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Στιγμιότυπο από τους διαδρόμους της PHOTOKINA. Την στιγμή που στη χώρα μας 

ρέουν απίθανα ποσά για τηλεοπτικές άδειες το τηλεοπτικό τοπίο έχει παντελώς αλλάξει. 

Για μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση π.χ. χρειάζονταν βαν με κεραίες, πανάκριβη 

κάμερα και φακοί, παρουσιαστής, καμεραμάν, ηχολήπτης, μακιγιέρ, βοηθοί, ρεύμα... 

Τώρα τη δουλειά την κάνει μόνον ένας δημοσιογράφος, με μία mirroless, live μέσω 

internet, με εξαιρετική ποιότητα ήχου & εικόνας και το κυριώτερο ανέξοδα! Αυτά.  

Editorial

Photokina 2016 -B΄ Μέρος
     Οι εντυπώσεις μας

Οι πιο πολλοί από σας που διαβάζετε 

αυτές τις αράδες και είσαστε πολλοί, 

σίγουρα κάποια φορά στο παρελθόν 

αν όχι τουλάχιστον συχνά τα τελευταία 

χρόνια, έχετε επισκεφθεί την PHOTOKINA 

στη Κολωνία της Γερμανίας. 

Ερωτώ λοιπόν: Είναι λογικό να 

συγκρίνουμε την δεκαετία του 1980 και 

‘90 με την τωρινή κατάσταση; Είναι τόσο 

λογικό όσο να λέει κανείς ότι στα 60 

του είναι το ίδιο ακμαίος όσο στα 20 του 

χρόνια! Αυτό υποστηρίζουν κάποιοι. 

Μα είπε κανείς ότι η έκθεση είχε τη 

ζωντάνια και τον δυναμισμό ενός 

εικοσάχρονου; Τι είπαμε. 

Ότι παρά τις σοβαρές ψηφιακές 

“ασθένειες”, παρά τον σοβαρό 

ανταγωνισμό από το internet η έκθεση 

δεν πέθανε. Μπορεί να ακρωτηριάσθηκαν 

πολλά και σημαντικά μέλη της 

π.χ. Polaroid που έπιανε από μόνη της 

3.000τ.μ ή ένα ολόκληρο Hall, π.χ. Kodak 

που έπιανε από μόνη της έναν ολόκληρο 

όροφο όμως η έκθεση έδειξε να στέκεται 

καλά στα πόδια της. Όπως και η πλειάδα 

των εργοστασίων που εξακολουθούν 

να είναι εκθέτες. Πολλοί Έλληνες 

φωτογράφοι – ιδιοκτήτες φωτογραφείων 

ανά την Ελληνική επικράτεια χάνονταν 

στο παρελθόν στα Hall 6, 7, 8, 9, 10, 11... 

Eκεί που επί πολλά χρόνια δέσποζαν 

με την επιβλητική  παρουσία τους 

εργοστάσια και επιχειρήσεις παραγωγής 

κορνιζών, άλμπουμ και γενικά 

επαγγελματικού εξοπλισμού. 

Στο προγούμενο τεύχος και από 

τούτη εδώ την στήλη επιχείρησα 

μία “ακαδημαϊκή”, τουτέστιν 

ήρεμη προσέγγιση της πορείας της 

PHOTOKINA στο διάβα του χρόνου 

με την παράθεση εμπεριστατωμένων 

και καλά τεκμηριωμένων -υποθέτω- 

επιχειρημάτων. Σήμερα όμως θα τα 

πω χύμα και τσουβαλάτα κι αυτό 

γιατί διάβασα απίθανες, εξωφρενικές 

“αναλύσεις” στους τοίχους του 

διαδικτύου όχι τόσο στους εκτός όσο 

στους ευρισκόμενους εντός Ελληνικών 

συνόρων. 

Σήμερα τα περισσότερα από αυτά τα Hall εξαφανίστηκαν. Δηλαδή τι θα περίμενε κανείς 

να συναντήσει; Προϊόντα μιας άλλης εποχής; Αυτά τα έφαγε η... μαρμάγκα τουτέστιν 

η ψηφιακή τεχνολογία. Τελεία και παύλα. Όσοι πήγαν στη Κολωνία να δουν παραδοσιακά 

χαρτόδετα άλμπουμ θα πρέπει να απογοητεύτηκαν σφόδρα. Δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα.  

Πάμε τώρα στους Έλληνες επισκέπτες. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι θα συναντούσε 

στα στενοσόκακα της παλιάς πόλης, στις μπυραρίες και στα ...γουρουνάδικα τους Έλληνες 

που συνατούσε εκεί την δεκαετία του ‘90; Με την οικονομική κρίση που μαστίζει χρόνια τώρα 

τη χώρα και ιδιαίτερα τον φωτογραφικό κλάδο; Με την ψηφιακή τεχνολογία επίπλέον που 

έχει φέρει τα πάνω κάτω; Άρα το φυσιολογικό είναι αυτό που συνέβη. Το αφύσικο θα ήταν 

να συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Εν κατακλείδι. Πολλοί ανακαλύπτουν τα σημάδια από το 

διάβα του χρόνου στο προϊόν που λέγεται PHOTOKINA όπως ανακάλυψαν κάποια στιγμή εκεί 

γύρω στα 50 ότι δεν βλέπουν καθαρά τα γράμματα στην εφημερίδα. Αντί λοπόν να σκεφθούν 

ότι έχουν πρεσβυωπία διαμαρτύρονται ότι τα γράμματα είναι μικρά! Αυτό τους συνέβη 

πρόσφατα στη PHOTOKINA. 
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Η γενιά των Selfies
Ποιος φαντάζονταν αυτή την εικόνα λίγα χρόνια πριν;;;

Χαλαρά!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο 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 THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να 
δει το γυμνό μάτι. Ποτέ δεν χάνω το θέμα σου με το σύστημα AF νέας γενιάς 153 
σημείων. Οι αισθητήρες εικόνας 20 MP και μέτρησης 180K pixel αναγνωρίζουν 
με ακρίβεια το θέμα σου και εξασφαλίζουν λήψεις με απόλυτη λεπτομέρεια. 
Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως και 14 fps και παρέχω τη δυνατότητα εγγραφής 
video ποιότητας 4K/UHD. Με την απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 μπορείς να 
φωτογραφίζεις ακόμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. 
I AM VISION OUTPERFORMED nikon.gr

I AM VISION OUTPERFORMED

Nikon_D5.indd   1 23/2/2016   3:51:18 μμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Περισκόπιο / Photokina Report

Όταν ο κόσμος του “παραδοσιακού” 

imaging δυσανασχετεί και ασφυκτιά 

κάτω από το βάρος των πωλήσεων 

που φθίνουν, υπάρχει ένας μόνον 

παράπλευρος, νεόκοπος αλλά πολλά 

υποσχόμενος κλάδος με ακριβώς 

αντίθετη δυναμική. Η αγορά drone 

υπολογίζεται ότι θα ...δεκαπλασιαστεί 

σε 4-5χρόνια. Eκεί που ξεκίνησε σαν 

εξειδικευμένο προϊόν για λίγους και 

όλοι αναρωτιόνταν αν θα μπορούσαν 

τα drone να σηκώνουν τις βαριές 

DSLR, τα drone ανέτρεψαν το σκηνικό 

με τις κινήσεις ρουά ματ της ηγετικής 

στο χώρο DJI. 

Ας δούμε μαζί ποιά είναι η 

μυστηριώδης εταιρία με έδρα τη 

Shenzhen της Κίνας. Η πρωτοπόρος 

στον κλάδο των καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών ακραιφνώς κινέζικη 

εταιρία που όπως σχολιάζει ο 

οικονομικός αναλυτής Ben Bajarin, 

αποτελεί μοναδικό παράδειγμα 

εταιρίας κινέζικων συμφερόντων που 

δημιούργησε και έχτισε ένα καινούριο 

προϊόν. To 1970 η Shenzhen, η τωρινή 

Drones
Περισσότερα για τη μαγική ιστορία της DJI και το boom των drones την επερχόμενη τριετία...

έδρα της DJI ήταν ένα απλό ψαροχώρι με λιγότερο από 40.000 κατοίκους. Σε λιγότερο από 

50 χρόνια απέκτησε 15εκ. κατοίκους και έχει το τέταρτο στη σειρά κατά κεφαλήν εισόδημα 

από τις επαρχίες της Κϊνας. Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών στήθηκε στην ελεύθερη ζώνη της 

Shenzhen στα μέσα της δεκαετίας του 1980 από τις ταϊβανέζικες εταιρίες Acer και Foxconn. 

Όμως οι κινέζοι γρήγορα έμαθαν να στήνουν δικές τους επιχειρήσεις: έτσι στην ευρύτερη 

περιοχή της Shenzhen στήθηκαν βιομηχανίες που σήμερα είναι γίγαντες όπως η ZTE με έτος 

ίδρυσης το 1985, η Huawei το 1987 και μετά η Skyworth κλπ. Μετά στην περιοχή ήλθαν 

και εγκαταστάθηκαν αμερικάνικες εταιρίες που ενθάρρυναν την καινοτομία όπως η Oculus 

και η Pebble όχι απλά για να συναρμολογήσουν αλλά για να εγκαθιδρύσουν ερευνητικά 

κέντρα. Έτσι την τελευταία δεκαετία η επαρχία αναδείχθηκε στο αντίστοιχο της καλιφορνέζικης 

Silicon Valley. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία της DJI. Το 2006 o φαινομενικά μέτριος φοιτητής 

της μηχανολογίας Frank Wang είχε μανία με τα ελικόπτερα και την τηλεκατεύθυνση. Έτσι 

σκέφθηκε επιχειρηματικά όπως οι νέοι κινέζοι της περιοχής και ίδρυσε με ελάχιστο κεφάλαιο 

την εταιρία Da Jiang (στα κινέζικα σημαίνει χωρίς σύνορα) με την επεξήγηση Ιnnovations 

Science and Technology και αντικείμενο την κατασκευή εξαρτημάτων για συστήματα 

τηλεκατεύθυνσης. Η αγορά τότε αφορούσε λίγους ενθουσιώδεις χομπίστες με μεγάλα 

πορτοφόλια ή ειδικές ιπτάμενες κατασκευές για τον κινηματογράφο και το video, κυρίως για 

στούντιο του Hollywood και όπου υπήρχαν αρκετά υψηλοί προϋπολογισμοί. Σε πρώτη φάση, 

η DJI έφτιαχνε μόνον controller. Την πρώτη προσπάθεια στα drone, όπως τα γνωριζουμε 

σήμερα, έκανε η γαλλική εταιρία Parrot, στη CES του Las Vegas το 2010. Στην ίδια έκθεση ο 

Frank Wang έχοντας τα σχέδια στα χέρια του, αναζητούσε χρηματοδότες αλλά κανείς δεν του 

έδινε σημασία. Σήμερα ο νεαρός ακόμη πολυεκατομμυριούχος κινέζος “πολιορκείται” από 

venture capital που θέλουν να χρηματοδοτήσουν τη DJI με 20 δισ. δολ. Ο Wan όμως τους 

απήντησε ότι δεν χρειάζεται τα λεφτά, έχοντας κύκλο εργασιών φέτος 1.8 δισ. δολ εκτιμώμενη 

τρέχουσα αξία της εταιρίας 10δις και αναμενόμενες πωλήσεις 20 δις σε τρία ως τέσσερα χρόνια 

από σήμερα και χρηματοδότηση από παντού, με όποιους όρους θέλει ο ίδιος. Υπενθυμίζουμε 

ότι φέτος αγόρασε το 10-15% της Hasselblad και στη φετεινή Photokina είχε καταλάβει ένα 
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Περισκόπιο 
μέρος του περιπτέρου της σουηδικής ιστορικής εταιρίας 

και δεν συγκαταλεγόταν με τα υπόλοιπα stand των drone, 

μαζί με το ...λαό, στο Halle 9! Eπίσης δαπάνησε 9εκ. 

