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Μετά τον Δημήτρη Σταρόβα που έκανε την αρχή - και 

θραύση στο διαδίκτυο με 60.000 προβολές σε 10 ημέρες! - 

την σκυτάλη της διαφημιστικής προβολής της Photovision 

παρέλαβε η Δήμητρα Ματσούκα. 

Η γοητευτική Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή από τις εμφανίσεις 

της στο θέατρο και στον κινηματογράφο, με δεκάδες 

χιλιάδες πιστούς θαυμαστές, είναι φανατική Αναγνώστρια 

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ καθότι και η ίδια φανατική ερασιτέχνις 

φωτογράφος. Με τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο καλεί τους 

φωτογράφους και φίλους της να επισκεφθούν την Photovision! 

Επ’ ευκαρία σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα 

σποτάκια το επόμενο διάστημα, μιας και το πλάνο προβολής της 

έκθεσης απόκτησε αναπάντεχα σημαντικούς υποστηρικτές και 

συμπαραστάτες! Φωτογράφοι αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί 

καλλιτέχνες, όλοι τους φανατικοί Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, 

μας ενημέρωσαν ότι πρόθυμα και αφιλοκερδώς θα στηρίξουν το 

αγαπημένο τους περιοδικό στη διοργάνωση της Photovision, της 

Μεγάλης έκθεσης - θεσμού του φωτογραφικού μας κλάδου!
   
«Πάμε όλοι Photovision! Πάμε όλοι στην έκθεση που 
ξέρουμε πολύ καλά!», λέει η Δήμητρα Ματσούκα.  

Εσείς ακόμη το σκέπτεστε;

Η Δήμητρα Ματσούκα φωτογράφος! 
Το δεύτερο τηλεοπτικό σποτ της Photovision

Στιγμιότυπα από 
τα γυρίσματα του 
spot μπροστά 
από το κλειστό 
στάδιο TAE 
KWON DO, 
στο Π.Φάληρο 
όπου θα 
πραγματοποιηθεί 
η δωδέκατη 
Photovision. 
Φωτογραφίες από 
το μακιγιάζ και τη 
στιγμή της λήψης 
στο τσουχτερό 
κρύο... 
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https://youtu.be/Lu3oxGHfzgw
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  

ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
 e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

 www.facebook.com/photovision.gr
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LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο photovision.gr

HITECH
EXPO

®
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http://www.photovision.gr/
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Στην επερχόμενη Photovision έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων πολλές 

φωτογραφικές εκθέσεις ομάδων, ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων του καλλιτεχνικού χώρου. 

Πρόκειται για μια έκρηξη δημιουργικότητας που θα απευθυνθεί στο μεγάλο κοινό της Photovision, 

του καθιερωμένου θεσμού στον κόσμο της εικόνας που από το 1995 τιμούν με την παρουσία 

τους τόσοι και τόσοι επισκέπτες. Όσοι λοιπόν προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους εκθέτοντας έργα μέσω 

της ομάδας ή του γενικότερου φορέα στον οποίο ανήκουν, θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν σε 

προνομιακή τιμή και μάλιστα με την εξαιρετική ποιότητα που εγγυάται το ΤΥΠΩΜΑ. Συγκεκριμένα, θα 

ισχύσει για τις εκτυπώσεις της Photovision, διαστάσεων 30x40/45cm σε χαρτί εκθεσιακής ποιότητας 

matte Fine Art, ειδική τιμή 15 ευρώ (έναντι κανονικής 20ευρώ). Στην τιμή περιλαμβάνεται 

τοποθέτηση σε μαύρο πασπαρτού και τελική διάσταση 38x53cm. http://tipoma.gr/

Ψηφιακό Τύπωμα 
Προσφορά για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις 
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http://photovision.gr/expogreece/
http://tipoma.gr/
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http://www.stamos.com.gr/
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http://www.photo.gr/shop/photovision-17/bazaar/
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https://www.facebook.com/sigma.greece
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ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr
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Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη 
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους 

τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούν- 
να έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα 
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον 
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντα- 
αλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου 
τα προϊόντα τους μιας και ο νόμος πλέον το 
επιτρέπει (με την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν 
τα νόμιμα παραστατικά).  
Όλες οι super προσφορές θα διαφημιστούν 
ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις μας.  
Βασική προϋπόθεση για τη διαφήμιση:  
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι 
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου  
ει δυνατόν εντός των περιπτέρων στην έκθεση.  
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα 
πληροφορηθούν σχετικά με τα διαθέσιμα 
προϊόντα “Black Monday 13 Mαρτίου’’  
από το site της PHOTOVISION photovision.gr 
καθώς και το photo.gr από 20 Φεβρουαρίου 
και μετά.
 
Μείνετε συντονισμένοι!

www.photovision.gr
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http://www.fisheye.gr/
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Ο Δημήτρης Σταρόβας, μέλος του θρυλικού 

συγκροτήματος Άγαμοι Θύται, γνωστός από τις 

εμφανίσεις του στην τηλεόραση, στο θέατρο και 

στον κινηματογράφο αλλά επίσης και φανατικός 

Αναγνώστης του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ καθότι και  

ο ίδιος φωτογράφος και κινηματογραφιστής, 

έκανε την αρχή!

Και η αρχή ήταν το πρώτο διαφημιστικό σποτάκι 

για την επερχόμενη δωδέκατη διοργάνωση 

της Photovision στο οποίο πρωταγωνιστεί με πάθος 

και ενθουσιασμό! Επ΄ευκαιρία θυμίζουμε για άλλη 

μια φορά ότι η διαφημιστική προβολή της έκθεσης 

έχει ήδη ξεκινήσει από τις εκδόσεις μας, από πολλά 

έντυπα του κλάδου Ιmaging, από το διαδίκτυο 

και τα social media και άλλα μέσα ενημέρωσης. 

Θα συνεχιστεί με αυξανόμενη ένταση το επόμενο 

διάστημα για να κορυφωθεί αργότερα από την 

τηλεόραση και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Για να επανέλθουμε στα τηλεοπτικά σποτάκια, σας 

ενημερώνουμε ότι σε αυτά θα προστεθούν κι άλλα 

το επόμενο διάστημα, μιας και το πλάνο προβολής 

Ο Σταρόβας φωτογράφος! 
Το πρώτο τηλεοπτικό σποτ της Photovision

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα του spot μπροστά από το στολίδι της Αθήνας, τον πιο  
λειτουργικό χώρο για εκθέσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η δωδέκατη Photovision:  
Το κλειστό στάδιο TAE KWON DO, στο Π.Φάληρο.

της έκθεσης απόκτησε αναπάντεχα σημαντικούς υποστηρικτές και συμπαραστάτες! 

Διακεκριμένοι φωτογράφοι αλλά και πολλοί άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες, όλοι 

τους φανατικοί Αναγνώστες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, μας ενημέρωσαν ότι πρόθυμα  

και αφιλοκερδώς θέλουν να στηρίξουν το αγαπημένο τους περιοδικό στη 

διοργάνωση της Photovision, της Μεγάλης έκθεσης - θεσμού του φωτογραφικού 

κλάδου της χώρας μας!

«Πάμε όλοι Photovision! Πάμε όλοι στην έκθεση που ξέρουμε!»,  

λέει ο Σταρόβας. Εσείς ακόμη το σκέπτεστε;
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Περισσότερες από 

63.000 προβολές 

μόνον σε 12 ημέρες!!!* 

*Από18-30/1, facebook + youtube 

Δείτε το βίντεο σε &

https://www.facebook.com/348021441940947/posts/1251554178254331
https://www.facebook.com/348021441940947/posts/1251554178254331
https://www.youtube.com/watch?v=pHCnfcnAL3U
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Aπαντήστε σωστά στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις

Ποιά διάταξη κρυστάλλων LCD monitor δίνει τη μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια;

  ΤΝ  VA   IPS

Ποιά είναι μια επωνυμία για οικογένεια monitor Dell;

 Latitude  Ultrasharp                  Venue

Πoιά είναι η πιο προχωρημένη ανάλυση για monitor;

 4K  Full HD  VGA 

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: .............................................................................................................................

ÔçëÝöùíï:...................................................e-mail:................................................................
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Aναζητώντας το ιδανικό monitor!
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Στην αναζήτηση του τέλειου monitor για φωτογραφία και video, 
η τεχνολογία των επίπεδων LCD οθονών έχει πραγματοποιήσει 
άλματα εξέλιξης τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή τα LCD monitor 
ήταν πανάκριβα και με μέτρια απόδοση. Όμως η μεγάλη τους 
αποδοχή έφερε την προσγείωση των τιμών. Δεν έχουν όμως 
όλα τα LCD monitor την ανάλογη χρωματική πιστότητα και την 
ικανότητα ρύθμισης (καλιμπραρίσματος) ώστε να αναπαράγουν 
με ακρίβεια τα παραδεκτά πρότυπα χρωματικών χώρων (color 
spaces) sRGB και AdobeRGB. Aυτό επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό με τα panel IPS που έχουν επικρατήσει στα hi end monitor.  
Oι άλλες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα καλά monitor και 
αποτελούν κριτήριο για απαιτητική χρήση είναι το backlight 
με στοιχεία LED και οι υψηλότερες αναλύσεις. Πλέον μιλάμε 
τουλάχιστον για QHD (2560x1440) και ακόμη καλύτερα για 4Κ 
(4096x2160). Επιλέγοντας ένα monitor 4Κ/UHD, διασφαλίζουμε 
ότι θα μας συντροφεύει στις φωτογραφικές και video δημιουργίες 
μας για αρκετά χρόνια (future proof).

Διεκδικήστε ένα monitor 
Dell Ultra HD 4K P2415Q αξίας €559*

Aνάλυση 3840x2160
Οθόνη IPS 23,8in. με χρωματική ακρίβεια 99% sRGB και ΔE<3

Θύρες: DisplayPort in, DisplayPort out, Mini DisplayPort, 
HDMI (MHL), έξοδος ήχου, 4 θύρες USB 3.0

Διεκδι
Dell Ultra HD 

A
Οθόνη IPS 23,8in. με

στά στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις

τάλλων LCD monitor δίνει τη μεγαλύτερη χρωματική ακρίβεια;

ε ρωματ α ρ βε α 99% s G α 3
t in, DisplayPort out, Mini DisplayPort,
), έξοδος ήχου, 4 θύρες USB 3.0

Οθό S 3,8 . με
Θύρες: DisplayPort

HDMI (MHL)
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* Προτεινόμενη λιανική τιμή: 559€ (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%)

http://www.photo.gr/dell
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Δημήτρης Μπότσιος /Epson  
Epson Service Manager
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O λόγος στους εκθέτες
Μιλούν για την έκθεση, για τις στοχεύσεις τους, για τα νέα προϊόντα που θα παρουσιάσουν 

Παρά την οικονομική κρίση, η επαγγελματική αγορά παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα 

εδώ και τρία χρόνια σε επίπεδο hardware, στον τομέα των εκτυπωτών μεγάλου φορμά. 

Ταυτόχρονα, η Epson εμφανίζει ανοδική πορεία στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων,  

η οποία όμως στο σύνολό της παρουσιάζει μια πτωτική τάση, λόγω μείωσης της αγοραστικής 

δύναμης του κοινού. Η άνοδος αυτή οφείλεται στα καινοτόμα προϊόντα Ink Tank System (ITS) 

που λάνσαρε πρώτη η Epson, “κερδίζοντας” τους καταναλωτές χάρις στην αξιοπιστία και το 

εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης που προσφέρουν.

Η στρατηγική της Epson, τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην συνεχή διεύρυνση της 

προϊοντικής της γκάμας και την επέκταση σε διαφορετικούς τομείς της επαγγελματικής 

εκτύπωσης, με αποτέλεσμα αυτό που ίσως χάνεται από ένα τομέα να αντισταθμίζεται με 

το παραπάνω από τους άλλους, κυρίως λόγω της αξιοπιστίας των προϊόντων και της 

προτίμησης των πελατών. Πρόσφατα η Epson έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε νέες αγορές 

όπως η εκτύπωση ετικετών με προϊόντα όπως τα C3500 και C7500 για μικρό και ευέλικτο 

κύκλο εργασιών, αλλά και με προϊόντα για μεγάλο κύκλο εργασιών όπως η SurePress 

L4033 για μεσαίο-μεγάλο κύκλο εργασιών και μεγάλο εύρος εφαρμογών. Τέλος, ιδιαίτερης 

σημασίας είναι και η κυκλοφορία εκτυπωτών Replaceable Ink Pack System (RIPS) που 

προσφέρουν οικονομία, ευκολία και υψηλές επιδόσεις σε εταιρείες που απαιτούν μεγάλο 

όγκο εκτυπώσεων καθημερινά.

