικά απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να ξέρουμε πριν 
αγοράσουμε ένα τέτοιο εργαλείο;  Ποιες οι τεχνικές τους προδιαγραφές; Τί πρέπει να προσέχουμε 
ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια της πτήσης;
Μόνο Σάββατο 11:00 - 15:00 • Αίθουσα ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ • Εισηγητής: Αντώνης Αντζουλάτος • Κόστος: 50€

Μοντάζ βίντεο 
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε παραγωγούς βίντεο κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να βελτιώσουν το τελικό τους 
αποτέλεσμα. Χωρίζεται σε 2 διακριτά μέρη θεωρητικού και τεχνικού περιεχομένου. Στην θεωρία θα οριστούν οι 
βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για ένα σωστό μοντάζ, όπως ενδεικτικά η έννοια της συνέχειας, του ρυθμού, 
οι δυναμικές σχέσεις στην εναλλαγή πλάνων και η σημασία του ήχου για το τελικό προϊόν. Θα εξεταστούν οι 
διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης πλάνων και η σημασία τους. Το τεχνικό μέρος περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους (transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ 
σε διάφορα λογισμικά και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό και απρόσκοπτο export και διανομή του τελικού μας 
αρχείου. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ. 
Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές γνώσεις υπολογιστών

12/12: 16:00-20:00 (Επανάληψη) 13/12: 11:00-15:00 • Αίθ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ • Εισηγητής: Ν. Μύρτου • Κόστος: 50€

Φωτογραφικό Workflow
Eξάωρο σεμινάριο για την διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση της φωτογραφικής λήψης. Καλύπτει όλο το 
φάσμα της εργασίας που απασχολεί το φωτογράφο. Συγκεκριμένα: Τη μεταφορά του φωτογραφικού υλικού 
στον υπολογιστή, την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία και διόρθωση σε καλιμπραρισμένο σύστημα, την τυχόν 
εκτύπωση, ανάρτηση και γενικότερη επικοινωνιακή αξιοποίηση του έργου. Όσοι έχουν μια μηχανή σύστημα θα 
μάθουν τα μυστικά της πλήρους εκμετάλλευσης του εξοπλισμού, θα αποκτήσουν βασικές γνώσης 
αισθητικής και σύνθεσης, θα μάθουν να αναζητούν θέματα με δημιουργική αξία και στη συνέχεια 
θα τα επεξεργάζονται και θα τα αρχειοθετούν σαν επαγγελματίες. Επίσης θα γίνει εκτενής αναφορά σε θέματα 
όπως: DSLR/CSC • φακοί • βασικές ρυθμίσεις • σύνθεση • Καλιμπράρισμα μηχανής και οθόνης υπολογιστή 
με πρακτική εφαρμογή • Aρχειοθέτηση/στοιχειώδης επεξεργασία – ποιά 
προγράμματα;  • Θα γίνει τέλος πρακτική εφαρμογής fine art εκτύπωσης.
14:00 - 20:00 Αίθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • Εισηγητής: Γ. Τζώρτζης Κόστος: 70€ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υπάρξει ενδιαφέρον θα επαναληφθεί την Κυριακή 13/12 

* ΣΗΜ.: Όλες οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ 23% 

����������������������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF/
http://www.photo.gr/shop/seminars_thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-workflow/
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http://www.photoshopdigital.com/el
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    Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου & Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

Photoweddingstories - Δύο σεμινάρια

To PhotoWeddingStories, η διεθνής κοινότητα φωτογράφων γάμου που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2009, 
έρχεται στο Hotel Capsis με δύο σεμινάρια για όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους. Ο Άκης Δουσλατζής, 
φωτογράφος με παγκόσμια βραβεία στο ενεργητικό του, θα εισάγει τους συμμετέχοντες στα μυστικά της 
φωτογραφίας πορτραίτου. Στη φωτογραφία γάμου εισηγητής θα είναι ο Νίκος Γκόγκας – Παπαδόπουλος, ένας από 
τους καλύτερους φωτογράφους γάμου στην Ελλάδα, με διακρίσεις στα βραβεία WPJA και AGWPJA.
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου: 15.00 – 20.00 • Εισηγητής: Άκης Δουσλατζής (φωτογραφία πορτραίτου) 
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 14.00 – 19.00 • Εισηγητής: Νικος Γκόγκας – Παπαδόπουλος (φωτογραφία γάμου)
Χώρος: αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ 2 • Κόστος: 70€ + ΦΠΑ το κάθε σεμινάριο, 120€ + ΦΠΑ και τα δύο σεμινάρια 
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Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

Φ
ω

τ:
 Ά

κη
ς 

Δ
ου

σλ
ατ

ζή
ς

Φ
ω

τ:
 Ν

ικ
ος

 Γ
κό

γκ
ας

 –
 Π

απ
αδ

όπ
ου

λο
ς

Προσοχή: πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Τηλ. 2310452299
http://wedseminars.com, 

Έκθεση μελών PWS
To PhotoWeddingStories, 
η διεθνής κοινότητα 
φωτογράφων γάμου 
που  δημιουργήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 2009, 
με εκατοντάδες μέλη 
σε όλη  την Ελλάδα θα 
βρίσκεται στο ξενοδοχείο 
Capsis με μια μεγάλη 
έκθεση από  εντυπωσιακές 
φωτογραφίες γάμου. 
Επιπλέον στα πλαίσια της 
διαρκούς  επιμόρφωσης 
των μελών, κατά τη 
διάρκεια του διημέρου 
θα πραγματοποιήσει  και 
σεμινάριο με θέμα την 
επαγγελματική φωτογραφία 
γάμου.

http://wedseminars.com
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http://www.planitario.gr/
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25 σκυλιά 
...που δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο μεγάλα είναι!


����!!

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: Γωγώ Παπαϊωάννου

�'�;�<���'&: 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.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

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

http://www.tilestwra.com/skilia-pou-den-boroun-na-katalavoun-poso-megala-ine/
www.photo.gr


������ 26��	
�� 308 •  ��	���� 7  ��������	 2015

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS

��������	
������	
���������	

4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

190

200

��������������
�����������!�"��#$%$&$
���������	�
���
��
�����������������������������

alboom.gr@gmail.com 

http://www.alboom.gr/
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Κάποτε ήμουν περήφανος κάτοχος ενός Gossen ColorMaster II F. Tην εποχή εκείνη, 

είκοσι χρόνια πριν, αν είχες ψηφιακό χρωμόμετρο τραβούσες τα βλέμματα των 

υπόλοιπων φωτογράφων και προκαλούσες φθονερά σχόλια (που το βρήκε αυτός 

κλπ.) Τέτοιο εξωτικό αξεσουάρ αποκτούσαν λίγοι ... λόγω ακριβής τιμής αλλά και 

εξειδικευμένου ρόλου. 

