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Με σοβαρότητα, στοχευμένα και γοργά 

βήματα, προχωράει η διοργάνωση της 

διπλής  έκθεσης που προγραμματίζουμε 

για τον ερχόμενο Μάρτιο. Βρισκόμαστε 

λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσουμε σήμερα τα παρακάτω 

σημαντικά νέα.

Η Dell θα είναι μαζί μας

Πριν αρκετό καιρό είχαμε ανακοινώσει 

από τούτη εδώ τη στήλη τις πρώτες 

συμμετοχές στην έκθεση τις οποίες μπορείτε 

να δείτε εδώ. Έκτοτε οι συμμετοχές 

συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Λάβαμε 

όμως μία πολύ σοβαρή απόφαση: θα 

ανακοινώνουμε πλέον και θα προβάλλουμε 

τους εκθέτες που έχουν υπογράψει το 

συμφωνητικό συμμετοχής τους. Ασφαλώς 

οι ήδη συμμετέχοντες καθώς και όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκθέτες θα 

ενημερώνονται τηλεφωνικά με λεπτομέρειες 

για όλα. Δηλώνουμε δε επ' ευκαιρία προς 

κάθε κατεύθυνση ότι δεν μας ενδιαφέρουν 

οι επικοινωνιακές πιρουέτες. Η αγορά μας 

γνωρίζει και μας εμπιστεύεται.  

Λέγαμε λοιπόν για την Dell ότι θα είναι 

ένας από τους πρωταγωνιστές της έκθεσης 

H-iΤechΕxpo μαζί τους άλλους μεγάλους της 

Photovision, που έχουμε ήδη ανακοινώσει. 

Η λίστα είναι ανοιχτή και εμπλουτίζεται 

συνέχεια! (Υπομονή! Θα τους μάθετε όλους 

στην ώρα τους!). Η Dell μεταξύ άλλων 

προβλέπεται να εξοπλίσει με όλον τον 

απαραίτητο και στην αιχμή της τεχνολογίας 

εξοπλισμό την Reception της έκθεσης αλλά 

και τις αίθουσες σεμιναρίων και εκδηλώσεων. 

Φυσικά η γκάμα των υπολογιστών και 

κυρίως των μόνιτορ υπέρ υψηλής ευκρίνειας 

κατάλληλων για επεξεργασία φωτογραφίας 

κλπ. θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών σε 

ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο.

Η Smartpress χορηγός 
επικοινωνίας και όχι μόνον!
Η εκδοτική εταιρία του Κώστα Νόστη, του 

''γκουρού'' των smartphones και του εκδότη 

που εμπιστεύονται οι πάροχοι και οι μεγάλες 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα υποστηρίξει 

με όλα τα μέσα που διαθέτει ο Όμιλός του, 

Ενημέρωση για τη Photovision [1. 28/11]  
Οι πρώτοι χορηγοί επικοινωνίας της έκθεσης κι άλλα νέα

την έκθεση. Θυμίζουμε ότι η Smartpress είναι διοργανώτρια εταιρία πολλών σημαντικών 

events για τον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας - με τελευταίο το infocomWorld στο Hotel 

Divani Caravel στις 2 Νοεμβρίου. Σε πρώτη φάση από τις εκδόσεις, τα sosial media και 

τους διαδικτυακούς τόπους της Smartpress, θα ξεκινήσει η διαφημιστική προβολή της 

έκθεσης. Η συνεργασία θα έχει κι άλλες διαστάσεις που θα γίνουν σύντομα αντιληπτές! 

Περισσότερα για τη Smartpress εδώ http://www.smartpress.gr/#firstPage
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Ξεκίνησε η διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης από διάφορα μέσα ενημέρωσης!

(Συνεχίζεται στη σελίδα 3) 

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_349.pdf
http://www.smartpress.gr/#firstPage
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Καταρτίζεται πλούσιο πρόγραμμα! Θα ανακοινωθεί σύντομα από το photovision.gr
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Δείτε τις πρώτες συμμετοχές εδώ!

www.photovision.gr
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_349.pdf
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To Τechblog χορηγός επικοινωνίας

O Kώστας Βλαχάκης είναι γνωστός blogger 

από το δημοφιλές και έγκυρο  

www.techblog.gr που διευθύνει εδώ 

και χρόνια και επίσης αναγνωρίσιμος στο 

πανελλήνιο από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις 

στον τηλεοπτικό σταθμό STAR. Ο Κώστας θα 

είναι ένας ακόμη σημαντικός υποστηρικτής 

και ένθερμος χορηγός επικοινωνίας της 

HiΤechΕxpo & Photovision 2017.

Το Ιtech4u χορηγός επικοινωνίας 
Το πρώτο freepress περιοδικό τεχνολογίας των 

Βορείων Προαστείων της Αθήνας και γνωστό 

site τεχνολογίας www.itech4u.gr 

που συντονίζει και διευθύνει ο καλός 

συνάδελφος και εκδότης Θοδωρής 

Ραφτόπουλος θα είναι ένα ακόμη από τα 

πολλά μέσα ενημέρωσης που θα υποστηρίξει 

ως χορηγός επικοινωνίας την έκθεση.  

 

Δυναμική επικοινωνία από την 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ όπως πάντα 
Μνημονεύουμε για άλλη μια φορά την 

συνεργασία μας με την πιο έγκυρη και σοβαρή 

εφημερίδα της χώρας μας. Η διαφημιστική 

προβολή της έκθεσης δεν θα περιμένει  

τον... Μάρτιο. Θα ξεκινήσει εντός των 

επομένων ημερών με εντυπωσιακό τρόπο!

Διαφήμιση και προβολή  
από τις εκδόσεις & τα social media 
του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται υπενθύμιση ότι  

η διαφήμιση της έκθεσης έχει ήδη ξεκινήσει!!! 

Το έχετε σίγουρα όλοι αντιληφθεί ότι συμβαίνει 

εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα με μεγάλη 

ένταση και έκταση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι 

δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ερασιτέχνης και 

επαγγελματίας φωτογράφος που να μην έχει 

πληροφορηθεί για την επικείμενη δωδέκατη 

διοργάνωση της Photovision!  

Η προβολή και διαφήμιση της έκθεσης 

ξεκίνησε και θα κορυφωθεί με πολυδιάστατη 

τηλεοπτική προβολή 15 ημέρες πριν τα 

εγκαίνια. Περισσότερα όμως για τις νέες μας 

συμφωνίες και γενικότερα για την οργανωτική 

πορεία της έκθεσης στο αμέσως επόμενο 

χρονικό διάστημα. Τέλος θα ήθελα να πω προς 

πάσα κατεύθυνση ότι προχωράμε ήρεμα και 

αταλάντευτα στη διοργάνωση της δωδέκατης 

Photovision και της πρώτης Hi-Τech Εxpo. 

Είμαστε σίγουροι ότι και αυτή η διοργάνωση 

θα γράψει ιστορία για άλλη μια φορά!

TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

(Συνέχεια από τη πρώτη σελίδα) 

Στιγμιότυπα από προηγούμενες διοργανώσεις της Photovision 

www.techblog.gr
www.itech4u.gr
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I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να 
δει το γυμνό μάτι. Ποτέ δεν χάνω το θέμα σου με το σύστημα AF νέας γενιάς 153 
σημείων. Οι αισθητήρες εικόνας 20 MP και μέτρησης 180K pixel αναγνωρίζουν 
με ακρίβεια το θέμα σου και εξασφαλίζουν λήψεις με απόλυτη λεπτομέρεια. 
Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως και 14 fps και παρέχω τη δυνατότητα εγγραφής 
video ποιότητας 4K/UHD. Με την απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 μπορείς να 
φωτογραφίζεις ακόμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. 
I AM VISION OUTPERFORMED nikon.gr

I AM VISION OUTPERFORMED

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Η ιστορία της φωτογραφικής μηχανής
Μέσα από ένα αριστοτεχνικό animation

�/0/123

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
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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 Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://vimeo.com/172556276
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

Νέος ρόλος για το γραφένιο
Μηχανικά pixel για μόνιτορ νέου τύπου

Θυμάστε που είχαμε αφιερώσει σε άλλη ευκαιρία (Photobusiness Weekly τεύχος 

316) τη στήλη του Περισκοπίου, στο γραφένιο, το υλικό του μέλλοντος με τις άπειρες 

πιθανολογούμενες χρήσεις; Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι το γραφένιο έχει ανακαλυφθεί 

πρόσφατα (2004) από τους φυσικούς του Πανεπιστημίου του Μanchester Andre Geim 

και Kostya Novoselov που τιμήθηκαν μάλιστα με το Nobel. Η ιδιότητα που ξεχωρίζει το 

γραφένιο έχει να κάνει με τη δομή του. Είναι το μοναδικό δισδιάστατο υλικό πάχους 

μόλις ενός ατόμου κάτι έχει απίστευτες επιπτώσεις στις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητές 

του: Είναι 200x πιο ισχυρό από το ατσάλι και 1000x πιο αγώγιμο από τον καλύτερο 

φυσικό αγωγό του ηλεκτρισμού, το χαλκό. Γράφαμε τότε για τις πιθανές εφαρμογές του 

γραφενίου στα φωτογραφικά οπτικά. 

Όμως η έρευνα δεν σταματάει και μερικές φορές έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Όπως 

στην περίπτωση του ολλανδικού πανεπιστημιακού ιδρύματος Delft University of 

Technology όπου ομάδα επιστημόνων κατάφερε να δημιουργήσει pixel από γραφένιο με 

μοναδικές μηχανικές ιδιότητες. Ουσιαστικά πρόκειται για μικροφυσαλλίδες γραφενίου 

που μπορούν να αναλάβουν το ρόλο μηχανικών pixel. Η ανακάλυψη έγινε όταν ομάδα 

ερευνητών εργαζόταν πάνω σε panel πυριτίου με “επίστρωση” γραφενίου πάχους μόλις 

ενός ατόμου. Το πυρίτιο είχε υποστεί 

διάτρηση με οπές διαμέτρου περίπου 100 

φορές το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας και 

επάνω σε αυτές αιωρείτο σαν “φυσαλλίδα” 

το γραφένιο. Τότε παρατηρήθηκε ότι 

άλλαζε χρώμα ανάλογα με την πίεση 

στα κυκλικά “κενά” και έπαιρνε κοίλο 

ή κυρτό σχήμα, ενώ το φως διαθλάτο 

αποτυπώνοντας διαφορετικά χρώματα. 

Το γραφένιο στην πραγματικότητα είναι 

διαφανές λόγω της υπερλεπτής δομής του 

και δεν ανακλά το φως. Στην περίπτωση 

αυτή όμως οι ερευνητές πειραματίστηκαν 

με δύο στρώματα γραφενίου και 

ανακάλυψαν ότι ανακλά αρκετό φως. 

Καθώς το φως προσέπιπτε στην επιφάνεια της “φυσαλλίδας” που προέκυπτε από τα δύο 

στρώματα και άλλαζε σχήμα,άλλαζε και το χρώμα διότι επερχόταν απορρόφηση σε ένα 

μέρος του φάσματος κα ανάκλαση των 

υπόλοιπων συνιστωσών της ορατής 

ακτινοβολίας. Ανάλογα με το “βάθος” της 

οπής η συμπεριφορά ήταν διαφορετική 

και αυτό οδήγησε την ερευνητική ομάδα 

στην προσπάθεια να αναπαράγει με 

ελεγχόμενο τρόπο διαφορετικά χρώματα. 

Η ιδέα μοιάζει αρκετά με τις οθόνες 

e-Ink  που βρίσκουμε σε κάποια Kindle 

E-Reader της Amazon και στην τεχνολογία 

Mirasol της Qualcomm, αμφότερες με 

το πρωταρχικό πλεονέκτημα να μην 

επηρεάζονται καθόλου από το δυνατό 

φως σε εξωτερικούς χώρους. 

Από την άλλη μεριά ούτε το e-Ink ούτε 

το Μirasol δέχονται κάποιας μορφής 

πίσω φωτισμό (backlight) και έτσι δεν 

ταιριάζουν πολύ για εφαρμογές σε 

εσωτερικούς χώρους. 

Τα pixel γραφενίου μέχρι στιγμής 

περιορίζονται σε ερευνητικό επίπεδο και 

κανείς δεν ξέρει αν και πότε μπορούν 

να αποτελέσουν βάση για monitor 

παραγωγής. 

Οι ερευνητές του ολλανδικού 

τεχνολογικού ιδρύματος  Delft έχουν μεν 

καταφέρει να αναπαράγουν το σύνολο 

της φυσικής χρωματικής παλέτας αλλά 

σε πολύ μικρή κλίμακα κάτω από το 

μικροσκόπιο. Τα pixel που έφτιαξαν 

είναι τόσο μικρά ώστε θα χρειάζονταν 

εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά για να 

σχηματίσουν μια έστω μικρή εικόνα. 

Πρέπει λοιπόν να επιλυθεί το θέμα του 

μεγέθους γιατί οι φυσαλίδες μεγέθους 

μερικών ατόμων συμπεριφέρονται καλά, 

όχι όμως σε μεγαλύτερα μεγέθη. Μια ιδέα 

είναι ο ηλεκτροστατικός έλεγχος όπως 

στην περίπτωση της Qualcomm. Πέρα 

από την τωρινή εξέλιξη που “διέρρευσε” 

στον τύπο, η επίσημη ανακοίνωση έχει 

κατ' αρχήν προγραμματιστεί για το Mobile 

World Congress της Βαρκελώνης τον 

προσεχή Μάρτιο 2017. 
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Η φυσαλλίδα γραφενίου αντιστοιχεί σε ένα 
pixel αλλά αποτελείται από πολλά άτομα 
γραφενίου και αλλάζει όλα τα χρώματα του 
φάσματος



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

���� �������������� ������ �!"#��#�$ ��%������ ��

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

�������	
������
���������
�	��������
�	��	��������� ���!�������"�#�$�%�$&'�'(�)*�+�,��	��-!,���.���,#�������/	������0102

����	�����
�,����3��������	�
��"�#�#�
�
	�	�
��4����,
5�	����

)*+���*�
�������
,
-�
�.�./�0
��+�1
2�����+3�.���
,
4�.��0��+
5�5�06�.

