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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Γιατί φωτογραφίζουμε; Θα δείτε το 

σχετικό φωτορεπορτάζ στις σελίδες 

που ακολουθούν και θα καταλάβετε 

ότι το θέμα απασχολεί πολλούς! 

Τρανή απόδειξη η απρόσμενα μεγάλη 

προσέλευση στη σχετική εκδήλωση-

συνάντηση με τους Αναγνώστες του 

περιοδικού μας, τελευταία πριν το 

καλοκαίρι. 

Χρειάζεται άραγε να αναλυθεί σε 

βάθος ένα τέτοιο ερώτημα; Το γιατί 

δηλαδή φωτογραφίζουμε; Δεν μας αρκεί 

η απλή απάντηση γιατί... έτσι μας αρέσει; 

Σε τι ωφελεί η περαιτέρω αναζήτηση 

απαντήσεων στο γιατί ακολουθούμε 

με αδιάλλειπτη προσήλωση χρόνια 

ολόκληρα ένα αγαπημένο χόμπι, 

όπως η φωτογραφία, ή ασκούμε τόσο 

δημιουργικά ένα επάγγελμα όπως αυτό 

του φωτογράφου; Θα ήταν πολύ απλή 

η ζωή μας και σίγουρα πιο επίπεδη σε 

συγκινήσεις αν τα πράγματα σταματούσαν 

εκεί, ψηλά στην ‘’ορατή’’ επιφάνεια. 

    Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουν πολύ 

βάθος που φθάνει στα έγκατα της 

ψυχής μας, στα απόκρυφα σημεία της 

ύπαρξής μας, του είναι μας. Μερικά 

απλά ερωτήματα: Άραγε τι είναι αυτό 

που ωθεί τον φωτορεπόρτερ να ρισκάρει 

την ίδια του την ζωή στην πρώτη 

γραμμή του μετώπου καλύπτοντας 

πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα σε 

πτώματα, ανείπωτη βία και αίμα; Είναι 

το κίνητρό του μόνον η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού για την 

φρίκη του πολέμου ή ακόμη η προσδοκία 

για την λήψη ενός μοναδικού ενσταντανέ 

που θα φέρει χρήμα και δόξα; Μήπως 

άραγε συμβαίνει κάτι άλλο με τον φίλο 

μας και τι είναι αυτό; (...η απάντηση είναι 

τρελός ο φωτογράφος μας δεν μας αρκεί! 

Τι είναι άραγε η τρέλα;). Τι είναι αυτό 

που κάνει έναν ερασιτέχνη φωτογράφο 

Editorial

να ξοδεύει ατέλειωτες ώρες, ατέλειωτες μέρες, μήνες ακόμη και χρόνια φωτογραφίζοντας 

μόνον... λουλούδια; Και αυτός είναι τρελός; Μήπως τρελοί είναι όλοι οι... άλλοι; Γιατί 

άραγε φωτογραφίζουμε μόνον τις καλές στιγμές της ζωής μας και μόνον κάποιοι λίγοι 

φωτογραφίζουν ακόμη και τον θάνατο αγαπημένων τους προσώπων; Και αυτοί είναι τρελοί; 

Γιατί βγάζουμε σήμερα τόσες πολλές φωτογραφίες με τα κινητά μας; Το γεγονός αυτό 

οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στο ότι έχουμε πάντα το smartphone μαζί μας, γιατί τα 

‘’κλικ’’ δεν έχουν κόστος ή κάτι άλλο συμβαίνει; Κι εδώ ο κόσμος ...τρελάθηκε;  

     Γιατί στη γλώσσα μας όταν μιλάμε για φωτογράφιση χρησιμοποιούμε το ρήμα 

‘’απαθανατίζω’’; Πού κρύβεται ο θάνατος σε μία φωτογραφία; 

     Λυπάμαι αλλά δεν πρόκειται να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα από τούτη εδώ 

την στήλη! (Θυμίζω: το weekly μιλάει ή τέλος πάντων θέλει να μιλάει... για business). Όσοι 

είχαν την τύχη και παρακολούθησαν τις εισηγήσεις στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ 

σίγουρα έφυγαν σοφότεροι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή. Σύντομα θα 

ανέβει στο photo.gr βιντεοσκοπημένη όλη την εκδήλωση .

Μερική άποψη του αμφιθεάτρου του ΑΚΤΟ όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 

Γιατί φωτογραφίζουμε;
Με ομαδική... ψυχανάλυση ολοκληρώθηκαν οι μηνιαίες συναντήσεις 

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

photo.gr

www.photo.gr


������ 2��	
�� 333 •  ��	���� 20 IOYNIOY 2016

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

E I � � � �  � � � � � 	 � 
 � � � �  � 	 �  � �

NE� ������!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

�������	
NE� ������

http://www.photo.gr/shop/themedmags/special_issue_10_lighting/
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Το πάνελ από δεξιά: Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος, φωτογράφος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Στέφανος 
Σάμιος, φωτογράφος, Αναπλ. Διευθυντής & καθηγητής ΑΚΤΟ, Τάκης Τζίμας, Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Παναγιώτης Κασίμης, 
φωτογράφος, καθηγητής φωτογραφίας, Καμίλο Νόλλας, φωτογράφος, διοργανωτής Φεστιβάλ Βωβούσας

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε, όπως εξάλλου και η 
προηγούμενη, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
του ΑΚΤΟ. Το Μεγάλο Αμφιθέατρο της σχολής γέμισε 
ασφυκτικά από τους Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που 
ακολούθησε. Ακούσαμε πολύ συγκινητικές και άκρως 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αγάπης και πολύχρονης 
πίστης στο χόμπι και γιατί όχι στην τέχνη της 
φωτογραφίας...

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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Στιγμιότυπα από το stand της Canon. Πάνω ο κ.Γρηγόρης 
Βλασσάς Διευθυντής του Mεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών του Tμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας 
με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΑΚΤΟ κ.Εύα 
Μαυρίδου. Αριστερά: Τ.Τζίμας & Δρόσος Δρόσος

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Canon Europe. Δεξιά ο κ. Δρόσος Δρόσος στέλεχος της 
εταιρίας στη χώρα μας παρουσίασε σε λίγα λεπτά, απλά και κατανοητά την μακρόχρονη ιστορία 
της Canon και τα σύγχρονα επιτεύγματα του Ιαπωνικού εργοστασίου. 

