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Το selfie που εξόργισε τον Le Pen

Προσέξτε τι φωτογραφίες ανεβάζετε στο FB!
Tα δικαστήρια δεν καταλαβαίνουν από χιούμορ...

Στο ακριβώς μπροστινό από 

αυτόν κάθισμα ο Le Pen το είχε 

ρίξει στον ύπνο, ψιλοροχάλιζε και 

δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. 

Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο 

ο Brahim περιχαρής για το τρομερό 

στιγμιότυπο που απαθανάτισε, το 

ανέβασε στη σελίδα του στο fb & 

στο Twitter με την φράση: 

“Αύριο πάμε όλοι να ψηφίσουμε για 

να προασπίσουμε την αδελφοσύνη της 

Γαλλίας που αγαπάμε!”. 

Αυτό συνέβη στις 12 Δεκεμβρίου 

της χρονιάς που μας πέρασε 

όταν την επομένη στη Γαλλία 

πραγματοποιούνταν ο δεύτερος γύρος 

από τις περιφερειακές εκλογές με το 

Λαϊκό Μέτωπο να δείχνει, δημοσκοπικά 

τουλάχιστον, μεγάλη άνοδο.

Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral. 

Μόνο στο Τwitter οι ακόλουθοι 

έφθασαν σύντομα τις 10.000, το 

ίδιο στο fb, αναπαράχθηκε δε σε 

αναρίθμητα sites και blogs. Το γεγονός 

αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το 

επιτελείο του Le Pen ο οποίος έδωσε 

αμέσως εντολή στους δικηγόρους του 

να μηνύσουν τον Brahim για προσβολή 

της προσωπικότητός του και για μια 

δεκαριά ακόμη λόγους ζητώντας την 

παραδειγματική τιμωρία του.

Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί κάπου 

εδώ ότι στους όρους χρήσης του fb 

αναφέρεται ξεκάθαρα ότι αυτό δεν 

φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 

παραβίασης από τον χρήστη του 

copyright φωτογραφιών, της 

ανάρτησης παρανόμως αποκτηθέντος 

υλικού, άσεμνων εικόνων κλπ.

Ο γνωστός χορευτής και πρώην 

σύντροφος της Madona ονόματι 

Brahim Zaibat έτυχε να συνταξιδεύει 

στο ίδιο αεροπλάνο από τη Νίκαια 

της Γαλλίας στο Παρίσι με τον 

ιδρυτή του Γαλλικού ακροδεξιού 

Λαϊκού Μετώπου, Jean-Marie Le 

Pen. Kαι έκανε τo λάθος να βγάλει 

το διπλανό selfie ...

Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε πολύ σύντομα -και όχι σε κάμποσα χρόνια όπως 

συμβαίνει στα καθ’ ημάς – οι δικηγόροι του Brahim υπερασπίσθηκαν με σθένος τον 

πελάτη τους. Τόνισαν με κάθε τρόπο ότι αυτός υφίσταται πολιτική δίωξη τονίζοντας ότι 

η ανάρτηση έγινε σε προεκλογική περίοδο και όχι σε ανύποπτο χρόνο, ότι η δίωξη είχε 

ρατσιστικά κίνητρα -ο Brahim τυχαίνει να είναι μελαμψός- ότι ο Le Pen έχει προσβάλει με 

τον ακροδεξιό λόγο του χιλιάδες άτομα αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα που 

έφθαναν μέχρι στο τι είπε ο Le Pen για τους Εβραίους και το Ολοκαυτώμα... Ακόμη ότι 

ο ενάγων είναι δημόσιο πρόσωπο και όχι ένα οποιοδήποτε άτομο, άρα θα πρέπει 

να δέχεται και την ανάλογη κριτική κλπ. Σε λίγες ημέρες εκδόθηκε η απόφαση που 

ήταν καταπέλτης κατά του Brahim. Σε αυτήν το δικαστήριο τόνισε ότι δεν κλήθηκε να 

αποφανθεί για τα έργα και τις ημέρες του κ.Jean-Marie Le Pen αλλά αν η δημοσίευση της 

συγκεκριμένης φωτογραφίας προσέβαλε την προσωπικότητά του σε μία πολύ ιδιωτική 

στιγμή και μάλιστα με τη δημοσίευση να έχει γίνει χωρίς την άδειά του. Διέταξε το 

κατέβασμά της από το διαδίκτυο μέσα σε 48 ώρες κι αν αυτό δεν γίνει 1000 ευρώ πρόστιμο 

για κάθε μέρα καθυστέρησης, την καταβολή 3.000 ευρώ ως δικαστικά έξοδα και 10.000 

ευρώ ως αποζημίωση. Το ενδιαφέρον στην ιστορία έγκειται όμως στο εξής: η πάγια τακτική 

του Le Pen όταν κερδίζει αυτού του είδους τις δίκες είναι να απαιτεί την καταβολή μόνον 

1 (ενός) ευρώ από τον αντίδικο αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτός θα δημοσιεύσει 

σύντομη επιστολή με την οποία θα ζητάει δημόσια συγνώμη για το λάθος του. 

Η επιστολή αυτή δεν συντάσσεται από τον ίδιο αλλά από τους δικηγόρους του Le Pen. 

Έτσι και έγινε. Ο Brahim υπέγραψε, έκανε ότι του ζήτησαν, πλήρωσε 1 ευρώ και έζησαν 

αυτοί καλά και μεις καλύτερα... ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Φύσης    
NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

  Φωτογραφία
E I Δ Ι Κ Ο  Μ Ο Ν Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ

NEΟ ΤΕΥΧΟΣ!

Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/nature-special-issue/
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Με την αθώα ματιά της νιότης... 
Aφήγηση μαθήτριας Δημοτικού για την σημερινή Ελλάδα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου!

Χαλαρά!

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

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 Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/731406/o-kalos-antreas-kai-o-kakos-syriza-poy-gkremisan-to-diadiktyo
www.photo.gr
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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 !

Προσοχή ελάχιστες θέσεις διαθέσιμες! 

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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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

    
     

Προσοχή ελάχιστες θέσεις διαθέσιμες! 

goo.gl/VzYBSr
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O κανονισμός που σκοτώνει τα drone
Πώς η νομοθετική ανεπάρκεια και η κρατική παρέμβαση μέσω του νέου Κανονισμού της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας “εκτελούν εν ψυχρώ” τον ζωντανό και αναπτυσσόμενο κλάδο των drone 

Περισκόπιο

Πονάει κεφάλι κόψει 

κεφάλι... Αναπτύσσεται μια 

αγορά; Μην δούμε κάτι να 

προκόβει. Πάντα θα υπάρξει 

ένας γραφειοκράτης που 

θα καταφέρει τα χειρότερα. 