� 6	�##,���
 7+8���
9:8��:.�
� 7	"��
	���
�	�����������8	�"�
 �
8���



 9�
����	�#�4�
�������,����#�#��

 9.
;�<����
��
=
�.>
9��1��.
?��@��5�0<
��	��A��	��

� )3�,�������
,�5����
 B���
C9+��
��
DEFG

7
�,4���01�:��
,"�,#�;&�<�
�=����>�$1�&&%00�&&

!
�	�"�	��?@ABCDEEF

H�+
2���I*</��<>
�
���+>1�+
/�
�2I���<>
�+�
5��+I��
�>8��+�
�+�
>�
�J+2+K>
��
�2�I�
�


2+
L<>��3
2�3������
MNO
P"�Q��#��'L+�R�0�+�.�
��R�06>$
-�
�2�K>
�KI*�
I+
�2*1
>�
�2�J���1:>��+
��
��RK�.��


I�+
�2��*�����+I1
���1*<�
��+/�K�
�6�����+8>$
-�
�2�K>
>�
I1><>
R�6���+I�
L+3�/6�.


I�+
�*��R
��+�
�6�����0��
�<�$
-�
�2�K>
>�
I1><>
*I*.�6��>.
�2�J�����0�
�6>
�6�����+8>
�<�



�23
�.
*�S.
��R�+
�.>
�I�K26�.
I�+
2**1
1**�T

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

�����	�����	�

+����5�G�/�
���4�
	���	��4�	�
�G�+��,#����"�,#�#�01H$$

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


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

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/


Mε  μεγάλη προσέλευση 

Αναγνωστών στο Αμφιθέατρο 

του ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11Α, 

πραγματοποιήθηκε την 

Tετάρτη 23 Νοεμβρίου, 

η ανοικτή συζήτηση του 

περιοδικού μας στα πλαίσια 

του πετυχημένου θεσμού των 

Τακτικών Συναντήσεων του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που συνεχίζονται 

σταθερά. Υποστηρικτής της 

εκδήλωσης ήταν η Canon 

Greece που έφερε στο χώρο 

stand με νέα μοντέλα μηχανών 

και printer.

Φωτογραφία & περιβάλλον
ΑΚΤΟ, 23 Νοεμβρίου 2016

Μια ακόμη συζήτηση στα πλαίσια των Τακτικών Συναντήσεων του ΦΩΤΟγράφου με 

τους Αναγνώστες, μιας πρωτοβουλίας που συναντά τη θετική ανταπόκριση των 

φίλων του περιοδικού και συνεχίζεται και φέτος, πραγματοποιείται με επιτυχία στο φιλόξενο 

αμφιθέατρο του ΑΚΤΟ. Μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες και φωτογράφους του panel, 

το Χρήστο Βλάχο (φωτογράφο), τον Πάνο Δενδρινό (βιολόγο, Μοm) τη Μαρία Δημάκη 

βιολόγο (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) τoν Γιάννη Ίσσαρη (ωκεανοβιολόγο και 

φωτογράφο) και την Ρούλα Τρίγκου (δασολόγο, Ορνιθολογική Εταιρία) συζητήσαμε πτυχές 

της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

μέσω της φωτογραφίας. Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν εξαιρετικές φωτογραφίες 

wildilfe και βυθού από το Χ.Βλάχο και Γ. Ίσσαρη και να παρακολουθήσουν τις αναλύσεις 

των ειδικών επιστημόνων για θέματα δεοντολογίας κατά την προσέγγιση της άγριας φύσης, 

του απειλούμενου περιβάλλοντος και πως οι φωτογράφοι μπορούν να βοηθήσουν, το 

ενδιαφέρον που έχει η ελληνική φύση για ξένους επισκέπτες και πως μπορεί να αποτελέσει 

βάση για ανάπτυξη του οικο(φωτογραφο)τουρισμού κλπ. Το δεύτερο μέρος αφιερώθηκε σε 

υποβολή ερωτήσεων από τους ακροατές προς τους εισηγητές. 

Π.Καλδής Χ.Βλάχος Ρ.Τρίγκου Μ.ΔημάκηΠ.Δενδρινός Γ. Ίσσαρης Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε γόνιμος διάλογος και μία πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων
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Canon
Xορηγός της εκδήλωσης στον ΑΚΤΟ 

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Canon Europe. Στη πάνω φωτογραφία 

διακρίνεται ο κ. Δρόσος Δρόσος στέλεχος της εταιρίας στη χώρα μας  

ο οποίος παρουσίασε σε λίγα λεπτά, απλά και κατανοητά την μακρόχρονη ιστορία 

της Canon και τα σύγχρονα επιτεύγματα του Ιαπωνικού εργοστασίου.

Η Canon παρουσίασε στο κεντρικό Hall του ΑΚΤΟ επιλεγμένα μοντέλα 

φωτογραφικών μηχανών, φακών και οικιακών εκτυπωτών τα οποία είχαν την

ευκαιρία να δοκιμάσουν και να περιεργαστούν οι ενδιαφερόμενοι
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www.cddvd.gr - info@cddvd.gr - 211 0191519
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Elinchrom Skyport Plus HS
Υποστήριξη μηχανών Panasonic

H Elinchrom είναι μια εταιρία που ενδιαφέρεται για την ευρύτερη υποστήριξη 

μηχανών από τα προϊόντα της. Αυτό αποδεικνύεται από τις πολλαπλές εκδόσεις 

του Elinchrom Skyport Plus HS. Μέχρι πρότινος υπήρχαν μοντέλα για συστήματα 

Canon, Nikon, Sony και Olympus.Τελευταία, μόλις προστέθηκε συμβατότητα για 

Panasonic. Το σύστημα συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας (μέχρι 1/8000sec) της 

Elinchrom 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. όταν 

δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ μηχανής-κεφαλής φλας. Σε εσωτερικούς χώρους 

η απόσταση μειώνεται στα 60μ. Προσφέρει 20 κανάλια για κανονική ταχύτητα 

συγχρονισμού και άλλα 20 για Hi-Sync, τα οποία οργανώνονται σε 4 ομάδες. Μερικά 

από τα δημοφιλή μοντέλα της Panasonic που συνεργάζονται με Skyport Plus HS είναι 

oι Lumix: G7, GX85, GX8, GH4, LX100, FZ300, FZ1000. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στη πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων φωτ. μηχανών εδώ: 

http://www.elinchrom.com/support/ELSP-HS.html - compatibility_cam

Canon 85mm f/1.4L
Κυκλοφορία εντός του 2017

Οι πορτραιτίστες φωτογράφοι που 

ήλπιζαν σε μια πιο προσιτή έκδοση 

του 85mm f/1.2L IS USM, φαίνεται πως 

θα ικανοποιηθούν από τον επερχόμενο 

φακό της εταιρίας. Παρότι δεν υπάρχει 

κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, 

έγκυρα ειδησεογραφικά site αναφέρουν 

πως ο 85mm f/1.4L IS USM πρόκειται να 

κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο έτος. 

Αν γίνει πραγματικότητα θα αποτελέσει ένα 

μοντέλο-γέφυρα ανάμεσα στον high-end 

85mm f/1.2L και τον «οικονομικό» 85mm 

f/1.8 USM. 

