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

HITECH
EXPO

®

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


Δείτε τις πρώτες συμμετοχές εδώ!

www.photovision.gr
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_349.pdf
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Editorial

TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Μπορεί να είναι προσωρινή η 

κατάργηση του αγγελιοσήμου, 

ίσως  αντικατασταθεί με κάποιον 

άλλο φόρο. Πάντως ότ,ι κι αν συμβεί 

στο μέλλον, η πραγματικότητα 

σήμερα είναι μία: ένας καθόλου 

ευκαταφρόνητος φόρος 20% υπέρ 

τρίτων καταργήθηκε. Αυτό σημαίνει 

ότι οι διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 

περιοδικά και εφημερίδες κοστίζουν 

από 15 Σεπτεμβρίου 2016 κατά 

20% φθηνότερα  (-21,5% στην 

τηλεόραση).

Το αγγελιόσημο θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής, με το ν.δ. 

465/1941 από την κατοχική κυβέρνηση 

Τσολάκογλου, ως πόρος των 

Λογαριασμών Ανεργίας των Ταμείων 

Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σκοπός 

του ήταν να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική 

αύξηση της ανεργίας στον κλάδο, 

λόγω της διακοπής κυκλοφορίας 

πολλών εντύπων. Το αρχικό εκείνο 

αγγελιόσημο ήταν μια χαμηλού 

ύψους επιβάρυνση (σε ποσοστό 5%) 

επί του τιμήματος των διαφημίσεων 

σε ημερήσιες εφημερίδες που την 

εποχή εκείνη ήταν απειροελάχιστες. 

Με τη σύγχρονη μορφή του, το 

αγγελιόσημο θεσπίστηκε δυόμιση 

δεκαετίες αργότερα, το 1967, επίσης σε 

έκτακτες συνθήκες, από την Απριλιανή 

δικτατορία. Με τον α.ν. 248/1967 το 

αγγελιόσημο ανήλθε σε ποσοστό 

20% για τις ημερήσιες εφημερίδες 

Αθηνών (και 16% για εκείνες της 

Θεσσαλονίκης), ενώ επεκτάθηκε 

στον περιοδικό Τύπο και στο κρατικό 

ραδιόφωνο. Ακολούθησε η επέκτασή 

του, με το ν.δ. 1344/1973, στην κρατική 

τηλεόραση και, με το ν. 1866/1989, 

στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διεύρυνση 

και αύξηση του αγγελιοσήμου με τον 

α.ν. 248/1967 υπήρξε το αποτέλεσμα 

μιας παράλληλης, μείζονος σημασίας, 

εξέλιξης στο καθεστώς ασφάλισης των 

εργαζομένων στον Τύπο. 

Ιδού κι ένας φόρος που καταργήθηκε! 
Φθηνότερη η διαφήμιση σε περιοδικά και εφημερίδες κατά 20% 
μετά την κατάργηση του αγγελιοσήμου

Θυμίζουμε ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάργησης του αγγελιοσήμου στο παρελθόν 

σκόνταφτε στην σθεναρή αντίδραση των δημοσιογράφων και γενικά των εργαζομένων 

στον τύπο. Οι λόγοι προφανείς: το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ταμείο των εργαζομένων στον Τύπο) θα 

στερείτο ένα σημαντικότατο πόρο και μαζί με αυτό και πολλοί άλλοι φορείς. Όμως ήταν 

απολύτως βέβαιη η τελική κατάργησή του αγγελιοσήμου θα καταργούνταν. Το απαιτούσε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση από δεκαετίες. Το τραγικό γεγονός σε όλη αυτή την ιστορία είναι 

πως οι διάφορες Ενώσεις Συντακτών δεν φρόντισαν εγκαίρως να δημιουργήσουν νέες 

συνθήκες, να διαπραγματευθούν με τους εργοδότες και το κράτος. Προτιμούσαν την 

εύκολη λύση: την απειλή της απεργίας και των κινητοποιήσεων που έτρεμαν -όπως 

αποδείχτηκε στην πράξη- όλες οι κυβερνήσεις. Νάμαστε λοιπόν εν μέσω δριμύτατης κρίσης 

με την διαφήμιση να έχει καταρρεύσει, τους εργοδότες επίσης και τους εργαζόμενους να 

αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο κενό. Με την κατάργηση του αγγελιoσήμου μένουν εντελώς 

ακάλυπτοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου και από εκεί που ήταν οι πλέον προνομιούχοι, 

κινδυνεύουν να γίνουν παρίες. Οι αρνητικές συνέπειες από την κατάργησή του θα γίνουν 

σύντομα αισθητές στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το οποίο όμως και αυτό καταργείται και εντάσεται από 

1/1/17 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος αποτελείται από ένα 

κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών. Κι ο Θεός βοηθός...

Στο πνεύμα των ημερών: Ο νέος Πλανητάρχης Donald Trump δεν ήταν άγνωστος 
στην οικονομική ελίτ της χώρας μας, ούτε έπεσε από τον ουρανό. Δείτε στη σελίδα 11  
τις φωτογραφίες που ο Νίκος Αποστολόπουλος έβγαλε πρώτος, σε ανύποπτο χρόνο
το 2007, στη Νέα Υόρκη. 
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http://www.photo.gr/newss/art-news/photographia-kai-perivallon/
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��� ��	��# �"� ���
���	�"� ��� ��������# $%��&'���. (��� �
 �)��� ��� 
���
��
, 	� �����' ��
���"���� )*�, �
 ����� �
� �
 �����'	��� 
�+ ����' 
��� ���� DSLR ��� Canon �
-� �� ���� ��� ������������� ������ �
� ��'��
.

������ Canon 
12x36 �S ���

/	)�+��� ����	� �� 
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�' ��&
�#��� 

��&����	�, �
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�"����+���
 �
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 �� 
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������	�
���+, 
�2���&���� 	#	���
 Image 

Stabilizer. 

EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
/	)�+� tele zoom �� ��� ������
�
 ��2� ��� ��)����&�
� 	�
 �����' 

��
������
� �#	�
��
 �#��� Fluorite, Super UD (���)
����� ��')�	��) 
�
� ������ ���	�"	� ASC. ��	���� 	�
�������	� ����')�	��� 4stop.

EF 16-35mm f/4 L IS USM
E��&*���� zoom �� ������ 	�
�������	� 
Image Stabilizer ��� ����� ����������
 4stop 
	� ��6��� “	�� )��”. ��+�7� autofocus �� 
����)����+ �������� �
� '��	� ���'7
	� 

�+ AF 	� MF.

EF 11-24 f/4L USM 
Y�����&*���� zoom )"�� �
��#�"	� 

������ �
� �� ��� ��')�	�� �

�+�"	�, &�
 

)���������' �
� �	"����' ���
�
. ����#�"� 


�+�7� �	��
	�.

F-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS USM
Zoom ����
� &�'�
� �	��
�*� 
��	�'	�"� 
	)���
	����� &�
 DSLR �� 
�	����
 APS-C. 

K
�#���� ��#�
�� ���
����&�
 
�+ ����� �
� 
���
��� "� trekking �
� '&�
 �#	�. 

EF 24-70mm 2.8L II USM
$"����+� �
�+� &������ )�	�� &�
 +��� ��� 
�"��	����� 	�������, 
�+�� �
� ��� ��� �#	�����. 
��
 
	�
���' 	���)��
 &�
 ��+�"	� �"� 
�����*� �
� � &�"	�� ���+���
 ��� premium 
	��'� L.

������ Canon 
10x30 �S ��
��
��"���� ����	� &�
 
�
 ���&���
 compact 
��'��
 �� �� ��	"�
�"���� 
	#	���
 ������� 
	�
�������	�� ��� 
���&�������
� �� �� '&&�&�
 
��+� �������#.

EOS 80D EOS 1300DEOS 750D EOS 6D�S 5D MKIII EOS 760D
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Για λίγο στη ζωή των διασήμων
Έστω και μέσα από το Photoshop

������!