Οι εκτυπωτές της Epson φημίζονται για 

την απόδοσή τους στην αναπαραγωγή 

έργων τέχνης και γενικότερα σε 

εκτυπώσεις Fine Art καθώς η εξελιγμένη 

τεχνολογία διαχείρισης χαρτιού, οι 

υψηλής ποιότητας κεφαλές Precision 

Core και τα μελάνια τύπου pigment, 

παράγουν εκτυπώσεις ποιότητας 

και εκτεταμένης αντοχής στο χρόνο. 

Παράλληλα, χάρις στην εξαιρετική 

ποιότητα κατασκευής τους, οι εκτυπωτές 

μεγάλου φορμά της Epson, όπως οι 

SC-P800, SC-P6000, SC-P8000, SC-

P10000 και SC-P20000, διατηρούν 

κορυφαία απόδοση σε ευρεία γκάμα 

μέσων, είτε πρόκειται για απλές, είτε για 

καλλιτεχνικές εργασίες, προσφέροντας 

την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη.

Ο κ.Δ.Μπότσιος κατά την κλήρωση δώρων στο περίπτερο της ΕPSON στη προηγούμενη διοργάνωση της PhotoVision (2015)
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H Epson είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία 

ψηφιακής ασπρόμαυρης εκτύπωσης, καθώς 

είναι η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε το 

2003, ολοκληρωμένη λύση για ασπρόμαυρες 

εκτυπώσεις, με τη σειρά μελανιών UltraChrome 

K3. Έκτοτε, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, με 

αποκορύφωμα τα μοντέλα SureColor P10000 

και SureColor P20000, τα οποία χρησιμοποιούν 

5 μαύρα μελάνια προσφέροντας κορυφαίες 

ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και απαράμιλλη 

απόδοση, συνδυάζοντας τις κορυφαίες 

τεχνολογίες της Epson με την εύχρηστη εκτύπωση.

Η Epson διαθέτει διευρυμένη ποικιλία λύσεων 

που απευθύνονται σε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες 

φωτογράφους, καλύπτοντας όλες τις μικρές ή 

μεγάλες ανάγκες τους. Στη Photovision σκοπός 

μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους 

ενδιαφερόμενους να έρθουν σε άμεση επαφή με 

όλες τις σειρές εκτυπωτών μεγάλου φορμά που 

απευθύνονται σε φωτογράφους, φωτοαντιγραφικά 

κέντρα, εκτυπώσεις υφάσματος και την αγορά 

της σήμανσης καθώς. Ενδεικτικά, οι επισκέπτες 

θα δουν τα κορυφαία προϊόντα από τις σειρές 

SureColor P, SureColor S, SureColor F, SureColor 

T, τα Dry-Labs SureLab D3000 και D700, αλλά 

και προϊόντα από τις σειρές Ink Tank System και 

Replaceable Ink Pack System της Epson.

Οι εκθέσεις είναι πάντα χρήσιμες καθώς δίνουν τη 

δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να γνωρίσει 

τα προϊόντα από κοντά, να τα δοκιμάσει αλλά 

και να μάθει ποιό προϊόν εξυπηρετεί καλύτερα 

τις δικές τους ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι εκθέσεις 

όμως ευνοούν και τις δύο πλευρές, καθώς εκτός 

από τη συνακόλουθη αύξηση του ενδιαφέροντος 

που σαφώς συνεπάγεται μια έκθεση όπως 

η Photovision, δίνεται ταυτόχρονα στους 

κατασκευαστές η δυνατότητα να αφουγκραστούν 

και να μάθουν από τις ανάγκες των πελατών, 

βοηθώντας μας να γίνουμε καλύτεροι. Ιδιαίτερα 

για επαγγελματικά προϊόντα, που λόγω της φύσης 

τους και του όγκου τους, δεν προσφέρονται για 

καθημερινή άμεση επαφή με τους δυνητικούς 

πελάτες, η Photovision συμπληρώνει ευχάριστα 

αυτό το κομμάτι της απευθείας σύνδεσης κοινού 

και προϊόντων.
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Εpson L1455
To απίστευτο σε οικονομία Ink Tank System 
της Epson μεγάλωσε και έφθασε αισίως σε 
διαστάσεις Α3+ με τη μορφή του γιγαντιαίου 
πολυμηχανήματος L1455, το οποίο είναι κάτι 
περισσότερο από ένα Α4 με διπλή επιφάνεια 
εκτύπωσης και σάρωσης. Είναι ένα ολόκληρο 
...εργοστάσιο, ένας σταθμός εξυπηρέτησης 
ολόκληρης ομάδας εργασίας με πολλαπλές 
υπηρεσίες. Προσανατολίζεται σε χρήστες που 
δουλεύουν σε δίκτυο Ethernet, δέχεται όμως 
και εκτυπώσεις μέσω WiFi. H oιικονομία είναι 
πραγματικά συγκλονιστική εφόσον τυπώνει σε 
φωτογραφική ποιότητα το φύλλο Α4 με μετρημένο 
κόστος κάτω των 6λεπτών. Επίσης τυπώνει σε οποιαδήποτε χαρτιά ακόμη και βάρους 
ως 300γρ.

Εpson SureColor SC-P5000
O πολύ πρόσφατος και 
εξελιγμένος P5000 έρχεται 
δυναμικά στον τομέα 
των εκτυπωτών πλάτους 
17in. αντικαθιστώντας τον 
καθιερωμένο Stylus Pro 
4900. Απευθυνόμενος στους 
κλάδους των φωτογράφων, 
των γραφικών τεχνών 
και των δοκιμίων. 
Χρησιμοποιεί τα κορυφαία 
μελάνια Ultrachrome 
HDX και κεφαλές υψηλής 
ακριβείας PrecisionCore TFP. 
Kυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Standard/Designer με μελάνια Light Light Black για 
Fine Art εκτυπώσεις και Commercial με Violet μελάνι στη θέση Light Light Black για 
99% απόδοση  Pantone Plus Formula Guide για τον κόσμο της τυπογραφίας.

Εpson SureColor SL-D700
O ταχύτατος αυτός inkjet εκτυπωτής της 
Epson έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει 
το παραγωγικό κέντρο ολόκληρου 
επαγγελματικού εργαστηρίου. Τυπώνει από 
ρολά χαρτιού 102 ως 210mm σε ανάλυση 
1440x720dpi με εξελιγμένα μελάνια 
Ultrachrome D6-S και έχει δυναμικότητα 
360 αντιτύπων 10x15cm ωριαίως. 

Μερική άποψη του περιπτέρου της ΕPSON από την προηγούμενη διοργάνωση  
της PhotoVision
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Oι ειδικοι στην 
High Sync 
φωτογράφιση

D-Lite RX 4
Με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα. Από 279€
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TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη   |   Τ: 2310 271 003   |   www.kounio.gr   |   sales@kounio.gr

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

1/8000 δευτ.
σε όλες τις

κεφαλές 400W

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

El-Skyport Plus HS
200€

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

Phottix Indra360 TTL Phottix Mitros Phottix Indra 500 TTL

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

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

https://www.kounio.gr/
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PhotoWeddingStories & Παπιγιόν
Μεγάλο ενδιαφέρον για τα σεμινάρια τους στη 
Photovision καταγράφηκε στις 23 Ιανουαρίου!

Με πρωτοφανή επιτυχία στέφθηκε η πρώτη κοινή 

ημερίδα των PhotoWeddingStories και της Ένωσης 

Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου «Παπιγιόν» τη Δευτέρα 

23 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Hotel Best Western Fenix της 

Γλυφάδας. Περισσότεροι από 250 επαγγελματίες φωτογράφοι 

και βιντεογράφοι προσήλθαν για να παρακολουθήσουν τις 

ενδιαφέρουσες ομιλίες που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές. 

Η ομιλία του Τάσου Βασιλειάδη εστίαζε στα προγράμματα 

επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας album που πρέπει να 

χειρίζεται ο φωτογράφος για να επιταχύνει και να διευκολύνει 

το workflow του αλλά και για τα χρωματικά προφίλ και 

το καλιμπράρισμα των οθονών και της μηχανής του. Ο 

Μπάμπης Τσουκιάς επικεντρώθηκε στο πως ο φωτογράφος 

μπορεί να βελτιώσει τη δουλειά λαμβάνοντας μέρος στους 

διαγωνισμούς και αναζητώντας την έμπνευση σε διάφορους 

τομείς της καθημερινότητάς του και παράλληλα το πώς μπορεί 

να εκπαιδεύει τους πελάτες του ώστε να απαιτούν την υψηλότερη 

ποιότητα. Τέλος, ο Γιάννης Λάριος, που καταχειροκροτήθηκε από 

τους συναδέλφους του, εστίασε την ομιλία του στις διάφορες 

προκλήσεις που παρουσιάζει το marketing, ειδικά στον ψηφιακό 

κόσμο, για τον επαγγελματία φωτογράφο. Σύντομο χαιρετισμό 

απηύθυνε και ο Τάκης Τζίμας, εκδότης του ΦΩΤΟγράφου και 

διευθυντής της Photovision που φέτος θα φιλοξενήσει τις 

εκδηλώσεις τόσο των PWS όσο και του Παπιγιόν.

Η συνέχεια στη Photovision, 11-13 Μαρτίου στο Tae Kwon Do 

Μερικοί από τους βασικούς ομιλητές των σεμιναρίων για επαγγελματίες φωτογράφους που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Photovision

Μία μικρή γεύση από τα σεμινάρια που θα διενηργηθούν στα πλαίσια της Photovision πήραν οι δεκάδες φωτογράφοι στην εκδήλωση PWS/Παπιγιόν
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http://thepapillon.gr/wff17/
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Δύο ημέρες πριν τη Photovision,την Πέμπτη και την 

Παρασκευή, το PhotoWeddingStories θα πραγματοποιήσει 

το ετήσιο συνέδριο στο ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX στη 

Γλυφάδα μαζί με τον καθιερωμένο διαγωνισμό φωτογραφίας 

και άλμπουμ ενώ για το Σάββατο και την Κυριακή ετοιμάζει 

πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στον χώρο της Photovision 

με τέσσερις διακεκριμένους ομιλητές και την απονομή των 

βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού.  

Για το Σάββατο 12 Μαρτίου στις 10 το πρωί έχει 

προγραμματιστεί σεμινάριο με τον διάσημο Ιταλό φωτογράφο 

γάμου Roberto Panciatici, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και 

ολοήμερο σεμινάριο τη Δευτέρα 13 Μαρτίου. O Roberto 

Panciatici, με έδρα την Τοσκάνη της Ιταλίας αναλαμβάνει 

φωτογραφίσεις γάμου σε όλο τον κόσμο ενώ διδάσκει σε 

σεμινάριο και workshops για επαγγελματίες που θέλουν 

να διδαχθούν από αυτόν τα μυστικά της εμπορικής του 

επιτυχίας αλλά κυρίως το πώς προσεγγίζει με φρέσκια ματιά το 

αντικείμενο του γάμου και του πορτραίτου.

Στην Αθήνα θα μιλήσει στους συμμετέχοντες για το workflow 

του, το που ο επαγγελματίας φωτογράφος μπορεί να 

αναζητήσει την έμπνευση του και πως η προσωπική ιστορία  

του κάθε φωτογράφου μπορεί να διαμορφώσει το προσωπικό 

του ύφος.

Εγγραφές:  

http://photoweddingstories.com/convention-2017/  

Σεμινάριο του Roberto Panciatici  
στη Photovision
Από το PhotoWeddingStories, το Σάββατο 12/3
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http://photoweddingstories.com/convention-2017/
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http://www.photoshopdigital.com/?lang=el
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Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
12:00 - 15:00  | Glamour Photography 
Εισηγητές: Αthens Art Studio  | Κόστος: 45 ευρώ 

Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφίας Glamour, ένα 

απαιτητικό είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της γυναικείας 

μορφής. Περιλαμβάνει αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος, προσέγγιση τεχνικών 

φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. Στo glamour απαιτείται ειδική φροντίδα στους φωτισμούς και 

το στήσιμο του μοντέλου ώστε να μην εκπέσει το αποτέλεσμα. Live Shooting: Aναπόσπαστο μέρος 

του σεμιναρίου αποτελεί η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να κάνουν shooting με δικό τους εξοπλισμό με διαφορετικά στησίματα φωτιστικών στοιχείων και 

διαχυτήρων που δίνουν το καθένα άλλο αποτέλεσμα και διαμορφώνουν φωτογραφικό ύφος. 