Fotodiox
Αντάπτορας για προσαρμογή Nikon AF σε σώματα Sony A7

Πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής mirrorless είναι η ευκολία προσαρμογής 

φακών άλλων κατασκευαστών με τη βοήθεια αντάπτορα. Στην αγορά 

κυκλοφορούν πλήθος από αντάπτορες για τη μοντούρα Sony E-Mount, 

είτε τελείως απλοί (μηχανικοί) είτε με κάποιες ηλεκτρικές επαφές για να 

ενεργοποιούνται οι αυτοματισμοί. Μέχρι τώρα είχαν κυκλοφορήσει κάποιες 

λύσεις για διατήρηση του autofocus από φακούς Canon EF πάνω σε E-Mount 

αλλά όχι για Nikon λόγω κάποιων τεχνικών εμποδίων. H δραστήρια, στον 

τομέα, των ανταπτόρων, Fotodiox βρήκε τη λύση παρουσιάζοντας έναν 

αντάπτορα που επιτρέπει πλήρη έλεγχο του διαφράγματος και υποστήριξη 

του autofocus, stabilizer και δεδομένων EXIF των φακών Nikkkor AF-I/AF-S 

σε μηχανές Sony E-Mount. Ωστόσο, στα μειονεκτήματα του συγκαταλέγονται 

η υποστήριξη μόνο του Phase Detect AF και ότι περιορίζει το χρήστη στις 

λειτουργίες Auto, Aperture Priority και Program AE. Η ταχύτητα του AF σε 

αυτή την περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να επαληθευθεί.

ioxdiiox
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Canon
Τηλεφακός με δύο ενσωματωμένα 
converter;

Η υλοποίηση του 200-400mm f/4L 1.4x 

extender φαίνεται πως δεν αποτελέσει 

μεμονωμένο γεγονός, καθώς η ιαπωνική 

εταιρία κατοχύρωσε μία πατέντα που μας 

προϊδεάζει για την περαιτέρω υποστήριξη των 

ενσωματωμένων extender. Πιο συγκεκριμένα 

το πρόσφατο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

περιγράφει ένα τηλεφακό 400mm f/2.8L IS, 

που διαθέτει δύο extender στο εσωτερικό του: 

1.4x και 1.7x. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο 

χρήστης έχει στη διάθεση του τρεις εστιακές 

αποστάσεις σε ένα περίβλημα. Βεβαίως, όπως 

συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι 

σίγουρη η κατασκευή του, αλλά αν λάβουμε 

υπόψη μας, το παρόμοιο -ήδη υπάρχον- 

μοντέλο, είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορήσει 

στο κοντινό μέλλον. 
Blackmagic Design Video Assist
Νέες δυνατότητες για την έκδοση 5in. κατόπιν αναβάθμισης 
firmware

Το δίδυμο των Video Assist (5in. & 7in. 4K) monitor/recorder, θα είναι πλέον 

σε θέση να φορτώσει έως έξι 3D LUTs, κατά τη διαδικασία του monitoring, 

με το οπτικό αποτέλεσμα να προσεγγίζει κατά πολύ αυτό του τελικού color 

grade. Επίσης, το μοντέλο των 5in. θα αποκτήσει δυνατότητες που μέχρι 

πρότινος απολάμβαναν μόνο οι χρήστες του 7in. Αναλυτικότερα θα υποστηρίζει 

πλέον αρχεία DNxHD και DNxHR σε φορμά MXF, θα προσφέρει λειτουργία 

false color monitoring για καλύτερη αποτίμηση της έκθεσης σε διαφορετικά 

σημεία της εικόνας και περαιτέρω δυνατότητες για το focus peaking. Επιπλέον, 

υπόσχεται βελτιωμένη συμβατότητα με το λογισμικό Avid σε Windows. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το firmware 2.3 από εδώ:  

www.blackmagicdesign.com/support/family/video-monitoring

στο κοντινό μέλλον. 

GoPro
Aποζημίωση κατόχων drone Karma με Hero5

Ύστερα από την επίσημη παραδοχή του ελαττώματος που οδηγούσε το drone 

Karma σε πτώση λόγω διακοπής παροχής ενέργειας, η εταιρία ζήτησε από τους 

κατόχους του να τα επιστρέψουν. Τώρα έγινε γνωστή και η αποζημίωση που θα 

δεχτούν, η οποία ακούει στο όνομα Hero5 Black. Συγκεκριμένα μετά την επιστροφή 

του προβληματικού drone και την εκκαθάριση της αποζημίωσης, οι «πρώην» κάτοχοι 

λαμβάνουν ως χειρονομία καλής θέλησης και μία actioncam Hero5 Black.  

www.photo.gr
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EXIF
Παράνομη πλέον στη Γερμανία

η διαγραφή metadata από το Facebook 

Ο Rainer Steußloff είναι γερμανός φωτογράφος, μέλος της 

ένωσης Freelens και χρήστης του Facebook. Πριν αρκετούς 

μήνες κατέθεσε αγωγή εναντίον του δημοφιλούς κοινωνικού 

δικτύου, διαμαρτυρόμενος για την χωρίς άδειά του, αφαίρεση 

των μεταδεδομένων EXIF (IPTC) από τις φωτογραφίες του, ύστερα 

από δημοσίευσή τους. Η τακτική αυτή κρίθηκε από τα γερμανικά 

δικαστήρια ότι παραβιάζει το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η πρωτόδικη απόφαση είχε εκδοθεί στις 9 Φεβρουαρίου 

2016. Δεδομένου ότι το Facebook δεν άσκησε έφεση μέσα στο 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα του εξαμήνου, η απόφαση 

πλεέον θεωρείται οριστική. Πρακτικά, το facebook υποχρεώνεται 

πλέον από τον γερμανικό νόμο να αλλάξει τη λειτουργία που 

αφαιρεί τα EXIF από τις εικόνες, αλλιώς θα αντιμετωπίσει πρόστιμο 

250.000 ευρώ κάθε φορά που ένας φωτογράφος καταθέτει 

σχετική αγωγή. Η θετική εξέλιξη θεωρήθηκε από πολλούς ως 

άτυπη νίκη για όλους τους φωτογράφους και την προστασία του 

έργου τους. Μάλιστα το θέμα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, 

αν σκεφτούμε ότι αυτή η πρακτική του fb, δεν αφορά μόνο τους 

γερμανούς, αλλά όλους τους χρήστες του πλανήτη. 

H πολυσυζητημένη υπόθεση αγωγής κατά 

του Getty Images είχε αμφιλεγόμενο 

τέλος. Ας πάρουμε τα πράγματα από 

την αρχή, όταν τον περασμένο Ιούλιο η 

φωτογράφος Carol Highsmith ανακάλυψε 

πως το πρακτορείο παραχωρούσε το 

δικαίωμα χρήσης έναντι πληρωμής μερικές 

από τις φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια 

είχε παραχωρήσει στη δημόσια σφαίρα 

(public domain). Eκτός αυτού της έστειλε 

επιστολή απαιτώντας πληρωμή για τη χρήση 

μιας public domain φωτογραφίας της, στο 

προσωπικό της site(!). Ως απάντηση η 

φωτογράφος κατέθεσε μία αγωγή-μαμούθ, 

Getty Images
Αρνητική εξέλιξη στην περιβόητη αγωγή 1 δισ. εκατ. δολαρίων κατά της εταιρίας

υποστηρίζοντας πως το Getty είχε χρησιμοποιήσει παράνομα περίπου 18.755 εικόνες της. 