Από την πλήρη απουσία 

κρατικής ρύθμισης, περνάμε 

στο αντίθετο άκρο. O λόγος 

περί drone. Eιδικότερα 

περί του Κανονισμού 

– Γενικού Πλαισίου 

Πτήσεων Συστημάτων μη 

Επανδρωμένων Αεροσκαφών 

(Unmanned Aircraft Systems-

UAS) που δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ τ.Β  3152/30-9-2016) 

και τίθεται σε ισχύ από 

1η Ιανουαρίου 2017. 

Με πολύ απλά λόγια, οι σοφοί της ΥΠΑ “καθάρισαν” βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι τα drone 

- παιγνίδια των 200 ευρώ, τις “ιπτάμενες φωτ. μηχανές” των 1000 ευρώ και οποιαδήποτε 

μεγάλου μεγέθους μη επανδρωμένη πτητική συσκευή. Δηλ. στην νομοθετική πρόβλεψη α λα 

ελληνικά θα χώραγε και ένα στρατιωτικών προδιαγραφών drone, αρκεί να εκτελούσε πολιτική 

αποστολή (μη νομίζετε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες πτητικές συσκευές, απλά στοιχίζουν εξαψήφια 

νούμερα σε δολ.). 

Χονδρικά, όλα τα drone πρέπει να πάρουν αρ. νηολογίου δηλ. όχι μόνο να καταχωρηθούν αλλά 

να έχουν και ειδική πινακίδα επάνω τους που να αναγράφει το νούμερο που θα τους δώσει η ΥΠΑ 

(να δούμε πως θα χωράει σε ένα Parrot Bebop πάχους 3εκ.). Eπίσης να ασφαλιστούν για αστική 

ευθύνη με ύψος κινδύνου ως 1.000.000 ευρώ (όσο ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο) εφόσον χρησιμοποιούνται 

για  εμπορική χρήση. (Δηλ. αν έχω ένα μικρούλι Υuneec Breeze κόστους 500 ευρώ και τύχει να 

τραβήξω μία φωτογραφία από την οποία ίσως εισπράξω 5 δολ. κάποια στιγμή από το Shutterstock, 

πρέπει να ασφαλιστώ. 

Tα ίδια πρόστιμα ως 250.000 ευρώ (καλά 
διαβάσατε...) που ισχύουν για ...Airbus, 

προβλέπονται και για ένα drone-παιγνίδι!

“
”
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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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Περισκόπιο 

Ταυτόχρονα, το ίδιο drone θεωρείται ασφαλές αν 

εκτελεί μη εμπορική φωτογράφηση). Είναι σαν 

να λένε ότι στο δρόμο θα ασφαλίζονται μόνον 

τα επαγγελματικά οχήματα και όχι τα ΙΧΕ, ή ότι οι 

ερασιτέχνες χρήστες drone είναι ακίνδυνοι και οι 

επαγγελματίες επικίνδυνοι... 

Άλλο παράλογο είναι η υποχρέωση οποιουδήποτε 

εκτελεί πτήση σε απόσταση (μεταξύ χειριστή και 

drone) μεγαλύτερη των 50μέτρων να υποβάλει 

ηλεκτρονικά ...σχέδιο πτήσης στην ΥΠΑ. Πιθανολογώ 

ότι κάποιος γραφειοκράτης διάβασε τι ισχύει για 

τεράστια drone (υπάρχουν κάποια που κάνουν μέχρι 

αεροψεκασμούς σε γεωργικές καλλιέργειες) και είπε, 

“Δεν το εφαρμόζουμε για όλους να τελειώνουμε να 

πάμε σπίτια μας;” 

Βάσει του νέου νομικού πλαισίου ο χειριστής, αν το 

drone του βρεθεί 1 μέτρο μακρύτερα από τό όριο των 

50m, οφείλει να συμπληρώνει τα στοιχεία διαδρομής 

μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για Σχέδια 

Πτήσης στον ιστότοπο της ΥΠΑ. Κι τι γίνεται αν ο 

χρήστης είναι στη μέση του πουθενά; Ή αν βρεθεί σε 

οποιοδήποτε σημείο και δεν έχει επιτόπου 3G σήμα 

για να επικοινωνεί με ΥΠΑ; Ας προχωρήσουμε στο 

άλλο σενάριο. Τι θα κάνει αν ολοκληρώνει την πρώτη 

πτήση με το drone και πάει 200 μέτρα παρακάτω; Θα 

χρειαστεί  νέο σχέδιο πτήσης. Κι αν κάνει διαδοχικές 

πτήσεις διάρκειας των 5 λεπτών η μία (υπενθυμίζουμε 

ότι η μέγιστη αυτονομία των συνηθισμένων drone 

είναι 20min.) Τι θα ισχύει; 

Στο ίδιο τσουβάλι drone 
κάθε μεγέθους...“

”

Πρέπει να υποβάλλεται 
...σχέδιο πτήσης για κάθε περίπτωση 
που το drone απομακρύνεται πάνω 

από 50 μέτρα από τον χειριστή!

“

”

Η εικόνα της αγοράς drone σήμερα. Για το 2016 υπολογίζεται σε 10,5εκ. τεμάχια.

Mini drone σε ρόλο εναέριας selfie camera. Για τον Κανονισμό, εξομοιώνεται με ...Jet. 
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http://www.stamos.com.gr/
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Περισκόπιο 
Θα θεωρούνται άραγε ξεχωριστές πτήσεις και θα 

επιβάλλεται να υποβληθούν κι άλλα σχέδια από 

την αρχή; Δηλαδή καψόνι - αεροπορικού τύπου... 

Αυτά προκύπτουν όταν οι συντάκτες του Κανονισμού 

κάνουν copy paste από τις διατάξεις για τα αεροπλάνα.

