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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr

HITECH
EXPO

®
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www.photovision.gr
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(Συνεχίζεται στη  σελίδα 4)

Μερική άποψη του χώρου που φιλοξένησε λέσχες και φωτογραφικές ομάδες στην προηγούμενη Photovision 2015

Φωτογραφικές Ομάδες, Λέσχες & Σωματεία
Όλο το σχέδιο και η οργάνωση της συμμετοχής τους στη Photovision 2017

Aκριβώς 72 λέσχες, σωματεία και 

οργανωμένες φωτογραφικές ομάδες 

ερασιτεχνών φωτογράφων που 

δραστηριοποιούνται δυναμικά αυτήν 

τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα έχει 

καταγράψει το περιοδικό μας. (Η λίστα δεν 

περιλαμβάνει τα επαγγελματικά σωματεία 

φωτογράφων στα οποία θα αναφερθούμε 

σε επόμενο σημείωμά μας). 

Ακριβώς λοιπόν 72 επιστολές 

– προσκλήσεις είναι έτοιμες να 

αποσταλούν άμεσα από τη διοργάνωση 

της Photovision ονομαστικά στους 

υπευθύνους των προαναφερόμενων 

ομάδων με τις οποίες θα προσκαλούνται 

να δώσουν δυναμικά το παρόν τους 

στην επικείμενη δωδέκατη διοργάνωση 

της έκθεσης με βάση ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο δράσης και ενεργειών το οποίο σας 

παρουσιάζουμε σήμερα. 

Ανέκαθεν το κοινό των επισκεπτών της Photovision ήταν μεικτό. Τουτέστιν 

αποτελούνταν κατά ποσοστό 25% από επαγγελματίες φωτογράφους και 75% 

από ερασιτέχνες φωτογράφους ή άλλης προέλευσης και ενδιαφερόντων επισκέπτες επί 

συνόλου κατά μέσον όρο 20.000 προσερχομένων. Οι μεν πρώτοι παραλάμβαναν την 

διακριτική μπλε χρώματος κονκάρδα από τη reception της έκθεσης κατά την είσοδό 

τους, οι δε δεύτεροι την κίτρινη κονκάρδα και αυτό γιατί η διάκριση αυτή αποτελούσε 

απαίτηση των εκθετών. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους ερασιτέχνες επισκέπτες με 

τον άλφα ή βήτα τρόπο συνδέονται με κάποια φωτογραφική ομάδα, με κάποια λέσχη, με 

κάποιο σωματείο. Πολλοί δε περισσότεροι από αυτούς δραστηριοποιούνται σε μία ή και 

περισσότερες ακόμη κοινότητες φωτογράφων του διαδικτύου που αριθμούν χιλιάδες μέλη. 

Στην προηγούμενη Photovision 2015 έγιναν τα πρώτα βήματα συγκροτημένης φιλοξενίας 

αρκετών φωτογραφικών ομάδων με τη δωρεάν διάθεση περιπτέρων συνολικά περίπου 

400 τ.μ. για την προβολή της δράσης τους, τη συνάντηση φίλων και “ομοϊδεατών” στο 

χώρο τους κλπ. Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε ακόμη περισσότερο 

αυτή την ισχυρή δυναμική που αναπτύσσουν -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- όλες 

αυτές οι ομάδες, προσφέροντας σε περισσότερους τη δυνατότητα παρουσίας τους στη 

Photovision. Φυσικά όλο το κόστος της πρωτοβουλίας μας αυτής δεν περιμένουμε να το 

επωμισθεί κάποιος δημόσιος φορέας, ας πούμε το Υπουργείο Πολιτισμού. Το αναλαμβάνει 

εξ ολοκλήρου το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ως έκφραση τιμής αν θέλετε προς τους 

Αναγνώστες του. 
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Mόλις κυκλοφόρησε!

NEO!
 Φθινοπωρινό τεύχος

www.photo.gr
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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Editorial

Και αυτό γιατί οι πλέον πιστοί και φανατικοί 

Αναγνώστες του περιοδικού μας τυγχάνουν 

δραστήρια μέλη αυτών των ομάδων και λεσχών. 

Συγκεκριμένα θα διατεθούν σε προβεβλημένο χώρο 

του TAE KWON DO περίπτερα συνολικού εμβαδού 

άνω των 1000 τ.μ. εντελώς δωρεάν στις ομάδες και 

τα σωματεία που θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή 

μας αυτή έως τα τέλη Νοεμβρίου. Στον χώρο που 

θα τους παραχωρηθεί, θα υπάρχει γραφείο με τρεις 

καρέκλες για κάθε ομάδα χωριστά καθώς και πάνελ 

για την ανάρτηση φωτογραφιών των μελών. Επίσης 

θα τους διατεθεί αποκλειστικά και για όλη τη διάρκεια 

της έκθεσης εντελώς δωρεάν μεγάλη αίθουσα 

χωρητικότητας 200 ατόμων. Εκεί θα μπορέσουν να 

οργανώσουν συνέδρια & ομιλίες, να βάλουν τις βάσεις 

δημιουργίας δικτύου ομάδων σε όλη την επικράτεια, 

να προσκαλέσουν με δική τους πρωτοβουλία 

προσωπικότητες του φωτογραφικού χώρου για 

διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ότι 

άλλο επιθυμούν. Για τον συντονισμό των δράσεων έχει 

ήδη ορισθεί συγκεκριμένο άτομο από το επιτελείο του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ (Αναφέρεται στο τέλος του κειμένου). 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και την (εθελοντική) 

συμμετοχή στην έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η 

Ελλάδα που αγαπάμε!’’. Με δυο λόγια θα ζητηθεί σε 

όλους τους συμμετέχοντες -χωρίς να είναι υποχρεωτικό- 

να αναρτήσουν φωτογραφίες με το παραπάνω θέμα. 

Από τις αναρτημένες φωτογραφίες οι συντάκτες του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ θα επιλέξουν τις καλύτερες οι οποίες θα 

δημοσιευτούν σε 50 περίπου σελίδες της Γκαλερί των 

Αναγνωστών στο Πασχαλινό τεύχος του περιοδικού και 

μία επιπλέον διευρυμένη επιλογή θα αναρτηθεί 

στο www.photo.gr  

Όλη συνολικά η δράση -περίπτερα, έκθεση 

φωτογραφιών, διαλέξεις, happening κλπ. των 

φωτογραφικών ομάδων – θα καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια να τύχει μεγάλης δημοσιότητας όχι τόσο 

από τα δικά μας μέσα που είναι δεδομένη, αλλά και 

από όλα τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα από τον Όμιλο της 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που είναι και ο Μεγάλος χορηγός 

επικοινωνίας της Photovision. Για το διαδίκτυο και 

τα social media δεν ανησυχούμε καθόλου. Είμαστε 

σίγουροι ότι θα πάρουν φωτιά!!! Τον συντονισμό 

αυτής της δράσης έχει αναλάβει η υπεύθυνη για τις 

καλλιτεχνικές σελίδες συντάκτρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Φωτεινή Αβραμάκου η οποία θα απαντά στο μέιλ 

artnews@photo.gr. Όμως αυτό το event που μόλις 

προαναφέραμε δεν θα είναι το μαναδικό! Σύντομα 

θα ανακοινώσουμε ανάλογες πρωτοβουλίες και για 

τον επαγγελματικό κλάδο της φωτογραφίας αλλά και 

για τους λάτρεις της υψηλής τεχνολογίας για να μην 

ξεχνάμε και το νέο αδελφάκι της Photovision, την 

πρωτοεμφανιζόμενη HitechExpo!

Ραντεβού στη Photovision! 

(Συνέχεια από την σελίδα 2)
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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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Πόλεμος! 
Η μάχες μαίνονται με όπλο τις... φωτογραφικές μηχανές

������!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr

E������: Τάκης Τζίμας, ���"#"$�%� �&$��'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.facebook.com/devinsupertramp/videos/1366226500061737/
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Drone & Augmented Reality 
Οι τεχνολογίες μπερδεύονται γλυκά. Η περίπτωση Parrott Βebop 2 FPV

Μπορεί στην Ελλάδα να ταλανιζόμαστε από τα 

μνημόνια και την προβληματική οικονομική 

κατάσταση, αλλά ο κόσμος προχωράει με γρήγορα 

βήματα και η τεχνολογία τρέχει με άλματα. 