Οι υπεύθυνοι του πρακτορείου παρέμειναν ανένδοτοι, σημειώνοντας πως η φωτογράφος 

αφού είχε ορίσει το υλικό της ως public domain, δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται. 

Στα τέλη του Οκτωβρίου το δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση του Getty, απορρίπτοντας 

τα λεγόμενα της Highsmith, αφήνοντας ελάχιστα σημεία, δευτερεύουσας σημασίας, για 

επανεξέταση. Τελικά, η υπόθεση έκλεισε οριστικά την προηγούμενη εβδομάδα όταν η 

φωτογράφος και το Getty κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για τα σημεία αυτά. 

Το δικαστήριο δεν δημοσίευσε κάποια γραπτή εξήγηση της απόφασης του. Ωστόσο, 

το αποτέλεσμα είναι άκρως απογοητευτικό για τη φωτογράφο με τους δικαστές να 

αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό τη θέση του Getty που λέει πως τo περιεχόμενο public 

domain τακτικά αξιοποιείται για εμπορικούς σκοπούς και ο δημιουργός δεν μπορεί να 

παρέβη. Όσο αφορά, την επιστολή που ζητούσε από τη φωτογράφο χρήματα για τη 

χρήση της δικής της φωτογραφίας, το Getty παραδέχτηκε το λάθος του, ανακαλώντας το 

αίτημα αμέσως μετά τη παρέμβαση της Highsmith. 

Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Facebook και 

αν πρόκειται να δημιουργήσει μια “εξαίρεση” στη λειτουργία 

διαγραφής των μεταδεδομένων μόνο για τη Γερμανία. Σε κάθε 

περίπτωση, ελπίζουμε πως η Γερμανία θα αποτελέσει την απαρχή 

για την προστασία των δικαιωμάτων των φωτογράφων και σε 

άλλες χώρες που διαμένουν μόνιμα οι χρήστες του fb. 
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studiolocation

http://www.albapv.gr/
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Manfrotto Windsor Collection
Φωτογραφικές τσάντες για κάθε σύστημα

Η Manfrotto εκτός από τα αξιόλογα τρίποδα που κατασκευάζει είναι γνωστή και για τα 

φωτογραφικά σακίδια της. Αυτή τη φορά παρουσίασε μια σειρά από αποτελείται από 

τέσσερα μοντέλα, τα Windsor Backpack, Windsor Messenger (σε δύο μεγέθη) και Windsor 

Reporter. Το πρώτο και μεγαλύτερο της σειράς, μπορεί να μεταφέρει μια DSLR με φακό 

70-200mm f/2.8, δύο επιπλέον φακούς, laptop 15in. και τρίποδο. Το Windsor Reporter 

θα χωρέσει μία μηχανή με φακό 24-70mm και δύο ακόμα φακούς. Τέλος, η μικρή έκδοση 

του Messenger, είναι ικανή να μεταφέρει με ασφάλεια μια mirrorless με φακό κιτ και 

δύο ακόμα εναλλακτικές επιλογές οπτικών. Το μεγαλύτερο Messenger είναι κατάλληλο 

για mid-range DLSR με τηλεφακό, δύο φακούς, tablet και πρόσθετα αξεσουάρ. Και τα 

τέσσερα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά που προφυλάσσουν τον εξοπλισμό 

και διαθέτουν επίστρωση που απωθεί το νερό, τις βροχερές ημέρες.

Atomos
Firmware update για τα Flame και Blade

Οι γνωστές σειρές monitor/recorder Flame και Blade έχουν πλέον να επιδείξουν 

βελτιωμένο HDR, κατόπιν της κυκλοφορίας του πρόσφατου firmware update. 

Η τεχνολογία AtomHDR υποστηρίζει 10.2 stop δυναμικού εύρους στο monitor, με 

παράλληλo preview του τελικού αποτελέσματος. Το Atom OS 7.12 υποστηρίζει πλέον 

τα Sony S-Log, FujiFilm Log and Canon C-Log 3, μεγαλώνοντας τη λίστα που μέχρι 

πρότινος αποτελούνταν από τα Log format για Panasonic, JVC, Canon, Sony, Red και Arri.

Κατεβάστε το update από εδώ: https://www.atomos.com/firmware

Canon
Δωρεάν προσκλήσεις για το Bird 
Photography Workshop 

H Canon κληρώνει 2 VIP προσκλήσεις για 

το Bird Photography Workshop στην 

περιοχή της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου, 

του Δέλτα Γαλλικού και του ποταμού Αξιού. 

Θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και 

την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, με την 

επίβλεψη του επαγγελματία φωτογράφο 

και Canon Wildlife Ambassador, Χρήστου 

Βλάχου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

κάνουν like στη σελίδα της Canon Greece, 

να ανεβάσουν σε σχόλιο τη δική τους 

φωτογραφία πτηνού και να γράψουν τον 

εξοπλισμό Canon που χρησιμοποιούν, για να 

μετέχουν στην κλήρωση. Να σημειωθεί πως 

περιλαμβάνεται και 

μία διανυκτέρευση 

στη Θεσσαλονίκη. 

Έγκυρες θεωρούνται 

οι συμμετοχές που 

θα καταβληθούν 

έως τις 23:59:59 

της Κυριακής 27 

Νοεμβρίου 2016. 

Δείτε αναλυτικά 

τους όρους του 

διαγωνισμού εδώ: 

https://goo.gl/

EwMepg

Epson
Ο βιντεοπροβολέας EH-LS10500 για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο νέος βιντεοπροβολέας της Epson, EH-LS10500, πρόκειται να κάνει τη παρθενική 

του εμφάνιση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έκθεσης Ήχου και Εικόνας, στις 26 

και 27 Νοεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park (Λεωφ. Αλεξάνδρας) στην 

Αθήνα. Διαθέτει φωτεινότητα 1.500 lumes, λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους 

(HDR), ηλεκτρική μετατόπιση φακού ±90% κάθετα και ±40% οριζόντια αλλά και 

zoom 2.1x. Υποστηρίζει υλικό Ultra HD Blu-ray και δύναται να κάνει 4Κ unscaling. 

Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία ανέρχεται στις 30.000 ώρες 

(λειτουργία Eco). Πρακτικά, ο χρήστης μπορεί να βλέπει μία ταινία κάθε μέρα για 

46 συνεχόμενα έτη. Ο θόρυβος του ανεμιστήρα δεν ξεπερνά τα 19dB. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το προβολικό ενεργοποιείται από κατάσταση Οff, μέσα σε μόλις 20 

δευτερόλεπτα για να φτάσει το 100% της χρωματικής του απόδοσης. 

Συνοδεύεται από τρία χρόνια εγγύηση που καλύπτει αντικατάσταση όλων των 

τμημάτων σε περίπτωση βλάβης. 
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Mόλις κυκλοφόρησε!