Ενώ ο κανονισμός έχει κάποια θετικά στοιχεία και 

όντως πρέπει να υπάρξει ρύθμιση,  να επικρατεί 

η τάξη και να μην μπορεί ο καθένας άσχετος και 

ανεκπαίδευτος να σηκώνει ένα μεγαλούτσικο 

drone πάνω από τα κεφάλια μας, εν τούτοις είναι 

φανερά πρόχειρος. Π.χ. απαγορεύει τις πτήσεις 

πάνω από συγκεντρώσεις ανθρώπων αλλά δεν 

ορίζει τη συγκέντρωση με την περιοριστική έννοια 

που θα όφειλε ως νομικό κείμενο. Εννοεί πολιτικές 

συγκεντρώσεις, παρέες, μερικούς ανθρώπους στην 

παραλία; Από πόσα άτομα και πάνω σημασιοδοτείται 

η αόριστη νομική έννοια “συγκέντρωση” κατά τον 

εν λόγω κανονισμό; Άγνωστο. Επίσης ορίζει ότι 

για οποιαδήποτε επαγγελματική εκμετάλλευση 

απαιτείται άδεια. Κι αν κάποιος σηκώνει σε χαμηλό 

ύψος ένα drone πάνω από ιδιωτικές ιδιοκτησίες π.χ. 

φωτογραφίζει ξενοδοχεία και βίλες; Γιατί να θέλει άδεια 

της ΥΠΑ; Άλλο αδύναμο στοιχείο του Κανονισμού: 

Δεν επιλύει το βασικό ζήτημα κατά πόσον προβλέπεται 

ένας “ιδιόκτητος εναέριος” χώρος εύλογου ύψους 

από το έδαφος που αντιστοιχεί στις επίγειες ιδιοκτησίες 

μέσα στον οποίο να απαγορεύεται η υπέρπτηση από 

τρίτους (και αντιθέτως, να επιτρέπεται η υπέρπτηση 

από τον ιδιοκτήτη της επίγειας έκτασης). 

Εκτός των γνωστών και εύλογων “ευαίσθητων” 

σημείων όπως αεροδρόμια, στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις κλπ.  ο Κανονισμός απαγορεύει την 

πτήση άνω ή πλησίον Σχολείων, Νοσοκομείων, 

Ιδρυμάτων (?), εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, 

περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.  Πώς 

ορίζει λοιπόν την έννοια «πλησίον»; Στα πόσα μέτρα; 

Ποιές είναι οι περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας αν 

δεν κατονομάζονται ρητά; Στην νομοθεσία δεν χωρούν 

αοριστίες... 

Το καταπληκτικό το αφήνω για το τέλος: Κεφάλαιο 

“Κυρώσεις”. Όπως κάθε νομοθέτημα που σέβεται τον 

εαυτό του, επαπειλεί κυρώσεις στους απείθαρχους 

πολίτες ώστε να εμπεδώνεται η νομιμότητα, έστω και 

δια του καταναγκασμού. Πολύ ωραία. Όμως πως θα 

σεβαστούμε τον Νόμο; Πως δεν θα χαμογελάσουμε 

πικρά με την αξιοθρήνητη διάταξη του άρθρου 22 

του Κανονισμού όπου απειλεί κατά των παραβατών 

όλες τις κυρώσεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου 

(ΦΕΚ Α250/1988) περί ρύθμισης θεμάτων Πολιτικής 

Αεροπορίας και εμπορικών αεροσκαφών (Άρθρο 

153 παρ. 1). Έτσι λοιπόν, θα πέφτουν πρόστιμα από 

500 ως 250.000 ευρώ, στα κεφάλια των αδίστακτων 

παρανόμων χειριστών drone, με την επιφύλαξη και 

ποινικής δίωξης.  Ή, αν θέλετε, των ανθρώπων που 

έτυχε να έχουν ένα drone-παιγνιδάκι των 200 ευρώ!

Απαγόρευση πτήσης πάνω 
από “συγκεντρώσεις ανθρώπων” 

χωρίς να ορίζεται αριθμητικά 
η έννοια της συγκέντρωσης...

“

”Π. ΚΑΛΔΗΣ

  

Για επαγγελματική χρήση 
υποχρεωτική ασφάλιση... “

”

http://photobusiness.gr/images/KanonismosYPA.pdf
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http://www.canon.gr/epicimages/
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Φωτορεπορτάζ

Ο κος Φώτης Ρέλιας από τη Sony έκανε την αρχική εισήγηση

Ο φωτογράφος Θοδωρής Μάρκου 

ΟΙ εκπρόσωποι του ειδικού τύπου

Οι νέοι φακοί

Sony
Πανευρωπαϊκή συνάντηση συνεργατών &
αντιπροσώπων στην Ελλάδα

Ένα ξεχωριστό διήμερο στις 4 και 5 Οκτωβρίου ετοίμασε η Sony στο 

Saint George Lycabettus με αφορμή τους νέους φακούς prime GM 

που ανακοινώθηκαν στη Photokina και φυσικά την A99 II που έκανε 

την παρθενική της εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος. Οι προσκεκλημένοι 

προέρχονταν από όλη την Ευρώπη ενώ παρευρέθηκε ο κ. Yosuke 

Aoki, επικεφαλής PanΕuropean Product Marketing, Digital Imaging 

και Αντιπρόεδρος της Sony Europe Ltd. Την δεύτερη ημέρα οι Έλληνες 

δημοσιογράφοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα νέα προϊόντα 

σε ένα ειδικό workshop υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου και 

συνεργάτη του περιοδικού μας Θοδωρή Μάρκου που είναι ο Digital 

Imaging Ambassador της Sony για τη χώρα μας. Τις εντυπώσεις έκλεψε η 

A99 ΙΙ η κυκλοφορίας της οποίας  συμπίπτει με την επέτειο των 10 χρόνων 

του συστήματος. Τέλος οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν 

στην πράξη τους δύο πολυβραβευμένους φακούς  macro FE 50mm f/2.8 

και FE 85mm f/1.4 GM καθώς και την υπόλοιπη γκάμα των φακών της 

εταιρείας. 

νέοι φακοί
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ΟΙ ε

και FE 85mm f/1.4 GM καθώς και την υπόλοιπη γκάμα των φακών της 

εταιρείας. 