Ακόμη μεγαλύτερα άλματα κάνουν τα drone, ο 

πιο αναπτυσσόμενος κλάδος στα καταναλωτικά 

ηλεκτρονικά που προβλέπεται να ...τριπλασιαστεί τα 

επόμενα χρόνια, ξεπερνώντας σε ρυθμό ανάπτυξης 

οτιδήποτε άλλο. Aν αφήσουν βέβαια ήσυχους 

τους σχεδιαστές οι εκάστοτε κρατικές παρεμβάσεις 

τύπου Σουηδίας όπου απαγόρευσαν τα drone με 

...δικαστική απόφαση ή ελληνικού τύπου όπου η 

ΥΠΑ μεταχειρίζεται τα drone ως ...Airbus βλ. και 

Photobusiness Weekly τ. 344 ή αναφέρει στον 

κανονισμό διάφορα περί πιστοποίησης χειριστών 

χωρίς όμως να προβλέπει από που θα πάρει κανείς 

τη ...ρημάδα πιστοποίηση.

Aυτή τη στιγμή τα πτυσσόμενα drone δείχνουν το δρόμο 

με μοντέλα όπως το DJI Mavic Pro και το GoPro Karma 

(Σεπτέμβριος), και μια πλειάδα από ακόμη πιο καινούργια drone 

που αναγγέλθηκαν μόλις λίγες μέρες πριν όπως το Ζerotech Doddy 

που διπλώνει και γίνεται ένα πολύ μικρό ορθογώνιο ή το μοντέλο 

τσέπης Odyssey Pocket. Kαι τόσα άλλα. Όμως το drone που κλέβει 

την παράσταση αυτό τον καιρό είναι το Bebop 2 FPV. Προέρχεται από 

την εταιρία Parrott, γαλλικών συμφερόντων που παλιά κατασκεύαζε 

δισκέτες για PC! Tώρα έχει στραφεί στα drone με ιδιαίτερη σχεδίαση 

και έμφαση στη φιλικότητα στο χρήστη. Το Bebop 2 προϋπήρχε στην 

γκάμα της εταιρίας από την αρχή του χρόνου αποτελώντας εξέλιξη 

του αρχικού 2. Έχει αρκετά απλή σχεδίαση προσφέροντας ευχρηστία 

για όσους δεν έχουν ξαναπετάξει drone. Έχει ενσωματωμένη 

στο σώμα (και όχι αναρτημένη με gimbal) κάμερα με αισθητήρα 

14Megapixel και fisheye φακό 180°. Από πλευράς εικόνας κάνει 

λήψεις φωτογραφιών ανάλυσης 4096x3072pixel ή full HD video 

1080p. Το κλειδί εδώ είναι η ευκολία FPV (First Person View) δηλ. να 

(Συνεχίζεται στη  σελίδα 10)
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

απεικονίζεται στη smart συσκευή ή 

στο controller σε real time η εικόνα 

από την κάμερα η οποία μπορεί να 

μετακινηθεί σε γωνία ως 90°.

Oι σχεδιαστές της Parrott λοιπόν 

σκέφθηκαν να επεκτείνουν τη 

λειτουργία FPV μέσω γυαλιών 

Augmented ή Ιmmersive Reality. 

Δηλαδή να επεκτείνουν τον 

εξοπλισμό του drone δίνοντας 

σε μορφή κιτ εκτός από το 

Skycontroller και τα γυαλιά  Parrott 

Cockpit Glasses. Ως σύνολο η 

εμπειρία πιλοταρίσματος του drone 

προχωράει πολλά βήματα αφού ο 

χρήστης κυριολεκτικά μεταφέρεται 

στο ύψος και το οπτικό πεδίο του 

drone, “καταδυόμενος” μέσα 

στην αίσθηση της επαυξημένης 

πραγματικότητας. Με το 

SkyController το drone μπορεί να 

ελεγχθεί σε απόσταση ως 2km μόλις 

εγκαθιδρυθεί ασφαλής σύνδεση 

WiFi με τη μονάδα ενώ η weather 

sealed κατασκευή υπόσχεται αντοχή 

στην υγρασία και τη σκόνη. Επίσης 

για την προσγείωση και απογείωση 

υπάρχει ειδικό κουμπί για να 

διευκολύνονται οι αρχάριοι χρήστες. 

Όλα αυτά με την πρόσθετη ευκολία 

των γυαλιών AR που αλλάζουν 

τελείως τον τρόπο επικοινωνίας 

με το εξωτερικό περιβάλλον, σαν 

ο χρήστης να είναι μέσα σε ένα 

εικονικό flight simulator. Aυτή είναι 

μια μικρή γεύση από την μορφή των 

πραγμάτων που έρχονται, ιδιαίτερα 

στον κόσμο της αεροφωτογραφίας 

και του video. Eίναι πλέον θέμα 

χρόνου η ενσωμάτωση καλύτερων 

καμερών με μεγαλύτερους 

αισθητήρες 2/3in. ή ίσως 1in. Και 

πιο εξελιγμένων φωτογραφικών 

λειτουργιών. Το τρίποδο θα χάσει 

την αίγλη του αφού η εναέρια 

σταθεροποίηση μέσω gimbal 

φέρνει πιο ευκρινείς εικόνες. Το 

μεγάλο όμως νέο είναι η ευελιξία 

του φωτογράφου να έχει όποιο 

οπτικό πεδίο τον εξυπηρετεί και να 

μη δεσμεύεται από την επίγεια θέση 

του. Όταν μιλάμε για την ιπτάμενη 

κάμερα του άμεσου μέλλοντός μας, 

δεν υπερβάλλουμε! Απλά βλέπουμε 

το αύριο να παίρνει μορφή δίπλα 

μας, σήμερα...

Το Skycontroller 
συνεργάζεται με 
συσκευή iOS iPhone/
iPad – ή εναλλακτικά 
μια συσκευή που 
τρέχει λειτουργικό 
Android. Bασίζεται σε 
διπύρηνο επεξεργαστή 
με 8GB μνήμη RAM. 
Eπίσης έχει ειδική 
βάση με άγκιστρα που 
συγκρατεί σταθερά 
τη smart συσκευή 
(μεγέθους ως 10in.)  
Η ωφέλιμη ακτίνα 
ελέγχου είναι 1,9km 
ενώ η αυτονομία της 
μπαταρίας φθάνει ως τα 
25min.

k ll

(Συνέχεια από την σελίδα 8)

https://goo.gl/I6ljit
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http://www.fisheye.gr/
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Τip
Νikon που υποστηρίζουν το SnapBridge
• Nikon D500
• Nikon D3400
• Nikon DL 18-50
• Nikon DL25-85
• Nikon DL24-500
• Nikon Coolpix B700
• Nikon Coolpix B500
• Nikon Coolpix A900

Η εφαρμογή του iOS είναι πολύ σταθερή, γρήγορη 
και τόσο εύχρηστη που δεν χρειάζεται επεξήγηση. 

SnapBridge

Νέο σκηνικό στην επικοινωνία μηχανής με έξυπνες συσκευές
To Nikon Snapbridge ανακοινώθηκε αρχικά ως χαρακτηριστικό της D500 

τον Ιανουάριο 2016, με σχέδιο να εξαπλωθεί στα περισσότερα μοντέλα της 

γκάμας σταδιακά και να υποστηρίζεται από όλα τα δημοφιλή smartphone της 

αγοράς. Την άνοιξη κυκλοφόρησε στο Playstore η εφαρμογή για Android 

και στα τέλη Αυγούστου η αντίστοιχη για iOS. Με αυτή την αφορμή και 

φυσικά αφού είχαμε στη διάθεση μας την Nikon D3400 που το υποστηρίζει, 

αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το SnapBridge στην πράξη.

Τι είναι το SnapBridge

To SnapBridge είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση επικοινωνίας μεταξύ 

φωτ. μηχανής και έξυπνης συσκευής, tablet ή smartphone, που αξιοποιεί 

το Bluetooth των συσκευών και το ομώνυμο app. Πιο συγκεκριμένα, το 

SnapBridge χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth Low Energy (ΒLE) χαμηλής 

καταναλισκομένης ενέργειας για να συνδέσει τις δύο συσκευές. Αυτός ο τρόπος 

σύνδεσης επιτρέπει τη μεταφορά των φωτογραφιών στο smartphone σε 

πραγματικό χρόνο, με γρήγορη ταχύτητα και χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση 

του χρήστη. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει τις φωτογραφίες 

στα social media χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε χρονοβόρες διαδικασίες για 

να τις μεταφέρει από τη μια συσκευή στην άλλη. Παράλληλα με τη σύνδεση 

αυτή καταναλώνουμε ελάχιστη μπαταρία και στις δύο συσκευές ενώ δεν 

απασχολούμε το WiFi του smartphone. 