NEO!
 Φθινοπωρινό τεύχος
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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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Η Nikon συνεργάστηκε με τον Tom  

«Fire Kid» Duquesnoy, πρωταθλητή 

δύο κατηγοριών της Βρετανικής Ένωσης 

Μεικτών Πολεμικών Τεχνών (ΒAMMA) 

και τον φωτογράφο Tom Miles για να 

αποτυπώσει το κλάσμα δευτερολέπτου 

της στιγμής της πρόσκρουσης και να 

αποκαλύψει σκηνές που ειδάλλως 

δεν θα ήταν ορατές με γυμνό μάτι. Ο 

εξαιρετικά γρήγορος κορυφαίος αθλητής 

του MMA φωτογραφήθηκε τη στιγμή 

που χτύπαγε διάφορα συνηθισμένα 

τρόφιμα όπως καρπούζια, τούρτες και 

κολοκύθες για να αναδειχθεί η γρήγορη 

ταχύτητα επεξεργασίας όσο και οι υψηλές 

δυνατότητες ISO της Nikon D500.

 

Η στιγμή της πρόσκρουσης
Ο πρωταθλητής του MMA Tom Duquesnoy & ο φωτογράφος Tom Miles εξερευνούν τα όρια της Nikon D500

Στη σειρά φωτογραφιών βλέπουμε τον Tom Duquesnoy να κλωτσά, να ρίχνει 

γροθιές, να σκίζει και να κάνει κομμάτια διάφορα τρόφιμα σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε 1/250 του δευτερολέπτου, 

επιδεικνύοντας την ταχύτητα και την τεχνική δεξιότητα που χρειάζεται για να 

καταστρέψει κανείς αυτούς τους ασυνήθιστους αντιπάλους. Η Nikon D500 

πραγματοποιεί συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας σε 10 fps για ως 200 λήψεις σε 

μορφή JPEG και 200 λήψεις σε RAW 14bit χωρίς συμπίεση, χωρίς να μειώνεται η 

ταχύτητα λήψης, επιτρέποντας στους φωτογράφους να αποτυπώνουν αντικείμενα 

που κινούνται γρήγορα. Κατά τη διάρκεια των λήψεων, ο Tom Miles χρησιμοποίησε 

τον παρακάτω εξοπλισμό: Nikon D500, οι φακοί AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G, AF-S 

NIKKOR 35mm f/1.8G, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G, AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G, 

AF-S MICRO-NIKKOR 105mm f/2.8D, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED και έξι φλας 

Nikon Speedlight SB-5000. 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί η συνέντευξη που παρεχώρησε ο φωτογράφος  

Tom Miles για την καμπάνια «Η στιγμή της πρόσκρουσης».
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Είμαι επαγγελματίας αθλητικός φωτογράφος και 

φωτογράφος πορτραίτων για έντυπα και εταιρικούς 

πελάτες, με έδρα το Λονδίνο. Έχω εστιάσει στον 

αθλητισμό και τη σωματική άσκηση ως θέμα επειδή 

προσφέρει τεράστια ποικιλία δουλειάς, καθώς και την 

ευκαιρία να συνεργάζομαι με πραγματικά χαρισματικούς 

ανθρώπους, όπως είναι η Paula Radcliffe, ο Rory Mcllroy 

και ο Mo Farah, ενώ ταυτόχρονα δημιουργώ δυνατές 

εικόνες.
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Για να επιδείξουμε την απίστευτη ταχύτητα της Nikon 

D500, αρχίσαμε να αποτυπώνουμε στιγμές πρόσκρουσης 

που διαρκούν κλάσματα του δευτερολέπτου, 

φωτογραφίζοντας σκηνές με ζωντανές λεπτομέρειες οι 

οποίες διαφορετικά δεν θα φαίνονταν με γυμνό μάτι. 

Δουλέψαμε με τον αθλητή μεικτών πολεμικών τεχνών 

και παγκόσμιο πρωταθλητή σε δύο κατηγορίες της 

BAMMA Tom «Fire Kid» Duquesnoy, έναν αθλητή που 

τον χαρακτηρίζει η δύναμη, η ταχύτητα και η ακρίβεια, 

και τον φωτογραφίσαμε να χτυπά διάφορα τρόφιμα, 

όπως καρπούζια, τούρτες και κολοκύθες. Οι φωτογραφίες 

δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει όταν ένας εκπαιδευμένος 

αθλητής πολεμικών τεχνών χτυπά ένα αντικείμενο 

απίστευτα γρήγορα, με όλη του τη δύναμη. 
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Η Nikon D500 είναι μια πολύ γρήγορη και στιβαρή 

φωτογραφική μηχανή. Αποκρίνεται γρήγορα όταν 

πατιέται το κουμπί για να αποτυπωθεί κίνηση και 

πραγματοποιεί λήψεις με 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Έχει 

επίσης εσωτερική μνήμη με χωρητικότητα 200 λήψεων, 

με αποτέλεσμα να μπορώ να τραβήξω πολλές λήψεις 

υψηλής ανάλυσης γρήγορα και διαδοχικά. Παράλληλα, 

θα μπορούσε να πει κανείς ότι η φωτογραφική μηχανή 

είναι το ίδιο δυνατή με τον αθλητή του MMA που 

φωτογραφίσαμε. Είναι ταυτόχρονα ανθεκτική και 

αξιόπιστη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί 

κανείς τις αντίξοες συνθήκες των λήψεων. 

Τέλος, χάρη στις ισχυρές δυνατότητες ISO της 

φωτογραφικής μηχανής, μπόρεσα να χαμηλώσω την ισχύ 

των Speedlight φλας και να τραβάω με την D500 στη 

μέγιστη ταχύτητα καρέ, με αποτέλεσμα να αποτυπώνω 

ευκολότερα τη δράση. 

�����
���	������������
�+����-��
�	���
���
�

������'����
&

Το πιο δύσκολο σε αυτή τη φωτογράφηση δεν είχε 

να κάνει με τη φωτογραφία ή με τεχνικά στοιχεία. Μία 

από τις σημαντικές αποφάσεις ήταν να φτιάξουμε τη 

λίστα με τις λήψεις: Για παράδειγμα να συμφωνήσουμε 

ποια τρόφιμα θα χτυπούσε ο Tom Duquesnoy και με 

ποιον τρόπο. Βάλαμε τη φαντασία μας να δουλέψει για 

την επιλογή των τροφίμων, καθώς θέλαμε να έχουμε 

μια μεγάλη και πολύχρωμη έκρηξη τη στιγμή της 

πρόσκρουσης.
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/monothematika/
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Μία από τις αγαπημένες μου λήψεις ήταν ο Tom Duquesnoy να 

χτυπά το καρπούζι από κάτω με το γόνατο. Ήταν μία από τις πρώτες 

λήψεις και όχι μόνο πέτυχε με την πρώτη, αλλά ο ενθουσιασμός 

στο πρόσωπο όλων όσων έβλεπαν τη φωτογραφία στην οθόνη της 

φωτογραφικής μηχανής στάθηκε η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Όλοι 

εντυπωσιάστηκαν με το γεγονός ότι κατορθώσαμε να αποτυπώσουμε 

τη στιγμή της πρόσκρουσης με μία μόνο λήψη. Οι αντιδράσεις που 

βλέπει κανείς όταν πετύχει κάτι ακριβώς όπως το θέλει, είναι μια από 

τις καλύτερες στιγμές και ένας από τους κύριους λόγους που αγαπώ 

πάρα πολύ τη δουλειά μου.
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Ένα ιδιαίτερο τέχνασμα που χρησιμοποιώ μονίμως και που 

