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Editorial

Φωτογραφία: www.web-greece.gr

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Η Καλαμάτα είναι υποψήφια 

πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 

για το 2021 και ως εκ τούτου 

προετοιμάζει εντατικά τον φάκελό της 

για να διεκδικήσει το χρίσμα μεταξύ 

πολλών άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων 

που την ανταγωνίζονται.

O φορέας ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 που 

δημιουργήθηκε γι’ αυτόν τον 

σκοπό, μαθαίνουμε ότι ήρθε σε 

συμφωνία με το γνωστό φωτογράφο 

Τάσο Βρεττό αναθέτοντάς του τη 

φωτογράφιση της πόλης -δεν γνωρίζουμε 

επακριβώς τις λεπτομέρειες- για τις 

ανάγκες του φακέλου διεκδίκησης. 

Το “πρόβλημα” όμως είναι ότι ο 

Τάσος Βρεττός δεν... κατάγεται από την 

Καλαμάτα ούτε είχε ούτε έχει καμία 

σχέση με την πόλη της Καλαμάτας, 

αλλά ούτε η συμφωνία που έκλεισε 

με τον ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 είναι αποτέλεσμα 

κάποιου διαγωνισμού. Αυτό διατείνονται 

επαγγελματίες φωτογράφοι της πόλης 

σύμφωνα με διαμαρτυρία τους που 

διαβίβασαν στον τοπικό τύπο και 

φυσικά στο διαδίκτυο. 

(Διαβάστε σχετικό δημοσίευμα εδώ)

Δεν θα ήθελα να σταθώ στις 

λεπτομέρειες του θέματος ούτε στα 

πρόσωπα αλλά ούτε θα σχολιάσω τα 

στενά διαδικαστικά ζητήματα όπως αυτά 

διαμείφθηκαν στην Καλαμάτα. Παίρνω 

όμως αφορμή από αυτό το γεγονός 

για να θέσω ένα θεμελιώδες ερώτημα 

που προέκυψε: Τι είδους διαγωνισμός 

μπορεί να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις; 

Όταν ένας δημόσιος ή δημοτικός 

φορέας ή τέλος πάντων κάποιος μη 

ιδιωτικός οργανισμός αναζητά, όπως 

στο παράδειγμά μας, τον καλύτερο 

φωτογράφο με ποια διαδικασία μπορεί 

να του αναθέσει τη δουλειά; 

Ας υποθέσουμε ότι μπορεί να διατεθεί 

Σαν πας στην Καλαμάτα...
Έντονες αντιδράσεις για την επιλογή του φωτογράφου 
Τάσου Βρεττού από τον οργανισμό ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21

ένα σημαντικό ποσό για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τι πρέπει να γίνει ή μάλλον πως πρέπει 

να γίνει; Η διεθνής πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απλή: Καταρτίζεται συγκεκριμένο 

στρατηγικό σχέδιο -πείτε το πλάνο, πείτε το όπως θέλετε- από τον Φορέα, ο οποίος με βάση 

πάντοτε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, αναζητά συγκεκριμένες φωτογραφίες 

π.χ. της Καλαμάτας. Όχι κουτουρού αλλά από συγκεκριμένα σημεία, με συγκεκριμένο 

τρόπο, από συγκεκριμένες δραστηριότητες, τις συγκεκριμένες ώρες, ημέρες, μήνες του 

χρόνου. Εικόνες υψηλής αισθητικής που θα υπηρετούν τον στρατηγικό σχεδιασμό, 

βγαλμένες από επαγγελματία που θα έχει δουλέψει χρόνια με μεγάλες διαφημιστικές 

εταιρίες, που θα έχει συνεργαστεί με καλλιτεχνικούς διευθυντές, με εκδότες, με μεγάλους 

και δύστροπους πελάτες, που θα καταλαβαίνει μ’ ένα απλό νόημα τι υλικό χρειάζεται το 

‘’στρατηγείο’’. Με δυο λόγια να διαθέτει μεγάλη πείρα και εμπειρία. 

Πως τον βρίσκεις λοιπόν αυτόν τον τέλειο επαγγελματία; 

Πιστεύω σε καμία περίπτωση με μειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές 

και όλες αυτές τις -θεωρητικά- σωστές δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό γιατί δεν 

αποδίδουν. Γιατί δεν θα χτυπήσει τη δουλειά κανένας σοβαρός επαγγελματίας. Έτσι αυτή 

στο τέλος θα ανατεθεί σε μετριότητες, δεν θα πετύχει και στο τέλος όλοι θα μιλάνε για 

πεταμένα λεφτά, για σκάνδαλα και όλα τα γνωστά. Άρα τι κάνουμε; 

Ας δώσει ο καθένας την δική του απάντηση. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό σήμερα, 

έχει ανακαλυφθεί προ πολλού.

� � �  � � � � � �  � � � 	 � � 
 
 �

�� �����	
�� �� �����
	��

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

http://www.photo.gr/workshops/
http://www.tharrosnews.gr/news/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B5-%CE%B7-%CE%BAalamata-2021
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Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
Δείτε το βίντεο. Κάπου θα αναγνωρίσετε πολλούς από το περιβάλλον σας...


�����!

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

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

E������: Τάκης Τζίμας, ��"#$#%�&� �'%��(��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��)�*#%������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: 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 Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=_iSKjXqLUkQ
https://www.youtube.com/watch?v=_iSKjXqLUkQ
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Στην αυγή του 2016
... η φωτογραφική τεχνολογία χρειάζεται να κάνει 
ισχυρή τεχνολογική αντεπίθεση για να επιβιώσει

�"��*��9�;

Το πρώτο δίμηνο του 2016 στάθηκε αρκετά παραγωγικό 

για τη φωτογραφική βιομηχανία, μετά από ένα 

λιμνάζον 2015. Είναι διάχυτη η εντύπωση όμως ότι δεν 

έχουμε τόση κινητικότητα σε θέματα φωτογραφικού 

ενδιαφέροντος όσο σε άλλους τεχνολογικούς τομείς. 