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 A.M. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://www.boredpanda.com/guy-brilliantly-makes-celebrity-pictures-look-more-average-and-relatable/
www.photo.gr


������ 350 •  �����	
 21 ����	��� 2016 �����
 6

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

�!!���": #�� 210 8541400 $ �� email: seminars@photo.gr $ on line #�� www.photo.gr/workshops/

9��
� /��.������: ���
�� ���������� ,���
/��
@ ����>)���#  ��
,��� 1 - 104 45 !. ;������ (#�
 @H
� ��� 
/
@ A�
���� 282)

>������� �� �
 ,�0������ ��� �������� �.��/�������� �������� 

%�	!����$ ��$�� • & ����'�� #�	�� ������	����" • (���!���	 �����#�

 '��������: �	��!�" �������"
 <������� ��������
 ��
����: 8 ���" 
  7��� ��� ������ ,������
,
�����:  �� )����� 28 & ��� ������� 30 +�������� 18:00-22:00 
 !0��
� �����
���:  €112 (�	�$ �� 79;)

<����� 28 & ������� 30 %
��-��
, 18:00-22:00

#�������
 Lightroom

=#�	 �������'$#��� �� #��	���	� ' ����$#��� �	" �#	��" !��#�	" !	 � >	���	�?� #�� ����� �� 
�	� 
���� ���!��� RAW converter/
	����	#�" ������. & �����?� �?��� �	 ��� � ���>��!�����	 �� ��?��� 

�	 ������#��	�� ��!����" �	'��?" ����!��	��. & �����?� � ������ �����	�$ 
	��'�#� 
�	 ���!�� #�	" ����!����" ���". & �����?� � ������ ������������ ���>��!#� ��� ����!��	�� ���" 

�� �� �$B� ����	 ��� ���?��#� �	 ����� ���!

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

����� €6,90 !

�
 ��������
 �,������-������ �0�� ������� �������!

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

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


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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#�������
 Photoshop

�!!���": #�� 210 8541400 $ �� email: seminars@photo.gr $ on line #�� www.photo.gr/workshops/

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

9��
� /��.������: ���
�� ���������� ,���
/��
@ ����>)���#  ��
,��� 1 - 104 45 !. ;������ (#�
 @H
� ��� 
/
@ A�
���� 282)

%�	!�����" ��$� • & ����'�� #�	�� ������	����" • (���!���	 �����#�

   <�/���
����: � �#	�� ��!��� �	 �	 �����" ��� ���!������". 
    �	#!�!$ �	����� �� ��'� ��'�����	�� ��#�.
                                                                                                 Layers �	 layer masks. Actions. E#	��" �����	��" 
                                                                                                 
	��'�#�	". ;/F ���>��!#� �	 �����	#��". 
                                                                                                 )	��'�#� #������� ������	�$"... �	 ����� ���!

   '��������:  �	��!�" F�	�" 
   <������� ��������
: 4 ���" �� ��'� �� 
    7��� ,������
,
�����: 18:00 - 22:00 
   !0��
� �����
���: €40 (�	�$ �� 79;) �� ��'� �� 

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

����� 6,90 
���!

                                  

��

 
            

                                               

;)�#�9&! ��������� ����� ��� �� /������� �����
��!

;������� 25 %
��-��
 2016, 18:00-22:00
���@����
 ��������
 �.��/������ ���� �,�.������� 	��
���	���

http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-photoshop-eidikes-technikes/
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#�������
 	������� ,
������


�!!���": #�� 210 8541400 $ �� email: seminars@photo.gr $ on line #�� www.photo.gr/workshops/

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

�
 ��������
 �� ,������
,
����� �. 
�
����
 ��
 studio �
 #��	��
 #���
, «GREY images» ",
��
 14-16 ��,��0��,
�, 115 26, �����

"� �������� �
� �,���������� 	��
���	
 #��	��
 #���
, �,������� �
 �
�
�������
@ 
��@�
� �
 ,��. ����>)���# %
 10 ��� �
� «���*#"�$#»

%�	!�����" ��$� 12 ����� • & ����'�� #�	�� ������	����" • (���!���	 �����#� 

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

short/broad ���.) � ��	���	#��?� �� 
	�����" ���	#�	��" ��!�" (��", tungsten, LED �.�.) �	 light modifiers, 
� 
��	��#��� 
	�����" ���? �	�����	��" �?#�	" ��#�� ���	#��? �	 � ����!���#��� ������� #� 

���!������" #��'$��" ��� ��� ���#� �'�
$!�#� ��� �	#�!��$.

#�--��
 26 No��-��
, 10:00-18:00

   '��������: ������" ���	�"
   <������� ��������
: 8 ���"
   7��� ,������
,
�����: 10:00-18:00
   !0��
� �����
���: €112 (�	�$ �� 79;)

 ����� ����	
 �����  • ����	��
 8 ���� • €112 (�	�$ �� 79;)

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

� ���
� ���� ���������
�� �����.

',�����H� �
 ��������
 ��� 22/10  �0�� ������� �������!

http://www.photo.gr/shop/seminars/seminar-fotismoi-portraitou/
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Kάμερες χωρίς φακό
Το τεχνολογικό παράδοξο θα γίνει πραγματικότητα

Γράφαμε σε παλιότερο σημείωμά μας για 

την έρευνα που πραγματοποιείται σε νέες 

τεχνολογίες Ιmaging οι οποίες ενδεχομένως 

αλλάξουν εντυπωσιακά το σκηνικό όπως 

τους φακούς υγρής κατάστασης, τον έλεγχο 

του κάδρου με το βλέμμα  (Eye Tribe) την 

επόμενη γενιά στα γυαλιά επαυξημένης 

πραγματικότητας τύπου Google Glass, τη 

γενίκευση των καμερών στο Ιnternet of 

Τhings κλπ. Επίσης όχι πολύ καιρό πριν 

δειλά-δειλά είχαμε γράψει για ειδικούς 

αισθητήρες που καταργούν την ανάγκη 

για ξεχωριστό φακό. Η ιδέα φαινόταν 

εξτρεμιστική, μάλλον σαν φουτουριστική 

ακρότητα παρά σαν ρεαλιστικό ενδεχόμενο. 

Σήμερα μαθαίνουμε από τη Hitachi ότι είναι 

πιο κοντά μας απότι φανταζόμαστε.

Η είδηση διέρρευσε πριν δύο ημέρες από τον ιστότοπο της Ηitachi και οι ιάπωνες 

διακηρύσσουν ότι θα έχουν έτοιμο προϊόν ως το 2018 με πρώτη υλοποίηση σε 

οχήματα αυτόνομης οδήγησης, βιομηχανικά ρομπότ και κάμερες ασφαλείας. Αυτό μας 

κάνει να υποψιαζόμαστε ότι η ποιότητα δεν θα είναι, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, 

ανταγωνιστική των κανονικών φωτογραφικών μηχανών αλλά ποιός ξέρει τι γίνεται σε 

βάθος χρόνου;  

Για να δούμε με λεπτομέρειες πως έχουν τα πράγματα σύμφωνα με τη Ηitachi. To 

σύστημα αυτό τους επιτρέπει τη λήψη video εικόνας, χωρίς φακό. Στη θέση του 

οπτικού μέσου υπάρχει ένα πολύ λεπτό πλαστικό υλικό σε μορφή φιλμοειδούς 

δίσκου με συγκεντρικούς κύκλους σε μορφή “σάντουιτς” με τον αισθητήρα. Η 

εστίαση επιτυγχάνεται εκ των υστέρων με την τεχνική Moire fringe. Καθώς η φωτεινή 

δέσμη διέρχεται από το λεπτό στρώμα πλαστικού (φιλμ) και η αποτύπωση των 

συγκεντρικών σκιών του δίσκου και προκαλείται ελεγχόμενο φαινόμενο moire 

ανάλογο με τη γωνία πρόσπτωσης της δέσμης φωτός. Μετά αξιοποιώντας ακολουθίες 

Fourier γίνεται ο μετασχηματισμός της κανονικής εικόνας. Επακολουθεί η εστίαση που 

μπορεί να γίνει σε ρυθμό 30fps. 

H παραπάνω εφεύρεση θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Συνέδριο για τους αισθητήρες 

και το Ιmaging (ΙWISS 2016) στο Τόκιο (17-20Noεμβρίου 2016). 