16:00 – 21:00 | Φεστιβάλ Tαινιών Γάμου/ Παπιγιόν Είσοδος: Ελεύθερη

Αίθουσα Α 
12:00 - 14:00 | Βιντεοσκόπηση με Drones
Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα 

επαγγελματικά οφέλη αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία 

με drones. Νομοθεσία, οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν.  

Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. 

14:30 - 16:30 | Edius Advanced
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: € 30 

Μάθετε όλες τις νέες δυνατότητες και εργαλεία επεξεργασίας της τελευταίας 

έκδοσης του EDIUS 8. Εκτενής αναφορά στις βέλτιστες ρυθμίσεις των project preset, την τεχνική του color 

grading καθώς και την αξία της χρήσης του προγράμματος GV Browser στην ροή εργασίας.

17:00 - 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR & Mirrorless  
Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης | Κόστος: 30 ευρώ

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εκπαίδευση του εικονολήπτη, γύρω από 

την τεχνική και τη διαδικασία λήψης με μηχανές DSLR και mirrorless. 

Kαλύπτονται όλες οι πτυχές της εικονοληψίας με χρήση φωτογραφικών μηχανών μέσα από παραδείγματα 

στη πράξη με τον ανάλογο εξοπλισμό. Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

video των σύγχρονων DSLR/Mirrorless μηχανών, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης 

τεχνικής λήψης σε σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες, στον ρόλο και τη σημασία του φακού για τις 

DSLR/Μirrorless καθώς και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού. 

19:30 - 21:30 | Σκηνοθεσία
Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας | Κόστος: 30 ευρώ

Στο δίωρο αυτό σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους 

κάθε «εφαρμοσμένου» οπτικοακουστικού έργου: την παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα 

και τη δημιουργία διαισθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον. Οι παράγοντες που 

εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα, 

υποδομή σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα, 

ήχος, φωτισμός, μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία. 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Όλες οι τιμές  
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-workshop-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-glamour/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-edius-advanced/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-drones/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b7d-video-shooting-%ce%bc%ce%b5-dslr-mirrorless/
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Αίθουσα B
12:00 - 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ  

Δώρο CD με τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ!

Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα 

παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά 

μοντέλα, τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του Photoshop. Οι συμμετέχοντες θα 

εξοικειωθούν με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους 

ανάμειξης. Επίσης  τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης 

θορύβου και τη μετατροπή αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:30 – 16:30  | Γνωριμία με τη φωτογραφική μηχανή 
& τον βασικό εξοπλισμό μας
Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ 

 Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!

Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα 

συνηθισμένα ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηφιακού 

αισθητήρα και τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και 

αποθηκεύεται η ψηφιακή εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα 

σε DSLR, mirrorless και compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα 

social media κλπ. Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού 

ανάλογα με το φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 – 19:00 | Η στιγμή του βλέπειν
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασίμης | Κόστος: 20 ευρώ 

Δώρο το μονοθεματικό τεύχος ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ

Περί οπτικής θεώρησης της πραγματικότητας, φωτογραφικής πρακτικής και της θέσης του 

φωτογράφου. Η φωτογραφική διαδικασία γεννά αρκετές ερωτήσεις σχετικά με τη φύση του βλέπειν.  

Συνεπώς, ο φωτογράφος χρειάζεται μια ιδιαίτερη οπτική παιδεία, διαφορετική από τα άλλα μέσα.  

Ποιά χαρακτηριστικά, ποιές ιδιότητες του ορατού κόσμου μπορεί να χρησιμοποιήσει, και με ποιόν 

τρόπο; Η φωτογραφική γλώσσα έχει τους δικούς της κανόνες, και όπως κάθε γλώσσα, μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα ένα ποίημα ή μια φλυαρία. Είναι η γλώσσα την οποία, ως φωτογράφοι, οφείλουμε να 

γνωρίζουμε ώστε ο φωτογραφικός μας λόγος να μην είναι άναρθρος αλλά σαφής. 

 

19:30 - 21:30 | Φωτογραφία με Smartphone
Εισηγητής: Νικόλας Μάστορας | Κόστος: 20 ευρώ

Εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής που έχετε πάντα στην 

τσέπη σας, δηλ. το smartphone. Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μετατρέψει τις 

κάμερες των smartphone σε χρήσιμα εργαλεία για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία φωτογράφο ώστε 

να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους όπου και αν βρίσκονται. Σε συνδυασμό με editing app και τα 

social media ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να προβάλει το έργο σε εξαιρετικά διευρυμένο κοινό.  

Το σεμινάριο εστιάζει στη λήψη, επεξεργασία και διαμοιρασμό των φωτογραφιών με το smartphone, 

στις δημοφιλέστερες εφαρμογές, στις τεχνικές δυνατότητες των συσκευών και στα αφηγηματικά 

εργαλεία που προσφέρουν.   

Όλες οι τιμές  
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%bd/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-smartphone/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%cf%84%ce%bf/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-photoshop/
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Αίθουσα Γ 
12:00 - 14:00 | Social Media για φωτογράφους
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ

Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη 

δυναμική και τις δυνατότητες των social media, και ειδικότερα του Facebook, στην επικοινωνία του 

έργου του σε διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες. Οι «παραδοσιακές» μορφές προβολής 

διαφήμισης λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου, ελπίζοντας πως ένα 

μικρό μέρος αυτού του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα, 

το Facebook δίνει τη δυνατότητα στον δημιουργό να βρει και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και 

να προβάλει το έργο του ή τις υπηρεσίες του.Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως να 

αξιοποιούν -άμεσα και πρακτικά- το μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook, πώς να στοχεύουν τη 

διαφήμισή τους στο κοινό που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο κοινό - 

σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

14:30 - 16:30 | MasterClass Alex Papaioannou  
σε συνεργασία με το iFocus
«Πώς η ψηφιακή τέχνη επηρεάζει την αντίληψη της φωτογραφίας» 

Εισηγητής: Alex Papaioannou | Κόστος: 70 ευρώ

Όλο και περισσότερο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος ότι οι κοινωνίες αλλάζουν την τεχνολογία 

ή ότι η τεχνολογία αλλάζει τις κοινωνίες σε συνεχή κύκλο. Η ψηφιακή εποχή και οι νέες τεχνολογίες 

επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο την κουλτούρα της κοινωνίας αλλά και την αντίληψη ανάγνωσης μιας 

εικόνας. Συνειδητά ή όχι, αλλάζουν οι τάσεις και ο τρόπος αντίληψης της εικόνας σε οποιαδήποτε μορφή 

της. Με την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων, η εικόνα ενός καλλιτέχνη μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, εκεί 

που το κοινό είναι απεριόριστο και τόσο διαφορετικό σε σύγκριση με το κοινό μιας γκαλερί. Ποια θα 

είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την κοινωνική πραγματικότητα και τι αλλάζει λόγω της επίδρασης 

της ψηφιακής εποχής;  ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώσεις συμμετοχής αυστηρά έως 12 Φεβρουαρίου 2017. 

Περιορισμένες θέσεις! 

18:30 - 21:00 | MasterClass Lightroom Workflow
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 45 ευρώ

Δώρο Το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Επεξεργασία Φωτογραφίας αξίας 6,90 ευρώ

Το συγκεκριμένο Μasterclass απευθύνεται σε προχωρημένους ερασιτέχνες φωτογράφους και 

επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του, 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές πρακτικές τεχνικές που 

χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την 

επιλογή των καλύτερων, τη χρήση των presets για ταχύτερη επεξεργασία μέχρι και το τελικό export και 

τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα 

και να διευκολύνεται η συνεχής επίλυση αποριών των συμμετεχόντων. 

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/masterclass-alex-papaioannou-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-ifocus-%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b7-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-social-media-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82/
http://www.photo.gr/shop/photovision/masterclass-lightroom-workflow/
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Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων 
12:00 - 15:00 | Glamour Photography (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου) 

Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ 

Τρίωρο σεμινάριο για την εξοικείωση με το δημοφιλές αντικείμενο της φωτογραφία Glamour, ένα απαιτητικό 

είδος, συγκερασμό του πορτραίτου και της υπαινικτικής, ατμοσφαιρικής γοητείας της γυναικείας μορφής. 

Περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση των σύγχρονων τάσεων στο είδος, προσέγγιση τεχνικών 

φωτισμού και αναφορές στον εξοπλισμό. To glamour μπορεί και πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη σπουδή στο 

ημίγυμνο και στο στοιχείο που υποδηλώνει χωρίς όμως να το αποκαλύπτει, τον ερωτισμό και την μόλις 

διαφαινόμενη πρόκληση. Σε αυτό το είδος φωτογράφησης απαιτείται ειδική φροντίδα στους φωτισμούς και το 

στήσιμο του μοντέλου ώστε να μην εκπέσει το αποτέλεσμα στο κακόγουστο και “φθηνό”. Ο πειραματισμός 

με διαφορετικούς soft φωτισμούς και τα ανάλογα φόντα, δημιουργούν τα είδη της ατμοσφαιρικότητας που 

αποτελούν βασικές συνιστώσες στην φωτογραφία Glamour.

Live Shooting: Aναπόσπαστο μέρος του σεμιναρίου αποτελεί η πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν shooting με το δικό τους εξοπλισμό με διαφορετικά 

στησίματα φωτιστικών στοιχείων και διαχυτήρων που δίνουν το καθένα άλλο αποτέλεσμα και διαμορφώνουν 

φωτογραφικό ύφος.

15:30-17:30 | Retouch πορτραίτου στο Adobe Photoshop
Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης | Κόστος: 30 ευρώ

Το σεμινάριο αφορά προχωρημένες τεχνικές ρετουσαρίσματος πορτραίτου. 

Πρώτη ύλη για την επεξεργασία θα αποτελέσουν οι φωτογραφίες που 

θα προκύψουν από το τρίωρο σεμινάριο Glamour Photography με το Athens Art Studio, οι οποίες θα 

ρετουσαριστούν live μπροστά στους συμμετέχοντες και θα σχολιαστούν. Θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική του 

προσώπου και του σώματος, καθώς και τα πρότυπα ομορφιάς, απαραίτητες γνώσεις όταν προχωράμε στο 

ρετουσάρισμα ενός πορτραίτου. Θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και η μεθοδολογία ρετουσαρίσματος για 

βελτίωση δέρματος χωρίς να χάνεται η υφή του, ο τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού 

πάνω στο πρόσωπο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φωτογράφους σχετικά εξοικειωμένους με το περιβάλλον 

του Photoshop. *Συνιστάται αλλά δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου Glamour 

Photography.

18:00 - 21:00 | Αction Photography 
Εισηγητές: Αthens Art Studio | Κόστος: 45 ευρώ

Η φωτογραφία γοητεύει με την ικανότητά της να “αιχμαλωτίζει” το χρόνο σ’ ένα ακίνητο, μεμονωμένο καρέ. 

To σεμινάριο με θέμα την φωτογραφία κίνησης και δράσης δίνει έμφαση στην καταγραφή του παγώματος 

της κίνησης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν θέματα όπως ο κατάλληλος εξοπλισμός από 

πλευράς φωτογραφικής μηχανής και φακού, θα γίνει μνεία για τις σωστές ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις 

της φωτογραφικής μηχανής ιδιαίτερα σε θέματα ισοδύναμης ευαισθησίας (ISO) αλλά και αποφυγής του 

ψηφιακού θορύβου και θα επιδειχθούν ειδικές τεχνικές με hi speed flash και  διατάξεις συγχρονισμού HSS 

με μονάδες φλας που διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης θα γίνει συζήτηση για την κρίσιμη παράμετρο 

της λειτουργίας ριπής (burst mode) σε λήψεις σε εξωτερικούς χώρους, η συνάρτηση φωτεινότητας/

διαφραγμάτων, ο ρόλος των φίλτρων ουδέτερης πυκνότητας σε λήψεις με πολύ ανοικτό διάφραγμα κλπ.

Live Shooting: Κεντρικό ρόλο στο σεμινάριο παίζει η πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενο του παγώματος 

της κίνησης. Στο πλατώ που θα στηθεί θα υπάρχουν κινούμενα θέματα – έκπληξη με ζωντανά παραδείγματα 

όπου όλοι οι συμμετέχοντες με τον φακό τους θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 

κατά το μάθημα.

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/workshop-%ce%b1ction-photography/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-retouch-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-workshop-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-glamour/
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Αίθουσα Α 
12:00 - 14:00 | Βιντεοσκόπηση με Drones / 
(Επανάληψη σεμ. Σαββάτου)

Εισηγητής: Χάρης Χαλαμπαλάκης | Κόστος: 30 ευρώ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, αναλύει σε βάθος τα επαγγελματικά οφέλη αλλά 

και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που ακολουθούν την προσιτή -πλέον- εικονοληψία με drones. 