Ας δούμε λοιπόν ενδεικτικά τι συμβαίνει δίπλα μας.

Πολύς λόγος γίνεται για wearable computing και 

μάλιστα για smartwatch. Πρόκειται για τεράστια, 

παρθένα αγορά που αν ανοίξει θα σημάνει τρελά κέρδη 

για τις εταιρίες οι οποίες θα τοποθετηθούν πρώτες. 

Προς το παρόν βέβαια, οι καταναλωτές τηρούν 

στάση αναμονής, αφού τα smartwatches ουσιαστικά 

ντουμπλάρουν ορισμένες από τις λειτουργίες των 

smartphones χωρίς κάποια πρωτοτυπία και δεύτερον 

η περιορισμένη διάρκεια μπαταρίας παραμένει 

ο κυριότερος ανασχετικός παράγοντας. 

Εφόσον λοιπόν οι περισσότεροι μένουν προσκολλημένοι 

στα αγαπημένα τους αναλογικά ρολόγια, η ιδέα ήταν: 

“Ας πάμε σε έξυπνα λουράκια, αφήνοντας το ρολόι του 

καθενός άθικτο να κάνει τη δουλειά που ξέρει καλύτερα, 

να δείχνει δηλ. την ώρα”... Το concept “συμβατικό ρολόι 

με smartstrap” προωθείται φέτος από την ελβετική 

Victorinox γνωστή για τα πολυεργαλεία με τη lifetime 

εγγύηση και την ταϊβανέζικη Acer των υπολογιστών. 

Στην πράξη το concept αυτό δεν είναι άγνωστο αφού 

πέρυσι μια παρόμοια απόπειρα έκανε η Μοntblanc. Στο 

έξυπνο λουράκι που θα έχει εύκαμπτη οθόνη OLED θα 

ενσωματώνονται οι βιομετρικές λειτουργίες, η σύνδεση 

bluetooth με το κινητό, οι ειδοποιήσεις για email και 

SMS  κλπ. Το καλό όμως θα είναι ότι δεν καταργείται 

αλλά αναβαθμίζεται το ακριβό ρολόι στο οποίο έχει 

επενδύσει αρκετά χρήματα ο κάτοχος και συναισθηματικά 

τουλάχιστον δεν δέχεται να το αποχωριστεί.

Οι εύκαμπτες ΟLED οθόνες θα είναι το μεγάλο νέο τα 

επόμενα χρόνια. Ήδη έχουν παρουσιαστεί πρωτότυπες (όχι 

βιομηχανικής μαζικής παραγωγής) εύκαμπτες τηλεοράσεις 

OLED που μπορεί κανείς να τις τυλίγει σε ...ρολό και 

μπαίνουν σε αποσπώμενη βάση με όλα τα υπόλοιπα 

ηλεκτρονικά, τροφοδοτικό κλπ. 

Τα smartphones από τη μεριά τους αποτελούν 

προνομιακό χώρο τεχνολογικών εξελίξεων και οι 

καταναλωτές είναι διψασμένοι για καινοτομία. Έτσι 

δεν απέχει πολύ η στιγμή της εμπορικής διάθεσης των 

πρώτων υπερλεπτών, εύκαμπτων smartphone. Mια 

γεύση παίρνουμε από το Reflex που σχεδιάστηκε από 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Queen’s στον 

Καναδά. Αξιοποιεί μια ήδη διαθέσιμη εύκαμπτη οθόνη 

720p κατασκευής LG και ένα επιφανειακό αισθητήρα  που 

ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς βαθμούς και γωνίες κάμψης 

χωρίς ο χειριστής να χρειάζεται να αγγίζει την οθόνη/smartphone. 

H τεχνολογία χρειάζεται περίπου δύο χρόνια να φτάσει στην αγορά οπότε 

οι βιαστικοί ας περιμένουν, εκτός  αν τους κάνει το κυρτό LG G Flex 2. 

Μια και μιλάγαμε για ελβετικά πολυεργαλεία, ας μην μας διαφεύγει ότι 

τα smartphones είναι τα πολυεργαλεία της ψηφιακής εποχής, οι φορητές 

συσκευές που έχουν απορροφήσει τα πάντα. Θυμάστε τα PDA, τα 

navigators (επιζούν σε ταξί), οι πυξίδες, τα mp3 player, τα ραδιοφωνάκια 

με τα ακουστικά, ακόμη και τις compact φωτογραφικές μηχανές; Δεν έχει 

τελειωμό το integration, η ενσωμάτωση περισσότερων λειτουργιών... 

Μόλις μάθαμε λοιπόν ότι κυκλοφόρησε ένα αδιάβροχο, κατάλληλο 

για extreme αποστολές μοντέλο smartphone (το Cat S60) 

με ...θερμική κάμερα. Ξέρετε, σαν αυτές που έχουν οι ειδικές δυνάμεις 

για να “βλέπουν” στο σκοτάδι. 