Η Canon παρουσίασε στο κεντρικό Hall του ΑΚΤΟ επιλεγμένα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών, φακών και οικιακών εκτυπωτών τα οποία είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν και να περιεργαστούν οι ενδιαφερόμενοι
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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, 

��7*&'!��"�*): Κωνσταντίνα Γκιτάκου �*�8�9;&�*): 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 Μ.Σ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

Αστείρευτο ελληνικό χιούμορ...
Και μεγάλες αλήθειες... από το ελληνικό twitter!

www.photo.gr
www.photobusiness.gr/xalara/twits.pdf
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http://www.damkalidis.gr/index.html
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      Αγαπητέ Τάκη, 

Συχνά ταράζεις τα θολά νερά, τα κάνεις 

πιο θολά, αλλά έχεις δίκιο. Ατυχώς, 

"όπου λαλούν πολλοί κοκκόροι αργεί να 

ξημερώσει". Πέρασα αν θυμάσαι κι από 

ενεργό μέλος σε ΔΣ της ΕΦΕΔΗΦ, έγινα 

και πρόεδρος! Είχαμε τότε 65 ενεργά μέλη 

και σχεδόν 80 στο κατάλογο. Δεν ήξερα, 

αλλά έμαθα να συνεδριάζω και να παίρνω-

παίρνουμε αποφάσεις που κάναμε έργο 

όλοι οι εργαζόμενοι σε δυο περιοδικά την 

εποχή των παχιών αγελάδων. Ο καθένας 

έλεγε την άποψή του, αναλάμβανε ένα 

μέρος του έργου και το τελείωνε πριν 

κλείσει το τεύχος για βγει στην ώρα του.

Προσπάθησα να περάσω αυτή τη μέθοδο 

και στο συλλογικό μας όργανο την 

ΕΦΕΔΗΦ. Τους έβαζα όριο χρόνου στις 

τοποθετήσεις τους, εφήρμοζα την τακτική 

ενημέρωση όλων των μελών κάθε μήνα. 

Καλά περάσαμε, χορτάσαμε ξενύχτια...

Κάτι ανάλογο στο συνδικαλισμό είναι 

πολύ δύσκολο να γίνει καθώς δεν υπάρχει 

τιμωρία για όποιες ανυπακοές, ή αστοχίες.

Το πολύ να μη ξαναεκλεγούν. Συχνά ο 

γραμματέας δεν κρατούσε τα πρακτικά 

και έπρεπε να τα θυμάμαι ή να τα κρατώ 

εγώ. Στο συνδικαλισμό διαπίστωσα πως 

μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα, αρκεί 

να υπάρξει υπευθυνότητα και συλλογική 

ευθύνη. 'Όμως ως Έλληνες σχεδόν πάντα 

όλοι διαφωνούμε για να διαφωνήσουμε, 

να έχουμε άποψη. Έτσι απομένουν οι λίγοι 

οργανωμένοι, πιστοί και φίλοι να βγάλουν 

τα κάστανα από τη φωτιά. 

Αναγκαστικά αυτοί οι λίγοι δείχνουν 

να λειτουργούν ως "ομάδα" και συχνά 

παρεξηγούνται. Ωστόσο, τα έλεγαν πως θα 

φτάσουμε εδώ μπαίνοντας στην ΕΟΚ και 

δεν ακούγαμε...

Αμ δεν ήταν μόνο η ΕΟΚ! Ήταν και η 

ψηφιακή επανάσταση και οι ελεύθερες 

αγορές, και ο υπέρ-καταναλωτισμός και 

το σπάταλο και ανίκανο κράτος και οι 

τράπεζες, και οι επιχειρήσεις με δανεικά... 

Ήταν και ο καφές που εδώ πουλιόταν 5€ 

και στη Πορτογαλία 1€ την ίδια εποχή.

Σκέψεις ενός συνταξιούχου συνδικαλιστή φωτογράφου
Περί φωτογραφίας, μνημονίων, ψηφιακής τεχνολογίας και πολλά άλλα

Έχω παραστεί σε ένα Πανελλήνιο συνέδριο των φωτογράφων ως πρόεδρος 

της ΕΦΕΔΗΦ, αλλά αν και τέθηκαν όλα τα σοβαρά προβλήματα και μάλιστα με 

πρόβλεψη για τα επόμενα δραματικά χρόνια, οι δυνατότητες της Δημοκρατίας μας 

και της ελεύθερης αγοράς δεν άφησαν περιθώρια για κάποια δραστική, συλλογική 

απάντηση στον από τότε πόλεμο κατά των φωτογράφων κάθε 

ειδικότητας. Είμαστε από τότε αδύναμοι, ο καθένας για τον εαυτό του, φοβερά 

ανταγωνιστικοί, ανασφαλείς και εγωιστές. Ωστόσο είχαμε εργασία. Σήμερα, οι 

περισσότεροι συνάδελφοί μας δεν μπορούν ούτε τα βιβλία να κλείσουν, ούτε 

σύνταξη να πάρουν, έχουν παγιδευτεί. Δηλαδή, ο δικός μας διακοσμητικός 

συνδικαλισμός τι μπορεί να προσφέρει περισσότερο όταν ακόμη και οι 

δικηγόροι και οι μηχανικοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα; Δεν απέτυχε ο 

συνδικαλισμός, όλοι εμείς αποτύχαμε και φυσικά δεν τα φάγαμε μαζί. 

Ήρθε ημέρα που δήλωσα στους εκδότες των περιοδικών που εργάστηκα 

πως ο "ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ" θα συνεχίσει να βγαίνει στο περίπτερο, αλλά 

εμείς όπου νάναι θα κλείσουμε και ήταν τέλος του 2009. Όπως και έγινε.

Σίγουρα ένα συνέδριο κάθε χρόνο μέχρι να βγούμε από τη κρίση θα βοηθήσει το 

κλάδο. Ακόμη κι αν δεν γίνει κάτι, και μόνο οι ανταλλαγή απόψεων καλό θα κάνει 

σε όλους. Ουδείς αναμάρτητος και κανείς δεν τα ξέρει όλα. Όπως και να έχει, εγώ 

τουλάχιστον δεν θα ξεχάσω τις όμορφες στιγμές που πέρασα με συναδέλφους 

σε συμβούλια, συνελεύσεις, συνέδρια, εκλογές, απολογισμούς κλπ. Μου αρέσει 

να ακούω αντίθετες απόψεις όμως και να μαθαίνω. Συνταξιούχος πλέον σήμερα 

εύχομαι σε όλους να ανακάμψουν και να μη ξεχνάνε ποτέ πως η φωτογραφία 

εκτός από τεχνική και εμπόριο είναι και τέχνη, κάτι που με τον όρο imaging μας 

έκαναν να το ξεχάσουμε (μερικοί). Σήμερα, τέλος σχεδόν Ιουνίου του 2016, 

βλέπω το επάγγελμα του φωτογράφου, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη χώρα 

μας, να χάνεται. Ολοένα περισσότερες ψηφιακές μηχανές πουλιούνται, ολοένα 

στερεύει το χρήμα που κυκλοφορεί και ολοένα πιο πολύ η καθαρή και αυθεντική 

φωτογραφία δεν θεωρείται πλέον τέχνη. Οι ερασιτέχνες δεν ακούν πλέον 

συμβουλές, όλοι τα ξέρουν όλα, οι επαγγελματίες κουράστηκαν και δεν θέλουν 

να σώσουν πλέον το κόσμο. 