Δεν είναι σίγουρα ακόμη ποιά θα είναι η εμπορική εφαρμογή της επινόησης της 

Ηitachi και πως θα εξελιχθεί. Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται 

στο προσκήνιο η ιδέα της φωτ. μηχανής χωρίς φακό. Ας θυμηθούμε το project 

του ερευνητή του ΜΙΤ Gordon Wetzstein (2014) που δουλεύει με ειδικό chip 

της Rambus και τα πειράματα των Εργαστηρίων Bell (2013) που καταγράφουν 

τρισδιάστατες εικόνες με αισθητήρα ενός pixel (!!). Από καιρό τρέχει η έρευνα με 

ειδικούς μικροφακούς που εκτός από τη διαχείριση του φωτός που προσπίπτει στις 

φωτοδιόδους των αισθητήρων θα μπορούν και να εστιάζουν. Ίσως αυτή η προσέγγιση 

έχει περισσότερη τύχη μακροπρόθεσμα. Πάντως είναι φανερή η αναζήτηση λύσεων 

που θα παρακάμπτουν τους πολλούς περιορισμούς αλλά και το πολύ υψηλό κόστος 

της κατεστημένης οπτικής τεχνολογίας στον ψηφιακό αιώνα. Φανταστείτε μια ψηφιακή 

κάμερα για την οποία δεν θα πληρώνατε ποτέ εξτρά φακό. Ίσως τα γνωστά εργοστάσια 

της βιομηχανίας του Imaging να μην έχουν κίνητρο να προωθήσουν τέτοιες λύσεις τη 

στιγμή που κερδοφορούν πιο πολύ από τους φακούς παρά τις μηχανές. Αυτό όμως 

δεν αποκλείει την καινοτομία που θα προέλθει από μη παραδοσιακή κατεύθυνση, 

ίσως από τον κόσμο των smartphone που επενδύει αφειδώς.
Π. ΚΑΛΔΗΣ

H Mona Lisa με το chip/φακό του project MIT

H αρχή λειτουργίας του αισθητήρα 
χωρίς φακό της Hitachi
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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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O Trump... στο PhotoBusiness Weekly!
Mε τον φακό του Νίκου Αποστολόπουλου

Ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ φωτογράφησε τον νέο Πλανητάρχη 

εννέα χρόνια πριν την εκλογή του! Ο Νίκος Αποστολόπουλος κάλυψε το 2007 

την επίσκεψη κλιμακίου του Υπ.Οικονομίας στο Χρηματιστήριο της Ν.Υόρκης όπου 

ο τότε Υπ.Οικονομίας κ.Γ.Αλογοσκούφης κτύπησε το καμπανάκι έναρξης της 

συνεδρίασης. Στην συνέχεια συναντήθηκε με τον κ.Donald Τrump στο γραφείο του 

στο Trump Towers αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο και συμμετείχε 

σε Συνέδριο προσέλκυσης επενδυτών από τις ΗΠΑ. Στις φωτογραφίες απεικονίζονται 

μεταξύ άλλων και ο τότε πρόεδρος του ελληνικού χρηματιστηρίου Σπύρος 

Καπράλος και ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου 

καθώς και στελέχη και συνεργάτες του Υπ.Οικονομίας Παν.Δρόσος, Λ.Κορρές και 

Λ.Παπάζογλου. 

Άλλα στιγμιότυπα από την επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Wall Street το 2007
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http://www.stamos.com.gr/
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Την πρώτη μέρα της επίσημης 

λειτουργίας της Photokina, στις 20 

Σεπτεμβρίου, επισκεφθήκαμε το 

κατάμεστο από προτάσεις εκτύπωσης 

τόσο στον ερασιτεχνικό όσο και 

επαγγελματικό τομέα, περίπτερο 

της Epson. Η συζήτηση με την κα 

Saus-Opuszynski διεφώτισε πολλές 

πτυχές του κλάδου της εκτύπωσης, 

προνομιακό αντικείμενο της Epson 

που ας σημειωθεί δραστηριοποιείται 

με επιτυχία και σε άλλα αντικείμενα 

της ψηφιακής τεχνολογίας όπως οι 

προβολείς, τα smart glasses κλπ.

• ���� �’ ����	
�� � ��� ��������� 

����	�� �� ���� �� ����	� ��� ��
�� 

	�� ��� �
 ����
� ��� ���
������� 

�
� �������� ���	� 	 �
��� 	����. 

���� ����	�� ���. �������, 	�
 

photofinishing, �� scanner ���. 

� 	�������	� ���� �����.

Ίσως φανεί παράξενο, αλλά όλες αυτές 

οι αλλαγές διανοίγουν και θετικές 

προοπτικές με τα μάτια της Epson. Πλέον 

η φωτογραφία είναι πολύ περισσότερο 

Kristin Saus-Opuszynski
Epson Europe Senior Business Manager

διαδεδομένη σε σχέση με το παρελθόν και σχεδόν όλοι έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν, ακόμη και με ένα smartphone, ικανοποιητικού επιπέδου εικόνες. Ένα 

ποσοστό από αυτές θα καταλήξει να αποτυπωθεί κάπου είτε είναι χαρτί, ύφασμα ή 

πλαστικό ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. Επιπλέον η Epson έχει σημαντική παρουσία 

στο scanning, που θα σας φανεί περίεργο αλλά είναι σε ανοδική τάση, όχι μόνον 

επειδή υπάρχουν πολλά φωτογραφικά αρχεία που πρέπει να ψηφιοποιηθούν αλλά και 

παρατηρείται ισχυρή ζήτηση από καινούργιους χρήστες που κάνουν αναλογική λήψη και 

στη συνέχεια σκανάρουν τα φιλμ.

• ��� minilab � ��	� ���� �� 	����� ��
� �
 inkjet. !��� ��"����� ��� ��� �#	� �
� ���� ��� 

����� ������	� 	�
 ��"$���� ��� ��#��	��; 

%� 	����	� �� ����� � ��
�� ��� ����� ����� ��#��	�� "��� 10x15 ��� 13x18 (20) �
� 

���
� �	
����
#	��; &����� �������� ���
� ���
#;

Κατά ένα περίεργο τρόπο, 

η Εpson είναι σε πλεονεκτική θέση και επωφελείται από το γεγονός ότι δεν είχε 

δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στον τομέα των minilab και έτσι δεν είχε προσδεθεί και 

επενδύσει σε τεχνολογίες που σήμερα αποτελούν παρελθόν. Αντίθετα οι εταιρίες που 

είχαν στηριχθεί στην τεχνολογία αλογονιδίων του αργύρου χάνουν συνεχώς έδαφος. Η 

εξέλιξη από την εταιρία μας της inkjet micropiezo τεχνολογίας και η σοβαρή τεχνογνωσία 

που συσσώρευσε τόσα χρόνια, συνεπάγεται συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

απέναντι σε άλλες εταιρίες προερχόμενες από τον τομέα των συμβατικών “χημικών” 

εκτυπώσεων. Αν και σε κάποιες χώρες η εκτύπωση πράγματι έχει καταρρεύσει στην 

κεντρική και βόρεια Ευρώπη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάπτυξη της αγοράς με 

σημεία λιανικής αλλά και μεγαλύτερα εργαστήρια που εξοπλίζονται. Το καλό για την 

Epson είναι ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τα πάντα στο printing, με ποικιλία 

και ευελιξία. Όχι μόνον τις συνηθισμένες διαατάσεις χαρτιού που τυπώνει το minilab 

�"$=$��"'�
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και τυπικά είναι από 10x15 ως 20x30εκ. 

αλλά και μεγάλες μεγεθύνσεις, εκτύπωση 

σε οποιαδήποτε επιφάνεια ακόμη και 

μπλουζάκια και διάφορα υφάσματα κλπ. 

Βλέπετε λοιπόν έμπρακτα ότι στο περίπτερό 

μας έχουμε αφιερώσει αρκετό χώρο στα 

minilab αλλά ταυτόχρονα δίνουμε σημασία 

στα large format printer όπως τα SureColor 

P-10000/20000.

• A� � “���
�������” ��������	� 	�
 

printing �����, �����
�� ���
�� ���� 

��
��� �� ����	�����	
�� ��� ������; '	�� 

�������	���� banner, ���	�, ���� ��������� 

���
������ ���. *��	�� ��
��� �� ��� ��� 

�� �
	
	�" �
� 	��
���
# ����
� ��� *pson 

����
�� 	�� ���
������� ��
�� ��� �
�" 	��� 

��"�
���;

Είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια τέτοια 

διάκριση. Εμείς προωθούμε τα προϊόντα 

στους διανομείς και αυτοί στη συνέχεια στο 

κανάλι λιανικής αλλά δεν είναι δυνατόν να 

γνωρίζουμε για ποιά αποστολή μπορεί να 

αξιοποιείται ένα συγκεκριμένο μηχάνημα 

ή αναλώσιμο, ειδικά όταν μπορεί να βρει 

διαφορετικές χρήσεις. Δεν έχω διαθέσιμα 

τέτοια στοιχεία και θα ήταν αναξιόπιστο 

να τα επικαλεστούμε. Πάντως βλέπουμε 

ότι υπάρχει μια μετατόπιση σε καινούργιες 

αγορές και εφαρμογές όπως σε οικιακή 

ή εταιρική διακόσμηση, σε αποτυπώσεις 

σε υφάσματα, προτίμηση σε καινοτόμες 

εκτυπώσεις που εντυπωσιάζουν σε εκθέσεις 

και γκαλερί κλπ.