Πως αντιδρά ο φωτογραφικός τομέας; Με diversification όπως η Sony 

που έχει εξαπλωθεί στους αισθητήρες και βγάζει συνεχώς καινούργια 

πράγματα όπως το πρώτο module αισθητήρα για smartphone ΙΜΧ318 

22Megapixel με υβριδικό autofocus, 4K video και το σπουδαιότερο 

ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση τριών αξόνων (!). Επίσης με 

προχωρημένους αισθητήρες όπως οι πρωτότυποι CMOS Dual Pixel 

που τώρα γενικεύονται στη γκάμα Canon. Ακόμη με εξαιρετικές ιδέες 

στους αισθητήρες όπως η εντυπωσιακή full frame Pentax K-1 που με 

τον ίδιο μικρομετρικό μηχανισμό και μπόλικη τεχνολογία και το χρώμα 

βελτιώνει και το moire εξαλείφει και κάνει οπτική σταθεροποίηση. Όλα 

αυτά συνηγορούν στην άποψη ότι ο φωτογραφικός κόσμος πρέπει να 

αντεπιτεθεί άμεσα, και να κερδίσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα, 

και όλα αυτά σε μια συγκυρία όπου τα πάντα ρει.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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380 Χαρτοκιβώτια 
45cm M χ 35cm Π χ 10cm Y

Τύπος 3φυλλο

315 Χαρτοκιβώτια
75cm M χ 55cm Π χ 10cm Υ

Τύπος 3φυλλο

295 Χαρτοκιβώτιο 
85cm M χ 65cm Π χ 10cm Υ
Τύπος 3φυλλο ενισχυμένο

Παράδοση στις παλέτες τους σε άριστη κατάσταση 

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

& &
�����������: ���
��
� ����!����� 210 8541400

*Τιμή εργοστασίου1.800 ευρώ +ΦΠΑ  
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Φωτογραφική Ομάδα Αράχωβας
Μια καινούργια ομάδα με πολλές φωτογραφικές δράσεις 

Με στόχο να προάγει μέσα από τις δράσεις της την τέχνη και τον πολιτισμό της 

φωτογραφίας, η Φωτογραφική Ομάδα Αράχωβας αποτελεί μια νεοσύστατη ομάδα 

η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο τα δύο τελευταία χρόνια. Πραγματοποιώντας μεταξύ 

άλλων εβδομαδιαίες συναντήσεις από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο, στο χώρο του 

Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας, δεν απευθύνεται μόνο στους πολίτες της Αράχωβας 

αλλά σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την τέχνη της φωτογραφίας. Στα πλαίσια των 

εβδομαδιαίων συναντήσεων τα μέλη έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα 

φωτογραφίας, να συμμετάσχουν σε πρακτικές δράσεις, όπως φωτογραφικές εξορμήσεις, 

αλλά και να πάρουν μέρος σε διάφορα εργαστήρια. Τα μαθήματα ξεκινούν από τις βασικές 

τεχνικές λήψης και τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής για να φέρουν στη συνέχεια 

τους συμμετέχοντες σε επαφή με την καλλιτεχνική φωτογραφία και το έργο διάσημων 

φωτογράφων. Παράλληλα, το χώρο της ομάδας κατά καιρούς επισκέπτονται καταξιωμένοι 

φωτογράφοι, οι οποίοι μέσα από τις παρουσιάσεις τους δίνουν στα μέλη της ομάδας την 

ευκαιρία να γνωρίσουν τη φωτογραφική τους δουλειά. Η Φωτογραφική Ομάδα Αράχωβας 

αριθμεί μέχρι στιγμής περίπου τριάντα μέλη ενώ στα σχέδιά της είναι η πραγματοποίηση 

μιας έκθεσης φωτογραφίας στο τέλος της φετινής χρονιάς. Με έντονο φωτογραφικό 

ενδιαφέρον για τη φυσική άγρια ομορφιά της περιοχής και τις τοπικές δραστηριότητες, 

αξίζει να σημειωθεί πως η Φωτογραφική Ομάδα Αράχωβας έχει βοηθήσει, άλλες τοπικές 

ομάδες και συλλόγους, στην κάλυψη συγκεκριμένων εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα 

τη διοργάνωση του ορεινού μαραθώνιου αγώνα τρεξίματος Arachova Trail 2015. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΛΟΓΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα Αράχωβας, hototeamarachovas@gmail.com, 

https://www.facebook.com/photoarahova/ 

photo.gr

ΛΟΥΚΑΣ ΣΥΡΟΣ

ΝΩΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΝΩΡΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

www.photo.gr
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PhotoWedding Stories
Convention 2016

O David Bastianoni προέρχεται από 

οικογένεια φωτογράφων με μακρά 

παράδοση. Εργάζεται κυρίως στην Ιταλία, 

όπου και ζει, και το στυλ αντλεί επιρροές 

από τη ρεπορταζιακή φωτογραφία. Έχει 

πραγματοποιήσει αρκετά workshop για τη 

φωτογραφία γάμου ανά την Ευρώπη και 

έχει λάβει αρκετά βραβεία από τις ιταλικές 

φωτογραφικές ενώσεις. Η δουλειά του 

έχει δημοσιευτεί στο Hello, στο Vanity Fair 

και τους Times. O David Bastianoni θα 

πραγματοποιήσει σεμινάριο γάμου στη χώρα 

μας στα πλαίσια του έκτου συνεδρίου του 

PhotoWedding Stories, που πραγματοποιείται 

στο διάστημα 7 - 11 Απριλίου 2016 στο 

ξενοδοχείο Best Western Fenix της Γλυφάδας. 

Όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο έχει πλούσιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα μαζί με τον ετήσιο 

διαγωνισμό φωτογραφίας που δέχεται 

συμμετοχές από τα μεγαλύτερα ονόματα της 

φωτογραφίας γάμου.

www.wedseminars.com
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H ΕΟS 70D στάθηκε μια από τις πιο επαναστατικές μηχανές όλων των εποχών με 

την τεχνολογία Dual Pixel AF. Ήταν η πρώτη DSLR που εστίαζε τόσο γρήγορα στο 

LiveView και κατ επέκταση στο Video. Ίσως επισκιάστηκε από την hi end  EOS 

7D Mark II την καλύτερη (και ταχύτερη) APS-C format Canon όλων των εποχών, 

αλλά αυτό σε τίποτε δεν αναιρεί την τεχνολογική αξία του concept με τον 

πρωτότυπο Dual Pixel CMOS. Σήμερα το αναβαθμισμένο μοντέλο προχωράει σε 

κατά 20% μεγαλύτερη ανάλυση 24.2Μegapixel έναντι 20.2ΜΡ της προκατόχου. 

Στην περίπτωσή μας ο επεξεργαστής ανήκει στη γενιά Digic 6 και έτσι έχουμε λίγο 

διαφορετική κλίμακα ευαισθησίας ως ISO 16.000 (εγγενώς) ως 25.600 (με ενίσχυση). 

Στο κομμάτι του autofocus διαπιστώνουμε αισθητή διαφορά με 45 σημεία εστίασης 

(και μάλιστα όλα σταυροειδούς τύπου) phase detect έναντι 19 της 70D, ενώ έχει 

διευρυνθεί η επιφάνεια στην οποία κατανέμονται. Όσοι αρέσκονται στους τηλεφακούς 

θα βρουν χρήσιμη τη δυνατότητα 27 σημείων AF να ενεργοποιούνται με μέγιστα 

διαφράγματα ως f/8 δηλ. ένα stop πιο αργό διάφραγμα σε σχέση με την 70D. Mε το 

κεντρικό σημείο AF μόνον, το κατώφλι ευαισθησίας φθάνει ως -3EV που αποτελεί 

τεράστια βελτίωση συγκριτικά με την 70D (-0,5ΕV). To burst mode παραμένει ίδιο στα 

7fps που αντιπροσωπεύουν απολύτως σεβαστή επίδοση - εξάλλου δεν θα έπρεπε να 

ανταγωνίζεται την 7D MarkII (10fps). Τη φωτομέτρηση αναλαμβάνει ένας βελτιωμένος 

αισθητήρας 7560pixel RGB+IR προερχόμενος από την 760D που συνεργάζεται με τη 

λειτoυργία AI Servo.

Στο πενταπρισματικό σκόπευτρο η 80D αγγίζει επαγγελματικά στάνταρ με την 100% 

κάλυψη και την απόσταση προσοφθαλμίου (eyepoint) 22mm. Όσο για την οθόνη στην 

πλάτη παραμένει επαφικού τύπου με 1.04εκ. κουκίδες.

Στο video μερικοί θα περίμεναν την ανάλυση 4Κ που είναι της μόδας αυτή τη στιγμή. 

Αν και δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, στην EOS 70D απαντούν μερικές ενδιαφέρουσες 

λύσεις που δείχνουν ότι η μηχανή στοχεύει και στο επαγγελματικό video 1080p. Για 

παράδειγμα υποστηρίζεται refresh 60p σε full HD και όλα τα κατώτερα refresh όπως 

30p/24p, ΗDR movie και time lapse video καθώς και πολλά δημιουργικά φίλτρα για 

Canon EOS 80D 
Mε το βλέμμα στο επαγγελματικό video 1080p

την κινούμενη εικόνα. Η καλύτερη 

ποιότητα video προσφέρεται στο format 

.mov με δειγματοληψία 90Mbps ALL-1 

intra-frame. Όμως αν ο χρήστης θέλει 

60p πρέπει να επιλέξει το .mp4 που 

περιορίζεται στα 30p/24p με IPBLight 

συμπίεση. Εκτός από τις εισόδους 

μικροφώνου σημαντική είναι η παρουσία 

εισόδου ακουστικών για live monitoring 

κατά την εικονοληψία. 

Μαζί με την EOS 80D λανσαρίστηκαν 

δύο πολύ ενδιαφέροντα εξαρτήματα 

το πρώτο εξωτερικό μικρόφωνο της 

Canon το DΜ-Ε1, κατευθυντικού τύπου 

που τοποθετείται στο hot shoe με γωνία 

κλίσης από 90° ως 120° και το power 

zoom adaptor PZ-E1 που συνεργάζεται 

με το καινουργοφερμένο φακό Canon 

EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS USM και 

προσθέτει δυνατότητα power zoom 

ανάλογη με αυτή των επαγγελματικών 

φακών του είδους και μάλιστα με 

υποστήριξη WiFi (ώστε ο φακός να 

ζουμάρει ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως 

μέσω του app Canon Camera Connect). 

Nα αναφέρουμε εδώ ότι ο νέος φακός 

καλύπτει μόνο το φορμά APS-C όπως 

άλλωστε όλοι οι φακοί σειράς EF-S 

και υλοποιεί τη νέα τεχνολογία Nano-

USM η οποία συνδυάζει την ταχεία 

απόκριση AF των γνωστών USM φακών 

με την απολύτως αθόρυβη λειτουργία 

των φακών STM. Σύμφωνα με τους 

μηχανικούς της Canon, η ταχύτητα 

εστίασης υπερτερεί κατά 4,3x στον 

τηλεφακό και κατά 2,5x στον ευρυγώνιο, 

αναφορικά με τον  αντίστοιχο 18-135mm 

STM της EOS 70D. 

Ως προς τις ασύρματες δυνατότητες 

να διευκρινίσουμε ότι η ΕΟS 80D έχει 

εξαιρετική εφαρμογή WiFi όπως άλλωστε 

και η 70D όχι όμως GPS. Στην περίπτωση 

που ενδιαφέρεστε η Canon προτείνει το 

προαιρετικό εξάρτημα PZ-E1. 

