
������ 341 •  �����	
 19 ������	��� 2016 �����
 1

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

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-244/


������ 341 •  �����	
 19 ������	��� 2016 �����
 2

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

� ����
��
�
 ON LINE �����	��� ��
 �
 ������� ��� 
��	
� IMAGING • No 341 / 19-9-2016

Editorial

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Το πρώτο ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου με θέμα HDR Timelapse & στις 24 ακολουθεί η αστροφωτογραφία... 

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σεμιναρίων και κάνετε on line την εγγραφή σας Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των σεμιναρίων και κάνετε on line την εγγραφή σας 

Photokina 2016
Ανοίγει τις πύλες στο κοινό την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Μία ακόμη 

διοργάνωση της 

παλαιότερης και 

πλέον γνωστής 

διεθνώς έκθεσης 

του φωτογραφικού 

κόσμου -και όχι 

μόνον- ετοιμάζεται 

να υποδεχτεί 

περισσότερους από 

200.000 επισκέπτες 

στη Κολωνία της 

Γερμανίας!

Το περιοδικό μας θα είναι όπως πάντα εκεί για να καλύψει δημοσιογραφικά όχι μόνον τα νέα προϊόντα 

που θα παρουσιαστούν αλλά και όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Τις εκτενείς ανταποκρίσεις μας μαζί 

με πλούσιο φωτορεπορτάζ θα έχετε την ευκαιρία να βρείτε στο επόμενο τεύχος του Photobusiness Weekly. 

To ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του Γραφείου 

Τύπου της έκθεσης θα είναι ο αέρας ανανέωσης που θα πνέει σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο 

πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων που πλαισιώνουν τη φετινή διοργάνωση. Όμως για όλα αυτά θα 

έχουμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε δική μας άποψη την οποία και θα σας μεταφέρουμε από τις σελίδες του 

Weekly. Για την ιστορία θυμίζω ότι προσωπικά επισκέπτομαι τη PHOTOKINA ανελλιπώς από το 1980. 

Όλη αυτή η μακρόχρονη επαφή και επικοινωνία με τα τεκταινόμενα στον διεθνή χώρο ήταν η μήτρα από 

την οποία γεννήθηκε και η δική μας PHOTOVISION η οποία διοργανώνεται επίσης ανελλιπώς από το 1995, 

σταθερά ανά διετία. Με άλλα λόγια όλες οι πρωτιές και εν γένει η πετυχημένη συνταγή της PHOTOKINA 

μεταφέρονταν όλα αυτά τα χρόνια με επιτυχία και επί ελληνικού εδάφους - τακτική που θα συνεχιστεί και στο 

μέλλον. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι!
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http://www.photo.gr/workshops/
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��������	 HDR timelapse

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/
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   <������� ��������	�: 4 ����
   =��� ������%	�	�"�"�: 18:00-22:00
   #3�%	� �����%	7��: €45 (
�� � +36)

$�������� 23 ���%��+��	�, 18:00-22:00$�������� 23 ���%��+��	�, 18:00-22:00

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-hdr-timelapse/
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A�%�	6�%	���6�� �� timelapse

��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/


��	� ���������: ���	��� ���������� ����	��	� �����!����  ��	����" 1 - 104 45 #. $�%���� (�%	 �&	� %"� 		� '�	���� 282)
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��++�%	 24 ���%��+��	�, 10:00-14:00
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-astrophotographia-me-timelapse/
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Ρητά βγαλμένα από τη ζωή!
Κάπου αληθεύει... 

������!

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 N.T. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή 
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153 
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική 
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel. 
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της 
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου 
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή 
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
 και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.

Nikon D500.indd   1 12/9/2016   5:07:19 μμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Canon 
Στο Ble Pavillon για το CPS και την EOS 5D MkIV

Εκδήλωση με προσκεκλημένους επαγγελματίες φωτογράφους και 

τον ειδικό τύπο, πραγματοποίησε η Canon Ελλάδας την περασμένη 

Τρίτη 13 του μηνός στο Ble Pavillon στον Άλιμο. Προλόγισε ο νέος 

Country Manager της Canon κος Σωτήρης Παπαχρηστόπουλος ενώ 

κεντρικό σημείο απετέλεσε η νέα full frame EOS 5D MkIV για πρώτη 

φορά σε ελληνικό έδαφος. Με τον αισθητήρα Dual Pixel CMOS και την 

ιδιαίτερη λειτουργία Dual Pixel RAW, 4Κ video  και full HD 120fps κλπ. 

αναμένεται με πολύ ζωηρό ενδιαφέρον από τους ενθουσιώδεις φίλους 

της εταιρίας, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. 

Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αφιερώθηκε στο επαναλανσάρισμα της 

υπηρεσίας CPS (Canon Professional Services) που απευθύνεται στους 

επαγγελματίες φωτογράφους με σειρά σημαντικών προνομίων τόσο 

στην Ελλάδα όσο και όταν εργάζονται στο εξωτερικό. Τα μέλη έχουν 

υποστήριξη CPS σε σημαντικά γεγονότα, προτεραιότητα ταχείας τεχνικής 

εξυπηρέτησης και επισκευής εξοπλισμού, επικοινωνία με τοπικούς 

εκπροσώπους για άμεση εξυπηρέτηση καθώς και δανεισμό εξοπλισμού 

όσο διαρκούν οι επισκευές.

8;�<��=<���>

Ο κος Σωτήρης Παπαχρηστόπουλος, Country Manager Canon

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΟΥΚΑΣ
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Canon EOS 5D MkIV 
Το αστέρι της βραδιάς

Σπάνια νέες παρουσιάσεις DSLR μηχανών προκαλούν τόσο ενδιαφέρον 

και συζητήσεις όσο η ανανεωμένη full frame EOS 5 MkIV. H best seller 

σειρά της Canon που εγκαινιάστηκε το 2005, έγινε ευρύτατα αποδεκτή για 

την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις καινοτομίες. Με την MkIV φτάνει στο 

αποκορύφωμα της καριέρας με τον επαναστατικό αισθητήρα 30.4Megapixel 

Dual Pixel CMOS, την πολλά υποσχόμενη λειτουργία Dual Pixel RAW, 

το άκρως επαγγελματικό video 4K κλπ. κομμάτι και το ενσωματωμένο 

WiFi και GPS, πλαισιωμένα από την υποστήριξη του τεράστιου συστήματος 

φακών EF. To θετικό στοιχείο είναι ότι σε αντίθεση με την EOS1DX MkII, 

η ΕΟS 5D MkIV έχει οριστικοποιημένο firmware και σύμφωνα με όλες τις 

ενδείξεις δεν θα αργήσει η εμπορική διαθεσιμότητα. 