• T� ��� �� 	�
���	� ��� ��� ���$��	� �
� �	��"����
�; 

*��������  � Epson;

Πράγματι η επαναφορά του ενδιαφέροντος των φωτογράφων αλλά και του 

γενικού κοινού προς το ασπρόμαυρο, έχει θετική επίδραση για την Epson. 

Διότι και αυτοί που το αξιοποιούν είναι δραστήριοι και μάλιστα τυπώνουν 

πολύ περισσότερο από τους άλλους φωτογράφους και μάλιστα τυπώνουν 

σε καλά υλικά και επιμένουν στην ιδανική ποιότητα, αφού η ψηφιακή 

τεχνολογία έχει κατακτήσει το μέγιστο ποσοστό των α/μ εκτυπώσεων χάρη στα 

εξαιρετικά χαρτιά αλλά και την απόδοση του inkjet σε παρόμοιες εφαρμογές. 

Το ασπρόμαυρο fine art printing είναι ένα φαινόμενο και εξελίσσεται πολύ 

δυναμικά. Βλέπουμε ότι έχει και άλλες προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης. Κατά 

κάποιο τρόπο μας αποζημιώνει για τις μεγάλες απώλειες στις καθημερινές, 

απλές εκτυπώσεις. 

• +�� ������� � ��
�� ��� ������� VR;

Aν και δεν πρόκειται για προϊόντα της αρμοδιότητάς μου, να πω πως η σειρά 

Epson Moverio που η εταιρία μος κατατάσσει όχι στα VR (Virtual Reality) 

αλλά στα AR (Augmented Reality) Smart Glasses, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον 

και έχει κινήσει τη γενικότερη περιέργεια των υποψήφιων αγοραστών, για 

τις δυνατότητές τους αλλά και την κατασκευή τους, που είναι η ελαφρότερη 

-και κατά συνέπεια- η πιο άνετη της αγοράς. Τα γυαλιά μας βρίσκουν 

πολλές εφαρμογές και στον χώρο της βιομηχανίας π.χ. για επιδείξεις των 

δυνατοτήτων βιομηχανικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων, οδηγιών 

για περίπλοκους χειρισμούς μηχανημάτων κλπ. Για παράδειγμα έχουμε μια 

επικείμενη συνεργασία με τη DJI όπου θα χρησιμοποιεί Epson Moverio για την 

εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών στο πιλοτάρισμα drone της εταιρίας 

αυτής, με τον πιο παραστατικό και “ζωντανό” τρόπο. 

Αν και στην αρχή ξεκινήσαμε επιφυλακτικά, στην πορεία διαπιστώσαμε τη 

δυναμική στον τομέα αυτό και την ποικιλία των εφαρμογών. Για να παραθέσω 

άλλο ένα παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει 

από πλευράς μουσείων στην παροχή υπηρεσιών ξενάγησης μέσω συσκευών 

AR smart glasses. To καλό είναι ότι ως εταιρία έχουμε και το hardware και το 

software development κάτω από την ίδια στέγη. Έτσι το τμήμα R&D μπορεί 

αυτοδύναμα να αναλάβει τέτοια εγχειρήματα.



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

������ 143 •  ������� 5  ����
�� 2012 ���
�� 15

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

������ 350 •  ������� 21 ������
�� 2016 ���
�� 15

�������	� 	
� �������� ��� ���� �� 	�� 
���������� 	
�	
����� �	���, ���������� ����! 
������� ������ ��� ������� ��� �
� �� 2017 �� ��� �������� �
��!

���������	
: weddingphoto@photo.gr - 210 8541400 ���. 115

www.weddingphoto.gr
mailto:weddingphoto@photo.gr


������ 350 •  �����	
 21 ����	��� 2016 �����
 16

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

H ναυαρχίδα της σειράς εκτυπωτών επιγραφοποιίας, SureColor SC-S80610, απευθύνεται σε κατασκευαστές επιγραφών, 

προγραμματιστές και διοργανωτές εκδηλώσεων. Πρόσφατα έλαβε πιστοποίηση Pantone, σύμφωνα με την οποία αποτυπώνει 

το 98,2% των σταθερών χρωμάτων Pantone. Οι δοκιμές έγιναν στα 1.440x1.440 dpi, σε φωτογραφικό χαρτί Gloss ILFORD Nano 

Solvent Premium. Ο εκτυπωτής είναι εξοπλισμένος με τελευταίας γενιάς κεφαλές Epson PrecisionCore TFP και χρησιμοποιεί μελάνια 

UltraChrome GS3, που υπόσχονται ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας τυπώματα. 

Epson SureColor SC-S80610
Με πιστοποίηση Pantone
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

AT-X 24-70mm f/2,8 Pro FX
oom full frame �� ������� 

��������� ��� ���������� �� 50!�

�T-X 16-28mm f/2,8 Pro FX
�����"��#� zoom ��� �$����������%� 
�$�������� �� ��&��'# DC �#�%� ��� 

��������� GMR ��� ��()���� �$&����� *F 

AT-X 17-35mm f/4 Pro FX
�����"��#� full frame �� 

�%����� #$���� ���+� 103,9°

�T-X 11-20mm f/2,8 Pro DX
Y$�������"��#� zoom ��� -�.���%� 

��(��%� �� ��������� APS-C

�T X 11 202000mmmm ffff///2/2 8 Pro DX AT-XXXX 1111777-7-7-3535353535mmmmmmmm ff/4 Pro FXAT XXXX 177 35 fff//4 PAT-X 24-700070mmmmmmm ffff/2/2/2/2 8 Pro FXAAT X 24 7070707 ff//2/222 88 P FX

��

�T X 16666 28282828mmmmmm ffff///2/2 8 Pro FX AT-X M100 AF PRO D F2.8 MACRO
N%o� $��������&� macro (1:1) �� ���&���� 

�$#�)�$��6� AF/MF, ��8��� �(�8����%�#� ��� 
���������� �-���� ��������

AT-X 70-200 F4 FX VCM-S
!� �$#����������& ��� 3stop �)����� 
#$����� ������#$#+���� ��� 8������#-
��8%� �$���(����& �#�%� #8������ AF 

AT-X 12-28 PRO DX F4
;$�������"��#� zoom ��� APS-C 
��(��%� �� ��(�����& SD-M ��� 

��&��'� ���+���

��� ���������	
� 
���������	
!

���
�

  AT-X 14-20mm f/2 Pro DX
<#�) .�����&� �����"��#� zoom ��-
8��� �(�8����%�#� ��� DSLR (Canon/

Nikon) �� ��������� *PS-C.
�������"��� ��+� ��.������ ��)����-

�� ��8���� ��������+�� ��� 8�&���-
�� ��� ���������"� $����#�."���� 
��� �%����� (������ 8��(���� ��� �#� 

%���(# ��� (�������"� ����#$"�.

�� ���������"���

)��� � 
�����	�� #����$ '$�� !	 �#��" 
��� !���#��� ����	 15/12/2016 $ ����	 

�>���$#��" ��� ��'������. 

���
�

http://www.photozone.gr/
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Canon
Ανανεώνει τους εκτυπωτές image RUNNER ADVANCE 

Η ιαπωνική εταιρία εγκαινίασε μια νέα σειρά 

πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFP) που 

αποτελείται από τα μοντέλα: imageRUNNER 

ADVANCE C7580i/C7570i/C7565i. Προορίζονται 

για εργαστήρια και επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο 

εκτυπώσεων, υποστηρίζοντας μέγεθος χαρτιού Α3. 