δολ. για να χρηματοδοτήσει τους αγώνες ρομποτικής 

τεχνολογίας Robomasters όπου φοιτητές πανεπιστημίων 

παρουσιάζουν τις ρομποτικές κατασκευές τους και ο Wang 

επιλέγει τους καλύτερους για το τημ του. 

Ήδη απασχολεί 1500 ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους 

μηχανικούς εκ των οποίων το 50% ασχολείται 

αποκλειστικά στο R&D. Το τμήμα είναι τόσο οργανωμένο 

ώστε μπορούν να υλοποιήσουν το πρωτότυπο μιας ιδέας 

σε λίγες μόνον ώρες....

Η DJI έχει το 50% της αγοράς καταναλωτικών drone 

στις ΗΠΑ έναντι μόλις 5% της δεύτερης Yuneec και το 

70% της αγοράς “επαγγελματικών” drone. Tα τελευταία 

που έχουν και τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, 

αποκτούν ολοένα περισσότερες εφαρμογές. Όχι μόνο 

ασφάλεια και επιτήρηση χώρων, κινηματογράφηση 

κτηρίων για ασφαλιστικούς ή μεσιτικούς οργανισμούς 

αλλά και πιο απίστευτες εφαρμογές όπως ένα drone 

κόστους 15.000 δολ. που χρησιμοποιείται για γεωργικούς 

ψεκασμούς υποκαθιστώντας τους πολύ πιο δαπανηρούς 

αεροψεκασμούς με ελικόπτερα ή αεροπλάνα. 

Η επιτυχία της DJI αποτέλεσε πρόκληση για τον 

ανταγωνισμό και δεν είναι τυχαίο ότι το γάντι σήκωσε 

η GoPro, ο γίγαντας των actioncam. Ούτε είναι τυχαίο ότι 

όλοι οι κατασκευαστές actioncam (λέγε με Muvi, AEE κλπ.) 

ανεκοίνωσαν drone. Ούτε ότι η μάχη μεταφέρεται στα 

πτυσσόμενα mini drone που μπορούν να χωρέσουν σε 

μια τσάντα και έτσι να απευθυνούν σε ακόμη μεγαλύτερο 

κοινό. Ούτε ότι η DJI άφησε τη GoPro να λανσάρει το 

μικρό Karma με την αποσπώμενη ΗeroPro5 Black και 

ελάχιστες μόνον ημέρες μετά παρουσίασε το Mavic, το 

πρώτο πτυσσόμενο drone της DJI. Το μικρό αυτό θαύμα 

όμως δεν έχει αποκλειστική σχέση με τις μινιατούρες αλλά 

και την υψηλή τεχνολογία αφού ενσωματώνει το σύστημα 

αποφυγής εμποδίων τoυ Phantom 4, παρακολούθηση 

αντικειμένου, αυτόνομη προσγείωση και σταθεροποίηση 

σε εσωτερικούς χώρους χωρίς GPS για ν αναφέρουμε τα 

πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Με την αγορά των drone σε φάση ιλιγγιώδους ανάπτυξης, 

το ερώτημα που τίθεται είναι προς ποιά κατεύθυνση θα 

κινηθεί. Θα καταφέρει να κρατηθεί σε upmarket επίπεδα 

που φλερτάρουν με τη τιμή οροφής των 1000δολ. όπως 

το Mavic Pro και το GoPro Karma ή θα περιοριστεί στο 

άλλο ψυχολογικό όριο των 500δολ. που εισηγείται το 

Yuneec Breeze, το μηχάνημα που η δραστήρια Yuneec 

ονομάζει selfie drone; Και σε ποιό βαθμό θα θελήσουν οι 

φωτογράφοι αλλά και όλοι όσοι σήμερα έχουν ένα hi end 

smartphone να αποκτήσουν μια ιπτάμενη φωτογραφική 

μηχανή; Πάντως, όλες οι γνώμες συγκλίνουν ότι η 

φωτογραφία και το video και όχι οι εμπορικές εφαρμογές 

(όπως η μεγαλόσχημη εξαγγελία της Amazon για 

παράδοση εμπορευμάτων με drone) αποτελούν τις 

κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη 

των drone.

ΣΕΛΣΕΛΣΕΛΕΛΕΛΕΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙ∆ΑΙ  6

Π. ΚΑΛΔΗΣ

  



ΤΕΥΧΟΣ  343  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  3  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  7

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

http://www.stamos.com.gr/
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Photokina - άποψη

ΝΙΚΟΣ ΑΞΕΛΗΣ - Photoshopdigital

Με τα πρώτα βήματα και διασχίζοντας την είσοδο 

καταλαβαίνεις αμέσως ότι μιλάμε για μια αρκετά 

πιο συρρικνωμένη έκθεση. Οι ουρές στα πωλητήρια 

εισιτηρίων και στην γκαρνταρόμπα όχι απλώς δεν 

θυμίζουν άλλες εποχές αλλά ειναι εντελώς ανύπαρκτες! 

Το εισιτήριο ως τιμή βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα και 

μαζί όχι μόνο δεν παίρνεις δωρεάν τον Οδηγό της έκθεσης 

(τιμή 29 ευρώ) αλλά ούτε κάν ενα απλό lanyard για να 

βάλεις την κάρτα εισόδου. Αν κάποιος θέλει ένα έστω 

αναμνηστικό lanyard το αναζητά στο πρώτο πωλητήριο με 

κόστος 5 ευρώ.

Αν και η έκθεση συρρικνώθηκε σημαντικά με αρκετά Ηall 

να παραμένουν κλειστά, δυστυχώς οι διοργανωτές δεν 

θέλησαν να μειώσουν τις απολαβές και το κέρδος τους.

Η μυρωδιά που αποπνέει απο την πρώτη στιγμή είναι η 

εισροή νέων παικτών που, όσο φαίνεται, ήρθαν για να 

μείνουν. Η έντονη παρουσία βίντεογραφικών εταιριών που 

πλέον κατέχουν μεγάλο μέρος της έκθεσης δείχνουν και 

δεν είναι πλέον το πάλαι ποτέ αποπαίδι της φωτογραφίας. 

Αν θελουμε να μιλήσουμε με brands... θα δίναμε 

σίγουρα το χρυσό βάθρο του νικητή που κλέβει τις 

εντυπώσεις στην GoPro με την πρόσφατη ανακοίνωση του 

μοναδικού πακέτου camera, gimbal, drone. Ναι η φετινή 

PHOTOKINA σημαίνει GoPro! Για την δεύτερη θέση δεν 

είμαι τόσο σίγουρος αλλά η Fujifilm με το τεράστιο και 

καλοφτιαγμένο περίπτερο σε συνδυασμό με το τρίδυμο 

X-Pro2, X-T2 και GFX medium mirrorless format , δεν 

περνάει καθόλου μα καθόλου απαρατήρητη.

Canon & Nikon μοιάζουν με σταθερές αξίες... Mεγάλοι 

χώροι... O καθένας στο Ηall του σαν να δίνουν εκ των έσω 

την μάχη των χαρακωμάτων! H Canon "αυθαδιάζει" με τα 

150MP που κανείς δεν ξέρει αν ποτέ θα βγάλει στην αγορά 

και η Nikon παίζει μπάλα στα μέχρι χθες ξένα χωράφια 

των 360o με την extreme sports camera KeyMission360.

Φυσικά και ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ... 

Η Sigma , μια εταιρεία με ιστορία... Πλέον από ουραγός 

έγινε πρωταγωνιστής ! Ένας πραγματικά μεγάλος παίκτης 

για να μην πω ισάξιος των μεγάλων ανταγωνιστών!

Τις επόμενες μέρες θα δούμε πολλά μικρά που μας άρεσαν 

και πολλά "μεγάλα" που δεν μας κίνησαν κάν το βλέμμα!

Εταιρίες software... εταιρείες κινεζικές αλλά ταυτόχρονα 

ποιοτικές... κτλ, κτλ. Γί αυτό... μείνετε συντονισμένοι...

Η PHOTOKINA ειναι εδώ... φωτογραφικό ορόσημο σε μια 

περίεργη περίοδο όπου πραγματικά επαναπροσδιορίζεται 

και μάλιστα σχετικά αναίμακτα ! Πολλά πράγματα 

άλλαξαν και ακόμη περισσότερα φαίνεται οτι θα 

αλλάξουν... 

Μοναδική σταθερά;;; το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που 

βλέπει ο επισκέπτης φεύγοντας απο την έκθεση με φόντο 

τον "ηλιοκαμένο" Ρήνο !!!

PHOTOKINA part I
Πασχίζει να επαναπροσδιοριστεί 
στην αγορά του Imaging!

Το «Μade in Germany» δέσποζε σε επιχείρηση παραγωγής 
και εμπορίας άλμπουμ. Το Μade in Greece αντιμετωπίζει 
προβλήματα... Καμία Ελληνική συμμετοχή δεν υπήρχε στη 
φετινή Photokina.

χχχχχχχχχχχχχχχ

Γάζωμα και... σταυροβελονιά σε δημόσια θέα επιστραυτεύθηκαν 
από εργοστάσιο παραγωγής άλμπουμ για να πεισθούν οι 
υποψήφιοι αγοραστές για τη χειροποίητο του προϊόντος...
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PHOTOKINA part II
Τα δόντια των δυνατών παικτών... οι τάσεις και οι νέες δυνάμεις!
Ποιος θα φανταζόταν πριν μερικά χρόνια ότι η PHOTOKINA 2016 θα είχε πάνω 

από 30 εταιρείες με τρίποδα, (4 από αυτές με ξύλινα), sliders, Polaroid μηχανές, 

μηχανές medium format και την αυτοκινητοβιομηχανία Mazda; Προφανώς 

ούτε σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας... 

Η φετινή λοιπόν PHOTOKINA πέραν της χαμένης η της μειωμένης (αν μη τι άλλο) 

αίγλης της, έκρυβε αρκετές εκπλήξεις. Καταρχήν πριν κάν κάποιος φτάσει 

στον εσωτερικό χώρο υποδοχής περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο "αεροδρομίου". 

Η τρομοκρατία έχει μπει στην καθημερινότητα των Γερμανών. Έλεγχοι σε τσάντες 

και τσαντάκια από μεγάλη ομάδα security πριν κάν φτάσεις στα εισιτήρια, γιατί ο 

υποβόσκων φόβος -αν και καλά κρυμμένος- είναι δυστυχώς ορατός. Οι μεγάλοι 

παίκτες στο camera shooting equipment ήταν, είναι και παραμένουν. Canon και 

Nikon μόνον που πλέον δεν είναι δύο αλλά τρεις στην ίδια κατηγορία. Τρίτη μεγάλη 

δύναμη πλέον είναι η Sony με ένα τεράστιο και ασφυκτικά γεμάτο περίπτερο με 

events, stands και τεράστιο δυναμικό έτοιμο να εξυπηρετήσει δεν θυμίζει σε τίποτα 

την Sony άλλων εποχών που είχε να κάνει αποκλειστικά με βιντεοκάμερες στην 

"παραδοσιακή" μορφή τους. Τώρα πλέον κυριαρχούσαν οι mirrorless cameras σε 

τέτοιο βαθμό που ακόμη και η νέα τους SLT A99 II περνούσε απαρατήρητη! 