Eκτός από το touch and try προϊόντων Canon, η εκδήλωση είχε και εντυπωσιακά show!

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρεχόταν δωρεάν check and clean στους προσκεκλημένους με εξοπλισμό Canonυς με εξοπλισμό Canon
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http://www.stamos.com.gr/
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Bασικά χαρακτηριστικά
• Μοντούρα EF-M

• Αισθητήρας Dual Pixel CMOS 

(APS-C) 24.2 Megapixel 

sensor

• Kλίμακα ευαισθησίας ISO 

100–25600.

• Βurst mode 7.0 fps (και ως 

9.0 fps με AF Lock) 

• Επεξεργαστής DIGIC 7 με 

βελτιωμένη απόκριση σε 

λειτουργία AF Τracking

• Video full HD 60fps φορμά 

*.mp4

• Ψηφιακή σταθεροποίηση 

5 αξόνων στο video που 

συνεργάζεται με φακούς 

που έχουν δικό τους 

stabilizer 

• ΕVF 0,39in. 2,36εκ. dots

• Οθόνη 3,2in. 1,62εκ. dots

• WiFi και NFC

• Bluetooth Smart χαμηλής 

ισχύος για συνεχή σύνδεση 

ανάμεσα στη μηχανή και 

το smartphone/tablet 

για ασύρματο έλεγχο και 

προώθηση εικόνων

EOS M5
Eπιτέλους μία mirrorless Canon για απαιτητικούς φωτογράφους

Mετά από τις προηγούμενες χλωμές και χωρίς προσωπικότητα EOS M, Μ2, Μ3 και Μ10, έρχεται 

η ΕΟS M5 να δώσει πνοή και ενθουσιασμό στην ιδέα της mirrorless σχεδίασης στην κατά Canon 

εκδοχή. Εξάλλου η υλοποίηση του μεγαλύτερου φωτογραφικού εργοστασίου έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα για το μέλλον των mirrorless. Αποκλίνοντας από τον ερασιτεχνικό χαρακτήρα των 

προηγούμενων EOS M, η M5 έχει πιο “σοβαρό” χαρακτήρα, περισσότερα αναλογικά χειριστήρια 

και δείχνει πιο φιλική στην εργονομία της ενώ η προσθήκη EVF σε στιλ Fujifilm X-T2, την κάνει να 

μοιάζει με DSLR σε χρηστικότητα.

Παρόλες τις διαρροές για μια full frame mirrorless, η Μ5 παραμένει στο στρατόπεδο του φορμά 

APS-C με αισθητήρα 24Megapixel. Κοινά στοιχεία με τη Μ3, έχει την αρθρωτή οθόνη και το 

wireless υποσύστημα με WiFi και NFC. Kατά τ άλλα όμως αποτελεί τελείως νέα σχεδίαση. 

Εντυπωσιάζει ο αισθητήρας 24Μegapixel Dual Pixel CMOS διαστάσεων 22.3x14.9mm που 

συνεργάζεται με μικροεπεξεργαστή Digic 7, αφού με τα phase detect sub-pixel που καταλαμβάνουν 

σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια του, επιτυγχάνει ακριβέστερο και ταχύτερο autofocus ακόμη και στην 

“δύσκολη” λειτουργία continuous tracking ΑF. Το  autofocus δουλεύει μέσα σε εύρος φωτεινότητας 

από -1ΕV ως 18EV. Εκμεταλλευόμενη την οθόνη αφής, η Μ5 έχει την πρωτοεμφανιζόμενη στη σειρά Μ 

λειτουργία Touch and Drag για την επιλογή σημείου εστίασης, όπως συμβαίνει και σε άλλες mirrorless. 

Για την περίπτωση του manual focus φροντίζει η λειτουργία focus peak που προφανώς εξυπηρετεί 

και στις περιπτώσεις προσαρμογής φακού άλλου κατασκευαστή με αντάπτορα όπως συμβαίνει συχνά 

στον κόσμο των mirrorless. H ευαισθησία του αισθητήρα εκτείνεται από ISO 100 – 25600. Eντυπωσιακή 

είναι η βελτίωση σε burst mode όπου αναβαθμίζεται από τα 4.2fps της Μ3 στα 7fps. Ενώ τα άλλα 

μοντέλα της σειράς EOS M στερούνταν τελείως ή είχαν εξτρά EVF με πρόσθετη χρέωση, ευτυχώς η 

Μ5 ενσωματώνει ένα πολύ καλό EVF (ηλεκτρονικό viewfinder) το οποίο παίρνει θέση στο κέντρο 

της επάνω πλευράς δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει πενταπρισματικό... και κάνει (σχεδόν) τη 

δουλειά του πενταπρίσματος, έχοντας φυσικό μέγεθος 0,39in. (διαγώνιος) και ανάλυση 2.36εκ. Dots. 