Περιττό να πω ότι το χρωμόμετρο παραμένει ανεκτίμητο εργαλείο, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις μεικτών φωτισμών. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και το πιο εξελιγμένο 

σύγχρονο σύστημα αυτόματης εξισορρόπησης των λευκών (white balance) θα τα 

...παίξει. Τότε, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τις ακριβείς χρωματικές θερμοκρασίες 

κάθε φωτιστικής πηγής, πριν προσπαθήσει να τις ταιριάξει. Βέβαια, το χρωμόμετρο δεν 

περιορίζεται να μας δείξει τις τιμές Kelvin. Παραπέρα μας υποδεικνύει ποιά φίλτρα CC ή LB 

να χρησιμοποιήσουμε για να εξισορροπήσουμε ως προς τις τιμές αναφοράς χρωματικής 

θερμοκρασίας. 

Γιατί όλη αυτή η συζήτηση; Πρώτον, η υπερβολική εμπιστοσύνη στα  συστήματα 

φωτομέτρησης και White Balance των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών έθεσε στο 

περιθώριο τα φωτόμετρα/χρωμόμετρα χειρός. Δεύτερον, η ευκολία άμεσης επαλήθευσης 

των αποτελεσμάτων της λήψης στα ψηφιακά (σε απόλυτη αντίθεση με το φιλμ) έστρεψε 

πολλούς στην πρακτική να φωτογραφίζουν στο περίπου, χωρίς σπουδαία ακρίβεια, και να 

διορθώνουν ανάλογα με την απόκλιση στο playback ή να κάνουν το fine tuning αργότερα 

στον υπολογιστή. Κι όμως, η ακρίβεια διατηρεί την ανεκτίμητη αξία της και στους 

ψηφιακούς καιρούς μας, αν θέλουμε την απόλυτη ποιότητα. 

Για να επανέλθουμε στο θέμα. Ας δεχθούμε ότι το ζητούμενο είναι η ακρίβεια. Δομικά 

οι μέθοδοι μετρήσεων των μηχανών δεν έχουν την επιθυμητή αξιοπιστία επειδή 

βασίζονται στην αρχή του ανακλωμένου φωτός. Μπορεί όλα να πηγαίνουν καλά όταν 

έχουμε αντικείμενα μέσης τονικότητας, αλλά με πολλά λευκά ή σκούρα αντικείμενα, τα 

συστήματα μπερδεύονται, όντας καλιμπραρισμένα για τον πρότυπο μέσο γκρι τόνο 18%. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι τα συστήματα προσπίπτοντoς (incident 

light), δηλ. αυτά που μετρούν το φως που πέφτει σε συγκεκριμένο σημείο, με τη βοήθεια 

ενός ημιδιαφανούς θόλου που καλύπτει τον αισθητήρα. 

Τί γίνεται λοιπόν όταν μας έχουν πείσει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων προσπίπτοντος 

αλλά μας φαίνεται πολύ ακριβή υπόθεση να αγοράσουμε, τέτοια εποχή, ξεχωριστό 

φωτόμετρο και χρωμόμετρο; 

Aπλά αγοράζουμε το Lumu Power, ένα 

έξυπνο εξάρτημα που μετατρέπει το iPhone 

(όλο και κάποιο θα μας βρίσκεται) σε 

ακριβέστατο φωτόμετρο/φλασόμετρο/

χρωμόμετρο ανακλωμένου στην μάλλον 

λογική τιμή των $199. 

Πρόκειται για ένα ακόμη χρηματοδοτημένο 

μέσω Kickstarter εγχείρημα, της μικρής 

σλοβένικης εταιρίας Lumu Labs, και 

αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου 

Lumu, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά 

τη θύρα Lightning. Στην ουσία είναι ένας 

συνδυασμός αισθητήρα (με τον θόλο 

του) και software που δίνει ένα σύγχρονο 

τριπλό σύστημα μετρήσεων. 

Σε παλιότερο Περισκόπιο ο γράφων 

απορούσε γιατί τα φωτογραφικά 

εργοστάσια δεν προχωρούν σε ουσιαστική 

καινοτομία, ενσωματώνοντας λειτουργικό, 

τη στιγμή που έχουν τόσο εξελιγμένους 

επεξεργαστές, μνήμες κλπ. 

Απορώντας και ταυτόχρονα αγανακτώντας 

(για την τεχνολογική δυσκαμψία των 

μεγάλων φωτογραφικών εργοστασίων) 

να θέσω την πρόταση. Γιατί να μη βγει 

ένα μοντέλο DSLR/CSC με μια custom 

θύρα επέκτασης στην οποία να μπορούν 

να μπουν παρόμοια εξαρτήματα όπως το 

Lumu Power; Με τον τρόπο αυτό η μηχανή 

μας θα μπορούσε να έχει και μέτρηση 

προσπίποντος και να χρησιμοποιεί την 

πληροφορία κατάλληλα. 

���'��$>'�

Φωτομέτρηση, χρωμομέτρηση προσπίπτοντος
Γιατί την αγνοούν τα φωτογραφικά εργοστάσια;



������ 28��	
�� 308 •  ��	���� 7  ��������	 2015

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

��������� �.	. 	. '���( 32 & *�+. /0� 43, 121 33 ���5��6�5, 
7��.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

N� ������!!!!
�� 	�
������ ���� �A������
�� ��� ��
��� 
��� ILFORD 

T��.: 210 5711650

��� ����	 
ILFORD STUDIO 
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www.kabanaos.gr
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Τέλος εποχής για τις αγαπημένες μηχανές των απανταχού 

hipster, τις Holga. Η εταιρία Freestyle Photographic Supplies 

που διανέμει τις μηχανές Holga στην Αμερική εξέδωσε δελτίο 

τύπου, σύμφωνα με το οποίο το εργοστάσιο που παρήγαγε 

τις Holga σταματάει τις εργασίες του ενώ όλος ο παραγωγικός 

εξοπλισμός του πετάχτηκε και δεν μεταπωλήθηκε. Όποιος 

λοιπόν θέλει να αποκτήσει μια Holga καλύτερα να βιαστεί 

μιας και μόλις τελειώσει το υπάρχον απόθεμα, οι μηχανές θα 

εξαφανιστούν από τα ράφια. 

