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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Mε τη Sony στο Βερολίνο
Για την πανευρωπαϊκή press conference στις 11 Ιουλίου

Τα όρια των ορισμών
Στα διάφορα είδη φωτογραφίας

Προπολεμικά, για να πάει κανείς από τα πιο απομακρυσμένα χωριά των 

Ζαγοροχωρίων στα Γιάννινα ήθελε πάνω από μια μέρα περπάτημα και 

τουλάχιστον άλλη μια μέρα για να γυρίσει. Κι όταν με το καλό επέστρεφε 

από αυτό το κουραστικό ταξίδι και τον ρωτούσαν οι συγχωριανοί του, 

γεμάτοι απορίες, τι είδε στην πολύβουη πόλη, ένας τέτοιος κουρασμένος 

ταξιδιώτης είπε την φράση που έμελε έκτοτε να γίνει παροιμιώδης:  

«Για ένα καλό φαΐ στα Γιάννινα...» 

Θα μου πείτε τι σχέση έχουν οι λαϊκές παροιμίες με τα νέα προϊόντα που 

λάνσαρε η Sony. Καμία. Ανέφερα τα παραπάνω απλά και μόνον για να 

διασκεδάσω τις εμμονές των τμημάτων marketing -όλων ανεξαιρέτως των 

εργοστασίων- τα οποία όταν κρίνουν ότι είναι υπερβολή να ξοδέψουν πολλά 

λεφτά για να λανσάρουν κάποια νέα προϊόντα τους π.χ. 2-3 νέους φακούς 

κατεβάζουν κάτι τελείως τρελές ιδέες. Όπως η διοργάνωση ημερήσιων event 

κάπου κεντρικά στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις το αεροπλάνο 

το πρωί και να γυρίσεις την ίδια μέρα το βράδυ. Κι αν έχει απευθείας πτήση 

καλώς. Διαφορετικά θα πρέπει να πάρεις δυο αεροπλάνα για να γυρίσεις. 

Μπορεί τα στελέχη των πολυεθνικών να είναι μαθημένα σε αυτούς τους 

ρυθμούς δουλειάς αλλά εμείς εδώ, στην μεταξύ Δύσης & Ανατολής χώρα 

που λέγεται Ελλάδα δε θέλουμε πολλές ταλαιπωρίες - ειδικά όταν διανύουμε 

μία κάποια δύσκολη ηλικία... Όμως για να πούμε και την αλήθεια κατά βάθος 

μας αρέσουν αυτά τα ταξιδάκια! Γιατί εκτός του ότι σπάνε την καθημερινή 

ρουτίνα, μας μαθαίνουν από πρώτο χέρι πολλά και σημαντικά πράγματα για 

τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο και μάλιστα από τους πλέον ειδικούς. 

Τουτέστιν από το στόμα πολύ έμπειρων προϊσταμένων ερευνητικών τμημάτων 

μεγάλων εργοστασίων μέχρι ακριβοθώρητων managers. Κοντολογίς: αξίζουν 

τον κόπο...  T.T.

Στον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ διοργανώνουμε τακτικότατα 

φωτογραφικούς διαγωνισμούς με ποικίλη 

θεματολογία. Επίσης συμμετέχουμε ως κριτές 

σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται από 

φορείς, από Σωματεία, από Δήμους αλλά και 

από επιχειρηματικούς ομίλους. Τα ζητήματα 

αισθητικής και τεχνικής της φωτογραφικής εικόνας 

που αναδεικνύονται μέσα από τέτοιου είδους 

διοργανώσεις είναι πολλά. Θα ήθελα όμως στα 

πλαίσια του σημερινού σημειώματος να σταθώ 

περισσότερο σε μία άλλη διάσταση του θέματος 

που έχει να κάνει με τον ακριβή(;) προσδιορισμό 

της θεματολογίας ενός διαγωνισμού. Εξηγούμαι. 

Προκηρύσσεται π.χ. ένας φωτογραφικός 

διαγωνισμός με αντικείμενο τη φωτογραφία 

φύσης. Γενικό και πολύ ανοιχτό το θέμα για να 

αφήνει μεγάλα περιθώρια ερμηνείας άρα και 

δημιουργικότητας στους συμμετέχοντες. 

Κι εδώ αρχίζουν τα προβληματάκια. Θα κάνω μία 

ρητορική ερώτηση με ένα παράδειγμα: Αν σε μία 

φωτογραφία που δείχνει π.χ. την απεραντοσύνη 

ενός καταπράσινου κάμπου υπάρχει κάπου στην 

άκρη ένα μικρό αγροτόσπιτο με έναν γεωργό και 

το άλογό του, ανήκει η φωτογραφία στο είδος της 

φωτογραφίας φύσης; Θα πρέπει να περάσει  

δηλ. στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης ή θα 

πρέπει να κοπεί ως εκτός θέματος; Μην βιαστείτε 

να χαμογελάσετε βρίσκοντας ανούσιες αυτού 

του είδους τις απορίες... Όσοι υπήρξατε κριτές 

σε διαγωνισμούς έχετε αντιμετωπίσει τέτοια 

‘’γραφειοκρατικά’’ και ‘’αντικαλλιτεχνικά’’ θέματα 

και καταλαβαίνετε. Οι υπόλοιποι που γενικώς 

σνομπάρουν αυτού του είδους τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες ας βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι οι 

φωτογραφικοί διαγωνισμοί ήταν, είναι και θα είναι, 

πέραν όλων των άλλων και ένα πολύ καλό εργαλείο 

marketing. Και ως τέτοιο όλο και περισσότερο 

θα θέλουν να το αξιοποιούν και μεγάλοι 

επιχειρηματικοί όμιλοι. Τελευταίο παράδειγμα 

τα PUBLIC που συγκέντρωσαν πάνω από 50.000 

φωτογραφίες. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας ή 

αποτυχίας ενός φωτογραφικού διαγωνισμού μπορεί 

εύκολα να χρεωθεί στις ασάφειες του θέματός 

του όπως επίσης και στην απειρία των κριτών-

επαγγελματιών φωτογράφων σε αυτά τα ‘’πολύ για 

ερασιτέχνες’’ θέματα.

�()*+,)-.

Όχι, δεν τεστάραμε τους νέους φακούς σε σαφάρι στην... Κένυα αλλά στον ζωολογικό 
κήπο του Βερολίνου

Αναλυτικό ρεπορτάζ για το ταξίδι & τα νέα προϊόντα Sony στη σελίδα 4
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Κυκλοφορεί

Kαλοκαιρινό τεύχος

NEO!

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-243/
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Τα ...νευράκια στη δουλειά
Είναι κι αυτά ανθρώπινα!


�����!

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 ���*�+,)���: 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.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=sn3Sqgpvubs
www.photo.gr
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http://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2016/Q3.tag/news/Cashback-Summer16-GR.dcr
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Στιγμιότυπα από την συνέντευξη τύπου. 
Ο κ.Υann Salmon-Legagneur Genaral Manager & 
Product Μanager Europe - Digital imaging της Sony
έκανε την επίσημη παρουσίαση του φακού 
Sony FE 50mm f/1,4 ZA αναλύοντας εκτενώς τα 
επαγγελματικά του πλούσια προσόντα.