Τη δουλειά του υποβοηθεί η μεγάλη για το μέγεθος της Μ5 αρθρωτή οθόνη 3,2in. Με ανάλυση 

1.62εκ.dot. Εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις των ενθουσιωδών φωτογράφων που πάντα θέλουν 

περιστροφικές κλίμακες αντί για κουμπάκια και άπειρα μενού, η M5 υιοθετεί τον κλασικό επιλογέα 

με τις PSAM κλπ. επιλογές  αριστερά από το “πεντάπρισμα” μαζί με δύο σετ Custom ρυθμίσεων, 

video, σκηνές κλπ. ενώ δεξιά βρίσκουν χώρο η αντιστάθμιση έκθεσης (±3stop) και η “ροδέλα” 

Dial Function”. To video εδώ είναι full HD και όχι 4K όπως μας κακοσυνηθίζουν κάποιες άλλες 

μηχανές αλλά με refresh στα 60fps. H πιο ενδιαφέρουσα καινοτομία εδώ σχετίζεται με την οπτική 

σταθεροποίηση που συνδυάζει το stabilizer του φακού με ηλεκτρονικό stabilizer 5 αξόνων, χαρίζοντας 

πρωτόγνωρη αίσθηση ακούνητων video clip. Σε μορφή κιτ θα συνοδεύεται από το φακό EF-M 15-

45mm f/3,5-6,3 IS STM ή τον  EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM.
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Samyang
Κορεάτικος ανταγωνισμός στους premium φακούς

Οι aftermarket κατασκευαστές φακών, όπως η Zeiss και η Sigma έχουν 

αποδείξει πως οι premium φακοί τους είναι άξιοι σύγκρισης με τους 

“γνήσιους” και μάλιστα με πιο ευνοϊκή τιμολόγηση. Η Samyang παρουσιάζοντας 

τον τηλεφακό MF 85mm f/1.2 και τον υπερ-ευρυγώνιο MF 14mm f/2.4 επιχειρεί 

να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρoνων μηχανών που έχουν αισθητήρες 

40-50MP και video 4Κ. Ο πρώτος είναι ένας ταχύτατος φακός πορτραίτου που 

περιλαμβάνει 10 στοιχεία σε 7 group, συμπεριλαμβανομένων δύο υψηλής 

διαθλαστικής ικανότητας και ενός ασφαιρικού. Η επίστρωση Ultra-Multi-Coating 

υπόσχεται ελάττωση των των φαινομένων θάμβωσης και φαντασματωδών 

ειδώλων. O 14mm f/2.4 καλύπτει οπτικό πεδίο 114° σε full-frame ή 89,2° 

σε APS-C. Σχεδιαστικά περιλαμβάνει 18 στοιχεία σε 14 group. Ανάμεσα τους 

υπάρχουν τρία ασφαιρικά στοιχεία, δύο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς και ένα 

υψηλής διαθλαστικής ικανότητας με σκοπό να αξιοποιήσουν τη μέγιστη απόδοση 

του αισθητήρα, δίχως οπτικά σφάλματα. O φακός φθάνει το “λογικό” βάρος 

των 790gr. Και οι δύο αρκούνται σε manual εστίαση. O 14mm f/2.4 υποστηρίζει 

συστήματα Canon EF, Sony FE, Nikon F, ενώ ο 85mm f/1.2 προορίζεται μόνο για το 

πρώτο. 

Fujifilm
Υψηλή ζήτηση για την X-T2

H Fujifilm βρίσκεται ταυτόχρονα σε 

ευχάριστη και δυσάρεστη θέση, αφού η 

ζήτηση της νέας της mirrorless X-T2 φαίνεται 

να είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορεί να 

ανταποκριθεί με συνέπεια. Συγκεκριμένα, σε 

επίσημη δήλωση η Fujifilm ευχαρίστησε το 

κοινό για την προτίμηση του και σημείωσε πως 

καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να αυξήσει 

τους ρυθμούς παραγωγής χωρίς να μπαίνει σε 

λεπτομέρειες. Πάντως, το Amazon US έχει ως 

εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης τουλάχιστον ένα 

με δύο μήνες.
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Godox
Ανανεωμένη γκάμα προϊόντων 

Η γκάμα των προϊόντων Godox που 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά 

εμπλουτίστηκε σημαντικά. Μεταξύ των προϊόντων 

είναι και το νέο Speedlite Flash Ving V860ii που 

διατίθεται σε τρεις εκδόσεις (για μηχανές Sony, 

Canon και Nikon) το οποίο τροφοδοτείται από pack 

λιθίου και όχι από κλασσικές ΑΑ. Αυτό σημαίνει ότι 

έχει ταχύτερο και σταθερό χρόνο φόρτισης (1.5 sec 

σε πλήρη ένταση), πολύ μεγάλη αυτονομία (650 

πυροδοτήσεις πλήρους έντασης) και μικρότερο 

όγκο και βάρος. Επιπλέον, ενσωματώνει το 

σύστημα ραδιοσυχνοτήτων σειράς X 2.4GHz της 

Godox (master και slave), διαθέτει ένταση GN60, 

έχει δυνατότητα zoom 20-200mm και υποστηρίζει 

λειτουργία HSS (Ηigh Speed Sync μέχρι 1/8000s). 

Διατίθεται σε kit με μπαταρία και φορτιστή. Τέλος, 

κυκλοφορεί το Godox S Holder που επιτρέπει τη 

χρήση οποιουδήποτε light modifier (π.χ. softbox) με 

κούμπωμα Bowens σε συνδυασμό με το speedlite 

φλας σας. Είναι συμβατό με όλα τα 

Speedlite flash της αγοράς, καθώς επίσης και με τα 

Ving AD360.

ΣΤΑΜΟΣ 2310 94200010 942000
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http://www.esp.gr/
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Canon
Με οθόνη ο νέος τηλεφακός

Οι πιο πρόσφατες πατέντες της ιαπωνικής 

εταιρίας μας προϊδέαζαν εδώ και καιρό πως θα 

αποτελέσει τη δεύτερη εταιρία, μετά τη Zeiss (σειρά 

Batis), που ενσωματώνει οθόνη με πληροφοριακές 

ενδείξεις σε φακό. Τελικά, η ιδεά αυτή πρόκειται 

να υλοποιηθεί στον επερχόμενο EF 70-300mm 

F4-5.6 IS II USM, αν πιστέψουμε τις  εικόνες που 

διέρρευσαν από το ιαπωνικό site, Nokishita. Όσο 

αφορά τη σχεδίαση, ο φακός αποτελείται από 17 

στοιχεία σε 12 group και διαθέτει ίριδα 9 λεπίδων, 

για θετική συμπεριφορά στο bokeh. Περιλαμβάνει τη 

νέα τεχνολογία μοτέρ οδήγησης Nano-USM για το 

autofocus, συνδυάζοντας την απόκριση AF των USM 

φακών με την αθόρυβη λειτουργία των STM. Επίσης, 

είναι εξοπλισμένος με stabilizer που προσφέρει 

σταθεροποίηση έως και 4 stop. Η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης είναι 1,2μ. Tέλος, δέχεται φίλτρα διαμέτρου 

67mm.