Νομοθεσία, οδηγός αγοράς και συμβουλές πτήσης και λήψης, για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση και συντήρηση του εξοπλισμού σας, είναι τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα 

συζητηθούν. Επίσης θα πραγματοποιηθεί επίδειξη πτήσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέψουν. 

14:30 - 16:30 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο  
- Από τη θεωρία στην πράξη 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης | Κόστος: 30 ευρώ

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που 

συναντάμε καθημερινά, κατά τη σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται 

εκτενής ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs, καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά 

τους χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma sampling) 

πριν επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πoιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την 

εξαγωγή του υλικού, ανάλογα με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet κ.τ.λ.)

 
17:00 – 19:00 | ΗD Video Shooting με DSLR 
& Mirrorless
Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης | Κόστος: 30 ευρώ

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εκπαίδευση του εικονολήπτη, γύρω από την τεχνική και τη 

διαδικασία λήψης με μηχανές DSLR και mirrorless. Kαλύπτονται όλες οι πτυχές της εικονοληψίας 

με χρήση φωτογραφικών μηχανών μέσα από παραδείγματα στη πράξη με τον ανάλογο εξοπλισμό.

Εκτενής αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας video των σύγχρονων DSLR/

Mirrorless μηχανών, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής λήψης 

σε σχέση με τις συμβατικές βιντεοκάμερες, στον ρόλο και τη σημασία του φακού για τις DSLR/

Μirrorless καθώς και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο!
Τα σεμινάρια της Photovision πραγματοποιούνται με αυστηρά περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική επικοινωνία με το διδάσκοντα 

και να διευκολύνεται η συνεχής επίλυση αποριών των συμμετεχόντων. 
 

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί στο e shop του www.photo.gr   
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Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-drones/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b7d-video-shooting-%ce%bc%ce%b5-dslr-mirrorless/
http://www.photo.gr/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%b1-photovision/
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Αίθουσα B 
12:00 – 14:00 | Εισαγωγή στο Photoshop
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς | Κόστος: 20 ευρώ  (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Δώρο CD με το τεύχος Νο 2 Photoshop αξίας € 6,90!

Γνωριμία με το πιο ισχυρό και πιο δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Στο σεμινάριο θα 

παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία, μενού και παλέτες, η χρωματική θεωρία και τα χρωματικά μοντέλα, 

τα είδη αρχείων και όλες οι βασικές δυνατότητες του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν 

με τις έννοιες των Layers, τη διαχείριση επιπέδων, τις ιδιότητες τους και τους τρόπους ανάμειξης. Επίσης  

τις μάσκες, τις βασικές διορθώσεις, τη διόρθωση της αντίθεσης, τη μείωσης θορύβου και τη μετατροπή 

αρχείων για χρήση σε εκτυπώσεις, Web κλπ.

14:30 – 16:30 | Γνωριμία με την φωτογραφική 
μηχανή & τον βασικό εξοπλισμό  
Εισηγητής: Βαγγέλης Βασαλάκης | Κόστος: 20 ευρώ (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου) 
Δώρο το βιβλίο ‘’Η φωτογραφική μηχανή’’ αξίας 12 ευρώ!

Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι να υπάρξει κατανόηση στις αρχές λειτουργίας των ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών και των περιφερειακών τους και οπωσδήποτε να απαντηθούν τα συνηθισμένα 

ερωτήματα και απορίες. Περιλαμβάνεται η προσέγγιση στη λειτουργία του ψηφιακού αισθητήρα και 

τις ομοιότητες/διαφορές από το αναλογικό, τον τρόπο που σχηματίζεται και αποθηκεύεται η ψηφιακή 

εικόνα, τους βασικούς χειρισμούς σε μια ψηφιακή, τις διαφορές ανάμεσα σε DSLR, mirrorless και 

compact, το βασικό workflow ως τον υπολογιστή, το ανέβασμα εικόνων στα social media κλπ. 

Επίσης οι βασικές γνώσεις για τη δομή των φακών και την βέλτιστη επιλογή φακού ανάλογα με το 

φωτογραφικό μας αντικείμενο.

17:00 – 19:00 | Η εικόνα της πόλης 
Εισηγητής: Παναγιώτης Κασίμης | Κόστος: 20 ευρώ

Δώρο το μονοθεματικό τεύχος ‘’Φωτογραφία Δρόμου’’ αξίας 6,90 ευρώ

Ζούμε και κινούμαστε στην πόλη. Την φωτογραφίζουμε ταυτόχρονα, μέσα και πέρα από γειτονιές, 

χώρους εργασίας ή διαβίωσης, κουλτούρες ή ταυτότητες. Η επίδραση του περιβάλλοντος στον 

φωτογράφο διαμορφώνει το έργο του, αλλά και την εικόνα που ο ίδιος έχει για την πόλη. Με ποιό 

τρόπο η πόλη «επεμβαίνει» στις φωτογραφίες μας; Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτές τις εμπειρίες, 

και να τις αποδώσουμε φωτογραφικά;  Φωτογραφίζοντας στην πόλη, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις 

που παρουσιάζονται επαναπροσδιορίζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τις μεταβαλλόμενες όψεις της 

καθημερινής αστικής ζωής και τη δική μας φωτογραφία.

19:30 – 21:30 | Digital Video Workflow 
Ροή Εργασίας στο Adobe Premiere
Εισηγητής: Νίκος Μύρτου | Κόστος: 30 ευρώ 

Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαραίτητες γνώσεις για τους κώδικες βίντεο, την μετατροπή τους 

(transcoding), παρουσίαση των βασικών εργαλείων μοντάζ και τέλος οι ρυθμίσεις για σωστό export και 

διανομή του τελικού μας αρχείου. Στόχος του είναι να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία στους χρήστες 

για απρόσκοπτη ροή εργασίας, export και αρχειοθέτηση. Τα γνωστικά εργαλεία θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε όλα τα λογισμικά μοντάζ. Προαπαιτούμενα: βασικές γνώσεις λήψης βίντεο, βασικές 

γνώσεις υπολογιστών.

Όλες οι τιμές  
περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
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Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/digital-video-workflow-%cf%81%ce%bf%ce%ae-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-adobe-premiere/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%82-2/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%cf%84%ce%bf/
http://www.photo.gr/shop/photovision/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-photoshop/
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Δευτέρα 13 Μαρτίου

Αίθουσα Γ
12:00 - 14:00 | Social Media για φωτογράφους 
Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 30 ευρώ 

(Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Ένα σεμινάριο για το πώς να εκμεταλλευτεί ο σύγχρονος φωτογράφος τη δυναμική και τις δυνατότητες 

που προσφέρουν τα social media, και ειδικότερα το Facebook, στην επικοινωνία του έργου του σε 

διευρυμένο κοινό και στους δυνητικούς πελάτες του. Οι «παραδοσιακές» μορφές προβολής διαφήμισης 

λειτουργούν βομβαρδίζοντας μεγάλο πλήθος τυχαίου κόσμου, ελπίζοντας πως ένα μικρό μέρους αυτού 

του κοινού θα ανταποκριθεί επειδή ενδιαφέρει αυτό που προβάλλουν. Αντίθετα, το Facebook δίνει τη 

δυνατότητα στον δημιουργό να βρει και να στοχεύσει με ακρίβεια το κοινό και να προβάλει σε αυτό 

το έργο του ή τις υπηρεσίες του. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν πως να αξιοποιούν το 

μηχανισμό διαφήμισης στο Facebook άμεσα και πρακτικά, πώς να στοχεύουν τη διαφήμιση τους στο κοινό 

που χρειάζεται αυτό που προσφέρουν και πως θα προσεγγίσουν νέο κοινό - σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

18:30 - 21:00 | MasterClass - Lightroom Workflow 

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου | Κόστος: 45ευρώ (Επανάληψη σεμιναρίου Σαββάτου)

Δώρο το μονοθεματικό τεύχος Νο 8 Photoshop αξίας 6,90 ευρώ

Το συγκεκριμένο Μasterclass απευθύνεται σε προχωρημένους 

ερασιτέχνες φωτογράφους και επαγγελματίες που θέλουν να 

μάθουν να χρησιμοποιούν το Adobe Lightroom στο σύνολό του, 

αποτελεσματικά και αποδοτικά. Το σεμινάριο είναι εστιασμένο σε ουσιαστικές πρακτικές τεχνικές που 

χρειάζεται ο σύγχρονος φωτογράφος, από την εισαγωγή των φωτογραφιών στο πρόγραμμα και την 

επιλογή των καλύτερων, τη χρήση των presets για ταχύτερη επεξεργασία μέχρι και το τελικό export 

και τη δημοσίευση των εικόνων στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 

Mεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων

18:00-20:00 
ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟγράφου 
| Διάλεξη του Γιάννη Μπεχράκη 
με θέμα: «Αυτόπτης μάρτυρας»
Ο διάσημος και πολυβραβευμένος Έλληνας  

φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, αναλύει τις εμπειρίες 

του από την 30ετή θητεία του στο φωτορεπορτάζ και αγγίζει 

θέματα πρακτικής, δεοντολογίας και ηθικής  

του ρεπορτάζ. Μια αποκαλυπτική εκ των έσω ματιά στον 

συναρπαστικό όσο και σκληρό κόσμο του φωτορεπορτάζ που 

τεκμηριώνεται από σπουδαίο φωτογραφικό υλικό.  

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με διάλογο και συζήτηση  

με το κοινό.  

Είσοδος: ελεύθερη

�-�.��	/��
��0�1-�/ HITECH
EXPO

®

&

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Εγγραφή εδώ!

Εγγραφή εδώ!

http://www.photo.gr/shop/photovision/%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-social-media-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82/
http://www.photo.gr/shop/photovision/masterclass-lightroom-workflow/
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http://www.myalbums.gr/
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Φωτογραφίες μιας άλλης εποχής...
ή μήπως όχι;

�/0/CDI

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

�4;@2<JK�Τάκης Τζίμας, 38191.25J��L.2/M<JK�Παναγιώτης Καλδής !)'�O&)PQ'()K�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�CR371.2D423JK�Κωνσταντίνα Γκιτάκου 3/E<=6783JK�Άννα Μανουσάκη 
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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 ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.facebook.com/demilked/videos/vb.141351489218985/1358582867495835/?type=2&theater
www.photo.gr
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www.albapv.gr

http://www.albapv.gr/
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Διαβάζουμε από τον (ηλεκτρονικό) τύπο την είδηση που σύμφωνα με 

την πρακτική της εποχής επαναλαμβάνεται copy/paste ασχολίαστη από 

τους δημοσιογράφους (?) των διάφορων sites.

«Tίτλος: Σχολές οδηγών (sic) για drones...

...Μετά τις σχολές οδηγών οχημάτων δημιουργούνται πολύ σύντομα 

και σχολές οδηγών drone, προκειμένου να εκπαιδεύονται όσοι θέλουν 

να αποκτήσουν άδεια χειριστή Συστημάτων Μη Επανδρωμένων 

Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), τα γνωστά drones.»

 

Στο ΦΕΚ 30.12.16/Β/4527, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας Κ. Λιντζεράκος καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και 

τον τρόπο απόκτησης άδειας χειριστή, εκπαιδευτή και εξεταστή drone...

 http://www.naftemporiki.gr/story/1197924/sxoles-odigon-drones

Από το εξωτερικό τώρα έρχεται το νέο. Πρόστιμο ύψους 1.9εκ. δολ. 

επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ 

FAA (Federal Aviation Administration) στην εταιρία αεροφωτογράφησης 

SkyPan International, η οποία 

κατηγορήθηκε για 65 τον αριθμό μη 

εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones σε 

αστικές περιοχές καθώς επίσης για μη 

τήρηση των διαδικασιών εγγραφής 

των drones στους καταλόγους κλπ. 

Τα περιστατικά συνέβησαν το 2013 

και 2014 ενώ η σχετική έρευνα 

άρχισε το 2015 (και είναι αμφίβολο 

ότι τότε ίσχυαν οι κανονισμοί που 

έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί 

στην Αμερική)... Η Skypan δεν 

είναι καινούργια στο χώρο των 

Τα drones στο στόχαστρο της ΥΠΑ-2
Ιστορίες τετρακόπτερης τρέλας...

αεροφωτογραφήσεων αφού δραστηριοποιείται 

τα τελευταία 28 χρόνια, χρησιμοποιώντας κυρίως 

ελικόπτερα. Η εταιρία τελικά κατέβαλε κατόπιν 

συμβιβασμού το ποσόν των 200.000δολ. 