Η Canon πάντα μεγάλη σε μέγεθος περιπτέρου, φαίνεται να έσωσε την παρτίδα της 

φετινής έκθεσης με την EOS 5D Mark IV μιας και οι απανταχού fan της εταιρείας 

σχημάτιζαν ουρές για να την πιάσουν στα χέρια τους για ένα λεπτό. H Nikon θα 

λέγαμε ότι είχε τον λιγότερο κόσμο σε ενα αχανές περίπτερο μιας και η sports 

action camera KeyMission 360 δεν φαίνεται να έπεισε τους επαγγελματίες του 

είδους που καθηλώθηκαν από τα νέα προϊόντα της GoPro. Ανέλπιστα μεγάλες 

οι παρουσίες της Olympus, Panasonic, Sigma, Tokina αλλά και των "μικρών" με 

μεγάλες τάσεις ανόδου Ricoh, Samyang και Irix. H Polaroid έκανε το δικό της come 

back σε ένα μεγάλο πραγματικά περίπτερο ενώ η Hasselblad συγκέντρωσε τα 

βλέμματα πάνω της σε ενα περίπτερο που ηταν μικρότερο από την προσέλκυση 

επισκεπτών της εταιρείας που το γέμισαν ασφυκτικά. 

Μεγάλη απογοήτευση από την Leica!  Η εταιρεία ορόσημο, η εταιρεία που 

γαλούχησε γενιές μεγάλων φωτογράφων... δεν θυμίζει πλέον σε τίποτα την 

Leica άλλων εποχών! Οι Γερμανοί φαίνεται να δώρισαν στο γνήσιο τέκνο τους 

ένα τεράστιο χώρο που αναρτήθηκαν μόνο φωτογραφίες τυπωμένες χωρίς 

φωτογραφικές μηχανές ενώ στο περίπτερο των προϊόντων της κυριαρχούσε η 

"νέα" τύπου Polaroid Leica Sofort που εμφανίζει φωτογραφίες στιγμής... Με μια 

λέξη κρίμα!!!

Οι βιντεογραφοι όπως είπα έγραψα και προηγουμένως, έκαναν πάρτi στην 

PHOTOKINA 2016. Ένας πραγματικός βίντεογραφικός παράδεισος με Blackmagic... 

Red και Sony να κυριαρχούν! Στα αξεσουάρ έχανες πραγματικά την μπάλα! 

Τα πάντα σε τιμές για καθε βαλάντιο και δίπλα τους η Manfrotto να κλείνει πονηρά 

το μάτι στον επισκέπτη.Τα περί της έκθεσης πολλά και διάφορα. Από κλειστά 

επιμελώς Ηall μέχρι έλλειψη διαφημιστικών banner, μεγάλα χωροταξικά κενά 

και γεμίσματα χώρων της "τελευταίας" στιγμής. Τα κόστη "περιήγησης" από ένα 

μπουκαλάκι νερό (τιμή 2,5-3 ευρώ) μέχρι φαγητό και καφέ εξωφρενικά υψηλά. 

Ευτυχώς που η τουριστική πολιτική των διοργανωτών επιτρέπει ακόμη την δωρεάν 

μεταφορά με όλα τα μέσα μεταφοράς στην πόλη με την επίδειξη του εισιτηρίου 

της PHOTOKINA. Οι Γερμανοί αποδεικνύουν ότι όχι μόνο ξερουν από εκθέσεις 

αλλά και ότι ξερουν να τις συντηρούν επάξια ακόμη και σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης. Και όπως μου είπε μια παρέα Ελλήνων φωτογράφων και βίντεογράφων 

που μένουν στην Στουτγκάρδη εδώ και δεκαπέντε χρονια, μπορεί οι τιμές των 

παραγωγών και των γάμων να έπεσαν τα τελευταία χρόνια αλλά και οι Γερμανοί 

αντιπρόσωποι έριξαν και αυτοί τις τιμές τους. Έτσι το σύστημα βρήκε την ισορροπία 

του και... ξανά προς την δόξα τραβά... 

ΝΙΚΟΣ ΑΞΕΛΗΣ - Photoshopdigital

Μερική άποψη από το περίπτερο της LOMO

«Σαμουράι» στο περίπτερο της SONY

Polaroid. Αξιοπρεπής επανεμφάνιση 
στη Photokina

Photokina - άποψη
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Photokina 2016 
Η φασαρία του πολύ

Επισκέφθηκα και φέτος τη γνωστή σε όλους 

Photokina, μεγάλη έκθεση με όλες τις μεγάλες 

εταιρείες παρούσες. Ενώ δηλώνω μεγάλος θαυμαστής 

της τεχνολογίας και πάντα μου αρέσει να μαθαίνω τα 

τελευταία νέα, θα ήθελα αυτή τη φορά να μεταφέρω 

και μια άλλη διάσταση που μάλλον αποφεύγουμε 

να συζητήσουμε. Αυτή της υπερβολής και της 

κατανάλωσης χωρίς σκοπό.

Πέρασα από όλους τους εκθέτες. Τα τρίποδα 

περισσότερα, τα LEDs μεγάλωσαν, τα softbox και οι 

oμπρέλες πολλαπλασιάστηκαν. Νέα συστήματα για να 

προσαρμόσεις στην κεφαλή του φλας σου και η λίστα 

συνεχίζεται και συνεχίζεται και τελειωμό δεν έχει. 

Μέσα στην τόση υπερπληθώρα προϊόντων και επιλογών, 

ένιωσα συχνά τον εαυτό μου να αναρωτιέται εάν 

πραγματικά χρειαζόμαστε τόσο πολλά. Έπιασα τον εαυτό 

μου να παρασύρεται  από τις φωνές των αντιπροσώπων 

για το πόσο απαραίτητα μου είναι τα νέα προϊόντα τους. 

"Λες να έχουν δίκιο;" αναρωτήθηκα αρκετές φορές. 

Έτσι μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα κάποια στιγμή 

ήρθε η ώρα να φύγω και να πάρω το τραίνο της 

επιστροφής. Πίσω στο γραφείο άρχισα να κοιτώ τις 

φωτογραφίες μου, κυρίως τις αγαπημένες μου. 

Μέσα σε αυτές διακρίνω τον εαυτό μου να είναι παρών 

στη σκηνή και να σκέφτεται, να λύνει επί τόπου τα όποια 

προβλήματα και να δημιουργεί. Μέσα στη διαδικασία 

αυτή δεν αναγνωρίζω με λεπτομέρειες τον ακριβή 

εξοπλισμό, όσο τις βασικές αρχές που χρησιμοποίησα. 

Διακρίνω επίσης και τη σκέψη μου να είναι εκεί άμεση 

και καθαρή. Και κάπου εκεί νιώθω την αντίφαση των 

ημερών μας. Ενώ η βιομηχανία αυξάνει σταθερά τις 

επιλογές μας (κάτι που εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι 

είναι καλό) νιώθω ότι αυτές κάπου αρχίζουν και μπαίνουν 

στη "μέση", στη μέση μιας δημιουργικής διαδικασίας. 

Έτσι αντί να προσφέρουν λύσεις, αρχίζουν απλά να 

γίνονται πάρα πολλές, και τελικά να δημιουργούν 

θόρυβο, το "θόρυβο των πολλών επιλογών".  Όπως 

συνέβη αντίστοιχα και στην έκθεση, που επειδή ήμασταν 

πολλοί δυσκολευόσουν να ακούσεις τη φωνή κάποιου 

καθαρά. Πιάνω τον εαυτό μου να δυσκολεύεται να πει τις 

λέξεις, σαν να απαγορεύεται να τις πω, λες και είναι κάτι 

ιερό που δεν πρέπει να βεβηλώσω. Όμως είμαστε σε μια 

εποχή που τελικά πιστεύω ότι υπερπαράγουμε προϊόντα 

και λύσεις ενώ θα μπορούσαμε να ζήσουμε, 

να παράξουμε και να δημιουργήσουμε με λιγότερα. 

Λένε εξάλλου ότι η ζωή και η δημιουργία είναι τέχνη και 

η τέχνη ποτέ δεν ζήτησε πολλά.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΣ, 

Φωτογράφος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 

Ντίσσελντορφ, Αθήνα 

Σε ξεχωριστό Ηall φιλοξενούνταν η Leica gallery με σημαντικές 
συμμετοχές διάσημων δημιουργών φωτογράφων που 
μόνον για αυτές άξιζε τον κόπο να επισκεφθεί κανείς τη 
φετινή Photokina. Η έκθεση περιελάμβανε περίπου 400 
φωτογραφίες, χωρισμένες σε 15 ενότητες, τραβηγμένες από 
διάσημους χρήστες των Leica S, SL και M. Ανάμεσα τους ήταν 
οι Alex Webb, Ara Güler, Bruce Gilden, Ellen von Unwerth, 
York Hovest, Jakob de Boer, Per-Anders Pettersson, Patrick 
Zachmann, Jens Umbach, Roger Ballen, Helge Kirchberger, 
Christian Steinwender, Fred Mortagne, Kurt Hutton και οι 
δύο νικητές του βραβείου Leica Oskar Barnack Award 2015, 
JH Engström και Wiktoria Wojciechowska. Παράλληλα 
με τις εκθέσεις πραγματοποιούνταν ζωντανά συνεντεύξεις 
και διαλέξεις από τους φωτογράφους που εξέθεταν τις 
φωτογραφίες τους.

Photokina report

Στη κεντρική είσοδο και έξοδο της έκθεσης ανέκαθεν 
αναγράφονταν μαζί με το γνωστό «Auf Wiedersehen» και το 
ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση. Προς έκπληξη όλων 
δεν υπήρχε στη φετινή διοργάνωση κι έτσι άρχισαν οι ψίθυροι... 
για το τέλος της έκθεσης. Όμως ώ του θαύματος σύντομα όλοι 
οι διάδρομοι γέμισαν με ταμπέλες που καλούσαν στην επόμενη 
διοργάνωση! Παράλειψη; Το μέλλον θα δείξει...
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CANON

Στo τεράστιο και όπως πάντα καλαίσθητο περίπτερο της Canon συναντήσαμε πολλά 

στελέχη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας -Canon Europe  μεταξύ των οποίων και τον νέο 

Country Director κ. Σωτήρη Παπαχρηστόπουλο (φωτογραφία). Υπογραμμίζουμε το γεγονός 

ότι η παρουσία του  κ. Παπαχρηστόπουλου στην διεύθυνση της Canon στη χώρα μας έχει γίνει 

ήδη αντιληπτή στον φωτογραφικό κλάδο. Αυτό φάνηκε τελευταία από τις καλά στοχευμένες 

κινήσεις εξωστρέφειας και παρουσίας του brand οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα ενταθούν στο 

αμέσως επόμενο διάστημα ιδιαίτερα δε εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. 

ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9

Βρευήκαμε στην Κολωνία από 
νωρίς την Κυριακή 18 του μηνός, 
προκειμένου να έχουμε την 
δυνατότητα κάλυψγης όλων των 
εκδηλώσεων του press day την 
επομένη. Μια βόλτα στο κέντρο της 
πόλης αποκάλυψε τη ζωντάνια ενός 
κυριακάτικου κολωνέζικου πρωϊνού. 
Υπήρχε λοιπόν σειρά εκδηλώσεων 
για παιδιά στις όχθες του Ρήνου 
και στην πλατεία Heumarkt καθώς 
και το καθιερωμένο αυτές τις 
ημέρες πανηγύρι στη γειτονιά 
της Severinstrasse. Το τελευταίο 
έχει σχεδιαστεί για να συμπίπτει 
ημερολογιακά με την έναρξη των 
εκδηλώσεων Oktoberfest στο 
Μόναχο και περιλαμβάνει παζάρι, ροκ 
συναυλίες, ανοικτά μαγαζιά, κουζίνα 
από όλο τον κόσμο και πολλή μπύρα. 
Μένει δε ανοικτό από το πρωί ως 
αργά το βράδι. 