Οι 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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http://www.batterypack.gr/
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H Nikon παρουσίασε τρία τηλέμετρα με οπτικό σταθεροποιητή που προορίζονται για παίκτες golf, τα Monarch 7i VR, CoolShot 

80i VR και Coolshot 80 VR. Αρχικά, το Mοnarch 7i VR διαθέτει σκόπευτρο με πολυστρωματική επίστρωση και μεγέθυνση 

6x για φωτεινές, ευκρινείς εικόνες. Η τεχνολογία ID εμφανίζει την οριζόντια απόσταση, ενώ ο αλγόριθμος επεξεργασίας αρχικών 

δεδομένων HYPER READ παρέχει αποτελέσματα σε περίπου μισό δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρισκόμαστε 

από το στόχο. Επιτυγχάνει μέτρηση μεγάλων αποστάσεων, έως 915 μέτρα, ενώ υπόσχεται αποτελεσματική μείωση των 

κραδασμών, που προκαλούνται από την κίνηση του χεριού (ημιτονοειδή κύματα), περίπου στο 1/5 ή λιγότερο. Επόμενο στη 

σειρά είναι το δίδυμο Cοοlshot 80i VR/80 VR. Προσφέρει λειτουργία προτεραιότητας πρώτου στόχου, η οποία αναλαμβάνει τη 

μέτρηση της απόστασης μέχρι το σημαιάκι πάνω στο χλοοτάπητα, όταν υπάρχουν δέντρα στο φόντο. Επιπλέον, όταν εμφανίζεται 

η ένδειξη Locked On στο σκόπευτρο μας ενημερώνει για την απόσταση του πρώτου στόχου, διασφαλίζοντας τη μέτρηση της 

σωστής απόστασης μέχρι τη σημαία. Ακόμα, διαθέτουν σκόπευτρο με πολυστρωματική επίστρωση, μεγέθυνση 6x, compact 

σχεδίασή με άνετη λαβή, ενώ υποστηρίζουν τεχνολογία Hyper Read. Και τα τρία είναι ανθεκτικό στην υγρασία, την βροχή και τη 

σκόνη.

Nikon
Τρία τηλέμετρα laser με VR 

Εκεί που το περιμέναμε από αλλού, τελικά ήταν οι κινέζοι που έκαναν την έκπληξη στην πρόσφατη Photokina, H μικρή εταιρία YI 

που κατασκευάζει drone, actioncam καθώς και ΟΕΜ αρκετές compact για “επώνυμα” εργοστάσια αποφάσισε να μπεί στον κόσμο 

των mirrorless με την Μ1. Η μηχανή φοράει αισθητήρα Sony IMX 269 CΜΟS 20Megapixel και είναι ικανή για video 4Κ UHD ενώ 

επιλέγει τη λογική της αυτοματοποίησης και του μινιμαλιστικού εξωτερικού που στηρίζεται σε αρκετό βαθμό στις λειτουργίες της οθόνης 

αφής. Στο video εκτός από το UHD (3840x2160) υποστηρίζει την ενδιάμεση ανάλυση 2Κ/30p 2048x1536 και την τυποποιημένη full HD 

1920x1080/60p. Όπως είπαν οι υπεύθυνοι της ΥΙ το interface που τρέχει στην επαφική οθόνη 3in. ανάλυσης 720x480 είναι εμπνευσμένο 

από τα smartphone και μάλιστα η οθόνη αποτελεί το μοναδικό μέσο σκόπευσης λόγω της απουσίας EVF. Για την αυτόματη εστίαση 

επιμελείται το σύστημα contrast detect AF 81 σημείων. Η μηχανή θα συνοδεύεται σε μορφή κιτ από δύο Micro 4/3 φακούς κατασκευής 

της ιδίας, δηλ. ένα 12-40mm f/3,5-5,6 και ένα πορτραίτου 42mm f/1,8.

ΥΙ Μ1
H κινέζικη προσχώρηση στο Micro 4/3
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http://www.albapv.gr/
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Pixel/Pixel XL
Το high-end φωτογραφικό 
smartphone της Google

Στον απόηχο της παρουσίασης του iPhone 

7, ο τεχνολογικός κολοσσός Google 

ρίχνει στη μάχη των smartphones το Pixel. 

Με ονομασία οικεία για τους φωτογράφους, 

έχει καταφέρει ήδη να τραβήξει τα βλέμματα, 

καθώς οι εργαστηριακές δοκιμές του έγκυρου 

εργαστηρίου DxoMark το κατατάσσουν στην 

κορυφή των φωτογραφικών smartphone. 

Ακολουθώντας την πολιτική των Apple/

Samsung που θέλει δυο εκδόσεις, διαφορετικού 

μεγέθους, για κάθε νέο μοντέλο, εδώ έχουμε τα: 

Pixel και Pixel XL. Οι διαφορές μεταξύ των δύο 

συναντώνται στο μέγεθος της οθόνης και στη 

χωρητικότητα της μπαταρίας. Το Pixel έχει οθόνη 

5in. 1080p AMOLED και μπαταρία 2,770mAh, 

ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του, 5.5in. QHD 

και 3,450mAh, αντίστοιχα. Στο υποσύστημα 

της φωτ. μηχανής δεν παρατηρούμε αλλαγές 

συγκριτικά με τα περσινά Nexus: αισθητήρας 

μεγέθους 1/2.3”, ανάλυσης 12MP με pixel size 

1.55μm. Ωστόσο, αξιοπρόσεκτη αναβάθμιση 

αποτελεί το stabilizer στο video 4Κ με 

γυροσκοπικoύς αισθητήρες που ανιχνεύουν σε 

πραγματικό χρόνο τον κραδασμό του χεριού 

και μεταφέρουν μέσω μικροεπεξεργαστή εντολή 

για διόρθωση. Επιπλέον, προσφέρει λειτουργία 

HDR κάνοντας αυτόματο image stacking για 

μείωση του θορύβου και αύξηση της ευκρίνειας. 

Οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους απεριόριστο 

αποθηκευτικό χώρο στην υπηρεσία cloud της 

Google, για την φύλαξη των φωτογραφιών σε 

πλήρη ανάλυση. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, 

“τρέχει” την καινούρια έκδοση του Android, 

7.0 Nougat, είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή 

Qualcomm Snapdragon 821, μνήμη RAM 

4GB, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων 

για ενισχυμένη ασφάλεια και εσωτερικό 

αποθηκευτικό χώρο 32 ή 128GB. Να σημειωθεί 

πως η κατασκευή πραγματοποιείται από την 

HTC (της οποίας το HTC 10 βρίσκεται μια ανάσα 

πίσω του στη φωτ. κατάταξη του DxoMark), 

αλλά το logo της Google εμφανίζεται στη 

συσκευή. Θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο, ασημί ή 

μπλε χρώμα. 