εφάρμοσα με τη Nikon D500 σε αυτή τη λήψη, είναι αυτό που 

αποκαλώ “εστίαση με το πίσω κουμπί”. Πρόκειται στην ουσία για 

έναν παλιομοδίτικο τρόπο λήψης (που έχει τις ρίζες του πολύ πριν 

από την αυτόματη εστίαση), όταν η εστίαση δεν σχετιζόταν με την 

απελευθέρωση κλείστρου. Αντί να χρησιμοποιήσω το πλήκτρο 

απελευθέρωσης του κλείστρου για να εστιάσω και πραγματοποιήσω 

λήψη, εστιάζω με το κουμπί «AF-On» που βρίσκεται κάτω από τον 

αντίχειρά μου στο πίσω μέρος της φωτογραφικής μηχανής και μόνο 

το shutter release τραβάει τη φωτογραφία. Έχω ρυθμίσει όλες μου 

τις φωτογραφικές μηχανές κατά τέτοιο τρόπο ώστε η λήψη και η 

εστίαση να είναι δύο διαφορετικές επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι είχα 

τη δυνατότητα να εστιάσω από πριν στον Tom Duquesnoy. Έπειτα, 

καθώς άρχισα να πατάω το κουμπί λήψης, δεν μετακινήθηκε η 

εστίαση παράλληλα με την κίνησή του. Παρά το γεγονός ότι η 

λειτουργία αυτόματης εστίασης της Nikon D500 είναι εξαιρετικά 

έξυπνη και παρακολουθεί κάθε κίνηση, σε αυτή την περίπτωση 

ήθελα να παρακολουθήσει μόνο τον αθλητή. Σε μια σκηνή όπου 

έχουμε ένα καρπούζι που σκάει, υπήρχε ο κίνδυνος όταν πατούσα 

το κουμπί λήψης, η παρακολούθηση εστίασης να επιχειρήσει 

να εστιάσει στα κομμάτια του καρπουζιού, ενώ εγώ ήθελα να 

παραμείνει στον Tom. Οι χρήστες βέβαια μπορούν να να αλλάξουν 

αυτές τις ρυθμίσεις στο κύριο μενού και είναι μια πολύ χρήσιμη 

συμβουλή για τους φωτογράφους αθλητικών και δράσης.
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Το πρώτο βήμα είναι πάντοτε να ερευνούν το θέμα τους. Ρωτάω τον 

εαυτό μου τα βασικά: «Τι, ποιος, πού, πότε και πώς». Χωρίς καθόλου 

έρευνα έχετε λιγότερες ευκαιρίες να αποτυπώσετε καλές λήψεις. 

Δεύτερον, έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες εάν σχεδιάσετε σωστά το 

σύνολο της διαδικασίας. Προσπαθώ πάντοτε να προβλέψω πότε θα 

εμφανιστεί η τέλεια στιγμή και να αρχίσω τη λήψη πριν συμβεί. 

Όσο γρήγορη και να είναι η φωτογραφική μηχανή ή τα 

αντανακλαστικά σας, ο περιορισμένος χρόνος που παρεμβάλλεται 

από τη στιγμή που θα δείτε κάτι, θα πατήσετε το κουμπί λήψης και 

θα αντιδράσει η φωτογραφική μηχανή, έχει ως αποτέλεσμα ότι αν 

απλά δείτε κάτι να συμβαίνει δεν θα μπορέσετε να το αποτυπώσετε. 

Πρέπει να συνηθίσετε να αρχίζετε μια λήψη ακριβώς πριν προκύψει 

η «αποφασιστική στιγμή». Τέλος, εξασφαλίστε ότι διαθέτετε τον 

κατάλληλο εξοπλισμό. Χρειάζεστε μια φωτογραφική μηχανή όπως 

η Nikon D500 που έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει φωτογραφίες 

υψηλής ποιότητας σε αρκετά καρέ ανά δευτερόλεπτο, προκειμένου 

να βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφία σας θα είναι καθαρή.

Video 
Κάντε κλικ στο link και δείτε live τη φωτογράφηση με την 

εντυπωσιακά γρήγορη Nikon D500: https://www.youtube.

com/watch?v=ZxbArllIf2E 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.

το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

6,9€ 17€ 22€ 27 € 30€ 35€12€ 40€

3 7 6 

45€ 50€ 55€

9 

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:

http://www.photo.gr/monothematika/
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Kiki’s Instagram Moments
Έκθεση της Κικής Χούρου

Η Κική Χούρου αποτυπώνοντας με το μοναδικό της τρόπο στιγμές από την 

καθημερινότητα και τα ταξίδια της, παρουσιάζει μια σειρά φωτογραφικών 

στιγμών από το προφίλ της στο Instagram. Σε μια περιπέτεια ανάμεσα στο φως 

και τις σκιές, η φωτογράφος και γραφίστρια παίρνει μέρος σε ένα ευφάνταστο 

φωτογραφικό παιχνίδι, μέσα από ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτογραφικά έργα. 

Λεπτομέρεια της έκθεσης αποτελεί η επιλογή της καλλιτέχνιδας να χρησιμοποιήσει 

καμβά, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: Chalkos Gallery, Ιουστινιανού 21, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.30 – 21.00, Σάββατο 12.00 – 15.00

Πληροφορίες: Chalkos Gallery, Τηλ. 2310250956, info@cugallery.gr, http://www.

cugallery.gr, https://www.facebook.com/cugallerygr 

Όψεις νέων φωτογράφων
Έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχη «Όψεις»

Υπό τον τίτλο «Όψεις νέων φωτογράφων», 61 νέοι 

φωτογράφοι, μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης 

«Όψεις» παρουσιάζουν τη δική τους οπτική, μεταξύ 

πραγματικότητας και φαντασίας. Με διαφορετικότητα 

στην έκφραση και υπερβαίνοντας μέσα από αλλιώτικες 

ματιές την πραγματικότητα, η έκθεση παρουσιάζει τα 111 

ποικίλης θεματολογίας φωτογραφικά έργα. Προηγήθηκε 

το σεμινάριο «Εισαγωγής στην φωτογραφία», από τον 

Οκτώβριο του 2006 έως το Μάρτιο του 2013. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται τα φωτογραφικά έργα που 

προέκυψαν από το σεμινάριο. Εκπαιδευτές του σεμιναρίου 

ήταν ο Άνθιμος Καλπατζίδης, ο Χρήστος Γκίγκης και ο 

Τριαντάφυλλος Κουρούκλας και πρωταρχικό στόχο είχαν 

να αναδείξουν νέους δημιουργούς. 