Photokina Report
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Π. Μελά 11, Περιστέρι 121 31, 
Τηλ.: 210 9020664  email: sales@fisheye.gr

Fish Eye.indd   1 14/9/2016   1:48:12 μμ

http://www.fisheye.gr/f201/


ΤΕΥΧΟΣ  343  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  3  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  16

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Photokina Report

ΝΙΚΟΝ 
Πολυμελής ομάδα από την Ελληνική αντιπροσωπεία ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ 
με επικεφαλής τον κ.Γιάννη Δαμκαλίδη (φωτογραφία) υποδέχονταν τους 
Έλληνες επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ενημέρωση στα νέα 
προϊόντα που παρουσίασε το γνωστό Ιαπωνικό εργοστάσιο το οποίο ειρήσθω 
εν περόδω, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική φωτογραφική αγορά.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΙΡΑ 2016
Η Photokina αποτελεί σταθερό πόλο 
αναφοράς για την Technical Image 
Press Association, όπου εδώ και 
χρόνια έχει καθιερωθεί κατά την 
πρώτη ημέρα επίσημης λειτουργίας 
της έκθεσης να πραγματοποιείται η 
απονομή των βραβείων της χρονιάς 
στους εκπροσώπους των εργοστασίων. 
Η εκδήλωση φέτος έγινε στην αίθουσα 
Rheinsaal στο Kongress Centrum Nord. 
Προλόγισε ο πρόεδρος της ΤΙΡΑ 
κος Τhomas Gewers. 

Στην φωτογραφία βλέπετε την 
καθιερωμένη αναμνηστική φωτό στο 
τέλος της δεξίωσης με τα βραβεία ΤΙΡΑ 
στα χέρια των επισήμων.
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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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ε

Photokina Report

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ FUJIFILM
To γράψαμε και την προηγούμενη φορά ότι 
ήταν ένα από τα καλύτερα της Photokina. 
Ιδού μία ακόμη ευρηματική παράσταση 
που κοσμούσε κεντρικό σημείο του χώρου: 
Σύνθεση με χαρακτηριστικά πιάτα από όλη 
την οικουμένη! Η Ελλάδα απεικoνίζονταν 
με μία χωριάτικη σαλάτα... Στη φωτογραφία 
με τον κ.Γαβριήλ Νικολαϊδη υπέυθυνο 
επικοινωνίας της FUJIFILM Ελλάδος. 

Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Στη φετινή διοργάνωση ήταν πολύ 
αναβαθμισμένη σε σχέση με την 
προηγούμενη Photokina. Τα περίπτερα 
ήταν όλα ομοιόμορφα και διάσπαρτα σε 
σχεδόν όλα τα Hall της έκθεσης. 
Ήταν καλαίσθητα και λειτουργικά. 
Πρόβαλλαν στο πάνω μέρος το όνομα της 
χώρας (CHINA) και ακριβώς από κάτω την 
επωνυμία της κάθε επιχείρησης. Προφανώς 
το κόστος συμμετοχής στην έκθεση ήταν 
επιχορηγούμενο από το κινεζικό κράτος. 
Στην προηγούμενη Photokina είχαμε 
φωτογραφίσει και την διανομή φαγητού 
από δικό τους catering! (Αυτή τη φορά 
δεν είδαμε κάτι τέτοιο...). Ζητήσαμε από 
περιέργεια πληροφορίες για προϊόντα 
τις οποίες σε άπταιστα αγγλικά και πολύ 
πρόθυμα μας δόθηκαν.
Αυτά.  
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Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Γνωριμία με το πρόγραμμα και εκμάθηση εξειδικευμένων τεχνικών 

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

 Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
 Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά: 8 ώρες 
  Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:  Την Δευτέρα 10 & την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 18:00-22:00 
 Κόστος συμμετοχής:  €112 (Τιμή με ΦΠΑ)

Δευτέρα 10 & Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 18:00-22:00

Σεμινάριο Lightroom

Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να αξιοποιούν στο έπακρο το 
πιο δυνατό πρόγραμμα RAW converter/διαχείρισης αρχείων. Θα μπορούν εύκολα κι απλά να επεξεργάζονται με ταχύτητα 

και αποτελεσματικά μεγάλους αριθμούς φωτογραφιών. Θα μπορούν να κάνουν χρωματική διόρθωση 
και έλεγχο στις φωτογραφίες τους. Θα μπορούν να κάνουν ολοκληρωμένη επεξεργασία των φωτογραφιών τους 

από τη λήψη μέχρι την εκτύπωση και πολλά άλλα!

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το τεύχος 
Νο 8 «Επεξεργασία εικόνας» 

αξίας €6,90 !

Επαναλαμβάνεται μετά την μεγάλη ζήτηση!

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

goo.gl/0IN2n4
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ΕPSON

Σε πάρα πολλά σημεία του αχανούς περιπτέρου, κατά μήκος των  διαδρόμων 

αλλά και σε ολόλκληρες αίθουσες δέσποζαν επιβλητικά εκτυπώσεις υψηλού 

επιπέδου που χαιρόσουν να τις δεις. Με εξαιρετική απόδοση των λεπτομερειών και 

άριστη χρωματική απόδοση. Όμως το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ενσωματώνουν 

οι εκτυπώσεις από τα printer της Εpson όπως μας εξήγησε  ο κ.Δημήτρης Μπότσιος 

(φωτογραφία) είναι η επίστρωση Liquid Gloss που αποκλειστικά η EPSON 

προμηθεύεται από Γερμανικό εργοστάσιο. Αυτό το βερνίκι δίνει βάθος στην εικόνα, 

τονίζει πολύ τα χρώματα και προστατεύει τις εκτυπώσεις από την έκθεση στο ηλιακό 

φως. Αριστερά αντιγράψαμε (με το κινητό!) φωτογραφία που ήταν αναρτημένη σε 

διάδρομο όπου φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες στα ...κέρατα του τάρανδου!  

Photokina Report
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Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

Σεμινάριο Photoshop

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Ταχύρρυθμο εισαγωγικό σεμινάριο στα βασικά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφίας

Ολιγομελές τμήμα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

   Διδάσκονται: Τα βασικά εργαλεία και οι παλέτες του προγράμματος. 
    Εισαγωγή εικόνων από κάθε αποθηκευτικό μέσο.
                                                                                                 Layers και layer masks. Actions. Βασικές χρωματικές 
                                                                                                 διορθώσεις. Α/Μ επεξεργασία και χρωματισμός. 
                                                                                                 Διόρθωση οπτικών σφαλμάτων & προοπτικής...

   Εισηγητής:  Γιώργος Μαχιάς 
   Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες
    Ώρες πραγματοποίησης: 18:00 - 22:00 
   Κόστος συμμετοχής: €40 (Τιμή με ΦΠΑ)

 Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, 18:00-22:00

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους το CD 
«Η επεξεργασία στο Photoshop» 

αξίας 6,90 ευρώ!

ρ

όό

    
    

Επανάληψη πρόσφατου σεμιναρίου μας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!

goo.gl/VzYBSr
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Photokina Report

ΔΕΞΙΩΣΗ SIGMA 
Πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του πανέμορφου και με μακρά ιστορία Βοτανολογικού Κήπου της Κολωνίας 
(Flora Koln). Πολλοί οι καλεσμένοι μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας αντιπρόσωπος Χρ. Τσακαναρίδης με τον γυιο του Νίκο -τρίτη 
γενιά στην επιχείρηση (δεξιά στη φωτογραφία). Σύντομη αναφορά στους στόχους του Ιαπωνικού εργοστασίου έκανε ο CEO και ψυχή 
της Sigma κος Kazuto Yamaki. 
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Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα σεμιναρίων περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  Τρουπάκη 1 - 104 45 Κ. Πατήσια (Στο ύψος της οδού Λιοσίων 282)

Το περιοδικό μας εγκαινιάζει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα αναλύουν βήμα-βήμα 
όλη την ροή εργασίας μετά τη λήψη μίας φωτογραφίας μέχρι την τελική της παρουσίαση

Ολιγομελή τμήματα • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση

 Εισηγητής: Κώστας Χαρβάτης / Pixel on Paper
 Διάρκεια σεμιναρίου συνολικά: 4 ώρες 
  Ώρες και ημέρες πραγματοποίησης:  Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, 18:00 - 22:00
 Κόστος συμμετοχής:  €75 (Τιμή με ΦΠΑ) 

Πρώτο σεμινάριο: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ώρα18:00 - 22:00
Οδηγός hardware (τεχνικά ζητήματα & κοστολόγηση). Οδηγός βασικού software. Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς και των 

τάσεων. Ασφάλεια, backup, cloud. Πρακτικές συμβουλές για τις αγορές σας. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείου. κ.α. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα ακολουθήσουν άλλα τρία σεμινάρια πάνω στη διαχείριση χρώματος, την ροή εργασίας, την προετοιμασία αρχείων 
                           για κάθε μέσο κ.α. Στο www.photo.gr θα βρείτε την αναλυτική παρουσίασή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘααΠΡΟΣΟΧΗ!Η! Θ α

ΔΩΡΕΑΝ σε όλους «Η φωτο-
γραφική μηχανή» αξίας €12 
ή ένα άλλο βιβλίο μας!

Ο ψηφιακός μου θάλαμος
ΣΕΙΡΑ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

goo.gl/8fNJSX
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ΜΕΤΖ - Manfrotto-Gitzo

Σε φάση ανάπτυξης νέας ανάπτυξης μπαίνει η ιταλική Manfrotto μετά την 

κεντρική συμφωνία για διανομή στην Ευρώπη των προϊόντων της Yuneec 

ενώ διευρύνει και τη γκάμα τσαντών, LED, αξεσουάρ και τριπόδων. 

Τον έλληνα αντιπρόσωπο Μπάμπη Αλεξάνδρου συναντήσαμε στο περίπτερο 

της Metz που επίσης αντιπροσωπεύει.

Metz mecablitz M400
Το μικρότερο φορητό φλας με GN 40

Μερικές βδομάδες πριν την έναρξη της Photokina, η γερμανική 

εταιρία είχε προϊδεάσει το κοινό για την επερχόμενη παρουσίαση 

της νέας της ναυαρχίδας στα φορητά φλας, Μ400. Με μέγεθος 30% 

μικρότερο από τα υπόλοιπα της κατηγορίας, δεν στερείται πλούσιων 

χαρακτηριστικών: guide No 40 (ISO 100), δυνατότητα κάλυψης zoom 

24-105mm οθόνη OLED για τον έλεγχο των ρυθμίσεων, diffuser και 

αποσπώμενη κάρτα ανάκλασης. Είναι διαθέσιμο για μηχανές Sony, 

Nikon, Canon, Fujifilm, Pentax, Olympus, Panasonic και Leica. 

24

γερμανική 

παρουσίαση 

εθος 30%

πλούσιων 

υψης zoom 

ffuser και

νές Sony,

ica. 

ΣΕΣΕΛΣΕΛΙΙ∆Α  

Photokina Report
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Σεμινάριο φωτισμών πορτραίτου

Εγγραφές: στο 210 8541400 ή με email: seminars@photo.gr ή on line στο www.photo.gr/workshops/

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο studio του Στέφανου Σάμιου, «GREY images» Μπουσίου 14-16 Αμπελόκηποι, 115 26, Αθήνα

Με εισηγητή τον επαγγελματία φωτογράφο Στέφανο Σάμιο, επιμελητή του μονοθεματικού 
τεύχους του περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 10 για τους «ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ»

Ολιγομελές τμήμα 12 ατόμων • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας • Χορηγείται βεβαίωση 

Στο πλήρως εξοπλισμένο studio Grey Images του Στέφανου Σάμιου oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με τις κλασικές και μοντέρνες διατάξεις φωτισμών πορτραίτου (Rembrandt, butterfly, split, loop, 

short/broad κλπ.) να πειραματιστούν με διάφορες φωτιστικές πηγές (φλας, tungsten, LED κ.ά.) και light modifiers, 
να δοκιμάσουν διάφορες οικονομικές λύσεις μέσων φωτισμού και να φωτογραφίσουν πορτραίτα σε ελεγχόμενες 

συνθήκες υπό την άμεση καθοδήγηση του εισηγητή.

Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 10:00-18:00

   Εισηγητής: Στέφανος Σάμιος
   Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες
   Ώρες πραγματοποίησης: 10:00-18:00
   Κόστος συμμετοχής: €112 (Τιμή με ΦΠΑ)

 Μόνον δώδεκα θέσεις  • Διάρκεια 8 ώρες • €112 (με ΦΠΑ)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 
Το εκτός σειράς τεύχος Νο 10 «Φωτισμοί» 
ή όποιο άλλο Μονοθεματικό τεύχος.

Η  ΦΩ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Μ Υ Σ Τ Ι Κ Α

goo.gl/I4nB8X
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DNP 
Eκτός από τα θερμικά printer η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του dye sublimation, παρουσίασε ένα πολύ αποτελεσματικό software 

διόρθωσης βιομετρικών χαρακτηριστικών στα πρόσωπα για χρήση σε φωτογραφίες επίσημων εγγράφων, διαβατηρίων κλπ.

Photokina Report

Με το κιόσκι DNP DP-SL620 που 

αποτελείται από το printer DS620 και 

το front end terminal DS-T Μini με οθόνη 

10.1in. συνεργάζεται το βιομετρικό software 

της εταιρίας, το οποίο υπόσχεται σε μεγάλο 

βαθμό αυτοματοποίηση της διαδικασίας 

ώστε στο τέλος να προκύψει μια διαδικασία 

που υπακούει στα διεθνή στάνταρ περί 

βιομετρικών φωτογραφιών για διαβατήρια και 

άλλα επίσημα έγγραφα. Aφού ενεργοποιηθεί 

εισάγονται στο software οι φωτογραφίες, 

αναγνωρίζονται και γίνονται χειροκίνητα ή 

αυτόματες μικροδιορθώσεις εφόσον έχουν 

τηρηθεί οι βασικές προδιαγραφές στις εξής 

παραμέτρους: Toποθέτηση, sharpness, 

πυκνότητα φόντου, ποιότητα, ανοικτό στόμα, 

ανοιγοκλείσιμο ματιών, περιστροφή, χρώμα 

φόντου, ομοιομορφία φόντου, γυαλιά κλπ. 

To software μπορούν οι κάτοχοι να 

κατεβάσουν από το site της DNP ενώ 

παρέχεται και το manual στη διεύθυνση 

http://bit.ly/sl620_manual

Επαναστατικό βιομετρικό software
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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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HAPPENING & ΑΠΡΟΟΠΤΑ....
Στη θέση που παλιότερα υπήρχαν γεράκια κι άλλα πτηνά προς 
φωτογράφιση και δοκιμή νέων φακών κλπ φέτος υπήρχε  ένα 
γαϊτανάκι με παράσταση γερμανικής παντομίμας. 
Πάνω μία πανέμορφη κοπελιά με... κέρατα! Μας πόζαρε 
αδιαμαρτύρητα χωρίς να μας εξηγήσει τους λόγους της πολύ 
ιδιαίτερης αμφίεσής της... 

Μitsubishi

Στο περίπτερο οι επισκέπτες μπορούσαν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες άμεσα σε οποιοδήποτε φόντο μέσω chroma key αλλά και 

να δουν όλη τη γκάμα dye sub printer και photokiosk όπως το καινούργιο Mitsubishi CP-D90DW που χάρη στο σύστημα επανατύλιξης 

μπορεί να τυπώνει ταυτόχρονα δύο μεγέθη (10x15 ή 15x20) χωρίς απώλεια χαρτιού (Matte ή Glossy) ενώ χάρη στο νεό επεξεργαστή τα 

χρώματα αναπαράγονται με μεγαλύτερη πιστότητα.

Photokina Report
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Νoritsu
Στροφή στα μικρά, eco friendly minilab

Περίοπτη θέση στο περίπτερο της Νοritsu είχε to inkjet minilab 

QSS Green II πουο τυπώνει ως 30χ100εκ. ακόμη και σε 

αυτοκόλλητα ή ειδικό χαρτί metal print ή σε διπλή όψη (κατάλληλο 

για photobook).

Phottix Indra500
Έκδοση RT για Canon

H ειδική έκδοση της μονάδας φλας της Phottix, Indra500, διαθέτει ενσωματωμένο 

δέκτη TTL που συνεργάζεται με το σύστημα RT των φλας της Canon. Ο έλεγχος 

του φλας μπορεί να γίνει απευθείας από ένα Speedlite φλας της ιαπωνικής εταιρίας 

που είναι τοποθετημένο στο hot shoe ή μέσω του Canon ST-E3 ή του πομπού 

Phottix Laso. Κατά τα άλλα προσφέρει τα ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με το στάνταρ 

μοντέλο: 500W/s, συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας, χειροκίνητο έλεγχο ισχύος σε 

οκτώ βήματα, με αφετηρία το 1/128sec. Υποστηρίζει αξεσουάρ S-Mount της Bowens, 

ενώ μπορεί να τροφοδοτηθεί και από το battery pack, Phottix Indra 500mAh li-ion. 

ειδική έκδοση της μονάδας φλας της Phottix Indra500 διαθέτει ενσωματωμένο

Phottix Indra500
Έκδοση RT για Canon

Sandisk
Η πρώτη κάρτα SD που αγγίζει το 
1TB

Ζήτημα χρόνου ήταν να γίνει πραγματικότητα 

η πρώτη κάρτα SD με χωρητικότητα 1ΤΒ.  

Τα JPEG αρχεία υπερυψηλής ανάλυσης,, 

τα “βαριά” RAW από αισθητήρες 50MP, το 

video 4K και φυσικά το η μόδα του video 

360° απαιτούν άπλετο αποθηκευτικό χώρο 

και γεμίζουν τις κάρτες πριν το καταλάβουμε. 

Η Sandisk, θυγατρική πλέον της Western 

Digital, παρουσίασε στη Photokina την SDXC 

Extreme Pro 1TB, δύο χρόνια ύστερα από την 

κυκλοφορία της αντίστοιχης 512GB. Για την 

ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, 

ενώ η τιμή της αναμένεται να ξεπερνά εκείνη 

μιας mid range DSLR, αν θυμηθούμε το κόστος 

της 512GB SDXC. 
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Zeiss
Όλη η γκάμα και ένας καινούργιος telephoto

Εντός έδρας η Zeiss απολαμβάνει τη δημοτικότητά της με ένα μεγάλο σε έκταση 

περίπτερο όπου κεντρική θέση έχει το κυλινδρικό υπερμεγέθες ομοίωμα φακού, 

ένα εύρημα που έχει επαναλάβει η εταιρία και στις δύο προηγούμενες Photokina. 

Εκτός από την τρέχουσα παραγωγή, με την ευκαιρία της έκθεσης παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά ένας τηλεφακός σειράς Loxia (Sony full frame E-mount) 85mm f/2,4 που 

προστίθεται στη κάμα φακών Loxia 21mm f/2,8, 35mm f/2 και 50mm f/2. O   φακός 

εστιάζει μόνο χειροκίνητα αλλά προσφέρει δυνατότητα declick για το δακτυλίδι των 

διαφραγμάτων ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και για video. 

Photokina Report

DJI Mavic Pro
Πτυσσόμενο drone με video 4K 

Mερικές μέρες ύστερα την παρουσίαση του πτυσσόμενου 

drone της GoPro, δεν άργησε να έρθει η αντιπρόταση 

της DJI.  Το Mavic Pro παρά την compact σχεδίαση δεν 

στερείται δυνατοτήτων οι οποίες έρχονται κατευθείαν από το 

best seller Phantom 4. Aς παραθέσουμε εν συντομία: video 

4K, φωτογραφίες 12MP, σύστημα σταθεροποίησης 3 αξόνων 

(με μηχανισμό gimbal), navigation(GPS και GLONASS), ακτίνα 

δράσης 7χλμ. και αυτονομία 27min. (το ανταγωνιστικό Karma 

της GoPro περιορίζεται σε ακτίνα 1χλμ  και αυτονομία πτήσης 

20min. Αυτονομίας). To υποσύστημα της φωτογραφικής 

μηχανής μπορεί να περιστραφεί 90° για κάθετο κάδρο, ενώ 

υποστηρίζει και αρχεία DNG RAW. Ο έλεγχος του επιτυγχάνεται 

μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου καλύπτοντας όλη 

την ακτίνα δράσης ή με smartphone/tablet για κοντινότερες 

αποστάσεις. Με τη λειτουργία ActiveTrack η κάμερα 

“κλειδώνει” πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα ακολουθώντας 

το, ενώ με τη λειτουργία Terrain Follow κάνει ακριβώς το 

ίδιο, διατηρώντας σταθερό υψόμετρο. Aκόμα, θέτοντας το σε 

λειτουργία Sport, αυξάνεται η ταχύτητα ως ως 64.8kph. Όταν 

το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας ελαττωθεί σημαντικά, το drone 

για να προστατευτεί επιστρέφει αυτόματα στη θέση από την 

οποία απογειώθηκε.
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Sigma 
Ανακοινώσεις στη σειρά Global Vision

Δια στόματος του προέδρου Kazuto Yamaki κατά τη διάρκεια της press 

conference στο βοτανολογικό κήπο της Κολωνίας, η Sigma εξήγγειλε 

τρεις νέους φακούς στη σειρά Global Vision, δηλ. Τον αναμενόμενο από καιρό 

τηλεφακό πορτραίτου 85mm f/1,4Art, τον ευρυγώνιο zoom 12-24mm f/4 Art και 

τον super telephoto 500mm f/4 DG OS HSM. O φακός πορτραίτου περιλαμβάνει 

δύο στοιχεία χαμηλής διάχυσης SLD και ένα ειδικό κρύσταλλο ασυνεχούς 

διασποράς για τη βελτιστοποίηση της χρωματικής πιστότητας και διόρθωσης 

των εκτροπών. Αναβαθμισμένο έιναι το μοτέρ οδήγησης του autofocus με 

μεγαλύτερη ροπή από την προηγούμενη γενιά ώστε να ανταποκρίνεται με 

αμεσότητα. Επίσης έχει προστεθεί δυνατότητα άμεσης αποσύμπλεξης του AF ανά 

πάσα στιγμή. Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες για Canon, Nikon και Sigma. Πολύ 

ενδιαφέρων είναι ο νέος υπερευρυγώνιος 12-24mm με το σταθερό διάφραγμα 

f/4 που περηφανεύεται διότι ενσωματώνει το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλους 

τους ανταγωνιστικούς φακούς ασφαιρικό κρύσταλλο κατασκευασμένο με 

χυτοπρεσσαριστή μέθοδο. Τα οπτικά κρύσταλλα FLD κατά τον κατασκευαστή 

έχουν την ίδια απόδοση με πιο ακριβά κρύσταλλα από cadmium fluorite. O 

νέος supertelephoto 500mm ξεχωρίζει κυρίως για την ανθεκτική κατασκευή 

που περιλαμβάνει μέρη από μαγνήσιο ή ανθρακονήματα καθώς και την 

αδιαβροχοποίηση σε ορισμένα ευαίσθητα σημεία. Η ειδική σχεδίαση με δύο 

κρύσταλλα FLD και ένα SLD διορθώνει τις γεωμετρικές και χρωματικές εκτροπές. 

Ο οπτικός σταθεροποιητής τελευταίας γενιάς έχει δύο επιλογές λειτουργίας  εκ 

των οποίων η δεύτερη αφορά το panning και το focus tracking. Kαι οι τρεις 

νέοι φακοί μπορούν να δεχθούν αναβάθμιση firmware μέσω USB dock και του  

ειδικού software Sigmsa Optimization Pro. 