Οι φήμες ότι η Samsung θα εγκαταλείψει την φωτογραφική 

αγορά λόγω χαμηλών πωλήσεων οργιάζουν από τον 

Σεπτέμβριο. Τις τελευταίες εβδομάδες μία- μία οι ευρωπαϊκές 

αγορές κλονίζονται από την επιβεβαίωση της φήμης. Η 

αρχή έγινε με τη Γερμανία. Τώρα ήρθε η σειρά της Αγγλίας 

(στην Ελλάδα, φωτογραφικά Samsung έχουν σταματήσει να 

εισάγονται εδώ και ένα χρόνο). Εκπρόσωπος της Samsung UK 

δήλωσε στο εβδομαδιαίο περιοδικό Amateur Photographer 

ότι η εταιρεία διακόπτει τις πωλήσεις φωτογραφικών μηχανών 

και  βιντεοκαμερών. Δεν επιβεβαίωσε την κατάργηση του 

φωτογραφικού τμήματος της εταιρίας αλλά υποστήριξε ότι η 

απόφαση αφορά την τοπική αγορά και μόνο.

Το σίριαλ Samsung συνεχίζεται με δύο αντικρουόμενες φήμες. 

Σύμφωνα με την πρώτη, η Nikon σχεδίαζε την εξαγορά της 

mirrorless τεχνολογίας Samsung για να την ενσωματώσει στο 

δικό της lineup, σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τη Sony. Αν 

πιστέψουμε τις διαδόσεις στο Internet η Nikon και η Samsung 

θα συνάψουν συνεργασία σύμφωνα με την οποία η Samsung θα 

συνεχίσει να κατασκευάζει αισθητήρες αλλά θα τους δίνει μόνο 

στην Nikon. Ξαφνικά, μετά από όλα αυτά τα νέα, το κορεάτικο 

ειδησεογραφικό site EDaily δημοσιεύει μια διαρροή που θέλει 

τη Samsung να παρουσιάζει νέα μηχανή στη CES τον Γενάρη, 

για να αντικαταστήσει είτε τη ΝΧ1 είτε τη NX500 και η ίδια η 

Samsung διέψευσε τη φήμη της εξαγοράς αλλά δεν αρνήθηκε 

(ούτε επιβεβαίωσε) τη συνεργασίας τους. 

Η δεύτερη εξαγορά της εβδομάδας, που είναι πραγματική 

είδηση και όχι δημοσιογραφικός ψίθυρος, αφορά την 

Mamiya, η οποία εξαγοράστηκε από τη Phase One. Οι δύο 

εταιρείες συνεργάζονταν εδώ και χρόνια και από το 2009 η 

Phase One κατείχε το 45% της Mamiya. Πλέον η Phase One 

έχει στην κατοχή της όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Mamiya 

και τον πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της. Βασίλισσα του 

μεσαίου φορμά λοιπόν η PhaseOne αλλά σε θρόνο που όλο και 

μικραίνει...

Το Flickr, όπως κάθε χρόνο, ανακοίνωσε τα στατιστικά για τη 

χρονιά που πέρασε. Για το 2015 λοιπόν, η πιο δημοφιλής 

φωτ. μηχανή των χρηστών Flickr ήταν το ...iPhone. Γενικώς στο 

Flickr πλέον κυριαρχούν τα smartphones. Το 42% των εικόνων 

του τραβήχτηκαν από iPhone, το 27% από μηχανές Canon και 

το 16% από μηχανές Nikon. Σχεδόν άφαντες οι mirrorless με 

ποσοστό μόλις 3%.

Ο κόσμος της φωτογραφίας
Από την πρόσφατη επικαιρότητα
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http://www.arxphotolab.gr/
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ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 
Εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

��	
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Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ μαζί με τον συνεργάτη 

τους στην Κρήτη κο Ευθύμιο Παπαδόπουλο 

διοργανώνει ειδική εκδήλωση παρουσίασης 

προϊόντων (Open House) στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 

2015 ξεκινώντας από τις 12 το μεσημέρι στο 

ξενοδοχείο Atlantis Hotel (αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ Ι), 

Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης.

Στην εκδήλωση οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να 

δοκιμάσουν από κοντά σημαντικά νέα προϊόντα όπως τo αυτόνομο 

φωτογραφικό κιόσκι DNP Snaplab SL620, τον επαγγελματικό θερμικό εκτυπωτή 

DNP DS-620, το ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών εκτυπώσεων DNP Diland 

Drylab, την επαγγελματική κάμερα Full HD Sony HXR-NX100, την επαγγελματική 

κινηματογραφική κάμερα 4Κ Sony PXW-FS5, την επαγγελματική mirrorless 

φωτογραφική μηχανή Sony A7S II, το φωτιστικό LED FJ Westcott Icelight 2, και 

τον εξωτερικό εγγραφέα 4Κ/7in. Monitor Atomos Ninja Assassin. 

DNP Snaplab SL620
Τέταρτη γενιά Snaplab 

Αποτελείται από τον αποδεδειγμένης 

αξιοπιστίας θερμικό εκτυπωτή DNP-

DS620 και τη μονάδα παραγγελιοληψίας 

DS-T Mini. Πλαισιώνεται από απλό, 

μοντέρνο και εύχρηστο software. 

Yποστηρίζεται από διετή εγγύηση καλής 

λειτουργίας.

Atomos Ninja Assassin
Best seller 4K recorder 

Με capacitive οθόνη αφής 

full HD 1920x1080 IPS 

panel εξαιρετικής ποιότητας 

και χρωματικής απόδοσης. 

Εγγράφει 4Κ video 3840x2160 

μέχρι 30fps σε 10bit, 4:2:2. Το 

video υλικό καταγράφεται σε 

δίσκο ΗDD/SSD 2,5in. 

Sony A7S II
Eιδική για video
Βασικό στοιχείο της ανανεωμένης full 

frame mirrorless A7 S II  αποτελεί 

το video 4K στο format XAVC S με 

νέους αλγόριθμους. Επίσης έχουν 

εξελιχθεί ειδικά προφίλ video 

S-Gamut.3Cine/S-Log3 και S-Gamut/S-

3Log3 που παρέχουν υψηλή δυναμική 

περιοχή και χρωματικές διορθώσεις. 

Eπίσης περιλαμβάνεται η οπτική 

σταθεροποίηση πέντε αξόνων που 

είδαμε και στην Α7 ΙΙ και στην hi end 

A7 R II. 
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Atomos
Ειδικές προσφορές

Τα Χριστούγεννα 

έρχονται νωρίτερα 

για τους βιντεολήπτες 

αφού η εταιρία Στάμος 

και η Atomos Europe 

ανακοίνωσαν ειδικές 

προσφορές στα  

Atomos Shogun, Ninja 

Assassin και Ninja Blade μέχρι τις 31-01-2016. Πιο συγκεκριμένα με κάθε Shogun / 

Ninja Assassin παρέχεται δωρεάν ένα PowerStation Promo Pack που περιλαμβάνει 

αναλυτικά το Atomos PowerStation Photo με 2 μπαταρίες 2600mAH (NP-F570) και 

ειδικά καλώδια τροφοδοσίας για Panasonic GH4 και Sony A7s, και δύο extra μπαταρίες 

5200mAh (NP-750). Επίσης με κάθε Ninja Blade παρέχεται δωρεάν ένα Atomos Spyder 

Calibration Unit.