Χαρακτηριστικά
Μετά την αρχική ζευγοποίηση των συσκευών, που γίνεται πάρα πολύ εύκολα, οι 

συσκευές μένουν για πάντα συνδεδεμένες. Αυτό σημαίνει ότι όποτε θελήσουμε 

να χρησιμοποιήσουμε το SnapBridge το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να 

ενεργοποιήσουμε την εφαρμογή και το Bluetooth του smartphone (φυσικά με τη 

φωτ. μηχανή ενεργοποιημένη). 

Η εφαρμογή μας δίνει την επιλογή της μεταφοράς των εικόνων σε πραγματικό 

χρόνο ή μετά τη λήψη. Επιπλέον μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε να 

μεταφέρονται τα JPEG με την πραγματική τους ανάλυση ή χαμηλότερης 

ανάλυσης αντίγραφα 2Megapixel (Full HD). Για τους εγγεγραμμένους χρήστες 

του Nikon Image Space η εταιρεία προσφέρει απεριόριστο χώρο για την 

αποθήκευση αρχείων 2Megapixel ώστε να έχουν πάντα backup. Επιπλέον 

η εφαρμογή μπορεί να πάρει τις πληροφορίες τοποθεσίας και ώρας από το 

smartphone και να συγχρονίσει με τη φωτ. μηχανή, χαρακτηριστικό που θα 

ικανοποιήσει όσους ταξιδεύουν αλλά και να ενσωματώσει άλλες πληροφορίες 

όπως το copyright των εικόνων μέσω του smartphone. Τέλος στις μηχανές που 

έχουν WiFi υποστηρίζεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της μηχανής μέσω του 

κινητού. Οι κάτοχοι μηχανών Nikon που θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουμε το 

Snapbridge με iOS ίσως χρειαστεί να κάνουν update στο firmware της μηχανής 

τους. Τέλος, η Nikon ανακοίνωσε πως σχεδόν όλες οι μηχανές της που θα 
κυκλοφορήσουν από δω και πέρα θα έχουν SnapBridge.

Για να ενεργοποιήσετε το SnapBridge βρείτε στο setup μενού την επιλογή 
Connect to smart device

                       Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

��($;�;=,�
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Kodak Thermal Photo Printer 7000 
�������������	
���

• � �� ��	������� ������ ��������� 
��� ������ 	� 1 	��� �������	� 
��� 10x15 ��� 15x20.

• �������� ��������� 7,5 ����. ��� ���� 
10x15 ��� 15 ����. ��� ���� 15x20

• � ��� ���������� ��������� ��� ������ 
��� !���� �������	����� �����.

������ ��	
�	�� 	�����	�

Kodak Apex Workstation 
�������������	
��

• "������� �������	�� 	� ��� Kodak Photo 
Printer 7000 ��� �����#���� ��� �������� 
����������� 	� ����������� ���������#�� 
���� 
�� minilab.

$�� ������������ �����%��#�� ���� ��� ��� ��������#� ���: Divitec AE
T��.: 210-2855080 • email: orders@divitec.gr • www.facebook.com/Divitec.Greece • www.Divitec.gr

800 €

�	����� ��	
�	��
Kodak Thermal Photo Printer 7000 
& Kodak Apex Workstation

1.050 €

€ 1.500

http://www.divitec.gr/categories.asp?catid=1
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SSD δίσκοι
Διάρκεια ζωής και όσα δεν ξέρετε για την εγγύηση

Οι θεαματικά καλύτερες επιδόσεις των δίσκων SSD (Solid State Disks) δελεάζουν. 

Αν θέλουμε να μεταμορφώσουμε τον παλιό μας υπολογιστή, desktop ή laptop, 

η εγκατάσταση SSD κάνει τη διαφορά πενταπλασιάζοντας (και παραπάνω...) την 

ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα, τους χρόνους έναρξης, το φόρτωμα των 

διάφορων προγραμμάτων κλπ. Η δε πτώση των τιμών λειτουργεί ως απολύτως 

ελκυστικό κίνητρο. Ως εδώ όλα τέλεια και καταπληκτικά. 

Όμως στο βάθος αυτού του παραμυθένιου σεναρίου, υπάρχει μια γκρίζα σκιά. 
Αυτό που δεν σας αποκαλύψει σχεδόν κανένας. Ότι οι δίσκοι SSD έχουν 

πεπερασμένη διάρκεια ζωής ανάλογα με το πόσες εγγραφές κάνουμε. Ενώ δηλ. στους 
παλιούς καλούς μαγνητοπτικούς δίσκους μπορούμε να γράψουμε και να σβήσουμε 
δεδομένα θεωρητικά άπειρες φορές, οι SSD έχουν συγκεκριμένα όρια. 
Διαβάζοντας τα ψιλά γράμματα στην εγγύηση, διαπιστώνουμε ότι οι κατασκευαστές 
πιστοποιούν την καλή λειτουργία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ως ένα 
ορισμένο όριο συνολικών εγγραφών δεδομένων εκφρασμένο σε TB (Terrabytes), 
όποιο έλθει πρώτο. Πως μεταφράζεται κάτι τέτοιο: Σήμερα ένας τυπικός δίσκος 240GB 
έχει εγγύηση τρία χρόνια ή 80TB. Aυτό σημαίνει ότι αν στα δύο χρόνια πάθει κάτι και ο 
χρήστης έχει γράψει πάνω από 80ΤΒ, τότε η εγγύηση δεν τον καλύπτει. Βέβαια, το όριο 
των όποιων Terrabytes δε συνεπάγεται ότι μόλις ένας δίσκος υπερβεί την συγκεκριμένη 

Tip
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην εγγύηση προσέχουμε κυρίως το όριο των TB και όχι τόσο την χρονική 

διάρκεια. Αν ο δίσκος πεθάνει στην 2ετία και έχει παραπάνω TB εγγραφών δεν καλύπτεται

αριθμητική τιμή ...αυτοκαταστρέφεται. 
Σε stress test που έχουν δημοσιευθεί 
στο διαδίκτυο, έχει τεκμηριωθεί ότι οι 
καθημερινοί δίσκοι SSD μπορούν να 
υπερβούν τα συμβατικά όρια μερικές 
φορές, και σε αρκετές περιπτώσεις 
αγγίζουν απίστευτες εγγραφές της 
τάξης του Petabyte (1Petabyte=1.000 
Terrabytes=1.000.000 Gigabytes). 
Επίσης όσο μεγαλύτερης χωρητικότητας 
είναι ο δίσκος τόσο περισσότερα 
περιθώριο ζωής έχει.

Κnow How
• Kάθε cell μνήμης NAND που 

χρησιμοποιείται στους δίσκους SSD 
μπορεί να γραφτεί και να σβηστεί 
κατά μέσο όρο, 1.000-10.000 
φορές.

• H μνήμη NAND ΜLC είναι 2bit και η 
μνήμη NAND TLC 3bit. Παρόλα τα 
πλεονεκτήματα αρχιτεκτονικής και το 
χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος 
οι SSD TLC είναι πιο ευαίσθητοι και 
λιγότερο μακρόβιοι.

• Σε enterprise πανάκριβους δίσκους 
χρησιμοποιείται η σπάνια τεχνολογία 
SLC που αποθηκεύει ένα bit ανά 
cell και είναι πολύ πιο αξιόπιστη με 
περίπου 90.000-100.000 κύκλους 
εγγραφών.

• Κάθε cell μνήμης NAND μπορεί να 
διαβαστεί θεωρητικά άπειρες φορές. 

• Τα controller των δίσκων SSD 
ενσωματώνουν περίπλοκους 
αλγόριθμους ώστε να 
χρησιμοποιούνται όλα τα cells του 
δίσκου διαδοχικά και όχι συνεχώς τα 
ίδια και να βελτιστοποιείται η διάρκεια 
ζωής.