Photokina Report
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Phase One IQ1 100MP
Ίδιος αισθητήρας με της IQ3 σε 
πιο προσιτή τιμή

Η Phase One παρουσίασε μια 

εναλλακτική λύση για εκείνους 

που θέλουν να αξιοποιήσουν την 

ισχύ του δυναμικού εύρους και των 

πλεονεκτημάτων του μεσαίου φόρμα, 

αλλά θέτουν την συγγενική IQ3 

100MP εκτός budget. Συγκρίνοντας 

τις δύο πλάτες, διαθέτουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους, όμοια: μέγεθος 

αισθητήρα 53.7 x 40.4mm, δυναμικό 

εύρος 15-stop και βάθος χρώματος 

16-bit. Βασικό προτέρημα της είναι ότι 

παρέχει τα παραπάνω, στοιχίζοντας 

23% λιγότερο από την IQ3. Ωστόσο, 

υπολείπεται κάποιων δυνατοτήτων όπως: 

ηλεκτρονικό κλείστρο, λήψη με το Live 

View, προειδοποίηση για clipping των 

highlights/shadows, Wi-Fi και HDMI. 

Τamron
Supertelephoto SP150-600mm f/5.0-6,3 Di VC G2

H νέα έκδοση του superzoom που αποκαλύφθηκε στη Photokina αποτελεί 

επανασχεδίαση με αρκετές αξιοσημείωτες βελτιώσεις. To G2 αναφέρεται στη 

δεύτερη γενιά του φακού με κυριότερη διαφορά την επαυξημένη απόδοση του 

autofocus το οποίο υπόσχεται περιθώριο ασφαλείας της τάξης των 4,5stop. Από 

οπτικής πλευράς, αποτελείται από 21 στοιχεία σε 13 ομάδες, περιλαμβανομένων 

τριών χαμηλής διάχυσης, τύπου LD. Εκτός από τις συνήθεις λειτουργίες οπτικής 

σταθεροποίησης, ο φακός διαθέτει και ειδική λειτουργία Τap in Console,που 

ενεργοποιεί το Vibration Correction. Aν ληφθεί υπόψη η γκάμα εστιακών αποστάσεων, 

ο φακός σε σύμπτυξη έχει ιδιαίτερα λογικό μήκος . Επίσης υπάρχει το σύστημα Flex 

Zoom lock που κλειδώνει το μηχανισμό ζουμαρίσματος σε οποιαδήποτε εστιακή 

απόσταση.Ο superzoom συνοδεύεται από δύο teleconverter 1.4x και 2x.

Photokina Report

on
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Fujifilm
Εισάγει τετράγωνο instant φορμά

Τα τελευταία χρόνια, η Instax είναι η πιο 

εμπoρικά πετυχημένη σειρά μηχανών και 

φιλμ όσο αφορά την instant φωτογραφία 

. Το μόνο που μπορούσε να της προσάψει 

ίσως ο απαιτητικός χρήστης είναι το 

μικρό μέγεθος των φιλμ instax mini και 

η περιορισμένη γκάμα εκδόσεων του 

instax wide. Η Fujifilm φαίνεται να έλαβε 

σοβαρά υπόψιν της τα παραπάνω και με 

την ευκαιρία της Photokina, ανακοίνωσε το 

φορμά instant, τετράγωνο αυτή τη φορά, 

85.6x72mm. Παραπέμπει στο αντίστοιχο 

Polaroid Type 600 (που εναπαφέρεται 

από το Impossible Project), με διαστάσεις 

της «καθαρής» φωτογραφία 62x62mm. 

Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες 

πληροφορίες για το φιλμ ή την επερχόμενη 

μηχανή Ιnstax Square, που βρίσκεται υπό 

ανάπτυξη. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν 

την άνοιξη του 2017. 

Ηasselblad V1D
Medium format concept camera στην Photokina

Η σειρά V της Ηasselblad, συνώνυμη με το μεσαίο τετράγωνο φορμά και τις πρώτες διδάξασες SLR 500C/CM έμεινε στην ιστορία ως 

μία από τις αρχετυπικές μηχανές που σφράγισαν την αναλογική εποχή. Όμως η εξαφάνιση του φιλμ συμπαρέσυρε και τη σειρά 

V προς μεγάλη απογοήτευση των φίλων της φίρμας. Το νέο ήλθε στη φετεινή Photokina που επέλεξε η Hasselblad προκειμένου να 

δημοσιοποιήσει μια concept κάμερα digital medium format την V1D 4116 με αισθητήρα 75Megapixel για την οποία έδειξε αρκετά 

πρωτότυπα με διάφορες διαμορφώσεις (είτε με Waist Level Finder, είτε με πεντάπρισμα, χωρίς όμως επίσημη ανακοίνωση προδιαγραφών 

ή πιθανής ημερομηνίας κυκλοφορίας. 
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Photokina Report

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Η Photokina εκτός των άλλων, αποτελεί 
πεδίο σκληρού ανταγωνισμού και 
διεκδίκησης νέων συνεργασιών και 
αντιπροσωπεύσεων. Ειδικά στις νέες 
τεχνολογίες όπως τα drone, έγινε σφαγή... 
Η αφίσσα τα λέει όλα.

ΒENRO
Στο Halle 4.1 η Benro με την τεχνογνωσία 21 ετών στο 
ενεργητικό της έδειχνε όλη τη γκάμα προϊόντων σε τρίποδα, 
κεφαλές, τσάντες, φίλτρα, video sliders κλπ.

YONGNUO
Στο μικρό περίπτερο γινόταν δειγματισμός όλων των προϊόντων, ειδικά στα φλας 
και τους φακούς που είχαν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φίλους της 
Canon και Nikon, οι οποίοι έτσι αποκτούν μια εναλλακτική λύση για αγορά πολύ 
προσιτών φακών 35mm και 50mm για μοντούρες EF και AF.

TOKINA
Στο ίδιο περίπτερο με την συγγενική εταιρία φίλτρων Kenko 
η Τοkina έδειχνε όλη τη γκάμα φακών της, ένα καινούργιο 
σύστημα με αντάπτορες για mirrorless, και τον πρώτο 
εκπρόσωπο της σειράς Firin για μοντούρα Sony FE (E-mount 
full frame) τον γρήγορο υπερευρυγώνιο 20mm F2.0 FE 
Manual Focus. 



ΤΕΥΧΟΣ  343  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  3  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  35

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Olympus
Φυσικό όριο σταθεροποίησης τα 6,5 
stop του Sync IS

Οι νόμοι της Φυσικής και συγκεκριμένα η 

περιστροφή της γης εμποδίζει την βελτίωση 

του συστήματος Sync IS, υποστήριξε ο Setsuya 

Kataoka, υποδιευθυντής της Olympus, σε πρόσφατη 

συνέντευξη. Το stabilizer του σώματος της OM-D 

E-M1 Mark II αποδίδει 5.5 stop σταθεροποίησης και 

όταν συνδυάζεται με φακούς OIS, ενεργοποιείται η 

λειτουργία Sync IS που προσφέρει το εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα των 6.5 stop. Συγκεκριμένα, η 

περιστροφή της γης παρεμβαίνει στο τρόπο 

λειτουργίας των γυροσκοπικών αισθητήρων, 

κάνοντας τον αριθμό 6,5 όριο προς τα πάνω ως προς 

τη σταθεροποίηση. 

Adobe Lightroom
Πιο γρήγορο με μόνιμo Smart Preview 

Η νέα έκδοση του δημοφιλούς προγράμματος επεξεργασίας και διαχείρισης 

συμβαδίζει με την εξέλιξη των φωτ. μηχανών, που ζητάει όλο και υψηλότερες 

αναλύσεις, επεκτείνοντας τη λειτουργία Smart Previews. Μέχρι πρότινος ο 

χρήστης αξιοποιούσε την εν λόγω δυνατότητα, όταν γινόταν η αποσύνδεση 

του χρησιμοποιούμενου υλικού. Τώρα θα μπορεί να κάνει το ίδιο ακόμα και 

όταν οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, 

με προφανές θετικό αντίκτυπο στη ταχύτητα επεξεργασίας μεγάλων αρχείων 

εικόνων. Παραδόξως η εν λόγω δυνατότητα εμφανίστηκε πρώτα στο αντίστοιχο 

app του Lightroom για iOS και Android. Αντί οι διορθώσεις να εφαρμόζονται 

απευθείας στο RAW, η εφαρμογή δημιουργεί ένα αρχείο μικρότερης ανάλυσης 

για τις ανάγκες της προεπισκόπησης. Μετά το τέλος του editing, όλες οι ρυθμίσεις 

εφαρμόζονται άμεσα στο πρωτότυπο αρχείο και γίνεται το Εxport. Η αναβάθμιση 

6.7 (CC 2015.7) φέρνει πλέον αυτό χαρακτηριστικό και στα desktop συστήματα. 

Ακόμα, θα υποστηρίζονται όλα τα νέα μoντέλα μηχανών, συμπεριλαμβανομένης 

της Canon EOS 5D Mark IV (αλλά αφήνοντας κατά μέρος τη σύνθετη λειτουργία 

Dual Pixel RAW) αλλά και του νέου iΡhone 7.

Rollei
Ασύρματος έλεγχος φλας με 
ραδιοσυχνότητα

H Rollei εμπλουτίζει συνεχώς τη γκάμα της 

σε είδη φωτισμού και ελέγχου αυτού. 

Μία από τις τελευταίες προσθήκες είναι το σετ 

συσκευών transmitter και receiver συμβατό 

με Canon και Nikon χωρίς να απαιτείται η 

αλλαγή συσκευής. Υποστηρίζει τρεις ομάδες 

φλας με δυνατότητα διαφορετικής ρύθμισης 

έντασης. Ενσωματώνει βοηθητική λυχνία 

αυτόματης εστίασης για λειτουργία σε χαμηλό 

περιβαλλοντικό φωτισμό.

photo.gr

www.photo.gr
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Πέμπτη έκδοση!
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ BESTSELLER!

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Από αριστερά: Γιάννης Δαμακαλίδης 
από την Ι&Δ.ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ 
αντιπροσώπου της ΝΙΚΟΝ στην 
Ελλάδα και ένας από τους χορηγούς 
του Event, Σταύρος Μωρεσόπουλος 
από τη διοργάνωση του ATHENS 
PHOTO FESTIVAL & Tάκης Τζίμας από 
το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, xορηγού 
επικοινωνίας του Φωτομαραθώνιου.

H κ. Άννα-Μαρία Κοσμόγλου, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος απευθύνει χαιρετισμό στους φωτογράφους συγχαίροντάς 
τους για την δημιουργική τους δραστηριότητα. Θυμίζουμε ότι 
το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝIAΡΧΟΣ υποστηρίζει σταθερά όλες τις 
δραστηριότητες του ATHENS PHOTO FESTIVAL

Το stand της ΝΙΚΟΝ στον προαύλιο χώρο 
του Μουσείου Μπενάκη πόλος έλξης των 
φωτογράφων 

Oι εκατοντάδες συμμετέχοντες λίγο πριν την έναρξη του Φωτομαραθώνιου Φωτ.: K.Κολοκυθάς

Athens Photo Marathon
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο φετινός διαγωνισμός

Με γενικό σύνθημα «We are all photographers» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 

Σεπτεμβρίου η φετινή διοργάνωση Athens Photo Marathon. Μετεξέλιξη του Athens 

Photo Inspiration, ο φωτογραφικός μαραθώνιος ξεφεύγει από τα όρια ενός συμβατικού 

διαγωνισμού προτείνοντας να δούμε την πόλη που αλλάζει με διαφορετική ματιά. 

Με σημείο εκκίνησης φέτος το Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, οι συμμετέχοντες 

προσέγγισαν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό την πόλη σε διάστημα έξι ωρών. 

Με άξονα τις διαφορετικές θεματικές που δόθηκαν στους συμμετέχοντες τη μέρα του 

διαγωνισμού, ο φωτογραφικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Σύντομα 

θα επιλεγούν οι καλύτερες συμμετοχές τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το 

ίδιο το κοινό το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ηλεκτρονικά, με βραβεία, επαίνους 

και διακρίσεις για τους φωτογράφους που θα διακριθούν. Το Athens Photo Marathon 

διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας με την υποστήριξη της Nikon, στο πλαίσιο 

του Athens Photo Festival 2016.