Lightroom Mobile για iOS
Λήψη φωτογραφιών σε RAW για ολοκληρωμένο workflow 

Με τη πρόσφατη αναβάθμιση, η γνωστή εφαρμογή επεξεργασίας και διαχείρισης φωτογραφιών 

θα λειτουργεί και ως camera app, με αποθήκευση των λήψεων σε αρχεία DNG RAW. Είναι 

πρώτη φορά, στη πλατφόρμα της Apple, που μια εφαρμογή μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφιών 

στο συγκεκριμένο είδος αρχείου. H Adobe διευκρινίζει πως αυτό έγινε δυνατό χάρη στη νέα έκδοση 

του λειτουργικού συστήματος, iOS 10. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι το app -μετά την τελευταία 

αναβάθμιση- είναι σε θέση να επεξεργάζεται οποιοδήποτε τύπο αρχείων RAW, πλέον προσφέρει 

ολοκληρωμένο πακέτο, λήψης, επεξεργασίας και διαχείρισης των εν λόγω αρχείων. To DNG αποτελεί 

open-source αρχείο που κατασκευάστηκε από την Adobe και αξιοποιεί στο έπακρο τη χρωματική 

πληροφορία του αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής, δίχως τα ελαττώματα της συμπίεσης των 

JPEG. Επομένως, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες του με μεγαλύτερη 

“ευελιξία”, χωρίς απώλειες στην ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο που το ανταγωνιστικό Android διαθέτει 

πλέον όλο και περισσότερες high-end συσκευές, που η φωτ. μηχανή τους υποστηρίζει το προνομιούχο 

φορμά (βλέπε Galaxy S7/S7 Εdge, LG G5, Huawei P9). Ωστόσο, εδώ δεν υπάρχει (ακόμα) η ανάλογη 

συμβατότητα από την αντίστοιχη έκδοση του Lightroom. Η λειτουργία DNG shooting του Lightroom 

Mobile for iOS υποστηρίζεται από τα iPhone 6S/Plus, 7/Plus, SE και iPad Pro 9.7.

������� ��
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Κορυτσάς 31, ΤΚ 54638 Θεσσαλονίκη
t. 2310 927749 • f. 2310 960322
www.arxphotolab.gr • support@arxphotolab.gr  

Νέος τύπος ευχολογίου!
• Τώρα μπορείτε να τυπώσετε ολόκληρο σαλόνι και στο ευχολόγιό σας!
• Διατίθεται σε διαστάσεις 25x50, 25x70 και 30x60,
 με ισχυρό φύλλο (όχι εύκαμπτο) και εκτύπωση κατάλληλη 

για γράψιμο των ευχών με στυλό.
•  Kαι σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές μόνο από 30 ευρώ!

http://www.arxphotolab.gr/
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H SLO είναι μια φωτ. μηχανή που δέχεται 

φιλμ 35mm. Η πρωτοτυπία της είναι 

ότι συναρμολογείται από εξαρτήματα που 

εκτυπώθηκαν αποκλειστικά σε 3D printer. 

Δημιουργός και εμπνευστής του project είναι ο 

Amos Dudley. Διαθέτει τα βασικά χειριστήρια, 

όπως δείκτης στάσεων για τις απομένουσες στάσεις 

του φιλμ και διπλό κουμπί απελευθέρωσης 

κλείστρου (παραδόξως στην αριστερή πλευρά). 

Ο φακός και το κλείστρο είναι modular, ώστε να 

μπορούν να αναβαθμιστούν άμεσα. 

SLO film camera
Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου σε 3D printer

Impossible Project & New 55
Νέο peel-apart film, διάδοχος του FP-100c

Ύστερα από την εγκατάλειψη του instant φιλμ 

FP-100c από την Fujifilm, ακολούθησε η μάταιη 

προσπάθεια αποτροπής της απόφασης. Πάνω από  

24.000 υποστηρικτές της σχετικής καμπάνιας είχαν 

διατυπώσει έκκληση στο change.org και στον ιδρυτή 

του Impossible Project, Florian Kaps. 

Ο δεύτερος, συναντήθηκε με εκπροσώπους του 

management της ιαπωνικής εταιρίας, δίχως να 

καταφέρει να τους μεταπείσει. 

Και ενώ όλα έδειχναν πως το φιλμ της Fujifilm 

θα αποτελούσε τον τελευταίο εκπρόσωπο του 

είδους, ο Kaps αποφάσισε να πάρει τη κατάσταση 

στα χέρια του ξεκινώντας συνεργασία με τον 

υπεύθυνο του New55. Tο αποτέλεσμα ήταν να 

δημιουργηθεί μια νέα έκδοση peel-apart film που 

θα υποστηρίζεται από όλες τις μηχανές και πλάτες 

που χρησιμοποιούσαν FP-100c, το ασπρόμαυρο 

New55 PN. Ακόμα, οι τεχνικοί του εργοστασίου 

της Μασσαχουσέττης εργάζονται για την έγχρωμη έκδοση, που βρίσκεται ακόμα 

σε πειραματικό στάδιο. Σύντομα, θα ξεκινήσει καμπάνια χρηματοδότησης -μέσω 

Kickstarter - για την δημιουργία ενός νέου εργοστασίου που θα αναλάβει όλα τα 

στάδια της παραγωγής του αντικαταστάτη του FP-100c, 

Όπως είναι λογικό, το μόνο τμήμα της που χρειάστηκε «εξωτερική παραγωγή» ήταν 

τα οπτικά του φακού. Ο φωτογράφος Rob Chron που ανέλαβε να δοκιμάσει την 

SLO χρησιμοποίησε φιλμ Fujicolor Superia 400. Παρόλο που τα αποτελέσματα δεν 

χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και η ευκρίνεια είναι μέτρια (παραπέμποντας σε  

Lomography), το project είναι σίγουρα ελπιδοφόρο για τη κατασκευή μελλοντικών 

φωτ. μηχανών. 