Όσο αφορά τη ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμου/

ασπρόμαυρου, για τον C7565i έχουμε 65/60 σελ/

λεπτό (A4), για τον C7570i 70/65 σελ/λεπτό (Α4) και 

για τον C7580i 80/70 σελ/λετπό (Α4). Η ανάλυση 

αγγίζει τα 2400x2400 dpi στην εκτύπωση και 

600x600dpi στη σάρωση εγγράφων/εικόνων. Ακόμα, 

μπορούν να αναλάβουν ρόλο fax και παρέχουν 

λειτουργία direct print από USB stick. Συνοδεύονται 

από το λογισμικό Universal Login Manager software. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική 

λίστα χαρακτηριστικών της σειράς εδώ: 

www.canon-europe.com/for_work/products/

OmniVision
Αισθητήρες για smartphone με υψηλό δυναμικό εύρος

H κινέζικη εταιρία παρουσίασε τέσσερις νέους αισθητήρες που υπόσχονται 

βελτιωμένο δυναμικό εύρος και καλύτερη συμπεριφορά σε υψηλότερη 

ευαισθησία ISO, σε σύγκριση με τoυς σημερινούς. Η νέα σχεδίαση επιτρέπει στα pixel 

να μετατρέπουν μεγαλύτερες ποσότητες φωτός σε ηλεκτρικό φορτίο, με αποτέλεσμα 

καλύτερες επιδόσεις σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Πρακτικά τα τέσσερα μοντέλα 

χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στη πρώτη τα pixel δημιουργούν ένα zig zag pattern, 

εξού και τεχνική zHDR, όπου τα μισά εγγράφουν τις λήψεις μακράς έκθεσης και 

τα άλλα μισά το αντίθετο. Ύστερα, από τον συνδυασμό προκύπτει εικόνα υψηλού 

δυναμικού εύρους. Αξιοποιούν autofocus τύπου phase detection και εγγράφουν 

video 4K. Η δεύτερη ομάδα αισθητήρων συνδυάζει το σήμα τεσσάρων pixel, 

προσφέροντας εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης μεν, αισθητά λιγότερου θορύβου δε. 

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της OmniVision:

http://www.ovt.com

www.canon-europe.com/for_work/products/office_print_copy_solutions/office_colour_printers/ir_adv_c7500_series/specification.aspx
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Leica D-Lux 
Επανέκδοση με νέο Explorer Kit 

Ηγερμανική Leica συνηθίζει να 

αναζωογονεί το αγοραστικό 

ενδιαφέρον με επανεκδόσεις 

υπαρχόντων μοντέλων, νέες θήκες κλπ. 

Αυτή είναι η περίπτωση του Explorer Kit 

για τη D-Lux (2014) που απευθύνεται 

σε ταξιδιώτες και λάτρεις των snapshot. 

Υπενθυμίζουμε ότι διαθέτει αισθητήρα 

CMOS Four Thirds (17.3x13mm), 

φωτεινό φακό 11-34mm f/1.7-2.8 που 

ισοδυναμεί με 24-75mm (σε φορμά 

35mm) και ΕVF. Eντυπωσιακό είναι 

το προστατευτικό καπάκι με τα τρία 

πτερύγια που ανοίγει αυτόματα για 

τη λήψη της φωτογραφίας και κλείνει 

για την προστασία του εμπρόσθιου 

κρυστάλλου. Υποστηρίζει αρχεία 

RAW και τεχνολογίες Wi-Fi/ NFC. Η 

υψηλότερη ταχύτητα του ηλεκτρονικού 

κλείστρου είναι 1/16000 και η μέγιστη 

τιμή των ISO, 25600. 

CMOSIS
Αισθητήρας 48MP για video 8K 30fps

Τα όρια του full-frame δοκιμάζει ο νέος αισθητήρας της CMOSIS, ο οποίος έχει 

ανάλυση 48MP και εγγράφει video 8Κ στα 40fps ή 4Κ στα 60fps. Έχοντας μέγεθος 

λίγο μεγαλύτερο του φορμά 35mm, ενσωματώνει τεχνολογία global shutter. Επομένως, 

επιτρέπει την καταγραφή αντικειμένων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα (σε συνθήκες 

ισχυρού φωτισμού), χωρίς το φαινόμενο rolling shutter. Ωστόσο, ο CMV50000 δεν 

προορίζεται για φωτογράφους και κινηματογραφιστές, αλλά για κάμερες ασφαλείας και 

σχετικές εφαρμογές. Μάλιστα, πρόκειται να αντικαταστήσει τους παλιούς CCD. Για την 

ώρα είναι διαθέσιμος μόνο σε ασπρόμαυρο, αλλά αναμένεται να υπάρξει και έγχρωμη 

έκδοση έως το τέλος του έτους. Πάντως, δεν αποκλείεται στο κοντινό μέλλον να δούμε την 

εμφάνιση ενός αντίστοιχου αισθητήρα στην ευρύτερη αγορά του Ιmaging. 

Phottix Spartan
Beauty dish και soft box σε ένα

Το Spartan Beauty dish αποτελεί ένα υβριδικό light modifier που συνδυάζει δύο 

απαραίτητα αξεσουάρ για τη φωτογράφηση πορτραίτου: soft box που αναλαμβάνει 

να μαλακώσει το φως και beauty dish που αποδίδει κολακευτικό κατευθυντικό φωτισμό. 

Η συναρμολόγηση του επιτυγχάνεται εύκολα χάρη στις ευέλικτες ράβδους που το 

συνοδεύουν. Έχει πτυσσόμενη κατασκευή και το λευκό εσωτερικό προσφέρει απαλό 

φωτισμό. Στο κιτ περιλαμβάνονται διαχυτήρας, υφασμάτινο πλέγμα, μεταλλικός δίσκος 

και διαχωριστικό. Είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, διαμέτρου 50cm και 70cm, μέσω του 

επίσημου αντιπροσώπου, ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.

�	� ��

Phottix SSpartan
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Rollei C5i & C6i
Σε προηγμένες εκδόσεις από ανθρακονήματα

Τα high end τρίποδα C5i & C6i, διατίθενται πλέον σε δύο νέες εκδόσεις 

με υλικό κατασκευής τα ανθρακονήμτα (carbon fibre). Επομένως, είναι 

25% ελαφρύτερα από τα αντίστοιχα αλουμινένια, κάτι χρήσιμο για τους 

φωτογράφους που διανύουν μεγάλες αποστάσεις ή κάνουν συχνές on-location 

λήψεις. Διαθέτουν σφαιρική κεφαλή με πλατφόρμα γρήγορης απελευθέρωσης. 

Η κεντρική κολόνα μπορεί να αντιστραφεί για φωτογραφήσεις θεμάτων πολύ 

κοντά στο έδαφος ή macro. Επίσης, τα πόδια του τριπόδου έχουν ενισχυθεί με 

αντιολισθητικό υλικό, για ενισχυμένη σταθερότητα. Το C5i υποστηρίζει φορτίο 

έως οκτώ κιλά και το C6i έως 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Δαμκαλίδης 2109410888

photo.gr

Hoya HD nano
Νέα σειρά φίλτρων UV

Τα νεοφερμένα φίλτρα της 

ιαπωνικής εταιρίας, ενσωματώνουν  

εξαιρετικά ανθεκτική επίστρωση nano, 

προστατεύοντας αποτελεσματικά το 

εμπρόσθιο κρύσταλλο του φακού. Τα 

φίλτρα HD Nano προορίζονται για χρήση 

σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι 

λεκέδες, οι δαχτυλιές και το νερό μπορούν 

να αφαιρεθούν εύκολα από την επιφάνεια, 

δίχως κάποια αρνητική επίδραση στη 

ποιότητα απεικόνισης. Eπίσης, δεν 

επηρεάζεται το τμήμα του ορατού 

φάσματος του φωτός. Διατίθενται σε 

διαμέτρους 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 και 

82mm μέσω του επίσημου αντιπροσώπου, 

Photozone.

�

Rollei C5i & C6i

www.photo.gr
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Αμισσού 55, 171 24 Αθήνα, Τηλ.: 2130157744 • www.photozone.gr • e-mail: info@photozone.gr

Benro MoveOver

��	� �� ������	������� ����� ���� ������ �� DSLR!
� ����� slider MoveOver "�	������ 	���� “������	�������” ����� ��� ��#��� ��� �� 
���	���, �� "�	���� ����. $������%��� �"& slider �� �	� ���� �"& ��	����	 �� �'����� 
���%�� ��#�� ��� slider �� (�"�� ���� �"& �)���	����� �� ��*���*��	 �'����� �'�����, 
���� � ���'�	� ��� ������ ��)� %���	��"�� ��� "����*��� 	"	�	�(�"	�� �"�"�(	�.