Πληροφορίες: Athens Photo Marathon, http://photomarathon.gr 
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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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Η Ελλάδα, αποτελεί έναν 

από τους 10 κορυφαίους 

προορισμούς παγκοσμίως για 

τους Κινέζους τουρίστες, με 

ιδιαίτερα μεγάλη προσέλκυση 

νέων ζευγαριών από Κίνα που 

πραγματοποιούν το γάμο τους 

στην Ελλάδα – κυρίως στη 

Σαντορίνη.

Στο πλαίσιο περαιτέρω 

ενίσχυσης της προβολής της 

Ελλάδας, τόσο ως φιλόξενου 

προορισμού, όσο και ως χώρας 

παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

στον τομέα των υπηρεσιών 

γάμου, εκπρόσωποι της Ένωσης 

Φωτογράφων και Βιντεογράφων 

Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου
Σημαντική συνάντηση με κινέζικη αντιπροσωπεία για την προώθηση των Ελλήνων φωτογράφων γάμου

Γάμου με τον διακριτικό τίτλο «Παπιγιόν» συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της διεθνούς έκθεσης 

της Σαγκάης, που υλοποιεί την μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφίας γάμου παγκοσμίως. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού «Enterprise Greece», κατόπιν πρωτοβουλίας της 

Διοικητικής Ομάδας της Ένωσης «Παπιγιόν», παρουσία του γενικού γραμματέα των επαγγελματιών 

φωτογράφων Σαγκάης. 

Κατά τη συνάντηση, αναπτύχθηκαν οι δυνατότητες συστηματικής συνεργασίας των μελών του 

«Παπιγιόν», με μελλόνυμφα νέα ζευγάρια από την Κίνα, που με αυξανόμενους ρυθμούς επιλέγουν 

την Ελλάδα για την τέλεση του γάμου τους. Παράλληλα, συζητήθηκε πρόταση συμμετοχής 

της Ένωσης στη διεθνή έκθεση της Σαγκάης, με σκοπό την προβολή της Ελλάδας ως γαμήλιου 

προορισμού, μέσω αποστολής φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού αλλά και με το 

ενδεχόμενο συμμετοχής στην έκθεση. Ως επόμενο βήμα, συμφωνήθηκε η πληρέστερη ενημέρωση 

της Κινεζικής αντιπροσωπείας με σκοπό την ανάδειξη πολλαπλών περιοχών της ηπειρωτικής και 

νησιωτικής Ελλάδας, στις οποίες εδρεύουν μέλη της Ένωσης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

εξαιρετικά όμορφους προορισμούς για την τέλεση του γάμου νέων ζευγαριών από την Κίνα, αλλά 

και την πραγματοποίηση του γαμήλιου ταξιδιού τους. Η συνεργασία έχει ως απώτερο στόχο την 

υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MoU) της Ένωσης Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου 

«Παπιγιόν», με την Κινέζικη αντιπροσωπεία, ως βήμα εδραίωσης της διεθνούς θέσης της Ελλάδας 

στους παγκόσμιους προορισμούς των υπηρεσιών γάμου.
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Όλη η γνώση σ’έναν τόμο!
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Η τιμή περιλαμβάνει παράδοση 
με κούριερ στο σπίτι σας.

Όλα, μόνον €12Όλα, μόνον €12

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
www.photo.gr/books • τηλ.: 210 8541400 • info@photo.gr

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Με συμμετοχές που ξεπερνούν κάθε 

προσδοκία, ολοκληρώνονται οι 

προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του 

3ου Θερινού Σχολείου Αθλητικών 

Συντακτών του  Πανελλήνιου 

Σύνδεσμου Αθλητικού Τύπου , το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 

5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2016, στις 

εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία 

Ολυμπία. Μεταξύ των ομιλητών, 

θα είναι ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης 

της ενόργανης γυμναστικής στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε 

Τζανέιρο Λευτέρης Πετρούνιας και 

ο Κώστας Φιλιππίδης, ο οποίος 

κατέλαβε την 7η θέση στον τελικό του 

άλματος επί κοντώ.

Τρίτο Θερινό Σχολείο Αθλητικών Συντακτών του ΠΣΑΤ
Με έκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου

Οι δύο πρωταθλητές μας θα μιλήσουν στους μετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, μαζί με τους 

προπονητές τους Δημήτρη Ράπτη και Δημήτρη Κυττέα. Πέραν του Λευτέρη Πετρούνια και 

του Κώστα Φιλιππίδη, εισηγητές – ομιλητές στο 3ο Θερινό Σχολείο (ακολουθεί το πρόγραμμα), 

θα είναι οι: Τζούλιο Συναδινός (Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού), Σάκης Βασιλειάδης (Πρόεδρος 

Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας), Γιάννης Σπανουδάκης (Μέλος Δ.Σ. Stoiximan), Νίκος 

Λέανδρος (Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), Γιώτα Αντωνοπούλου (Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΕΤΑΠ ΜΜΕ), Ανδρέας Βέγλης (Καθηγητής, Πρόεδρος 

Τμήματος ΜΜΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Θάνος Καραγρούνας (Ιδρυτής 

HIBOU Alliance, πρώην στέλεχος Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής), Μάνος 

Σταραμόπουλος (Δημοσιογράφος), Μένιος Σακελλαρόπουλος (Δημοσιογράφος), Βαγγέλης 

Ιωάννου (Δημοσιογράφος), Βαγγέλης Μπραουδάκης(Δημοσιογράφος), Στέφανος 

Κούμπης (Δημοσιογράφος), Γιάννης Θεοδωρακόπουλος (Επί Τιμή Πρόεδρος ΠΣΑΤ), Παύλος 

Γερακάρης (Επί Τιμή Πρόεδρος ΠΣΑΤ), Σωτήρης Τριανταφύλλου (Πρόεδρος ΠΣΑΤ)

Οι θεματικές ενότητες του 3ου Θερινού Σχολείου είναι:

• Τα συμπεράσματα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο νέος Ολυμπιακός 

κύκλος και οι προοπτικές του Ελληνικού Αθλητισμού

• Οι νέες μεθοδολογίες και τεχνικές κάλυψης κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων

• Social Media και Αθλητική Δημοσιογραφία

• Η Αθλητική Δημοσιογραφία στη δίνη της κρίσης και οι προοπτικές της

 Στη διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας των Ολυμπιακών 

Αγώνων του Ρίο από τον φωτορεπόρτερ – μέλος του ΠΣΑΤ Βασίλη Κουτρουμάνο.
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Yahoo
Μαζικό χακάρισμα λογαριασμών...

Η ασφάλεια του δημοφιλούς site 

διαμοιρασμού φωτογραφιών Flickr κρίνεται 

πλέον αναξιόπιστη, καθώς η μητρική εταιρία, 

Yahoo, έχει πέσει θύμα hacking , σύμφωνα 

με έγκυρες πηγές. Το συγκεκριμένο είδος 

κυβερνοεπίθεσης είναι πολύ πιθανό να 

θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των 

λογαριασμών εκατομμυρίων φωτογράφων 

- μελών του Flickr. Δεν είναι η πρώτη φορά 

που η υπηρεσία αποδεικνύεται ευάλωτη σε 

τέτοια περιστατικά, καθώς τον περασμένο 

Αύγουστο ένας hacker με το ψευδώνυμο 

“Peace” ισχυρίστηκε πως είχε στα χέρια 

του 200 εκατομμύρια λογαριασμούς. 

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που 

εκλάπησαν αφορούν usernames, passwords 

και άλλα προσωπικά δεδομένα όπως 

ημερομηνίες γεννήσεως και διευθύνσεις 

mail. Παρόλο που η Yahoo γνωστοποίησε 

πως διερευνά την υπόθεση, δεν εξέδωσε 

κάποια σχετική ανακοίνωση. Παρότι δεν 

υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση 

ότι οι λογαριασμοί βρίσκονται σε άμεσο 

κίνδυνο, καλό θα ήταν οι χρήστες του να 

προχωρήσουν προληπτικά σε αλλαγή του 

κωδικού πρόσβασης τους.

Canon
Δωρεάν συνδρομή στο Creative Cloud με αγορά επιλεγμένων προϊόντων

Με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου - 31ης Οκτωβρίου 

2016, η Canon προσφέρει δίχως επιπρόσθετο κόστος μια ετήσια συνδρομή στο 

Adobe Creative Cloud Photography και πρόσβαση σε ένα από τα online φωτογραφικά 

μαθήματα στο Fotoshkola. To Adobe Creative Cloud Photography περιλαμβάνει όλα τα 

δημοφιλή προγράμματα που χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος και πιο συγκεκριμένα 

το Lightroom, το Photoshop, το Photoshop Mix, το Adobe Voice και το Adobe Slate. 

Τα σεμινάρια με προσωπική καθοδήγηση στο Fotoshkola περιλαμβάνουν τα «Canon. 

Οι καλύτερες φωτογραφίες σας», «Βασικές αρχές σύνθεσης», «Βασικές αρχές φωτογραφίας 

πορτρέτου», «How to: φωτογραφίζοντας παιδιά», και «Ταξιδιωτική φωτογραφία». Η 

ημερομηνία αγοράς του προϊόντος πρέπει να επιβεβαιώνεται από ένα έγκυρο αποδεικτικό 

αγοράς, ενώ η κατοχύρωση του αιτήματος πρέπει να γίνεται από τον καταναλωτή μέσω 

του www.canon.gr/epicimages, έως την 15η Νοεμβρίου 2016. Για την πλήρη λίστα των 

προϊόντων της προωθητικής ενέργειας μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο 

https://canon-ccee-epic-images.sales-promotions.com/gr/terms-and-conditions-promotion

Epson
Οι πωλήσεις 3LCD projector άγγιξαν 
το ορόσημο των 20 εκατ. συσκευών

Οι πωλήσεις βιντεοπροβολέων 3LCD της 

γνωστής εταιρίας imaging έφτασαν τα 20 

εκατομμυρίων τεμάχια παγκοσμίως. H Epson 

λάνσαρε τον πρώτο 3LCD βιντεοπροβολέα 

το 1989. Έκτοτε ακολουθώντας ανοδική 

πορεία κατάφερε να εδραιωθεί ως μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο. Σταθμός στην 

ιστορία της υπήρξε ο ELP-3000, ένας compact, 

ελαφρύς και φορητός βιντεοπροβολέας 

που κυκλοφόρησε το 1995. Σήμερα, οι 

βιντεοπροβολείς χρησιμοποιούνται εκτενώς σε 

επιχειρηματικές παρουσιάσεις σε γραφεία, σε 

home cinema, στην εκπαίδευση και σε πολλές 

άλλες εκδηλώσεις. Συνεχίζοντας να εξελίσσει την 

τεχνολογία 3LCD, η ιαπωνική εταιρία υπόσχεται 

να προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες 

στους καταναλωτές, με καινοτόμα προϊόντα. 
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To δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, σε συνεργασία με το πρακτορείο Getty Images, παρουσίασε τους νικητές του ετήσιου διαγωνισμού Getty 

Images Instagram Grant, ο οποίος πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Βασικός στόχος του είναι να αναδείξει φωτογράφους 

που αξιοποιούν το instagram, ως πρωταρχικό μέσο, για να φέρουν στη δημοσιότητα κοινότητες που μέχρι πρότινος ήταν αφανείς. Οι τρεις 

νικητές, Christian Rodriguez, Ronny Sen και Girma Berta έλαβαν βραβεία αξίας $10,000 και είδαν τα έργα τους να εκτίθενται στο φεστιβάλ 

Photoville της Νέας Υόρκης, στις 21 με 25 Σεπτεμβρίου 2016. 