Sony A6500
H πιο προηγμένη στη best seller σειρά Α6x00

Με πινελιές προηγμένης τεχνολογίας, βασισμένη στην A6300 η νέα Sony A6500 

ενθρονίζεται στην κορυφή της γκάμας mirrorless μηχανών APS-C size της 

εταιρίας και υπόσχεται ακόμη καλύτερες επιδόσεις χωρίς να αποκλίνει από τη βασική, 

άκρως επιτυχή συνταγή. Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι το σύστημα 

σταθεροποίησης πέντε αξόνων, καρπός της συνεργασίας με την Olympus, στην 

οποία η Sony κατέχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Όταν αυτό ενεργοποιηθεί παρέχει 

περιθώριο ασφαλείας ως 5stop για λήψεις στο χέρι. Επίσης συνεργάζεται με φακούς 

που έχουν OSS, οπότε το εφέ της σταθεροποίησης δρα αθροιστικά, αν και η Sony δεν 

παραθέτει συγκεκριμένο αριθμό stop για τη συνδυασμένη λειτουργία. O αισθητήρας 

διατηρεί την αρχιτεκτονική με τα 425 σημεία Phase Detect AF αλλά χάρη στο νέο 

chip επεξεργαστή βελτιώνεται η απόκριση AF και ο θόρυβος σε υψηλές τιμές ISO. 

Mια από τις παρατηρήσεις των μέχρι τώρα κατόχων Sony A6000 και Α6300 ήταν η 

απουσία touchscreen, κάτι που ικανοποιεί επιτέλους η Α6500. Οι ικανότητες 4K video 

μοιάζουν εξίσου πληθωρικές όπως και στην Α6300 αλλά με έλεγχο εστίασης μέσω της 

αρθρωτής οθόνης. Τέλος σημειώνουμε το αυξημένο μέγεθος buffer που επαρκεί για 

ως 307 καρέ. Η παραπλήσια τιμή με την A6300 και η διατήρηση στη γκάμα της Α6000 

μας κάνει να πιστεύουμε ότι η A6500 θα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την Α6300. 

η διατήρηση στη γκάμα της Α6000

ήσει εξ ολοκλήρου την Α6300. 



ΤΕΥΧΟΣ  344  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  18

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

1.832.754 
κλικ στο photo.gr!

Στοιχεία από το 

Σεπτέμβριος 2016

44.743
Moναδικοί επισκέπτες

73.602
Αριθμός επισκέψεων

www.photo.gr


ΤΕΥΧΟΣ  344  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  19

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Pentax K1
Αναβάθμιση  για ηλεκτρονικό 
κλείστρο στο liveview

Πλεονέκτημα των high-end μηχανών 

(συνήθως) είναι η μακρόχρονη 

υποστήριξη τους με αναβαθμίσεις 

firmware. Στην περίπτωση της πρώτης 

full frame μηχανής της Pentax, K1, η 

πρόσφατη έκδοση 1.3 δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη να αξιοποιεί το ηλεκτρονικό 

κλείστρο σε λειτουργία live view. Αυτό 

σύμφωνα με την εταιρία συμβάλλει στην 

αποφυγή των ανεπιθύμητων δονήσεων 

που προκαλούνται από το αντίστοιχο 

μηχανικό και κατά συνέπεια αυξάνει την 

ευκρίνεια. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή 

συνοδεύεται από κάποιους περιορισμούς 

όπως αδυναμία λειτουργίας του stabilizer 

(in-body), του HDR, της πυροδότησης 

εξωτερικών φλας και περιορισμούς στη 

ριπή. Επιπλέον, το φίλτρο anti-aliasing 

λειτουργεί πλέον με δύο καρέ, αντί 

τριών. Ακόμα, είναι διαθέσιμη η επιλογή 

τετράγωνου κάδρου και γενικευμένης 

ακύρωσης του bracketing (μέσα από το 

μενού). Μπορείτε να κατεβάσετε το νέο 

firmware εδώ:

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/

support/digital/k1.html

Gitzo Systematic
High-end σειρά τριπόδων με ανθρακονήματα

H Gitso εγκαινίασε μία νέα σειρά επαγγελματικών τριπόδων, με νέους μηχανισμούς 

κλειδώματος των σκελών G-lock και κατασκευή από carbon fibre. Διαθέτει 

εναλλάξιμα πέλματα, για μεγαλύτερη σταθερότητα, ανάλογα το έδαφος. Το μοντέλο 

της σειράς με την καλύτερη δυνατότητα ανύψωσης αγγίζει ύψος 278cm (GT5563GS). 

Ακόμα, υποστηρίζεται το σύστημα Easy Link system που επιτρέπει τη εύκολη προσάρτηση 

εξαρτημάτων όπως ανακλαστήρες, μονάδες φλας κ.λπ.

Atomos Shogun Inferno
4K recorder με 10-bit monitor processing

Στην ετήσια έκθεση IBC 2016, η αυστραλιανή εταιρία παρουσίασε το Shogun Inferno. 

Πρόκειται για ένα φορητό εξωτερικό εγγραφέα και ταυτόχρονα επαγγελματικό monitor 

αφής μεγέθους 7in. και ανάλυσης 1920x1200 pixel. Επιτρέπει την εγγραφή video 4K DCI 

50p/60p, UHD 4K και Full HD μέσω καλωδίων HDMI/HD-SDI, ενώ εξάγει 4K RAW από τις Sony 

FS7/FS700, Canon C300MKII/C500 με συμπίεση 10-bit 4:2:2 ProRes/DnxHR. Χάρη στην υψηλή 

φωτεινότητα 1500 nit μπορελί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας δίχως σκίαστρο. 

Ενσωματώνει τεχνολογία AtomHDR με 10-bit monitor processing που υπόσχεται “φυσική” 

απεικόνιση 10 stop δυναμικού εύρους, κάτι που απαιτείται σε εγγραφές log των σύγχρονων 

βιντεοκαμερών. Είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου διανομέα της Atomos, ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ.
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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! Θα

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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Hoya SOLAS
Σειρά φίλτρων Infrared ND 

O γνωστός κατασκευαστής φίλτρων παρουσίασε 

μια σειρά από φίλτρα IRND (Infrared Neutral 

Density) που περιορίζουν το υπερβολικό φως, όταν 

δεν είναι σύμμαχος του φωτογράφου, ενώ παράλληλα 

αποτρέπουν τις επιδράσεις του υπέρυθρου φωτός. 

“Κόβοντας” από 1 έως και 10 stop διατηρούν τη 

φυσικότητα των χρωμάτων και παράλληλα να 

εξαλείφουν το red noise που προκαλεί η υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Παρότι η προσθήκη προστασίας IR σε 

φίλτρα ND δεν είναι κάτι καινούριο, η σειρά SOLAR 

αποτελεί τη πρώτη προσιτή επιλογή στη κατηγορία. 