Benro MoveOver4 
04S6
• �=>�)�< *<��,< 4kg • ��<� 2,6kg
• �&�<� <�,)#�)�� 60cm
 
Benro MoveOver4 A04S9
• +�����	 �	���	 4kg • /��	� 3,1kg
• 5'�	� 	���)���� 90cm

Benro MoveOver12 C12D6
• �=>�)�< *<��,< 12kg • ��<� 4,3kg 
• �&�<� <�,)#�)�� 60cm
 
Benro MoveOver12 C12D9
 • �=>�)�< *<��,< 12kg  • ��<� 4,5kg 
• �&�<� <�,)#�)�� 90cm

Benro MoveOver8 C08D6
• �=>�)�< *<��,< 8kg • ��<� 2,2kg
• �&�<� <�,)#�)�� 60cm 85,5cm
 
Benro MoveOver8 C08D9
• �=>�)�< *<��,< 8kg • ��<� 2,3kg
• �&�<� <�,)#�)�� 90cm

PhotoZone.indd   1 11/5/2016   12:29:29 μμ

http://www.photozone.gr/
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Google PhotoScan App
Ψηφιοποίηση παλιών φωτογραφιών και όχι μόνο

Στις πλατφόρμες Αndroid και iOS βρίσκουμε αρκετές εφαρμογές που 

αναλαμβάνουν το σκανάρισμα εγγράφων και φωτογραφιών, με την έννοια 

της φωτογράφηση και μετέπειτα 

διόρθωσης της προοπτικής για να 

«ευθυγραμμίζονται». Τώρα, ήρθε η 

σειρά της Google να κυκλοφορήσει 

αντίστοιχο app που υπόσχεται 

“σκαναρίσματα” υψηλής ποιότητας 

δίχως αντανακλάσεις. Εκτός από την 

μείωση του απαιτούμενου χρόνου 

παραδοσιακής ψηφιοποίησης 

(συγκριτικά με scanner), ο 

τεχνολογικός κολοσσός στοχεύει 

με το PhotoScan να εμπλουτίσει το 

αρχείο της υπηρεσίας Google Photos. 

Oι χρήστες θα είναι πλέον σε θέση να 

ψηφιοποιήσουν και αρχειοθετήσουν τις παλιές, αναλογικές φωτογραφίες. Πάντως 

θα είχε ενδιαφέρον, να υποστηριζόταν σάρωση φιλμ (για χρήση των εικόνων στο 

ίντερνετ), καθώς αποτελεί άλλη μία ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία. Το app είναι 

διαθέσιμο για κατέβασμα από το iTunes App Store ή το Google Play.

Rollei
Βάση στήριξης smartphone για ποδήλατα

Τα smartphone αξιοποιούνται συχνά από τους ποδηλάτες για τις δυνατότητες πλοήγησης ή για φωτογραφίες και video. Σε κάθε 

περίπτωση, για την ασφαλή στήριξή τους, η Rollei προτείνει ένα mount που υποστηρίζει συσκευές 4-5in. και ζυγίζει μόλις 27gr. 

Χάρη στην ειδική υποδοχή, το smartphone αποσπάται εύκολα με το ένα χέρι, χωρίς να παρεμποδίζεται η προσοχή του ποδηλάτη. Είναι 

κατασκευασμένο να αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλή θερμοκρασία και βροχή. 

Elinchrom Skyport Plus HS
Υποστήριξη Olympus

Το Skyport Plus HS είναι σύστημα 

ασύρματου ελέγχου φλας για μηχανές 

Canon, Nikon και Sony. Τώρα η Elinchrom 

προσθέτει μια ακόμη έκδοση συμβατή με 

Olympus. Η δυνατότητα συγχρονισμού σε 

υπερ-υψηλή ταχύτητα (μέχρι 1/8000sec) της 

εταιρίας ονομάζεται Hi-Sync και λειτουργεί 

με διαφορετικό τρόπο από ότι το HSS 

στα Speedlight. Πυροδοτεί μια φλασιά 

μεγαλύτερης διάρκειας, τη χρονική στιγμή 

εκκίνησης-λήξης της οποίας μπορεί να 

ορίσει ο χρήστης, μέσω της λειτουργίας 

OverDrive Sync στην εκάστοτε μηχανή, ώστε 

να συμπίπτει με το άνοιγμα και κλείσιμο 

του κλείστρου. Ο ραδιοπομπός 2.4GHz έχει 

μέγιστη εμβέλεια τα 200μ., ενώ σε εσωτερικούς 

χώρους η απόσταση μειώνεται στα 60μέτρα. 

Προσφέρει 20 κανάλια για κανονική ταχύτητα 

συγχρονισμού και άλλα 20 για Hi-Sync, τα 

οποία οργανώνονται σε 4 ομάδες. Ακόμα, 

είναι εφοδιασμένο με λυχνία υποβοήθησης 

του autofocus, για αποτελεσματική εστίαση σε 

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. μ φ
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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 ����������� 
������ �� ����!"� #$�% &�� ����' ��(�)�* 
��� �% ������!�&���+ &#�,"�&% ��� �����!�" 
�� ��� &����(�* ��� (�� video. E"��� 
�-�������$ ����' ��� /�!��', ��,��$ (�� 
��� ������!+��% ��� /�"&����� &�#�$ &� 
�-1������* !+2��*, �"�� #�%&�������" DSLR, 
CSC + �����* /������$����*. 	 �,���!��+ 
����!+ Befree Live Fluid Head, �((�$��� 
���!�* ���+&��* #$�% &�� �,���!��' 
&�&�%�� ,���%�3���* �% �%#��+ &�* ��!��� 
�&�����%���%.

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

Advanced Compact

�,��$ &#�,��&����* �1��(������* �&$���* (�� 
&�&�+���� �%#��3� mirrorless. �� modular �&1�����' 
,�����!���� �%� ���&����(+ &� ,�$����* ,������3&��* 
�-��!�&��� �.#. ��� + ,�� &3���� ��� ����* ����". 

�"&%* ���&���� �����!� ,��)����� ,������&�� (�� 
Ultrabook + tablet ��3 ���/!������ #3��* ��� (�� 
���&1���$ ������"����.

Street
4!!% ��� &���$ �&���3� �� �������� ���$��&% ��� 
#�3����, ��� ����)������ &� ���'#��* &�&�%�$�1� 
mirrorless. 5���")����� &� ,�$���� ��(�)% ��� �� 
,���������+ ���&�((�&% &�� design 3&�� �� ��!�������� 
'!�* �� !������(���* ��� ��&)%����* ������+&��*.

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

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

���� ���

	�
���!

http://www.albapv.gr/


������ 350 •  �����	
 21 ����	��� 2016 �����
 26

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

Το έντονο κόκκινο χρώμα του logo της 

γερμανικής εταιρίας συμβολίζει, σύμφωνα 

με τους οπαδούς της, την κορυφαία ποιότητα 

σε μηχανές και οπτικά. Η Leica αποφάσισε να 

το χρησιμοποιήσει, για πρώτη φορά, ως βασικό 

Leica Summicron-M 50 mm f/2
Έκδοση σε κόκκινο χρώμα

χρώμα φακού και συγκεκριμένα στην ειδική έκδοση του APO-Summicron-M 50 

mm f/2 ASPH. Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του, παραμένουν ακριβώς όμοια με 

το κανονικό μοντέλο. Συνοδεύεται από καπάκι ίδιου χρώματος και δερμάτινη θήκη. 

Στοιχίζει 1000 δολ. περισσότερο από το κανονικό μοντέλο και θα κυκλοφορήσει 

μόνο σε 100 κομμάτια. 

��������
�onitor ����� ���������� ����������,  ������������",

��" �"�� �"!

• ��������	 23in  
• Panel: IPS
• Interfaces: DVI-D, DisplayPort, HDMI, D-sub
• 
������������ �� software ��������������	
   Spectraview Profiler
• E����������� USB hub
• 14bit LUT hardware calibration

NEC SpectraView 232

��C 23 in.

* ���� Amazon.de: €757

���� ����������: €480 + �
�

Τηλ.: 210 8541400 •  info@photo.gr
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Mόλις κυκλοφόρησε!