Πόλεμος από τα ΜΜΕ, πόλεμος από τους εμπόρους, πόλεμος από τη 

παραοικονομία και άρχοντας της αδικίας; Το κράτος μας.

Δεν ξέρω αν αυτό βοηθήσει, αλλά το 2001 σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για 

το μέλλον του πλανήτη, ειπώθηκε πως πρέπει να λιγοστέψουμε κατά 80%. 

Και πρέπει να περιορίσουμε τη κατανάλωση ανάλογα και πάλι 80% γιατί το 

διαστημόπλοιό μας, η γη, δεν μας αντέχει για πολύ. 

Αν γίνει ένα πανελλήνιο φωτογραφικό συνέδριο και οι σύνεδροι δεν το έχουν 

κατανοήσει αυτό, τότε λυπάμαι αλλά όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Όταν ένας 

ολόκληρος λαός το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα μπορέσει να τραφεί και να 

πληρώσει τους φόρους, θα είναι εγωισμός οι φωτογράφοι να θέλουν να ζήσουν 

σαν άρχοντες.

Περαστικά μας.

Νιώθω πολύ κουρασμένος πλέον... 

Σ.Σ.:Ο επιστολογράφος μας ζήτησε να μην δημοσιεύσουμε το όνομά του

�%%�%�?��8;�

photo.gr

www.photo.gr
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Smartphone-συστήματα;
Δομικές αλλαγές στην σχεδίαση smartphone

���*&"��*�

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Όταν ο Μωάμεθ δεν πάει στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Όταν οι μεγάλες εταιρίες 

του imaging δεν καταφέρνουν να κάνουν επαναστατικά βήματα που θα αλλάξουν τη 

μορφή των πραγμάτων, τότε κάποιος θα καλύψει το κενό...

Τη στιγμή λοιπόν που βαυκαλιζόμαστε ότι στη φωτογραφία έχουμε καταπληκτικές μηχανές-

συστήματα που καλύπτουν κάθε ανάγκη με φακούς και λοιπά αξεσουάρ, και έτσι είμαστε 

“θωρακισμένοι” στην απειλή των ...υποδεέστερων smartphones, o αντίζηλος στην αντίπερα 

όχθη δε μένει αργός. Κατεβάζει ιδέες και σκέφτεται πως θα κάνει το smartphone ακόμη πιο 

ελκυστικό και ικανό, μια πολυχρηστική, πολυεπεξεργαστική και πολυδιάστατη ψηφιακή 

συσκευή-πασπαρτού. Με την καταναλωτική δαπάνη να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο 

στα smartphone, είναι φυσικό να ψαλιδίζεται η αντίστοιχη δαπάνη για φωτογραφικά και να 

περιθωριοποιείται σταδιακά η φωτογραφική μηχανή σε ρόλο ενός “εξειδικευμένου” μέσου για 

“ειδικό κοινό”. Μόνο που αυτός ο φαινομενικά κολακευτικός χαρακτηρισμός δεν μεταφράζεται 

σε αρκετό οικονομικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα ο κλάδος να νοιώθει συνεχώς την πίεση να 

αυξάνεται και το μέλλον να απειλείται. Ας δούμε μαζί δύο επαναστατικά παραδείγματα. Το G5 

της LG που τώρα προσγειώνεται στην ελληνική αγορά και το επερχόμενο ΜοtoZ της Lenovo. 

Αμφότερα ¨”ευαγγελίζονται” την καινοτομία της αρθρωτής σχεδίασης με πρόσθετα modules, 

δελεάζοντας τους υποψήφιους αγοραστές με επαυξημένες δυνατότητες και βελτιστοποιημένη 

λειτουργικότητα. Η Google είχε προσπαθήσει κάτι αντίστοιχο στο πρόσφατο παρελθόν με το 

project Ara, το οποίο όμως δεν έφτασε στο στάδιο της παραγωγής. Το G5 λοιπόν, είναι μεν 

ένα από τα αναμενόμενα φανταστικά super smartphones με QHD IPS οθόνη, οκταπύρηνη CPU 

αλλά και δύο κάμερες 16Megapixel και 8Megapixel και το κυριότερο, εξτρά modules όπως το 

Cam Plus που ουσιαστικά είναι ένα camera grip με επιπλέον μπαταρία και “φυσικά” κουμπιά 

για τους χειρισμούς, το HiFiPlus της Bang and Olufsen ένα DAC για καλύτερο ήχο, τα VR γυαλιά 

και η LG 360 Cam με δίδυμες κάμερες 13ΜΡ για λήψη πανοραμικών 360° με ένα κλικ.

Την ίδια στιγμή, μετά την εξαγορά της Μοtorola, η κινέζικη Lenovo δεν μένει με σταυρωμένα 

χέρια, ετοιμάζοντας πυρετωδώς το νέο Moto Z/Z Force. Το design προβλέπει διάφορες 

προσθήκες με μορφή attachment, που 

η εταιρία ονομάζει Moto Mods. Αν και 

το project ακόμη περιβάλλεται από 

πέπλο μυστικοπάθειας, έχει διαρρεύσει η 

ετοιμασία για το Hasselblad Mod που θα 

προστεθεί στα άλλα δύο Mods δηλ. τα 

ηχεία JBL και το ψηφιακό προβολικό. Το 

πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι το οπτικό 

zoom – πιθανότατα 10x ενώ όλα τα οπτικά 

θα έχουν υπογραφή Hasselblad, χωρίς 

ακριβώς να γνωρίζουμε τι σημαίνει κάτι 

τέτοιο αφού η γνωστή εταιρία φημίζεται για 

τις μηχανές της αλλά συνήθως αναθέτει τα 

οπτικά σε άλλους. Το υποσύστημα κάμερας 

θα έχει κι άλλα καλούδια όπως οπτική 

σταθεροποίηση φακού, xenon flash και 

autofocus βασισμένο σε laser.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Τα smartphones 

είναι ήδη πολύ ισχυροί φορητοί 

υπολογιστές, όσο και ένα σημερινό tablet. 