Αpurture LS 1C
Aνθεκτικό LED light με 
panel αλουμινίου

Aυτό το επαγγελματικό LED 

panel κατασκευάζεται από 

υψηλής ποιότητας αεροπορικού 

τύπου αλουμινίου με βέλτιστη 

διασπορά θερμότητας στην πίσω 

πλευρά. Περιλαμβάνει διάταξη 

με 1536 LED γωνίας 45° και CRI 

95. Διαθέτει εξισορροπημένο φως 

3200°Κ-5500°Κ ενώ η  ηλεκτρική 

κατανάλωση φθάνει τα μόλις 

120Watt. Τροφοδοτείται από δύο 

μπαταρίες Sony V/Anton Bauer. 

Αξιοποιώντας τεχνολογίες 2.4G 

FSK, το Light Storm 1 μπορεί επίσης 

να ελεγχθεί από τηλεχειριστήριο 

χειρός, ακόμη και σε απόσταση 

100m. Τιμή 975 ευρώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

http://www.damkalidis.gr/b2b/
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Instagram 

Γονείς δίνουν δίνουν στα παιδιά 
τους ονόματα φίλτρων 

Η δημοτικότητα του κοινωνικού 

δικτύου αυξήθηκε ραγδαία μέσα 

στα τελευταία πέντε χρόνια ζωής του. 

Mια ένδειξη του πόσο μεγάλη επιρροή 

ασκεί στους χρήστες αποτελεί η εξής 

είδηση: Αρκετοί γονείς δίνουν γνωστά 

ονόματα των δημιουργικών φίλτρων του 

Instagram στα νεογέννητα παιδιά τους. Η 

τάση “#Instagrambabies,” φαίνεται πως 

ενθαρρύνει όλο και περισσότερους γονείς 

να δώσουν στα παιδιά τους ονόματα όπως, 

Valencia, Ludwig, Reyes κ.τ.λ Επίσης, το 

"Lux" είναι αρκετά δημοφιλές όνομα για 

αγόρι σε ποσοστό 75%-μολονότι δεν είναι 

όνομα φίλτρου αλλά λειτουργίας-σύμφωνα 

με το site babycenter.com. Ακολουθούν 

τα Ludwig με 42%, Amaro με 26%, Reyes 

με 10%, Hudson με 4% και Kelvin στο 3%. 

Αντίστοιχα, για τα κορίτσια έχουμε Juno με 

30%, Valencia με 26% και Willow με 13%. 

Επομένως, δεν θα είναι διόλου απίθανο αν 

από το νέο έτος ακούσουμε τα παραπάνω 

ονόματα για πρώτη φορά. 

Pentax 645Z IR
Digital medium format για υπέρυθρο

Πρόκειται για ειδική έκδοση της δημοφιλούς μηχανής μεσαίου φορμά, 

645Ζ, που είναι σχεδιασμένη για υπέρυθρη φωτογραφία, όπως άλλωστε 

υποδηλώνει το ‘IR’ στο όνομα της. Θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό και 

θα απευθύνεται μόνο σε μουσεία και επιστημονικά ιδρύματα τα οποία θα πρέπει 

μάλιστα να υπογράψουν συμφωνητικό ορθής χρήσης πριν την αγορά. Η κάμερα 

γίνεται ευαίσθητη στο υπέρυθρο με την αφαίρεση του φίλτρου IR-cut το οποίο 

είναι τοποθετημένο μπροστά από τον αισθητήρα. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει 

να τοποθετεί φίλτρο στο εμπρόσθιο κρύσταλλο του φακού για την αποκοπή του 

ορατού φωτός. 

Η Ricoh αναφέρει πως δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αυτόματη εστίαση όταν η 

κάμερα δουλεύει με υπέρυθρο φως, αφού εστιάζει σε διαφορετική απόσταση από 

το ορατό. Παράλληλα, συμβουλεύει τους χρήστες να αξιοποιήσουν τη μεγέθυνση 

του liveview για τη καλύτερη δυνατή εστίαση. Κατά τα άλλα, 51.4MP έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με την κανονική 645Ζ, δηλ. ανάλυση 51Megapixel, scene modes, 

συμβατότητα με fluecards, ασύρματο έλεγχο μέσω smartphone και εγγραφή 

video HD. Θα είναι διαθέσιμη στις 15 Ιανουαρίου του 2016. Η τιμή δεν έχει ακόμη 

ανακοινωθεί.

����
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Pentax 645Z IR
Digital medium format για υπέρυθρο

Aputure HR672W
Kαθαρό φως από ένα ποιοτικό LED με ακρίβεια CRI95+

Ο Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) είναι μια ποσοτική μονάδα 

μέτρησης της ικανότητας της φωτιστικής πηγής να αναπαράγει τα 

χρώματα των διαφόρων αντικειμένων αξιόπιστα σε σύγκριση με μια 

ιδανική ή φυσική πηγή φωτός. 

Το LED panel Apurture HR672 με δείκτη CRI95+ εξασφαλίζει ότι το 

φως που παράγει είναι φυσικό και αξιόπιστο. Ιδανικό για χρωματικά 

κρίσιμες εφαρμογές όπως μόδα, εργασίες τεκμηρίωσης και ταινίες 

μικρού μήκους. Έχει φωτεινότητα 4636,8 lumen, σε μέγεθος όσο 

περίπου ένα iPad και από πλευράς ισχύος είναι ισοδύναμο με 

συμβατικά φώτα πυρακτώσεως  400W με το πλεονέκτημα της απουσίας 

flickering. Με χρήση των τεχνολογιών 2.4G FSK, το HR672 μπορεί να 

ρυθμιστεί ως προς φωτεινότητα και χρωματική θερμοκρασία (HR672C) 

ασύρματα, με τηλεχειριστήριο σε εμβέλεια ως 100m. Eίναι σχεδιασμένο για μέγιστη απαγωγή θερμότητας με φυσικό εξαερισμό. 

Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες  λιθίου τύπου Sony NPF. Τιμή 319 ευρώ.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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Τα φετινά Χριστούγεννα, η Nikon προσφέρει “CASHBACK” (επιστροφή χρημάτων) έως 

150€ με την αγορά φωτογραφικών μηχανών D610, D750 και D810. Η προσφορά ισχύει 

για αγορά σώματος (Cashback 100€) ή kit με το φακό 24-120mm (Cashback 150€). Η ενέργεια 

“CASHBACK” αφορά αγορές των παραπάνω μοντέλων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 

χρονική περίοδο από 30.11.2015 έως και 31.01.2016, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Η 

αφαίρεση της αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης. Πιο συγκεκριμένα: 

- Το “CASHBACK” ισχύει για την αγορά των σωμάτων 

φωτογραφικών μηχανών που αναφέρονται στην παρακάτω 

λίστα και το ποσό του “CASHBACK” ανά σώμα έχει 

ως εξής:

Μοντέλο Μηχανής   Cashback με ΦΠΑ

Nikon D610              100,00€

Nikon D750              100,00€

Nikon D810              100,00€

- Για αγορά KIT φωτογραφικών μηχανών με φακό 24-120mm VR

Το “CASHBACK” ισχύει για την αγορά των ΚΙΤ που αναφέρονται 

στην παρακάτω λίστα και το ποσό του “CASHBACK” ανά ΚΙΤ έχει 

ως εξής:

Μοντέλο kit                                    Cashback με ΦΠΑ

Nikon D610 + 24-120mm               150,00€

Nikon D750 + 24-120mm               150,00€

Nikon D810 + 24-120mm               150,00€

Χριστουγεννιάτικη προσφορά 
“CASHBACK” από τη ΝΙΚΟΝ

Κοdak Professional 
Endura Premier Canvas
Ειδικό φωτογραφικό χαρτί με υφή 

Το φωτογραφικό χαρτί συμβατικής χημικής τεχνολογίας της Κοdak 

Alaris, έχει την υφή και την αίσθηση καμβά. Με αυτό το πλεονέκτημα 

στην εμφάνιση είναι κατάλληλο για πολυτελείς εκτυπώσεις πορτραίτων, 

τοπίων, καθώς και ως εξώφυλλο για άλμπουμ. Στη συγκεκριμένη 

εμουλσιόν έχει δοθεί προτεραιότητα στην αναπαραγωγή των δύσκολων 

τόνων της επιδερμίδας με φυσικότητα και στην πιστότητα των χρωμάτων, 

περιλαμβάνοντας ζωηρούς τόνους, λαμπρά λευκά και πλούσια μαύρα. 

Όπως δήλωσε ο  Lee Palmer Γεν. Διευθυντής και Αντιπρόεδρος Κοdak Alaris 

Imaging Consumer, “Συνεχώς προσπαθούμε να δημιουργούμε νέα προϊόντα 

ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση. Με την αυξανόμενη τάση για μεγάλες 

εκτυπώσεις και ποιοτικά φωτογραφικά άλμπουμ, διαπιστώσαμε την ευκαιρία προσφοράς ενός φωτογραφικού χαρτιού με όψη και υφή 

καμβά, που να συνδυάζει την ποιότητα της αργυρούχας εμουλσιόν  και την αίσθηση του καμβά. Το προϊόν Κοdak Professional Endura 

Premier Canvas έχει γίνει αντικείμενο επιδοκιμασίας από τους πελάτες μας και εντάσσεται πλέον στον προϊοντικό μας κατάλογο”. DIVITEC
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PHOTOSHOPDIGITAL
Τώρα και στην Βρετανία

Η εταιρεία PHOTOSHOPDIGITAL διευρύνει 

τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. 

Ο Michael Hope θα είναι ο αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος της εταιρείας για την Αγγλία, 

Ιρλανδία και Σκωτία ενώ σύντομα θα τεθεί 

σε λειτουργία και το site 

www.photoshopdigital.co.uk 

για τους Άγγλους επαγγελματίες 

φωτογράφους.

www.photoshopdigital.com

Μεταχειρισμένα 
φωτογραφικά
Νέο group στο Facebook

Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν είναι κάτι 

καινούργιο για τους φωτογράφους. Ελέω όμως 

της κρίσης αλλά και της αγάπης σε συγκεκριμένα 

φωτογραφικά εργοστάσια η δραστηριότητα αυτή έχει 

πλέον επεκταθεί πολύ. Οι συναλλαγές αυτές εκτός 

από τα φωτογραφικά καταστήματα, γίνεται πλέον και 

online. Επισκεφτείτε λοιπόν μια νέα ομάδα (group) 

στο Facebook για να αναζητήσετε τη φωτογραφική 

ευκαιρία που σας ταιριάζει. https://www.facebook.

com/groups/1220597194623488/?_rdr=p

https://www.facebook.com/groups/1220597194623488/?_rdr=p
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Συναντώντας τον Άλλο

ΕΝΑΡΞΗ 12/12/15

Η ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΚΙΤΚΗ

Το εργαστήριο επιχειρεί την πρακτική διερεύνηση της προσωπογραφίας, 
τον καλλιτεχνικό στοχασμό και τον πειραματισμό. Ειδικότερα, μέσα από 
βιωματικές και διαλογιστικές ασκήσεις, που ενθαρρύνουν την αυτοέκφραση, 
την όξυνση της παρατηρητικότητας, την ενεργοποίηση των αισθήσεων και της 
καλλιτεχνικής διαίσθησης οι συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλύψουν τη 
φωτογραφική τους ταυτότητα και το προσωπικό τους βλέμμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.hcp.gr · 210 9211 750

New Classes &
Workshops

THE 
LEARNING
CENTRE

2015-2016

Εισηγητής: Χάρης Κακαρούχας

http://hcp.gr/workshops/
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Apurture LS1_2W
LED με τον υψηλότερο δείκτη CRI 

Η απόδοση των φωτοδιόδων  είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

τελική απόδοση των LED. Το Light Storm LS1/2w 

αποτελείται από 264 φωτοδιόδους τύπου SMD LED 

που χρησιμοποιούν τεχνολογία Surface Mount και 

είναι καλιμπραρισμένο για ημερήσιο φως 5500°Κ. Σε 

σύγκριση με τις διόδους DIP LED, η τεχνολογία SMD 

αποδίδει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο 

ποσοστό πτώσης της φωτεινότητας και ευρύτερη 

γωνία κάλυψης. 

Το Light Storm LS1/2w έχει το μισό μέγεθος του Light 

Storm LS1.Το πάχος του είναι τόσο μικρό (22mm) 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρούς 

χώρους, όπως σε γωνίες τοίχων, σε εσωτερικά 

αυτοκινήτων και σε άλλους μικρούς χώρους. 