• Επίσης εφαρμόζουν το 
overprovisioning, δηλ. ένα μέρος 
χωρητικότητας που δεν είναι ορατό 
στο χρήστη, για να καταχωρούν εκεί 
τα “καμμένα” cells.

(Συνεχίζεται στη  σελίδα 16)
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Oι ειδικοι στην 
High Sync 
φωτογράφιση

D-Lite RX 4
Με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα. Από 279€

��
���
��
��
	

��
��
��
��
��
��
���
��

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη   |   Τ: 2310 271 003   |   www.kounio.gr   |   sales@kounio.gr

ELB 400 HS Battery Pack
Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

1/8000 δευτ.
σε όλες τις

κεφαλές 400W

Ταχ.Συγχρονισμού Συμβατότητα με
Canon, Nikon, 
Sony, Olympus

El-Skyport Plus HS
200€

Phottix Odin™ II TTL
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 φλας σε 
Hi-Speed Sync. Διαθ. για Canon, Nikon, Sony 
200€

Phottix Indra360 TTL Phottix Mitros Phottix Indra 500 TTL

Ξεπεράστε τις συμβατικές X-sync ταχύτητες 
και παγώστε την κίνηση με το νέο πομπό 
El-Skyport Plus HS. Οι 1/8000 sec ταχύτητες 
κλείστρου είναι πλεόν διαθέσιμες σε όλους! 

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

http://www.technio.com.gr/
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Μνήμη NAND
To πεπερασμένο της διάρκειας ζωής της μνήμης NAND 

προκύπτει λόγω αρχής λειτουργίας. Για να διατηρηθούν 

τα δεδομένα, ηλεκτρόνια “παγιδεύονται” στα cells 

μεγέθους νανόμετρων. Η κυκλοφορία τους γίνεται με 

τεχνική tunnelling αλλά κατά τη διαδικασία παγιδεύονται 

αδέσποτα ηλεκτρόνια σε λάθος cells ενώ σταδιακά 

τα τοιχώματα του cell “διαβρώνονται”. H σώρευση 

αδέσποτων ηλεκτρονίων ακυρώνει τη σωστή ανάγνωση 

των δεδομένων και τελικά “καταστρέφει” το cell, 

το οποίο το καταχωρεί ως άχρηστο το controller 

και στη θέση του παίρνει ένα άλλο από την περιοχή 

overprovisioning. Όταν τα σφάλματα υπερβούν 

αριθμητικά τις δυνατότητες διόρθωσης τότε ο δίσκος 

παύει να λειτουργεί. 

Ηθικό δίδαγμα
Παρακολουθούμε τις εγγραφές στο δίσκο μέσω 
ενός προγράμματος S.M.A.R.T. monitoring όπως 
το HD Sentinel, το Acronis Drive Monitor. Όταν 
το health κατέβει κάτω από κάποια επίπεδα π.χ. 
70%, τότε να κάνουμε άμεσο backup. Αν η δουλειά 
μας συνεπάγεται πολλές εγγραφές στο SSD δίσκο 
όπως π.χ. video editing, τότε μας χρειάζεται ο πιο 
ανθεκτικός δίσκος – δηλ. αυτός που έχει περιθώριο 
για εγγραφές πολλών TB και οπωσδήποτε με MLC 
NAND.

Το εσωτερικό ενός SSD με τα μέρη.Eπαφές 
SATA

Controller
Πλακέτα

Chips NAND

Αναδημοσίευση από 
τον Φωτογράφο, 
Νο 245, Νοέμβριος-
Δεκέμβριος.
Δείτε περισσότερα 
άρθρα με συμβουλές 
και τεχνικές 
στη στήλη Know How.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

(Συνέχεια από την σελίδα 14)
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�. �������	
� & �� ��. 
������� 9, 115 28, �����, 
���.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

Be Free Live Fluid 
Head System
�� Manfrotto Befree Live �����	
���� 
����� �� ������� ��
� ��� ���
� �	����� 
��� �� ������������ �������� ��� �������� 
�� ��� ������	� ��� ��� video. E��� 
����
����� ���
� ��� ������, ������ ��� 
�� ���������� ��� �
������� ���� �� 
�����
��	� ��!���, ���� �
���������� DSLR, 
CSC � ���
	� ���������
��. " ��
������ 
������ Befree Live Fluid Head, �������� 
����	� ������� ��
� ��� ��
������ 
������� �����
#��� �� ����� ��� �	���� 
���

����	�.

������� 	� �
� ������� 
����� �anfrotto

Advanced Compact
$����� ��������	�� �����
����	� ������ ��� 
��������� ����# mirrorless. �� modular �����
��� 
���������� �� �
���
���� �� �����
�� �����
�#���� 
���������� �.�. 	� � ��� �#���� ��� �
��� �����. 
$����� �
���	� ���	�� ����	��� ����	
���� ��� 
Ultrabook � tablet �# �
���	����� �#
�� ��� ��� 
�
������� ���������.

Street
%��� ��� ���
� ����# �� ���	
� ������� ��� 
�
#����, ��� ���������� �� �������� ��������� 
mirrorless. &��������� �� �����
� ���	�� ��� �� 
�����
����� �
��	����� ��� design #��� � ���������� 
���� �� ������
���	� ��� ��������	� �
���������.

��
����� 
��� ���������� 
�� ������	� ���

• ����� (���	
��): 40 cm
• ��	
�� ����: 151 cm
• ����	
�� ����: 43 cm
• �����; 1.8 kg
• ��	
�� ������: 4 kg
• ��	�� ����
�����: ��������

���� ���

	�
���!

http://www.albapv.gr/
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H κινεζική εταιρία συνεχίζει ακάθεκτη την 

διεύρυνση της σειράς προσιτών φακών 

για Canon, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά 

τηλεφακό εστιακής απόστασης 100mm και 

φωτεινότητας f/2. Σχεδιαστικά αποτελείται από 

8 στοιχεία σε 6 group. Διαθέτει μηχανισμό 

ίριδας 9 λεπίδων, έναντι 8 του αντίστοιχου της 

Canon. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 58mm και 

προσφέρει autofocus. Να θυμίσουμε πως η 

Yongnuo μπήκε στο χώρο των οπτικών με τον 

50mm f/1.8, που είχε μέτρια διαφορά τιμής από 

Yongnuo 100mm f/2
Προσιτός φακός πορτραίτου για Canon

τον original, ύστερα προχώρησε στον 35mm f/2 και τώρα προβαίνει σε μια 

πραγματικά ανταγωνιστική πρόταση, αφού ο νέος τηλεφακός-κλώνος του 

Canon 100mm f/2, κοστίζει περίπου το 1/3 της τιμής του «γνήσιου». Βέβαια, 

αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αν η ευκρίνεια θα είναι εφάμιλλη 

του αντίστοιχου Canon που και αυτός με τη σειρά του ήταν λίγο soft. Όσο 

αφορά την παραλλαγή για Nikon, όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους 

φακούς της σειράς, θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες.Τέλος, μια 

φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από την Yongnuo, προετοιμάζει τους χρήστες 

της Canon για έναν ακόμα φακό πορτραίτου, με εστιακή απόσταση 85mm και 

διάφραγμα μάλλον f/1.8. 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 

H νέα γενιά Μacbook Pro εξοπλίζεται με 

οθόνη Retina που έχει 67% περισσότερη 

αντίθεση, 25% περισσότερα χρώματα και είναι 

67% φωτεινότερη από το προκάτοχο της. 

Ωστόσο, για τους χρήστες που χρειάζονται 

μεγαλύτερη οθόνη υπάρχει η LG 27in. UltraFine 

5K Display. Όχι το όνομα της εταιρίας δεν είναι 

τυπογραφικό λάθος. Η Apple συνεργάστηκε με 

την LG με σκοπό να κατασκευάσει τον διάδοχο 

της Thunderbolt οθόνης, που σταμάτησε να 

παράγεται το περασμένο καλοκαίρι. 

Apple & LG
Κατασκευάζουν από κοινού οθόνη 5K Thunderbolt

Παρότι η Apple επιμελείται η ίδια τη σχεδίαση και κατασκευή των οθονών της, 

αυτή τη φορά αποφάσισε να “συμμαχήσει” με την LG, τα monitor της οποίας είναι 

δημοφιλή σε φωτογράφους και γραφίστες. 