O Amos περιγράφει εκτενώς τη διαδικασία κατασκευής της SLO, στο blog του: http://

amosdudley.com/weblog/SLO-Camera. Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν πρόσβαση σε 

ένα 3D printer, μπορούν να κατεβάσουν τα αρχεία από εδώ: 

https://pinshape.com/items/25871-3d-printed-slo-printed-lens-camera .
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http://www.focus.edu.gr/
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Atomos
Σημαντικά firmware update

Διατίθενται πλέον online, δωρεάν, σημαντικές 

αναβαθμίσεις για τα προϊόντα Ninja Blade, 

Samurai Blade, Shogun και Ninja Assassin. Οι 

τελευταίες αυτές αναβαθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα 

απεικόνισης εικόνας HDR (High Dynamic Range) 

στα παραπάνω μοντέλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι οι χρήστες που βιντεοσκοπούν με καμπύλες Log 

(SLog2, SLog3, V-Log κλπ) ώστε να εκμεταλλευτούν 

πλήρως το δυναμικό εύρος των σύγχρονων 

καμερών τους (π.χ. Sony A7s, A7R, FS5 κλπ), 

μπορούν πλέον να έχουν αξιόπιστη αναφορά, 

και όχι να βλέπουν την "ξεπλυμμένη" εικόνα των 

συμβατικών monitor. Τα αρχεία αναβάθμισης 

μπορείτε να τα βρείτε στο stamos.com.gr ή στο 

atomos.com/support.

ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000 

Noritsu QSS SMART
Nέα σειρά compact inkjet εκτυπωτών 

Η νέα σειρά Noritsu QSS-Smart DR-08 και DR-12 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά 

επίσημα κατά την διάρκεια της επερχόμενης Photokina (20-25 Σεπτεμβρίου 

2016). Η διάθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο θα ξεκινήσει τον προσεχή Οκτώβριο 

από την Noritek Hellas. Ο DR-8 εκτυπώνει με εξαχρωμία φωτογραφίες πλάτους ως 

20cm επί μέγιστο μήκος 2m ενώ ο μεγαλύτερος DR-12 τυπώνει χαρτί πλάτους 30cm 

και μήκος επίσης ως 2m. Οι νέοι οικονομικοί σε αναλώσιμα και αξιόπιστοι inkjet 

εκτυπωτές DR-08 και DR-12 έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν είτε ως stand 

alone είτε να συνδεθούν ως βοηθητικοί σε ήδη εγκατεστημένο Noritsu minilab, 

καθώς χρησιμοποιούν το επαγγελματικό πρόγραμμα διαχείρισης και επεξεργασίας 

φωτογραφιών της Noritsu EZ Controller.

NORITEK ΗELLAS 2106086282

Ενσύρματο ψηφιακό 
τηλεχειριστήριο
Για Nikon, Canon και Sony 

Η Rollei διαθέτει τρία νέα, διαφορετικά 

ενσύρματα ψηφιακά τηλεχειριστήρια 

με προηγμένες λειτουργίες για ψηφιακές 

φωτ. μηχανές Canon, Nikon και Sony. 

Είναι εύκολα στον χειρισμό, έχουν 

ευανάγνωστη οθόνη LCD με φωτισμό και 

τεχνικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν 

είδη φωτογράφησης όπως το time lapse.  

Μέσω του ειδικού αυτού εξαρτήματος, ο 

φωτογράφος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τον αυτοχρονομέτρη για να ρυθμίσει την 

έναρξη λήψης, τον χρόνο έκθεσης ή να 

θέσει σε λειτουργία το ιντερβαλόμετρο 

για 100 ώρες. Η προσαρμογή χρόνου 

έκθεσης  μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 

1sec και 100 ωρών. O έλεγχος έκθεσης 

συνοδεύεται με επιπλέον ηχητικό σήμα 

ενώ η η χειροκίνητα ελεγχόμενη έκθεση 

διευκολύνεται με την ένδειξη του 

χρόνου στην οθόνη LCD. Ο περιοδικός 

χρονοδιακόπτης για τη λήψη timelapse 

μπορεί να ρυθμιστεί για άπειρες λήψεις και 

η συνεχής λήψη μέχρι και 399 καρέ. 

NORITEK ΗELLAS 2106086282

�����
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http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Token Firin 20mm f/2.0 FE MF
Yπερευρυγώνιος για FE-mount

Ο prime υπερευρυγώνιος 20mm F2.0 εγκαινιάζει τη σειρά φακών Firin και 

προορίζεται για mirrorless μηχανές της Sony, με μοντούρα FE. Περιλαμβάνει 

13 στοιχεία σε 11 group και διαθέτει ίριδα 9 λεπίδων. Η εστίαση και η επιλογή 

διαφράγματος είναι manual, αλλά ο φακός επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το σώμα 

για τη λειτουργία του σταθεροποιητή 5 αξόνων, του focus assist κ.α. Το δαχτυλίδι 

επιλογής διαφραγμάτων προσφέρει λειτουργία “De-click” για αθόρυβο έλεγχο του 

διαφράγματος στο video. Έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης τα 28εκ. Δέχεται φίλτρα 

διαμέτρου 62mm. Οι επισκέπτες της Photokina θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν 

για πρώτη φορά στο stand C020 του Hall 5.2. 

Leica Apo-Macro-Elmarit-TL 
60mm/F2.8 ASPH
Ένας γνήσιος macro για Τ και SL μηχανές

Macro θεωρούνται όσοι φακοί προσφέρουν 

λόγο αναπαραγωγής τουλάχιστον 1:2 

lifesize. Δηλαδή αν αντικείμενο πραγματικού 

μήκους 1cm απεικονίζεται πάνω στο εστιακό 

επίπεδο ως 1cm τότε είμαστε στο 1:1, όπως 

συμβαίνει με το νέο φακό macro της γερμανικής 

εταιρίας. Καθώς τα συστήματα Τ και SL 

χρησιμοποιούν πλέον τους ίδιους φακούς, 

η μοντούρα θα ονομάζεται TL. Σχεδιαστικά 

περιλαμβάνει 10 στοιχεία σε 9 group 

συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ασφαιρικών 

στοιχείων. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 60mm. Στη 

συσκευασία περιλαμβάνεται παρασολέιγ από 

κράμα αλουμίνιου. 