Καταναλίσκει ισχύ 60Watt και τροφοδοτείται από δύο 

μπαταρίες Sony V/Anton Bauer. Τιμή 676 ευρώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

MC Manios 
Νέα συνεργασία  

H MC Manios είναι πλέον ο 

αποκλειστικός διανομέας για την 

ελληνική αγορά των τσαντών Orca. 

Υποστηρίζοντας το μοτό της «Gear in 

motion» η εταιρεία παρέχει τσάντες 

μεταφοράς, αδιάβροχα αλλά και 

πολλά ακόμα εργαλεία και λύσεις 

για την προστασία του εξοπλισμού. 

Η Orca έχει εμπειρία 30 χρόνων 

στον χώρο του κινηματογράφου και 

της τηλεόρασης ενώ τα υλικά που 

χρησιμοποιεί είναι υψηλής ποιότητας 

και αντοχής. Εκτός αυτού το τμήμα 

R&D της Orca παρουσιάζει συνεχώς 

καινοτόμες εφαρμογές όπως φωτισμό 

LED στις θήκες, θύρες USB για φόρτιση 

εν κινήσει, αδιάβροχα με 

φουσκωτό 

σκελετό κ.α.

�����������
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΣΤΗ...

HOTEL CAPSIS   12 &13 Δεκεμβρίου 12 &13 Δεκεμβρίου 
��

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Προσοχή! 

Κλείνουν οι εγγραφές 
στο eshop του photo.gr 
την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

http://www.photo.gr/thessaloniki/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5/
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Epson 
Ο βιντεοπροβολέας Laser EH-LS10000 ήρθε στην Ελλάδα

Στην έκθεση Hxos Eikona Show 2015, η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε για πρώτη 

φορά στη χώρα μας το βιντεοπροβολέα laser EH-LS10000 που ανήκει στη 

κατηγορία Full HD 3LCD, αποδίδοντας φωτεινότητα 1500 lumen. Χρησιμοποιεί 

τεχνολογία laser με πηγή φωτός μεγάλης διάρκειας ζωής, έως και 30.000 ωρών 

(στην οικονομική λειτουργία), μειώνοντας έτσι τις ανάγκες και το κόστος συντήρησης. 

Επίσης, προσφέρει βαθμονόμηση ISF, τεχνολογία βελτίωσης λεπτομερειών, 

παρεμβολή καρέ, upscale από 2D σε 3D και έλεγχο βάθους. Επιπλέον, διαθέτει 

λειτουργία 4K enhancement που ζωντανεύει το περιεχόμενο standard ή υψηλής 

ευκρίνειας, προσφέροντας καλύτερη υφή. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν ακόμα τον προβολέα ασύρματης λειτουργίας 

HD, EH-TW9200W, τον κινηματογραφικό EH-TW5350, τον EH-TW570 με 3.000 lumen 

και πολλούς ακόμα της σειράς. Η έκθεση διοργανώθηκε από το περιοδικό ΗΧΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑ και διεξήχθη στις 28 και 29 Νοεμβρίου στο Athens Ledra Hotel.

DxO ONE 
Αναβάθμιση για μέγιστη ταχύτητα 
κλείστρου 1/20.000sec

Τo DxO ONE είναι εξωτερική κάμερα για 

smartphones. Με το νέο firmware 1.2 αποκτά 

μερικές ακόμα αξιόλογες δυνατότητες. Η διαχείριση της 

συσκευής και των λειτουργιών βελτιώνεται αισθητά, 

καθώς πλέον ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στις 

ρυθμίσεις λήψεων για προχωρημένους και ταυτόχρονα 

καλύτερη εμπειρία περιήγησης στο περιβάλλον 

εργασίας. 

Πιο αναλυτικά, το εύρος χρονισμού κλείστρου 

μεγαλώνει σε 30-1/20.000, ενώ τα fps στη ριπή 

αυξάνονται και αυτά (δεν διευκρινίζεται τιμή). 

Επιπλέον, καθίσταται δυνατός ο manual χειρισμός του διαφράγματος, των ISO και του 

WB στο video. Η συσκευή γίνεται συμβατή με το Apple Watch, μέσω ενός νέου ειδικού 

app και κατ’ επέκταση το DxO ONE θα αρχίσει να πωλείται και στα Apple Store. Τέλος, η 

εταιρία σημειώνει πως οι αλλαγές αυτές βασίζονται στα σχόλια-feedback των χρηστών της 

συσκευής.

Lytro Desktop 5.0 
Φέρνει depth-based 
επεξεργασία

Η Lytro, εταιρία παραγωγής 

των καμερών light field 

ILLUM παρουσίασε το DepthFX, 

μια αναβάθμιση του λογισμικού 

Lytro Desktop. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μέχρι πρότινος 

καθιστούσε δυνατή την επεξεργασία 

του υλικού από τις Lytro, 

επιτρέποντας την ρύθμιση της 

εστίασης, του διαφράγματος, του 

βάθος πεδίου μετά τη λήψη. Πλέον 

με την έκδοση 5.0-DepthFX ο 

χρήστης θα μπορεί να επεξεργάζεται 

και να εφαρμόζει αλλαγές σε ένα 

συγκεκριμένο depth layer της 

εικόνας χωρίς να επηρεάζεται το 

υπόλοιπο κάδρο, μία μέθοδος που 

αποτελεί ουσιαστικά εναλλακτική 

λύση των masks του Photoshop. 

Επίσης, με την ίδια λειτουργία το 

φόντο της εκάστοτε φωτογραφίας 

θα μπορεί να αντικαθίσταται με 

ευκολία. Η αναβάθμιση θα είναι 

διαθέσιμη από τις 8 Δεκεμβρίου.
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Kυκλοφορεί στα περίπτεραKυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-8-epexergasia-fotografias/
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Adobe Photoshop CC
Update φέρνει custom toolbar 
και βελτιωμένο Touch UI

H Adobe ανακοίνωσε την 

αναβάθμιση Νοεμβρίου για 

τη νεότερη έκδοση του de facto 

standard προγράμματος επεξεργασίας 

Photoshop CC. Στα νέα χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβάνονται η custom 

εργαλειοθήκη και το ανανεωμένο 

περιβάλλον αφής (touch UI). Πιο 

αναλυτικά, το πρώτο παράθυρο 

που αντικρίζουμε με την έναρξη του 

προγράμματος είναι η νέα αρχική οθόνη 

που παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα 

αρχεία που έχει διαχειριστεί ο χρήστης. 