Amazon Unlimited Photo Storage
Σημαντική αύξηση στη τιμή της ετήσιας συνδρομής

Η Amazon μέχρι πριν λίγες μέρες προσέφερε ένα από τα πλέον συμφέροντα πακέτα 

online backup με συνδρομή μόλις 12$ (~10.7€)/έτος. Πλέον, η τιμή εκτοξεύτηκε 

στα 60$, διατηρώντας τις ίδιες παροχές και φυσικά επέσυρε πλήθος αρνητικών σχολίων. 

Οι συνδρομητές ενημερώθηκαν για την αλλαγή μέσω email και τους δόθηκε περίοδος 

3 μηνών (ή 12 μηνών σε μερικούς) για να αποδεχθούν. Να θυμίσουμε ότι η τιμολόγηση 

των 12$ ίσχυε επί περίπου ενάμιση χρόνο, καθώς εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015. H 

περίοδος χάριτος που θα δοθεί  από την Amazon για την “μετανάστευση” των αρχείων 

θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της εκάστοτε συνδρομής και όχι άμεσα. Εκείνοι που δεν θα 

προχωρήσουν σε ανανέωση, μετά τη λήξη και του free trial, θα έχουν πρόσβαση στα 

αρχεία τους για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Ύστερα τα αρχεία θα διαγραφούν οριστικά 

από την υπηρεσία. 

Sigma
Ετοιμάζει φακούς για FE-mount

H Sigma τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται στη κορυφή των 

ανεξάρτητων κατασκευαστών φακών 

και δίνει λύσεις ως επί το πλείστον σε 

χρήστες Nikon και Canon. Σε πρόσφατη 

συνέντευξη του, ο Κazuto Yamaki, CEO 

της ιαπωνικής εταιρίας, όταν ρωτήθηκε 

αν θα ακολουθήσει τα βήματα πολλών 

κατασκευαστών που υποστηρίζουν 

τη μοντούρα FE της Sony, απάντησε 

καταφατικά. Αυτό αποτελεί ευχάριστο 

νέο για τους χρήστες της σειράς A7, οι 

οποίοι μέχρι πρότινος ήταν σε θέση να 

αξιοποιήσουν φακούς Sigma μόνο μέσω 

αντάπτορα.

Φωτ.: Christian Rodriguez Φωτ. :Ronny Sen Φωτ.: Girma BertaΦωτ.: Girma Berta

Instagram Grant
Οι νικητές του διαγωνισμού 
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photo.gr

Καστοριά – Μεταμορφώσεις
Έκθεση των ομάδων «Φ» και «Φωτοπόροι»

Με αφορμή μια φωτογραφική εκδρομή στην Καστορία, τα μέλη των ομάδων «Φ» 

και «Φωτοπόροι» συνθέτουν μέσα από το φωτογραφικό φακό μια διαφορετική 

όψη του ταξιδιού. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές λήψης ή επεξεργασίας, στην 

έκθεση εξετάζονται νέες οπτικές της ταξιδιωτικής φωτογραφίας μέσα από μια αλλιώτικη 

ματιά στην Καστοριά. Στην έκθεση συμμετέχουν 18 μέλη των ομάδων, καθένας με ένα 

διαφορετικό portfolio 3- 4 φωτογραφιών. Πρόκειται για τους Αργύρη Αλτίνογλου, 

Δέσποινα Αποστολίδου, Νίκο Αποστολίδη, Στέλιο Βανδήρα, Δημήτρη Βαρδακαστάνη, 

Καλλιόπη Καρακώστα, Ντίνα Κυριάκου, Αλεξία Λεχωνίδου, Δέσποινα Μανδρατζή, 

Ιωάννα Μελιοπούλου, Αναστασία Μιχαήλογλου, Γιώργο Μπαρμπατσούλη, Νίκο 

Μπογιατζόγλου, Δημήτρη Νενάδη, Μαρία Σαμολαδά, Δήμητρα Σιώπη, Παναγιώτη 

Τσούτσα και Τάσο Σχίζα. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Τάσος Σχίζας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Νοεμβρίου 2016

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα 9.00 – 17.00, Τρίτη 9.00 – 16.00, Τετάρτη 9.00 – 17.00, Πέμπτη 9.00 – 16.00, 

Παρασκευή 9.00 – 16.00, Σάββατο 9.00 – 11.00, Κυριακή κλειστά

Πληροφορίες: Έκθεση «Καστοριά – Μεταμορφώσεις», https://www.facebook.com/

events/682781881877045/?active_tab=highlights 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ. 2310271003, 

http://www.kounio.gr 

«Φ» Ομάδα Φωτογραφίας, https://www.facebook.com/f.photographygroup?ref_

type=bookmark

Φωτογραφικό Είδωλο – Σεμινάρια φωτογραφίας, Τηλ. 2310638447, http://www.

photoeidolo.gr 

Φωτογραφικό Είδωλο
Ξεκινούν τα φετινά σεμινάρια 
φωτογραφίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το 

Φωτογραφικό Είδωλο διοργανώνει 

κύκλο σεμιναρίων φωτογραφίας με 

εισηγητή το φωτογράφο Τάσο Σχίζα. Με 

τη σειρά μαθημάτων να αποτελείται από 

τα 6 ανεξάρτητα σεμινάρια «Λήψη Ι», 

«Λήψη ΙΙ», «Ψηφιακή επεξεργασία I», 

«Ψηφιακή επεξεργασία IΙ», «Καλλιτεχνική 

φωτογραφία I» και «Καλλιτεχνική 

φωτογραφία II», οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 

με την τέχνη της φωτογραφίας μέσα από 

παρουσιάσεις, ασκήσεις, αφιερώματα, 

εξωτερικές φωτογραφίσεις και εκδρομές. 

Τα σεμινάρια, οι συναντήσεις και οι 

εκθέσεις πραγματοποιούνται στον 

Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο. Ο πρώτος 

κύκλος σεμιναρίων ξεκινά τον Οκτώβριο. 

Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στα 

σεμινάρια μπορούν να κάνουν εγγραφή 

στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο ή να 

στείλουν φόρμα εγγραφής μέσω e-mail. 

Πληροφορίες - Εγγραφές: Φωτογραφικό 

Είδωλο – Σεμινάρια φωτογραφίας, Τηλ. 

2310638447, http://www.photoeidolo.gr

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Τηλ. 

2310271003, http://www.kounio.gr 

Τάσος Σχίζας, Τηλ. 2310638447, 

6974898910 

www.photo.gr
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Μεταφωτογραφίες
Βιβλίο του Παναγιώτη 
Παπαδημητρόπουλου

Απόσταγμα της ζωής του φωτογράφου 

κυρίως στο Παρίσι αλλά και την Ελλάδα, οι 

«Μεταφωτογραφίες» ταξιδεύουν τον αναγνώστη 

σε μια αλλιώτικη φωτογραφία. Με αγάπη 

στην εικόνα και την τέχνη της φωτογραφίας ο 

Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος συνθέτει μία 

καινούργια φωτογραφία, προσπαθώντας να 

ορθώσει γέφυρες τόσο νάμεσα στο παρόν και 

το παρελθόν όσο και ανάμεσα στην εικόνα και 

τον Λόγο του φωτογράφου. Μέσα από μια σειρά 

φωτογραφικών έργων και κειμένων ο φωτογράφος 

επικεντρώνεται στο αστικό τοπίο αναδεικνύοντας 

την αλήθεια της ίδιας της φωτογραφίας, σε 

μια εποχή συνεχούς εξάπλωσης της ψηφιακής 

εικόνας. Ο Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος 

είναι φωτογράφος και καθηγητής στο Τμήμα 

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το βιβλίο 

«Μεταφωτογραφίες» είναι διαθέσιμο με τον κωδικό 

59395653 στο σύστημα Εύδοξος.

Μια φωτογραφική περιπλάνηση χωρίς ορισμούς 

ταξιδεύει τον επισκέπτη της έκθεσης στις 

διαφορετικές όψεις της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας. 

Τα μέλη της Λέσχης συνθέτουν ένα ζωντανό, πολύχρωμο 

πάζλ καταφέρνοντας μέσα από το φωτογραφικό τους 

φακό να χαράξουν τη δική τους δημιουργική διαδρομή. 

Υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου Χρήστου Κανάκη 

η Λέσχη Φωτογραφίας Ν.Κ.Κωνσταντινουπολιτών 

δραστηριοποιείται από το 2006 ενώ κάθε χρόνο 

διοργανώνει πληθώρα δράσεων, σεμιναρίων και 

μαθημάτων φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια των 

εγκαινίων θα υπάρχει live blues με το συγκρότημα «Hrach 

Fragments of our era
Νέα έκθεση από τη Λέσχη Φωτογραφίας Ν.Κ.Κωνσταντινουπολιτών

Altunyan Acoustic Sessions» ενώ νωρίτερα, στις 18.00 δοθεί διάλεξη αφιερωμένη 

στο έργο και την τεχνική του σημαντικού Ελληνα φωτογράφου Κωνσταντίνου 

Μάνου. 

Εγκαίνια: Κυριακή 8 Οκτωβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Αγίας Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, 

Νέο Ψυχικό

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη 17.00 – 21.00, Σάββατο - Κυριακή 

14.00 – 22.00

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας Ν.Κ.Κωνσταντινουπολιτών,: photo.lesxi.

konpol@gmail.com, http://k-photo-lesxi.blogspot.gr

Εκδόσεις: University Studio Press

Έτος έκδοσης: 2016

ISBN: 978-960-12-2281-3

info@universitystudiopress.gr, www.universitystudiopress.gr 
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Σε επιμέλεια του φωτογράφου και θεωρητικού της φωτογραφίας Πλάτωνα Ριβέλλη, η έκθεση αναδεικνύει το έργο 65 

φωτογράφων του «Φωτογραφικού Κύκλου». Με τις ομαδικές εκθέσεις να μην προσεγγίζουν πολλές φορές τον κοινό 

φωτογραφικό λόγο των συμμετεχόντων, η έκθεση παρουσιάζει κάθε φωτογράφο μέσα από μικρά ατομικά portfolio. Σε μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο και τη δημιουργική ταυτότητα 

65 διαφορετικών φωτογράφων με μόνο συνεκτικό στοιχείο τις κοινές αισθητικές καλλιτεχνικές θέσεις. Την έκθεση διοργανώνουν η 

Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Κύκλο. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, 20.00  Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00, Σάββατο 10.30 – 14.30, Κυριακή κλειστά

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 2103680052, www.hau.gr/culture

Jazz Moments
Η έκθεση του Ανδρέα Ζαχαράτου στην Θεσσαλονίκη

Έχοντας παρουσιαστεί στο πλαίσιο διαφορετικών εκθέσεων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και της Ελλάδας, η έκθεση του 

Ανδρέα Ζαχαράτου ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη. Προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη αγάπη την ελληνική και διεθνή jazz σκηνή, ο 

φωτογράφος αιχμαλωτίζει μέσα από το φωτογραφικό του φακό νότες και συναισθήματα. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και ευγένεια 

ο Ζαχαράτος καταφέρνει να μετατρέψει το ακουστικό συναίσθημα σε φωτογραφική εικόνα, καλώντας τον επισκέπτη της έκθεσης 

σε ένα ταξίδι στον κόσμο της jazz. Στα εγκαίνια της έκθεσης θα παρευρίσκεται και θα μιλήσει ο μουσικός και συγγραφέας Σάκης 

Παπαδημητρίου. Την έκθεση επιμελούνται η Τζένη Λυκουρέζου και ο Τάσος Σχίζας. Υπενθυμίζεται ότι το ομώνυμο λεύκωμα του 

Ανδρέα Ζαχαράτου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος».

 

Εγκαίνια: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, 20.00  Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Δεκεμβρίου 

Διεύθυνση - Πληροφορίες: 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310271003, www.kounio.gr 

 Φωτογραφικό Είδωλο, Τηλ. 2310638447, www.photoeidolo.gr

Mini Portfolios.
Ομαδική έκθεση του Φωτογραφικού Κύκλου
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