Sony FE 50mm f/1,4 ZA
Ένας εξαιρετικός φακός! 

Κεντρική θέση στην πανευρωπαϊκή press conference της Sony στο 

Βερολίνο, δικαιωματικά κατέλαβε η παρουσίαση του νέου και πολλά 

υποσχόμενου στάνταρ φακού 50mm που εμπλουτίζει την γκάμα 

οπτικών του συστήματος full frame a7. 

Ο νέος prime σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Zeiss και φέρει την 

πατενταρισμένη πολλαπλή επίστρωση Zeiss T* ενώ χρησιμοποιεί 

την κλασική διάταξη Planar. Kατασκευαστικά μοιάζει με τον αντίστοιχο 

FE 35mm f/1,4, καθότι και αυτός είναι αδιαβροχοποιημένος και 

προστατευμένος από σκόνη και χρησιμοποιεί αθόρυβο μοτέρ οδήγησης 

του autofocus τύπου  Supersonic Wave. Είναι φανερό ότι οι σχεδιαστές 

απέβλεπαν κατά μεγάλο μέρος στη χρήση του σε επαγγελματικό video 

αφού συναντάμε δακτυλίδι διαφραγμάτων ρυθμιζόμενο σε βήματα 

1/3stop το οποίο μπορεί να γίνει declick δηλ. να περάσει σε συνεχή 

χωρίς click stop ρύθμιση, όπως γίνεται στους ειδικούς video φακούς. 

Αποτελείται από 12 στοιχεία κατανεμημένα σε 9 ομάδες εκ των οποίων 

δύο ασφαιρικά και ένα χαμηλής διάχυσης ΕD ενώ ο τελειομανής 

μηχανισμός ίριδας διαφράγματος με έντεκα (!) πτερύγια διασφαλίζει 

την ομαλή μετάβαση από τα εστιασμένα στα αποεστιασμένα μέρη της 

εικόνας και την καλύτερη απόδοση στο bokeh. O φακός είναι αρκετά 

ογκώδης για 50mm και καλοκατασκευασμένος και ζυγίζει 780γρ. όντας 

ίσως ο πιο βαρύς με διάφραγμα f/1,4 στην κατηγορία αυτή εστιακών 

αποστάσεων. Ο όγκος ανακλάται και στη μεγάλη διάμετρο του εμπρός 

κρυστάλλου με αποτέλεσμα να δέχεται φίλτρα 72mm. 

Nα διευκρινήσουμε ακόμη ότι όπως όλοι οι φακοί σειράς FE το manual 

focus γίνεται ηλεκτρικά μέσω του μοτέρ οδήγησης (focus by wire). 

H τιμή αναμένεται  ακριβή γύρω στα 1800 ευρώ (με ΦΠΑ) που 

υποδηλώνει ότι η Sony προορίζει το φακό για επαγγελματική κυρίως 

χρήση και όχι για το ενθουσιώδες ερασιτεχνικό κοινό που βλέπει τις 

τιμές των prime φακών να σκαρφαλώνουν σε δυσθεώρητα ύψη. 
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Tα άγρια ζώα του Βερολινέζικου πάρκου υπήρξαν άψογα μοντέλα! 

Sony wireless flash system

Tα ασύρματα συστήματα πολλαπλών φλας έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή στις μέρες 

μας, ιδίως από πλευράς Canon και Nikon. H Sony επιθυμώντας να μπει δυνατά 

στον ανταγωνισμό του hi end και να μην κατηγορηθεί ότι υστερεί στον συγκεκριμένο 

τομέα, είχε εξαγγείλει από τον περασμένο Μάρτιο ένα σύστημα βασισμένο σε 

ξεχωριστό πομπό και δέκτη με ραδιοσυχνότητα, το οποίο τελικά παρουσίασε με 

την ευκαιρία του press event στο Βερολίνο. Επιμέρους αποτελείται από τον πομπό 

WRM1M και το δέκτη WRR1. To πρώτο αναλαμβάνει ρόλο συσκευής commander 

και το άλλο receiver επικοινωνώντας σε συχνότητα 2,5GHz  ενώ και τα δύο 

συνεργάζονται με το dedicated shoe της Sony που η εταιρία ονομάζει multi interface. 

Tο τελευταίο ενσωματώνεται σε όλες τις alpha μετά το 2011, αποτελώντας de facto 

standard για τις εφαρμογές φορητών φλας στην πλατφόρμα της εταιρίας. Mαζί, 

πομπός και δέκτης μπορούν να ελέγξουν 15 μονάδες dedicated flash κατανεμημένες 

σε πέντε ομάδες, διατηρώντας μέγιστη εμβέλεια 30 μέτρων. Ανάμεσα στις δυνατότητες 

ν αναφέρουμε το συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας HSS, το συγχρονισμό σε όλες τις 

ταχύτητες ως 1/250sec. full manual κλπ. 

πό 

er 

rface. 

cto 

μένες 

ότητες 

τις 
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Τrabant. Το πασίγνωστο πλέον ανατολικο-
γερμανικό αυτοκίνητο, σήμα κατατεθέν της πόλης 
του Βερολίνου, στην είσοδο του 25hours Hotel 
Bikini Berlin που φιλοξένησε την εκδήλωση.

Όχι, δεν είναι τοίχος από ηχεία εν λειτουργία! 
Πρόκειται για μία ακόμη ιδιαιτέρως εντυπωσιακή  
διακόσμηση του ξενοδοχείου.

Απολαύσαμε παγωμένη μπύρα Warsteiner 
Βεστφαλίας και λουκάνικo Φραγκφούρτης 
με πουρέ λάχανου και πατάτας σε μία μικρή 
ανάπαυλα του ταξιδιού...  

«Μην πατάτε τα λουλούδια» απαγορευτικά 
σήματα σε πολλά σημεία του πάρκου

Απέναντι από το πάρκο του Βερολίνου 
δέσποζαν τα σήματα της Mercedes και της 
Bayer...  
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7ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΟΠΟΥ 
ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ.

Η Canon δεν θα μπορούσε να λείπει 
από το καλοκαίρι σας. Τώρα και με προσφορές 
CASHBACK σε επιλεγμένα μοντέλα, θα 
αιχμαλωτίζετε και θα μοιράζεστε μοναδικές ιστορίες 
όπου σταθείτε ακόμα και πάνω από 72 ορόφους.

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. 
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το www.canon.gr/cashback 
Στην αναρρίχηση αυτή, συμμετείχαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες 
μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, έχοντας την άδεια των ιδιοκτητών 
των ακινήτων, γι’αυτό και σας παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να αντιγράψετε ή να 
αναπαράγετε οτιδήποτε σχετικό με το εγχείρημα.