Επίσης, υπάρχει μια λίστα από preset 

για το άνοιγμα εγγράφων. Η custom 

toolbar επιτρέπει πλέον την λεπτομερή 

οργάνωση της εργαλειοθήκης σύμφωνα 

με τις δικές μας προτιμήσεις, αλλαγή 

η οποία οφείλεται στο feedback των 

χρηστών του, σημειώνει ο τεχνολογικός 

κολοσσός. Ακόμα, το Touch ID έχει 

δεχθεί βελτιώσεις υποστηρίζοντας πιο 

σύνθετες κινήσεις που λειτουργούν 

ως συντομεύσεις. Τέλος υπάρχουν 

μερικές ακόμα αξιόλογες δυνατότητες 

που απευθύνονται σε σχεδιαστές 

και illustrators. Μπορείτε να 

παρακολουθήσετε την παρουσίαση των 

νέων χαρακτηριστικών εδώ: https://

www.youtube.com/watch?time_

continue=6&v=amrYWK_sMYY

Canon
O φωτεινότερος προβολέας σταθερής 
εγκατάστασης WUXGA

Πέντε νέοι προβολείς προστίθετανται στη 

γκάμα Canon LV συμπεριλαμβανομένου του 

φωτεινότερου μοντέλου, LX-MU700, του οποίου η 

μέγιστη φωτεινότητα φθάνει τα 7500lumen. Τα νέα 

μοντέλα είναι σχεδιασμένα με στόχο την κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών που έχουν οι τελικοί χρήστες 

και οι συνεργάτες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, 

τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Έχουν βελτιωμένες δυνατότητες διασύνδεσης, 

υψηλή φωτεινότητα και ευέλικτες επιλογές 

εγκατάστασης. 

Αρχικά ο LX-MU700 προορίζεται για περιβάλλοντα 

όπως μεγάλες αίθουσες και αμφιθέατρα με υψηλό 

επίπεδο φωτισμού. Επιπλέον, η διάταξη διπλής 

λυχνίας προσφέρει αξιοπιστία, καθώς εάν υποστεί 

βλάβη μία από τις λυχνίες, ο προβολέας μπορεί να 

συνεχίσει τη λειτουργία του με μία μόνο λυχνία. 

Επίσης, δέχεται επτά εναλλάξιμους φακούς, ενώ 

επιτρέπει την αποθήκευση δέκα ρυθμίσεων εστίασης, 

ζουμ και θέσης φακού. Τα μοντέλα MU500 και 

MW500 υποστηρίζουν το HDBaseT, ένα καινούργιο 

πρότυπο διασύνδεσης, το οποίο επιτρέπει τη 

μετάδοση υλικού HD, ήχου και σημάτων ελέγχου σε 

μεγάλες αποστάσεις μέσω καλωδίου Ethernet, μήκους 

έως 100 μέτρα, γεγονός το οποίο βελτιώνει σημαντικά 

τη διαμόρφωση του συστήματος και υποβοηθά τον 

διαμοιρασμό των πληροφοριών. Επιπλέον, οι LV-

WX310ST και LV-X310ST, διαθέτουν ικανότητες MHL, 

επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν εικόνες 

από συμβατά tablet ή smartphone μέσω θύρας HDMI. 

Στη νέα γκάμα προϊόντων περιλαμβάνονται και δύο 

επαγγελματικά τηλεχειριστήρια για παρουσιάσεις 

–τα PR100 και PR1000. Όλα τα νέα μοντέλα 

υποστηρίζονται από τριετή εγγύηση λυχνίας της 

Canon.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

Η τιμή τα περιλαμβάνει όλα: το κόστος αγοράς, το κόστος αποστολής & αντικαταβολής με courier (ACS)

Τηλ: 210 8541400 - info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

9,90€ 23€ 31€ 36,5€ 42€ 47€18€

ΤΕΥΧΗ

52€

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd   1 22/10/2015   3:05:16 μμ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Reuters 
Διακρίθηκαν εννέα 
φωτογραφίες Ελλήνων 
φωτογράφων 

Tο διεθνές ειδησεογραφικό 

πρακτορείο Reuters ανακοίνωσε 

τις φωτογραφίες που ξεχώρισε για 

το 2015. Ανάμεσα στις 95 καλύτερες 

φωτογραφίες φωτορεπορτάζ 

βρίσκονται και εννέα φωτογραφίες 

Ελλήνων φωτογράφων. Πρόκειται 

για τους φωτογράφους Γιάννη 

Μπεχράκη, του οποίου επιλέχθηκαν 

7 φωτογραφίες, Φώτη Πλέγκα 

και Γιώργο Μουτάφη. Τα βασικά 

θέματα που επέλεξε φέτος το 

Πρακτορείο ήταν η προσφυγική 

κρίση, ο εμφύλιος στη Συρία και 

η τρομοκρατική επίθεση της 13ης 

Νοεμβρίου στο Παρίσι. Αξίζει να 

σημειωθεί πως λίγες μέρες πριν 

Φ
ώ

τη
ς 

Π
λ

έγ
κα

ς
Γι

ώ
ρ

γο
ς 

Μ
ο

υ
τά

φ
η

ς

Γιάννης Μπεχράκης
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Γιάννης Μπεχράκης

Γιάννης Μπεχράκης

βραβεύτηκε από το περιοδικό TIME και ο φωτορεπόρτερ 

του Agence France Presse Άγγελος Τζωρτζίνης, ο οποίος 

διακρίθηκε για την κάλυψη της ανθρωπιστικής κρίσης, με 

το μεταναστευτικό κύμα στα νησιά του Βορειοανατολικού 

Αιγαίου και την ελληνική οικονομική κρίση. 

Πληροφορίες: Reuters, http://www.reuters.com/news/

picture/pictures-of-the-year?articleId=USRTX1VU9I
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Και τα τρία βιβλία!

€25*

�������	 
� ������ 
��� ����� ��� 

* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

Τοπία ξεχωριστά, 
οικεία 
καθημερινότητα 
Έκθεση φωτογραφίας 
για το Λουξεμβούργο

Στο πλαίσιο της 

λουξεμβουργιανής 

Προεδρίας του Συμβουλίου 

της ΕΕ, η έκθεση παρουσιάζει 

τα έργα δύο Ελλήνων 

φωτογράφων που 

εμπνεύστηκαν από τη χώρα 

του Λουξεμβούργου. Η 

Μαρία Μπουρμπού κάτοικος 

Λουξεμβούργου από το 2006 

έως το 2012, προσεγγίζει την 

απλότητα, τη διάθεση για παιχνίδι και την άγνωστη καθημερινότητα 

μιας χώρας, που συνήθως προβάλλεται για την οικονομική της ευρωστία. 

Παράλληλα ο φωτογράφος Μανόλης Παπαδάκης, γνωρίζοντας την ιστορία, τον 

πολιτισμό και τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια ταξιδιών, επιλέγει να δώσει 

απλά και περιγραφικά τη ταυτότητα του τόπου, με χαρακτηριστική πρωτοτυπία 

και καλλιτεχνική διάσταση. Τα φωτογραφικά έργα που παρουσιάζονται στην 

έκθεση είναι από τις ενότητες “Belville” της Μαρίας Μπουρμπού και την ενότητα 

“Λουξεμβούργο” του Μανόλη Παπαδάκη.