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο τεχνολογικών κολοσσών είναι και ένα 

docking station για το νέο Μacbook Πro, που διαθέτει ηχεία, μικρόφωνο, web 

camera και τρεις θύρες USB-C μέσω των οποίων φορτίζονται ταυτόχρονα, τρεία 

macbook pro τελευταίας γενιάς, μέσω καλωδίων Τhunderbolt 3. Η οθόνη θα 

προσφέρει ανάλυση 5120x2880, ενώ θα κυκλοφορήσει και η αντίστοιχη έκδοση 

4Κ 4096χ2304. Για την ώρα, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι το εν λόγω 

μοντέλο θα αντικαταστήσει την Thunderbolt οθόνη, αλλά φαίνεται πολύ πιθανό 

σύμφωνα με έγκυρες πήγες. 
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��������	 Photoshop

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

"  ' ( � ) * + - ' / -  2 ( + / 6  7 9 6 � / : -


��	� ���������: ���	��� ���������� ����	��	� �����!����  ��	����" 1 - 104 45 #. $�%���� (�%	 �&	� %"� 		� '�	���� 282)

��������� 
�� • �� 
������ 	���� ���
�����
�
�� • �������
�� ������	�

   *����	�%��: �� ��	��� �������� ��� �� ����
�� 
�� �������
��. 
    ��	����� ������� ��� ���� ��������
��� �	�.
                                                                                                 Layers ��� layer masks. Actions. !�	���� "���
���� 
                                                                                                 #����$	���. %/& ���'����	�� ��� "���
�	��. 
                                                                                                 (�����	� 	����
�� �����
����... ��� ����� ����!

   +��"�"%��:  *�$���� &�"��� 
   *������� ��������	�: 4 $��� 
� ���� ��� 
    ,��� ������%	�	�"�"�: 18:00 - 22:00 
   #/�%	� �����%	3��: €40 (��� � ,3%) 
� ���� ��� 

 �. $�������� 116	��7��	� 2016, 18:00-22:00

������ �� ����� 	� CD 
«� 	
	�	����� ��� Photoshop» 

����� 6,90 	���!

                                  

��

 
            

                                               

$!���
<! ��>��%���� �?��� ��� �� ">���%� �����%	3�!

��3������	 ���������/ ��������	 �%� 7����� ����>��� ������������ @�%	���@���

A. $�������� 25 6	��7��	� 2016, 18:00-22:00
��3������	 ��������	 ���������"� �%"� ����������� @�%	���@���

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop-2/
http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-photoshop-eidikes-technikes/
http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop-2/
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��������: 	
� 210 8541400 � � email: seminars@photo.gr � on line 	
� www.photo.gr/workshops/


��	� ���������: ���	��� ���������� ����	��	� �����!����  ��	����" 1 - 104 45 #. $�%���� (�%	 �&	� %"� 		� '�	���� 282)

�������� �� %	 ��/������ ��� �����"�" ���������?��� %�3����� 

�������� 
��
� • �� 
������ 	���� ���
�����
�
�� • �������
�� ������	�

 +��"�"%��: *�$���� �7$�
7��
 *������� ��������	� ���	>���: 8 $��� 
  ,��� ��� "�?��� ������%	�	�"�"�:  �� (��
��� 28 & 
�� ��
��
� 30 <������� 18:00-22:00 
 #/�%	� �����%	3��:  €112 (��� � ,3%)

*��%?�� 28 & ��%��%" 30 6	��7��	�, 18:00-22:00

��������	 Lightroom

=	�� �����������	��� 
� 	������� �� ����
�	��� 
�� ��	���� ��$	��� ��� �� �'������>� 	
� ������ 
� 
��� #���
� ������� RAW converter/#��"����	�� ��"����. �� ����>� �>���� �� ���� �� ���'����7��
�� � 
�">
�
� 

��� ���
���	�
��� ������� �����>� ��
������$�. �� ����>� �� ������ "���
��� #�����	� 
��� ����"� 	
�� ��
�������� 
���. �� ����>� �� ������ ����������� ���'����	�� 
�� ��
������$� 
��� 

��� 
� ��?� �"�� 
�� ��
>��	� ��� ����� ����!

������ �� ����� 	� 	�
��� 
�� 8 «�
	�	����� 	������» 

����� €6,90 !

�	 ��������	 �����>��7���%�� >/�� ����>"� D�%"�"�!

"  ' ( � ) * + - ' / -  2 ( + / 6  7 9 6 � / : -

����������������������������������������������� �� ������ 	� 	�
������� 


http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-1-lightroom/
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��������	 @�%����� �	�%���%	�

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

"  ' ( � ) * + - ' / -  2 ( + / 6  7 9 6 � / : -

�	 ��������	 �� ������%	�	�"��� �� 	>	�>��	� �%	 studio %	� �%?@��	� ����	�, «GREY images» F�	���	� 14-16 ����>/�"�	�, 115 26, �����

F� ���"�"%� %	� ������>��%�� @�%	���@	 �%?@��	 ����	, �����>"%� %	� �	�	����%��	� 
%��3	�� %	� ���. �����!���� 6	 10 ��� %	�� «���H�F�I�»

��������� 
�� 12 �
��� • �� 
������ 	���� ���
�����
�
�� • �������
�� ������	� 

B
� ������ �'����	��� studio Grey Images 
�� B
������ B���� o� 	��
�"��
�� �� �"��� 
�� �������� �� 
�'��������>� � 
�� ���	���� ��� ��
����� #��
�'��� ��
�	$� ���
���
�� (Rembrandt, butterfly, split, loop, 

short/broad ���.) �� ������
�	
�>� � #������� ��
�	
���� ����� (����, tungsten, LED �.�.) ��� light modifiers, 
�� #����	��� #������� ���> ���������� �>	��� �	�� ��
�	�> ��� �� ��
������	��� ���
���
� 	� 

����"����� 	������� ��� 
�� ��	� ����#���	� 
�� ��	���
�.

��77�%	 26 No��7��	�, 10:00-18:00

   +��"�"%��: B
������ B����
   *������� ��������	�: 8 $���
   ,��� ������%	�	�"�"�: 10:00-18:00
   #/�%	� �����%	3��: €112 (��� � ,3%)

 ���� ������ �
����  • &������� 8 ���� • €112 (��� � ,3%)

����� 
� 	�	�
! 
�� ����� 	�
��� ����� �� 10 «���
	���» 

� ���
� ���� ���������
�� �����.

+����>"&" %	� ��������	� %"� 22/10  >/�� ����>"� D�%"�"�!

http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-fotismoi-portraitou/
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Epson & AED
Νέα συνεργασία για παροχή 
βιντεοπροβολέων

Η Epson, γνωστός κατασκευαστής 

βιντεοπροβολέων θα συνεργάζεται 

πλέον με την εταιρεία διανομής 

πωλήσεων και ενοικίασης, AED, με 

σκοπό την διάθεση ευρείας γκάμας 

μοντέλων. Συγκεκριμένα, πρόκειται 

για περισσότερους από 130 laser 

βιντεοπροβολείς, συμπεριλαμβανομένων 

70 τεμαχίων του νέου EB-L1505U, 

ενός από τους πιο φωτεινούς 3LCD 

βιντεοπροβολείς στην αγορά. 

Χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη 3LCD 

τεχνολογία της Epson, οι βιντεοπροβολείς 

υπόσχονται να αναπαράγουν ρεαλιστική 

εικόνα με υψηλό επίπεδο φωτεινότητας 

χρωμάτων. 

Bowens
Νέα σειρά XMS Studio

Η σειρά Bowens XMS, που αποτελείται 

από τα μοντέλα 500, 750 και 1000Ws, 

είναι ένα νέο σύστημα φλας που προορίζεται 

για φωτογράφους στούντιο. Όλες οι μονάδες 

XMS είναι πλήρως ψηφιακές, εξασφαλίζοντας 

απόλυτη ακρίβεια της ισχύος του φλας 

και της θερμοκρασίας χρώματος. Αυτό 

σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος 

για την επεξεργασία των εικόνων και 

κερδίζετε περισσότερο χρόνο διαθέσιμο στη 

δημιουργία της τέλειας λήψης στο στάδιο 

της φωτογράφησης. Η ψηφιακή οθόνη 

επιτρέπει γρήγορο και ακριβή έλεγχο και με 

το εύρος ισχύος στα 8 stop (σε 1/10 του stop 

ή σε ολόκληρα stop) το οποίο ρυθμίζεται 

από τον απλό περιστροφικό επιλογέα, το 

XMS δίνει στο φωτογράφο τη δυνατότητα 

να κάνει λήψεις από πλήρη ισχύ μέχρι την 

ελάχιστη ισχύ των 5Ws, όταν απαιτούνται ανοικτά διαφράγματα, επιτρέποντας έτσι πλήρη 

δημιουργική ελευθερία. Για τον έλεγχο του φωτισμού η σειρά XMS είναι πλήρως συμβατή 

με ειδικό σύστημα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων 2.4GHz, ώστε ο φωτογράφος να 

μπορεί να κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις από τη θέση της μηχανής. Όλες οι μονάδες 

XMS μπορούν να λειτουργήσουν με τάσεις ρεύματος από 100 έως 230V για συμβατότητα. 