Mε την modular προσέγγιση πετυχαίνουν 

συγκεκριμένους στόχους. Διατηρούν 

τη slim σχεδίαση γι αυτό καθαυτό το 

smartphone ώστε να μην γιγαντώνεται 

και με τα εξτρά modules διευρύνουν τις 

δυνατότητες. Προ των πυλών λοιπόν είναι 

το οπτικό zoom και ίσως οι μεγαλύτεροι 

αισθητήρες σε ξεχωριστά αρθρώματα. 

Εκεί που απέτυχε το concept Sony QX και 

Panasonic Lumix CM1, ίσως πετύχουν οι 

νέες εκδοχές. Αρκεί να είναι εύχρηστες και 

σε χαμηλότερες τιμές από το παρελθόν. 

Όσο για το φωτογραφικό κλάδο, ας μπει σε 

“κόκκινο” συναγερμό γιατί ο ανταγωνισμός 

δεν αστειεύεται... 
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Low Key

Στην τελευταία συνάντηση με τους 

Αναγνώστες, όπου το θέμα ήταν 

τα βαθύτερα μας κίνητρα πίσω 

από τη φωτογράφηση και ποια 

είναι η ανάγκη μας να επιδοθούμε 

στη δραστηριότητα αυτή, αρκετοί 

παριστάμενοι εξέφρασαν τη 

συχνή απορία: μήπως όταν 

φωτογραφίζουμε τη στιγμή στην 

πραγματικότητα αποστερούμαστε 

την εμπειρία της; 

Συμπωματικά αυτές τις μέρες 

είδε το φως της δημοσιότητας 

και αναπαράχθηκε από πολλά 

μέσα μία έρευνα (που αρχικά 

δημοσιεύτηκε στο Journal of 

Personality and Social Psychology) 

σύμφωνα με την οποία όταν 

τραβάμε φωτογραφίες κατά τη 

διάρκεια μιας δραστηριότητας την 

απολαμβάνουμε περισσότερο. Οι ερευνητές Kristin Diehl, PhD, από το University of Southern 

California, η Gal Zauberman, από το Yale University και η Alixandra Barasch, του University of 

Pennsylvania ισχυρίζονται ότι η έρευνα τους αποδεικνύει ότι η φωτογραφία μπορεί να αυξήσει 

την απόλαυση των ευχάριστων δραστηριοτήτων καθώς αυξάνεται η προσήλωση μας σε αυτές. 

Οι ερευνητές σχεδίασαν 9 πειράματα και συγκέντρωσαν 2000 συμμετέχοντες που τους ζήτησαν 

να πάρουν μέρος στις συγκεκριμένες φωτογραφίες, άλλοι τραβώντας συγχρόνως φωτογραφίες 

και άλλοι όχι. Έπειτα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το 

οποίο σχεδιάστηκε για να μετρήσει όχι μόνο την απόλαυση που πήραν από τις δραστηριότητες 

αυτές αλλά και το πόσο συγκεντρώθηκαν και ασχολήθηκαν με τη κάθε δραστηριότητα. Σχεδόν 

σε όλες τις δραστηριότητες οι άνθρωποι που τραβούσαν φωτογραφίες είχαν χαρεί περισσότερο. 

Σε ένα από τα πειράματα τους ζητήθηκε να περιηγηθούν μόνοι τους στην έκθεση ενός μουσείου 

φορώντας γυαλιά που κατέγραφαν τις κινήσεις των ματιών τους. Αποδείχτηκε ότι οι άνθρωποι 

που τραβούσαν φωτογραφίες ξόδευαν περισσότερη ώρα στα εκθέματα από ότι οι άνθρωποι 

που βρίσκονταν εκεί ως απλοί παρατηρητές. 

Τέλος, οι ερευνητές τονίζουν η λήψη φωτογραφιών ανεβάζει τα επίπεδα της χαράς σε πολλές 

περιστάσεις αλλά απαιτεί τη συμμετοχή του ατόμου. Η τεχνολογία που καταγράφει τις 

δραστηριότητες μας αυτόματα χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή του χρήστη δεν μπορεί να 

προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα. 

Δείτε όλη την έρευνα εδώ http://www.apa.org/news/press/releases/2016/06/picture-enjoy.aspx

Έρευνα
Η φωτογραφία προσφέρει χαρά

�. ��������
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H Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας, με την συνεργασία του 

Δήμου Πρέβεζας, διοργανώνει το πρώτο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και 

Βίντεο, που φιλοδοξεί να καταξιωθεί ως η κορυφαία συνάντηση των 

δημιουργών στη βορειοδυτική Ελλάδα. 

Το Φεστιβάλ θα αγκαλιάσει τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις από τον 

Ελληνικό χώρο αρχικά και φιλοδοξώντας σε διεθνείς συνεργασίες στη 

συνέχεια, θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δομές και την θερμή αποδοχή της 

τοπικής κοινωνίας, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα σε καταξιωμένους 

δημιουργούς όσο και σε νέους να παρουσιάσουν αξιόλογες εργασίες στον 

τομέα της φωτογραφίας, του βίντεο και των εγκαταστάσεων.

Στην παρθενική διοργάνωση συμμετέχουν 127  δημιουργοί φωτογράφοι και 

βιντεολήπτες που εκφράζονται με την στατική ή την κινούμενη εικόνα. Στο 

φεστιβάλ εντάσσονται 21 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας, μία επετειακή 

ομαδική, τρεις εγκαταστάσεις και η συμμετοχή - προβολή 57 ταινιών 

βίντεο, έργα 66 δημιουργών. Παράλληλα με το εκθεσιακό πρόγραμμα 

ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες του φεστιβάλ, στρογγυλά τραπέζια για την 

φωτογραφία, το βίντεο και τις εγκαταστάσεις, βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία 

της Ελληνικής φωτογραφίας, Portfolio Reviews και παρουσιάσεις βιβλίων. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι την πρωτοβουλία της ΕΦΕΠ αγκάλιασαν όλοι οι τοπικοί 

φορείς για αυτό το φεστιβάλ που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην πόλη 

της Πρέβεζας.  Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο Δρ. Γρηγόρης 

Βλασσάς , Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: 

https://www.facebook.com/vlassasg/posts/1757116004531780

1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο στην Πρέβεζα
23 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2016

Φωτ.: Αικατερίνη Κορωναίου

Φωτ.: Γρηγόρης Βλασσάς

Φωτ.: Μαρίνα Προβατίδου
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Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς

Θέμα: Τσιγγάνοι, πρόσφυγες στην ίδια τους 

πατρίδα.