300€
CASHBACK
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ*

ΕΩΣ

http://www.canon.gr/cashback/
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στο ελάχιστο, αποκλείοντας τους ερασιτέχνες. Μια ματιά στον άμεσο ανταγωνισμό δηλ. στους 

πενηντάρηδες της Canon και της Nikon δείχνει χαώδεις διαφορές τιμής, της τάξης του 300-500% 

που δεν δικαιολογείται, ούτε με τη πράγματι state of art κατασκευή και τα 11 πτερύγια του 

μηχανισμού της ίριδας. Στον κόσμο των στάνταρ φακών μόνο οι Zeiss Μilvus και Leica Summicron 

ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα τιμών αλλά δε νομίζουμε ότι το περιορισμένο, ελιτίστικο κοινό που 

τους επιλέγει, είναι το ίδιο με αυτούς που αγοράζει μια Sony a7 S. 

Mε άλλα λόγια, και όχι μόνον σε αυτούς τους φακούς που προαναφέραμε, η Sony φαίνεται να 

προκρίνει μια παράξενη φιλοσοφία τιμολόγησης που αποκλείει το μέσο χρήστη. Τη στιγμή που 

τιμολογεί αρκετά ανταγωνιστικά τα ομολογουμένως ποιοτικά σώματα μηχανών σειράς full frame 

a7 ή ΑPS-C 6xxx, κάνει μια αντιφατική στροφή και υπερβαίνει τα αναμενόμενα στους φακούς. 

Είναι σαν να δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει η ευρύτερη μερίδα των ενθουσιωδών χρηστών αλλά 

μια ευημερούσα ελίτ και οι απαραίτητοι επαγγελματίες. Πόσοι όμως είναι αυτοί; Αρκούν για να 

σχηματίσουν την κρίσιμη μάζα που θα στηρίξει όγκους παραγωγής ικανούς να αποτελέσουν βάση 

για την κατάλληλη ζήτηση; 

Για να μην παρεξηγηθούμε, την ίδια τάση, ευτυχώς σε λιγότερο βαθμό, παρατηρούμε και στα 

υπόλοιπα εργοστάσια του imaging. Aκόμη χειρότερα, η μείωση του αριθμού των παικτών 

(λείπουν ονόματα όπως Minolta, Konica, Kyocera, Contax, Cosina κλπ.) στους κατασκευαστές 

μηχανών-συστημάτων και η πτώση των πωλήσεων σε όγκο και αξία, ενεργούν κατά του 

καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού και των συμφερόντων των καταναλωτών (φωτογράφων). 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι εναπομείναντες κατασκευαστές τείνουν να τιμολογούν ολοένα και 

ακριβότερα τους φακούς, ιδιαίτερα αυτούς νέας γενιάς, με το πρόσχημα της πολυπλοκότητας, 

της ενσωμάτωσης μηχανισμών σταθεροποίησης, αθόρυβων μοτέρ εστίασης, ηλεκτρονικών 

μερών κλπ. Συμφωνούμε ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο, αλλά το βασικό κόστος σε ένα φακό είναι 

τα κρύσταλλα και η κατεργασία τους καθώς και η συναρμολόγηση των μερών. Αυτό δεν έχει 

αλλάξει με τα χρόνια. 

Μια ματιά στη δεκαετία του 1980 και σε μια διαφήμιση από το αρχείο μας (βλ. πάνω), επαληθεύει 

αυτό που θυμόταν ο υποφαινόμενος. Ότι τότε, στα πρώτα βήματα στη φωτογραφία, αγόραζε 

κανείς την SLR του, με στάνταρ 50άρη f/1,8 (λεγόταν στάνταρ γιατί στον έδιναν πακέτο ήθελες δεν 

ήθελες) και μπορούσε να “αναβαθμιστεί” με μια διαφορά πληρώνοντας το διπλάσιο. Τότε έπαιρνε 

τον αντίστοιχο “γρήγορο” 50mm f/1,4 με τα διπλά αλλά και πάλι λογικά χρήματα. Όσο και να 

θέλουν να μας πείσουν περί του αντιθέτου, οι νόμοι της φυσικής δεν έχουν αλλάξει ούτε η οπτική 

τεχνολογία. Απλώς το marketing έχει γίνει πιο επιθετικό και η κερδοφορία είναι ο ιερός νόμος, 

με κάθε τρόπο. Όταν όμως στο θέμα  των φακών, τα εργοστάσια πιέζουν υπερκοστολογώντας το 

προϊόν, ας σκεφθούν αν τελικά κερδίζουν. Ή μήπως αποξενώνουν τους ενθουσιώδεις χρήστες, 

την ραχοκοκκαλιά της ζήτησης, και πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο όλοι στηριζόμαστε.                                                              

         Π.ΚΑΛΔΗΣ

Η πρόσφατη δημοσιογραφική 

αποστολή του Τάκη Τζίμα στο 

Βερολίνο (διαβάστε σχετικά 

στις σελ. 1επ. του τεύχους) είχε 

αντικείμενο τους νέους φακούς 

της Sony. Η γιαπωνέζικη εταιρία 

έχει αποδυθεί σε πυρετώδη 

προσπάθεια να πλαισιώσει την 

πετυχημένη σειρά full frame 

mirrorless Alpha 7 με το σύστημα 

φακών που τόσο πολύ χρειάζεται 

απέναντι στον ανταγωνισμών 

των “μονοκρατόρων” Canon και 

Nikon. 

����)��9�; 

Ταυτόχρονα με το press 

event μάθαμε και τις τιμές. 

Περίπου 1500 δολ. για τον 

στάνταρ 50άρη FE 50mm f/1,4 

ZA και 2600δολ. για το G 

Master 70-200mm f/2,8 OSS! 

Εννοείται ότι πρόκειται για 

τιμές ΗΠΑ ενώ στην Ευρώπη 

πρέπει να συνυπογίζουμε 

το λατρεμένο μας ΦΠΑ που 

συνεργεί και εκτοξεύει την τιμή 

σε στρατοσφαιρικά ύψη. 

Αν κάπως η τιμή “καταπίνεται” 

για τον telezoom που έχει και 

διπλό σύστημα σταθεροποίησης, 

βαρείς μηχανισμούς και 

κρύσταλλα, δεν δικαιολογείται 

με τίποτε για τον στάνταρ, 

φωτεινό βεβαίως 50άρη. Λες 

και η Sony έχει αποφασίσει 

να περιορίσει την ζήτηση 

H τιμή (των φακών)
 ���� ��	 
���...
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http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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RED Helium Super 
35mm 
Νέος αισθητήρας 8Κ 3.56 
micron

O κατασκευαστής επαγγελματικών 

βιντεοκαμερών, RED, 

παρουσίασε τον νέο αισθητήρα (3.56 

micron) που φέρει την ονομασία 

Helium. Είναι αρκετά μικρότερος σε 

μέγεθος (29.9x15.77εκ.) συγκριτικά με 

τον 8K Dragon (40.96x21.6εκ.), αλλά 

και οι δύο έχουν την ίδια ανάλυση, 

8192x4320 pixels. Το πλεονέκτημα 

του είναι πως διατίθενται φακοί με τον 

κατάλληλο κύκλο κάλυψης, έστω και 

αν είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από 

το κλασικό φορμά 35mm. Ο Helium 

θα μπορεί να αξιοποιηθεί από την 

Weapon, ενώ ο Jarred Land, CEO της 

εταιρίας άφησε να διαρρεύσει πως θα 

αποτελέσει τον πυρήνα και μιας νέας 

κάμερας, της Epic-W.