Οι πιο δημοφιλείς 
φωτ. μηχανές του 
διαδικτύου
Σύμφωνα με την Explorecams

Ύστερα από έρευνα που βασίστηκε σε 

περισσότερες από 11.5 εκατομμύρια 

φωτογραφίες που βρίσκονται δημοσιευμένες 

σε δίκτυα διαμοιρασμού, η στατιστική εταιρία 

Explorecams συγκέντρωσε σε ένα πίνακα τις 

δημοφιλέστερες μηχανές που αξιοποιήθηκαν 

για τη λήψη τους. Η Canon είναι η 

κατασκευάστρια με τη μεγαλύτερη απήχηση, 

καθώς στα πρώτα δέκα επικρατέστερα 

μοντέλα της λίστας έχει 7 συμμετοχές. Τα 

υπόλοιπα τρία είναι της Nikon. Σε μια πιο 

ενδελεχή ανάλυση, ένας δεύτερος πίνακας 

παρουσιάζει τους πιο συχνούς συνδυασμούς 

μηχανών-φακών. Ο 24-105mm f/4L IS 

φαίνεται να αποτελεί το ιδανικότερο ταίρι για 

τις full-frame μηχανές της Canon. Αντίστοιχα, 

έχουμε τον Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G για 

τη D7100 και τον Nikkor 24-120mm f/4G 

ED VR για την D7000. Όσο αφορά τη Sony, 

η a6000 παρέα με τον κιτ φακό 16-50mm 

f/3.5-5.6 OSS αποτελεί τη πρώτη “αντίσταση” 

στην κυριαρχία των Canon-Nikon, από την 

22η θέση. Μπορείτε να δείτε τους πλήρεις 

πίνακες εδώ: https://explorecams.com/stats/

top/models

 

Epson
Συμμετέχει στην έκθεση 
Syskevasia 2016

Το «παρών» θα δώσει η 

Epson στην 15η  Διεθνή 

Έκθεση Συσκευασιών, 

Μηχανημάτων, Εκτυπώσεων 

και Logistics, Syskevasia 

2016 που θα ανοίξει τις 

πόρτες της 8-11 Οκτωβρίου 

στο Metropolitan Expo, στο 

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, 

η ιαπωνική εταιρία θα 

παρουσιάσει στο περίπτερό της 

συσκευές που προορίζονται για 

επαγγελματίες του εμπορικού 

κλάδου, αλλά και για όλους 

όσους ενδιαφέρονται για 

εκτυπώσεις έγχρωμης ετικέτας 

και επιγραφών υψηλής 

ποιότητας. Συγκεκριμένα, 

οι επισκέπτες θα έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους εκτυπωτές: SureColor SC-S60610, ColorWorks 

C3500, ColorWorks C7500G και ColorWorks C831. Φέτος, η Syskevasia αναμένεται 

να σημειώσει αυξημένη συμμετοχή εταιριών κατά 35%, ενώ οι εμπορικοί επισκέπτες, 

σύμφωνα με έγκυρους υπολογισμούς θα ξεπεράσουν τους 12.000.

E
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

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

45€ 50€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 12:
«Ύφος & στυλ

στη φωτογραφία»
Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

2 Φεβρουαρίου

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Φακοί για τη φύση

ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ Καλύτερες φωτογραφίες φύσης με δημιουργική τήρηση των κανόνων 
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Πως την αξιοποιούμε στη φωτογραφία φύσης
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναζητώντας την κατάλληλη μηχανή και φακό για wildlife 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν όρια και περιορισμοί όταν βρισκόμαστε στη φύση
ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Τips και μυστικά ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how, συμβουλές & μυστικά για πετυχημένες λήψεις

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

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας
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Sony RX100 V
Πέντε γενιές για μια prestige compact που 
έγραψε ιστορία

Η RX100 αποτελεί μοναδικό δείγμα στην ιστορία 

της ψηφιακής φωτογραφίας, τουλάχιστον μέχρι 

το προηγούμενο μοντέλο RX100 V, του οποίου και οι 

τέσσερις διαδοχικές γενιές εξακολουθούν να παράγονται 

και να διατίθενται κανονικά, χωρίς σημάδια ότι κάτι θα 

αλλάξει στην πολιτική της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Αν αυτό δεν αποτελεί ένδειξη μεγάλης επιτυχίας τότε 

δεν ξέρουμε ποιόν άλλο ισχυρισμό να επικαλεστούμε... 

Η πέμπτη εν σειρά μετενσάρκωση και αναβάθμιση 

διατηρεί τον ίδιο φακό 24-70mm f/1,8-2,8 και ανάλυση 

20Megapixel όπως και η προηγούμενη γενιά αλλά 

με ενσωματωμένα 315 σημεία autofocus τύπου 

PhaseDetect  κατανεμημένα στο 65% της συνολικής 

επιφάνειας του καρέ και σύμφωνα με τις εξαγγελίες 

των κατασκευαστών ο χρόνος υστέρησης AF να έχει 

ελαχιστοποιηθεί σε μόλις 0.05sec. H 5η γενιά προσφέρει 

ριπή 24fps και μάλιστα επί 150 συνεχόμενα καρέ 

JPEG+RAW.  Ως προς το video UHD 4K έχει την εξής 

ιδιομορφία: κάνει υπερδειγματοληψία 1.3x σε κάθε 

διάσταση από καρέ 5028x2828pixel για καλύτερη 

ευκρίνεια ενώ το phase detect AF ισχύει και στο video. 

Παραπέρα στο video υπηστηρίζει slow motion 960fps, 

S-Log2/S-Gamut και Picture profiles. Eκτός από το 

μηχανικό κλείστρο προβλέπεται και ηλεκτρονικό με 

χρονισμό 1/32.000sec. 

ει 

DNP
Τρεις νέοι εκτυπωτές Dye Sublimation

Ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές 

εκτυπωτών τεχνολογίας Dye Sublimation, η DNP, 

παρουσίασε στα πλαίσια της Photokina 2016 τρία νέα 

μοντέλα. Αρχικά, ο DS-RX1HS αποτελεί το διάδοχο του 

DNP DS-RX1 με βασικό πλεονέκτημα την ταχύτερη (κατά 

20%) εκτύπωση. Συγκεκριμένα επιτυγχάνει 290 εκτυπώσεις/

ώρα, μεγέθους 10x15cm, έναντι 249 εκτυπώσεων/ώρα 

του προκατόχου του. Επίσης, δύνανται να διεκπεραιώσει 

την εκτύπωση μιας παραγγελίας σε δύο ή περισσότερους 

εκτυπωτές, χάρη στη τεχνολογία USB iSerial. Συνοδεύεται 

από το αναβαθμισμένο λογισμικό Status, για Windows. 