�������������� 1111 11111111111
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Ricoh GR II 
Silver Edition
Ειδική έκδοση για τον εορτασμό 
της 80ης επετείου 

Με αφορμή της συμπλήρωση 80 

χρόνων παρουσίας στον χώρο, 

η Ricoh παρουσίασε μια ειδική έκδοση 

της compact ψηφιακής μηχανής, GRII, 

σε ασημί χρώμα. Τα χαρακτηριστικά του 

φακού είναι χαραγμένα με διαμάντι στο 

εμπρόσθιο μέρος, ενώ ο χρήστης θα 

συναντήσει ειδικά διαμορφωμένη οθόνη 

καλωσορίσματος/λήξης λειτουργίας. 

Η μηχανή συνοδεύεται από δερμάτινη 

θήκη μεταφοράς. Όσο αφορά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, είναι ακριβώς ίδια με 

την κανονική GRII, δηλαδή: αισθητήρας 

CMOS APS-C ανάλυσης 16MP, φακός 

ισοδύναμος με 28mm (στο φορμά 35mm) 

με φωτεινότητα f/2.8, ενσωματωμένο 

Wi-Fi/NFC και δυνατότητα εγγραφής video 

1080/30p. Θα είναι διαθέσιμη σε μόλις 

3200 κομμάτια.
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Panasonic Lumix GF8
Έμφαση στις selfies

H Panasonic εμπνεόμενη από την 

μεγάλη απήχηση των selfies 

παρουσίασε το διάδοχο της GF7, με 

φιλικό σχεδιασμό για τη λήψη παρόμοιων 

φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, διαθέτει 

περιστρεφόμενη (180°) οθόνη αφής LCD 

με 1.04M κουκίδες και λειτουργία Soft 

Skin για την επιμέλεια της επιδερμίδας, 

η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τα 

φίλτρα Retro ή High Key. Επίσης, η 

λειτουργία Beauty Retouch υπόσχεται 

να κάνει ελκυστική την υφή του 

δέρματος, να ενισχύσει το άσπρο χρώμα 

των δοντιών και να παρέχει ψηφιακό 

μακιγιάζ. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

παραμένουν ίδια: αισθητήρας Four 

Thirds ανάλυσης 16MP, ενσωματωμένο 

Wi-Fi και δυνατότητα εγγραφής video 

1080/60p. Τέλος, η GF8 συνοδεύεται από 

πακέτο cloud storage των 100GB στο 

Google Drive. Είναι διαθέσιμη σε τέσσερα 

χρώματα: ασημί, καφέ, πορτοκαλί και ροζ.

Sony
Ο πρώτος αισθητήρας για smartphone με υβριδικό AF και 
σταθεροποιητή 3 αξόνων

Η ιαπωνική εταιρία κατέχει το υψηλότερο μερίδιο-περίπου 40% στην αγορά 

i αισθητήρων και το δραστήριο τμήμα R & D δε μένει στιγμή αργό. Αυτή 

τη φορά η Sony παρουσίασε έναν αισθητήρα (IMX318) ειδικά σχεδιασμένο 

για smartphones, με ανάλυση 22.5Megapixel, video 4K και μέγεθος 1/2.6in. 

Αξιοσημείωτο βήμα αποτελεί το υβριδικό autofocus που συνδυάζει τεχνολογίες 

phase detection και contrast detection. Η υστέρηση του AF είναι μόλις 

0.03sec. ενώ κατά τη διάρκεια εγγραφής video 60fps η υστέρηση φτάνει 

το 0.017 . Μία ακόμη πρωτοπορία για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι ο 

οπτικός σταθεροποιητής τριών αξόνων. Μάλιστα η Sony αναφέρει πως εκτός 

από την καταπολέμηση του φαινομένου camera shake, διορθώνει και την 

παραμόρφωση του φακού. Κατά την εγγραφή video 4K στα 30fps ο χρήστης 

μπορεί να κάνει λήψεις φωτογραφιών 22.5MP. 

ZY Optics Mitacon 
Speedmaster 35mm 
f/0.95 Mark 2
Ελαφρύτερος 
και με νέα δομή

Η κινέζικη εταιρία παρουσίασε 

την επόμενη έκδοση του 

υπερφωτεινού prime φακού, 

που προορίζεται για μηχανές με 

αισθητήρα APS-C. Αποτελείται 

από 11 στοιχεία σε 8 ομάδες, εκ 

των οποίων ένα στοιχείο χαμηλής 

διάχυσης (Εxtra low Dispersion) και 

δύο υψηλού διαθλαστικού δείκτη. 

Ο νέος σχεδιασμός προσφέρει 

30% υψηλότερη ευκρίνεια και 

μειωμένες χρωματικές εκτροπές, 

σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Έχει διάμετρο φίλτρου 55mm, 

αντί 58mm, μήκος 6εκ. έναντι 

8.2εκ. και είναι ελαφρύτερος 

κατά 220γραμ. συγκριτικά με τον 

προκάτοχο του. Επίσης, διαθέτει 

δακτυλίδι διαφραγμάτων με συνεχή 

διαβάθμιση για video. Ο ευρυγώνιος 

φακός της ZY Optics θα είναι 

διαθέσιμος για συστήματα Fujifilm X, 

Sony E και EOS-M.