Nikon D500
Αναβάθμιση firmware λύνει το 
πρόβλημα με κάρτες SD

H νέα έκδοση firmware της D500 εξαλείφει 

τα σφάλματα που προκαλούνταν από 

μερικές κάρτες SD UHS-II (τα μοντέλα της 

Lexar φαίνεται να πλήττονταν ιδιαίτερα) και 

αναφέρονταν τον τελευταίο μήνα από χρήστες. 

Σύμφωνα με την Nikon, για τη δυσλειτουργία 

των καρτών ευθύνεται ο κατασκευαστής 

τους και όχι η μηχανή. Η έκδοση 1.02 του 

firmware κυκλοφόρησε αποκλειστικά 

για την αποκατάσταση του προβλήματος 

και δεν προσθέτει άλλα χαρακτηριστικά. 

Είναι διαθέσιμη για download στο http://

downloadcenter.nikonimglib.com/en/

download/fw/191.html

Lightroom Mobile 
Υποστήριξη αρχείων RAW

Η πρόσφατη αναβάθμιση του Lightroom for Mobile φέρνει επεξεργασία 

οποιουδήποτε αρχείου RAW και όχι μόνο DNG όπως ήταν εφικτό μέχρι 

πρότινος.  Το update 2.4 του προγράμματος αφορά το λειτουργικό iOS και παρόλο 

που και η έκδοση για Android δέχεται αντίστοιχα αναβάθμιση (2.1) δεν αποκτά την 

ίδια δυνατότητα. Με το που εισάγει ο χρήστης ένα αρχείο RAW στο app, μπορεί 

να ρυθμίσει την έκθεση, το contrast, το white balance, να επαναφέρει “καμένα” 

τμήματα της εικόνας και γενικά να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα επεξεργασίας μιας 

ασυμπίεστης φωτογραφίας, όπως γίνεται στην desktop εφαρμογή. Επίσης, προσφέρει 

αυτόματο συγχρονισμό των αρχείων με τις υπόλοιπες συσκευές που κάνουν χρήση 

της εφαρμογής, γεγονός που αυξάνει τη παραγωγικότητα. Μπορεί να αναπεξέλθει 

ακόμα και με τα “βαριά” αρχεία RAW της Canon 5DS(το τεστ έγινε στο iPhone 6 από 

την Adobe). Εκτός της αξιόλογης αυτής προσθήκης, το Lightroom iOS 2.4 παρέχει 

πλέον εργαλεία Linear και Radial Selection, συντομεύσεις πληκτρολόγιου (όταν 

είναι συνδεδεμένο), μαζική τοποθέτηση copyright και lens profiles. Το iPhone/iPad 

φαίνεται να διεκδικεί με περισσότερες αξιώσεις πλέον μια θέση στο workflow των 

επαγγελματιών φωτογράφων.
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http://www.stamos.com.gr/
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DJI & Hasselblad
Drone για αεροφωτογραφίες μεσαίου φορμά

Το πρώτο προϊόν που προκύπτει από τη συνεργασία της δημοφιλούς DJI και της ιστορικής Hasselblad είναι ο συνδυασμός 

των συσκευών για τις οποίες φημίζονται, δηλαδή ενός drone και μιας φωτογραφικής μηχανής μεσαίου φορμά. Μάλιστα ο 

αισθητήρας CMOS 50MP είναι ο ίδιος που αξιοποιείται και σε άλλες μηχανές μεσαίου φορμά της εταιρίας, όπως στην πρόσφατη 

X1D. Ουσιαστικά πρόκειται για το βαρέος τύπου droneDJI Matrice 600 στο οποίο αναρτήθηκε ειδική μηχανή Hasselblad A5D  

προοριζόμενη αποκλειστικά για αεροφωτογραφήσεις. Συνοδεύεται από τον φακό HC 50mm f/3.5, η εστιακή απόσταση του 

οποίου ισοδυναμεί με 42mm στο φορμά 35mm. Όσο αφορά το drone M600, υποστηρίζει βάρος έως 6 κιλά, οπότε μεταφέρει την 

A5D και το gimbal Ronin-MX με ευκολία, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (μηχανή, φακός και gimbal ζυγίζουν μαζί 4 κιλά).

ON L INE �������� � �� �O IMAGING -  E��
���� �
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karampas@otenet.gr
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Huawei Honor 8
Με dual camera αλλά δίχως “υπογραφή” Leica

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου 

P9 με οπτικά της Leica στο υποσύστημα της φωτογραφικής 

μηχανής, η Huawei παρουσιάζει τo νέο high-end μοντέλο, 

Honor 8. Διαθέτοντας αρκετές ομοιότητες με το P9, έχει οθόνη 

IPS 1080p, μεγέθους 5.2in. και dual-camera, όπου η κάθε λήψη 

προκύπτει από το συνεργασία των δύο αισθητήρων 12MP. 

Ωστόσο, κοιτάζοντας το πίσω μέρος της συσκευής παρατηρούμε 

πως το Leica brand απουσιάζει. Κατά τα άλλα, εξοπλίζεται με 

οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 950, μνήμη RAM 4GB (ή έκδοση 

με 3GB), αποθηκευτικό χώρο 64GB (επεκτάσιμο μέσω καρτών SD), 

μπαταρία 3000mAh, θύρα USB Type-C και αισθητήρα δακτυλικού 

αποτυπώματος για αυξημένη ασφάλεια.

��������������������������������������� 15 

Leica

ημένου 

γραφικής 
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ται με 

ή έκδοση

καρτών SD), 

δακτυλικού 

Nikon
Καλοκαιρινή προσφορά 
“CASHBACK” σε φακούς 

Μετά την καλοκαιρινή προσφορά που 

αφορά την Nikon D500 και την Nikon 

D610 η Nikon επεκτείνει το cashback για να 

συμπεριλάβει και μερικούς από τους πιο 

δημοφιλείς φακούς. Με αγορά ορισμένων 

φακών Nikon θα γίνεται άμεση επιστροφή 

χρημάτων στους καταναλωτές στο σημείο 

της πώλησης έως και €150. Η ενέργεια 

“CASHBACK” αφορά αγορές των μοντέλων 

φακών που αναγράφονται στη λίστα και θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο 

από 15.07.2016 έως και 15.09.2016, σε 

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

επισκεφθείτε το www.nikon.gr

����� ��	��

��� CASHBACK

� ��
 (€)

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 150

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 30

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 75

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 30

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 75

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 30

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED 150

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 150

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 150

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 150

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 150

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 150

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 150

AF-S VR Zoom-NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 75
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Nikon
Kυάλια Monarch 
HG 8x42 & 10x42

Oι θιασώτες της ποιότητας 

στα κυάλια αποκτούν μια 

ακόμη κορυφαία επιλογή με τα 

νέα κυάλια σειράς Μοnarch 8x42 

και 10x42. H συγκεκριμένη σειρά 

υλοποιείται με χαρακτηριστικά 

όπως κρύσταλλα χαμηλής 

διάχυσης ED για διόρθωση 

των χρωματικών εκτροπών, 

πολλαπλή επίστρωση σε όλα τα 

πρισματικά και κλασσικά οπτικά 

στοιχεία, roof prism, συντελεστή 

φωτομεταδοτικότητας 92% 

για καλύτερη φωτεινότητα, 

μεγαλύτερη διαϊριδική απόσταση, 

ρυθμιζόμενα προσοφθάλμια κλπ. 