NEO!
 Φθινοπωρινό τεύχος

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-245/
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Apple
Λύση στα ελαττωματικά iPhone 
6 Plus (έναντι 149$)

Το περασμένο καλοκαίρι ορισμένοι 

χρήστες iPhone 6 Plus ανέφεραν 

πρόβλημα στην απόκριση της οθόνης, 

που ανεπίσημα ονομάστηκε «Touch 

Disease”. Σε κάποιες περιπτώσεις 

μάλιστα συνοδευόταν από μία οριζόντια 

γκρι γραμμή (με flicker) στο υψηλότερο 

τμήμα. Παρόλο που διάφορα εξωτερικά 

service ανέλαβαν το εν λόγω θέμα, η 

Apple σε πρώτη φάση δεν αναγνώρισε 

επίσημα το πρόβλημα, διευκρινίζοντας 

πως οι χρήστες που το αντιμετωπίζουν 

σε συσκευές εκτός εγγύησης θα πρέπει 

να αγοράσουν νέο μοντέλο! Ωστόσο, 

έπειτα από ομαδική αγωγή χρηστών, ο 

αμερικάνικος κολοσσός παρουσίασε ένα 

πρόγραμμα επίλυσης του προβλήματος, 

με κόστος 149$. Η Apple υποστηρίζει 

ότι το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα 

πολλαπλών πτώσεων της συσκευής. 

Άλλοι τεχνικοί, σημειώνουν πως το 

Touch Disease προκύπτει από πρόβλημα 

στα controller chips που μετατρέπουν 

τα touch inputs σε σήματα. Μία θεωρία 

λέει πως προκύπτει από κατασκευαστικό 

ελάττωμα στο U2402 Meson Touch IC 

chip. Μία δεύτερη, σημειώνει πως τα 

σημεία συγκόλλησης στην μητρική 

πλακέτα έχουν ραγίσει, κάνοντας τα 

controller chips να χάνουν επαφή. Και οι 

δυο θεωρίες δυνητικά επαληθεύουν τη 

αιτιολογία της Apple, περί πολλαπλών 

πτώσεων. Παρόλα αυτά, ο υπολογίσιμος 

αριθμός αναφορών του προβλήματος, 

δεν αποκλείει μια πιθανή ελαττωματική 

παρτίδα του iPhone 6 Plus.

Apple
Λεύκωμα 20 χρόνων  

Με τίτλο “Designed by Apple in California,” 

προσεγμένη βιβλιοδεσία και βασικό 

χρώμα το άσπρο, το λεύκωμα του τεχνολογικού 

κολοσσού “ρίχνει” φως σε όλα τα προϊόντα 

που έχουν παρουσιαστεί από την ίδρυση της 

έως τώρα. Από το πρώτο iMac του 1998 έως 

το Apple Pencil του 2015, ο αναγνώστης έχει 

στη διάθεση του 450 φωτογραφίες συσκευών 

Apple, Όλες έχουν πραγματοποιηθεί από τον 

Andrew Zuckerman με ενιαίο στοιχείο το λιτό 

άσπρο φόντο. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 

ιδρυτή, Steve Jobs, ο οποίος απεβίωσε το 2011. 

Κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη, 10.2χ12.75in. και 

13χ16.25in. 

Seagate 5ΤΒ
Τεράστια χωρητικότητα-μικρό μέγεθος

Η Seagate παρουσίασε το πρώτο φορητό σκληρό δίσκο με χωρητικότητα 5TB, 

που απευθύνεται κατά μεγάλο ποσοστό σε φωτογράφους και εικονολήπτες. 

Καθώς το 4Κ γίνεται το νέο στάνταρ σε μηχανές- smartphone και τα φωτογραφικά 

αρχεία καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, επόμενο είναι οι 

κατασκευαστές τέτοιων μέσων να ανεβάζουν την κλίμακα 

των TB. 

Ο χώρος που καταλαμβάνει 

ο δίσκος στην φωτογραφική 

τσάντα είναι μόλις 114.5x78.0 

x20.5mm και το βάρος μόλις 

247gr. Είναι συμβατός με 

Windows ή Mac και προσφέρει 

συνδεσιμότητα USB 3.0. 

Κυκλοφορεί σε τέσσερα 

χρώματα: μαύρο, 

γκρι, κόκκινο 

και μπλε. 
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/monothematika/
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Mobile Photography
Κινητό και φωτογραφία σε διήμερο σεμινάριο

Το στούντιο «Sub.Urban Images & Soundscapes», σε μια εποχή που το 

κινητό τηλέφωνο έχει μετατραπεί σε καθημερινό εργαλείο έκφρασης και 

δημιουργικότητας, το στούντιο «Sub.Urban Images & Soundscapes» διοργανώνει 

ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη φωτογραφία μέσω smartphone. Με εισηγητές 

τους Μαρίλη Ζάρκου και Χρήστο Τόλη, έμπειρους φωτογράφους, με ιδιαίτερη 

αγάπη για το συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να 

χρησιμοποιούν πιο δημιουργικά το smartphone τους. Οι θεματικές του σεμιναρίου 

να καλύπτουν μεταξύ άλλων τις τεχνολογίες και την τεχνική, την αισθητική 

προσέγγιση / online self-branding καθώς και τις κοινωνικές - επιχειρηματικές 

διαστάσεις του mobile photography. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων όσοι 

θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο καλούνται να δηλώσουν άμεσα 

συμμετοχή.

Σεμινάριο: Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 11.00-16.00

Κυριακή 27 Νοεμβρίου, 12.00 – 17.00 

Διεύθυνση: Sub.Urban Images and Soundscapes, Μ. Χατζηκωνσταντή 8, Μετρό 

Πανόρμου, Αθήνα 

Κόστος: 60 ευρώ (45 για φοιτητές και ανέργους) 

Πληροφορίες - Κράτηση θέσης: Sub.Urban Images & Soundscapes, 

suburbanimages@yahoo.gr, http://www.suburbanimages.photography 

φ7 
Έκθεση της Ελληνικής Φωτογραφικής 
Εταιρείας Κρήτης

Υπό τον τίτλο «φ7», η έκθεση παρουσιάζει 

το έργο επτά ερασιτεχνών φωτογράφων, 

μελών της ΕΦΕ Κρήτης, οι οποίοι έχουν διακριθεί 

στην παγκόσμια καλλιτεχνική ομοσπονδία FIAP 

(Fédération Internationale de l' Art Photographique). 

Αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφική μηχανή ως 

μέσο αναζήτησης, διερεύνησης και εξωτερίκευσης 

του εαυτού τους σε σχέση με το περιβάλλον, οι 

φωτογράφοι 

δημιουργούν 

μέσα από το 

φωτογραφικό 

τους φακό 

αφηγήσεις, 

κάποιες φορές 

εστιάζοντας 

στο ανθρώπινο 

στοιχείο ως 

πορτραίτο και 

στη σχέση του 

μέσα στο χώρο 

και στο χρόνο. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφικά έργα 

των Δημήτρη Μάρκογλου, Μανώλη Μετζάκη, 

Γιώργου Μπαλαδάκη, Μιχάλη Νικηφοράκη, 

Μανόλη Παπαδάκη, Κώστα Συμιακάκη και Κώστα 

Χαλκιαδάκη.

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: ΕΦΕ Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 20, 

Ηράκλειο, Κρήτη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 

22.00

Πληροφορίες: ΕΦΕ Κρήτης, http://www.efecrete.gr

Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης
Masterclass με το Γιάννη Μπεχράκη

Με αφορμή την έκθεση «Μια άλλη ζωή: Ανθρώπινες 

ροές / Άγνωστες Οδύσσειες» που φιλοξενείται 

στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης 

Μπεχράκης επισκέπτεται το χώρο του μουσείου για 

ένα masterclass, ανοιχτό στο κοινό. Ο βραβευμένος 

φωτορεπόρτερ θα εξηγήσει τη φιλοσοφία του έργου 

του, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει φωτογραφικά 

έργα από το σύνολο της δουλειάς του, καθώς και από 

την καταγραφή του προσφυγικού ζητήματος. Μετά 

το masterclass θα ακολουθήσει συζήτηση με τους 

συμμετέχοντες. Ο Γιάννης Μπεχράκης είναι φωτορεπόρτερ 

του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters από τα τέλη 

του 1987, ενώ πρόσφατα βραβεύτηκε ως επικεφαλής της 

ομάδας του Reuters με βραβείο Πούλιτζερ. Ανάμεσα στις 

διακρίσεις του συγκαταλέγονται το αμερικανικό βραβείο 

“Overseas Press Club”, το βραβείο των πολεμικών ανταποκριτών “Prix de Bayeux” και 

η διάκριση από το Guardian και το Reuters ως Φωτογράφος της Χρονιάς για το 2015. 