Τι συμβαίνει με τα drones; Είναι πραγματικά 

στο στόχαστρο, στην Ελλάδα και αλλού; Οι 

διάφορες εθνικές νομοθεσίες βρέθηκαν τελείως 

απροετοίμαστες για την επέλαση των drones 

που στην τωρινή τους μορφή είναι κατά 90% 

ιπτάμενες κάμερες και πολύ λιγότερο αερομοντέλα 

(με τα οποία ασχολούνταν στο παρελθόν λίγοι 

παθιασμένοι ερασιτέχνες που όλοι αντιμετώπισαν 

ως γραφικούς). Τώρα τα πράγματα είναι πιο 

σοβαρά. Η κινέζικη DJI κατακλύζει τον κόσμο 

με καταπληκτικών δυνατοτήτων camera drones 

κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1000δολ. τη 

στιγμή που πολλές άλλες εταιρίες εποφθαλμιούν 

το θρόνο της και τον προσδοκώμενο διπλασιασμό 

των πωλήσεων drones μέσα στην επόμενη 

τριετία όταν η αγορά του imaging λιμνάζει μέσα 

στη στασιμότητα. Εκεί λοιπόν, σε ένα ραγδαία 

αναπτυσσόμενο τομέα, που δίνει τον παλμό της 

αισιοδοξίας, μπαίνει η κρατική νομοθεσία και του 

κόβει τα φτερά. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν 

είναι υπέρ της ασυδοσίας και απουσίας ελέγχου. 

Ενα drone που ίπταται στα 100μέτρα δυνητικά θα 

μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο. Γι αυτό πρέπει 

να μεριμνά ο κρατικός έλεγχος. Όμως όταν από 

την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης φθάνουμε 

στην υπερ-ρύθμιση, τα πράγματα ξεφεύγουν από 

το μέτρο. 

Αυτά περίπου γράφαμε σε περασμένο τεύχος 

του Photobusiness Weekly αναλύοντας τον από 

1/1/2017 ισχύοντα Κανονισμό της ΥΠΑ, ΦΕΚ 

Τεύχος Β 3152/30.9.2016 και διαπιστώνοντας τα 

προβληματικά σημεία. 

Δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια σήμερα. Όμως 

αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα 

 Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

http://photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_344.pdf#page=7
http://www.naftemporiki.gr/story/1197924/sxoles-odigon-drones
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διότι ήδη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Τ.Β 

4527/30.12.2016 ο Κανονισμός της ΥΠΑ για 

αδειοδότηση χειριστών ΣμηΕΑ (Συστημάτων 

μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) ή στην απλή 

γλώσσα, drones. 

Nα διευκρινήσουμε λοιπόν ότι υποχρέωση 

να πιστοποιηθούν ως χειριστές drone έχουν: 

Ι. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν το drone για 

επαγγελματικούς σκοπούς ανεξαρτήτως 

κατηγορίας και 

ΙΙ. αυτοί που “πιλοτάρουν” drone οποιασδήποτε 

άλλης κατηγορίας εκτός CAT AO & A1 δηλ. με 

απλά λόγια ως βάρος 4kg.  

Αν λοιπόν πετάτε ερασιτεχνικά μόνον το απλό 

σας drone, ένα οποιοδήποτε DJI Phantom, 

ή Parrott ή Υuneec Βreeze ή κάτι τέτοιο, δεν 

χρειάζεστε πτυχίο χειριστή. Το περίεργο βέβαια 

είναι ότι η ΥΠΑ απαιτεί πιστοποίηση για το 

ίδιο ακριβώς drone αν ο χειριστής το αξιοποεί 

επαγγελματικά. Υπάρχουν όμως γκρίζες 

ζώνες. Τι θα συμβεί όμως στην περίπτωση που 

κάποιος κάνει τώρα κάποιες φωτογραφήσεις 

για ο αρχείο του και τύχει να πουλήσει μία μετά 

δύο χρόνια; Θα είναι αναδρομικά παράνομος; 

Τι ισχύει όταν ένας κάνει video με το drone 

επαγγελματικά αλλά σε ιδιωτικό χώρο; Π.χ. 

εναέρια βιντεοσκόπηση σε ένα κτήμα από αυτά 

που φιλοξενούν δεξιώσεις γάμων; 

Όσο για τους άτυχους που θα πρέπει να 

πιστοποιηθούν, με έκπληξη, για να μην πούμε 

...τρόμο, διαπιστώσαμε την πολυπλοκότητα 

των ρυθμίσεων, ακόμη και για αυτούς που θα 

“πιλοτάρουν” ένα απλό ελαφρό drone κάτω 

του κιλού  σε απόσταση μεγαλύτερη των 50m, 

επειδή έτυχε να είναι επαγγελματίες και να το 

χρειάζονται στη δουλειά τους. Πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει τα 18, ικανοποιητικό επίπεδο 

γνώσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας 

(sic) λες και θα πετάξουν δικινητήριο Cessna ή 

καμιά Dakota και επιπλέον πιστοποιητικό υγείας 

Class 3Medical και Proficiency αν προτίθενται 

να πετάξουν μεγαλύτερα drones της «ειδικής» 

και «πιστοποιημένης» κατηγορίας. Μετά να 

συμπληρώσουν τρεις ή επτά ώρες πτήσης για τις 

κατηγορίες UAS Pilot A (απλό drone ως 1kg) και 

UAS Pilot B (ως 4kg.) αντίστοιχα κλπ. 

Δεν κρίνουμε σκόπιμο να μπούμε σε άλλες 

λεπτομέρειες προς το παρόν.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες μελετώντας το ΦΕΚ 

ή από την ΥΠΑ. Όμως δεν μπορούμε να μη 

σταθούμε στο γεγονός ότι ζητά η ΥΠΑ πτυχία 

χειριστή χωρίς αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει 

ούτε ένας πιστοποιημένος εξεταστικός φορέας, 

άρα έχει ήδη κατασκευάσει παράνομους. 

Επίσης θα σχολιάσουμε με έκπληξη τη 

μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 που ορίζει: 

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

&� '����	
�#�
�()*+,����-���#�����
�����
.�������

���	�����
��.�
�#/������#�
���.
������0

&� '����	�	
���������.���������#�
�()*+,����$��12��

�
�	���$�����.
������ .��0

&� 34������
��������.�
�#/����������	��#������.����

	���$����$��12��������()*+,��	�������
����#�������

567��	 ����.
������0

&� ���	
�#�
��	�����	��
�()*+,��
��	�����	��
�


	���
����������� �$�����	�����$�$�$�#�
���.
�������

����$���8#���$���������
����$�0

&� ������$���������
���	#�.
��
�$����$�����

�����������
�	���
��������
�	���
����#�������

9�$:;0

&� <
����
����/
���������.�
�������	�	�$�$�����������


��#�
��������.���	�� �����0�

     Σημείωση Σύνταξης: Περισσότερες πληροφορίες αναζητείστε

      στα σχετικά σεμινάρια της PHOTOVISION 
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To παράλογο -1
Όποιος πετάει drone χωρίς τη νόμιμη 

άδεια χειριστή (όταν απαιτείται) κινδυνεύει 

με πολλαπλάσιο πρόστιμο από το 

αντίστοιχο για επανδρωμένο υπερελαφρό 

αεροσκάφος (ultralight)!

Το παράλογο -2
Το ίδιο -μικρό- drone με τον ίδιο 

χειριστή πρέπει να είνα ασφαλισμένο 

και αυτός να έχει “πτυχίο” απλά και 

μόνο αν πετάει για επαγγελματικό 

σκοπό.

“ Κατά την αρχική περίοδο εφαρμογής του 

παρόντος Κανονισμού και για να μπορέσει 

να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής 

του, η ΥΠΑ απονέμει, με απόφαση του 

Διευθυντή Πτητικών Προτύπων (Δ2), 

κατόπιν τεκμηριωμένης αξιολόγησης, 

άδειες περιορισμένου αριθμού εξεταστών 

(5-7) υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ, σε 

υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 

στις Ένοπλες Δυνάμεις.” 

χωρίς καθόλου να αναφέρεται στα 

προσόντα τους. 

Επίσης για τις περιπτώσεις παράβασης του 

Κανονισμού, απειλεί πάλι τις ποινές του 

Κώδικα Αεεροπορικού δικαίου άρθρο 

153 παρ.1 ως 250.000 ευρώ λες και ο 

παραβάτης πιλοτάριζε Airbus χωρίς άδεια. 

Το ψάξαμε λιγάκι και το ωραίο είναι ότι 

στην περίτπωση των επανδρωμένων 

υπεερελαφρών αεροσκαφών (ultralight) 

που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της 

απόφασης Διοικητή ΥΠΑ1360/2.9.2010, 

οι κυρώσεις φθάνουν ως 5.000 ευρώ. Και 

αυτό για ιπτάμενα μέσα που μεταφέρουν 

ως δύο ανθρώπους! Αυτό και αν είναι 

καραμπινάτη παραβίαση της αρχής της 

αναλογικότητας, από τη διοικητική αρχή. 
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Οι ασχολούμενοι με τα drones θα βρουν πολύ χρήσιμη τη λίστα που μας έδωσε ο 
φωτογράφος και γνώστης του θέματος Γιώργος Στεφάνου, τον οποίο ευχαριστούμε 
για τη βοήθεια.

http://photobusiness.gr/images/UAS.pdf
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http://www.techpress.gr/
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33α δημοσιογραφικά βραβεία 
Ιδρύματος Αθ. Μπότση
Τιμήθηκε ο φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, παρουσία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, απονεμήθηκαν τα 33α 

δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση. Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, οι κοινοβουλευτικοί 

εκπρόσωποι των κομμάτων, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας της 

χώρας, βουλευτές και δημοσιογράφοι. Τα πέντε κύρια βραβεία του 

Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση παρέλαβαν οι 

δημοσιογράφοι του Ανατολικού Αιγαίου, ο Αντώνης Σρόϊτερ (Alpha), 

η Σία Κοσιώνη (ΣΚΑΪ) και οι δημοσιογράφοι Διονύσης Νασόπουλος 

και Αντώνης Ρεπανάς (ΤΑ ΝΕΑ). Τιμητική διάκριση παρέλαβε ο 

φωτορεπόρτερ και επί χρόνια ταμίας της ΕΦΕ, Βασίλης Κουτρουμάνος, 

για την επιτυχημένη του πορεία του ως φωτορεπόρτερ.

AX2>C8?>C2DY

Πάνω αναμνηστική πόζα με τους φωτογράφους που κάλυπταν την εκδήλωση 
και κάτω χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με την Σία Κοσιώνη του Ομίλου ΣΚΑΙ/
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, Μεγάλου χορηγού επικοινωνίας της PHOTOVISION

Ο Β.Κουτρουμάνος πανευτυχής με την κορούλα του και δίπλα σε θερμή χειραψία με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Πρ. Παυλόπουλο
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-246/
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GR80s
Η Ελλάδα του ‘80 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Μια ολόκληρη δεκαετία ξεδιπλώνεται στο χώρο της Τεχνόπολης καλώντας μικρούς 

και μεγάλους για ένα ταξίδι πίσω, στη δεκαετία του ‘80. Σε μια συλλογική έκθεση με 

18 περίπτερα, 1.000 σπάνια φωτογραφικά έργα, 4.000 εκθέματα, 400 ώρες προβολών, 

περισσότερες από 30 παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και με διαφορετικά workshop, 

ομιλίες, σεμινάρια, parties, συναυλίες και άλλες δράσεις, αναπτύσσονται για πρώτη 

φορά όλες οι πτυχές της δεκαετίας του ’80 σε συνδυασμό με τα γεγογότα που τη 

διαμόρφωσαν.

Από την πολιτική, τη μαζική κουλτούρα, τις εργατικές διεκδικήσεις και το δημόσιο 

χώρο μέχρι τις διαφορετικές όψεις της καλλιτεχνικής δράσης, τον κινηματογράφο 

και την οπτικοακουστική κουλτούρα, τη μόδα, την αυτοκίνηση και την τεχνολογία, στην 

έκθεση επιχειρείται μια πολυπρισματική παρουσίαση του ‘80 σε όλο το φάσμα του. 

Παράλληλα, στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί μεταξύ άλλων αναγνωστήριο με τα 

σημαντικότερα βιβλία που εκδόθηκαν τη δεκαετία του ’80, αναβιώνοντας το κλίμα της 

εποχής μέσα από ελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία, δοκίμιο και επιστημονικές 

μελέτες. Σημαντική ήταν η συμβολή του φωτογράφου και γνωστού φωτορεπόρτερ Νίκου 

Αποστολόπουλου στη συγκέντρωση σπάνιου φωτογραφικού υλικού αλλά και στη 

διοργάνωση διαφόρων φωτογραφικών events στα πλλαίσια της έκθεσης. Για παράδειγμα 

η ομιλία «Από το Πολυτεχνείο του 1980 στην Οικουμενική. Μία εποχή μέσα από τον 

φακό» όπου ο Νίκος Αποστολόπουλος παρουσιάζει την Τετάρτη 8 Φλεβάρη 2017 

σημαντικές (και όχι μόνο...) στιγμές της δεκαετίας όπως τις απαθανάτισε ο ίδιος στον χώρο 

της πολιτικής, του αθλητισμού, των τεχνών κ.ά. σε ένα masterclass ανοικτό σε όλους τους 

φίλους της φωτογραφίας και του φωτορεπορτάζ!. 
 