Η πλήρωση με άζωτο εξασφαλίζει 

την αποφυγή συμπυκνώσεων 

υδρατμών ακόμη και σε μεγάλα 

υψόμετρα ως 5.000μέτρα. Το 

οπτικό πεδίο καλύπτει 60.3° για το 

8x42 και 62.2° για το 10x42.

http://labtx3.blogspot.gr/
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http://www.albapv.gr/
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 Phottix Odin II
TTL Flash Trigger για μηχανές Sony

H Phottix παρουσίασε ένα νέο trigger για μηχανές Sony που υποστηρίζει 5 group και 

και 32 κανάλια (με User-set Digital ID). Επιτρέπει το χειροκίνητο έλεγχο της ισχύος του 

φλας σε βήματα από 1/1 έως 1/128 και προσφέρει λειτουργίες High Speed Sync/Second 

Curtain Sync. Επίσης, διαθέτει λυχνία υποβοήθησης AF, ενώ η εμβέλεια αγγίζει τα 100μ. 

Είναι συμβατό με τα Indra500/360 TTL, Mitros+, Odin, Strato, Strato II και Atlas II. Είναι 

διαθέσιμο μέσω του επίσημου αντιπροσώπου, ΤΕΧΝΙΟ ΑΕ.

i Odi II

Huawei P9 & P9 plus 
Αυξημένη ζήτηση παγκοσμίως

Το P9/P9 plus αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα 

της κινέζικης εταιρίας, συζητήθηκε 

ιδιαιτέρως στο φωτογραφικό χώρο για 

τα οπτικά Leica και πλέον σημειώνει 

υψηλούς αριθμούς πωλήσεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αναλυτικότερα, σε 

Κίνα, Γαλλία, Φινλανδία και Μεγάλη 

Βρετανία σημειώθηκαν οι υψηλότερες 

πωλήσεις, ενώ μόλις τις έξι πρώτες 

εβδομάδες κυκλοφορίας αγοράστηκαν 

2,6 εκατομμύρια συσκευές. Τα καλά 

αποτελέσματα συνέβαλαν στην αύξηση του 

παγκόσμιου μεριδίου αγοράς της Huawei 

στο 8,5%, γεγονός που έφερε την εταιρεία 

στην τρίτη θέση του κλάδου. Να σημειωθεί 

ακόμα, πως οι πωλήσεις του P9 είναι 130% 

υψηλότερες από αυτές του P8 στις διεθνείς 

αγορές και συνοδεύτηκαν από σημαντικό 

αριθμό προ-παραγγελιών. 

αγορές και συνοδεύτηκαν από σημαντικό 

αριθμό προ-παραγγελιών. 

AV SYS
Αναβάθμιση του  EDIUS Pro 8 
της Grass Valley.

Η χρονική διάρκεια της προσφοράς αναβάθμισης (Jump 

Upgrade) για το λογισμικό μη-γραμμικού μοντάζ EDIUS Pro 

8 επεκτάθηκε. Έως την 29η Ιουλίου 2016, οποιοσδήποτε χρήστης 

EDIUS Neo (εκδόσεις 1 έως 3.5) ή χρήστης EDIUS Pro (εκδόσεις 

2 έως 6.5) μπορεί να αξιοποιήσει την προσφορά αναβάθμισης 

στο EDIUS Pro 8 στην τιμή των €369 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.). Η 

αναβαθμισμένη έκδοση του EDIUS Pro είναι διαθέσιμη και για 

τους χρήστες του EDIUS Pro 7. Επικοινωνήστε σήμερα με τον 

εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Ελλάδος και Κύπρου του EDIUS, 

την AV SYS, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Με το 

EDIUS Pro 8, δεν υπάρχει επιβάρυνση συνδρομής, - το αγοράζετε, 

είναι δικό σας - με μόνιμη άδεια και δωρεάν ενημερώσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής του software.

AV SYS 213 027 5198, www.avsys.gr
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ναι συμβατό με τα Indra500/360 TTL, Mitros+, Odin, Strato, Strato II και Atlas II. Είναι 
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Oποιοσδήποτε φακός με εστιακή 

απόσταση μικρότερη των 50mm 

ονομάζεται ευρυγώνιος ενώ αν έχει 

μεγαλύτερη των 50mm, θεωρείται 

τηλεφακός (αναφορικά πάντα με το 

full frame format 24x36mm). Oι 

συμβατικοί φακοί χρησιμοποιούν 

διαθλαστικά οπτικά στοιχεία 

(κρύσταλλα με διάφορες καμπυλότητες, 

υλικά, διαθλαστικούς δείκτες και 

τρόπους κατεργασίας). Όμως στην 

περίπτωση των μεγάλων τηλεφακών 

οι φυσικές διαστάσεις γίνονται 

υπερβολικές και συνάμα ο όγκος και 

το βάρος αντιβαίνουν στην έννοια της 

ευχρηστίας. Έχετε προσπαθήσει να 

σηκώσετε 600mm τηλεφακό με καλή 

φωτεινότητα π.χ. F/4; Θα σοκαριστείτε. 

Οι αθλητικοί φωτορεπόρτερ σίγουρα 

πρέπει να είναι πολύ γυμνασμένοι στα 

βαράκια...   Π.Κ.

Κατοπτρικοί τηλεφακοί
Όλα τα μυστικά

Με την αναδίπλωση της φωτεινής δέσμης μέσω των κατοπτρικών 

στοιχείων, ο mirror φακός του παραδείγματος (Νikkor 500mm f/8) 

πετυχαίνει εξωτερικές διαστάσεις περίπου στο 1/3 του αντίστοιχου 

“νορμάλ” telephoto (Nikkor AF-S 500mm f/4). 