�����
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Nikon
100 εκατομμύρια φακοί Nikkor

H συνολική παραγωγή φακών Nikkor που 

προορίζονται για μηχανές με φακούς που 

αλλάζουν (interchangeable) άγγιξε τα 100 εκ. 

τεμάχια τον Ιούνιο του 2016. Η ιστορία της 

Nikkor, ως επωνυμίας των φωτογραφικών 

φακών της ιαπωνικής εταιρίας, ξεκίνησε το 

1932 με την κατοχύρωση του αντίστοιχου 

εμπορικού σήματος. Σύντομα, το 1933, 

ακολούθησε η κυκλοφορία των φακών 

εναέριας φωτογράφισης Aero-Nikkor. Το 1959, 

κυκλοφόρησε η πρώτη SLR Νikon F, καθώς 

και οι πρώτοι της φακοί Nikkor. Η ονομασία 

προέρχεται από την προσθήκη ενός «r», μια 

κοινή πρακτική στην ονομασία φωτογραφικών 

φακών την εποχή που καθιερώθηκε, στον όρο 

«Nikko», μια λατινοποιημένη συντομογραφία 

του ονόματος Nippon Kogaku K.K, που ήταν η 

αρχική ονομασία της εταιρείας όταν ιδρύθηκε. 

Η σειρά περιλαμβάνει περισσότερους 

από 90 τύπους φακών, με σκοπό να 

καλύψει τις ανάγκες όλων των κατηγοριών 

φωτογράφησης. Στο www.nikkor.com 

μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 

για τους φακούς Nikkor, καθώς και έργα 

φωτογράφων που τους αξιοποίησαν. 
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Leica Sofort
Στον κόσμο της instant φωτογραφίας

H Leica ύστερα από τη συνεργασία με την Huawei για τα οπτικά της 

φωτογραφικής μηχανής του P9, επιφύλασσε μία ακόμα έκπληξη: την πρώτη 

απόπειρα στον τομέα της instant φωτογραφίας, με τη Sofort. H μηχανή εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στις σελίδες του περιοδικού Leica Fotografie International (LFI), 

πριν καν γίνει η επίσημη παρουσίαση. Η γερμανική ονομασία «ισοδυναμεί» με 

το αγγλικό instant. Από τα λίγα χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει μέχρι 

στιγμής είναι ο φακός Auto-Hektor 1:12,7/60mm (34mm σε full-frame), ενώ από 

τις εικόνες παρατηρούμε πως στο πίσω μέρος θα υπάρχουν πέντε hard buttons και 

οθόνη βασικών ενδείξεων. Επίσης, θα προσφέρει λειτουργίες sport, macro, selfie 

και party. Κάνει χρήση του εμπορικά πετυχημένου φιλμ Instax Mini της Fujifilm, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα ανακοινωθείσας ασπρόμαυρης έκδοσης, 

ενώ θα κυκλοφορήσουν και τα αντίστοιχα Leica-branded φιλμ. Σε αυτό το κομμάτι 

η ιστορική εταιρία δεν είναι διατεθειμένη να ρισκάρει με το λανσάρισμα ενός νέου 

φορμά , με ίσως μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού και ευρύτερη γκάμα εκδόσεων, που 

αποτελεί επιθυμία των φίλων της instant φωτογραφίας. Η Sofort θα είναι διαθέσιμη 

σε τρία χρώματα: άσπρο, πορτοκαλί και ciel.

Canon
Νέα τεχνολογία εκτύπωσης wide format roll-to-roll

Η νέα σειρά εκτυπωτών roll-to-roll της Canon είναι εφοδιασμένη με 

τη τεχνολογία UVgel, που υπόσχεται να προσφέρει εκτυπώσεις 

μεγάλου φορμά με υψηλή παραγωγικότητα, μεγαλύτερο εύρος 

εφαρμογών και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι το καινοτομικό είδος μελανιού που υφίσταται 

έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και μετατρέπεται άμεσα σε gel, καθώς 

έρχεται σε επαφή με το μέσο εκτύπωσης. Αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

τοποθέτηση των κουκίδων και καλύτερος έλεγχος της επιφάνειας. Επίσης, η διασπορά 

μελάνης είναι πιο λεπτή σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα, με μειωμένη κατανάλωση, 

έως και 40%. Το υποσύστημα επεξεργασίας LED UV, που λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα 

από το εκτυπωτικό σύστημα, εξασφαλίζει πανομοιότυπο συγχρονισμό έκχυσης και 

επεξεργασίας για κάθε σταγονίδιο, για την επίτευξη ομοιομορφίας σε όλη την επιφάνεια 

�����	��� � �
�
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έα σειρά εκτυπωτών roll-to-roll της Canon είναι εφοδιασμένη με 

 τεχνολογία UVgel, που υπόσχεται να προσφέρει εκτυπώσεις 

ου φορμά με υψηλή παραγωγικότητα, μεγαλύτερο εύρος 

ογών και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ένα από τα κύρια 

τηριστικά είναι το καινοτομικό είδος μελανιού που υφίσταται 

σε υπεριώδη ακτινοβολία και μετατρέπεται άμεσα σε gel καθώς

της εκτυπωμένης εικόνας. Να 

σημειωθεί, πως αξιοποιώντας 

τη τεχνολογία LED, το σύστημα UV 

επιδρά στη μελάνη χωρίς να θερμαίνει 

το μέσο εκτύπωσης, διευκολύνοντας 

έτσι την εκτύπωση ακόμα και σε πιο 

εύκαμπτα μέσα. Ο εκτυπωτής που θα 

εγκαινιάσει την εν λόγω τεχνολογία θα 

είναι 64in. και θα κυκλοφορήσει την 

Άνοιξη του 2017.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Κέντρο 

Δημιουργικής Φωτογραφίας «ΕΝΝΕΑ» 