Στέφανος Πάσχος 

Θέμα: meta-plasis

Κωνσταντίνος Θωμόπουλος

Θέμα: Νυκτερινά

Δρ. Αριστείδης Κοντογεώργης 

Θέμα: Tree Spirit / Το πνεύμα των δένδρων

Νίκος Αποστολόπουλος 

Θέμα: Αθλητική Retrospetiva

�BC����B�� 
����
�*";� �+�!�&*�#�
Σαπουντζάκη 4 & Λ. Βύρωνος 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Διάρκεια: 24/6 

έως και 2/7/2016 καθημερινά 19.00 – 22.00

Δρ. Ηώ Πάσχου

Θέμα: Στα ίχνη του Νοτιά

Γιώργος Κυριακού

Θέμα: Άνθρωποι της υπαίθρου στην Ήπειρο

Χάρης Ακριβιάδης

Θέμα: Στιγμές εν κινήσει. 

Χριστίνα Ζαχοπούλου

Θέμα: Αερομορφές

Ελένη Καλαβρέζου

Θέμα: Φωτογραφίες στην Μάνη

Μαρία Σιτά

Θέμα: Απόδραση… 

Έλενα Νικολαΐδου 

Θέμα: Υδάτινη Γυναίκα

Ζωή Ξανθοπούλου 

Θέμα: Πρόβες και στιγμές

Γιώργος Παπαχαραλάμπους

Θέμα: Κίνηση στη πόλη

�BC����B�� 
���� 
Στην ΕΦΕ Πρέβεζας, στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα 

Διάρκεια: 25/6 έως και 2/7/2016

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Σάββατο 25/6 

19.00 – 23.00

Κυριακή 26/6, Δευτέρα 27/6, Τετάρτη 29/6, 

Παρασκευή 1/7 και Σάββατο 2/7, 

19.00 – 21.30

�����B� �BC��� ���� ���� 

Συμμετέχουν: Αντωνίου Τάσος, 

Βουρβούλακας Γιάννης, Γιαννουλάτος 

Περικλής, Γιωτόπουλος Βαγγέλης, Γκίζας 

Βασίλης, Γκόλια Αθηνά, Γκόλιας Νίκος, 

Γκούμας Κώστας, Ηλιάδης Παναγιώτης, 

Ισαακίδου Δόμνα, Ισπόγλου Μαρία, 

Καζαντζίδης Θεόφιλος, Καρασαβόγλου 

Δημήτρης, Καρζής Βασίλης, Κάτσανος 

Χρήστος, Κατσανός Γιάννης, Κατηνιώτης 

Δημήτρης, Κορωναίου Κατερίνα, Κύρλας 

Βαγγέλης, Κωνσταντής Νίκος, Κωνσταντίνου 

Γιάννης, Κωστάκης Χάρης, Λιάσκος 

Δημήτρης , Μάνου Αλίκη , Μπάκας 

Παναγιώτης, Νάτσος Βελισσάρης, Ντόκα 

Αιμιλία, Παππά Έλενα, Πάνου Χρήστος, 

Σαπέλας Παναγιώτης, Σταμουλάκης 

Βαγγέλης, Τέφας Θεμιστοκλής, Τόκκα 

Γιώτα, Τρανουλίδης Αχιλέας ,Τσεγγελίδη 

Δήμητρα,Τσιρώνη Τασούλα, Φατούρος 

Γιάννης, Χατζής Κώστας.

Στην ΕΦΕ Πρέβεζας, στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα 

Διάρκεια: 25/6 έως και 2/7/2016

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Σάββατο 25/6 

19.00 – 23.00

Κυριακή 26/6, Δευτέρα 27/6, Τετάρτη 29/6, 

Παρασκευή 1/7 και Σάββατο 2/7, 19.00 – 

21.30

���������� �B��������

����??'%� ����F�* 
Φωτογραφία, Τέχνη και Επικοινωνία

Συντονίστρια: MSc Αικατερίνη Κορωναίου, 

Ομιλητές: Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς Καθηγητής 

ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φωτογραφίας & 

Οπτικοακουστικών. Κωνσταντίνος 

Θωμόπουλος, Καθηγητής Εφ. ΤΕΙ Αθήνας, 

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών.

MSc Παύλος Δ. Σατόγλου, Καθηγητής 

Φωτογραφίας σε δημόσια ΙΕΚ  Έρικα 

Αθανασίου Δημοσιογράφος - Συγγραφέας, 

Ιωάννης Βέλλης Λογοτέχνης-Φωτογράφος.

Σάββατο 25/6/2016 ώρα 20.30

Στην ΕΦΕ Πρέβεζας, στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα 

������	�� �����H� 
Ψηφιακή βίντεο, Animation και 

Bιντεοεγκαταστάσεις

Συντονίστριας: MSc Αικατερίνη Κορωναίου 

Ομιλητές: Τάσος Λυμπεράκης, DEA, 

Σκηνοθέτης Σεναριογράφος, Συνεργάτης 

Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών, 

ΤΕΙ Αθήνας

MFA Στέλιος Ντεξής, Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ., 

MFA Μυρτώ Βουνάτσου, Συνεργάτις 

ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φωτογραφίας & 

Οπτικοακουστικών, Εικαστικός.

Δρ. Σπύρος Σιάκας, Καθηγητής Εφ. ΤΕΙ 

Αθήνας, Τμήμα Γραφιστικής

Βασίλης Λαγός, Μηχανικός Ηχου, 

Συνεργάτης Τμήμα Φωτογραφίας & 

Οπτικοακουστικών, ΤΕΙ Αθήνας (ΜΠΣ)

Ιωάννης Βέλλης Λογοτέχνης-Φωτογράφος.

Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς, Καθηγητής ΤΕΙ 

Αθήνας

Παρασκευή 24/6/2016, ώρα: 20.00
Στην Οικία Αθανασιάδη, Σαπουντζάκη 4 & Λ. 

Βύρωνος 

���#*� �8*���9F!� &��! *&���;� ��) 
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Εκτενής αναφορά για την εξέλιξη της 

φωτογραφίας στον Ελληνικό χώρο. 

Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή 

φωτογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας και 

Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Δρ. 

Γρηγόρη Βλασσά με τίτλο:

«Το χρονικό της Ελληνικής Φωτογραφίας: 

1940-1981».