Η παραγωγή και διάθεση σε τρίτους κατασκευαστές 

θα αρχίσει το Μάιο 2016. Στο σύνδεσμο μπορείτε 

να δείτε ένα demo video επίδειξης των ικανοτήτων 

του stabilizer 3 αξόνων: https://www.youtube.com/

watch?v=Nx8dxw0RQcs
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Μετά από ένα σχετικά ήρεμο 2015 

μεγάλη κινητικότητα βλέπουμε στην 

βιομηχανία του imaging. Ειδικότερα το 

σχεδιαστικό τμήμα της Canon μοιάζει να 

έχει πάρει φωτιά. Μετά την εντυπωσιακή 

ναυαρχίδα EOS 1D X Μark II βλέπουμε 

σήμερα την καινούργια σοδειά με την 

EOS 80D περί της οποίας θα διαβάσετε σε 

άλλη στήλη και την compact G7X Mark 

II που αποτελεί την αναβάθμιση της G7 X 

(η οποία είναι μαζί μας από το Σεπτέμβρη 

του 2014). Εν τω μεταξύ η σειρά των 

compact γοήτρου με τον αισθητήρα 1in. 

20.2Megapixel είχε ήδη προ τετραμήνου πλαισιωθεί με δύο καινούργια μοντέλα 

δηλ. τις Powershot G5 Χ και G9 X μη αφήνοντας κενά. Έτσι τουλάχιστον υποθέταμε 

μέχρι την άφιξη της βελτιωμένης στα σημεία G7 X Mark II. Ο αισθητήρας μοιάζει 

ίδιος με τον αρχικό όπως και ο φακός 24-100mm f/1,8-2,8, όμως έχει αλλάξει 

ο επεξεργαστής που δίνει ριπή ως 8fps σε JPEG και RAW. Eπίσης είναι η πρώτη 

compact της εταιρίας με δυνατότητα μετατροπής των αρχείων RAW in-camera. 

Εξωτερικά έχουμε αλλαγές ως προς την προσθήκη grip που βελτιώνει θεαματικά 

την εργονομία και την βελτιωμένη σπαστή οθόνη αφής μεγέθους 3in. με ανάλυση 

1.04Megapixel, η οποία αρθρώνεται σε εύρος από 45° ως 180°. Mέσα από το μενού 

Picture Style o xρήστης μπορεί να επέμβει σε ρυθμίσεις χρώματος, κοντράστ και 

ευκρίνειας. Ακόμη υπάρχει επιλογή αυτοματοποιημένου panning  υπό την έννοια 

ότι η μηχανήμε το Intelligent IS κλειδώνει το κυρίως αντικείμενο και αυτόματα 

προσαρμόζει την ταχύτητα κλείστρου για δημιουργικό φλουτάρισμα του φόντου.

Canon Powershot G7X Mark II
Aνανεωμένη παρουσία στις compact γοήτρου με αισθητήρα 1in.

Canon PowerShot SX720 HS
Με zoom 40x και καλύτερη αυτονομία μπαταρίας

H ιαπωνική εταιρία παρουσίασε την superzoom compact 

PowerShot SX720 HS, διάδοχο της SX710 που 

συμπλήρωσε το περασμένο Ιανουάριο ένα χρόνο ζωής. 

Η αναβάθμιση επικεντρώνεται στο φακό, όπου πλέον 

διαθέτει zoom 40x (ισοδύναμο με 24-960mm στο φορμά 

35mm), έναντι 30x. Επίσης, έχει μπαταρία με μεγαλύτερη 

αυτονομία που αγγίζει τις 250 λήψεις (355 σε Eco λειτουργία) 

και επανασχεδιασμένο grip. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

παραμένουν ίδια: αισθητήρας BSI CMOS μεγέθους 1/2.3in. και 

ανάλυσης 20.3MP, ο οποίος συνεργάζεται με τον επεξεργαστή 

DIGIC 6. Ενσωματώνει οθόνη LCD 3in. με 922K dots, που 

αξιοποιείται ως μέσο σκόπευσης και για το playback των 

λήψεων. Επιπλέον, προσφέρει λειτουργία Zoom Framing 

Assist, η οποία αξιοποιεί το σύστημα οπτικού σταθεροποιητή 

της κάμερας για να διατηρεί ένα κινούμενο θέμα εστιασμένο 

στο κέντρο του κάδρου, «ακολουθώντας» το με διαδοχικά 

zoom in/out. Τέλος, υποστηρίζει τεχνολογίες Wi-Fi/NFC και 

εγγράφει video 1080/60p με στερεοφωνικό ήχο.
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'������: www.photo.gr/workshops & ��� 210 8541400

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

J-
�! ���I����)!: ��=��� ������
��� $�
����#�+ ����/�����  �
�$	#% 1 - 104 45 .. ���)��� (��� +L�! �%! ���+ ������� 282)

��*+

=�� ��������#� �����	
�� ��� @���#	 �
��&��� �$�I�
�����! �����
����!

$	����
	� ��9�� • )� ����&
� �
��� ����
�������� • C����
���� �
������

   2��	�#�����: 3� ������ 
���	
�� ��� �� ��	��
 ��� �����������. 
    '������9 
������ ��� ��&
 ���&��
����� ����.
                                                                                                 Layers ��� layer masks. Actions. ������ ��������� 
                                                                                                 ����&��
�. %/M 
�
;
������ ��� ����������. 
                                                                                                 H���&��� ������� ���	����� & ��������9...

   5��%�%�)!:  6����� M���� 
   2�	
#��� ������
��: 4 ��

    Q
�! $
������$��%�%!: 18:00 - 22:00 
   .����! ������*)!: €40 (���9 �
 +*%)

 ���	
�% 23  (�
��� 2016

������ �� ����� 	� CD 
«� 
	
�
����� ��� Photoshop» 

����� 6,90 
���!