Διάρκεια έκθεσης: 2 - 19 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00, Σάββατο 

10.30 – 14.30, Κυριακή κλειστά

Συνδιοργάνωση: Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην 

Ελλάδα, Hellenic American College (HAEC), Ελληνοαμερικανική Ένωση

Χορηγός: Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 

2103680052, www.hau.gr/culture 

Μπουρμπού

Παπαδάκης

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/


������ 46��	
�� 308 •  ��	���� 7  ��������	 2015

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

210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

��� �����������:

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Υδάτινες 
Διαδρομές 
Ξεκινά η 2η 
ετήσια έκθεση των 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ

Υπό τον τίτλο «Υδάτινες 

Διαδρομές» η ομάδα 

των ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ 

παρουσιάζει τη 2η ετήσια 

έκθεσή της. Με θεματική το 

νερό σε όλες τις εκφάνσεις 

του, από το φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον 

που βρίσκεται μέχρι και τις 

καθημερινές ζωτικές ανάγκες 

που καλύπτει, τα μέλη 

προσεγγίζουν το πολύτιμο 

αγαθό στις δικές τους 

φωτογραφικές διαδρομές. Οι 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, με βάση τα 

Γιάννενα, μετρούν δύο χρόνια 

παρουσίας και συνεχίζουν να 

αναδεικνύουν τις ομορφιές 

της πόλης τους, σε μια 

προσπάθεια κοινής δράσης 

όλων των μελών της ομάδας.  Στην έκθεση συμμετέχουν ο Πολυδεύκης 

Ασωνίτης, η Αλεξάνδρα Βελλή, ο Σόλομον Γουόντι, ο Μιχάλης Ευαγγέλου, 

η Νίκη-Νινέτα Καμπανού, ο Χρήστος Κομκοτός, ο Γιώργος Κοτόπουλος, η 

Φωτεινή Κουζούμη, η Έμη Κωτσάκη, ο Βασίλης Λαγός, η Έφη Λέκκα, ο Χάρης 

Μπινώλης, η Αλεξάνδρα Μπόμπολη, η Μαρία Παπαπέτρου, ο Δημήτρης 

Ράτσικας, η Νίκη Ράτσικα, η Μάγδα Σιούτη, ο Νίκος Τσιλίκης και ο Βασίλης 

Τσιούρης. Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου 

Ιωαννίνων.

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικός Χώρος Δημήτρης Χατζής, Παλιά Σφαγεία, Ιωάννινα

Πληροφορίες: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, https://www.facebook.com/fotografistes

Φωτογραφικό ταξίδι 
στην Ολυμπία 

Η Κατερίνα Αηδόνη σε ένα διήμερο 
σεμινάριο φωτογραφίας

Συνδυάζοντας την ξεκούραση και τη 

δημιουργικότητα, οι συμμετέχοντες 

του εργαστηρίου θα έχουν την ευκαιρία 

να απολαύσουν τις διακοπές τους στην 

Αρχαία Ολυμπία και παράλληλα να μάθουν 

μυστικά φωτογραφίας. Με εισηγήτρια 

την Κατερίνα Αηδόνη, απόφοιτο της Leica 

Academy και ιδιοκτήτρια φωτογραφικού 

studio από το 2003, το σεμινάριο έχει σκοπό 

να εισάγει τους συμμετέχοντες τόσο στη 

φωτογραφία όσο και στην ίδια την πρακτική 

της. Πέρα από το θεωρητικό κομμάτι το 

εργαστήριο θα προσφέρει την ευκαιρία και 

για πρακτική εξάσκηση, μέσα από ξενάγηση 

και φωτογράφιση στον Αρχαιολογικό Χώρο 

αλλά και φωτογράφηση πορτραίτου και 

τοπίου στην όμορφη φύση του Δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας. Επιπλέον στο τέλος του 

εργαστηρίου θα γίνει προβολή, ανάλυση 

και κριτική των φωτογραφικών έργων των 

συμμετεχόντων. Το κόστος συμμετοχής πέρα 

από το σεμινάριο φωτογραφίας περιλαμβάνει 

και τη διαμονή, το πρωινό, το βραδυνό 

καθώς και τα εισιτήρια για το μουσείο και τον 

αρχαιλογικό χώρο δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

για ένα πολύπλευρο ταξίδι στην Αρχαία 

Ολυμπία. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 15 – 17 Ιανουαρίου, 

9.00 – 18.00

Κόστος: 150 ευρώ ανά άτομο 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Λεωνιδαίον, Τηλ. 2624023507, info@

leonidaion.gr, http://leonidaion.gr 

Χρήστης iPhone κερδίζει δίκη κατά της Apple
Το service διέγραψε φωτογραφίες από το γαμήλιο ταξίδι του

Ένα 68χρονος Άγγλος μόλις κέρδισε τη δίκη εναντίον του τεχνολογικού 

κολοσσού καθώς οι φωτογραφίες από το μήνα του μέλιτος διαγράφτηκαν 

από το iPhone του, ύστερα από την επισκευή του σε εξουσιοδοτημένο service της 

εταιρίας. Ο Deric White ισχυρίζεται ότι πήγε το IPhone 5 σε κατάστημα service τον 

προηγούμενο Δεκέμβριο επειδή εμφάνιζε μία ειδοποίηση σφάλματος. Προς έκπληξή 

του όταν παρέλαβε τη συσκευή παρατήρησε ότι όλα τα προσωπικά του δεδομένα 

είχαν διαγραφεί- επαφές των τελευταίων δεκαπέντε ετών, video και οι πολύτιμες 

φωτογραφίες του ταξιδιού. Αμέσως, κατέθεσε αγωγή κατά της Apple αξιώνοντας 

αποζημίωση ύψους 5.000 £ (περίπου 7,000 €), αφού υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι 

της εταιρίας ήταν απρόσεκτοι στη περίπτωση του. Τελικά το δικαστήριο τον δικαίωσε 

με αποζημίωση 1.200£ (~1700€). Από την πλευρά της η Apple αμύνθηκε λέγοντας 

πως ο White παρέδωσε τη συσκευή του γνωρίζοντας ότι δεν είχε κάνει back-up το 

υλικό του και ότι οι υπεύθυνοι του service ενημερώνουν πάντα όλους τους πελάτες 

ότι μπορεί να υπάρξουν απώλειες δεδομένων κατά την επισκευή.
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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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