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, Παλαιά Σφαγεία

Κυριακή 26/6/2016, ώρα: 20.00

����'&*�&�*) ����?��8*"J! %�&7J!

 Οι περιφερειακές φωτογραφικές λέσχες 

θα παρουσιάσουν τους στόχους τους και 

τη δουλειά τους. Επιδιώκουμε με αυτό τον 

τρόπο τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες 

να τις διευρύνουμε, να αναπτυχθούν νέες 

και όλοι μαζί να ενταχθούμε σε ένα δίκτυο 

δημιουργικής συνεργασίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΗΔΥΦΩΣ - Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας

Φωτογραφική Ομάδα Art8 – Αγρίνιο

ΦΩΤΟ.κύτταρο -Φωτογραφική Ομάδα 

Λευκάδας (Φ.Ο.Λ.)

ΦΟΑ - Φωτογραφική ομάδα Άρτας

Φωτογραφική Ομάδα Φιλιππιάδας -

 Κα.Δρώ Φωτόραση. Λέσχη Δημιουργικής 

Φωτογραφίας Ιωαννίνων

ΦΩΤΟΛΕΚΕ. Φωτογραφική Λέσχη 

Κέρκυρας
Στην ΕΦΕ Πρέβεζας, στο Κάστρο Αγ. Ανδρέα 

Σάββατο 25/6/2016, ώρα: 20.00

1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο στην Πρέβεζα
Συνοπτική παρουσίαση μερικών εκθέσεων και εκδηλώσεων 
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Tεύχος Μαΐου - Ιουνίου

Tελευταίες μέρες στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-242/
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Apple iOS 10
Φέρνει επεξεργασία RAW και εξυπνότερο Photos app

Τα νέα της Apple από το ετήσιο Worldwide Developers Conference στο 

San Francisco είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για τους φωτογράφους. 

H νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS θα υποστηρίζει RAW 

editing. Μολονότι, δεν αναφέρθηκε στη παρουσίαση, μια προσεκτική ματιά 

στο φόντο του ομιλητή, μας αποκαλύπτει τη σημαντική αυτή αναβάθμιση. 

Ωστόσο αναρωτιόμαστε αν το γεγονός αυτό συνεπάγεται με υποστήριξη 

αρχείων RAW και από τη φωτογραφική μηχανή των iPhone/iPad. Μερικοί 

από τους προγραμματιστές που έχουν πρόσβαση στην beta έκδοση 

απαντούν θετικά. Πάντως αν βασιστούμε στην νοοτροπία του τεχνολογικού 

κολοσσού που θέλει την αυτάρκεια των συσκευών Apple, δεν θα 

αποτελέσει έκπληξη η πλήρης υποστήριξη των RAW. Το μόνο σίγουρο είναι 

πως η εν λόγω κίνηση θα ισχυροποιήσει το iPad/iPhone ως φορητή λύση 

επεξεργασίας φωτογραφιών. 

Μια ακόμη αξιόλογη αναβάθμιση αφορά τo δημοφιλές 

app  Photos που συνοδεύει το λειτουργικό. Με τη συνδρομή 

τεχνητής νοημοσύνης το app θα μπορεί πλέον να βάζει 

αυτόματα ετικέτες στις φωτογραφίες, αναγνωρίζοντας τα 

εικονιζόμενα πρόσωπα. Επιπλέον, θα προσφέρει περισσότερες 

δυνατότητες διαχείρισης του φωτ. υλικού. Οι βελτιώσεις θα 

εμφανιστούν και στην desktop έκδοση (για Mac) που θα τρέχει 

στο επερχόμενο λειτουργικό σύστημα, Μac OS X Sierra.

STG Uploader app
Άμεσο ανέβασμα φωτογραφιών στο 
Google Photos για μηχανές Sony

Το STG Uploader είναι ένα app που κάνει 

συμβατές τις μηχανές Sony με το PlayMemories 

Camera App, για απευθείας ανέβασμα υλικού στην 

υπηρεσία Google Photos. Με την εκκίνηση της 

εφαρμογής ο χρήστης καλείται να ρυθμίσει το Wi-Fi 

access point, το οποίο θα επιτρέψει την δημιουργία 

εξουσιοδοτημένης καταχώρησης στην κάρτα SD. Η 

εφαρμογή επιτρέπει το ανέβασμα των εικόνων στη 

μέγιστη δυνατή ανάλυση, οι οποίες εμφανίζονται 

με το όνομα ‘SonyUpload' και την εκάστοτε 

ημερομηνία. Επίσης, παρέχει πληροφορίες για το 

πόσες φωτογραφίες έχουν ανέβει στη πλατφόρμα 

της Google και δίνει τη δυνατότητα διαγραφής 

ολόκληρης της βάσης δεδομένων. Να σημειωθεί 

πως το format της κάρτας μνήμης SD, συνεπάγεται 

με διαγραφή των καταχωρήσεων και επομένως 

απαιτεί εκ νέου εγκατάσταση. Οι αναλυτικές οδηγίες 

εγκατάστασης βρίσκονται εδώ: https://github.com/

ma1co/Sony-PMCA-RE
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DNP DS-620
Νέο Firmware και Drivers 

H ναυαρχίδα των επαγγελματικών εκτυπωτών της DNP, ο DNP DS-620 αναβαθμίστηκε 

μέσω firmware. Έτσι προσφέρει πλέον φινίρισμα Lustre στις εκτυπώσεις εκτός των 

κλασσικών Glossy & Matte. Επίσης έχει πλέον τη δυνατότητα να τυπώνει χωρίς αλλαγές 

αναλωσίμων σε φινίρισμα Lustre. Το νέο αυτό φινίρισμα δημιουργεί μια ημι-γυαλιστερή 

επιφάνεια στις εκτυπώσεις σας με λιγότερες γυαλάδες. Παράλληλα απλοποιείται η 

επιλογή μεγεθών εκτύπωσης. Η αναβάθμιση μέσω του νέου firmware σε συνδυασμό με 

τους ανανεωμένους drivers για πλατφόρμα Windows, απλοποιούν την επιλογή μεγεθών 

εκτύπωσης, εξαλείφοντας τις επιλογές 4x6xN και 4x6x2, ενεργοποιώντας την επιλογή 

Rewind αυτόματα όπου αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον έχουν αναπτυχθεί νέοι Drivers για  

Windows, μεταξύ των οποίων και ειδικός Driver για Windows 10. 