�

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop/
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Out of Focus
Επιστρέφει το Mobile 
Photo Fest  

Προσεγγίζοντας τη 

φωτογραφία ως προς το 

μέσο και όχι το θέμα, η ομάδα 

Out of Focus διοργανώνει για 

δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ 

φωτογραφίας Mobile Photo 

Fest. Συγκεντρώνοντας 

φωτογραφίες που έχουν 

τραβηχτεί μόνο μέσω κινητού 

τηλεφώνου ή tablet, οι 

συμμετέχοντες καλούνται 

να στείλουν από τέσσερις 

έως δέκα φωτογραφίες, με 

το θέμα του διαγωνισμού 

να είναι ελεύθερο. Τα 

έργα θα κρίνει επιτροπή 

μελών της λέσχης “Out Of 

Focus” ενώ οι φωτογραφίες 

που θα ξεχωρίσουν θα 

παρουσιαστούν σε έκθεση 

που θα πραγματοποιηθεί στη 

γκαλερί της ομάδας.  

Προθεσμία: 15 Μαρτίου  

Υποβολή: offmobfest@gmail.

com  

Πληροφορίες: Out of Focus, 

OutOfFocus2014@gmail.com, 

http://outoffocus.webnode.gr, 

www.facebook.com/groups/

OutOfFocus2014/

«22»
Έκθεση φωτογραφίας της 
Χλόης Geitmann - Ακριθάκη  

Με την αίσθηση και τη ματιά του 

έμπειρου παρατηρητή η Χλόη 

Geitmann – Ακριθάκη ακολουθεί και 

εμπνέεται από τη διαδρομή του τραμ 22 

στην Πράγα. Διασχίζοντας την πόλη από τη 

μια πλευρά στην άλλη, αποτυπώνει μέσα 

από το φωτογραφικό της φακό γνωστά 

αξιοθέατα στο ιστορικό κέντρο αλλά και 

άγνωστες για τους τουρίστες περιοχές, 

προσφέροντας στο θεατή ένα αποτέλεσμα 

πέρα από το προφανές. 

Τα έγχρωμα και ασπρόμαυρα 

φωτογραφικά έργα ταξιδεύουν τον 

επισκέπτη σε μικρές λεπτομέρειες της 

πόλης, σε μια έκθεση με την εξαιρετική 

αισθητική της Χλόης Geitmann - Ακριθάκη.   

Διάρκεια έκθεσης: 29 /3  – 23 /4  

Διεύθυνση: Gallery 7, Σόλωνος 20, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 

11.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00 

Τετάρτη, Σάββατο 11.00 – 15.00

Πληροφορίες: Gallery 7, 

Τηλ. 2103612050, 

gallery7@hol.gr, www.gallery7.gr
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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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Σε επαφή
Ξεκίνησε στο Χώρο 
Τέχνης Φωκιανού 24/7  

Δύο φωτογράφοι 

άγνωστοι μεταξύ τους, 

με διαφορετικό καλλιτεχνικό 

background, ενώνουν τις 

δυνάμεις τους σε μια απο 

κοινού έκθεση. Μέσα από 

το φωτογραφικό τους φακό 

η Αλεξία Λιακουνάκου 

και ο Δημήτρης Θεοδόσης 

διερευνούν την αίσθηση 

και το νόημα εκείνου που 

δηλώνει και ο τίτλος της 

έκθεσης «Σε επαφή». 

Ανθρώπινα στιγμιότυπα, 

σωματικές λεπτομέρειες, 

φωτεινά και σκοτεινά 

σημεία και καταστάσεις 

αποτυπώνονται στο 

φωτογραφικό χαρτί για να 

αναζητήσουν τα όρια της 

ανθρώπινης επαφής σε μια 

εποχή επαναπροσδιορισμού 

των διαπροσωπικών 

σχέσεων. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 

Μαρτίου  

Διεύθυνση: Χώρος Τέχνης 

Φωκιανού 24/7, 7ος όροφος, 

Φωκιανού 24, Παγκράτι 

Μέρες και ώρες 

επισκέψεων: καθημερινά 

18.00 - 20.00

Πληροφορίες: Χώρος 

Τέχνης Φωκιανού 24/7, 

Τηλ. 6985906082, info@

fokianou247.gr

Χρώμα/Σχήμα/Υφή
Ατομική έκθεση του Θωμά Γκαρίπη  

Αφήνοντας πίσω του μια πρώτη ερμηνεία 

των εννοιών, ο Θωμάς Γκαρίπης 

προσεγγίζει τον κόσμο πλάθοντας το 

δικό του νόημα στις λέξεις. Με το χρώμα 

να υποδηλώνει για τον καλλιτέχνη το 

συναίσθημα, το σχήμα τη λογική και τις 

βιωματικές του εμπειρίες, και την υφή τη 

ψυχή που τον κατευθύνει να αποτυπώσει 

το πραγματικό ή το φανταστικό της ζωής, ο 

φωτογράφος ξεπερνά τα λεξικά και δίνει το 

δικό του φωτογραφικό αποτύπωμα, στην 

πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο «Χρώμα/

Σχήμα/Υφή». Έχοντας δημοσιεύσει και 

διακριθεί για τη δουλειά του αρκετές φορές, 

ο Θωμάς Γκαρίπης έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων 

με το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό “Living 

in… City-mmetry” της 6ης διοργάνωσης 

“Balkans Beyond Borders Short Film Festival” 

καθώς και στο διαγωνισμό «Φωτογραφίζω 

την πόλη μου που αλλάζει» που διοργάνωσε 

ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας νεολαίας 2014-15.  

Διάρκεια έκθεσης: έως 3 Μαρτίου  

Διεύθυνση: Art Space Project Division, 

Κατούνη 30, Θεσσαλονίκη  

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 9.00 – 2.00  

Πληροφορίες: Art Space Project Division, 

Τηλ. 2310511509, 6973298963, 

art_space_pr_Division@hotmail.com, 

https://www.facebook.com/Art.Space.