διοργανώνει σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων 

φωτογραφίας τόσο για αρχάριους όσο και 

για προχωρημένους. Από το καθιερωμένο 

πλέον βασικό σεμινάριο φωτογραφίας, το 

σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας και το 

visual literacy για την ανάπτυξη της οπτικής 

και την καλλιέργεια του βλέμματος μέχρι το 

εργαστήριο μέχρι το εργαστήριο «Προσωπικού 

Project» και το πρόγραμμα συμβουλευτικής 

Ένωση 
Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδας.
Διαμαρτυρία για το 
τραυματισμό του Στέλιου 
Βολιτάκη

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας 

καταγγέλοντας το σοβαρό 

τραυματισμό του συναδέλφου 

Στέλιου Βολιτάκη μετά από 

επίθεση από κουκουλοφόρους, 

κατά τη διάρκεια της κλήρωσης 

του Πρωταθλήματος της Football 

League, αποφάσισε τη συμβολική 

διαμαρτυρία πριν την έναρξη των 

αγώνων της 3ης Αγωνιστικής 

της Super League 2016 - 2017. 

Θεωρώντας ότι μια τέτοια επίθεση 

πλήττει τις συνθήκες εργασίας του 

κλάδου καθώς και την ίδια την 

εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου, 

όλοι οι φωτορεπόρτερ μέλη 

της ένωσης απείχαν από την 

φωτογράφιση κάθε αγώνα τα πρώτα 

15 λεπτά κάθε αγώνα στις 10, 11 

και 12 Σεπτεμβρίου, εναποθέτοντας 

τις φωτογραφικές τους μηχανές στο 

έδαφος. 

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
Μαθήματα φωτογραφίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των νέων μελών για την παρακολούθηση των μαθημάτων 

φωτογραφίας στη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το τεχνικό μέρος της 

φωτογραφίας μαθαίνοντας αρχικά τη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, αρχές σύνθεσης της 

φωτογραφίας, φωτισμό, επεξεργασία και εκτύπωση ενώ επιπλέον θα ταξιδέψουν μέσα 

από τα μαθήματα στην ιστορία της φωτογραφίας και στο έργο σπουδαίων φωτογράφων. 

Με συχνές φωτογραφικές εξορμήσεις, συμμετοχή σε ομάδες φωτογραφίας και μια 

διαφορετική θεματική κάθε μήνα, οι καλύτερες φωτογραφίες θα παρουσιάζονται μεταξύ 

άλλων σε διαφορετικά σημεία της πόλης, σε εκθέσεις καθώς και στη σελίδα της Λέσχης. 

Εγγραφές: κάθε Πέμπτη, 8.30 – 10.30

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, Ροδόπης 48, στη Χαραυγή Λάρισας

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 11 Οκτωβρίου

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, info@fll.gr, http://fll.gr 

Mentitoring, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν εκείνο το πρόγραμμα που τους ταιριάζει 

περισσότερο. Για όσους θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για κάθε σεμινάριο, το Σάββατο 17 

Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του φετινού προγράμματος ενώ μετά 

θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους παρευρισκομένους και party με παράλληλη προβολή 

φωτογραφιών αποφοίτων από προηγούμενες χρονιές.

Παρουσίαση: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, 20.00

Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Θησέως 20 και Κολοκοτρώνη, 

Αθήνα

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Τηλ. 2103304060, info@

clubennea.gr, www.clubennea.gr

ΕΝΝΕΑ
Παρουσίαση του φετινού προγράμματος και Season Opening Party
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS
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Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ
Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας

Ξεκινώντας το 2001 το Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας του Κέντρου Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ πραγματοποιείται και φέτος. Με μαθήματα συνολικής 

διάρκειας επτά μηνών οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θα μάθουν να 

εστιάζουν και να κατευθύνουν την δημιουργικότητά τους προς μια πιο ουσιαστική 

φωτογραφία. Σε πρώτο επίπεδο οι μαθητές θα μάθουν τα τεχνικά της φωτογραφίας 

με την ύλη να καλύπτει όλες τις γενικές αρχές από την λήψη μέχρι την επεξεργασία 

και την εκτύπωση. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα έρθουν σε επαφή με την 

καλλιτεχνική φωτογραφία προσεγγίζοντας τα έργα σημαντικών δημιουργών. Έχοντας 

ως εισηγητή το φωτογράφο Παναγιώτη Κασίμη, το Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας θα 

ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το Βασικό 

Σεμινάριο Φωτογραφίας μπορούν να επισκεφθούν το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου το 

χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί 

παρουσίαση του φετινού προγράμματος. 

Έναρξη: Σάββατο 15 Οκτωβρίου, 17.00

Παραδόσεις: κάθε Σάββατο 17.00 – 21.00

Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Θησέως 20 και 

Κολοκοτρώνη, Αθήνα

Κόστος: 880 ευρώ (τεχνικό και καλλιτεχνικό), 550 ευρώ (καλλιτεχνικό)

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Τηλ. 2103304060, info@

clubennea.gr, www.clubennea.gr 

Wiki Loves Monuments
Για πρώτη φορά και στην Ελλάδα

Με αντικείμενο τη φωτογραφία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς ο διαγωνισμός 

«Wiki Loves Monuments» έρχεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Ακολουθώντας 

μια λίστα μνημείων ανά περιφέρεια οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στο Wikimedia Commons για 

χρήση στη Wikipedia. Χωρίς περιορισμό στα φωτογραφικά έργα και με ελεύθερη συμμετοχή 

οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας αρχικά εγγραφή στα 

Commons της Wikipedia. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα βραβευτούν με το ποσό των 

400, 300 και 200 ευρώ αντίστοιχα ενώ οι 10 καλύτερες συμμετοχές θα δοθούν σε αφίσα 

στους νικητές. Ο διαγωνισμός «Wiki Loves Monuments» διοργανώνεται από παραρτήματα και 

ομάδες χρηστών του Wikimedia, με τη στήριξη της UNESCO.