Ο DS-820 διαθέτει τη ποιότητα κατασκευής του DS-620 

και προσφέρει δύο επιλογές αναλώσιμου, Pure Premium 

και Standard Digital. Επίσης, έχει λειτουργία εκτύπωσης 

Panoramic 20x80cm, με χρήση ειδικού λογισμικού. Τέλος, 

το order station του Snaplab SL620 διατίθεται πλεόν και 

σαν ξεχωριστή μονάδα για αξιοποίηση από οποιονδήποτε 

εκτυπωτή της DNP (π.χ. DS40, DS80, DSRX1, DSRX1HS, 

DS620, DS820, DS80DX) διευκολύνοντας διαδικασίες 

όπως η εκτύπωση φωτογραφιών ταυτότητας/διαβατηρίου, 

Panoramic 20x80cm κ.α. Η διάθεση γίνεται μέσω του 

επίσημου διανομέα: ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ.

, 

, 
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photo.gr

ΗΔΥΦΩΣ
Ξεκινούν τα φετινά μαθήματα 
φωτογραφίας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 

η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας 

ΗΔΥΦΩΣ πραγματοποιεί σειρά δωρεάν 

μαθημάτων φωτογραφίας, τόσο για 

τα μέλη της λέσχης όσο και για όλους 

τους φίλους της φωτογραφίας. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 

να μάθουν την τέχνη αλλά και την 

τεχνική της φωτογραφίας μέσα από οκτώ 

μαθήματα: Τα μέρη της φωτογραφικής 

μηχανής, τη ταχύτητα, το διάφραγμα 

και το ISO μέχρι τους φακούς, το βάθος 

πεδίου, τη φωτομέτρηση, την ισορροπία 

λευκού και τη σύνθεση στη φωτογραφία. 

Τα μαθήματα θα παρουσιάσουν τις 

βασικές τεχνικές γνώσεις ενώ σε κάθε 

συνάντηση θα γίνεται μικρή παρουσίαση 

φωτογραφιών των μελών της Λέσχης 

καθώς και ενός μεγάλου φωτογράφου. 

Τη σειρά μαθημάτων θα ακολουθήσει 

κύκλος ειδικών θεμάτων και σεμιναρίων 

για τα εγγεγραμμένα μέλη της 

Φωτογραφικής Λέσχης Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ.

Διάρκεια: 5 Οκτωβρίου – 23 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες: κάθε Τετάρτη, 20.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη 

Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ, Κύπρου 63, Πάτρα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

Πάτρας ΗΔΥΦΩΣ, http://www.idifos.

com, https://www.facebook.com/

groups/48120172428/ 

Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων
Πανηγυρικά έκλεισε η φετινή διοργάνωση

Με πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων φωτογραφίας, διαλέξεων και το καθιερωμένο 

Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 

ολοκληρώθηκε η 15η διοργάνωση των Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων. 

Κλείνοντας πανηγυρικά, κατά τη διάρκεια της λήξης των φετινών Συναντήσεων 

πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης της Μυρσίνης Κουτλή “On Definitions” 

στη γκαλερί Follow Your Art στο Καψάλι ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε η 

απονομή βραβείων στους συμμετέχοντες της Έκθεσης Νέων Ελλήνων Φωτογράφων. 

Στην καθιερωμένη έκθεση ξεχώρισαν ο Κωνσταντίνος Τούντας για την εργασία του 

«Σκοτεινά φυτά», η Γεωργία Μπάντιου για τη σειρά “People in Nature” και ο Κώστας 

Κρουστάλλης για την εργασία του «Παράξενες μέρες». Το Βραβείο Φωτογραφικών 

Συναντήσεων Κυθήρων 2016 απονεμήθηκε στον Γιάννη Κρητικό για την εργασία 

«Ουροβόρος», η δουλειά του οποίου θα περιλαμβάνεται στις ΦΣΚ 2017. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μετά από σχετική πρόταση του Ιωάννη Αρχοντάκη, συντονιστή του 

πολιτισμικού οργανισμού ΧΑΝΙaRT, η έκθεση της Μυρσίνης Κουτλή θα ταξιδέψει 

στα Χανι ενώ ακόμη ολόκληρη η φετινή Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων θα 

παρουσιασθεί στην γκαλερί SOUTH των Χανίων.

Πληροφορίες: Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων, http://www.photokythera.gr 

www.photo.gr
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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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Ανοιχτά παράθυρα
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Με όχημα την προσωπική οπτική του κάθε φωτογράφου, η έκθεση παρουσιάζει 

τα φωτογραφικά έργα 24 φωτογράφων, υπό την επιμέλεια της φωτογράφου 

και καθηγήτριας φωτογραφίας Μαρίας Θαμνίδου. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν 

την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον κόσμο μέσα από τη ματιά διαφορετικών μεταξύ τους 

ανθρώπων, με κοινό σημείο την αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας. Ανοιχτό παράθυρο 

στον κόσμο, το φωτογραφικό μέσο μεταφέρει στον θεατή αυτό που βλέπουμε, που αγαπάμε 

και το οποίο θέλουμε να πούμε. Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι Λία Βουγιούκα, 

Στέργιος Γκούρας, Γιώργος Γραβάνης, Μαρούλα Δημοπούλου, Έφη Ζερμπούλη, ΄Αγλα Κάπα, 

Αναστασία Κασσελούρη, Δημήτρης Λιόφης, Χρήστος Ματάκος, Στέλλα Μούκα, Γεωργία 

Νετκίδου, Κώστας Παπαπέτρου, Νίκος Παπασωτήρας, Γεωργία Παπουτσόγλου, Έλενα 

Πιτσιούλη, Ιωάννα Πιτσιούλη, Νίκη Ρέντσιου, Μαριάννα Σπαή, Μάρθα Τρακόση, Αθηνά 

Τρανίδου, Βάσω Τζιτζίρα, Τσαναξίδου Χριστίνα, Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, και Τάσος Χίος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 13 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Esperanto, Επταλόφου 14, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 12.00 – 24.00

Πληροφορίες: Esperanto, Τηλ. 2310914231, http://www.esperantorestaurantbar.gr 

Μαρία Θαμνίδου, https://www.facebook.com/studiophos 

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Ξεκινούν τα μαθήματα φωτογραφίας

Με τη φετινή χρονιά να βρίσκει τη Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης στο νέο της χώρο, ξεκίνησαν οι δηλώσεις 

συμμετοχής για τα φετινά μαθήματα φωτογραφίας. Στην πρώτη 

συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

του δασκάλους της ΦΕΜ, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή 

τους αλλά και να διαμορφώσουν από κοινού το πρόγραμμα των 

μαθημάτων. Με στόχο των συναντήσεων την κατανόηση της 

τεχνικής, την καλλιέργεια του βλέμματος και την διαμόρφωση ενός 

προσωπικού φωτογραφικού ύφους, τα μαθήματα επιδιώκουν να 

καλύψουν το κενό ανάμεσα στην εικόνα που βλέπουμε και στην 

εικόνα που κατανοούμε.