Διάρκεια έκθεσης:  έως 12 Μαρτίου

Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα

Πληροφορίες: GR80s,  info@gr80s.gr,  http://www.gr80s.gr

Πλαστικές σημαίες, διαδηλώσεις, συσκευές εποχής... 
Κάτω ο γνωστός τερματοφύλακας Νίκος Σαργκάνης 
παραλαμβάνει συγκινημένος στη διάρκεια των 
εγκαινίων, φωτογραφία από τον Ν. Αποστολόπουλο 
από την εποχή που μεσορανούσε στο ποδόσφαιρο!
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Nikon D500 
BEST APS-C DSLR EXPERT

Pentax K-1
BEST FULL FRAME DSLR EXPERT

Sony α7R II
BEST MIRRORLESS CSC PRO

http://www.photobusiness.gr/images/erotimatologio%20tipa_Business.pdf
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Φανή Τουμπουλίδου
Διεθνής διάκριση στο διαγωνισμό «Society of Wedding 
and Portrait Photographers»

Με διάκριση στην 3η θέση της κατηγορίας «Media & Documentary», 

ξεχώρισε η Φανή Τουμπουλίδου, στο φετινό διαγωνισμό «Society 

of Wedding and Portrait Photographers» που πραγματοποιήθηκε στο 

Λονδίνο. Φοιτήτρια του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

του ΤΕΙ Αθήνας, η Φανή διακρίθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες φωτογράφους 

απ’ όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton του Λονδίνου, όπου  

η 21χρονη φωτογράφος διακρίθηκε ανάμεσα σε 7.500 διαγωνιζόμενους. 

Στην απονομή των βραβείων ήταν μεταξύ άλλων και ο πατέρας 

της Φανής, Χρήστος Τουμπουλίδης, ένας από τους παλαιότερους 

φωτογράφους της περιοχής των Γιαννιτσών Πέλλας, δίπλα στον οποίο 

από μικρή έμαθε τα μυστικά της φωτογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι  

η Φανή Tουμπουλίδου έχει ξεχωρίσει στο παρελθόν με το χρυσό βραβείο 

σε άλλη κατηγορία του ίδιου διαγωνισμού, ενώ ακόμη έχει λάβει τιμητική 

διάκριση για δύο φωτογραφικά της έργα στο 6ο διεθνές συνέδριο του 

«Photo Wedding Stories».
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O πατέρας της Φανής, Χρήστος 

Τουμπουλίδης, ένας από τους 

παλαιότερους φωτογράφους της 

περιοχής των Γιαννιτσών Πέλλας, 

δίπλα στον οποίο από μικρή 

έμαθε πολλά από τα μυστικά της 

φωτογραφικής τέχνης.

H φετινή διακριθείσα συμμετοχή αλλά και παλαιότερες βραβευμένες φωτογραφίες της Φανής Τουμπουλίδου 
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http://www.photo.gr/gaia/
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ZeroTech Rollcap
Actioncam 4Κ με ενσωματωμένο gimbal

Η κινεζική Ζerotech είναι γνωστή κυρίως 

για τη παραγωγή drones. Αυτή τη φορά 

πρωτοτυπώντας παρουσίασε μία actioncam 

συνοδευόμενη από gimbal που προσφέρει τα 

πλεονεκτήματα της σταθεροποίησης τριών αξόνων. 

Εγγράφει video 4K και κάνει λήψεις φωτογραφιών 

13MP. Το gimbal κάνει κινήσεις tilt +/- 30°,  pan 

+/-40° και roll +/-85°, ενώ ο φακός καλύπτει οπτικό 

πεδίο 94° (ισοδυναμεί με 21mm σε full-frame). O 

πλήρης έλεγχος  πραγματοποιείται μέσω ειδικής 

εφαρμογής στο smartphone, καθώς στη συσκευή 

υπάρχει ένα μόνον κουμπί για την έναρξη/διακοπή 

της εγγραφής. Παρέχει δυνατότητα slow motion 

video, time lapse, HDR και λήψεις με υψηλή ριπή. 

Η αυτονομία της μπαταρίας αγγίζει τα 110 λεπτά 

εγγραφής video σε ανάλυση 4K. Έχει διαστάσεις 

112.5x55x55 mm και ζυγίζει μόλις 219 γραμ.  

 
Metabones
Τέσσερις αντάπτορες EF-mount 
για Sony

Oι mirrorless μηχανές, λόγω 

της αρχιτεκτονικής τους, 

υποστηρίζουν με τη βοήθεια αντάπτορα 

την πλειονότητα των φακών τις αγοράς. 

Ειδικότερα, στη περίπτωση της Sony, 

όπου οι φακοί της εταιρίας έχουν 

αυξημένο κόστος, το οποίο συχνά 

αποθαρρύνει τους αγοραστές, η λύση 

βρίσκεται στη προσαρμογή αξιόλογων 

φακών μέσω αντάπτορα. H Metabones, 

γνωστή εταιρία στο χώρο, παρουσίασε 

τέσσερις αντάπτορες για χρήση φακών 

Canon σε σώματα Sony. Πρόκειται για 

δύο μοντέλα που απευθύνονται στους 

βιντεολήπτες, τα EF-E mount T CINE 

Speed Booster ULTRA και EF-E mount T 

CINE Smart Adapter (π.χ. για την PXW-

FS7 II) και δύο για φωτογραφικούς 

σκοπούς, τα EF-E mount T Speed 

Booster ULTRA II και EF-E mount 

T Smart Adapter. Όλοι διαθέτουν 

τσιμούχα που προστατεύει την επαφή 

ανάμεσα στον αντάπτορα και το φακό 

από την σκόνη και την υγρασία. Επίσης, 

ενσωματώνουν ένδειξη LED, ώστε ο 

χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 

ποιες λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες 

και διακόπτη για έλεγχο του stabilizer. 

To σύστημα autofocus (contrast 

detection), το διάφραγμα και η 

αυτόματη μεγέθυνση σε manual 

εστίαση υποστηρίζονται πλήρως και 

από τα τέσσερα μοντέλα. 
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HASSELBLAD
Aλλαγή ηγεσίας

Εν μέσω έντονης αλλά ανεπιβεβαίωτης φημολογίας περί εξαγοράς 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την κινέζικη DJI, η Hasselblad 

αλλάζει ηγεσία. Ο Perry Oosting εγκαταλείπει τη θέση του CEO (Chief 

Executive Officer) μετά από διετή θητεία που συνέπεσε με μια από τις 

πιο κρίσιμες φάσεις στην ιστορία της εταιρίας. Όταν μια εταιρία λέγεται 

Hasselblad έχει πάντα στραμμένα πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας έστω 

και αν περνάει δύσκολες στιγμές. Πράγματι η τελευταία διετία ήταν πολύ 

δύσκολη για την πάλαι ποτέ κραταιά ηγέτιδα του μεσαίου φορμά και μια 

από τις πιο αναγνωρίσιμες φίρμες του Imaging και όχι μόνον. Ο Oosting 

ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ανέλαβε την “ηλεκτρική” 

καρέκλα του CEO με αποστολή να εξυγιάνει την εταιρία που βρέθηκε στο 

χείλος του γκρεμού. Θυμηθείτε τις άτυχες επιλογές με τις ξαναβαφτισμένες 

Sony και τα εξωτικά ονόματα Stellar, Lunar και Solar που τόσο επικρίθηκαν 

και ίσως γελοιοποιήθηκαν. Ο Οοsting μέσα σε λίγο σχετικά χρονικό 

διάστημα κατάφερε να αναστρέψει το κλίμα. Προώθησε τα project H6D 

και την mirrorless X1D που συζητήθηκε πολύ στη φετεινή Photokina. 

Oiι περισσότεροι υπέθεσαν ότι επρόκειτο μόνον για ένα ενδιαφέρον 

πρωτότυπο που ποτέ δεν θα έμπαινε σε διαδικασία παραγωγής, όμως η 

πραγματικότητα τους διέψευσε και η X1D είναι πλέον πολύ κοντά. Τώρα οι 

τύχες της Hasselblad κρέμονται από την εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων 

για την παραγωγή της X1D και την σχεδίαση νέων φακών. Η απήχηση 

του project GFX της Fujifilm, με την οποία άλλωστε η Hasselblad διατηρεί 

δεσμούς, δείχνει ότι το μεσαίο φορμά εξακοιλουθεί να έχει απήχηση στους 

φωτογράφους. Η ηγεσία προσωρινά περνά στα χέρια του Paul Bram επίσης 

από τα σπλάχνα της εταιρίας ενώ στην θέση του παραμένει και ο  Ove 

Berngtson, που έχει τρέξει όλα τα νέα προϊόντα της Hasselblad.

http://www.dmahellas.gr/
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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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Iris 360 Camera
Για το Google Street View και δημιουργικές εφαρμογές

Στη δεύτερη έκδοσή της, η Iris 360 προσφέρει οπτική γωνία 360° x 175° για σχεδόν 

συνολική καταγραφή του οπτικού πεδίου με τη βοήθεια τεσσάρων φωτογραφικών 

υποσυστημάτων και ειδικού (in-camera) software για τη συρραφή. Αποτελεί προϊόν 

συνεργασίας της Νodal Ninja με τη NCTech και της δεύτερης με την Google. Το 

αποτέλεσμα είναι η πρώτη πλήρως αυτόματη μηχανή 360° που προορίζεται για τους 

εγκεκριμένους φωτογράφους της Google αποβλέποντας σε εφαρμογές Street View. 

Παρέχει φωτογραφίες ανάλυσης 8000x4000 pixel, τις συρράπτει σε 2-3 λεπτά και 

ελέγχεται μέσω smartphone.  Φυσικά, ενσωματώνει τεχνολογίες Wi-Fi/GPS και διαθέτει 

διάφορες επιλογές αξιοποίησης της λειτουργίας HDR. Δείτε δείγματα φωτογραφιών 

εδώ: http://shop.nodalninja.com/products/iris360. Η Iris 360 είναι διαθέσιμη μέσω του 

επίσημου αντιπροσώπου, ΤΕΧΝΙΟ ΑΕ. 

ris 360 Camera

�����

Ir

���

ris 360 Camera

Tamron SP 70-200mm 
f/2.8 Di VC USD G2 

Οι πρώτες εικόνες

Ένα μήνα περίπου πριν την έκθεση CP+ στη Υοkohama της 

Ιαπωνίας, έχουν ξεκινήσει να διαρρέουν φωτογραφίες 

από τα προϊόντα. Όσο αφορά την Tamron, στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος βρίσκεται η δεύτερη έκδοση του φακού 70-

200mm, που ξεχωρίζει με το φωτεινό διάφραγμα f/2.8. Αποτελεί 

τον διάδοχο του μοντέλου που πρωτοεμφανίστηκε πριν τέσσερα 

χρόνια (Μάρτιος 2013). Ενσωματώνει τέσσερις διακόπτες για 

παραμετροποιήσεις της εστίασης και του stabilizer. Θα είναι 

διαθέσιμος για συστήματα των Canon, Nikon και Sony. Για την 

ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

αρχιτεκτονική του και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Syrp Genie mini 
Για πανοραμικές λήψεις και 
timelapse video

To μηχανικό σύστημα της Syrp, 

διευκολύνει τη λήψη υλικού 360° 

όταν συνεργάζεται με οποιαδήποτε 

φωτ. μηχανή έως 5kg. O έλεγχος του 

επιτυγχάνεται μέσω του Syrp Genie 

App, αξιοποιώντας την τεχνολογία 

Bluetooth, με τη βοήθεια ενός 

smartphone (iOS ή Android). Ο 

χρήστης μπορεί να προγραμματίσει 

την απελευθέρωση του κλείστρου, για 

αποτελεσματική δημιουργία timelapse 

video. Ολοκληρώνει μία πλήρη 

περιστροφή (360°) σε περίπου 60 

δευτ. Η αυτονομία της μπαταρίας είναι 

40 ώρες στο timelapse ή 5 ώρες στο 

video. Κυκλοφορεί μέσω του επίσημου 

αντιπροσώπου ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 
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Fujifilm
Ολοκαινούργιες φιλμάτες medium 
format GF670 στο BHPhoto

Λίγους μήνες ύστερα την παρουσίαση 

της GFX50S, η Fujifilm -εν αγνοία της- 

επιφύλασσε μια έκπληξη στους φίλους του 

μεσαίου φορμά. Στην αμερικάνικη αποθήκη της 

βρέθηκε ένα stock από “ξεχασμένες” GF670 

μηχανές, η παραγωγή των οποίων σταμάτησε 

το 2014. Η πώληση τους έχει ήδη ξεκινήσει 

να πραγματοποιείται μέσω του γνωστού 

καταστήματος B&H, αλλά δεν διευκρινίζεται 

πόσα κομμάτια είναι διαθέσιμα. Να θυμίσουμε 

πως πρόκειται για μια μηχανή με ρετρό εμφάνιση 

-λόγω της αναδιπλούμενης φυσούνας- με 

φιλμ 120 και καρέ 6x7. Θυμίζει τις μηχανές 

110-series της Polaroid και είναι εξοπλισμένη με 

φωτόμετρο και τηλέμετρο. Από οπτικής πλευράς 

ο φακός είναι ένας τυπικός για medium format 

80mm f/3.5 αλλά με την εξαιρετική πολλαπλή 

επίστρωση EBC των καλών Fujinon, για  

ελάττωση των φαινομένων ghosting και flare. 