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ 

Getty Images
Αποκαλύφθηκε παράνομη διάθεση μέσω Facebook 

To δημοφιλές πρακτορείο κατέθεσε μήνυση εναντίον ατόμου που πωλούσε 

παράνομα χιλιάδες stock φωτογραφίες, μέσω ενός private group στο Facebook. 

Ο κατηγορούμενος Walter A. Kowalczuk, αποκτώντας πρόσβαση παράνομα σε 

δύο λογαριασμούς τακτικών πελατών του πρακτορείου, κατάφερε να δημιουργήσει 

μια συλλογή με περισσότερες από 3.400 υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες. Η 

τιμή πώλησης μίας φωτογραφίας ανερχόταν μόλις στα 0.75$. Το Getty Images 

πληροφορήθηκε για την παράνομη δραστηριότητα από ένα συνεργάτη του, τον 

Μάρτιο. Το επόμενο διάστημα συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία, αγοράζοντας 

από τον Kowalczuk φωτογραφίες, για να διαπιστώσει πως αποκτούσε το υλικό. 

Συγκεκριμένα, αγόρασε 29 φωτογραφίες σε τρεις χρονικές στιγμές μεταξύ 29 

Μαρτίου και 29 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση οι 

οδηγίες ήταν οι εξής: ο υποψήφιος αγοραστής κατέθετε 

τους κωδικούς καταλόγου των εικόνων, πλήρωνε και 

ύστερα ο Kowalczuk προχωρούσε στην αποστολή τους 

μέσω υπηρεσίας file sharing. Όπως ήταν αναμενόμενο 

το πρακτορείο ζητά αποζημίωση για εκ προθέσεως 

παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ηλεκτρονική 

απάτη, καθώς και καταστρατήγηση του νόμου Digital 

Millennium Copyright Act.

Sandisk USB 
Ultra Flair
Υπερ-ύψηλη ταχύτητα 
εγγραφής και έως 128GB 
αποθηκευτικός χώρος

To Ultra Flair είναι ένα 

ανθεκτικό μεταλλικό USB 

stick 3.0 που θα ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες φωτογραφικές 

απαιτήσεις αποθήκευσης, 

και κυκλοφορεί 

σε χωρητικότητες 

16GB, 32GB, 

64GB και 128GB, 

προσφέροντας 

ταχύτητες εγγραφής/

ανάγνωσης 150MB/

δευτ. Υπόσχεται 

υψηλή ασφάλεια 

των δεδομένων, ενώ 

παρέχει λογισμικό 

προστασίας των 

αρχείων από τρίτους. 

Είναι διαθέσιμο 

μέσω του επίσημου 

αντιπροσώπου, 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
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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, οκτώ ή και των εννιά 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".
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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40€

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

45€

9 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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8Sinn Cage 
Ειδική κατασκευή για Sony α6000 & α6300

Το a6000/a6300 Cage είναι μια ειδική κατασκευή συμβατή με τις δημοφιλείς και best 

seller mirrorless ψηφιακές φωτ. μηχανές Sony α6000 και τη νεώτερη α6300. Σας 

επιτρέπει αφενός να προσαρμόσετε άφοβα στην κάμερά σας οποιοδήποτε αξεσουάρ 

και αφετέρου  χαρίζει στιβαρό και σταθερό κράτημα. Με την προσθήκη προαιρετικής 

χειρολαβής και συστήματος υποστήριξης Rods o κάτοχος μπορεί να χτίσει ένα πλήρες 

κινηματογραφικό setup σε πολύ λογική τιμή.

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ 

������

8Sinn CCaggee 
ΕΕΕιδδι ήκή κατασασσκευή γιααια Sony ααα60000 && α6300

�������� 20

Panasonic Lumix G Leica Summilux 12mm F1.4
Eυρυγώνιος prime για Micro Four Thirds

Η Panasonic προσέθεσε άλλο ένα prime φακό στο σύστημα 

Micro Four Thirds, με εστιακή απόσταση 12mm, ισοδύναμη με 

24mm (στο φορμά 35mm) και υπερ-φωτεινό διάφραγμα f/1.4. Η 

κατασκευή του τον καθιστά ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία, 

ενώ διαθέτει δαχτυλίδι για τη ρύθμιση του διαφράγματος. 

Αποτελείται από 15 στοιχεία σε 12 group και έχει ίριδα 9 λεπίδων. 

Ακόμα, το βηματικό μοτέρ υπόσχεται αθόρυβο autofocus, που τον 

κάνει κατάλληλο για video.
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ROLLEI ePano II 360°
Ηλεκτροκίνητη περιστρεφόμενη 
κεφαλή για video και 
πανοραμικές φωτογραφίες 360°

H ePano II 360° αποτελεί μία 

μηχανοκίνητη περιστρεφόμενη 

κεφαλή για την δημιουργία video/

πανοραμάτων 360° και timelapse video. 

Διαθέτει σπείρωμα 1/4in. που την καθιστά 

συμβατή με action cameras, DSLR και 

smartphones (απαιτείται προσαρμογέας). 

Το μέγιστο συνιστώμενο φορτίο είναι 

1,5kg ενώ αν ρυθμιστεί σε γωνία 30° το 

φορτίο «κατεβαίνει» στο 1kg. Τέλος, 

οι κατακόρυφες λήψεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με φωτογραφικές 

μηχανές βάρους ως 0,8 kg. Η ρύθμιση 

χρόνου (από 5 έως 60 λεπτά) επιτρέπει τη 

δημιουργία time lapse σε συγκεκριμένες 

περιοχές σε σύντομο ή ευρύτερο χρονικό 

διάστημα, κατάλληλο για περιβάλλοντα 

όπου οι λεπτομέρειες διαφοροποιούνται 

με την πάροδο του χρόνου. Ακόμα, για 

μεγαλύτερη σταθερότητα, μπορεί να 

προσαρμοστεί σε τρίποδο με universal 

σπείρωμα. Η κεφαλή διαθέσιμη μέσω της 

επίσημης αντιπροσωπείας,

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. 
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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iFocus
Διαγωνισμός φωτογραφίας με έπαθλο τέσσερις υποτροφίες

To ifocus σε συνεργασία με τη φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές» διοργανώνει ένα νέο 

διαγωνισμό φωτογραφίας. Η θεματική είναι ελεύθερη. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να στείλουν τέσσερα φωτογραφικά έργα μαζί με τα 

προσωπικά τους στοιχεία στο info@ifocus.gr μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Έπαθλο είναι 

τέσσερις υποτροφίες για τα τμήματα σεμιναρίων της φωτογραφικής ομάδας «Διαδρομές» 

για το έτος 2016-17, δύο από τις οποίες είναι πλήρεις και δύο με έκπτωση 50%. Επιπλέον 

οι τέσσερις νικητές του διαγωνισμού μαζί με δέκα ακόμη διακριθέντες φωτογράφους θα 

έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους μέσα από τη στήλη του iFocus.gr, 

Trust Me I Am A Photographer. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 

ιστοσελίδες και τις επίσημες σελίδες των διοργανωτών στο facebook.