Πληροφορίες: Wiki Loves Monuments, https://wlm.wikimedia.gr/ 

ΗΔΥΦΩΣ
Τριήμερο εργαστήριο με τον 
Παναγιώτη Κοζαλίδη

Η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «ΗΔΥΦΩΣ» 

συνεχίζοντας και φέτος τις φωτογραφικές τις 

δράσεις διοργανώνει ένα ακόμη εργαστήριο. Με 

εισηγητή το φωτογράφο Παναγιώτη Κοζαλίδη, 

το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 16, 

17 και 18 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο 

του σπουδαίου φωτογράφου και παράλληλα 

να μάθουν μυστικά φωτογράφισης από 

τον ίδιο. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί και 

μια φωτογραφική εξόρμηση ενώ στο τέλος 

του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν τα 

φωτογραφικά έργα των συμμετεχόντων. Όσοι 

θα ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να 

έχουν μαζί τους το Σάββατο ή την Κυριακή 10-15 

φωτογραφίες της επιλογής τους έτσι ώστε να 

τις παρουσιάσει και να τις σχολιάσει ο Παύλος 

Κοζαλίδης. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι 

ελεύθερη.

Εργαστήριο: 

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, 20.00 - 22.00

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, 18.00 – 21.00

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 14.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

«ΗΔΥΦΩΣ», Κύπρου 63, Πάτρα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

«ΗΔΥΦΩΣ», www.idifos.gr 
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 

επιστρέφει ο καθιερωμένος 

φωτογραφικός μαραθώνιος “Athens 

Photo Marathon“. Με σύνθημα 

«We are all photographers» και 

κοινή γλώσσα τη φωτογραφία 

οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να προσεγγίσουν μέσα 

από τη δική τους οπτική τέσσερα 

φωτογραφικά θέματα. Επίκεντρο του 

φετινού διαγωνισμού η πόλη, με τη 

διοργάνωση να πραγματοποιείται 

στις 25 Σεπτεμβρίου. Μετά τη λήξη 

του Φωτομαραθώνιου η κριτική επιτροπή καθώς και το ίδιο το κοινό θα επιλέξει τις καλύτερες 

συμμετοχές, απονέμοντας 8 βραβεία και 12 επαίνους συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Ξεφεύγοντας 

από τα όρια ενός συμβατικού διαγωνισμού το Athens Photo Festival, μετεξέλιξη του μέχρι πρότινος 

Athens Photo Inspiration καλεί όλους όσους θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή. Το Athens 

Photo Marathon διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του Athens Photo 

Festival. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με δωρεά του ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” και 

με την υποστήριξη της Nikon.

Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

Διάρκεια: 11.00 – 18.00

Σημείο εκκίνησης: 

Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, Αθήνα

Πληροφορίες: Athens Photo Marathon, http://photomarathon.gr/ 

Athens Photo Marathon.
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου

photo.gr

www.photo.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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 

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

11_MONOTHEMATIKA_Selida PhotoBusiness64 .indd   1 13/9/2016   3:50:17 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Τα Sony World Photography Awards, 

ένας από τους μεγαλύτερους 

διαγωνισμούς φωτογραφίας στον κόσμο 

ανακοίνωσαν τους κριτές της φετινής 

διοργάνωσης. Στη 10η επέτειο του 

διαγωνισμού κριτές θα είναι κορυφαίοι 

επαγγελματίες από τον ευρύτερο κλάδο 

της φωτογραφίας, οι οποίοι θα επιλέξουν 

και θα βραβεύσουν τις καλύτερες 

φωτογραφικές λήψεις για το 2016. 

Συγκκριμένα κριτές των επαγγελματιών 

θα είναι η Zelda Cheatle, ο επιμελητής 

και επικεφαλής του Centro de la 

Imagen στο Μεξικό Allegra Cordero di 

Montezemolo, ο φωτογραφικός συντάκτης 

του The Sunday Times Magazine 

Russ O' Connell, η φωτογράφος και 

σύμβουλος πολιτισμού στην Αιθιοπία 

Aida Muluneh, ο δημιουργικός διευθυντής 

του Tre Oci Foundation Denis Curti 

και ο διευθυντής προγράμματος του Angkor Photo Festival & Workshops Francoise Callier. 

Στον Ανοιχτό Διαγωνισμό και τον Διαγωνισμό Νέων πρόεδρος θα είναι ο δημοσιογράφος και 

φωτογράφος Damien Demolder ο οποίος παράλληλα θα συμμετέχει και στην κριτική επιτροπή 

του διαγωνισμού Εθνικών Βραβείων ενώ στο διαγωνισμό Student Focus κριτές θα είναι μεταξύ 

άλλων η αρχισυντάκτρια του Huck Andrea Kurland, ο φωτογράφος και Δημιουργικός Διευθυντής 

Dan Rubin και η δημιουργική διευθύντρια και ιδρυτικό μέλος του PhotoNOLA Jennifer Shaw. 

Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες που θα υποβληθούν από τους 

συμμετέχοντες στις διαφορετικές κατηγορίες των Επαγγελματιών, του Ανοιχτού Διαγωνισμού, 

των Νέων, των Εθνικών Βραβείων και το Student Focus. Για όσους θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος στο μεγάλο φωτογραφικό διαγωνισμό οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα παραμείνουν 

ανοιχτές έως και τον Ιανουάριο. Τα βραβεία του διαγωνισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

τελευταίο ψηφιακό εξοπλισμό οπτικής απεικόνισης της Sony, προσθήκη των νικητών στον τόμο 

των Βραβείων του 2017, χρηματικά έπαθλα $25.000 για τον Μεγάλο νικητή της κατηγορίας 

Επαγγελματιών και $5,000 για το νικητή του Ανοιχτού Διαγωνισμού. Επιπλέον τα φωτογραφικά 

έργα των νικητών και φιναλίστ θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης «Sony World 

Photography Awards 2017», από τις 21 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου, στο Somerset House. 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 20 Απριλίου στην τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί 

στο Λονδίνο. 

Πληροφορίες: Sony World Photography Awards, https://www.worldphoto.org 

Sony World Photography Awards 2017
Ανακοινώθηκαν οι φετινοί κριτές

Ellie Victoria Gale, UK
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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

 ������, 
$�@$;)�B$ �<" =���<���<& 8���@��*<�

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