Για τους ενδιαφερόμενους:  

https://www.bhphotovideo.com/c/

product/678957-REG/Fujifilm_16019089_GF670_

Rangefinder_Folding_Camera.html

http://alfacolor.gr/
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Eργασία δίχως αμοιβή
To 87% των Άγγλων φωτογράφων δέχτηκε πρόταση για εργασία δίχως 
ανταμοιβή το 2016

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα της startup εταιρίας Approve.io, στην 

οποία έλαβαν μέρος 1009 freelance φωτογράφοι (part-time/πλήρους απασχόλησης) 

είναι άκρως ανησυχητικά. Το 87% των συμμετεχόντων δέχτηκε τουλάχιστον μια πρόταση 

να δουλέψει δίχως χρηματικές απολαβές ενώ το 16% συμφώνησε, τουλάχιστον μία φορά. 

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της έρευνας δημιούργησαν μια λίστα με τους επαγγελματίες που 

θίγονται συχνότερα. Στην κορυφή βρίσκονται οι φωτογράφοι (87%) και ακολουθούν οι 

γραφίστες (85%), οι εργαζόμενοι στο δημιουργικό γραφικών τεχνών (81%), οι βιντεολήπτες 

(75%) κ.α. Η ηλικία του επαγγελματία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι κάτω των 

25 ετών κατέλαβαν τα 2/3 του ποσοστού. Εκτός από τους νέους και οι γυναίκες σημείωσαν 

αρνητικά στατιστικά, αφού το 55% κλήθηκε να συμφωνήσει σε άνευ απολαβών εργασία, και 

το 59% να αποδέχθηκε. Ο κύριος λόγος αποδοχής παρόμοιων προτάσεων από εργοδότες 

φαίνεται να είναι η απόκτηση εμπειρίας, όπως δηλώνει το 80% των φωτογράφων.  

Adobe
Δωρεάν εφαρμογές για Chromebook

Επιλεγμένοι χρήστες Chromebook θα έχουν 

τη δυνατότητα να κατεβάσουν δωρεάν 

μια πλήρως λειτουργική συλλογή από 

προγράμματα της Adobe από το Photoshop 

Mix έως το Lightroom Mobile. Αυτό στο 

πλαίσιο της προσπάθειας της Adobe να 

βοηθήσει μαθητές από όλο το κόσμο να 

αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητα τους. Από 

διαρροές στα μέσα έχει αποκαλυφθεί ότι η 

Google θα παρουσιάσει σύντομα την επόμενη 

γενιά Chromebook. Μία από τις πολλά 

υποσχόμενες δυνατότητες τους θα είναι η 

υποστήριξη εκτός από Chrome OS και apps 

Android. H Adobe έχει ήδη έτοιμες τις ειδικές 

εκδόσεις των Photoshop Mix, Lightroom 

Mobile, Illustrator Draw, Photoshop Sketch, 

Adobe Comp CC και Creative Cloud Mobile. 

Οι πιο προχωρημένοι φωτογράφοι, θα έχουν 

την ευκαιρία να δουν σύντομα μία desktop 

έκδοση του Photoshop CC, στην πλατφόρμα 

της Google. Για τους ενδιαφερόμενους: 

https://blogs.adobe.com

DNP DS-820
Επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής

Όντας σχεδιασμένος για χρήση σε Drylab ή ως standalone, προφέρει 

μεγάλη γκάμα μεγεθών εκτυπώσεων, συμπεριλαμβανομένου 

πανοραμικών (15x20 έως 20x80). Εκτός από τα κλασσικά φινιρίσματα 

γυαλιστερού και ματ, παρέχει και τα Luster και Fine Matte. Επίσης, 

πλεονέκτημα του αποτελεί η μερική επικάλυψη, που προσφέρει στο 

φωτογράφο πρωτότυπους τρόπους εκτύπωσης. Κάνει χρήση δύο ειδών 

αναλώσιμων, το Pure Premium Digital και το 

Standard Digital. Το πρώτο ενδείκνυται για 

εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και το δεύτερο 

για αξιόλογα τυπώματα με προσιτό κόστος. 

Η νέα λειτουργία rewind επιτρέπει να μην 

γίνεται καθόλου σπατάλη χαρτιού όταν 

τυπώνουμε διαφορετικά μεγέθη. Καλύπτεται 

με διετή εγγήση. Είναι διαθέσιμος από τον 

επίσημο αντιπρόσωπο.  

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

S 820

igital και το 

κνυται για 

ι το δεύτερο 

τό κόστος. 

ει να μην 

ύ όταν 

Καλύπτεται

ς από τον

https://blogs.adobe.com/conversations/2017/01/unlocking-student-creativity-adobe-applications-now-available-for-chromebooks.html
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NIKON & NOOR
Συνεχίζουν τη συνεργασία τους 

H Nikon και το πρακτορείο Noor συνεχίζουν τη μακρόχρονη συνεργασία τους 

και ανακοίνωσαν το πρόγραμμα Μasteclass για νέους φωτορεπόρτερ στην 

Ακαδημία Nikon-NOOR για το 2017. Το NOOR είναι ένας συνεταιριστικός οργανισμός 

επαγγελματιών φωτορεπόρτερ και δημιουργών ντοκιμαντέρ αφοσιωμένος στην 

ευαισθητοποίηση για επίκαιρα παγκόσμια προβλήματα. Αποτελείται από 14 

φωτογράφους από 11 χώρες, οι οποίοι εργάζονται σε ατομικά και συλλογικά έργα.

Το φετινό πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους φωτογράφους να συνεργαστούν 

στενά για να αξιολογήσουν τα δείγματα της δουλειάς τους, να μάθουν πώς να 

διαχειρίζονται ακολουθίες εικόνων, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην επεξεργασία 

και να μάθουν πώς να δημιουργούν νέες ιστορίες. Η Ακαδημία προσφέρει εντατική 

καθοδήγηση πρόσωπο με πρόσωπο με τους φωτογράφους σχετικά με τεχνικά θέματα 

και με τους τρόπους επιτυχίας στον διεθνή κλάδο της φωτογραφίας.

Τα σεμινάρια της Ακαδημίας Nikon-NOOR πραγματοποιούνται τακτικά σε πολλά 

μέρη της Ευρώπης, με στόχο να παρέχουν σε επίδοξους φωτορεπόρτερ την ευκαιρία 

να συνεργαστούν στενά με επαγγελματίες και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Οι 

συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα προσωπικής αξιολόγησης των δειγμάτων της 

δουλειάς τους, να μάθουν τεχνικές δεξιότητες στον τομέα της λήψης και της μετέπειτα 

επεξεργασίας, καθώς και να λάβουν επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τον 

εντοπισμό της πιθανής αγοράς για τα έργα τους. Περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα

http://noorimages.com/announcing-upcoming-noor-nikon-academy-workshops/

Shootools Sllider Pro
Για επαγγελματικές βιντεοκάμερες εντός και εκτός studio

Απευθύνεται σε κινηματογραφιστές που αξιοποιούν φορητά slider σε 

εξωτερικές ή εσωτερικές λήψεις. Το βαγόνι του είναι κατασκευασμένο σε 

μηχάνημα CNC και διαθέτει οκτώ ατσάλινα ρουλεμάν (ball bearings) υψηλής 

ακρίβειας. Τα ροδάκια προστατεύονται από χτυπήματα και κατασκευάζονται από 

ειδικό πλαστικό αεροπορικών προδιαγραφών που υπόσχεται ομαλή και αθόρυβη 

κύλιση. Προσφέρει σύστημα αλλαγής της αίσθησης της κύλισης σε βαρύτερη/

ελαφρύτερη. Η προσθήκη μαγνητικών επαφών στις άκρες του βαγονιού και 

της ράγας αποτρέπει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς από τον τερματισμό της 

κίνησης του. Τέλος, η ράγα κατασκευάζεται από άκαμπτο αλουμίνιο ώστε να 

μπορεί να υποστηρίξει φορτία μέχρι 50kg χωρίς να λυγίζει. Διατίθεται σε μήκη: 

60cm, 80cm,100cm και 150cm. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 

ό

βη 

500px Directory
Παγκόσμια λίστα φωτογράφων 
για οποιαδήποτε περίπτωση

Η δημοφιλής πλατφόρμα 

διαμοιρασμού φωτογραφιών 

ξεκίνησε τη λειτουργία μιας νέας βάσης 

δεδομένων, που αποτελείται από 

50.000 φωτογράφους και απευθύνεται 

σε πελάτες και μεγάλες εταιρίες. 

Οι εγγεγραμμένοι καλύπτουν κάθε 

φωτογραφικό είδος, σύμφωνα με τους 

υπεύθυνους του 500px, ενώ ενώ η 

συμμετοχή των φωτογράφων είναι 

δωρεάν. Εκείνοι που είναι ήδη μέλη του 

δικτύου θα χρειαστούν μερικά λεπτά για 

την δημιουργία του λογαριασμού και 

την συμπλήρωση των στοιχείων τους, 

ενώ  τα νέα μέλη αρκεί να εγγραφούν 

και ύστερα να προχωρήσουν στις 

αντίστοιχες ενέργειες. Αξίζει να 

αναφερθεί πως η πλατφόρμα ξεκίνησε 

συνεργασία με την Adobe, κάνοντας μια 

συλλογή από προσεκτικά επιλεγμένες 

φωτογραφίες (100.000) διαθέσιμες μέσω 

του Adobe Stock Premium. 



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

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

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

������ 351  •  ������� 28  ������
�� 2016 ���
�� 13

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

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

www.weddingphoto.gr


�������	
��� ��������	�� ��������������� ������F�

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

 

Pentax KP
Υψηλότερη ευαισθησία και με το stabilizer της K1

Η Pentax Ricoh, παρά το μικρό μερίδιο αγοράς σε σχέση με τους κολοσσούς 

Canon και Nikon, δεν παύει να καινοτομεί. Η ΚP διαδέχεται την K-3 II, με 

ανανεωμένο αισθητήρα 24MP και βελτιωμένο οπτικό σταθεροποιητή πέντε αξόνων 

προερχόμενο από την full-frame  Κ1. Τα κύρια σημεία αναβάθμισης επικεντρώνονται 

στην ευαισθησία του αισθητήρα APS-C 819,200 ISO (αντί για 51200) και το 

ηλεκτρονικό κλείστρο το οποίο χρονίζεται ως 1/24000 sec. (το μηχανικό φτάνει ως 

1/6000). Ο σταθεροποητής πέντε αξόνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές προσφέρει 

ασφαλή λήψη με ταχύτητα έως και 5 stop,χαμηλότερη από την ενδεδειγμένη. Το 

σύστημα autofocus 27 σημείων παραμένει όμοιο με της K-3 

II. Όπως και η K1 προσφέρει λειτουργίες Pixel 

Shift Resolution και AA Filter Simulation. 

To πενταπρισματικό και όχι pentamirror 

σκόπευτρο έχει κάλυψη οπτικού πεδίου 100% 

και μεγέθυνση 0.63x. H KP πρωτοτυπεί με τα 

τρία grip διαφορετικών μεγεθών που αλλάζουν 

ανάλογα με την ανατομία του χεριού κάθε χρήστη 

ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο κράτημα καλύτερη 

σταθερότητα. Όσο αφορά το video υποστηρίζει ανάλυση 

Full HD στα 60i, 50i, 30p, 25p και 24p. Η ριπή αγγίζει τα 

7 fps. Επιπλέον, ενσωματώνει Wi-Fi και ραδιοσυχνότητες για ασύρματη 

πυροδότηση φλας. Η KP δεν έχει θύρα HDMI, αλλά μπορεί να στείλει video 

HD, μέσω της microUSB. Η αυτονομία της μπαταρίας είναι 390 καρέ (προδιαγραφές 

CIPA). Θα κυκλοφορήσει σε μαύρο ή ασημί χρώμα. 