Πληροφορίες: iFocus, http://www.ifocus.gr, https://www.facebook.com/ifocus.gr

Φωτογραφική ομάδα «Διαδρομές», http://www.diadromeseminars.gr, https://www.

facebook.com/diadromeseminars 

Φωτογραφική Λέσχη 
Αρχιτεκτονικής 
Σχολής
Ξεκίνησε η ετήσια έκθεση 
φωτογραφίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

η Φωτογραφική Λέσχη της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής πραγματοποιεί 

την ετήσια φωτογραφική της έκθεση. Με 

αφορμή την ταινία "Laurence Anyways" 

του Xavier Dolan οι μαθητές εμπνέονται 

και προσεγγίζουν το κινηματογραφικό 

έργο μέσα από το φωτογραφικό τους 

φακό. Έχοντας παρουσιαστεί ήδη για δύο 

εβδομάδες στον εκθεσιακό χώρο της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής η έκθεση βρίσκεται 

σε μια νέα διεύθυνση, το χώρο του 2 

Concept Store. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιουλίου

Διεύθυνση: 2 Concept Store, 

Ιουστινιανού 6, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 

10.00 – 22.00 

Πληροφορίες: 2 Concept Store, 

Τηλ. 2310265999 

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Έκθεση του Istvan Kerekes

Ο πολυβραβευμένος Ούγγρος φωτογράφος Istvan Kerekes επισκέπτεται τη 

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης και παρουσιάζει τα φωτογραφικά του έργα. 

Γεννημένος το 1977 στο Τίργκου Μούρες της Ρουμανίας, ο Kerekes ασχολείται με 

την τέχνη της φωτογραφίας από το 1988. Με συμμετοχές σε διεθνείς και εθνικούς 

διαγωνισμούς, έχει διακριθεί με περισσότερα από 1.000 βραβεία ενώ είναι ο πρώτος 

Ούγγρος φωτογράφος που τιμήθηκε με το τίτλο EFIAP / Platinum από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Φωτογραφικής Τέχνης (FIAP) το 2012. Προσκεκλημένος από τη ΦΕΜ 

ο σπουδαίος φωτογράφος θα παρευρίσκεται στην έκθεση ενώ παράλληλα θα 

παρουσιαστούν ηχοράματα με τη δουλειά του. Επιπλέον με πρωτοβουλία της ΦΕΜ θα 

πραγματοποιηθεί φωτογραφικό εργαστήριο με θέμα «φωτογράφιση πορτραίτου 

σε φυσικό φως» με εισηγητή τον ίδιο το φωτογράφο. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Ιουνίου 2016

Διεύθυνση: 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00-21.30

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555, photo@fem.gr, 

http://www.fem.gr  
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Photometria Festival
Εντατικό σεμινάριο - εργαστήριο 
δημιουργικής φωτογραφίας 

Στα πλαίσια του φετινού Photometria 

Festival ένα εντατικό σεμινάριο 

-εργαστήριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί 

σε λίγες μόλις μέρες. Με εισηγητές 

την Ελένη Μουζακίτη και τον Κώστα 

Ιωαννίδη, το σεμινάριο δημιουργικής 

φωτογραφίας καλεί τους συμμετέχοντες 

να εστιάσουν σε μια ιδιαίτερα δημιουργική 

διαδικασία επιλογής και διαδοχής εικόνων 

στήνοντας όπου είναι δυνατόν ένα είδος 

«φορτισμένης» αφήγησης. Αναπτύσσοντας 

μια μεθοδολογία όσοι πάρουν μέρος στο 

σεμινάριο -εργαστήριο θα σχηματίσουν 

ένα μικρό πορτφόλιο εξετάζοντας το 

ως μια αποτύπωση της συγκεκριμένης 

εμπειρίας. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα 

πραγματοποιηθεί έκθεση και παράλληλα 

θα εκδοθεί βιβλίο με τα φωτογραφικά 

έργα των συμμετεχόντων. Για περισσότερες 

πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό 

πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τη 

ιστοσελίδα του σεμιναρίου. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 18-20 Ιουνίου 

Μέρες και ώρες: Σάββατο 18 Ιουνίου 11.00 

– 16.00

Κυριακή 19 Ιουνίου 11.00 - 16.30

Δευτέρα 20 Ιουνίου 10.30 - 18.00 

Διεύθυνση: Ριζάρειο Ίδρυμα, Μονοδένδρι 

Ζαγορίου

Κόστος: 70 ευρώ για μέλη φωτογραφικών 

ομάδων ή σχολών φωτογραφίας

100 ευρώ για μη μέλη

Πληροφορίες – Συμμετοχή: http://

photobookstore.gr/index.php/seminars/

photographic-village-1-detail 

Cinemarian
Εκδήλωση για τη λήξη των φετινών μαθημάτων

Το Cinemarian, ένας χώρος αφιερωμένος στον κινηματογράφο και τη φωτογραφία 

κλείνει τον κύκλο των φετινών μαθημάτων με μια εκδήλωση το Σάββατο 25 

Ιουνίου. Ταινίες, μουσική αλλά και φωτογραφικά έργα θα συνθέτουν μια ιδιαίτερη 

βραδιά, καλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη δουλειά του πολυχώρου. Από τις 

20.15 έως τις 21.15 στο χώρο του Cinemarian θα προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους, 

αποτέλεσμα των σεμιναρίων κινηματογράφου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει προβολή 

των φωτογραφικών έργων των συμμετεχόντων στα τμήματα φωτογραφίας ενώ την 

εκδήλωση θα κλείσει ένα πάρτυ. Στο τμήμα φωτογραφίας εισηγητής των μαθημάτων 

ήταν ο Ανδρέας Κατσικούδης και εισηγητές στο σεμινάριο κινηματογράφου οι Γιάννης 

Παρασκευόπουλος και Ανδρέας Κατσικούδης. 

Εκδήλωση: Σάββατο 25 Ιουνίου, 20.00

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι

Πληροφορίες: Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.

cinemarian.gr 

photo.gr

www.photo.gr
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