Eπομένως μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη κι αν 

βρεθείτε. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  210 72 36 847

Nikon Photo Contest 
Προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον διαγωνισμό 

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή συμμετοχών του φωτογραφικού διαγωνισμού 

Nikon Photo Contest έχει ξεκινήσει. Ο διεθνής διαγωνισμός Nikon Photo 

Contest καλεί όσους φωτογράφους θα ήθελαν να πάρουν μέρος, να υποβάλουν 

τις φωτογραφίες τους μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2017. Φέτος, ο 36ος διαγωνισμός 

περιλαμβάνει δύο νέες κατηγορίες: τη «Nikon 100th Anniversary” και τη «Next 

Generation», που αποσκοπεί στην ανάδειξη νέων φωτογράφων ηλικίας κάτω των 

30 ετών. Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής έχει επιλεγεί ο γραφίστας και art director 

Neville Brody, ο οποίος αποσκοπεί να επιλέξει τα έργα που αντιπροσωπεύουν νέες 

ιδέες και ταυτόχρονα συνοδεύονται από υψηλή ποιότητα, σύμφωνα με δηλώσεις του. 

Δεκτές θα γίνονται όλες οι φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με οποιαδήποτε 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, συμπεριλαμβανομένων των smartphone και tablet. 

Όσο αφορά τις κατηγορίες του video, η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια του περιεχομένου 

είναι τα 180 δευτερόλεπτα. Μάθετε όλες τις πληροφορίες για το διαγωνισμό και κάνετε 

την εγγραφή σας εδώ:

http://www.nikon-photocontest.com/en/ έως τις 27 Ιανουαρίου 2017
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Apple
Με βασική καινοτομία το Touch Bar η νέα γενιά MacBook Pro

Την περασμένη εβδομάδα η Apple γιόρταζε την 25η επέτειο της από την 

κυκλοφορία του πρώτου της notebook και παρουσίασε τη νέα σειρά των MacBook 

Pro (late 2016). Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο μοντέλα 13in και ένα 15in. Πέρα 

από τις αναμενόμενες βελτιώσεις, που συνηθίζει η εταιρία κάθε χρόνο, στο πάχος 

της συσκευής (-17%), φωτεινότητα (+67%), contrast (+67%) και γκάμα χρωμάτων 

(+25%) της οθόνης, προχώρησε σε μία ακόμα αναβάθμιση που αποτελεί την ειδοποιό 

διαφορά στην εξωτερική εμφάνιση: το Touch Bar.  Πρόκειται για μια επαφική λωρίδα 

OLED που έχει αντικαταστήσει τα function (hard) keys και σκοπεύει να αυξήσει την 

αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό. Για παράδειγμα, στο Final Cut Pro, ο 

μοντέρ μπορεί με το δείκτη να μετακινήσει εύκολα την timeline και να περιηγηθεί 

στη sequence, αναζητώντας το κατάλληλο clip κ.λπ. Για την ώρα υποστηρίζονται 

προγράμματα όπως τα Photos, Mail, Safari, Keynote και φυσικά αναμένεται να 

ακολουθήσουν περισσότερα. Να σημειωθεί πως μόνο η έκδοση 15in και η μία εκ 

των δύο 13in. ενσωματώνουν TouchBar και κατ’ επέκταση το Touch ID (γνώριμο από 

το iPhone). Επίσης, το μέγεθος του trackpad είναι το διπλάσιο, σε σύγκριση με το 

προκάτοχο Μacbook Pro, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επεξεργασία εικόνας, 

π.χ. στο ξεγύρισμα του θέματος από το φόντο κ.α. Όσο αφορά τις θύρες, προσφέρει 

τέσσερις Thunderbolt 3, δύο σε κάθε πλευρά. Ωστόσο, η αφαίρεση των USB, αλλά 

και του SD card reader προκάλεσε επικρίσεις ακόμα και ανάμεσα στους “πιστούς” 

της Apple. Και ενώ η υιοθέτηση USB-C, ικανοποιεί το κυνήγι υψηλότερων ταχυτήτων 

μεταφοράς/ανάγνωσης, η εγκατάλειψη του card reader αποτελεί μειονέκτημα, καθώς 

ο φωτογράφος αναγκάζεται πλέον να κουβαλάει ένα εξωτερικό card reader. Κατά τα 

άλλα, το high-end μοντέλο της οικογένειας εξοπλίζεται με τετραπύρηνο επεξεργαστή 

Intel Core i7 που είναι χρονισμένος στα 2.7GHz (αγγίζει τα 3.6GHz με Turbo Boost), 

μνήμη RAM 16GB 2133MHz, σκληρό δίσκο SSD 512GB και κάρτα γραφικών Radeon 

Pro 455 2GB. Η αυτονομία της μπαταρίας όλων των εκδόσεων προσεγγίζει τις 10 ώρες. 

Τέλος, για πρώτη φορά, το MacBook Pro θα είναι διαθέσιμο σε space gray, εκτός του 

κλασικού ασημί χρώματος. 

Loupedeck
Κονσόλα για επεξεργασία 
φωτογραφίας στο Lightroom

Στον κόσμο της ψηφιακής 

φωτογραφίας, το post production 

αποτελεί βασικό, αλλά και χρονοβόρο 

στάδιο του workflow. Επομένως, 

ζητούμενο κάθε επαγγελματία 

φωτογράφου είναι η επιτάχυνση 

της διαδικασίας. Την ανάγκη αυτή 

επιδιώκει να ικανοποιήσει το 

Loupedeck, μια κονσόλα με πλήθος 

μηχανικών χειριστηρίων και slider 

που συνεργάζεται με το δημοφιλές 

πρόγραμμα επεξεργασίας Lightroom. 

Σκοπεύει να αντικαταστήσει ποντίκι και 

πληκτρολόγιο παρέχοντας dedicated 

πλήκτρα και χειριστήρια για σχεδόν 

κάθε παράγοντα επεξεργασίας μιας 

εικόνας. Έχει διαστάσεις 156x400x32mm, 

δηλαδή περίπου όσο ένα πληκτρολόγιο 

σταθερού υπολογιστή, ενώ ζυγίζει 

1kg. Η εταιρία πίσω από το φιλόδοξο 

project ονομάζεται Helsinki και αναζητά 

χρηματοδότηση μέσω της crowdfunding 

πλατφόρμας Indiegogo. Η συσκευή είναι 

plug and play και υποστηρίζει mac και 

pc. Για τους ενδιαφερόμενους: 

https://www.indiegogo.com/projects/

loupedeck-photography--4#/
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Το nikon.gr συνεχίζει να ανανεώνεται 

και να προσφέρει περιεχόμενο που 

καλύπτει όλες τις φωτογραφικές ανάγκες 

του επισκέπτη. Στην ενότητα “Learn & 

Explore”, έχουν προστεθεί οι διαδικτυακοί 

οδηγοί χρήσης (Digitutors) συγκεκριμένων 

μοντέλων Nikon D-SLR και Nikon 1 

φωτογραφικών μηχανών. Οι οδηγοί 

Digitutors περιλαμβάνουν «Συμβουλές και 

Τεχνικές» για να βοηθήσουν τους νεότευκτους 

Nikon “Learn & Explore” – Digitutors
Ψηφιακά μαθήματα

φωτογράφους να επιτύχουν το επιθυμητό φωτογραφικό αποτέλεσμα σε κάθε περίσταση, 

καθώς επίσης και «Λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής» για την εκμάθηση των 

βασικών χειριστηρίων και λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής. Οι οδηγοί Digitutors 

είναι φιλικοί ακόμα και προς τους αρχάριους χρήστες φωτογραφικών μηχανών καθώς 

περιλαμβάνουν εικόνες και video που κάνουν ξεκάθαρο το περιεχόμενο. Επιπλέον, 

είναι εξαιρετικά εύχρηστοι αφού μπορεί κανείς να τους δει από οποιαδήποτε συσκευή, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet ή smartphone. Προς το παρόν, είναι διαθέσιμοι στην 

ελληνική γλώσσα οι Digitutors για D3300, D5300, D610, DF και Nikon 1 AW1. Σταδιακά 

θα προστίθενται και άλλα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών Nikon. Δείτε τους Digitutors 

εδώ: http://www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/digitutors.page?lang= 

PhotoshopDigital
Νέα, εντυπωσιακά προϊόντα

Μία σειρά από νέα προϊόντα 

αναμένεται να παρουσιάσει η 

PhotoshopDigital τις επόμενες ημέρες 

εν όψει της νέας collection 2017-18. 