Πρώτη 

συνάντηση: 

Δευτέρα 31 

Οκτωβρίου, 19.00

Διεύθυνση: 

Φωτογραφιή 

Εταιρεία 

Μυτιλήνης, 3η 

πάροδος Μικράς 

Ασίας, Κάτω 

Κάστρο Μυτιλήνης

Δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Κιν. 6946683010, 

6932316040

Πληροφορίες: 

Φωτογραφική 

Εταιρεία 

Μυτιλήνης, www.

fem.gr 

Πρόσωπα
Διαγωνισμός φωτογραφίας από την ANIMART

Ένας νέος διαγωνισμός φωτογραφίας ξεκινά στο πλαίσιο της 

11ης διοργάνωσης ANIMART στην Ελλάδα. Φιγούρες άλλοτε 

αυτόφωτες και άλλοτε ετερόφωτες, οι άνθρωποι έρχονται απ' 

το σκοτάδι και επιστρέφουν σ' αυτό ως διάττοντες αστέρες. Με 

ψηφιακά αλλά και αναλογικά φωτογραφικά έργα, επαγγελματίες 

και ερασιτέχνες φωτογράφοι καλούνται να προσεγγίσουν τον 

ίδιο τον άνθρωπο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν 

μέχρι δύο ασπρόμαυρα ή έγχρωμα φωτογραφικά έργα, με το 

κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό να είναι 10 ευρώ. Σύντομα 

θα ανακοινωθούν τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Με 3 βραβεία 

και 3 τιμητικές διακρίσεις, τα φωτογραφικά έργα που θα 

ξεχωρίσουν στο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε έκθεση που 

θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2017 στους Δελφούς.

Yποβολή έργων: 1η Νοεμβρίου 2016 - 31 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Μαΐου 

Πληροφορίες: ANIMART, Τηλ. 2107293694, 6944227740, info@

animartgreece.eu, http://animartgreece.eu/2017/gr/faces/ 
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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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Photometria Awards 2016
Η έκθεση «Home» ταξιδεύει στη Βαλένθια

Μετά την επιτυχή παρουσίασή της σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας στα πλαίσια του φεστιβαλ 

Photometria, η έκθεση «Home» ταξιδεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας. Από τις 3 Μαΐου μέχρι 

τις 3 Ιουνίου 2017, τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης θα φιλοξενούνται στη φετινή διοργάνωση 

του διεθνούς φωτογραφικού φεστιβάλ Photon Festival. Στα εγκαίνια του φεστιβάλ θα βρίσκονται 

και εκπρόσωποι του Photometria International Photography Festival, οι οποίοι θα δουν θα 

δουν portfolios Ισπανών φωτογράφων ενώ ένας φωτογράφος θα επιλεγεί για την επόμενη 

διοργάνωση του Photometria, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου 

2017 στα Ιωάννινα.  Η συνεργασία των δύο φεστιβάλ πραγματοποείται υπό την αιγίδα του (PHEN) 

Photography European Network.

Πληροφορίες: Photometria Festival, http://www.photometria.gr 

Photon Festival 2017, http://www.photonfestival.com 

Με εισηγητή το φωτογράφο 

Τάσο Σχίζα, ξεκινούν τα 

φετινά σεμινάρια φωτογραφίας 

στο Φωτογραφικό Είδωλο. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την 

τέχνη της φωτογραφίας μέσα από 

παρουσιάσεις, ασκήσεις, αφιερώματα, 

εξωτερικές φωτογραφίσεις και 

εκδρομές. Πρόκειται για τα σεμινάρια 

«Φωτογραφία Ι», «Φωτογραφία ΙΙ», 

«Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop) 

I», «Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop) 

II», «Καλλιτεχνική φωτογραφία 

I», «Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΙΙ» 

και «Καλλιτεχνική Φωτογραφία 

ΙΙΙ» με το τελευταίο σεμινάριο να 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά. 

Με τα σεμινάρια να ξεκινούν σε λίγες 

μέρες, το ακριβές πρόγραμμα του 

πρώτου κύκλου είναι το εξής:

Διεύθυνση: Πολυχώρος 

Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 

24 (Λουλουδάδικα), 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες - Εγγραφές: 

Φωτογραφικό Είδωλο – 

Σεμινάρια φωτογραφίας, 

Τηλ. 2310638447, 

http://www.photoeidolo.gr

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 

Τηλ. 2310271003, 

http://www.kounio.gr 

«Φωτογραφία Ι»
Τμήμα 1

Έναρξη: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

(κάθε Παρασκευή 18.30 – 20.45)

Τμήμα 2

Έναρξη: Τρίτη 11 Οκτωβρίου

(κάθε Τρίτη 18.30 – 20.45)

«Φωτογραφία ΙΙ»
Έναρξη: Σάββατο 8 Οκτωβρίου

(κάθε Σάββατο 13.30 – 15.45)

«Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop) I» 
Έναρξη: Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

(κάθε Παρασκευή 16.00 – 18.15)

«Καλλιτεχνική φωτογραφία I»
Τμήμα 1

Έναρξη: Σάββατο 8 Οκτωβρίου

(κάθε Σάββατο 11.00 – 13.15)

Τμήμα 2

Έναρξη: 11 Οκτωβρίου

(κάθε Τρίτη 16.00 – 18.15)

«Καλλιτεχνική φωτογραφία IΙΙ»
Έναρξη: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

(κάθε Πέμπτη 16.00 – 18.15)

Φωτογραφικό Είδωλο
Ανακοινώθηκε το ακριβές πρόγραμμα σεμιναρίων
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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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ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 12ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 1-7-1991
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