Μέρα και ώρα: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 19.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3, 

Αποθήκη Α', Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, 

www.thmphoto.gr 



������ 350 •  �����	
 21 ����	��� 2016 �����
 31

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

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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Παράλληλες Φωνές/Parallel Voices
Η έκθεση του Photometria στη Ρουμανία

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photometria σε συνεργασία με το φεστιβάλ PhotoRomania της Salina Turda, παρουσιάζει την 

έκθεση «Παράλληλες Φωνές/Parallel Voices», στη Durgau-Valea Sarata της Ρουμανίας. Ως χώρος παρουσίασης επελέγη ένα 

αλατωρυχείο που βρίσκεται στην περιοχή Durgau-Valea Sarata στη Ρουμανία. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 14 Νοεμβρίου ενώ θα 

είναι ανοιχτή στο κοινό μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Την έκθεση πλαισιώνουν με έργα τους εννέα φωτογράφοι. Πρόκειται για τους Άγγελο 

Μπαράι, Δημήτρη Χαντζάρα, Andrey Lomakin, Βασιλική Σανδάλη, Χρήστο Σωτηρόπουλο, Jannis Tordheim (Ioannis Theodorou), 

Γιάννη Ρομπόκο, Τάσσο Χίο και Garcia de Marina. Η έκθεση «Παράλληλες Φωνές/Parallel Voices» διοργανώνεται στο πλαίσιο 

των «Photo Europe Days», μια δράση του Ευρωπαικού Δικτύου Φωτογραφικών Φεστιβάλ (PHEN) και στοχεύει στην πολιτιστική 

επικοινωνία μεταξύ των φορέων.

Πληροφορίες: Photometria Festival, http://www.photometria.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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«Ορίζοντες»
Έκθεση φωτογραφίας του Θωμά Φίλιου

Ο Θωμάς Φίλιος αναζητεί τους δικούς του ορίζοντες, συνθέτοντας μέσα από 

το φωτογραφικό του φακό εικόνες που παραπέμπουν σε έργα ζωγραφικής. 

Παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο, κάθε λήψη του Φίλιου διαπνέεται από ποιητική 

αίσθηση, καλώντας τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι σε αλλιώτικα τοπία, πέρα από 

σαφή όρια. Στο πλαίσιο της έκθεσης «Ορίζοντες» θα πραγματοποιηθούν δύο 

παράλληλες εκδηλώσεις. Σε μια βραδιά με τίτλο «Όταν η μουσική συναντά τη 

φωτογραφία» την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί προβολή 

φωτογραφικών έργων του Θωμά Φίλιου με συνοδεία ζωντανής μουσικής από 

τον Χάρη Παπαδόπουλο και παρουσίαση ποιημάτων της Αμαλίας Ηλιάδη. Το 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου οι επισκέπτες της Γκαλερί ΜΑΤΙ θα έχουν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν την ομιλία του Θωμά Φίλιου με θέμα «Η καλλιτεχνική 

φωτογραφία», μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη 

Φωτογραφική Ομάδα Κατερίνης. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Δεκεμβρίου

Παράλληλες Εκδηλώσεις

«Όταν η μουσική συναντά τη φωτογραφία»

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, 20.30

«Η καλλιτεχνική φωτογραφία»

Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 11.30

Διεύθυνση: Γκαλερί ΜΑΤΙ, 

Αβέρωφ 4, Κατερίνη 

Πληροφορίες: Θωμάς Φίλιος, 

mail@thomasfilios.com, 

www.thomasfilios.com, 

Γκαλερί ΜΑΤΙ, 

Τηλ. 2351031275, 

b-mati@hotmail.gr, 

www.b-mati.blogspot.gr 
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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«Δρόμοι: Δρόμοι της ζωής –Δρόμοι που φεύγουν»
Φωτογραφία και λογοτεχνία σε μια πρωτότυπη έκθεση

Το πορτραίτο της 
εγκατάλειψης
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου και 

εκπαιδευτικού Γαρύφαλλου Γανωτόπουλου, 

οι φωτογράφοι Μάχη Θέου, Βάνα Κουβελά, Πάρης 

Κουτσογεώργης, Σπύρος Παπάζογλου, Μάχη 

Παρασχάκη, Πασχάλης Πασχαλόπουλος και Νίκη 

Σβολιαντοπούλου προσεγγίζουν το «Πορτραίτο της 

εγκατάλειψης» μέσα από 5 ατομικά φωτογραφικά 

έργα. Σε συνδυασμό με μια άλλη θεματική, ο 

κάθε φωτογράφος δίνει τη δική του προσωπική 

οπτική, σε μια έκθεση, αποτέλεσμα του κύκλου 

μαθημάτων καλλιτεχνικής και δημιουργικής 

φωτογραφίας που πραγματοποίησε ο Εκπαιδευτικός 

Οργανισμός«Φροντιστήρια Διάσταση» στο Βόλο. 

Συνδυάζοντας διαφορετικούς θεματικούς κύκλους, 

στην έκθεση συμμετέχει με έργα του ο υπεύθυνος 

των φωτογραφικών μαθημάτων Γαρύφαλλος 

Γανωτόπουλος. 

Εγκαίνια: 

Παρασκευή 18 

Νοεμβρίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 23 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: 

Γηροκομείο 

Βόλου, Αίθουσα 

εκθέσεων, 

Αργοναυτών και 

Κοραή, Βόλος

Μέρες και ώρες 

λειτουργίας: 

καθημερινά 11.00 

– 14.00 και 18.00 

– 21.30

Λογοτέχνες και φωτογράφοι παρουσιάζουν από 

κοινού τα έργα τους, συνθέτοντας μια πρωτότυπη 

έκθεση που συνεχώς αλλάζει. Λογοτεχνία, ποίηση και 

δημιουργική καλλιτεχνική φωτογραφία καλούν το θεατή 

σε σύνθετη ανάγνωση γύρω από την έννοια του δρόμου 

και των διαφορετικών προσεγγίσεων που προκύπτουν 

από αυτή. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη με 

πρωτοβουλία του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 

η έκθεση παρουσιάζεται κάθε φορά ανανεωμένη, με την 

προσθήκη νέων φωτογραφικών έργων από κάθε μέρος 

στο οποίο φιλοξενείται. Η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας 

«Αντίθεσις» σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας φιλοξενούν 

την έκθεση στη Βέροια, δημιουργώντας έναν ακόμη σταθμό στο δημιουργικό ταξίδι της. 

Η έκθεση έχει ήδη παρουσιαστεί στο παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

- Γενί Τζαμί, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις Πηγές 

Καλλιθέας στη Ρόδο, στην Αίθουσα Εκθέσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου 

Λευκάδας και στο lobby του ξενοδοχείου Messina Mare στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας.

Εγκαίνια: Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Δεκεμβρίου 

Διεύθυνση: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αντ. Αντωνιάδη 19, Βέροια

Πληροφορίες: Αντωνιάδειος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Τηλ. 2331078100

Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», https://antithesisphoto.wordpress.com

Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

Διάφραγμα 26
Παρουσίαση του φωτογράφου Άγγελου Μπαράι

Με στόχο να εμπνέυσει τους νέους φωτογράφους τόσο από τις εμπειρίες 

του όσο και από την καθημερινότητά του σε σχέση με τη φωτογραφία, 

ο φωτορεπόρτερ Άγγελος Μπαράι επισκέπτεται το χώρο του Cinemarian για 

να παρουσιάσει το έργο του. Ανεξάρτητος φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ο Άγγελος Μπαράι έχει καλύψει μέσα από το φωτογραφικό του 

φακό πολιτικά και κοινωνικά θέματα όπως το ζήτημα της μετανάστευσης και 

την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία. Έχοντας έρθει 

από την Αλβανία σε ηλικία 2 ετών, ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία να ασχολείται με 

τη φωτογραφία, καταφέρνοντας στη συνέχεια να διακριθεί με υποτροφίες για 

φωτογραφικές σπουδές. Σε μια συνάντηση, πρωτοβουλία της φωτογραφικής 

ομάδας «Διάφραγμα 26», οι επισκέπτες του Cinemarian θα έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν το έργο του Μπαράι αλλά και να συζητήσουν μαζί του ζητήματα 

φωτογραφίας και φωτορεπορτάζ.

Παρουσίαση: Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016, 19.00

Διεύθυνση: Cinemarian, Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Αθήνα 

Πληροφορίες: Ανδρέας Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com, http://

andreaskatsikoudis.com

Διάφραγμα 26, http://diafragma26.blogspot.gr

Cinemarian, Τηλ. 2114002640, info@cinemarian.gr, http://www.cinemarian.gr 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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