Πρόκειται για άλμπουμ και υπηρεσίες 

οι οποίες θα ενσωματωθούν-όπως 

πάντα- στο site www.photoshopdigital.

com και που στοχεύουν στην όσο το 

δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επαγγελματιών φωτογράφων ανά 

την Ελλάδα και τον κόσμο. Ήδη έχει 

ενσωματωθεί στο site μια νέα υπηρεσία 

με την οποία οι φωτογράφοι που δεν 

επιθυμούν να φτιάξουν μόνοι τους το 

δημιουργικό του άλμπουμ τους μπορούν 

να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 διαφορετικά 

στυλ επεξεργασίας. Επίσης, ήδη λειτουργεί 

από τον Οκτώβριο αντιπροσωπεία της 

εταιρείας στην Αυστραλία, υπό την 

καθοδήγηση του Παναγιώτη Κιόκιου 

που μετεγκαταστάθηκε στην Μελβούρνη, και πλέον οι αυστραλοί φωτογράφοι μπορούν 

να εξυπηρετηθούν ακόμη πιο άμεσα. Τέλος, λίγο πριν τα Χριστούγεννα η εταιρεία θα 

ανακοινώσει μια νέα καινοτομία στον τομέα των άλμπουμ που αναμένεται να συζητηθεί και 

φυσικά οι φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά στη Photovision 2017. 
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/themedmags/nature-special-issue/
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photo.gr

Εθνική Ταυτότητα
Ανοιχτή πρόσκληση σε σπουδαστές φωτογραφίας 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΕΝΤΕΥΞΙΣ» σε συνεργασία με το διεθνές 

φεστιβάλ φωτογραφίας «Photocitizens», προσκαλεί φοιτητές και ενήλικες 

μαθητευόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στο πρότζεκτ «Εθνική ταυτότητα». 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το ζήτημα της ταυτότητας αποτελεί μάλλον 

σύνθετο θέμα. Με το άτομο να φέρει πολλαπλές ταυτότητες, αναλόγως την 

κατάσταση και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, η ταυτότητα μπορεί να 

συνδεθεί με τη χώρα που αφήνει κάποιος πίσω του, τη χώρα στην οποία 

μετακομίζει, τη χώρα στην οποία διέμεναν οι πρόγονοί του ή απλά με κάποια 

ήπειρο. Ανακαλύπτοντας τους χαρακτηρισμούς που προσδιορίζουν την ιδέα της 

εθνικής ταυτότητας και προσεγγίζοντας το πώς αυτή διαμορφώνεται μέσα από 

δράσεις, σημάδια, σύμβολα και το περιβάλλον, οι συμμετέχοντες καλούνται 

μέσα από το φωτογραφικό φακό να αναδείξουν πτυχές και προβληματισμούς 

της εθνικής ταυτότητας σήμερα. Η κριτική επιτροπή του πρότζεκτ αποτελείται 

από τους Παναγιώτη Παπουτσή, Φωτεινή Παπαχατζή και Αχιλλέα Τζιάκο. Τα 

φωτογραφικά έργα που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων στα 

φεστιβάλ «Les Boutographies» και «Photometria» αλλά και σε εκθεσιακούς 

χώρους στο Παρίσι, το Λέστερ, τη Μούρθια, την Κωνσταντινούπολη, τη 

Βουδαπέστη και τη Ρώμη, την περίοδο 2017 – 2018. Όσοι θα ήθελαν να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο ανοιχτό κάλεσμα μπορούν να στείλουν 4-5 

φωτογραφίες μέσω www.wetransfer.com στο e-mail του Photometria Festival 

competition@photometria.gr, συμπληρώνοντας παράλληλα την αίτηση 

συμμετοχής. 

Υποβολή: έως 30 Νοεμβρίου

Κόστος συμμετοχής: 12 ευρώ

Πληροφορίες: Photometria Festival, competition@photometria.gr, 

http://www.photometria.gr

Φωτογραφικός 
Τομέας ΠΟΦΠΑ
Έκθεση φωτογραφίας στο ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών συναντά το ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ για ακόμη μια φορά. Όσοι επισκεφθούν το 

Πολιτιστικό Στέκι του Προγράμματος θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν την έκθεση του Φωτογραφικού 

Τομέα ΠΟΦΠΑ, αποτέλεσμα των φωτογραφικών 

συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθ'όλη 

τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Δίνοντας 

ιδιαίτερη σημασία στην καλλιτεχνική έκφραση των 

νέων ανθρώπων, το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

έχει δημιουργήσει το Πολιτιστικό Στέκι, ένα σημείο 

συνάντησης και αλληλεπίδρασης των μελών του 

Προγράμματος με ανθρώπους της τέχνης καθώς 

και με διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές ομάδες. 

Μέσα από μια σειρά δράσεων, απορρίπτονται 

στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους πρώην 

χρήστες ενώ παράλληλα ενισχύεται η προσπάθεια 

πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και η 

γνωριμία με τις θεραπευτικές κοινότητες. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 

4 Νοεμβρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 18 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: 

Πολιτιστικό Στέκι 

του Προγράμματος 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, 

Σταυροπούλου 29, 

Πλ. Αμερικής, Αθήνα

Μέρες και ώρες 

λειτουργίας: Δευτέρα-

Πέμπτη- Παρασκευή, 

18.00 – 20.00

Πληροφορίες: 

Πολιτιστικό Στέκι του 

Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Τηλ. 210 8640943 

(εσωτ. 111), politistiko@kethea-diavasi.gr

www.photo.gr
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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€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 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 

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

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

12_MONOTHEMATIKA.indd   1 23/10/2016   6:54:08 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Parallel Voices
Διαγωνισμός portfolio από το Photometria Festival

Το φεστιβάλ Photometria, συνεχίζοντας τις δράσεις για την ανάδειξη της σύγχρονης 

φωτογραφικής δημιουργίας, ανακοίνωσε ένα νέο φωτογραφικό διαγωνισμό. Υπό 

τον τίτλο «Parallel Voices, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν ένα portfolio 

15 φωτογραφικών έργων, στο οποίο θα πραγματεύνται ένα θέμα της αρεσκείας τους, 

μια ιδέα, ακόμη και την αφήγηση μιας ιστορίας. Από το κάθε portfolio θα επιλεγούν 8 

φωτογραφίες, με την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού να αποτελούν οι Παναγιώτης 

Παπουτσήςμ Αχιλλέας Τζιάκος και Παναγιώτης Παππάς. Τα 9 portfolio που θα 

διακριθούν θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο εκθέσεων με τίτλο «Parallel Voices» που 

θα γίνουν σε χώρους που θα ανακοινωθούν από το φεστιβάλ. Τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στη σελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 

φεστιβαλ, ενώ οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail. 