οιο με της K-3 

ν 

στη

λύτερη 

ι ανάλυση 

αγγίζει τα 

συχνότητες για ασύρματη 

αλλά μπορεί να στείλει video

Phottix Mitros+ 
Με GN 58m και 
ενσωματωμένη 
ραδιοσυχνότητα

Το φορητό φλας της Phottix 

μπορεί να αντεπεξέλθει σε πλήθος 

περιπτώσεων χάρη στο υψηλό guide 

number 58m, την κεφαλή zoom 

24-105 και την εύκολη ασύρματη 

επικοινωνία. Διαθέτει ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα Phottix Odin 

(πομπός) και Strato II (δέκτης), καθώς 

και βοηθητικό οπτικό slave trigger. Η 

κεφαλή μπορεί να κάνει κίνηση tilt 

90° και να περιστραφεί 180° δεξιά 

και αριστερά. H βοηθητική υπέρυθρη 

λυχνία διευκολύνει την εστίαση σε 

χαμηλό φωτισμό, ενώ η τροφοδοσία 

του με εξωτερικό power pack 

σχεδόν εκμηδενίζει τους χρόνους 

επαναφόρτισης. Ακόμα, το Mitros+ 

επιτρέπει συγχρονισμό με υψηλές 

ταχύτητας, με πρώτη ή δεύτερη 

κουρτίνα. Είναι διαθέσιμο για μηχανές 

Canon, Nikon και Sony, μέσω του 

επίσημου αντιπροσώπου ΤΕΧΝΙΟ A.E. 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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«Round Midnight» - «Γαλάζιος ήχος»
Δύο νέες εκθέσεις από την Αναστασία Μιχαήλογλου και τον Τάσο Σχίζα

Με κοινή θεματική τις συναυλίες jazz, οι φωτογράφοι Αναστασία Μιχαήλογλου και 

Τάσος Σχίζας παρουσιάζουν, ο καθένας τη δική του ματιά, σε δύο νέες ατομικές 

εκθέσεις. Υπό τον τίτλο «Round Midnight» η Αναστασία Μιχαήλογλου, φωτογράφος 

μέλος της ομάδας «Φωτοπόροι» και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, μεταφράστρια και 

αρθρογράφος στο περιοδικό «Φωτογραφικό Είδωλο», αγγίζει με το φακό της νότες και 

jazz μελωδίες για να δημιουργήσει ονειρικές εικόνες. Περιγράφοντας την έκθεση της 

μέσα από ένα ποίημα, η φωτογράφος καλεί το θεατή σε ένα μυσταγωγικό ταξίδι στον 

κόσμο της μουσικής. Στην έκθεση με τίτλο «Γαλάζιος ήχος», ο Τάσος Σχίζας εμπνέεται 

από την ατμόσφαιρα των συναυλιών και τον εκρηκτικό, γαλάζιο ήχο της Jazz, για 

να δημιουργήσει εικόνες έντονα βασισμένες στον πειραματισμό και αυτοσχεδιασμό. 

Νιώθοντας ότι η φωτογραφία τον συνδέει με τη σκηνή την ώρα της συναυλίας, ο Τάσος 

Σχίζας αυτοσχεδιάζει καταφέρνοντας να αποτυπώσει τον ήχο της jazz μέσα από την τέχνη 

της φωτογραφίας.

Εγκαίνια: Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 12.00

Διάρκεια εκθέσεων: έως 7 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας 

Κούνιο, Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), 

Θεσσαλονίκη 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και 

Τετάρτη 9.00 – 17.00, Τρίτη, Πέμπτη και 

Παρασκευή 9.00 – 16.00, Σάββατο 9.00 – 

11.00, Κυριακή κλειστά 

Πληροφορίες: Πολυχώρος Εικόνας 

Κούνιο Τηλ. 2310271003, http://www.

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

events/1831364673775815/ 
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Τάσος Σχίζας
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Δύο εκθέσεις με αφορμή τα «100+1 χρόνια DADA »

Δύο παράλληλες εκθέσεις ανοίγουν ένα διάλογο γύρω από το Dada, στον χώρο 

του Μουσείου Προσφύγων ση Θεσσαλονίκη. Εκατό χρόνια από την έναρξη της 

λειτουργίας του Cabaret Voltaire στη Ζυρίχη, του χώρου που φιλοξένησε τις πρώτες 

δράσεις του κινήματος Dada, το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 

με την εικαστική ομάδα «TeeToTuM» παρουσιάζει την 3η Διεθνή συνάντηση 

Ταχυδρομικής Τέχνης με βάση τη φωτογραφία και θέμα «NO DADA LEFT». Σε μια 

έκθεση που προσπαθεί να εντοπίσει τον απόηχο των πρακτικών του Dada, καλλιτέχνες 

απ’ όλο τον κόσμο αναδεικνύουν την «αντι-τέχνη» του σήμερα. Με αφορμή μια 

ακόμη επέτειο, αυτή των τριάντα χρόνων από την πρώτη μεγάλη ανοικτή ιδρυτική 

εκδήλωση του «Θεσσαλονικιώτικου Μετά Νταντά», η τότε Φωτογραφική Ομάδα 

Τριανδίας, γνωστή σήμερα ως Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει 

ακόμη την έκθεση με τίτλο «Collage». Σε μια σειρά δράσεων με τον ευρύτερο τίτλο 

«100+1 χρόνια DADA» ανάμεσα σε παρουσιάσεις, συζητήσεις και ομιλίες γύρω 

από το κίνημα του Dada, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και τρία εργαστήρια 

κατασκευής κολάζ. Με εισηγητές τους δημιουργούς Θοδωρή Λάλο, Lane και Γιώργο 

Μπογιατζίδη, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους 

έργα ανακαλύπτοντας παράλληλα τόσο το έργο κάθε εισηγητή όσο και την τέχνη 

του κολλάζ γενικότερα. Τα αποτελέσματα αυτών των εργαστηρίων παρουσιάζονται 

στην έκθεση «Collage» καθώς και στον κατάλογο που τη συνοδεύει. Οι δύο εκθέσεις 

θα πραγματοποιηθούν παράλληλα, ανοίγοντας έτσι διάλογο πάνω στο Dada. Την 

ημέρα των εγκαινίων θα προβληθεί η ταινία RAPUNZEL μια παράξενη προσαρμογή 

του παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, από τους κινηματογραφιστές Mama Baer και 

Kommissar Hjuler: «μία παράξενη προσαρμογή του παραμυθιού των αδελφών Γκριμ, 

στην οποία η Mama Baer είναι δέσμια του δικού της πύργου ή κάστρου». 

Εγκαίνια: Δευτέρα 30 Ιανουαρίο 2017, 20.00

Διάρκεια εκθέσεων: έως 11 Φεβρουαρίου 2017

Διεύθυνση: Μουσείο Προσφύγων, Πολιτιστική Γειτονιά του Δήμου Νεάπολης – 

Συκεών, Έβρου 49, Θεσσαλονίκη  

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 17.00 – 19.30 (Πρωινά για 

ξεναγήσεις σχολείων κατόπιν ραντεβού) 

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://www.fkth.gr

Stereosis 

Έκθεση φωτογραφίας των 
μαθητών του 1ου κύκλου 
σεμιναρίων

Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο 

σεμιναρίων, οι μαθητές του 

Φωτογραφικού Κέντρου Stereosis 

στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν τα 

φωτογραφικά έργα που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

Στην έκθεση συμμετέχουν οι μαθητές 

Αλέξανδρος Ζαφειρίδης, Ιωάννης 

– Χρήστος Μανωλής, Κατερίνα 

Πετρίδου, Γιάννης Ανδρουλάκης, 

Στέλλα Τσέα, Δημήτρης Κρυστάλλης, 

Αναστασία Διαμαντή, Άκης Ζαταγιάς, 

Αλεξάνδρα Ρίμπα, Συραγώ Λιάτσικου, 

Βασιλική Τζούβελη, Δημήτρης 

Ιωαννίδης, Χρύσα Δαδάλα, Μαριάννα 

Σταμούλη, Σοφία Πασιά, Έλλη 

Μουδάνιαλη, Έλλη Κωνσταντίνου, 

Στέφανος Σιδέρογλου, Γιάννα 

Κυριακίδου, Μιχάλης Τσολάκης, 

Κωνσταντίνα Παπαχριστοδούλου, 

Κωνσταντίνος Ανθουλάκης, 

Άγγελος Γκίνης, Χρήστος Τερζούδης, 

Απόστολος Μιλιούδης, Αναστασία 

Κωνσταντάκου, Σοφία Γιαννουλίδου, 

Αρτέμης Χαραλαμπίδης και Κατερίνα 

Κωνσταντοπούλου.  

Εγκαίνια: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 

2017, 21.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 

Φεβρουαρίου 2017 

Διεύθυνση: Φωτογραφικό Κέντρο 

Stereosis, Ζεύξιδος 3, Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες: Φωτογραφικό 

Κέντρο Stereosis, 2310250223, 

info@stereosis.com, https://

www.facebook.com/

events/1801774583429062/ 
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Αθηναίοι και 
Παριζιάνοι 
Παράλληλη εκθεση του 
Κωνσταντίνου Πίττα στο 
πλαίσιο της «GR80s»

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 

της μεγάλης συλλογικής 

έκθεσης «GR80s. Η Ελλάδα 

του ‘80 στην Τεχνόπολη», στο 

Καφέ του Γαλλικού Ινστιτούτου 

παρουσιάζεται η σειρά 

φωτογραφιών του Κωνσταντίνου 

Πίττα με τίτλο «Αθηναίοι και 

Παριζιάνοι». Ο σπουδαίος 

φωτογράφος προσεγγίζει μέσα 

από το φακό του τα πρόσωπα των 

ανθρώπων σε Αθήνα και Παρίσι, 

την περίοδο μέχρι και την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου. Με 

το φωτογραφικό του φακό να 

ακουμπά τις δύο πρωτεύσουσες 

χωρίς τουριστικούς εξωραϊσμούς, ο 

Κωνσταντίνος Πίττας συλλαμβάνει 

την καθημερινότητα τόσο κοντά 

στο σήμερα, όσο και ταυτόχρονα 

πεπερασμένη. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Μαρτίου

Διεύθυνση: Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδος - Καφέ, Σίνα 31, Αθήνα 

Πληροφορίες: GR80s, info@gr80s.

gr, http://www.gr80s.gr Φωτογραφικά Ζεύγη 2017
Με έργα των φωτογράφων Λίας Ζαννή και Μιχάλη Πολιτόπουλου

Στην έβδομη κατά σειρά έκθεση της σειράς «Φωτογραφικά Ζεύγη», οι φωτογράφοι 

και μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», Λία Ζαννή και Μιχάλης Πολιτόπουλος 

ξεκινούν ένα διάλογο γύρω από την τέχνη της φωτογραφίας καλώντας τον επισκέπτη να 

πάρει μέρος σε αυτόν. Με τρυφερότητα και ευαισθησία, η Λία Ζαννή ταξιδεύει το θεατή, 

μεταμορφώνοντας καθημερινές τελετουργίες της σε ένα λεύκωμα ονειροπολήσεων ενώ 

ο Μιχάλης Πολιτόπουλος, μέσα από μικρές φευγαλέες στιγμές, συνθέτει εικόνες που 

καταφέρνουν να γοητεύσουν το θεατή για την ήρεμη στοχαστικότητα, την απλότητα 

και τη γοητεία της φυσικότητάς τους. Στην έκθεση υπό την επιμέλεια του φωτογράφου 

Πάνου Ροζάκη, οι φωτογράφοι μοιράζονται τη δική τους μοναδική ματιά, παραθέτοντας 

και αντιπαραθέτοντας τα φωτογραφικά τους έργα. Την έκθεση διοργανώνουν η 

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

τον «Φωτογραφικό Κύκλο». Τη σειρά «Φωτογραφικά Ζεύγη» διευθύνει ο θεωρητικός 

της φωτογραφίας και ιδρυτής του «Φωτογραφικού Κύκλου», Πλάτων Ριβέλλης. 

Εγκαίνια: Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, 19.30

Διάρκεια εκθέσεων: έως 4 Μαρτίου 2017

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

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 12.00 – 21.00, 

Σάββατο 10.30 - 14.30, Κυριακή κλειστά 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης,

 Τηλ. 2103680052, www.hau.gr/culture
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