Ευτυχώς υπάρχει εναλλακτική λύση για τους λάτρεις των μεγάλων εστιακών αποστάσεων. 
Είναι οι κατοπτρικοί (mirror) φακοί χρησιμοποιούν συνδυασμό αντακλαστικών και 

διαθλαστικών στοιχείων και πετυχαίνουν μεγάλη μείωση του εξωτερικού μήκους επί τη βάσει 
της σχεδιαστικής αρχής της αναδιπλωμένης οπτικής δέσμης. Δηλ. αντί η πορεία των φωτεινών 
ακτίνων να είναι ευθύγραμμη, εισέρχεται από το πρώτο (εμπρός) διαθλαστικό στοιχείο, 
ανακλάται σε διαδοχικά κατοπτρικά στοιχεία (στρογγυλούς καθρέπτες) και εξέρχεται από το 
τελευταίο προς τη μεριά του αισθητήρα. Η συνολική διαδρομή της φωτεινής δέσμης είναι 
ακριβώς ίδια στο συμβατικό και κατοπτρικό φακό. Με μια διαφορά: στην πρώτη περίπτωση 
είναι μια ευθεία και στη δεύτερη άθροισμα μικρότερων ευθειών  (βλ. παρακάτω σχήμα). 

Είσοδος φωτεινής δέσμης Σώμα φακού

Αισθητήρας

ΣυλλέκτηςΕμπρός στοιχείο με διόρθωση

Κύριος Άξονας

Παράλληλη ακτίνα φωτός Κύρια Εστία

Άξονας φακού ΚΛΑΣΙΚΟΣ 

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΦΑΚΟΣ

ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟΣ

ΦΑΚΟΣ

Διαβάστε 

περισσότερα 

στο 

ΦΩΤΟγράφο 

Νο 243 που 

κυκλοφορεί!
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Τα υπέρ και τα κατά
Ο κατοπτρικός έχει δύο σημαντικά “δομικά” πλεονεκτήματα συγκρινόμενος με αντίστοιχο 
διαθλαστικό: παρουσιάζει μειωμένες χρωματικές εκτροπές (chromatic aberrations), αφού 
αυτές οφείλονται σε διαθλαστικά σφάλματα των συμβατικών οπτικών στοιχείων και 
επιπλέον είναι αξιοπρόσεκτα ελαφρότερος και μικρότερος σε μήκος.

Αφού λοιπόν ο κατοπτρικός φακός πλεονεκτεί τόσο πολύ γιατί δεν έχει κυριαρχήσει; 
Γιατί εξακολουθούμε να βλέπουμε κατά κόρον συμβατικούς φακούς και σχεδόν 
καθόλου κατοπτρικούς; 
Η απάντηση έγκειται σε ένα επίσης δομικό μειονέκτημα των κατοπτρικών φακών. 
Δεν μπορεί να ενσωματωθεί μηχανισμός ίριδας μεταβλητού διαφράγματος ούτε 
autofocus. Έτσι οι κατοπτρικοί είναι καταδικασμένοι να κάνουν λήψη με το μέγιστο 
διάφραγμα (κατά περίπτωση κυμαίνεται από f/5,6 ως f/11 αναλόγως με την εστιακή 
απόσταση) και με manual focus. Aλλο ένα ζήτημα σχετίζεται με τη χρήση φίλτρων: 
αυτά μπορούν να τοποθετηθούν μόνον στο πίσω μέρος των κατοπτρικών φακών, σε 
ειδική θυρίδα (slit) και συνήθως δίδονται μαζί με το φακό στη συσκευασία του.

Λοιπά χαρακτηριστικά
Οι κατοπτρικοί δεν παύουν να είναι τηλεφακοί με όλα τα χαρακτηριστικά του είδους 
και συγκεκριμένα:
Περιορισμένο βάθος πεδίου Οι τηλεφακοί έχουν μικρό βάθος πεδίου. Όσο πιο 
μεγάλη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου στα ίδια 
ακριβώς διαφράγματα και στην ίδια απόσταση μηχανής - αντικειμένου. Έτσι, ένας 
φακός 500mm έχει πολύ μικρότερο βάθος πεδίου (στενότερη ζώνη εστίασης), 
από έναν φακό πορτραίτου 100mm. Σε αυτή ακριβώς την ιδιότητα των τηλεφακών 
βασίζεται η «επιλεκτική» εστίαση, με ξεφοντάρισμα του κυρίως αντικειμένου (δηλ. 
απομόνωση από το φόντο που αποδίδεται «φλου»). Η εν λόγω τεχνική αξιοποιείται 
για να δώσει έμφαση στο κυρίως θέμα (π.χ. πορτραίτα, άγρια ζώα στη φύση, 
αθλητικές εκδηλώσεις κλπ.).
Συμπίεση προοπτικής Η φαινομενική συμπίεση της προοπτικής είναι η ιδιότητα των 
τηλεφακών να δίνουν την αίσθηση ότι το εμπρός και το πίσω πλάνο έχουν μικρή 
απόσταση μεταξύ τους.

  Tip
 Εστιακή απόσταση φακού είναι η φυσική 

απόσταση ανάμεσα στο οπτικό κέντρο του 

φακού και του επιπέδου του φωτοευαίσθητου 

μέσου (αισθητήρα/φιλμ) 

Donut rings
Οι φωτογραφίες με κατοπτρικό φακό 

παρουσιάζουν έντονο το φαινόμενο των donut 

rings. Δηλ. τα μη εστιασμένα highlights στο 

φόντο αναπαρίστανται σαν φωτεινά δακτυλίδια. 

Το εφέ έχει σχέση με τη δομή των κατοπτρικών 

φακών. Προέρχεται από ανακλάσεις στο πίσω 

οπτικό στοιχείο του φακού, το οποίο έχει στο 

κέντρο μία τρύπα για να περνά το φως προς τον 

αισθητήρα. Η εστίαση σε κοντινά αντικείμενα, 

κάνει πιο εμφανές το εφέ (βλ. παράδειγμα στην 

παραπάνω εικόνα)

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
+ Μικρές εξωτερικές διαστάσεις

+ Φθηνή τιμή

+ Καλή ευκρίνεια και κοντράστ

- Όχι autofocus

- Ένα διάφραγμα για όλες τις δουλειές

- Donut rings

- Mόνο εσωτερικά φίλτρα
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Κλοπή

Eastman Museum
Προσθέτει στη συλλογή δύο αχρησιμοποίητα φιλμ του 1880

Το Eastman Museum εξαγόρασε δυο σπάνια φιλμ της Kodak που εγκαινιάστηκαν τη δεκαετία 1880. Το ένα αποτελεί ίσως το μοναδικό 

που σώζεται έως σήμερα και πρωτο-κυκλοφόρησε το 1888, ενώ το δεύτερο είναι ένα από τρία “εν ζωή” φιλμ Kodak Transparent 

του 1889. Η φωτογραφική μηχανή της Kodak για την οποία προορίζονταν τα δύο παραπάνω φιλμ (100 πόζες) έκανε λήψεις κυκλικού 

σχήματος και διαμέτρου 6,35εκ. Συνοδευόταν από το σλόγκαν “Υou press the button, we do the rest” και απλοποίησε θεαματικά τη 

φωτογραφική διαδικασία μιας και όταν ο χρήστης τέλειωνε το φιλμ, το έστελνε στο εργοστάσιο του Rochester για εμφάνιση και τύπωμα. 