Ορίζοντες
Με επιτυχία τα εγκαίνια  
της έκθεσης του Θωμά Φίλιου

Με τη συμμετοχή πολλών φίλων της 

φωτογραφίας πραγματοποιήθηκαν την 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, τα εγκαίνια της 

έκθεσης «Ορίζοντες» του Θωμά Φίλιου. Στη νέα του 

έκθεση ο φωτογράφος αναζητεί τους δικούς του 

ορίζοντες,. Τα φωτογραφικά του έργα παραπέμπουν 

σε πίνακες ζωγραφικής. Ιμπρεσσιονιστικά στοιχεία 

από τη μία και γεωμετρικές συνθέσεις από την 

άλλη συνθέτουν εικόνες αντιθετικές, καλώντας 

τον επισκέπτη σε ένα ασπρόμαυρο ταξίδι σε 

ονειρικά τοπία. Την έκθεση επιμελήθηκε ο Γιάννης 

Ευθυμιάδης.  

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Δεκεμβρίου

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 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Δεκεμβρίου 2016

Διεύθυνση: Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 – 13.00, 18.00 – 21.30

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Όψεις, Τηλ. 2313302834, 2313302913, opseis@

opseis.gr, photoclub.opseis@gmail.com, www.opseis.gr 

Τμήμα Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Παύλου Μελά, Τηλ. 2313302833 – 835 – 836, 

grpol@pavlosmelas.gr, www.pavlosmelas.gr 
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Και τα τρία βιβλία!
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 

19 Νοεμβρίου τα εγκαίνια της έκθεσης «Καρτ 

ποστάλ από τον Κάτσικα – Wish we were not here», 

μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρωτοβουλίας. Ο Αλί, 

ο Χανάν, ο Αχμάντ, ο Τόνι, ο Μουσάμπ, ο Κάουα, 

ο Μοχάμεντ Αλί, ο Μαχμούντ και ο Αχμέτ, μερικοί 

από τους χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν βρεθεί 

εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, μετά τη συμφωνία ΕΕ 

– Τουρκίας, καταγράφουν τη δική τους ματιά, σε ένα 

πρότζεκτ με χαρακτήρα αλληλογραφίας. Στέλνοντας 

φωτογραφίες σε μορφή καρτ ποσταλ, δίνουν τη δική 

τους οπτική μέσα από την καθημερινότητα τους. Κάποιες 

φορές συγκινητικές και θλιβερές, άλλες χαρούμενες 

και αισιόδοξες, ακόμη και κωμικές, οι φωτογραφίες της 

έκθεσης παρουσιάζουν οπτικές αλλιώτικες από τους 

ίδιους τους πρόσφυγες, στο πλαίσιο ενός ευαίσθητο 

κοινωνικο-πολιτικού θέματος όπως είναι το προσφυγικό 

ζήτημα. 

Η ιδέα του διαδραστικού φωτογραφικού project ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015 

με πρωτοβουλία της Jungleye, μιας οργάνωσης που έχει ως στόχο να δώσει φωνή 

στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ώστε να μοιραστούν τα συναισθήματα και 

την καθημερινή τους πραγματικότητα, μέσα από τη φωτογραφία. Οι φωτογραφίες 

που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι αποτέλεσμα του workshop φωτογραφίας 

τριών εβδομάδων που πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2016 στον καταυλισμό του 

Κάτσικα στα Ιωάννινα, η οργάνωση Jungleye σε συνεργασία με τους «Γιατρούς 

Χωρίς Σύνορα». Την έκθεση «Καρτ ποστάλ από τον Κάτσικα - Wish we were 

not here» διοργανώνουν η Jungleye το Photometria International Photography 

Festival με την υποστήριξη των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα” και της δράσης Photo 

Europe Days του Ευρωπαϊκού δικτύου Photo Europe Network (PHEN). 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Νοεμβρίου 2016

Διεύθυνση: Καφέ Σαλίγκαρος, Ανεξαρτησίας 70-72, Στοά Αλιέως, Ιωάννινα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 17.00 – 22.00, Σαββατοκύριακο 11.00 – 22.00 

Πληροφορίες: Photometria International Photography Festival, info@

photometria.gr, http://www.photometria.gr 

Wish we were not here
Μια ιδιαίτερη έκθεση δίνει τη ματιά των προσφύγων

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Από την κατάχωση των μνημείων στην ανάδυση  
της μνήμης

Στο πλαίσιο των 150 χρόνων από τη θεμελίωσή του, το Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο ταξιδεύει τους επισκέπτες, θυμίζοντας 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν τη λειτουργία του. Με 

υλικό από το πλούσιο φωτογραφικό αρχείο του μουσείου, η έκθεση 

παρουσιάζει το έργο της απόκρυψης και προστασίας των αρχαιοτήτων 

του Μουσείου στις παραμονές της Κατοχής, την περίοδο 1940-1941.  

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Δεκεμβρίου 2016

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, εσωτερικό Αίθριο-Καφέ, 

Πατησίων 44, Αθήνα 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13.00 – 20.00, Τρίτη - Κυριακή 

9.00-16.00 

Πληροφορίες: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τηλ. 2132144891, 

eam@culture.gr, http://www.namuseum.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Πρόγραμμα 
 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 

 

11.00 Εγγραφές, 11.00 

11.30 Έναρξη σεμιναρίου - Παρουσίαση του φαινομένου Camera Obscura 

12.30 Η Ιστορία και η εξέλιξη της οπτικής απο το 470π.Χ μέχρι την πρώτη φωτογραφία του 

Nicéphore Niépce το 1826 

16.30 Σχεδιασμός και κατασκευή φωτογραφικών μηχανών Pinhole 

 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 

 

12.00 Συνάντηση - καφές 

12.30 Τέστ των φωτογραφικών μηχανών που έχουμε κατασκευάσει 

13.30 - 17:30 Λήψεις με τις αυτοσχέδιες φωτογραφικές μηχανές σε paper negative 

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου  

 

16.00 Στήσιμο Έκθεσης 

20.00 Εγκαίνια Έκθεσης 

 

Διεύθυνση: Φωτογραφικό Κέντρο Stereosis, Ζεύξιδος 3, Θεσσαλονίκη

Κόστος: 40 ευρώ

Πληροφορίες – Εγγραφές: Φωτογραφικό Κέντρο Stereosis, Τηλ. 2310250223, http://www.

stereosiseminars.com, https://www.facebook.com/events/1011791582282847/ 

WeekEnd Seminars
Σεμινάριο αφιερωμένο στις pinhole

Με θεματική τις αυτοσχέδιες 

φωτογραφικές μηχανές, το 

φωτογραφικό κέντρο Stereosis 

διοργανώνει ένα διήμερο σεμινάριο 

αφιερωμένο στις pinhole. Υπό 

την καθοδήγηση του Εμμανουήλ 

Παπαδόπουλου, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν 

σφαιρική γνώση για την ιστορία, 

την πορεία και την εξέλιξη των 

ανακαλύψεων ενώ παράλληλα θα 

έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές 

οπτικής, έτσι ώστε να κατασκευάσουν 

τη δική τους φωτογραφική μηχανή 

pinhole. Δοκιμάζοντας τις μηχανές που 

θα κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια 

του σεμιναρίου, μετά το τέλος των 

συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί έκθεση 

με τις φωτογραφίες που θα προκύψουν 

από αυτό. Όσοι θα ήθελαν να δηλώσουν 

συμμετοχή καλούνται να κάνουν κράτηση 

στο σεμινάριο είτε τηλεφωνικά είτε στο 

φωτογραφικό κέντρο Stereosis, πριν 

ξεκινήσει το σεμινάριο. 

photo.gr

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