Project.Division/timeline   

Θωμάς Γκαρίπης, 

https://www.facebook.com/ThomasGaripis/

timeline?ref=page_internalΦωτ.: Δημήτρης Θεοδόσης
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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 δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • 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".

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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World Press Photo of the Year 2015
Νικητής ο Warren Richardson

Στις 18 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν τα βραβεία του 59ου κατά σειρά 

διαγωνισμού του World Press Photo και μεγάλος νικητής αναδείχτηκε 

ο αυστραλός φωτογράφος Warren Richardson. Η φωτογραφία του, η οποία 

κέρδισε και στην κατηγορία με τις φωτογραφίες επικαιρότητας, απεικονίζει 

τους πρόσφυγες που περνούν τα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας. Η φωτογραφία 

τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου όταν το παιδί και ο πατέρας της εικόνας, μαζί με 

αρκετούς ακόμα πρόσφυγες, προσπαθούσαν να περάσουν στην Ουγγαρία πριν 

σηκωθεί ο φράκτης στα σύνορα. Ο Richardson είναι φωτογράφος freelancer 

με έδρα τη Βουδαπέστη και κατασκήνωσε πέντε μέρες μαζί με τους πρόσφυγες 

στα σύνορα. Ο πρόεδρος της επιτροπής των κριτών, Francis Kohn και photo 

director στο Agence France-Presse είπε για την φωτογραφία: Από την αρχή 

είδαμε τη φωτογραφία και ξέραμε ότι ήταν σημαντική. Είχε τόση δύναμη μέσα 

στην απλότητα της, ειδικά ο συμβολισμός του συρματοπλέγματος. Είχε όλα 

τα στοιχεία που χρειάζονται για να δώσει μια ισχυρή οπτική απεικόνιση του τι 

συμβαίνει με τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι είναι μια πολύ κλασσική φωτογραφία, 

με την έννοια της διαχρονικότητας. Περιγράφει μια κατάσταση, αλλά ο τρόπος 

που το κάνει είναι κλασσικός με όλη τη σημασία της λέξης.

Ο φετινός διαγωνισμός προσέλκυσε 82.951 συμμετοχές από 5.775 

φωτογράφους, από 128 χώρες. Δόθηκαν συνολικά βραβεία σε 41 

φωτογράφους από 21 χώρες. Πέρα από τη 

νικητήρια φωτογραφία, συζήτηση έχει προκαλέσει 

και η φωτογραφία του Mauricio Lima, που κέρδισε 

το πρώτο βραβείο στη γενική κατηγορία των νέων 

με μία φωτογραφία (και όχι photo-story) και στη 

οποία βλέπουμε για πρώτη φορά να απεικονίζεται 

ένας μαχητής του Ισλαμικού Κράτους με πιο 

ανθρώπινο τρόπο. Η φωτογραφία δείχνει ένα 

16χρονο μαχητή γεμάτο εγκαύματα. Κριτές του 

διαγωνισμού και στελέχη του οργανισμού του 

World Press σχολιάζουν ότι τέτοιες φωτογραφίες, 

που δείχνουν τον ανθρώπινο πρόσωπο της 

“άλλης” πλευράς, είναι απαραίτητες για χάριν της 

πολυφωνίας και της αντικειμενικότητας καθώς 

απουσιάζουν από τα παραδοσιακά 

μέσα ενημέρωσης. 

Δείτε όλες τις βραβευμένες φωτογραφίες http://

www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016

© Warren Richardson, World Press Photo of the Year
Warren Richardson, Αυστραλία, 2015, Hope for a New Life
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Φωτογραφία: Kevin Frayer, Καναδάς, 2015, Getty Images, China’s Coal Addiction. Κινέζοι τραβούν ένα τρίκυκλο σε μια γειτονιά κοντά σε 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που λειτουργεί με κάρβουνο. Στην Κίνα οφείλεται το ένα τρίτο της μόλυνσης από το διοξείδιο του άνθρακα. 
Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Καθημερινή ζωή (με μονή φωτογραφία). 

Φωτογραφία: © Mauricio Lima, Βραζίλία, 2015 για τους The New York Times. Ένας 16χρονος μαχητής του Ισλαμικού Κράτους νοσηλεύεται σε μια 
νοσοκομειακή εγκατάσταση στο περίχωρα της Hasaka στη Συρία. 
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www.photo.gr/books • ���.: 210 8541400 • info@photo.gr

"# ��#�$"# %&"#���%�'# BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Φωτογραφία: Sameer Al-Doumy, Συρία, 2015, Agence France-Presse. Καπνός από φλεγόμενο κτήριο που βομβαρδίστηκε από δυνάμεις 
της κυβέρνησης στη Dourma της Συρίας. Πρώτο βραβείο στην κατηγορία της επικαιρότητας. 

Φωτογραφία: Rohan Kelly, Αυστραλία, 2015, Daily Telegraph, Storm Front on Bondi Beach. Πρώτη θέση στην κατηγορία Φύση 
(με μονή φωτογραφία).
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Φωτογραφία: Christian Walgram, Αυστρία, 2015, GEPA pictures, FIS World Championships. Πρώτη θέση στη κατηγορία Σπορ με μία φωτογραφία. 

Φωτογραφία: Matic Zorman, Σλοβενία, 2015, Waiting to Register. Ένα παιδί καλυμμένο με αδιάβροχη περιμένει την καταγραφή σε έναν καταυλισμό 
στη Σερβία. Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Άνθρωποι.
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