Επίσης, παραλάμβανε τη μηχανή με φορτωμένο ένα καινούριο φιλμ. Το σύστημα αυτό έφερε τη φωτογραφία στους “πολλούς”, ελάττωσε το 

κόστος της και την απάλλαξε από χρονοβόρες διαδικασίες. Το Eastman Museum της Νέας Υόρκης διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές 

μηχανών και εξοπλισμού της φωτογραφικής ιστορίας.

ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππππήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήή
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

WWW.PHOTOFESTIVAL.GR
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The Other Hundred
Ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές

Ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του «The Other Hundred» ανακοινώνοντας 

τους νικητές και τις 100 καλύτερες φωτογραφικές ιστορίες απ’ όλο τον κόσμο. Με 

περίπου χίλιες συμμετοχές από περισσότερες από 130 χώρες, η επιλογή των κορυφαίων 

100 φωτογραφιών δεν ήταν εύκολη αφού ήταν πολλές οι εξαιρετικές συμμετοχές στη 

τρίτη διοργάνωση του πρότζεκτ με τίτλο «The Other Hundred Educators». Με την ιδιαίτερη 

θεματική της εκπαίδευσης, η κριτική επιτροπή έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τις απόψεις 

της πάνω στο  ζήτημα αφού οι φωτογράφοι παρουσίασαν και σύνθεσαν μέσα από το 

φωτογραφικό τους φακό ιστορίες πέρα από το καθιερωμένο τρόπο που προσεγγίζεται η 

εκπαίδευση. Ανάμεσα στους νικητές, οι φωτογράφοι Prabba Jayesh από την Ινδία, Valerie 

Leonard από το Ιράν και Rebekah Bowman από την Κούβα διακρίθηκαν με το πρώτο, 

δεύτερο και τρίτο βραβείο αντίστοιχα. Το «The Other Hundred» είναι μια παγκόσμια 

πρωτοβουλία που έχει σκοπό να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο ζωής 

των ανθρώπων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας και τις ζωές που εκείνοι ζουν. Κάθε 

χρόνο επιλέγονται 100 φωτογραφικές ιστορίες οι οποίες, ξεπερνώντας στερεότυπα και 

παραβλέποντας το κυρίαρχο ρεύμα των media, εισάγουν τον αναγνώστη στην πλειοψηφία 

των ανθρώπων, τόπων, πολιτισμών και ιδεών σε όλο τον κόσμο. Το “The Other Hundred» 

αποτελεί μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Global Institute For Tomorrow. 

Πληροφορίες: The Other Hundred, http://www.theotherhundred.com

In memoriam
“Έφυγαν” δύο ρεπόρτερ

Έφυγαν από τη ζωή οι διακεκριμένοι 

δημοσιογράφοι Νίκος Τσαπίδης και 

Γιώργος Καραλής. Ο Νίκος Τσαπίδης 

διέγραψε λαμπρή καριέρα στην αθλητική 

δημοσιογραφία εργαζόμενος επί 

σειρά ετών στις εφημερίδες «Αθλητική 

Ηχώ», «Φως των Σπορ», «Βραδυνή», 

«Μπάλα» και «Ομάδα» ενώ ο Γιώργος 

Καραλής , δημοσιογράφος και μάχιμος 

ρεπόρτερ από το 1971 εργάστηκε 

μεταξύ άλλων στις εφημερίδες «Πρωινή 

Ελευθεροτυπία», «Έθνος», «Γνώμη», 

«Ειδήσεις», «Επικαιρότητα», «Εγνατία», 

«Καθημερινή» και στον τηλεοπτικό 

σταθμό «Mega Channel». Παράλληλα 

διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου 

Τύπου του «Αθήνα 2004», σύμβουλος 

Διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και για πολλά 

χρόνια υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου 

στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ) εκφράζει 

τη θλίψη του για την απώλεια των δύο 

συναδέλφων. 

Top Photographer
Ένα νέο τηλεοπτικό ριάλιτι για φωτογράφους

Στα τηλεοπτικά ριάλιτι που αναζητούν το κορυφαίο μοντέλο, σχεδιαστή 

ή σεφ έρχεται να προστεθεί και ένα νέο τηλεοπτικό show. Το «Top 

Photographer with Nigel Barker», με παρουσιαστή το γνωστό φωτογράφο 

μόδας έρχεται να ανακαλύψει τον κορυφαίο φωτογράφο μέσα από μια 

σειρά φωτογραφικών δοκιμασιών. Το νέο για την νέα τηλεοπτική ιδέα 

ανακοίνωσε το κατάστημα φωτογραφικών ειδών Adorama, καλώντας μέσα 

από ένα βίντεο όοσυς φωτογράφους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. 

Έχοντας υπάρξει φωτογράφος και κριτής στο «America’s next top model»  

ο Nigel Barker θα συνεργάζεται κατά τη διάρκεια του show με διάσημους 

φωτογράφους οι οποίοι θα εμφανιστούν σαν μέλη της κριτικής επιτροπής 

κατά τη διάρκεια των 5 επεισοδίων του τηλεοπτικού show.  Στο τελευταίο 

επεισόδιο οι θεατές θα παρακολουθήσουν το διαγωνισμό ανάμεσα στους 

δύο καλύτερους φωτογράφους του ριάλιτι με το τελικό βραβείο να είναι 

φωτογραφικός εξοπλισμός αξίας $50.000, συμπεριλαμβανομένης και μιας 

Canon 1DX και έκθεση στη Νέα Υόρκη με το Barker. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με το «Top Photographer with Nigel Barker»  έχει 

ανακοινωθεί και η έναρξη του «Master of Photography», ενός αντίστοιχου τηλεοπτικού ριάλιτι στις ΗΠΑ.

Πληροφορίες: Top Photographer with Nigel Barker, http://www.adorama.com/g/top-photographer
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10η ANIMART
Συνάντηση τέχνης και σύγχρονης δημιουργικότητας στους Δελφούς

Η 10η ANIMART, ένα βιωματικό σχολείο τέχνης και forum δημιουργικότητας, ξεκινά 

σε λίγες μέρες με κέντρο των καλλιτεχνικών δράσεων τους Δελφούς. Από τις 16 

έως τις 24 Ιουλίου εργαστήρια, μαθήματα, προβολές, εκθέσεις, διαγωνισμοί και ημερίδες 

συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από γλυπτική, θέατρο και λογοτεχνία μέχρι ντοκιμαντέρ 

και φωτογραφία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε μια 

πολύπλευρη καλλιτεχνική διοργάνωση. Στο πρόγραμμα των δράσεων ο Βασίλης 

Καρκατσέλης πραγματοποιεί ένα εργαστήριο φωτογραφίας ενώ παράλληλα παρουσιάζει 

τα φωτογραφήματά του σε μια ιδιαίτερη έκθεση-εγκατάσταση-προβολή. Προσεγγίζοντας 

τον Άγγελο Σικελιανό, ο φωτογράφος ενσωματώνει στην υπάρχουσα δομή και επίπλωση 

της οικίας/μουσείου του σπουδαίου ποιητή δύο ενότητες έργων από το παρελθόν και 

ένα νέο έργο το οποίο δημιουργήθηκε για την περίσταση. Τα όρια και οι δυνατότητες της 

φωτογραφικής καταγραφής και η ίδια η φωτογραφία ως πράξης αντίστασης ή διαμαρτυρίας 

στις υπάρχουσες δομές του τι πρέπει να εξυπηρετεί η φωτογραφία είναι μερικά από τα 

ζητήματα που θα απασχολήσουν τον επισκέπτη της έκθεσης με τίτλο «Τρία έργα για τον 

Άγγελο Σικελιανό». 