Υποβολή: έως 30 Νοεμβρίου 2016

Κόστος συμμετοχής: 15 ευρώ

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

Διάφραγμα 26 – Πορτοκαλί Κλείστρο
Φωτοβόλτα στη Χαλκίδα

Η Φωτογραφική ομάδα «Διάφραγμα 26» σε συνεργασία με το «Πορτοκαλί 

Κλείστρο» διοργανώνει μια φωτογραφική εξόρμηση για τους φίλους 

της φωτογραφίας. Ξεκινώντας στις 8.00 την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, οι 

συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στη Χαλκίδα υπό την καθοδήγηση του δασκάλου 

φωτογραφίας Ανδρέα Κατσικούδη. Με την εκδρομή να περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων επίσκεψη στην καλωδιακή γέφυρα, στο κάστρο του Καράμπαμπα και στη 

Γέφυρα του Ευρίπου, οι συμμετέχοντες θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της 

φωτογραφικής εξόρμησης το Κόκκινο Σπίτι της οικογένειας Μάλλιου, τα κτίρια 

των Δικαστηρίων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, την Πλατεία Αγοράς-

καθώς και το το τζαμί του Εμιρ-Ζάδε και το Τελωνείο των Καραβιών. Όσοι θα 

ήθελαν να πάρουν μέρος στην εκδρομή καλούνται να καταβάλουν το ποσό 

συμμετοχής μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Μετά την κατάθεση 

Κόστος: 15 ευρώ (περιλαμβάνονται μετακινήσεις και ξενάγηση 

στο χώρο επίσκεψης)

Κατάθεση: Eurobank, λογαριασμός 0026-0025-41-0101749201 

(IBAN: GR1802600250000410101749201)

Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο, Χαλκίδα

Πληροφορίες – Κράτηση θέσης: Υπεύθυνος εκδρομής, Βαγγέλης Ζηλάκος, 

Τηλ. 6973464838

Φωτ.: Κωνδύλο Μπούσμπουρα

Urban Abstracts
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας της 
ομάδας Ζone5

Οι επισκέπτες της έκθεσης Urban Abstracts θα 

έχουν την ευκαιρία να δουν ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες που λειτουργούν ως στοιχεία μιας 

αφαιρετικής προσέγγισης του πνεύματος του 

αστικού τοπίου της Αθήνας. Συμμετέχουν 22 

φωτογράφοι  ενώ την επιμέλεια υπογράφουν οι 

Ιωάννης Ασημακόπουλος και Δημήτρης Τσεβάς. 

Στα πλαίσια της έκθεσης, θα λάβει χώρα η 

δράση «the darkroom ac=on»  που έχει σκοπό 

να μεταδώσει τη δημιουργική ατμόσφαιρα που 

περιβάλλει τον σκοτεινό θάλαμο. Οι επιμελητές 

της έκθεσης θα παρουσιάσουν μια παλαιού τύπου 

τεχνική λήψης και επεξεργασίας φωτογραφίας 

(λήψη σε χάρτινο αρνητικό με ξύλινη μηχανή 

13x18 και εκτύπωση εξ επαφής). Ο αριθμός των 

συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια έκθεσης: 10-20 Νοεμβρίου 2016 

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 17:00-21:00, 

ΣΑ-ΚΥ 12:00-21:00

Διεύ θυνση: The ArtWall Project Space, 

Σοφοκλέους 26, Αθήνα

Πληροφορί ες: τηλ. 2107511076, 

zone5blog@gmail.com, 

www.theartwall.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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Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σεμινάριο επαγγελματικού μοντάζ σε 
συνεργασία με την Edius Academy

Ύστερα από τέσσερα χρόνια θητείας 

σε θερινά σχολεία και συνεργασιών 

με αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με την Edius 

Academy, οργανώνει σεμινάριο εκμάθησης ψηφιακού 

μοντάζ στις 16 με 25 Νοεμβρίου. Διδάσκεται τόσο το 

πρακτικό όσο και το θεωρητικό κομμάτι του ψηφιακού 

μοντάζ, αξιοποιώντας το λογισμικό Edius 8, με διάρκεια 

οκτώ ημέρες (48 ώρες). Στο τέλος του σεμιναρίου 

οι σπουδαστές που θα παραδώσουν ικανοποιητικές 

ασκήσεις και θα επιτύχουν  στο γραπτό  τεστ 

πιστοποίησης, θα λάβουν βεβαίωση του πανεπιστημίου 

Αιγαίου με 4 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μoνάδες (ECTS) 

και την επαγγελματική  πιστοποίηση Grass Cutters ΙΙ της 

Grass Valley. Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι 

η 13η Νοεμβρίου και τα δίδακτρα 650 ευρώ, προσφορά 

για φωτογράφους και φοιτητές. Ο χώρος διεξαγωγής 

του είναι το εκπαιδευτήριο Δήμου Αθηναίων, Φαβιέρου 

5, Αθήνα. Για τους ενδιαφερόμενους: http://www.

audiovisual-aegean.gr/ediusacademy

Με αφορμή τα τεχνικά προβλήματα που 

αντιμετώπισαν μερικοί φωτογράφοι 

στην υποβολή των έργων τους στο 

διαγωνισμό «The Challenge», τα Βραβεία HIPA 

προχώρησαν σε ανακοίνωση, στηρίζοντας 

τη φωτογραφική κοινότητα και τους φίλους 

της φωτογραφίας. Επειδή ο αριθμός των 

συμμετοχών ξεπέρασε τις προσδοκίες 

της διοργάνωσης, εμφανίστηκαν τεχνικά 

προβλήματα στη σελίδα του διαγωνισμού, 

έχοντας ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις 

The Challenge
Παράταση στους φωτογράφους που δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους

τη μη ολοκληρωμένη υποβολή των έργων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας 

των HIPA Ali bin Thalith, η πίεση στους server των βραβείων είναι ευπρόσδεκτη μιας και 

αυτό δείχνει την αύξηση των φωτογράφων που παίρνουν τη φωτογραφική τους μηχανή, 

προκαλώντας τους εαυτούς τους  να τελειοποιήσουν το ύφος της φωτογραφίας τους και να 

την υποβάλουν σε ένα διεθνή διαγωνισμό. 

Εξετάζοντας όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διοργάνωση θα επικοινωνήσει με όλους 

όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους λόγω τεχνικών προβλημάτων, 

δίνοντάς τους παράταση 72 ωρών. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός «The Challenge» 

ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου. 

Πληροφορίες: HIPA, http://www.hipa.ae 
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Abdulhadi Alnemer, Saudi Arabia

photo.gr

Τα βραβεία Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award (HIPA) συνεχίζοντας τον καθιερωμένο 

διαγωνισμό φωτογραφίας μέσω instagram κάθε μήνα, ανακοίνωσαν τους νικητές του Οκτωβρίου. Από συνολικά 2356 συμμετοχές μέσω 

του hashtag #HIPAContest_Children στην επίσημη σελίδα των HIPA στο instagram, αυτό το μήνα διακρίθηκαν 5 φωτογράφοι από όλο τον 

κόσμο. Πρόκειται για τους Mario Bejagan Cardenas από τις Φιλιππίνες, Jassim Mohammed Al Herz και Abdulhadi Alnemer από Σαουδική 

Αραβία, Suhaimi Abdullah από Σιγκαπούρη και Dewangga Ewang Jasa Rahardian από Ινδονησία, οι οποίοι έλαβαν τιμητικό βραβείο HIPA. 

Ο Bejagan Cardenas, ένας από τους νικητές του Οκτωβρίου, ο οποίος φωτογράφισε παιδιά να παίζουν στο νεκροταφείο της Manila, δήλωσε 

περήφανος για τη συγκεκριμένη διάκριση ενώ μοιράστηκε τη σκέψη του για ένα βιβλίο που θα συγκεντρώνει φωτογραφικές στιγμές που έχει 

συλλέξει απ' όλο τον κόσμο. Ο γενικός γραμματέας των HIPA Ali bin Thalith, συνεγχάρη τους πέντε νικητές οι οποίοι άγγιξαν μέσα από το 

φωτογραφικό τους φακό μια ιδιαίτερη θεματική όπως τα παιδιά, αναδεικνύοντας το φως, την ομορφιά και την αισιοδοξία τους, ενώ δήλωσε 

χαρακτηριστικά ότι έχοντας δει εξαιρετικά φωτογραφικά έργα με παιδιά στα βραβεία HIPA, η συγκεκριμένη θεματική ήταν μια υπέροχη επιλογή 

και για τους φωτογράφους στο διαγωνισμό μέσω instagram. Με το διαγωνισμό να συνεχίζεται, η θεματική για το Νοέμβριο θα ανακοινωθεί 

σύντομα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των HIPA.

Instagram Photo Contest
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του Οκτωβρίου

Mario Bejagan Cardenas, Philippines

Dewangga Ewang Jasa Rahardian, Indonesia

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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