Έκθεση: Σάββατο 16 Ιουλίου(από 17.00) και Κυριακή 17 Ιουλίου(αργά το βράδυ)

Διεύθυνση: Μουσείο Δελφικών Εορτών - Μουσείο Άγγελου & Εύας Σικελιανού, Δελφοί 

Πληροφορίες: 10η ANIMARt, http://animartgreece.eu 

Δρόμοι επιβίωσης
Το προσφυγικό μέσα από το φακό 
γνωστών φωτορεπόρτερ

Έμπειροι και καταξιωμένοι φωτορεπόρτερ 

μοιράζονται τις προσωπικές τους 

φωτογραφικές καταγραφές, ενός ταξιδιού 

προς την επιβίωση. Με ευαισθησία οι 

φωτογράφοι ακολουθούν τους πρόσφυγες 

στη δική τους αναγκαστική διαδρομή, 

αμφισβητώντας και θέτοντας ερωτήματα 

μεταξύ άλλων για την έννοια των ορίων και 

την ύπαρξη τους, ατομικών, συλλογικών, 

γεωγραφικών ή χρονικών. Τη φωτογραφική 

διαδρομή συμπληρώνουν εποπτικό υλικό 

και χάρτες, βοηθώντας τον επισκέπτη της 

έκθεσης να αντιληφθεί μεταξύ άλλων τις 

χώρες προέλευσης των προσφύγων και τους 

δρόμους, χερσαίου ς και θαλλάσσιους, που 

ακολούθησαν. Την έκθεση θα εγκαινιάσει 

ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος 

Βούρτσης.

Εγκαίνια: Δευτέρα 18 Ιουλίου, 18.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, Αμαλίας 14, Σύνταγμα

Διοργάνωση: Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και 

τη Δημοκρατία, Ένωση Φωτορεπόρτερ 

Ελλάδας.

Πληροφορίες:  Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, http://foundation.parliament.gr 

Δρόμοι επιβίωσης

photo.gr

www.photo.gr
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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".

ή δ λ βά έξ δ λή

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

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

45€ 50€

9 ΤΕΥΧH 10 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 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Φωτ.: mbernholdt

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος ετήσιος διεθνής 

διαγωνισμός drone φωτογραφίας.

Με τις τρεις κατηγορίες «ταξίδι», «αθλήματα 

– περιπέτεια» και «Φύση – Άγρια ζωή» 

διακρίθηκαν τρεις νικητές σε κάθε κατηγορία. 

Σύμφωνα με το National Geographic στο διαγωνισμό 

υποβλήθηκαν 5900 συμμετοχές από περισσότερες 

από 28 χώρες. Αναζητώντας τις καλύτερες 

φωτογραφίες τραβηγμένες με drone, ο διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 

καταφέρνοντας να συγκεντρώσει εξαιρετικές λήψεις 

απ 'ολο τον κόσμο. Το διαγωνισμό διοργάνωσε το 

dronestagram με τη στήριξη των National Geographic, 

SO Sofitel Mauritius, Europop Assistance, 3D Robotics, 

Go Pro και Lowepro & Zeinberg. 

3ος διεθνής διαγωνισμός drone φωτογραφίας 
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των νικητών

Ταξίδι 

1η θέση: Francesco Cattuto

2η θέση: Todd Kennedy

3η θέση: Karolis Janulis

Αθλήματα – Περιπέτεια

1η θέση: maxseigal

2η θέση: losmanesdeldrone 

3η θέση: High Angle Shot

Φύση – Άγρια Ζωή

1η θέση: mbernholdt

2η θέση: Szabolcs Ignacz

3η θέση: Jonathan Payet

Πληροφορίες: dronestagram, http://www.dronestagr.am 

Φωτ.: maxseigalΦωτ.: Francesco Cattuto

���=>$�)+�� drone *>�;=��*,��
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Φωτ.: Todd Kennedy

Φωτ.: losmanesdeldrone

���=>$�)+�� drone *>�;=��*,��
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��� ��!���"#�"$ 
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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Φωτ.: Karolis Janulis

Φωτ.: Jonathan Payet

����������� drone ��������!��
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www.photo.gr/books • ���.: 210 8541400 • info@photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/


������ 36��	
�� 337 •  ��	���� 18 IOY�IOY 2016

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

Φωτ.: Glenn Homann

Τα iPhone Photography Awards, ο μακροβιότερος διαγωνισμός φωτογραφίας μέσω iPhone, ανακοίνωσαν τους νικητές της φετινής 

διοργάνωσης. Με χιλιάδες συμμετοχές από 139 χώρες, νικητές του 9ου διαγωνισμού αναδείχθηκαν ο Siyuan Niu από την Κίνα ο οποίος 

διακρίθηκε με το βραβείο «Grand Prize Winner Photographer of the Year» και ο Patryk Kuleta από την Πολωνία ο οποίος βρέθηκε στη 2η 

θέση του διαγωνισμού. Στην τρίτη θέση του διαγωνισμού ξεχώρισαν ο Robin Robertis και η Carolyn Mara Borlenghi από τις ΗΠΑ ενώ με το 

πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο διακρίθηκαν και άλλοι φωτογράφοι απ' όλο τον κόσμο, οι οποίοι πήραν μέρος στις 19 συνολικά κατηγορίες 

του διαγωνισμού. Αναλυτικά κατηγορίες του διαγωνισμού ήταν οι «Αφηρημένη», «Ζώα», «Αρχιτεκτονική», «Παιδιά», «Λουλούδια», 

«Φαγητό», «Τοπίο», «Τρόπος ζωής», «Φύση», «Νέα – Γεγονότα», «Άλλα», «Πανόραμα», «Άνθρωποι», «Πορτραίτο», «Εποχές», «Still Life», 

«Ηλιοβασίλεμα», «Ταξίδι» και «Δέντρα». 

Πληροφορίες: iPhone Photography Awards, http://www.ippawards.com 

iPhone Photography Awards 
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού

Φωτ.: Siyuan Niu Φωτ.: Carolyn Mara Borlenghi

iPhone Photography Awards
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Φωτ.: Andrew Montgomery

Φωτ.: Valencia Tom

Φωτ.: KK Φωτ.: Fugen Xiao

Φωτ.: Yuki Cheung

Φωτ.: Robin Robertis

iPhone Photography Awards
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Και τα τρία βιβλία!

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

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

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

Συνδεθείτε μαζί μας

�������! �	
	��� ��	������ �����
��: ������ 17 ���
��� 

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